
بسمه تعالی

معاونت درمان

۴۰۰/۱۷۱۰۸د

۱۳۹۹/۰۹/۲۲

ندارد

معاون محترم درمان دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

موضوع: اعالم قیمت آزمایش PCR و کیت

با سالم و احترام

به پیوست نامه شماره ۱۴۲/۳۳۲ مورخ ۹۹/۰۹/۱۷ رئیس محترم دبیرخانه شورایعالی بیمه 

سالمت درخصوص اعالم قیمت آزمایش PCR و کیت، جهت استحضار و دستور اقدام مقتضی ارسال 

میگردد.



۱۴۲/۳۳۲

۱۳۹۹/۰۹/۱۷
دارد

:
:
:  دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت کشور

نشانی پستی: تهران، شهرك قدس، خیابان ایوانک شرقی، ضلع شرقی ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، روبروی بانک ملت،
شعبه بهداشت و درمان، ساختمان ٣٣، طبقه دوم، تلفن: ٨١٤٥٥٨٧٧ - نمابر : ٨٨٠٨٢٦٧٣ 

جناب آقای دکتر محمدباقر نوبخت

معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

جناب آقای دکتر محمد شریعتمداری

وزیر محترم تعاون،کار و رفاه اجتماعی

جناب آقای دکتر فرهاد دژپسند

وزیر محترم وزارت امور اقتصادی و دارائی 

جناب آقای دکتر  محمدرضا ظفرقندی

رئیس محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران

جناب آقای دکتر قاسم جان بابایی

معاون محترم درمان 

جناب آقای دکتر محمدمهدی ناصحی

رئیس محترم هیات مدیره و مدیر عامل سازمان بیمه سالمت ایران

جناب آقای دکتر مصطفی ساالری

مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی

جناب آقای دکتر امیر نوروزی

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

ره

رئیس محترم کمیته امداد امام خمینی 

موضوع : قیمت کیت تولید داخل برای تعرفه تست آزمایشگاهی تشخیصی کووید ١٩

با سالم و تحیات؛

با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و با تقدیم احترام؛ با عنایت به تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ٩٧٥٣٠/ت 

٥٨١٣٧ هـ مورخ ١٣٩٩/٨/٢٨ در خصوص تعرفه تست آزمایشگاهی تشخیصی کووید ١٩ و ابالغیه شماره ١٤٢/٣١١ مورخ 

١٣٩٩/٩/٣ این دفتر، در خصوص قیمت مجموعه ابزارهای (کیت) تولید داخل، با عنایت به نامه معاونت درمان وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی  به شماره ٤٠٠/١٦٨٠٩د مورخ ١٣٩٩/٩/١٦، مبلغ یک میلیون و هشتصد و سی هزار (١،٨٣٠،٠٠٠) 

ریال تعیین میگردد که به استناد تصویبنامه هیات محترم وزیران، به صورت جداگانه به تعرفه مذکور اضافه می گردد.



۱۴۲/۳۳۲

۱۳۹۹/۰۹/۱۷
دارد

:
:
:  دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت کشور

نشانی پستی: تهران، شهرك قدس، خیابان ایوانک شرقی، ضلع شرقی ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، روبروی بانک ملت،
شعبه بهداشت و درمان، ساختمان ٣٣، طبقه دوم، تلفن: ٨١٤٥٥٨٧٧ - نمابر : ٨٨٠٨٢٦٧٣ 

بنابراین تعرفه نهایی آزمایش گلوبال تشخیص آزمایشگاهی کووید ١٩ (شامل پذیرش، نمونهگیری در محل آزمایشگاه، 

انجام آزمایش استخراج و RT PCR، گزارش و ثبت در سامانه) در بخش دولتی مبلغ ٢،٣٨٤،٢٥٥ ریال و در بخش خصوصی 

مبلغ ٣،٠١٧،٠٩٣ تعیین می گردد.


