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جناب آقای حجت عبدالملکی

وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی

جناب آقای دکتر محمد مهدی ناصحی

مدیرعامل محترم سازمان بیمه سالمت 

جناب آقای دکتر میرهاشم موسوی

رئیس محترم سازمان تامین اجتماعی

جناب آقای دکتر محمد رئیس زاده

رئیس محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران

جناب آقای دکتر مجید بهزادپور

رئیس محترم بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران

جناب آقای سید مرتضی بختیاری 

رئیس محترم کمیته امداد امام خمینی (ره)

جناب آقای دکتر امیر نوروزی

مدیر عامل محترم سازمان خدمات درمانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

جناب آقای دکتر علیرضا علی احمدی

معاون محترم امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور

جناب آقای دکتر سعید کریمی

معاون محترم درمان

موضوع : مصوبه هیات محترم وزیران- ابالغ تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی عمومی غیر دولتی 

سال ١٤٠١

با سالم و تحیات؛

با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و با تقدیم احترام؛ با عنایت به تصویبنامه هیأت محترم وزیران مستند 

به بند (الف) ماده (٩) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و پیرو ابالغیه شماره ١٤٢/٦٥مورخ 

١٤٠١/٠٢/٢٠ در خصوص تعرفههای تشخیصی و درمانی سال ١٤٠١، به پیوست تصویبنامه شماره 

٣٢٣٤١/ت٥٩٨٠١هـ مورخ ١٤٠١/٠٣/٠٢ با موضوع تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی عمومی غیر دولتی 

جهت استحضار و ابالغ به کلیه واحدهای تابعه جهت اجرا از ابتدای سال ١٤٠١ به حضور تقدیم میگردد. 
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الزم به ذکر است، کلیه ابالغیههای مذکور از طریق تارنمای این دبیرخانه به آدرس 

shora.behdasht.gov.ir از قسمت تعرفه و ارزش نسبی خدمات سالمت در دسترس میباشد.












