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  دبیرخاهن شورای عالی بیمه سالمت کشور :

 

 ،روبروي بانک ملتستاد مركزي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، ضلع شرقی ، ایوانک شرقینشانی پستی: تهران، شهرك قدس، خيابان 

  88082673:  نمابر - 81455877 تلفن: ،طبقه دوم ،33ساختمان ، و درمان شعبه بهداشت

 

 

 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

 س محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایرانرئی

 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

 ی دکتر امیر نوروزیجناب آقا

 مدیر عامل محترم سازمان خدمات درمانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

 ره

 رئیس محترم کمیته امداد امام خمینی 

 جناب آقای دکتر سید هدایت اله فقیه

 رئیس محترم مرکز مدیریت آمار و فناوری اطالعات 

به  ینجهت مراجع یلیو تکم یهگر پا یمهب یهاتوسط سازمان پرداخت خسارت متفرقهنحوه  یبازنگر یهابالغ : موضوع

 یخصوص یهایمارستانب

 ؛با سالم و تحیات

عالی بيمه سالمت يجلسه شورانهمين  و با عنایت به مصوبه هفتاد با صلوات بر محمد و آل محمد)ص( و با تقدیم احترام؛

و  یهگر پايمهب يهاخت خسارت متفرقه توسط سازمانپردانحوه  يبازنگر در خصوص)به پيوست(  11/08/1399مورخ كشور 
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المت کشورس دبیرخاهن شورای عالی بیمه  :   

 

 ،ک ملتروبروي بانستاد مركزي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، ضلع شرقی ، ایوانک شرقینشانی پستی: تهران، شهرك قدس، خيابان 

  88082673:  نمابر - 81455877 تلفن: ،طبقه دوم ،33ساختمان ، و درمان شعبه بهداشت

 

 

واحدهاي تابعه به  ابالغ به كليه برداري وجهت استحضار، بهره ذیلمصوبه ، یخصوص يهايمارستانبه ب ينجهت مراجع يلیتكم

 :گرددمی ارسالمنظور اجرا 

مکلفند تا  گر پایه و تکمیلییمههای بازمانهای خصوصی اعم از طرف قرارداد یا غیر طرف قرارداد سبیمارستان»

های وزارت بهداشت، درمان و های بیماران ترخیصی خود را در قالب استانداردحسابصورت سال جاری،پایان 

جهت  گرهای بیمهآموزش پزشکی به سامانه پرونده الکترونیک سالمت ایرانیان )سپاس( ارسال نمایند و سازمان

        ا از طریق سپاس دریافت و بعد از رسیدگی به شماره شبای بیمه شدهها رپرداخت خسارت متفرقه  هزینه

 «واریز نمایند.

 

 

  

 رونوشت :
 جناب آقاي دكتر سليمانی ریيس كل محترم بيمه مركزي ایران

 جناب آقاي دكتر سيد حسين داودي مشاور محترم وزیر و مدیر كل حوزه وزارتی 
 می عضو ناظر محترم مجلس شوراي اسالمی در شورایعالی بيمه سالمت كشورجناب آقاي یحيی ابراهي

 جناب آقاي دكتر ولی اهلل فرزانه عضو ناظر محترم مجلس شوراي اسالمی در شورایعالی بيمه سالمت كشور
 جناب آقاي دكتر منوچهر جمالی سوسفی مدیركل محترم امور مجلس 

 ي سازمان بيمه سالمت جناب آقاي عليرضا مفيدي پور دبيرخانه مركز
 جناب آقاي معنوي معاون 

 جناب آقاي حاجی علی صراف مسئول شبكه پيام دولت 
 سركار خانم دكتر ساناز بخشنده رئيس گروه ارزشيابی و دیده بانی بيمه هاي سالمت 

 جناب آقاي مجيدي دبيرخانه حوزه ریاست سازمان نظام پزشكی  -سركار خانم آموزنده امساك 
 نم پریسا فرخيان كارشناس مدیریت اطالعات سالمت سركار خا


