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 ن استان .....مدیریت محترم درما
              

 ، محاسبه و پرداخت نسخ کاغذيپذیرش موضوع:

 باسالم و صلوات رب محمد و آل محمد)ص(                      

الکترونیک از نویسی و نسخه پیچی م به نسخه الزا در خصوص 52/05/0411مورخ  0731 هپیرو نامه شمار ؛مااحترا

نی بر مب ل کشورک 0410( قانون بودجه 03تبصره ) بند )ک( (5) جزء ، بر اساسرساندآگاهی میبه  0/5/0410خ تاری

 اینکه:

 ط اجرائی طرح نسخه( ضواب02ماده )ی بیمار و در قالب رج شماره )کد( ملبصورت کاغذی و با دتواند نسخه نویسی می"

اضطراری نظیر دلیل بروز شرایط رفا در مواردی که به ص "کو غیر الکترونیهای جایگزین فرایند"الکترونیک با عنوان 

نسخه الکترونیک  که امکان ثبت و پردازشهای ارتباطی تو اختالل در زیرساخ ی اینترنت، قطعی برقحوادث قهری، قطع

های مانزکلیه ساد راهبردی توسط ان اسناد هزینه خریشده در این قالب به عنو، اسناد تولید وجود ندارد انجام پذیرد

 هایهمکاری وزارتخانهپزشکی مکلف است با بهداشت، درمان و آموزش قابل پرداخت است. وزارت پایه و تکمیلی گر بیمه

 یص شرایط اضطراری راصالح برای تشخمصادیق و مرجع ذی اه اجتماعیاطالعات و تعاون، کار و رفارتباطات و فناوری 

 ."یدیک ماه ابالغ نماسخه الکترونیک ظرف جرائی طرح نبط ا( ضوا02حیح ماده )مشخص و در قالب تص

هداشت، درمان و از سوی وزارت ب قدر بند قانونی فو موصوف ین و غیرالکترونیکفرایندهای جایگزتا زمان ابالغ لذا 

 السابق اقدام گردد.یهای قبلی کمافرالعملنسخ کاغذی بر اساس دستودر خصوص پذیرش مقتضی است  ،کیآموزش پزش

 

  
  

  
 رونوشت:

 جناب آقاي دكتر موسوي مديرعامل محترم سازمان تامين اجتماعي جهت استحضار -

 آموزش پزشكي جهت استحضار ي دكتر كريمي معاون محترم درمان وزارت بهداشت، درمان وجناب آقا -

 ريزي، مالي و پشتيباني جهت استحضارجناب آقاي حق پرست معاون محترم برنامه -

 آقاي جواهري معاون محترم حقوقي،مجلس و امور بين الملل جهت استحضارجناب  -

 

 دکتر امیر عباس منوچهري 

 معاون درمان 
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 ركز فناوري اطالعات، آمار و محاسبات جهت استحضارجناب آقاي حسينيان رييس محترم م -

 جناب آقاي دكتر غفاري مديركل محترم درمان غيرمستقيم جهت آگاهي -

 دكتر فوالدي مدير كل محترم درمان مستقيم جهت آگاهيجناب آقاي  -



 

 21/01/1401 اترخی : بسمه تعالی

 1633/1401/194 شماره : وزارت تعاون، کار و رافه اجتماعی

 جتماعیامین أت سازمان
 اداره کل ردمان استان تهران

ISO9001-2015 
 «آفرينبنيان، اشتغالتوليد؛ دانش»

 ندارد ویپست:

 عادي ارجحیت:

 

  بدون مهر ربجسته افقد اعتبار است   انهم                                                                                                                                                                                                                                                      79396002ش ش:

کا پالک   60982620ن: تلف 1418673571: کدپستی   1222تهران خيابان کارگر شمالی جنب فرواگشه ات

 

 

 ه علوم پزشکی ایران محترم درمان دانشگا معاونت
 

 

 

 ک پیچی الکترونیسخه نویسی و نسخه الزام به ن موضوع:

 

 و صلوات رب محمدو آل محمد )ص( باسالم
م ااا  هماااجل ه  اااه سااات   ناااو    ن "ج"مااا     3سااا ب ره ااار  بااار ا حضااار  هم نگوناااه ماااه م ت؛  مااا ًاحترا      

                       120072م ت    طاااا  ن مااااه  ااااتااااره همهااااوت تسااااج    جاااا  ت  ساااا  محأه بااااه رمر ناااا  مااااماااا  ر   

            گااار ملااامو  بجماااههااا   هااا    وااا    م ن، باااه سااا  اباااشد  ااا   اسااا   ههااا  اهااارا 6/10/1400وتخ مااا

                            ا    اااا   بااااو   مااااو ملااااوت اهاااا       1400قاااا نون بو هااااه  ( 17)ره اااار    "ک"ب اااا  ( 2ء )هاااا 

ن اااا م  ااا     رر اخااا  باااه رااا  ر   ن اااه  1401   ات  ههلااا  مااا   سااارااا  ابتااا ا  تث   ت ماااوات  اسااا 

 . اه نم    اق 

ن سااا  م ن تاااره  تمااا  معااا  ن مح 25/12/1400ماااوتخ  1370/1400/4000ت  ب ن ماااه  ااام  لااا ا بااار اسااا    

 رجچااا ن ااا ه     نو  ااا اااوس ن ااا ه جااا   ت خ  ساااتوت ارم هلااام   اسااا   ، خوامجل اهتمااا    أرااا

  . آ ت    و مو هم ه گ  ال ه بع 1/2/1401تر نجک ا  ر ت ا الک
  

                                                                                        

  
  

  
 رونوشت:

 سركار خانم دكتر فرقاني سرپرست محترم اداره نظارت و بازرسي )مديريت درمان تهران( -

 565807تهران(جناب آقاي دكتر فالح تفتي كارشناس خبره محترم نظارت بيمارستاني )مديريت درمان  -

 جناب آقاي شهركي رييس محترم اداره آمار و فناوري اطالعات )مديريت درمان تهران( -

 

 دکتر بابک عدلی 

 مدیرکل درمان استان تهران 
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 جناب آقاي دكتر عروتي موفق مدير محترم درمان استان همدان

 جناب آقاي دكتر حق پناه مدير محترم درمان منطقه كاشان

 درمان استان خوزستانجناب آقاي دكتر ولي منش مدير محترم 

 جناب آقاي دكتر مقدس پوربهروز مدير محترم درمان استان آذربايجان شرقي

 جناب آقاي دكتر اكرم مدير محترم درمان استان سمنان

 جناب آقاي دكتر قادر پور اقدم سرپرست محترم مديريت درمان استان كردستان

 و بوير احمد جناب آقاي دكتر بهور مدير محترم درمان استان كهگيلويه

 جناب آقاي دكتر بابايي مدير محترم درمان استان قزوين

 جناب آقاي دكتر فروزنده مدير محترم درمان استان چهار محال و بختياري

 جناب آقاي دكتر جهان نيا مدير محترم درمان استان خراسان شمالي

 جناب آقاي دكتر توحيدي فر مدير محترم درمان استان يزد

 اعتصام پور مدير محترم درمان استان اصفهان جناب آقاي دكتر

 جناب آقاي دكتر اسمعيل زاده مدير محترم درمان استان آذربايجان غربي

 جناب آقاي دكتر ركاب پور مدير محترم درمان استان بوشهر

 جناب آقاي دكتر محمدي مدير محترم درمان استان زنجان

 يستان و بلوچستانجناب آقاي دكتر اباذري مدير محترم درمان استان س

 جناب آقاي دكتر عليمحمدي مدير محترم درمان استان قم

 جناب آقاي دكتر خورشيدي مدير محترم درمان استان مازندران

 جناب آقاي دكتر سهرابي مدير محترم درمان استان مركزي

 جناب آقاي دكتر ابراهيمي مدير محترم درمان استان گيالن

 محترم درمان استان گلستانجناب آقاي دكتر نصرتي مدير 

 جناب آقاي دكتر اميري مدير محترم درمان استان فارس

 جناب آقاي دكتر برجي مدير محترم درمان استان اردبيل

 جناب آقاي دكتررمضاني مدير محترم درمان استان ايالم

 جناب آقاي دكتر فيروزي مدير محترم درمان استان خراسان جنوبي
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 دير محترم درمان استان خراسان رضويجناب آقاي دكتر داستاني م

 جناب آقاي دكتر فخر مدير محترم درمان استان كرمان

 سركار خانم دكتر اميري مدير محترم درمان استان هرمزگان

 جناب آقاي دكتر حجتي پور مدير محترم درمان استان كرمانشاه

 جناب آقاي دكتر توانايي مدير محترم درمان استان البرز

 ر پناهي زاده مديركل محترم درمان استان تهرانجناب آقاي دكت

           جناب آقاي دكتر بهاروند مدير محترم درمان استان لرستان

   

 يو كاغذ کينسخ الکترون يدگيو رس رشيپذ موضوع:

 باسالم
سازمان در خصوص محترم درمان  معاونت 30/09/1400مورخ  669/1400/4000با عنایت به دستورالعمل شماره  ؛مااحترا

پذیرش و رسیدگی اسناد مراکز طرف قرارداد و برخی گزارشات دریافتی، موارد زیر جهت استحضار و دستور اقدام الزم اعالم 

 گردد:می

ها و مراکز پاراکلینیک طرف قرارداد منوط توسط داروخانه پذیرش نسخ کاغذیتا اطالع ثانوی  پذیرش نسخ کاغذی: -1

 باشد. لکترونیک میبه ثبت و ارسال ا

باشد. شایان ذکر است نسخی که خط و مهر و امضای درمانگر قابل پذیرش مینسخ کاغذی تجویزشده تنها  با دست -2

 د.نباشقابل محاسبه و پرداخت نمیدر حال حاضر  ،گردندپذیرش می تجویز با مهر آمادهو یا  زدهلیست خدمات تیکبه صورت 

درصد مبلغ سهم سازمان، چنانچه در عملیات  80نظر به پرداخت برخط )روزانه( نسخه نویسی الکترونیک به صورت  -3

درصد باقیمانده مطالبات بیشتر باشد ضمن توقف پرداخت برخط، تمام مبالغ  20رسیدگی اسناد پزشکان، مبلغ کسور از 

 ر گردد.های پزشک کسبایست از صورتحسابکسور حاصل از رسیدگی می

نام کاربری و رمز عبور درمانگران پزشک، استفاده از  :از نام کاربری و رمز عبور درمانگران غیرحقمن استفاده -4

نویسی الکترونیک غیرقانونی ها و مراکز پاراکلینیک جهت نسخهتوسط افراد غیر، داروخانه دندانپزشک و کارشناس مامایی

خسارت مالی ناشی از این اقدام و جبران زیان وارده به سازمان، در خصوص تداوم است و در صورت مشاهده ضمن برآورد 

 گیری الزم معمول گردد.مابین مطابق ضوابط و مقررات تصمیمقرارداد همکاری فی
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رسیدگی به نسخ کاغذی ارسالی پزشکان طرف قرارداد و همچنین نسخ کاغذی که  رسیدگی به نسخ کاغذی: -5

گردد کماکان برابر ضوابط و مقررات مربوطه صورت ها و مراکز پاراکلینیکی پذیرش و ارسال میط داروخانهعندالزوم توس

 پذیرد.

 رسانی الزم معمول گردد.خواهشمند است دستور فرمائید در خصوص موارد مرتبط با مراکز طرف قرارداد، اطالع

 

  
  

  
 رونوشت:

 جناب آقاي دكتر منوچهري معاون محترم درمان جهت استحضار -

 

 دكتر شهرام غفاري 

 مديركل درمان غيرمستقيم 
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۴۰۰/۲۲۳۷د

ندارد
۱۴۰۱/۰۲/۰۴

تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرینمعاونت درمان
مقام معظم رهبری

   

معاون محترم درمان دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...
جناب آقای دکتر والیتی

رئیس محترم مرکز آموزشی پژوهشی درمانی سل و بیماریهای ریوی دکتر مسیح دانشوری
جناب آقای دکتر فریدون نوحی

ریاست محترم مرکز آموزشی، تحقیقاتی، درمانی قلب شهید رجایی
جناب آقای دکتر حمیدرضا پورحسینی

رئیس محترم مرکز بازتوانی قلبی مرکز قلب تهران
موضوع: پذیرش، محاسبه و پرداخت نسخ کاغذی تامین اجتماعی

با سالم و احترام 
به پیوست نامه شماره ۴۰۰۰/۱۴۰۱/۱۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ معاون محترم درمان سازمان تامین 
اجتماعی در خصوص پذیرش، محاسبه و پرداخت نسخ کاغذی، جهت استحضار و ابالغ به واحدهای تابعه 
ارسال می گردد. خواهشمند است نسبت به انعکاس هرگونه مغایرت احتمالی در نحوه اجرا، به این معاونت 

جهت پیگیری های الزم، دستور مقتضی را مبذول فرمائید.


