
 

 

  بهمن 22/رييس محترم مركز آموزشي درماني : قدس/ كوثر/ شهيد رجايي 

  مدير عامل محترم مركز آموزشي درماني مستقل: واليت / بوعلي سينا

  / رحيميان / شهدا رييس محترم بيمارستان: اميرالمومنين(ع) / شفا

  رييس محترم بيمارستان خصوصي : مهرگان / پاستور / دهخدا / وليعصر

 تامين اجتماعي تاكستان / رازي : ترم بيمارستانرييس مح

  / بويين زهرا رييس محترم نظام پزشكي: قزوين/ آبيك / البرز / تاكستان

  

  مبا سالم و احترا

) در خصـوص  سـاير اطالعـات  معاونت درمـان وزارت متبـوع (    24/11/1400 مورخه/د 25468/400به پيوست نامه شماره      

الي بيمه در خصوص خود پرداخت آزمايش شايع (تست گلوبال) تشـخيص  بخشنامه دبيرخانه شوراي ع

و بهـره بـرداري    جهت استحضـار  19و تعرفه آزمايش ايمني شناسي آنتي ژن ويروس عامل كوويد  19كوويد 

  خواهشمند است دستور فرماييد اطالع رساني مناسب به واحدهاي ذيربط مبذول گردد. گردد.ايفاد مي الزم

 

 

30/11/1400  

169824/36/28  

  ندارد

07:33 

  مدير كل محترم بيمه سالمت استان جهت استحضار رونوشت :

 جهت استحضار مدير محترم درمان سازمان تامين اجتماعي استان                  

  جهت استحضار مدير كل محترم تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح استان                   

  



۴۰۰/۲۵۴۶۸د

ندارد

۱۴۰۰/۱۱/۲۴

تولید، پشتیبانیها، مانع زداییهامعاونت درمان
مقام معظم رهبری

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

جناب آقای دکتر فریدون نوحی

ریاست محترم مرکز آموزشی، تحقیقاتی، درمانی قلب شهید رجایی

جناب آقای دکتر والیتی

رئیس محترم مرکز آموزشی پژوهشی درمانی سل و بیماریهای ریوی دکتر مسیح دانشوری

جناب آقای دکتر حمیدرضا پورحسینی

رئیس محترم مرکز قلب تهران

موضوع: بخشنامه دبیرخانه شورای عالی بیمه درخصوص خودپرداخت آزمایش شایع (تست گلوبال) 

تشخیص کووید ۱۹ و تعرفه آزمایش ایمنی شناسی آنتی ژن ویروس عامل کووید ۱۹

با سالم و احترام
به پیوست نامه شماره ۱۴۲/۹۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ دبیر محترم شورای عالی بیمه سالمت منضم به 

تصویبنامههای هیات محترم وزیران به شرح موارد ذیل جهت استحضار و  ابالغ اجرایی به واحدهای 

تابعه ارسال میگردد:

۱- تصویبنامه شماره ۱۱۵۱۳۵/ت۵۹۱۹۶هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ درخصوص "خودپرداخت (فرانشیز) 

آزمایش شایع (تست گلوبال) تشخیص کووید ۱۹ "موضوع کدهای ۸۰۵۱۱۹ و ۸۰۵۱۲۱ کتاب ارزش نسبی.

۲- تصویبنامه شماره ۱۱۵۱۵۷/ت۵۹۳۳۶هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ درخصوص "تعرفه آزمایش تشخیص 

ایمنیشناسی (ایمنولوژیک) آنتیژن ویروس عامل کووید ۱۹" موضوع کد ۸۰۵۱۲۱ کتاب ارزش نسبی.

الزم به ذکر است مصوبات فوق از زمان ابالغ الزماالجرا میباشند.



تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۴۲/۹۲۰

ندارد
۱۴۰۰/۱۰/۱۱

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 

جناب آقای دکتر میرهاشم موسوی

مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی

جناب آقای دکتر محمد رئیس زاده

رئیس محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران

جناب آقای دکتر  مسعود میرکاظمی

معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

جناب آقای حجت عبدالملکی

وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی

جناب آقای احسان خاندوزی

وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

جناب آقای دکتر امیر نوروزی

رئیس محترم سازمان خدمات درمانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

جناب آقای سید مرتضی بختیاری

رئیس محترم کمیته امداد امام خمینی(ره)

جناب آقای دکتر سعید کریمی

معاون محترم درمان
موضوع :ابالغ تصویب نامه هیات وزیران- خودپرداخت (فرانشیز) آزمایش شایع (تست گلوبال) تشخیص کووید ١٩ و تعرفه 

آزمایش تشخیص ایمنی شناسی آنتی ژن ویروس عامل کووید ١٩ 

با سالم و تحیات؛

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

موضوعات ذیل جهت استحضار و ابالغ به واحدهای تابعه جهت اجرا به حضور تقدیم میگردد. الزم به ذکر است، این 

تصویبنامه از زمان ابالغ الزماالجرا است.



تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۴۲/۹۲۰

ندارد
۱۴۰۰/۱۰/۱۱

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

خودپرداخت (فرانشیز) آزمایش شایع (تست گلوبال) تشخیص کووید ١٩ موضوع کدهای (٨٠٥١١٩)  .١

و (٨٠٥١٢١) کتاب ارزش نسبی خدمات سالمت به شماره ١١٥١٣٥/ت٥٩١٩٦هـ مورخ 

 ١٤٠٠/٠٩/٢٨

تعرفه آزمایش تشخیص ایمنی شناسی (ایمنولوژیک) آنتی ژن ویروس عامل کووید ١٩ به شماره  .٢

شماره ١١٥١٥٧/ت٥٩٣٣٦هـ مورخ ١٤٠٠/٠٩/٢٨

 






