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 معاونت درمان

2950/400 

10/08/1399 

 ندارد

 معاون محترم درمان دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ... 

اعضای شورای عالی بیمه سالمت  "داخلی"ابالغ دستور لغو تمامی مصوبات و بخشنامه های موضوع: 

 کشور

 با سالم و احترام

رای عالی بیمه دبیر و رئیس محترم دبیرخانه شو 29/07/99مورخ  238/142به پیوست ابالغیه شماره 

جمله ی شورای عالی بیمه سالمت کشور منسالمت مبنی بر لغو تمامی مصوبات و بخشنامه داخلی هریک از اعضا

مصوبات کمیته شورای هماهنگی سازمان های بیمه گر پایه استان ها و عدم وجاهت قانونی مصوبات مذکور، جهت 

 دد.استحضار و ابالغ به کلیه واحدهای تابعه، ارسال می گر

 

 

 



 

 

238/142 

 29/07/1399 

 ندارد 
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: 
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  دبیرخاهن شورای عالی بیمه سالمت کشور

 

 ،ي بانک ملتروبروستاد مركزي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، ضلع شرقی نشانی پستی: تهران، شهرك قدس، خيابان ایوانک شرقی، 

  88082673:  نمابر - 81455877 ، تلفن:طبقه دوم ،33ساختمان ، شعبه بهداشت و درمان

 

 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 مصطفی ساالری

 مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی

 جناب آقای دکتر محمدباقر نوبخت

 یس سازمان برنامه و بودجه کشورمعاون محترم رئیس جمهور و رئ

 جناب آقای دکتر محمد مهدی ناصحی

 مدیرعامل محترم سازمان بیمه سالمت 

 آقای دکتر امیر نوروزی 

 مدیر عامل محترم سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح 

 جناب آقای دکتر محمدرضا ظفرقندی

 رئیس محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران

 ی دکتر قاسم جان باباییجناب آقا

 معاون محترم درمان 

 جناب آقای دکتر علیرضا رئیسی 

 معاون محترم بهداشت 

 کشور سالمت بیمه عالی شورای اعضای "داخلی" هایبخشنامه و مصوبات تمامی لغو : موضوع

 با سالم و تحیات؛

 25/7/1398مورخ 945/100مه شماره نا ياجرا يدر راستابا صلوات بر محمد و آل محمد)ص( و با تقدیم احترام؛ 

هاي یكسان سازي ضوابط و دستورالعملرویه و یكپارچهو ایجاد وحدت سالمت كشور  يمهب یعال يمحترم شورا يسرئ

رساند تمامی مصوبات و بخشنامه هاي داخلی هر یک از اعضاي شوراي عالی بيمه به استحضار می هاي پایه و تكميلیبيمه

و ها، فاقد وجاهت قانونی بوده گر پایه استانهاي بيمهوبات كميته شوراي هماهنگی سازمانمص سالمت كشور منجمله

بایست به دبيرخانه شوراي عالی بيمه سالمت كشور جهت بررسی و هرگونه پيشنهاد یا اصالحات در این خصوص می

این بانی به مينه جهت نظارت و دیدههرگونه تخلف در این ز خواهشمند است دستور فرمایيد  گيري اعالم گردد.تصميم

 گردد.منعكس دبيرخانه 

  


