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شماره:

تاریخ:

۱۴۰۰/۱۰۰/۷۰/۵۳۲۶

۱۴۰۰/۰۶/۲۸

ریاست محترم نظام پزشکی ... 
با سالم

احتراما به پیوست نامه شماره ۱۴۲/۳۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲ دبیر و رییس محترم دبیرخانه شورایعالی 
بیمه سالمت در خصوص پوشش بیمه ای اورولیموس (۰.۲۵ ) و ( ۰.۷۵ ) میلی گرم جهت بهره برداری 

ایفاد می گردد . 

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



تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۴۲/۳۱۳

ندارد
۱۴۰۰/۰۶/۰۲

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

جناب آقای محمد شریعتمداری

وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی

جناب آقای دکتر قاسم جان بابایی

معاون محترم درمان 

جناب آقای دکتر محمد مهدی ناصحی

مدیرعامل محترم سازمان بیمه سالمت  

جناب آقای دکتر امیر نوروزی

رئیس محترم سازمان خدمات درمانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

جناب آقای دکتر مصطفی ساالری

مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی

ره

رئیس محترم کمیته امداد امام خمینی

جناب آقای دکتر محمدرضا ظفرقندی

رئیس محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران

جناب آقای دکتر  مسعود میرکاظمی

معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
موضوع :ابالغ پوشش بیمه ای اورولیموس (۲۵/.) و (۷۵/.) میلی گرم- هیات وزیران

با سالم و تحیات؛

با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و با تقدیم احترام؛ به پیوست تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره 

٥٥٦٦٤/ت٥٩٠٧٣ه مورخ ١٤٠٠/٠٥/٣١ در خصوص پوشش بیمهای اورولیموس (٠/٢٥) و (٠/٧٥) میلیگرم؛ 

جهت استحضار و ابالغ به واحدهای تابعه جهت اجرا ایفاد میگردد. 



تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۴۲/۳۱۳

ندارد
۱۴۰۰/۰۶/۰۲

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

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 

مرضیه السادات فرقانی کارشناس مدیریت اطالعات سالمت 
جناب آقای مجتبی نوحی کارشناس امور تعهدات بیمه ای دارو و تجهیزات پزشکی 




