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 گیالن استان دادگستری محترم کل ريیس

 گیالن استان بازرسی سازمان محترم کل مدير

 گیالن استان سیمای و صدا سازمان محترم مديريت

 گیالن استان تجارت و معدن صنعت سازمان محترم کل مدير

 گیالن استان حکومتی تعزيرات سازمان محترم کل مدير

 گیالن استان پرورش و آموزش محترم کل مدير

 شمال منطقه دريايی نیروی محترم فرماندهی

 گیالن استان انتظامی نیروی محترم فرماندهی

 گیالن استان گران ايثار امور و شهید بنیاد محترم کل مدير

 گیالن استان )ره( خمینی امام امداد کمیته محترم کل مدير

 گیالن استان سالمت بیمه سازمان محترم کل مدير

 گیالن استان اجتماعی تامین سازمان اسناد به رسیدگی دفتر محترم رياست

 گیالن استان مسلح نیروهای درمانی خدمات بیمه سازمان محترم رياست

 گیالن استان )ره( خمینی امام امداد کمیته درمان محترم مديريت

 ا،سین ، ممعل پارسیان، دانا ، سازا آتیه البرز، ايران، رازی، آسیا، بیمه شرکت محترم مديريت

  کوثر، ، نوين سامان، پاسارگاد،

 ،میهن SOS گیالن استان کارآفرين،

 تجارت ملت، ،کارگران رفاه صادرات، کشاورزی، سپه، ،ملی بانک محترم کل مدير

 استان پزشکی نظام سازمان هماهنگی شورای محترم رياست

 شهرستان درمان و بهداشت شبکه محترم مديريت

 دريايی نیروی ) عج( عصر ولی حضرت / رشت اکرم رسول بیمارستان محترم رياست

 جراحی محدود مديرعامل محترم بیمارستان/

 گیالن استان احمر هالل سازمان محترم رياست

 گیالن استان نفت شرکت محترم عامل مدير

 گیالن استان دانشگاهی جهاد محترم رياست

 رشت شهرستان محترم شهردار

 گیالن استان اسالمی انقالب پاسداران سپاه درمان محترم مديريت

 

https://oa3.gums.ac.ir:9004,285903845319,PDF.TextOperations,285911153582
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-مشاوره  وانشناسی ورخدمات عرفه تشخیصی درمانی بخش خصوصی و ابالغ ت -فوری موضوع :

1401 

 سالم علیکم

نضم به نامه شماره معاونت محترم درمان وزارت متبوع م 20/2/1401مورخ  3527احتراما ، به پیوست مکاتبه      

 ،حترم وزیرانمهمراه تصویب نامه های هیات ه دبیر محترم شورای عالی بیمه سالمت ب 20/2/1401مورخ  65/142

ورتجلسه صمنضم به ذکور، ، به پیوست نامه های مرقانون احکام  دائمی برنامه های توسعه کشو 9مستند به بند الف ماده

دمات تعرفه  خ و رفه های تشخیصی درمانی بخش خصوصیخصوص ابالغ تع درکمیته پنج نفره استان گیالن 

 .می گردد رسالاجرا ا جهت اطالع و ،مشاوره روانشناسی و

و  اداره   " https://rvu.behdasht.gov.ir/"سایت اداره سیاستگذاری تعرفه و نظام پرداخت وزارت متبوع به آدرس  شایان ذکراست کلیه ی فایلهای پیوست در* 

 "آیین نامه ها ودستورالعمل ها  /رمانیتعرفه خدمات د-اداره هماهنگی اموربیمه،تعرفه واستاندارد- https://darman.gums.ac.ir "اقتصاد درمان دانشگاه به آدرس

 قابل دسترسی می باشد.

 

 

 

 ارسالن ساالریدکتر                              

 دانشگاه ئیسر                                                                           
 

                                                 

 

 

 

 

 
 رونوشت به:

آقای دکتر حیدرعلی بالو سرپرست معاونت درمان     

معاون محترم توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه .....................     

آقای دکتر کامران عزتی معاون آموزشی دانشگاه     

آقای دکتر حیدر محمودی چناری مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه     

جناب آقای سیدجواد موسوی مدیر محترم حراست دانشگاه     

آقای مهندس حمید خردادی مدیر آمار و فناوری اطالعات     

https://darman.gums.ac.ir/

