




 

 

  بسمه تعالی

  معاونت درمان

  د28636/400

23/09/1395  

  ندارد

  آنی، مهم                  

  

  ...و خدمات بهداشتی درمانی دانشکده علوم پزشکی / محترم دانشگاه یاستر

رئیس محترم مرکز آموزشی پژوهشی درمانی سل و بیماریهاي ریوي دکتر مسیح جناب آقاي دکتر والیتی 

  شوريدان

  شهید رجاییریاست محترم مرکز آموزشی، تحقیقاتی، درمانی قلب جناب آقاي دکتر فریدون نوحی 

 ریاست محترم مرکز قلب تهرانیمی جناب آقاي دکتر کر

 عقد قرارداد با سازمان هاي بیمه گر در چارچوب دستورالعمل هاي یکسان بیمه هاي پایه: موضوع

 

ع�ی�م
  سالم 

مفاد  با عنایت به گزارشات واصله مبنی بر عدم پیروي سازمان هاي بیمه گر از به استحضار می رسانداحتراماً      

پیرو نامه ؛ این دستورالعمل عقد قرارداد با بیمارستانهاي تابعه در چارچوبو  دستورالعمل هاي یکسان بیمه هاي پایه

د و شوتاکید می گردد عقد قرارداد صرفاً میباست در ضوابط اعالمی انجام مجددا  18/01/95مورخ  1484/400شماره 

قبل از امضاي لذا خواهشمند است دستور فرمایید . لقی می گرددهرگونه دخل و تصرف در بندهاي ابالغی تخلف ت

دستورالعمل مفاد مندرج در قرارداد ارسالی از سوي سازمان هاي بیمه گر با در  ذکر شده کلیه بندهايقرارداد مشترك؛ 

مت و تعرفه سالدر سایت دفتر ارزیابی فناوري، تدوین استاندارد  شایان ذکر است دستورالعمل. ه شودتطابق دادمذکور 

   .وزارت بهداشت به آدرس ذیل، جهت بهره برداري بارگذاري شده است

     http://hetas.health.gov.ir                                                                               آدرس سایت:  

 

 

 

  



 

 

  بسمه تعالی

  معاونت درمان

  د1484/400

18/01/1395  

  ندارد

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

  جناب آقاي دکتر فریدون نوحی

  ریاست محترم مرکز آموزشی، تحقیقاتی، درمانی قلب شهید رجایی

  جناب آقاي دکتر والیتی

 رئیس محترم مرکز آموزشی پژوهشی درمانی سل و بیماریهاي ریوي دکتر مسیح دانشوري

  زام عقد قرارداد مطابق با قرارداد مورد توافقال: موضوع

 

  سالم علیکم 

داد سازمانهاي بیمه گر پایه و رنظارت و قرا العمل یکسان رسیدگی،تدوین دستور با توجه به :ماااحتر           

 رفاهتعاون، کار و به تایید شوراي عالی بیمه رسیده و از طرف وزارت  1394وزارت بهداشت که در سال 

ابالغ گردیده  9/6/94د مورخ /13626/400شماره   و وزارت بهداشت طی نامه پایه سازمانهاي بیمه گر ،اعیاجتم

 با سازمانهاي بیمه گر ابتداي سال جدید نسبت به عقد قرارداد از ي تابعهمقتضی است کلیه بیمارستانها ،است

 قرارداد مذکورکلیه مفاد  ضمنا تاکید میگردد،. نماینددستور العمل اشاره شده اقدام مطابق با قرارداد مندرج در 

  . جرا میباشدالزم االداد رجهت طرفین قرا
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