
تولید، دانشبنیان و اشتغالآفرین
مقام معظم رهبری 

۱۰۰/۵۵۲

دارد
۱۴۰۱/۰۴/۱۸۱۵:۱۴

نشانی پستی: تهران-شهرک قدس (غرب)-بین فالمک جنوبی و زرافشان-خیابان سیمای ایران-ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
http://www.behdasht.gov.ir :نشانی صفحه اینترنتی نمابر: ٨٨٣٦٤١١١ تلفنهای تماس: ٨١٤٥٥٤٠١

جناب آقای دکتر میرکاظمی - معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
جناب آقای دکتر زاهدی وفا - سرپرست محترم وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی

جناب آقای دکتر ناصحی - مدیرعامل محترم سازمان بیمه سالمت
جناب آقای دکتر موسوی - مدیرعامل  محترم سازمان تامین اجتماعی

جناب آقای دکتر رئیس زاده - رئیس کل محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران 
جناب آقای بختیاری – رئیس محترم کمیته امداد امام خمینی(ره)

جناب آقای دکتر نوروزی - رئیس محترم سازمان خدمات درمانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
جناب آقای دکتر بهزادپور - رئیس کل محترم بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران

جناب آقای دکتر کریمی - معاون محترم درمان

با سالم و احترام؛

        در راستای اجرای بند (ج) ماده ٧٠ قانون برنامه ششم توسعه کشور، مبنی بر تدوین و ابالغ بسته بیمه 
پایه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عنایت به مصوبه هشتاد و هشتمین جلسه شورای 
عالی بیمه سالمت کشور مورخ ١٤٠١/٠٤/٠٥ (پیوست)، ویزیت MD-Ph.D طب ایرانی مطابق پیوست، از 

ابتدای سال ١٤٠١ تحت پوشش سازمانهای بیمهگر پایه قرار گرفت.
 مصوبه مذکور جهت استحضار، بهرهبرداری و ابالغ به کلیه دوایر تابعه به منظور اجرا ارسال میگردد.

                                       

                           وزیر و رئیس شورای عالی
                                                                                                                       بیمه سالمت کشور
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جناب آقای دکتر میرکاظمی - معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
جناب آقای دکتر زاهدی وفا - سرپرست محترم وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی

جناب آقای دکتر ناصحی - مدیرعامل محترم سازمان بیمه سالمت
جناب آقای دکتر موسوی - مدیرعامل  محترم سازمان تامین اجتماعی

جناب آقای دکتر رئیس زاده - رئیس کل محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران 
جناب آقای بختیاری – رئیس محترم کمیته امداد امام خمینی(ره)

جناب آقای دکتر نوروزی - رئیس محترم سازمان خدمات درمانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
جناب آقای دکتر بهزادپور - رئیس کل محترم بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران

جناب آقای دکتر کریمی - معاون محترم درمان

با سالم و احترام؛

        در راستای اجرای بند (ج) ماده ٧٠ قانون برنامه ششم توسعه کشور، مبنی بر تدوین و ابالغ بسته بیمه 
پایه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عنایت به مصوبه هشتاد و هشتمین جلسه شورای 
عالی بیمه سالمت کشور مورخ ١٤٠١/٠٤/٠٥ (پیوست)، ویزیت MD-Ph.D طب ایرانی مطابق پیوست، از 

ابتدای سال ١٤٠١ تحت پوشش سازمانهای بیمهگر پایه قرار گرفت.
 مصوبه مذکور جهت استحضار، بهرهبرداری و ابالغ به کلیه دوایر تابعه به منظور اجرا ارسال میگردد.

                         وزیر و رئیس شورای عالی
                                                                                                                       بیمه سالمت کشور

رونوشت:
جناب آقای دکتر یحیی ابراهیمی عضو ناظر محترم مجلس شورای اسالمی در شورای عالی بیمه سالمت کشور 

جناب آقای دکتر ولی ا... فرزانه عضو ناظر محترم مجلس شورای اسالمی در شورای عالی بیمه سالمت کشور 

معاون محترم بهداشت برای آگاهی 
معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو برای آگاهی 

سرکار خانم دکتر حسینی یکتا مدیر کل محترم دفتر طب ایرانی و مکمل برای آگاهی 

دبیر محترم شورای عالی بیمه سالمت و مدیر کل دفتر برنامه ریزی و سیاستگذاری بیمههای سالمت برای آگاهی 
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جناب آقای دکتر میرکاظمی
معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه وبودجه کشور

با سالم و احترام؛

        در راستای اجرای بند (ج) ماده ٧٠ قانون برنامه ششم توسعه کشور، مبنی بر تدوین و ابالغ بسته بیمه 
پایه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عنایت به مصوبه هشتاد و هشتمین جلسه شورای 
عالی بیمه سالمت کشور مورخ ١٤٠١/٠٤/٠٥ (پیوست)، ویزیت MD-Ph.D طب ایرانی مطابق پیوست، از 

ابتدای سال ١٤٠١ تحت پوشش سازمانهای بیمهگر پایه قرار گرفت.
 مصوبه مذکور جهت استحضار، بهرهبرداری و ابالغ به کلیه دوایر تابعه به منظور اجرا ارسال میگردد.
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جناب آقای دکتر زاهدی وفا 
سرپرست محترم وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی

با سالم و احترام؛

        در راستای اجرای بند (ج) ماده ٧٠ قانون برنامه ششم توسعه کشور، مبنی بر تدوین و ابالغ بسته بیمه 
پایه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عنایت به مصوبه هشتاد و هشتمین جلسه شورای 
عالی بیمه سالمت کشور مورخ ١٤٠١/٠٤/٠٥ (پیوست)، ویزیت MD-Ph.D طب ایرانی مطابق پیوست، از 

ابتدای سال ١٤٠١ تحت پوشش سازمانهای بیمهگر پایه قرار گرفت.
 مصوبه مذکور جهت استحضار، بهرهبرداری و ابالغ به کلیه دوایر تابعه به منظور اجرا ارسال میگردد.
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جناب آقای دکتر ناصحی
مدیرعامل محترم سازمان بیمه سالمت

با سالم و احترام؛

        در راستای اجرای بند (ج) ماده ٧٠ قانون برنامه ششم توسعه کشور، مبنی بر تدوین و ابالغ بسته بیمه 
پایه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عنایت به مصوبه هشتاد و هشتمین جلسه شورای 
عالی بیمه سالمت کشور مورخ ١٤٠١/٠٤/٠٥ (پیوست)، ویزیت MD-Ph.D طب ایرانی مطابق پیوست، از 

ابتدای سال ١٤٠١ تحت پوشش سازمانهای بیمهگر پایه قرار گرفت.
 مصوبه مذکور جهت استحضار، بهرهبرداری و ابالغ به کلیه دوایر تابعه به منظور اجرا ارسال میگردد.
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جناب آقای دکتر موسوی
مدیرعامل  محترم سازمان تامین اجتماعی

با سالم و احترام؛

        در راستای اجرای بند (ج) ماده ٧٠ قانون برنامه ششم توسعه کشور، مبنی بر تدوین و ابالغ بسته بیمه 
پایه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عنایت به مصوبه هشتاد و هشتمین جلسه شورای 
عالی بیمه سالمت کشور مورخ ١٤٠١/٠٤/٠٥ (پیوست)، ویزیت MD-Ph.D طب ایرانی مطابق پیوست، از 

ابتدای سال ١٤٠١ تحت پوشش سازمانهای بیمهگر پایه قرار گرفت.
 مصوبه مذکور جهت استحضار، بهرهبرداری و ابالغ به کلیه دوایر تابعه به منظور اجرا ارسال میگردد.
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جناب آقای دکتر رئیس زاده
رئیس کل محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران 

با سالم و احترام؛

        در راستای اجرای بند (ج) ماده ٧٠ قانون برنامه ششم توسعه کشور، مبنی بر تدوین و ابالغ بسته بیمه 
پایه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عنایت به مصوبه هشتاد و هشتمین جلسه شورای 
عالی بیمه سالمت کشور مورخ ١٤٠١/٠٤/٠٥ (پیوست)، ویزیت MD-Ph.D طب ایرانی مطابق پیوست، از 

ابتدای سال ١٤٠١ تحت پوشش سازمانهای بیمهگر پایه قرار گرفت.
 مصوبه مذکور جهت استحضار، بهرهبرداری و ابالغ به کلیه دوایر تابعه به منظور اجرا ارسال میگردد.
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 جناب آقای بختیاری
رئیس محترم کمیته امداد امام خمینی(ره)

با سالم و احترام؛

        در راستای اجرای بند (ج) ماده ٧٠ قانون برنامه ششم توسعه کشور، مبنی بر تدوین و ابالغ بسته بیمه 
پایه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عنایت به مصوبه هشتاد و هشتمین جلسه شورای 
عالی بیمه سالمت کشور مورخ ١٤٠١/٠٤/٠٥ (پیوست)، ویزیت MD-Ph.D طب ایرانی مطابق پیوست، از 

ابتدای سال ١٤٠١ تحت پوشش سازمانهای بیمهگر پایه قرار گرفت.
 مصوبه مذکور جهت استحضار، بهرهبرداری و ابالغ به کلیه دوایر تابعه به منظور اجرا ارسال میگردد.
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جناب آقای دکتر نوروزی
رئیس محترم سازمان خدمات درمانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

با سالم و احترام؛

        در راستای اجرای بند (ج) ماده ٧٠ قانون برنامه ششم توسعه کشور، مبنی بر تدوین و ابالغ بسته بیمه 
پایه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عنایت به مصوبه هشتاد و هشتمین جلسه شورای 
عالی بیمه سالمت کشور مورخ ١٤٠١/٠٤/٠٥ (پیوست)، ویزیت MD-Ph.D طب ایرانی مطابق پیوست، از 

ابتدای سال ١٤٠١ تحت پوشش سازمانهای بیمهگر پایه قرار گرفت.
 مصوبه مذکور جهت استحضار، بهرهبرداری و ابالغ به کلیه دوایر تابعه به منظور اجرا ارسال میگردد.
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جناب آقای دکتر بهزادپور
رئیس کل محترم بیمه مرکزی حمهوری اسالمی ایران

با سالم و احترام؛

        در راستای اجرای بند (ج) ماده ٧٠ قانون برنامه ششم توسعه کشور، مبنی بر تدوین و ابالغ بسته بیمه 
پایه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عنایت به مصوبه هشتاد و هشتمین جلسه شورای 
عالی بیمه سالمت کشور مورخ ١٤٠١/٠٤/٠٥ (پیوست)، ویزیت MD-Ph.D طب ایرانی مطابق پیوست، از 

ابتدای سال ١٤٠١ تحت پوشش سازمانهای بیمهگر پایه قرار گرفت.
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