
تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۰۰/۱۷۷۱

ندارد
۱۴۰۰/۱۲/۲۵۱۷:۱۱

نشانی پستی: تهران-شهرک قدس (غرب)-بین فالمک جنوبی و زرافشان-خیابان سیمای ایران-ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
http://www.behdasht.gov.ir :نشانی صفحه اینترنتی نمابر: ٨٨٣٦٤١١١ تلفنهای تماس: ٨١٤٥٥٤٠١

رئیس/ سرپرست محترم دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

با سالم ؛

      به استحضار میرساند نظر به جزء (٣) بند (ک) تبصره (١۷) قانون بودجه سال ١٤٠٠ کل کشور "کلیه 
اشخاص حقیقی و حقوقی و مراکز و مؤسسات بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی اعم از دولتی، خصوصی، 
عمومی غیردولتی و خیریه مکلف هستند از سامانههای مجاز مربوط، بهمنظور ارائه خدمات خود در چهارچوب 
تعریف شده توسط سازمان بیمه سالمت ایران برای استحقاقسنجی بیمهشدگان مبتنی بر پایگاه اطالعات برخط 
درمان بیمهشدگان، موضوع بند (چ) ماده (۷۰) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین استانداردهای ابالغی این 
وزارت بهمنظور تبادل اطالعات و ارسال پروندهها به سامانه پرونده الکترونیک سالمت، استفاده نموده به نحوی که 
اطالعات خدمات مورد ارائه به بیمهشدگان درمان کشور به صورت یکپارچه و برخط ارسال گردد. وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی مکلف است اجرای این بند را در تمدید پروانه و یا صدور پروانه تأسیس این مراکز لحاظ 
نماید. هرگونه ارائه خدمت توسط ارائهدهندگان خدمات سالمت خارج از شبکه، تخلف محسوب و مستوجب 

مجازات قانونی مربوط میباشد."  و در راستای اجرای قانون فوق مقتضی است، معاونت درمان آن دانشگاه در 

فرآیندهای صدور و یا تمدید پروانههای بهرهبرداری موسسات پزشکی، رعایت بند فوق را در بازدیدها و صدور 
تاییدیههای نظارتی مورد ارزیابی قرار داده و پس از احراز تکالیف مندرج در قانون، تمدید پروانههای 

بهرهبرداری موسسات انجام پذیرد.
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رونوشت:

معاون محترم درمان برای پیگیری  


