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 مدیر کل محترم سازمان بیمه سالمت استان گیالن

 ریاست محترم دفتر رسیدگی به اسناد سازمان تامین اجتماعی استان  گیالن 

 ریاست محترم سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح استان گیالن 

دی، پارسهیان، ملله ، سهینا،  دانها، ، سهرمد،مدیریت محترم شرکت بیمه آسیا، رازی، ایران، البرز، آتیهه سهازان

 استان گیالن SOS ،پاسارگاد، سامان، نوین، کوثر، کارآفرین، میهن

 ریاست محترم بیمارستان رسول اکرم)ص(

 نیروی دریایی)عج( عصر ریاست محترم بیمارستان ولی

 بیمارستان خصوصیمدیرعامل محترم 

 ریاست محترم مرکز آموزشی درمانی / بیمارستان

 آهسته رهش موسیتاکرول یگرم دارو یلیم 5و  3 یدوزها یا مهیابالغ پوشش ب - 7534 نیال دیگا موضوع:

 باسالم

گهر   یلهیم 5و  3 یدوزهها یا مههیبپوشش ”خصوص  در وزارت متبوع و 6/4/1140مورخ 7534مکاتبه پیوست به  احتراماً،   

  الز  االجرا می باشد. ،از تاریخ ابالغ و جهت بهره برداری ارسال " آهسته رهش موسیتاکرول یدارو

دانشهکده/ کهه  وع اعال  مهی گهرددتایید وزارت متب چارچوب استانداردهای مورد ارائه خدمت در بدیهی است ضمن تاکید بر   

 سازمانهای بیمه گر آموزش های بازآموزی استفاده و سازمان نظا  پزشکی می بایست از این محصوالت در اه، انجمن ها ودانشگ

 اساس محصوالت دانشی اقدا  به خرید راهبردی نمایند . نیز بر

 

 سایت ملاونت درمان به آدرس  شایان ذکراست کلیه ی فایلهای پیوست در https://darman.gums.ac.ir  

 قابل دسترسی می باشد.شیوه نامه ها   - آیین نامه ها و دستورالعمل  -  اقتصاد درماناداره 
 

 

 

 

 حیدرعلی بالودكتر                        

 درمان دانشگاه معاون                           
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 رونوشت به:

آقاي دکتر کامران عزتي معاون آموزشي دانشگاه     

خانم منيره فلک باز مدير درمان     

خانم طاهره زاهدصفت مديرامور پرستاري دانشگاه     

آقاي دکتر حسن کاوکپور رئيس اداره هماهنگي امور بيمه، تعرفه و استاندارد معاونت درمان     


