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شماره:

تاریخ:

۱۴۰۰/۱۰۰/۷۰/۵۳۴۰

۱۴۰۰/۰۶/۲۸

رییس محترم هیئت مدیره نظام پزشکی ... 
با سالم

احتراما به پیوست نامه شماره ۱۰۰/۶۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۶ مقام محترم وزارت بهداشت و رییس 
شورایعالی بیمه سالمت کشور و نامه شماره ۱۴۲/۲۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۰ دبیرمحترم آن دبیرخانه  در 
خصوص نحوه استفاده و پرداخت تخت اکسترا در زمان شیوع موج پنجم بیماری کووید ۱۹ جهت 

بهره برداری و اطالع رسانی ایفاد می گردد . 

رونوشت:
جناب آقای دکتر انیسیان مدیرکل دفتر برنامه ریزی اقتصاد سالمت  - جهت اطالع



تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۴۲/۲۹۰

ندارد
۱۴۰۰/۰۵/۲۰

دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت کشور 

نشانی پستی: تهران، شهرک غرب، خیابان شجریان شمالی، کوچه بیست و سوم، پالک ١، طبقه دوم   کد پستی :١٤٦٧٨٣٤١٧١
تلفن: ٨١٤٥٥٨٧٧ - نمابر : ٨٨٠٨٢٦٧٣

   

 جناب آقای دکتر فرهاد دژپسند

وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
موضوع :پیرو ابالغیه-پرداخت تخت اکسترا پیرو شیوع موج پنجم کووید-١٩ و تکمیل ظرفیت بیمارستان ها

با سالم و تحیات؛

با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و با تقدیم احترام؛ پیرو ابالغیه شماره ١٠٠/٦٥١ مورخ ١٤٠٠/٠٥/١٦ در 

خصوص پرداخت تخت اکسترا بیمارستانها پیرو شیوع موج پنجم کووید-١٩ و تکمیل ظرفیت بیمارستان ها، به 

استحضار میرساند خدمات ارائه شده تحت پوشش توسط سازمانهای بیمهگر پایه و تکمیلی معادل ٨٠ درصد 

تختهای سه تختی درجه ٣ و بدون محدودیت زمانی قابل محاسبه و پرداخت میباشد.  

رونوشت :
جناب آقای دکتر غالمرضا سلیمانی رئیس محترم بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران

جناب آقای دکتر سید حسین داودی مشاور محترم وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی 
جناب آقای معنوی معاون 

سرکار خانم پریسا فرخیان رئیس گروه ارزشیابی و دیده بانی بیمه های سالمت 



تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۴۲/۲۹۰

ندارد
۱۴۰۰/۰۵/۲۰

دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت کشور 

نشانی پستی: تهران، شهرک غرب، خیابان شجریان شمالی، کوچه بیست و سوم، پالک ١، طبقه دوم   کد پستی :١٤٦٧٨٣٤١٧١
تلفن: ٨١٤٥٥٨٧٧ - نمابر : ٨٨٠٨٢٦٧٣

   

 جناب آقای محمد شریعتمداری

وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی
موضوع :پیرو ابالغیه-پرداخت تخت اکسترا پیرو شیوع موج پنجم کووید-١٩ و تکمیل ظرفیت بیمارستان ها

با سالم و تحیات؛

با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و با تقدیم احترام؛ پیرو ابالغیه شماره ١٠٠/٦٥١ مورخ ١٤٠٠/٠٥/١٦ در 

خصوص پرداخت تخت اکسترا بیمارستانها پیرو شیوع موج پنجم کووید-١٩ و تکمیل ظرفیت بیمارستان ها، به 

استحضار میرساند خدمات ارائه شده تحت پوشش توسط سازمانهای بیمهگر پایه و تکمیلی معادل ٨٠ درصد 

تختهای سه تختی درجه ٣ و بدون محدودیت زمانی قابل محاسبه و پرداخت میباشد.  

رونوشت :
جناب آقای دکتر غالمرضا سلیمانی رئیس محترم بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران

جناب آقای دکتر سید حسین داودی مشاور محترم وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی 
جناب آقای معنوی معاون 

سرکار خانم پریسا فرخیان رئیس گروه ارزشیابی و دیده بانی بیمه های سالمت 



تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۴۲/۲۹۰

ندارد
۱۴۰۰/۰۵/۲۰

دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت کشور 

نشانی پستی: تهران، شهرک غرب، خیابان شجریان شمالی، کوچه بیست و سوم، پالک ١، طبقه دوم   کد پستی :١٤٦٧٨٣٤١٧١
تلفن: ٨١٤٥٥٨٧٧ - نمابر : ٨٨٠٨٢٦٧٣

   

 جناب آقای دکتر محمدباقر نوبخت

معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
موضوع :پیرو ابالغیه-پرداخت تخت اکسترا پیرو شیوع موج پنجم کووید-١٩ و تکمیل ظرفیت بیمارستان ها

با سالم و تحیات؛

با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و با تقدیم احترام؛ پیرو ابالغیه شماره ١٠٠/٦٥١ مورخ ١٤٠٠/٠٥/١٦ در 

خصوص پرداخت تخت اکسترا بیمارستانها پیرو شیوع موج پنجم کووید-١٩ و تکمیل ظرفیت بیمارستان ها، به 

استحضار میرساند خدمات ارائه شده تحت پوشش توسط سازمانهای بیمهگر پایه و تکمیلی معادل ٨٠ درصد 

تختهای سه تختی درجه ٣ و بدون محدودیت زمانی قابل محاسبه و پرداخت میباشد.  

رونوشت :
جناب آقای دکتر غالمرضا سلیمانی رئیس محترم بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران

جناب آقای دکتر سید حسین داودی مشاور محترم وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی 
جناب آقای معنوی معاون 

سرکار خانم پریسا فرخیان رئیس گروه ارزشیابی و دیده بانی بیمه های سالمت 



تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۴۲/۲۹۰

ندارد
۱۴۰۰/۰۵/۲۰

دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت کشور 

نشانی پستی: تهران، شهرک غرب، خیابان شجریان شمالی، کوچه بیست و سوم، پالک ١، طبقه دوم   کد پستی :١٤٦٧٨٣٤١٧١
تلفن: ٨١٤٥٥٨٧٧ - نمابر : ٨٨٠٨٢٦٧٣

   

 جناب آقای دکتر قاسم جان بابایی

معاون محترم درمان 
موضوع :پیرو ابالغیه-پرداخت تخت اکسترا پیرو شیوع موج پنجم کووید-١٩ و تکمیل ظرفیت بیمارستان ها

با سالم و تحیات؛

با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و با تقدیم احترام؛ پیرو ابالغیه شماره ١٠٠/٦٥١ مورخ ١٤٠٠/٠٥/١٦ در 

خصوص پرداخت تخت اکسترا بیمارستانها پیرو شیوع موج پنجم کووید-١٩ و تکمیل ظرفیت بیمارستان ها، به 

استحضار میرساند خدمات ارائه شده تحت پوشش توسط سازمانهای بیمهگر پایه و تکمیلی معادل ٨٠ درصد 

تختهای سه تختی درجه ٣ و بدون محدودیت زمانی قابل محاسبه و پرداخت میباشد.  

رونوشت :
جناب آقای دکتر غالمرضا سلیمانی رئیس محترم بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران

جناب آقای دکتر سید حسین داودی مشاور محترم وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی 
جناب آقای معنوی معاون 

سرکار خانم پریسا فرخیان رئیس گروه ارزشیابی و دیده بانی بیمه های سالمت 



تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۴۲/۲۹۰

ندارد
۱۴۰۰/۰۵/۲۰

دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت کشور 

نشانی پستی: تهران، شهرک غرب، خیابان شجریان شمالی، کوچه بیست و سوم، پالک ١، طبقه دوم   کد پستی :١٤٦٧٨٣٤١٧١
تلفن: ٨١٤٥٥٨٧٧ - نمابر : ٨٨٠٨٢٦٧٣

   

 جناب آقای دکتر محمد مهدی ناصحی

مدیرعامل محترم سازمان بیمه سالمت  
موضوع :پیرو ابالغیه-پرداخت تخت اکسترا پیرو شیوع موج پنجم کووید-١٩ و تکمیل ظرفیت بیمارستان ها

با سالم و تحیات؛

با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و با تقدیم احترام؛ پیرو ابالغیه شماره ١٠٠/٦٥١ مورخ ١٤٠٠/٠٥/١٦ در 

خصوص پرداخت تخت اکسترا بیمارستانها پیرو شیوع موج پنجم کووید-١٩ و تکمیل ظرفیت بیمارستان ها، به 

استحضار میرساند خدمات ارائه شده تحت پوشش توسط سازمانهای بیمهگر پایه و تکمیلی معادل ٨٠ درصد 

تختهای سه تختی درجه ٣ و بدون محدودیت زمانی قابل محاسبه و پرداخت میباشد.  

رونوشت :
جناب آقای دکتر غالمرضا سلیمانی رئیس محترم بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران

جناب آقای دکتر سید حسین داودی مشاور محترم وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی 
جناب آقای معنوی معاون 

سرکار خانم پریسا فرخیان رئیس گروه ارزشیابی و دیده بانی بیمه های سالمت 



تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۴۲/۲۹۰

ندارد
۱۴۰۰/۰۵/۲۰

دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت کشور 

نشانی پستی: تهران، شهرک غرب، خیابان شجریان شمالی، کوچه بیست و سوم، پالک ١، طبقه دوم   کد پستی :١٤٦٧٨٣٤١٧١
تلفن: ٨١٤٥٥٨٧٧ - نمابر : ٨٨٠٨٢٦٧٣

   

 جناب آقای دکتر امیر نوروزی

رئیس محترم سازمان خدمات درمانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
موضوع :پیرو ابالغیه-پرداخت تخت اکسترا پیرو شیوع موج پنجم کووید-١٩ و تکمیل ظرفیت بیمارستان ها

با سالم و تحیات؛

با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و با تقدیم احترام؛ پیرو ابالغیه شماره ١٠٠/٦٥١ مورخ ١٤٠٠/٠٥/١٦ در 

خصوص پرداخت تخت اکسترا بیمارستانها پیرو شیوع موج پنجم کووید-١٩ و تکمیل ظرفیت بیمارستان ها، به 

استحضار میرساند خدمات ارائه شده تحت پوشش توسط سازمانهای بیمهگر پایه و تکمیلی معادل ٨٠ درصد 

تختهای سه تختی درجه ٣ و بدون محدودیت زمانی قابل محاسبه و پرداخت میباشد.  

رونوشت :
جناب آقای دکتر غالمرضا سلیمانی رئیس محترم بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران

جناب آقای دکتر سید حسین داودی مشاور محترم وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی 
جناب آقای معنوی معاون 

سرکار خانم پریسا فرخیان رئیس گروه ارزشیابی و دیده بانی بیمه های سالمت 



تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۴۲/۲۹۰

ندارد
۱۴۰۰/۰۵/۲۰

دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت کشور 

نشانی پستی: تهران، شهرک غرب، خیابان شجریان شمالی، کوچه بیست و سوم، پالک ١، طبقه دوم   کد پستی :١٤٦٧٨٣٤١٧١
تلفن: ٨١٤٥٥٨٧٧ - نمابر : ٨٨٠٨٢٦٧٣

   

 جناب آقای دکتر مصطفی ساالری

مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی
موضوع :پیرو ابالغیه-پرداخت تخت اکسترا پیرو شیوع موج پنجم کووید-١٩ و تکمیل ظرفیت بیمارستان ها

با سالم و تحیات؛

با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و با تقدیم احترام؛ پیرو ابالغیه شماره ١٠٠/٦٥١ مورخ ١٤٠٠/٠٥/١٦ در 

خصوص پرداخت تخت اکسترا بیمارستانها پیرو شیوع موج پنجم کووید-١٩ و تکمیل ظرفیت بیمارستان ها، به 

استحضار میرساند خدمات ارائه شده تحت پوشش توسط سازمانهای بیمهگر پایه و تکمیلی معادل ٨٠ درصد 

تختهای سه تختی درجه ٣ و بدون محدودیت زمانی قابل محاسبه و پرداخت میباشد.  

رونوشت :
جناب آقای دکتر غالمرضا سلیمانی رئیس محترم بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران

جناب آقای دکتر سید حسین داودی مشاور محترم وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی 
جناب آقای معنوی معاون 

سرکار خانم پریسا فرخیان رئیس گروه ارزشیابی و دیده بانی بیمه های سالمت 



تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۴۲/۲۹۰

ندارد
۱۴۰۰/۰۵/۲۰

دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت کشور 

نشانی پستی: تهران، شهرک غرب، خیابان شجریان شمالی، کوچه بیست و سوم، پالک ١، طبقه دوم   کد پستی :١٤٦٧٨٣٤١٧١
تلفن: ٨١٤٥٥٨٧٧ - نمابر : ٨٨٠٨٢٦٧٣

   

 ره

رئیس محترم کمیته امداد امام خمینی
موضوع :پیرو ابالغیه-پرداخت تخت اکسترا پیرو شیوع موج پنجم کووید-١٩ و تکمیل ظرفیت بیمارستان ها

با سالم و تحیات؛

با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و با تقدیم احترام؛ پیرو ابالغیه شماره ١٠٠/٦٥١ مورخ ١٤٠٠/٠٥/١٦ در 

خصوص پرداخت تخت اکسترا بیمارستانها پیرو شیوع موج پنجم کووید-١٩ و تکمیل ظرفیت بیمارستان ها، به 

استحضار میرساند خدمات ارائه شده تحت پوشش توسط سازمانهای بیمهگر پایه و تکمیلی معادل ٨٠ درصد 

تختهای سه تختی درجه ٣ و بدون محدودیت زمانی قابل محاسبه و پرداخت میباشد.  

رونوشت :
جناب آقای دکتر غالمرضا سلیمانی رئیس محترم بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران

جناب آقای دکتر سید حسین داودی مشاور محترم وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی 
جناب آقای معنوی معاون 

سرکار خانم پریسا فرخیان رئیس گروه ارزشیابی و دیده بانی بیمه های سالمت 



تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۴۲/۲۹۰

ندارد
۱۴۰۰/۰۵/۲۰

دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت کشور 

نشانی پستی: تهران، شهرک غرب، خیابان شجریان شمالی، کوچه بیست و سوم، پالک ١، طبقه دوم   کد پستی :١٤٦٧٨٣٤١٧١
تلفن: ٨١٤٥٥٨٧٧ - نمابر : ٨٨٠٨٢٦٧٣

   

 جناب آقای دکتر محمدرضا ظفرقندی

رئیس محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران
موضوع :پیرو ابالغیه-پرداخت تخت اکسترا پیرو شیوع موج پنجم کووید-١٩ و تکمیل ظرفیت بیمارستان ها

با سالم و تحیات؛

با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و با تقدیم احترام؛ پیرو ابالغیه شماره ١٠٠/٦٥١ مورخ ١٤٠٠/٠٥/١٦ در 

خصوص پرداخت تخت اکسترا بیمارستانها پیرو شیوع موج پنجم کووید-١٩ و تکمیل ظرفیت بیمارستان ها، به 

استحضار میرساند خدمات ارائه شده تحت پوشش توسط سازمانهای بیمهگر پایه و تکمیلی معادل ٨٠ درصد 

تختهای سه تختی درجه ٣ و بدون محدودیت زمانی قابل محاسبه و پرداخت میباشد.  

رونوشت :
جناب آقای دکتر غالمرضا سلیمانی رئیس محترم بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران

جناب آقای دکتر سید حسین داودی مشاور محترم وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی 
جناب آقای معنوی معاون 

سرکار خانم پریسا فرخیان رئیس گروه ارزشیابی و دیده بانی بیمه های سالمت 



تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۰۰/۶۵۱

ندارد
۱۴۰۰/۰۵/۱۶۱۸:۰۰

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 نوبخت - معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
جناب آقای دکتر دژپسند- وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

جناب آقای دکتر شریعتمداری - وزیر محترم تعاون،کار و رفاه اجتماعی
 جناب آقای دکتر  ظفرقندی - رئیس محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران

جناب آقای دکتر ساالری - مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی
جناب آقای دکتر نوروزی - مدیرعامل محترم سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح

جناب آقای بختیاری - رئیس محترم کمیته امداد امام خمینی (ره)
جناب آقای دکتر ناصحی - عضو محترم هیات مدیره و مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران

جناب آقای دکتر جان بابایی - معاون محترم درمان

باسالم و احترام؛
با عنایت به شیوع موج پنجم بیماری کووید-١٩ و تکمیل ظرفیت مراکز ارائه دهنده خدمت و 
بیمارستانها، به استحضار میرساند پیرو توافقات صورت گرفته با اعضای شورای عالی بیمه سالمت کشور در 
صورتیکه بیمارستانی از تمامی ظرفیت تختهای فعال و تختهای بخش اورژانس خود استفاده نموده باشد و 
جهت ارائه خدمات به بیماران بستری کووید-١٩ یا سایر بیماران اورژانسی نسبت به دایر کردن تخت اکسترا 
اقدام نماید با تأیید معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ثبت خدمات در سیستم 
اطالعات بیمارستانی مربوطه (HIS)، خدمات ارائه شده تحت پوشش توسط سازمانهای بیمهگر پایه و 
تکمیلی معادل ٨٠ درصد تختهای عادی و بدون محدودیت زمانی قابل محاسبه و پرداخت میباشد. الزم به 

ذکر است مصوبه مذکور  از اول تیرماه سال جاری الزم االجرا است.

                                       وزیر و رئیس شورای عالی

                                                                                                                                           بیمه سالمت کشور

رونوشت:
جناب آقای دکتر رضوی، دبیر محترم و رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت برای آگاهی 



تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۰۰/۶۵۱

ندارد
۱۴۰۰/۰۵/۱۶۱۸:۰۰

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 نوبخت - معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
جناب آقای دکتر دژپسند- وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

جناب آقای دکتر شریعتمداری - وزیر محترم تعاون،کار و رفاه اجتماعی
 جناب آقای دکتر  ظفرقندی - رئیس محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران

جناب آقای دکتر ساالری - مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی
جناب آقای دکتر نوروزی - مدیرعامل محترم سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح

جناب آقای بختیاری - رئیس محترم کمیته امداد امام خمینی (ره)
جناب آقای دکتر ناصحی - عضو محترم هیات مدیره و مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران

جناب آقای دکتر جان بابایی - معاون محترم درمان

باسالم و احترام؛
با عنایت به شیوع موج پنجم بیماری کووید-١٩ و تکمیل ظرفیت مراکز ارائه دهنده خدمت و 
بیمارستانها، به استحضار میرساند پیرو توافقات صورت گرفته با اعضای شورای عالی بیمه سالمت کشور در 
صورتیکه بیمارستانی از تمامی ظرفیت تختهای فعال و تختهای بخش اورژانس خود استفاده نموده باشد و 
جهت ارائه خدمات به بیماران بستری کووید-١٩ یا سایر بیماران اورژانسی نسبت به دایر کردن تخت اکسترا 
اقدام نماید با تأیید معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ثبت خدمات در سیستم 
اطالعات بیمارستانی مربوطه (HIS)، خدمات ارائه شده تحت پوشش توسط سازمانهای بیمهگر پایه و 
تکمیلی معادل ٨٠ درصد تختهای عادی و بدون محدودیت زمانی قابل محاسبه و پرداخت میباشد. الزم به 

ذکر است مصوبه مذکور  از اول تیرماه سال جاری الزم االجرا است.

                                       وزیر و رئیس شورای عالی

                                                                                                                                           بیمه سالمت کشور



تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۰۰/۶۵۱

ندارد
۱۴۰۰/۰۵/۱۶۱۸:۰۰

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 نوبخت 
معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

باسالم و احترام؛
با عنایت به شیوع موج پنجم بیماری کووید-١٩ و تکمیل ظرفیت مراکز ارائه دهنده خدمت و 
بیمارستانها، به استحضار میرساند پیرو توافقات صورت گرفته با اعضای شورای عالی بیمه سالمت کشور در 
صورتیکه بیمارستانی از تمامی ظرفیت تختهای فعال و تختهای بخش اورژانس خود استفاده نموده باشد و 
جهت ارائه خدمات به بیماران بستری کووید-١٩ یا سایر بیماران اورژانسی نسبت به دایر کردن تخت اکسترا 
اقدام نماید با تأیید معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ثبت خدمات در سیستم 
اطالعات بیمارستانی مربوطه (HIS)، خدمات ارائه شده تحت پوشش توسط سازمانهای بیمهگر پایه و 
تکمیلی معادل ٨٠ درصد تختهای عادی و بدون محدودیت زمانی قابل محاسبه و پرداخت میباشد. الزم به 

ذکر است مصوبه مذکور  از اول تیرماه سال جاری الزم االجرا است.

                                       وزیر و رئیس شورای عالی

                                                                                                                                           بیمه سالمت کشور



تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۰۰/۶۵۱

ندارد
۱۴۰۰/۰۵/۱۶۱۸:۰۰

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 دژپسند
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

باسالم و احترام؛
با عنایت به شیوع موج پنجم بیماری کووید-١٩ و تکمیل ظرفیت مراکز ارائه دهنده خدمت و 
بیمارستانها، به استحضار میرساند پیرو توافقات صورت گرفته با اعضای شورای عالی بیمه سالمت کشور در 
صورتیکه بیمارستانی از تمامی ظرفیت تختهای فعال و تختهای بخش اورژانس خود استفاده نموده باشد و 
جهت ارائه خدمات به بیماران بستری کووید-١٩ یا سایر بیماران اورژانسی نسبت به دایر کردن تخت اکسترا 
اقدام نماید با تأیید معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ثبت خدمات در سیستم 
اطالعات بیمارستانی مربوطه (HIS)، خدمات ارائه شده تحت پوشش توسط سازمانهای بیمهگر پایه و 
تکمیلی معادل ٨٠ درصد تختهای عادی و بدون محدودیت زمانی قابل محاسبه و پرداخت میباشد. الزم به 

ذکر است مصوبه مذکور  از اول تیرماه سال جاری الزم االجرا است.

                                       وزیر و رئیس شورای عالی

                                                                                                                                           بیمه سالمت کشور



تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۰۰/۶۵۱

ندارد
۱۴۰۰/۰۵/۱۶۱۸:۰۰

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 شریعتمداری  
وزیر محترم تعاون،کار و رفاه اجتماعی

باسالم و احترام؛
با عنایت به شیوع موج پنجم بیماری کووید-١٩ و تکمیل ظرفیت مراکز ارائه دهنده خدمت و 
بیمارستانها، به استحضار میرساند پیرو توافقات صورت گرفته با اعضای شورای عالی بیمه سالمت کشور در 
صورتیکه بیمارستانی از تمامی ظرفیت تختهای فعال و تختهای بخش اورژانس خود استفاده نموده باشد و 
جهت ارائه خدمات به بیماران بستری کووید-١٩ یا سایر بیماران اورژانسی نسبت به دایر کردن تخت اکسترا 
اقدام نماید با تأیید معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ثبت خدمات در سیستم 
اطالعات بیمارستانی مربوطه (HIS)، خدمات ارائه شده تحت پوشش توسط سازمانهای بیمهگر پایه و 
تکمیلی معادل ٨٠ درصد تختهای عادی و بدون محدودیت زمانی قابل محاسبه و پرداخت میباشد. الزم به 

ذکر است مصوبه مذکور  از اول تیرماه سال جاری الزم االجرا است.

                                       وزیر و رئیس شورای عالی

                                                                                                                                           بیمه سالمت کشور



تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۰۰/۶۵۱

ندارد
۱۴۰۰/۰۵/۱۶۱۸:۰۰

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  ظفرقندی  
رئیس محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران

باسالم و احترام؛
با عنایت به شیوع موج پنجم بیماری کووید-١٩ و تکمیل ظرفیت مراکز ارائه دهنده خدمت و 
بیمارستانها، به استحضار میرساند پیرو توافقات صورت گرفته با اعضای شورای عالی بیمه سالمت کشور در 
صورتیکه بیمارستانی از تمامی ظرفیت تختهای فعال و تختهای بخش اورژانس خود استفاده نموده باشد و 
جهت ارائه خدمات به بیماران بستری کووید-١٩ یا سایر بیماران اورژانسی نسبت به دایر کردن تخت اکسترا 
اقدام نماید با تأیید معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ثبت خدمات در سیستم 
اطالعات بیمارستانی مربوطه (HIS)، خدمات ارائه شده تحت پوشش توسط سازمانهای بیمهگر پایه و 
تکمیلی معادل ٨٠ درصد تختهای عادی و بدون محدودیت زمانی قابل محاسبه و پرداخت میباشد. الزم به 

ذکر است مصوبه مذکور  از اول تیرماه سال جاری الزم االجرا است.

                                       وزیر و رئیس شورای عالی

                                                                                                                                           بیمه سالمت کشور



تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۰۰/۶۵۱

ندارد
۱۴۰۰/۰۵/۱۶۱۸:۰۰

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 ساالری 
مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی

باسالم و احترام؛
با عنایت به شیوع موج پنجم بیماری کووید-١٩ و تکمیل ظرفیت مراکز ارائه دهنده خدمت و 
بیمارستانها، به استحضار میرساند پیرو توافقات صورت گرفته با اعضای شورای عالی بیمه سالمت کشور در 
صورتیکه بیمارستانی از تمامی ظرفیت تختهای فعال و تختهای بخش اورژانس خود استفاده نموده باشد و 
جهت ارائه خدمات به بیماران بستری کووید-١٩ یا سایر بیماران اورژانسی نسبت به دایر کردن تخت اکسترا 
اقدام نماید با تأیید معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ثبت خدمات در سیستم 
اطالعات بیمارستانی مربوطه (HIS)، خدمات ارائه شده تحت پوشش توسط سازمانهای بیمهگر پایه و 
تکمیلی معادل ٨٠ درصد تختهای عادی و بدون محدودیت زمانی قابل محاسبه و پرداخت میباشد. الزم به 

ذکر است مصوبه مذکور  از اول تیرماه سال جاری الزم االجرا است.

                                       وزیر و رئیس شورای عالی

                                                                                                                                           بیمه سالمت کشور



تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۰۰/۶۵۱

ندارد
۱۴۰۰/۰۵/۱۶۱۸:۰۰

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

باسالم و احترام؛
با عنایت به شیوع موج پنجم بیماری کووید-١٩ و تکمیل ظرفیت مراکز ارائه دهنده خدمت و 
بیمارستانها، به استحضار میرساند پیرو توافقات صورت گرفته با اعضای شورای عالی بیمه سالمت کشور در 
صورتیکه بیمارستانی از تمامی ظرفیت تختهای فعال و تختهای بخش اورژانس خود استفاده نموده باشد و 
جهت ارائه خدمات به بیماران بستری کووید-١٩ یا سایر بیماران اورژانسی نسبت به دایر کردن تخت اکسترا 
اقدام نماید با تأیید معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ثبت خدمات در سیستم 
اطالعات بیمارستانی مربوطه (HIS)، خدمات ارائه شده تحت پوشش توسط سازمانهای بیمهگر پایه و 
تکمیلی معادل ٨٠ درصد تختهای عادی و بدون محدودیت زمانی قابل محاسبه و پرداخت میباشد. الزم به 

ذکر است مصوبه مذکور  از اول تیرماه سال جاری الزم االجرا است.

                                       وزیر و رئیس شورای عالی

                                                                                                                                           بیمه سالمت کشور



تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۰۰/۶۵۱

ندارد
۱۴۰۰/۰۵/۱۶۱۸:۰۰

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)

باسالم و احترام؛
با عنایت به شیوع موج پنجم بیماری کووید-١٩ و تکمیل ظرفیت مراکز ارائه دهنده خدمت و 
بیمارستانها، به استحضار میرساند پیرو توافقات صورت گرفته با اعضای شورای عالی بیمه سالمت کشور در 
صورتیکه بیمارستانی از تمامی ظرفیت تختهای فعال و تختهای بخش اورژانس خود استفاده نموده باشد و 
جهت ارائه خدمات به بیماران بستری کووید-١٩ یا سایر بیماران اورژانسی نسبت به دایر کردن تخت اکسترا 
اقدام نماید با تأیید معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ثبت خدمات در سیستم 
اطالعات بیمارستانی مربوطه (HIS)، خدمات ارائه شده تحت پوشش توسط سازمانهای بیمهگر پایه و 
تکمیلی معادل ٨٠ درصد تختهای عادی و بدون محدودیت زمانی قابل محاسبه و پرداخت میباشد. الزم به 

ذکر است مصوبه مذکور  از اول تیرماه سال جاری الزم االجرا است.

                                       وزیر و رئیس شورای عالی

                                                                                                                                           بیمه سالمت کشور



تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۰۰/۶۵۱

ندارد
۱۴۰۰/۰۵/۱۶۱۸:۰۰

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 ناصحی  
عضو محترم هیات مدیره و مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران

باسالم و احترام؛
با عنایت به شیوع موج پنجم بیماری کووید-١٩ و تکمیل ظرفیت مراکز ارائه دهنده خدمت و 
بیمارستانها، به استحضار میرساند پیرو توافقات صورت گرفته با اعضای شورای عالی بیمه سالمت کشور در 
صورتیکه بیمارستانی از تمامی ظرفیت تختهای فعال و تختهای بخش اورژانس خود استفاده نموده باشد و 
جهت ارائه خدمات به بیماران بستری کووید-١٩ یا سایر بیماران اورژانسی نسبت به دایر کردن تخت اکسترا 
اقدام نماید با تأیید معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ثبت خدمات در سیستم 
اطالعات بیمارستانی مربوطه (HIS)، خدمات ارائه شده تحت پوشش توسط سازمانهای بیمهگر پایه و 
تکمیلی معادل ٨٠ درصد تختهای عادی و بدون محدودیت زمانی قابل محاسبه و پرداخت میباشد. الزم به 

ذکر است مصوبه مذکور  از اول تیرماه سال جاری الزم االجرا است.
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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 جان بابایی 
معاون محترم درمان

باسالم و احترام؛
با عنایت به شیوع موج پنجم بیماری کووید-١٩ و تکمیل ظرفیت مراکز ارائه دهنده خدمت و 
بیمارستانها، به استحضار میرساند پیرو توافقات صورت گرفته با اعضای شورای عالی بیمه سالمت کشور در 
صورتیکه بیمارستانی از تمامی ظرفیت تختهای فعال و تختهای بخش اورژانس خود استفاده نموده باشد و 
جهت ارائه خدمات به بیماران بستری کووید-١٩ یا سایر بیماران اورژانسی نسبت به دایر کردن تخت اکسترا 
اقدام نماید با تأیید معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ثبت خدمات در سیستم 
اطالعات بیمارستانی مربوطه (HIS)، خدمات ارائه شده تحت پوشش توسط سازمانهای بیمهگر پایه و 
تکمیلی معادل ٨٠ درصد تختهای عادی و بدون محدودیت زمانی قابل محاسبه و پرداخت میباشد. الزم به 

ذکر است مصوبه مذکور  از اول تیرماه سال جاری الزم االجرا است.

                                       وزیر و رئیس شورای عالی
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