
بسمه تعالی

معاونت درمان

۴۰۰/۲۴۷۱۴د

۱۳۹۹/۱۲/۲۴

دارد

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

جناب آقای دکتر فریدون نوحی

ریاست محترم مرکز آموزشی، تحقیقاتی، درمانی قلب شهید رجایی

جناب آقای دکتر والیتی

رئیس محترم مرکز آموزشی پژوهشی درمانی سل و بیماریهای ریوی دکتر مسیح دانشوری

جناب آقای دکتر حمیدرضا پورحسینی

رئیس محترم مرکز قلب تهران

موضوع: فرایند پیاده سازی مصوبه ۷۹ شورای عالی بیمه سالمت

با سالم و احترام
     عطف به نامه شماره ۱۴۲/۲۶۳ مورخ ۹۹/۸/۱۴ رئیس محترم دبیرخانه شورایعالی بیمه سالمت درخصوص 

مصوبه شماره «۷۹» شورایعالی بیمه سالمت کشور فرآیند پیادهسازی مصوبه فوق بدین شرح اعالم میگردد:

معاونت درمان دانشکده / دانشگاه میبایست درخواست پزشکان تمام وقت متقاضی در مراکز ملکی سازمان های 

بیمه گر را پس از احراز و تائید شرایط ذیل، جهت بررسی و اخذ مجوز فعالیت، به «دفتر ارزیابی فناوری، تدوین 

استاندارد و تعرفه سالمت» (بر اساس فرم پیوست) ارسال نمایند:

قرارگیری شهر محل ارائه خدمت در گروه «الف» و «ب» برنامه «حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق  .۱

محروم» یا در شهرهای فاقد بیمارستان دولتی که صرفاً دارای بیمارستان های انحصاری تامین اجتماعی 

یا نیروهای مسلح می باشد.

حضور و فعالیت حداقل دو پزشک متخصص/ فوق تخصص در رشته تخصصی متقاضی در بیمارستان  .۲

دولتی تابعه دانشگاه/ دانشکده

فعال بودن درمانگاه/ کلینیک ویژه بیمارستان دولتی تابعه دانشگاه/ دانشکده، در نوبت صبح و عصر در  .۳

آن رشته تخصصی

احراز حداقل ۶۰ درصد اشغال تخت در بیمارستان دولتی تابعه دانشگاه/ دانشکده .۴

رضایت از عملکرد پزشک در بیمارستان دولتی تابعه دانشگاه/ دانشکده .۵



۱۴۲/۲۶۳

۱۳۹۹/۰۸/۱۴
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

جناب آقای سید مرتضی بختیاری 

رئیس محترم کمیته امداد امام خمینی (ره)

موضوع : مصوبه شورای ٧٩- ابالغیه عدم خروج پزشکان تمام وفت جغرافیایی از آیین نامه ٢ کا در صورت همکاری با 

مراکز درمانی ملکی سازمان تامین اجتماعی  و نیروهای مسلح

با سالم و تحیات؛

با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و با تقدیم احترام؛ با عنایت به مصوبه هفتاد و نهمین جلسه شورایعالی بیمه سالمت 

کشور مورخ ١٣٩٩/٠٨/١١ (پیوست) در خصوص عدم خروج پزشکان تمام وقت جغرافیایی از آیین نامه ٢ کا پزشکان درمانی و 

اعضای هیات علمی تمام وقت جغرافیایی در صورت همکاری با مراکز درمانی ملکی سازمان تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح، 

مصوبه مذکور جهت استحضار، بهرهبرداری و ابالغ به کلیه واحدهای تابعه به منظور اجرا از تاریخ ابالغ ارسال میگردد.



۱۴۲/۲۶۳

۱۳۹۹/۰۸/۱۴
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 

«پزشکان تمام وقت جغرافیایی شاغل در مرکز درمانی مناطق محروم دانشگاههای علوم پزشکی کشور در صورت 

فعالیت در مراکز تشخیصی و درمانی ملکی سازمان تامین اجتماعی کشور و نیروهای مسلح در صورت پرداخت به 

صورت تعرفه دولتی به پزشکان مذکور توسط این مراکز و همچنین کسب مجوز مکتوب از معاونت درمان وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنان تمام وقت جغرافیایی محسوب میگردند و اسناد ایشان در بخش دولتی 

به صورت ٢ کا پرداخت میگردد. این مصوبه از زمان ابالغ الزم االجرا میباشد.»

.




