
تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۴۲/۲۹۲

ندارد
۱۴۰۰/۰۵/۲۳

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 وزارت امور اقتصادی و دارائی 
موضوع :ابالغ  کد ثبت نسخه کاغذی در سامانه الکترونیک توسط داروخانه 

با سالم و تحیات؛

با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و با تقدیم احترام؛ پیرو ابالغیه شماره ١٤٢/٢٨٧ مورخ ١٤٠٠/٥/١٩ در 

خصوص مصوبه هیات محترم وزیران به شماره ٤٨٩٠٠/ت٥٩٠٠١هـ مورخ ١٤٠٠/٥/٩، بدینوسیله کد ٩٧٠٠٩٥ 

جهت ثبت الکترونیکی نمودن نسخه کاغذی برای داروخانه اعالم میگردد. مراتب جهت استحضار و ابالغ به واحدهای 

تابعه جهت اجرا ایفاد می گردد.

تعرفه (ریال) شرح خدمت کد ملی

٤٠،٠٠٠ ریال ثبت الکترونیکی نسخه کاغذی در سامانههای داروخانه به ازای هر فقره ٩٧٠٠٩٥

رونوشت :
جناب آقای دکتر سلیمانی رییس کل محترم بیمه مرکزی ایران
سرکار خانم سمیرا علی پور کارشناس اقتصاد و خرید راهبردی 

رئیس گروه تدوین و سیاستگذاری بسته های بیمه خدمات سالمت (پایه و تکمیلی) (جناب آقای دکتر کاظم  میکائیلی)
سرکار خانم پریسا فرخیان رئیس گروه ارزشیابی و دیده بانی بیمه های سالمت 

سرکار خانم روناسیان رئیس گروه تعرفه، نظام پرداخت و خرید راهبردی 
جناب آقای معنوی معاون 



تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۴۲/۲۹۲

ندارد
۱۴۰۰/۰۵/۲۳

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 شریعتمداری

وزیر محترم تعاون،کار و رفاه اجتماعی
موضوع :ابالغ  کد ثبت نسخه کاغذی در سامانه الکترونیک توسط داروخانه 

با سالم و تحیات؛

با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و با تقدیم احترام؛ پیرو ابالغیه شماره ١٤٢/٢٨٧ مورخ ١٤٠٠/٥/١٩ در 

خصوص مصوبه هیات محترم وزیران به شماره ٤٨٩٠٠/ت٥٩٠٠١هـ مورخ ١٤٠٠/٥/٩، بدینوسیله کد ٩٧٠٠٩٥ 

جهت ثبت الکترونیکی نمودن نسخه کاغذی برای داروخانه اعالم میگردد. مراتب جهت استحضار و ابالغ به واحدهای 

تابعه جهت اجرا ایفاد می گردد.

تعرفه (ریال) شرح خدمت کد ملی

٤٠،٠٠٠ ریال ثبت الکترونیکی نسخه کاغذی در سامانههای داروخانه به ازای هر فقره ٩٧٠٠٩٥

رونوشت :
جناب آقای دکتر سلیمانی رییس کل محترم بیمه مرکزی ایران
سرکار خانم سمیرا علی پور کارشناس اقتصاد و خرید راهبردی 

رئیس گروه تدوین و سیاستگذاری بسته های بیمه خدمات سالمت (پایه و تکمیلی) (جناب آقای دکتر کاظم  میکائیلی)
سرکار خانم پریسا فرخیان رئیس گروه ارزشیابی و دیده بانی بیمه های سالمت 

سرکار خانم روناسیان رئیس گروه تعرفه، نظام پرداخت و خرید راهبردی 
جناب آقای معنوی معاون 



تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۴۲/۲۹۲

ندارد
۱۴۰۰/۰۵/۲۳

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 :ابالغ  کد ثبت نسخه کاغذی در سامانه الکترونیک توسط داروخانه 

با سالم و تحیات؛

با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و با تقدیم احترام؛ پیرو ابالغیه شماره ١٤٢/٢٨٧ مورخ ١٤٠٠/٥/١٩ در 

خصوص مصوبه هیات محترم وزیران به شماره ٤٨٩٠٠/ت٥٩٠٠١هـ مورخ ١٤٠٠/٥/٩، بدینوسیله کد ٩٧٠٠٩٥ 

جهت ثبت الکترونیکی نمودن نسخه کاغذی برای داروخانه اعالم میگردد. مراتب جهت استحضار و ابالغ به واحدهای 

تابعه جهت اجرا ایفاد می گردد.

تعرفه (ریال) شرح خدمت کد ملی

٤٠،٠٠٠ ریال ثبت الکترونیکی نسخه کاغذی در سامانههای داروخانه به ازای هر فقره ٩٧٠٠٩٥

رونوشت :
جناب آقای دکتر سلیمانی رییس کل محترم بیمه مرکزی ایران
سرکار خانم سمیرا علی پور کارشناس اقتصاد و خرید راهبردی 

رئیس گروه تدوین و سیاستگذاری بسته های بیمه خدمات سالمت (پایه و تکمیلی) (جناب آقای دکتر کاظم  میکائیلی)
سرکار خانم پریسا فرخیان رئیس گروه ارزشیابی و دیده بانی بیمه های سالمت 

سرکار خانم روناسیان رئیس گروه تعرفه، نظام پرداخت و خرید راهبردی 
جناب آقای معنوی معاون 



تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۴۲/۲۹۲

ندارد
۱۴۰۰/۰۵/۲۳

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 :ابالغ  کد ثبت نسخه کاغذی در سامانه الکترونیک توسط داروخانه 

با سالم و تحیات؛

با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و با تقدیم احترام؛ پیرو ابالغیه شماره ١٤٢/٢٨٧ مورخ ١٤٠٠/٥/١٩ در 

خصوص مصوبه هیات محترم وزیران به شماره ٤٨٩٠٠/ت٥٩٠٠١هـ مورخ ١٤٠٠/٥/٩، بدینوسیله کد ٩٧٠٠٩٥ 

جهت ثبت الکترونیکی نمودن نسخه کاغذی برای داروخانه اعالم میگردد. مراتب جهت استحضار و ابالغ به واحدهای 

تابعه جهت اجرا ایفاد می گردد.

تعرفه (ریال) شرح خدمت کد ملی

٤٠،٠٠٠ ریال ثبت الکترونیکی نسخه کاغذی در سامانههای داروخانه به ازای هر فقره ٩٧٠٠٩٥

رونوشت :
جناب آقای دکتر سلیمانی رییس کل محترم بیمه مرکزی ایران
سرکار خانم سمیرا علی پور کارشناس اقتصاد و خرید راهبردی 

رئیس گروه تدوین و سیاستگذاری بسته های بیمه خدمات سالمت (پایه و تکمیلی) (جناب آقای دکتر کاظم  میکائیلی)
سرکار خانم پریسا فرخیان رئیس گروه ارزشیابی و دیده بانی بیمه های سالمت 

سرکار خانم روناسیان رئیس گروه تعرفه، نظام پرداخت و خرید راهبردی 
جناب آقای معنوی معاون 



تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۴۲/۲۹۲

ندارد
۱۴۰۰/۰۵/۲۳

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 :ابالغ  کد ثبت نسخه کاغذی در سامانه الکترونیک توسط داروخانه 

با سالم و تحیات؛

با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و با تقدیم احترام؛ پیرو ابالغیه شماره ١٤٢/٢٨٧ مورخ ١٤٠٠/٥/١٩ در 

خصوص مصوبه هیات محترم وزیران به شماره ٤٨٩٠٠/ت٥٩٠٠١هـ مورخ ١٤٠٠/٥/٩، بدینوسیله کد ٩٧٠٠٩٥ 

جهت ثبت الکترونیکی نمودن نسخه کاغذی برای داروخانه اعالم میگردد. مراتب جهت استحضار و ابالغ به واحدهای 

تابعه جهت اجرا ایفاد می گردد.

تعرفه (ریال) شرح خدمت کد ملی

٤٠،٠٠٠ ریال ثبت الکترونیکی نسخه کاغذی در سامانههای داروخانه به ازای هر فقره ٩٧٠٠٩٥

رونوشت :
جناب آقای دکتر سلیمانی رییس کل محترم بیمه مرکزی ایران
سرکار خانم سمیرا علی پور کارشناس اقتصاد و خرید راهبردی 

رئیس گروه تدوین و سیاستگذاری بسته های بیمه خدمات سالمت (پایه و تکمیلی) (جناب آقای دکتر کاظم  میکائیلی)
سرکار خانم پریسا فرخیان رئیس گروه ارزشیابی و دیده بانی بیمه های سالمت 

سرکار خانم روناسیان رئیس گروه تعرفه، نظام پرداخت و خرید راهبردی 
جناب آقای معنوی معاون 



تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۴۲/۲۹۲

ندارد
۱۴۰۰/۰۵/۲۳

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

مدیر عامل محترم سازمان خدمات درمانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
موضوع :ابالغ  کد ثبت نسخه کاغذی در سامانه الکترونیک توسط داروخانه 

با سالم و تحیات؛

با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و با تقدیم احترام؛ پیرو ابالغیه شماره ١٤٢/٢٨٧ مورخ ١٤٠٠/٥/١٩ در 

خصوص مصوبه هیات محترم وزیران به شماره ٤٨٩٠٠/ت٥٩٠٠١هـ مورخ ١٤٠٠/٥/٩، بدینوسیله کد ٩٧٠٠٩٥ 

جهت ثبت الکترونیکی نمودن نسخه کاغذی برای داروخانه اعالم میگردد. مراتب جهت استحضار و ابالغ به واحدهای 

تابعه جهت اجرا ایفاد می گردد.

تعرفه (ریال) شرح خدمت کد ملی

٤٠،٠٠٠ ریال ثبت الکترونیکی نسخه کاغذی در سامانههای داروخانه به ازای هر فقره ٩٧٠٠٩٥

رونوشت :
جناب آقای دکتر سلیمانی رییس کل محترم بیمه مرکزی ایران
سرکار خانم سمیرا علی پور کارشناس اقتصاد و خرید راهبردی 

رئیس گروه تدوین و سیاستگذاری بسته های بیمه خدمات سالمت (پایه و تکمیلی) (جناب آقای دکتر کاظم  میکائیلی)
سرکار خانم پریسا فرخیان رئیس گروه ارزشیابی و دیده بانی بیمه های سالمت 

سرکار خانم روناسیان رئیس گروه تعرفه، نظام پرداخت و خرید راهبردی 
جناب آقای معنوی معاون 



تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۴۲/۲۹۲

ندارد
۱۴۰۰/۰۵/۲۳

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 :ابالغ  کد ثبت نسخه کاغذی در سامانه الکترونیک توسط داروخانه 

با سالم و تحیات؛

با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و با تقدیم احترام؛ پیرو ابالغیه شماره ١٤٢/٢٨٧ مورخ ١٤٠٠/٥/١٩ در 

خصوص مصوبه هیات محترم وزیران به شماره ٤٨٩٠٠/ت٥٩٠٠١هـ مورخ ١٤٠٠/٥/٩، بدینوسیله کد ٩٧٠٠٩٥ 

جهت ثبت الکترونیکی نمودن نسخه کاغذی برای داروخانه اعالم میگردد. مراتب جهت استحضار و ابالغ به واحدهای 

تابعه جهت اجرا ایفاد می گردد.

تعرفه (ریال) شرح خدمت کد ملی

٤٠،٠٠٠ ریال ثبت الکترونیکی نسخه کاغذی در سامانههای داروخانه به ازای هر فقره ٩٧٠٠٩٥

رونوشت :
جناب آقای دکتر سلیمانی رییس کل محترم بیمه مرکزی ایران
سرکار خانم سمیرا علی پور کارشناس اقتصاد و خرید راهبردی 

رئیس گروه تدوین و سیاستگذاری بسته های بیمه خدمات سالمت (پایه و تکمیلی) (جناب آقای دکتر کاظم  میکائیلی)
سرکار خانم پریسا فرخیان رئیس گروه ارزشیابی و دیده بانی بیمه های سالمت 

سرکار خانم روناسیان رئیس گروه تعرفه، نظام پرداخت و خرید راهبردی 
جناب آقای معنوی معاون 



تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۴۲/۲۹۲

ندارد
۱۴۰۰/۰۵/۲۳

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 :ابالغ  کد ثبت نسخه کاغذی در سامانه الکترونیک توسط داروخانه 

با سالم و تحیات؛

با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و با تقدیم احترام؛ پیرو ابالغیه شماره ١٤٢/٢٨٧ مورخ ١٤٠٠/٥/١٩ در 

خصوص مصوبه هیات محترم وزیران به شماره ٤٨٩٠٠/ت٥٩٠٠١هـ مورخ ١٤٠٠/٥/٩، بدینوسیله کد ٩٧٠٠٩٥ 

جهت ثبت الکترونیکی نمودن نسخه کاغذی برای داروخانه اعالم میگردد. مراتب جهت استحضار و ابالغ به واحدهای 

تابعه جهت اجرا ایفاد می گردد.

تعرفه (ریال) شرح خدمت کد ملی

٤٠،٠٠٠ ریال ثبت الکترونیکی نسخه کاغذی در سامانههای داروخانه به ازای هر فقره ٩٧٠٠٩٥

رونوشت :
جناب آقای دکتر سلیمانی رییس کل محترم بیمه مرکزی ایران
سرکار خانم سمیرا علی پور کارشناس اقتصاد و خرید راهبردی 

رئیس گروه تدوین و سیاستگذاری بسته های بیمه خدمات سالمت (پایه و تکمیلی) (جناب آقای دکتر کاظم  میکائیلی)
سرکار خانم پریسا فرخیان رئیس گروه ارزشیابی و دیده بانی بیمه های سالمت 

سرکار خانم روناسیان رئیس گروه تعرفه، نظام پرداخت و خرید راهبردی 
جناب آقای معنوی معاون 



تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۴۲/۲۹۲

ندارد
۱۴۰۰/۰۵/۲۳

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 :ابالغ  کد ثبت نسخه کاغذی در سامانه الکترونیک توسط داروخانه 

با سالم و تحیات؛

با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و با تقدیم احترام؛ پیرو ابالغیه شماره ١٤٢/٢٨٧ مورخ ١٤٠٠/٥/١٩ در 

خصوص مصوبه هیات محترم وزیران به شماره ٤٨٩٠٠/ت٥٩٠٠١هـ مورخ ١٤٠٠/٥/٩، بدینوسیله کد ٩٧٠٠٩٥ 

جهت ثبت الکترونیکی نمودن نسخه کاغذی برای داروخانه اعالم میگردد. مراتب جهت استحضار و ابالغ به واحدهای 

تابعه جهت اجرا ایفاد می گردد.

تعرفه (ریال) شرح خدمت کد ملی

٤٠،٠٠٠ ریال ثبت الکترونیکی نسخه کاغذی در سامانههای داروخانه به ازای هر فقره ٩٧٠٠٩٥

رونوشت :
جناب آقای دکتر سلیمانی رییس کل محترم بیمه مرکزی ایران
سرکار خانم سمیرا علی پور کارشناس اقتصاد و خرید راهبردی 

رئیس گروه تدوین و سیاستگذاری بسته های بیمه خدمات سالمت (پایه و تکمیلی) (جناب آقای دکتر کاظم  میکائیلی)
سرکار خانم پریسا فرخیان رئیس گروه ارزشیابی و دیده بانی بیمه های سالمت 

سرکار خانم روناسیان رئیس گروه تعرفه، نظام پرداخت و خرید راهبردی 
جناب آقای معنوی معاون 



تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۴۲/۲۹۲

ندارد
۱۴۰۰/۰۵/۲۳

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 علی شریفی زارچی

سرپرست محترم مرکز مدیریت آمار و فناوری اطالعات 
موضوع :ابالغ  کد ثبت نسخه کاغذی در سامانه الکترونیک توسط داروخانه 

با سالم و تحیات؛

با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و با تقدیم احترام؛ پیرو ابالغیه شماره ١٤٢/٢٨٧ مورخ ١٤٠٠/٥/١٩ در 

خصوص مصوبه هیات محترم وزیران به شماره ٤٨٩٠٠/ت٥٩٠٠١هـ مورخ ١٤٠٠/٥/٩، بدینوسیله کد ٩٧٠٠٩٥ 

جهت ثبت الکترونیکی نمودن نسخه کاغذی برای داروخانه اعالم میگردد. مراتب جهت استحضار و ابالغ به واحدهای 

تابعه جهت اجرا ایفاد می گردد.

تعرفه (ریال) شرح خدمت کد ملی

٤٠،٠٠٠ ریال ثبت الکترونیکی نسخه کاغذی در سامانههای داروخانه به ازای هر فقره ٩٧٠٠٩٥

رونوشت :
جناب آقای دکتر سلیمانی رییس کل محترم بیمه مرکزی ایران
سرکار خانم سمیرا علی پور کارشناس اقتصاد و خرید راهبردی 

رئیس گروه تدوین و سیاستگذاری بسته های بیمه خدمات سالمت (پایه و تکمیلی) (جناب آقای دکتر کاظم  میکائیلی)
سرکار خانم پریسا فرخیان رئیس گروه ارزشیابی و دیده بانی بیمه های سالمت 

سرکار خانم روناسیان رئیس گروه تعرفه، نظام پرداخت و خرید راهبردی 
جناب آقای معنوی معاون 


