
۴۰۰/۲۵۸۵۶د

ندارد
۱۴۰۰/۱۱/۳۰

تولید، پشتیبانیها، مانع زداییهامعاونت 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: ابالغیه پوشش بیمه ای ویزیت و تجویز متخصصین طب سالمندی

با سالم و احترام 
به پیوست نامه شماره ۱۰۰/۱۶۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ مقام محترم وزارت مبنی بر پوشش بیمه ای 
ویزیت و تجویز متخصصین طب سالمندی و پزشکان PHD-MD طب سالمندی مطابق با مستندات منضم 

به سوابق، جهت استحضار و ابالغ به واحدهای تابعه ارسال می گردد. 



تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۰۰/۱۶۱۰

دارد
۱۴۰۰/۱۱/۲۷۰۸:۵۵

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

جناب آقای دکتر میرکاظمی - معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
جناب آقای دکتر عبدالملکی - وزیر محترم تعاون،کار و رفاه اجتماعی

جناب آقای دکتر رئیسزاده - رئیسکل محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران
جناب آقای دکتر موسوی -مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی

جناب آقای دکتر نوروزی - مدیرعامل محترم سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح
جناب آقای دکتر سلیمانی - رییسکل محترم بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران

جناب آقای بختیاری - رئیس محترم کمیته امداد امام خمینی (ره)
جناب آقای دکتر کریمی - معاون محترم درمان

جناب آقای دکتر ناصحی - عضو محترم هیات مدیره و مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران

با سالم و احترام؛
         در راستای اجرای بند (ج) ماده ٧٠ قانون برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر تدوین و ابالغ بسته بیمه 
پایه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عنایت به مصوبه هشتاد و ششمین جلسه 
شورایعالی بیمه سالمت کشور مورخ ١٤٠٠/١١/١٠ (تصویر پیوست) ویزیت و تجویزهای متخصصین طب 

سالمندی و پزشکان PhD-MD طب سالمندی مطابق پیوست تحت پوشش بیمه پایه قرار گرفت.
         مصوبه مذکور جهت استحضار، بهرهبرداری و ابالغ به کلیه دوایر تابعه به منظور اجرا ارسال میگردد.

رونوشت:
جناب آقای دکتر یحیی ابراهیمی عضو ناظر محترم مجلس شورای اسالمی در شورای عالی بیمه سالمت کشور  

جناب آقای دکتر ولی ا... فرزانه عضو ناظر محترم مجلس شورای اسالمی در شورای عالی بیمه سالمت کشور 

جناب آقای دکتر محمدعلی محسنی بندپی رئیس محترم فراکسیون سالمت سالمندان مجلس شورای اسالمی  

مشاور محترم و مدیر کل حوزه وزارتی 

معاون محترم بهداشت 

معاون محترم و رئیس سازمان غذا و دارو 

دبیر محترم و رئیس دبیرخانه شورایعالی بیمه سالمت برای آگاهی 



تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۰۰/۱۶۱۰

دارد
۱۴۰۰/۱۱/۲۷۰۸:۵۵

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

جناب آقای دکتر میرکاظمی - معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
جناب آقای دکتر عبدالملکی - وزیر محترم تعاون،کار و رفاه اجتماعی

جناب آقای دکتر رئیسزاده - رئیسکل محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران
جناب آقای دکتر موسوی -مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی

جناب آقای دکتر نوروزی - مدیرعامل محترم سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح
جناب آقای دکتر سلیمانی - رییسکل محترم بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران

جناب آقای بختیاری - رئیس محترم کمیته امداد امام خمینی (ره)
جناب آقای دکتر کریمی - معاون محترم درمان

جناب آقای دکتر ناصحی - عضو محترم هیات مدیره و مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران

با سالم و احترام؛
         در راستای اجرای بند (ج) ماده ٧٠ قانون برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر تدوین و ابالغ بسته بیمه 
پایه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عنایت به مصوبه هشتاد و ششمین جلسه 
شورایعالی بیمه سالمت کشور مورخ ١٤٠٠/١١/١٠ (تصویر پیوست) ویزیت و تجویزهای متخصصین طب 

سالمندی و پزشکان PhD-MD طب سالمندی مطابق پیوست تحت پوشش بیمه پایه قرار گرفت.
         مصوبه مذکور جهت استحضار، بهرهبرداری و ابالغ به کلیه دوایر تابعه به منظور اجرا ارسال میگردد.



تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۰۰/۱۶۱۰

دارد
۱۴۰۰/۱۱/۲۷۰۸:۵۵

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

جناب آقای دکتر میرکاظمی
معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

با سالم و احترام؛
         در راستای اجرای بند (ج) ماده ٧٠ قانون برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر تدوین و ابالغ بسته بیمه 
پایه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عنایت به مصوبه هشتاد و ششمین جلسه 
شورایعالی بیمه سالمت کشور مورخ ١٤٠٠/١١/١٠ (تصویر پیوست) ویزیت و تجویزهای متخصصین طب 

سالمندی و پزشکان PhD-MD طب سالمندی مطابق پیوست تحت پوشش بیمه پایه قرار گرفت.
         مصوبه مذکور جهت استحضار، بهرهبرداری و ابالغ به کلیه دوایر تابعه به منظور اجرا ارسال میگردد.



تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۰۰/۱۶۱۰

دارد
۱۴۰۰/۱۱/۲۷۰۸:۵۵

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

جناب آقای دکتر عبدالملکی
وزیر محترم تعاون،کار و رفاه اجتماعی

با سالم و احترام؛
         در راستای اجرای بند (ج) ماده ٧٠ قانون برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر تدوین و ابالغ بسته بیمه 
پایه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عنایت به مصوبه هشتاد و ششمین جلسه 
شورایعالی بیمه سالمت کشور مورخ ١٤٠٠/١١/١٠ (تصویر پیوست) ویزیت و تجویزهای متخصصین طب 

سالمندی و پزشکان PhD-MD طب سالمندی مطابق پیوست تحت پوشش بیمه پایه قرار گرفت.
         مصوبه مذکور جهت استحضار، بهرهبرداری و ابالغ به کلیه دوایر تابعه به منظور اجرا ارسال میگردد.



تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۰۰/۱۶۱۰

دارد
۱۴۰۰/۱۱/۲۷۰۸:۵۵

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

جناب آقای دکتر رئیسزاده
رئیسکل محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران

با سالم و احترام؛
         در راستای اجرای بند (ج) ماده ٧٠ قانون برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر تدوین و ابالغ بسته بیمه 
پایه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عنایت به مصوبه هشتاد و ششمین جلسه 
شورایعالی بیمه سالمت کشور مورخ ١٤٠٠/١١/١٠ (تصویر پیوست) ویزیت و تجویزهای متخصصین طب 

سالمندی و پزشکان PhD-MD طب سالمندی مطابق پیوست تحت پوشش بیمه پایه قرار گرفت.
         مصوبه مذکور جهت استحضار، بهرهبرداری و ابالغ به کلیه دوایر تابعه به منظور اجرا ارسال میگردد.



تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۰۰/۱۶۱۰

دارد
۱۴۰۰/۱۱/۲۷۰۸:۵۵

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

جناب آقای دکتر موسوی
مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی

با سالم و احترام؛
         در راستای اجرای بند (ج) ماده ٧٠ قانون برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر تدوین و ابالغ بسته بیمه 
پایه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عنایت به مصوبه هشتاد و ششمین جلسه 
شورایعالی بیمه سالمت کشور مورخ ١٤٠٠/١١/١٠ (تصویر پیوست) ویزیت و تجویزهای متخصصین طب 

سالمندی و پزشکان PhD-MD طب سالمندی مطابق پیوست تحت پوشش بیمه پایه قرار گرفت.
         مصوبه مذکور جهت استحضار، بهرهبرداری و ابالغ به کلیه دوایر تابعه به منظور اجرا ارسال میگردد.



تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۰۰/۱۶۱۰

دارد
۱۴۰۰/۱۱/۲۷۰۸:۵۵

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

جناب آقای دکتر نوروزی
مدیرعامل محترم سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح

با سالم و احترام؛
         در راستای اجرای بند (ج) ماده ٧٠ قانون برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر تدوین و ابالغ بسته بیمه 
پایه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عنایت به مصوبه هشتاد و ششمین جلسه 
شورایعالی بیمه سالمت کشور مورخ ١٤٠٠/١١/١٠ (تصویر پیوست) ویزیت و تجویزهای متخصصین طب 

سالمندی و پزشکان PhD-MD طب سالمندی مطابق پیوست تحت پوشش بیمه پایه قرار گرفت.
         مصوبه مذکور جهت استحضار، بهرهبرداری و ابالغ به کلیه دوایر تابعه به منظور اجرا ارسال میگردد.



تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۰۰/۱۶۱۰

دارد
۱۴۰۰/۱۱/۲۷۰۸:۵۵

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

جناب آقای دکتر سلیمانی
رییسکل محترم بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران

با سالم و احترام؛
         در راستای اجرای بند (ج) ماده ٧٠ قانون برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر تدوین و ابالغ بسته بیمه 
پایه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عنایت به مصوبه هشتاد و ششمین جلسه 
شورایعالی بیمه سالمت کشور مورخ ١٤٠٠/١١/١٠ (تصویر پیوست) ویزیت و تجویزهای متخصصین طب 

سالمندی و پزشکان PhD-MD طب سالمندی مطابق پیوست تحت پوشش بیمه پایه قرار گرفت.
         مصوبه مذکور جهت استحضار، بهرهبرداری و ابالغ به کلیه دوایر تابعه به منظور اجرا ارسال میگردد.



تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۰۰/۱۶۱۰

دارد
۱۴۰۰/۱۱/۲۷۰۸:۵۵

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

جناب آقای بختیاری
رئیس محترم کمیته امداد امام خمینی (ره)

با سالم و احترام؛
         در راستای اجرای بند (ج) ماده ٧٠ قانون برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر تدوین و ابالغ بسته بیمه 
پایه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عنایت به مصوبه هشتاد و ششمین جلسه 
شورایعالی بیمه سالمت کشور مورخ ١٤٠٠/١١/١٠ (تصویر پیوست) ویزیت و تجویزهای متخصصین طب 

سالمندی و پزشکان PhD-MD طب سالمندی مطابق پیوست تحت پوشش بیمه پایه قرار گرفت.
         مصوبه مذکور جهت استحضار، بهرهبرداری و ابالغ به کلیه دوایر تابعه به منظور اجرا ارسال میگردد.



تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۰۰/۱۶۱۰

دارد
۱۴۰۰/۱۱/۲۷۰۸:۵۵

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

جناب آقای دکتر کریمی
معاون محترم درمان

با سالم و احترام؛
         در راستای اجرای بند (ج) ماده ٧٠ قانون برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر تدوین و ابالغ بسته بیمه 
پایه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عنایت به مصوبه هشتاد و ششمین جلسه 
شورایعالی بیمه سالمت کشور مورخ ١٤٠٠/١١/١٠ (تصویر پیوست) ویزیت و تجویزهای متخصصین طب 

سالمندی و پزشکان PhD-MD طب سالمندی مطابق پیوست تحت پوشش بیمه پایه قرار گرفت.
         مصوبه مذکور جهت استحضار، بهرهبرداری و ابالغ به کلیه دوایر تابعه به منظور اجرا ارسال میگردد.
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جناب آقای دکتر ناصحی
عضو محترم هیات مدیره و مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران

با سالم و احترام؛
         در راستای اجرای بند (ج) ماده ٧٠ قانون برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر تدوین و ابالغ بسته بیمه 
پایه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عنایت به مصوبه هشتاد و ششمین جلسه 
شورایعالی بیمه سالمت کشور مورخ ١٤٠٠/١١/١٠ (تصویر پیوست) ویزیت و تجویزهای متخصصین طب 

سالمندی و پزشکان PhD-MD طب سالمندی مطابق پیوست تحت پوشش بیمه پایه قرار گرفت.
         مصوبه مذکور جهت استحضار، بهرهبرداری و ابالغ به کلیه دوایر تابعه به منظور اجرا ارسال میگردد.






