
تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۰۰/۳۲

دارد
۱۴۰۰/۰۱/۱۸۱۸:۵۲

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 شریعتمداری - وزیر محترم تعاون،کار و رفاه اجتماعی

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

جناب آقای دکتر جان بابایی - معاون محترم درمان
جناب آقای دکتر ابراهیمی - عضو ناظر مجلس شورای اسالمی در شورایعالی بیمه سالمت کشور

جناب آقای دکتر فرزانه - عضو ناظر مجلس شورای اسالمی در شورایعالی بیمه سالمت کشور

با سالم و احترام؛
      در راستای اجرای بند (ج) ماده ۷٠ قانون برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر تدوین و ابالغ بسته بیمه 
پایه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عنایت به مصوبات جلسه هشتاد و یکم شورای عالی 
بیمه سالمت کشور، پوشش بیمهای خدمات و داروهای جدید مطابق با فرایند اجرای ضوابط بررسی و تعیین 
سطح تعهدات سازمانهای بیمهگر پایه، به شرح زیر جهت استحضار و ابالغ به واحدهای تابعه ارسال 

میگردد.
١. تست تشخیصی Anti NMO antibody با کد ٨٠٣۷٠٣

۲. قرص گلی کالزید آهسته رهش ٦٠ میلیگرم
٣. کوآموکسی کالو ٦٤٣ میلی گرم

٤. خدمات بیماری اوتیسم
٥. پودر استنشاقی امکلیدینیوم/ویالنترول

٦. آئورسل استنشاقی بکلومتازون دی پروپیونات/ فورمترول فومارات

                                            وزیر و رئیس شورای عالی
                                                                                                                         بیمه سالمت کشور

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



تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۰۰/۳۲

دارد
۱۴۰۰/۰۱/۱۸۱۸:۵۲

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

با سالم و احترام؛
      در راستای اجرای بند (ج) ماده ۷٠ قانون برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر تدوین و ابالغ بسته بیمه 
پایه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عنایت به مصوبات جلسه هشتاد و یکم شورای عالی 
بیمه سالمت کشور، پوشش بیمهای خدمات و داروهای جدید مطابق با فرایند اجرای ضوابط بررسی و تعیین 
سطح تعهدات سازمانهای بیمهگر پایه، به شرح زیر جهت استحضار و ابالغ به واحدهای تابعه ارسال 

میگردد.
١. تست تشخیصی Anti NMO antibody با کد ٨٠٣۷٠٣

۲. قرص گلی کالزید آهسته رهش ٦٠ میلیگرم
٣. کوآموکسی کالو ٦٤٣ میلی گرم

٤. خدمات بیماری اوتیسم
٥. پودر استنشاقی امکلیدینیوم/ویالنترول

٦. آئورسل استنشاقی بکلومتازون دی پروپیونات/ فورمترول فومارات

                                            وزیر و رئیس شورای عالی
                                                                                                                         بیمه سالمت کشور



تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۰۰/۳۲

دارد
۱۴۰۰/۰۱/۱۸۱۸:۵۲

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

 

با سالم و احترام؛
      در راستای اجرای بند (ج) ماده ۷٠ قانون برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر تدوین و ابالغ بسته بیمه 
پایه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عنایت به مصوبات جلسه هشتاد و یکم شورای عالی 
بیمه سالمت کشور، پوشش بیمهای خدمات و داروهای جدید مطابق با فرایند اجرای ضوابط بررسی و تعیین 
سطح تعهدات سازمانهای بیمهگر پایه، به شرح زیر جهت استحضار و ابالغ به واحدهای تابعه ارسال 

میگردد.
١. تست تشخیصی Anti NMO antibody با کد ٨٠٣۷٠٣

۲. قرص گلی کالزید آهسته رهش ٦٠ میلیگرم
٣. کوآموکسی کالو ٦٤٣ میلی گرم

٤. خدمات بیماری اوتیسم
٥. پودر استنشاقی امکلیدینیوم/ویالنترول

٦. آئورسل استنشاقی بکلومتازون دی پروپیونات/ فورمترول فومارات

                                            وزیر و رئیس شورای عالی
                                                                                                                         بیمه سالمت کشور



تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۰۰/۳۲

دارد
۱۴۰۰/۰۱/۱۸۱۸:۵۲

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

با سالم و احترام؛

      در راستای اجرای بند (ج) ماده ۷٠ قانون برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر تدوین و ابالغ بسته بیمه 
پایه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عنایت به مصوبات جلسه هشتاد و یکم شورای عالی 
بیمه سالمت کشور، پوشش بیمهای خدمات و داروهای جدید مطابق با فرایند اجرای ضوابط بررسی و تعیین 
سطح تعهدات سازمانهای بیمهگر پایه، به شرح زیر جهت استحضار و ابالغ به واحدهای تابعه ارسال 

میگردد.
١. تست تشخیصی Anti NMO antibody با کد ٨٠٣۷٠٣

۲. قرص گلی کالزید آهسته رهش ٦٠ میلیگرم
٣. کوآموکسی کالو ٦٤٣ میلی گرم

٤. خدمات بیماری اوتیسم
٥. پودر استنشاقی امکلیدینیوم/ویالنترول

٦. آئورسل استنشاقی بکلومتازون دی پروپیونات/ فورمترول فومارات

                                            وزیر و رئیس شورای عالی
                                                                                                                         بیمه سالمت کشور



تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۰۰/۳۲

دارد
۱۴۰۰/۰۱/۱۸۱۸:۵۲

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

با سالم و احترام؛
      در راستای اجرای بند (ج) ماده ۷٠ قانون برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر تدوین و ابالغ بسته بیمه 
پایه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عنایت به مصوبات جلسه هشتاد و یکم شورای عالی 
بیمه سالمت کشور، پوشش بیمهای خدمات و داروهای جدید مطابق با فرایند اجرای ضوابط بررسی و تعیین 
سطح تعهدات سازمانهای بیمهگر پایه، به شرح زیر جهت استحضار و ابالغ به واحدهای تابعه ارسال 

میگردد.
١. تست تشخیصی Anti NMO antibody با کد ٨٠٣۷٠٣

۲. قرص گلی کالزید آهسته رهش ٦٠ میلیگرم
٣. کوآموکسی کالو ٦٤٣ میلی گرم

٤. خدمات بیماری اوتیسم
٥. پودر استنشاقی امکلیدینیوم/ویالنترول

٦. آئورسل استنشاقی بکلومتازون دی پروپیونات/ فورمترول فومارات

                                            وزیر و رئیس شورای عالی
                                                                                                                         بیمه سالمت کشور



تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۰۰/۳۲

دارد
۱۴۰۰/۰۱/۱۸۱۸:۵۲

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

با سالم و احترام؛
      در راستای اجرای بند (ج) ماده ۷٠ قانون برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر تدوین و ابالغ بسته بیمه 
پایه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عنایت به مصوبات جلسه هشتاد و یکم شورای عالی 
بیمه سالمت کشور، پوشش بیمهای خدمات و داروهای جدید مطابق با فرایند اجرای ضوابط بررسی و تعیین 
سطح تعهدات سازمانهای بیمهگر پایه، به شرح زیر جهت استحضار و ابالغ به واحدهای تابعه ارسال 

میگردد.
١. تست تشخیصی Anti NMO antibody با کد ٨٠٣۷٠٣

۲. قرص گلی کالزید آهسته رهش ٦٠ میلیگرم
٣. کوآموکسی کالو ٦٤٣ میلی گرم

٤. خدمات بیماری اوتیسم
٥. پودر استنشاقی امکلیدینیوم/ویالنترول

٦. آئورسل استنشاقی بکلومتازون دی پروپیونات/ فورمترول فومارات

                                            وزیر و رئیس شورای عالی
                                                                                                                         بیمه سالمت کشور



تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۰۰/۳۲

دارد
۱۴۰۰/۰۱/۱۸۱۸:۵۲

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

با سالم و احترام؛
      در راستای اجرای بند (ج) ماده ۷٠ قانون برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر تدوین و ابالغ بسته بیمه 
پایه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عنایت به مصوبات جلسه هشتاد و یکم شورای عالی 
بیمه سالمت کشور، پوشش بیمهای خدمات و داروهای جدید مطابق با فرایند اجرای ضوابط بررسی و تعیین 
سطح تعهدات سازمانهای بیمهگر پایه، به شرح زیر جهت استحضار و ابالغ به واحدهای تابعه ارسال 

میگردد.
١. تست تشخیصی Anti NMO antibody با کد ٨٠٣۷٠٣

۲. قرص گلی کالزید آهسته رهش ٦٠ میلیگرم
٣. کوآموکسی کالو ٦٤٣ میلی گرم

٤. خدمات بیماری اوتیسم
٥. پودر استنشاقی امکلیدینیوم/ویالنترول

٦. آئورسل استنشاقی بکلومتازون دی پروپیونات/ فورمترول فومارات

                                            وزیر و رئیس شورای عالی
                                                                                                                         بیمه سالمت کشور



تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۰۰/۳۲

دارد
۱۴۰۰/۰۱/۱۸۱۸:۵۲

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 سلیمانی 
رئیسکل محترم بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران

با سالم و احترام؛
      در راستای اجرای بند (ج) ماده ۷٠ قانون برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر تدوین و ابالغ بسته بیمه 
پایه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عنایت به مصوبات جلسه هشتاد و یکم شورای عالی 
بیمه سالمت کشور، پوشش بیمهای خدمات و داروهای جدید مطابق با فرایند اجرای ضوابط بررسی و تعیین 
سطح تعهدات سازمانهای بیمهگر پایه، به شرح زیر جهت استحضار و ابالغ به واحدهای تابعه ارسال 

میگردد.
١. تست تشخیصی Anti NMO antibody با کد ٨٠٣۷٠٣

۲. قرص گلی کالزید آهسته رهش ٦٠ میلیگرم
٣. کوآموکسی کالو ٦٤٣ میلی گرم

٤. خدمات بیماری اوتیسم
٥. پودر استنشاقی امکلیدینیوم/ویالنترول

٦. آئورسل استنشاقی بکلومتازون دی پروپیونات/ فورمترول فومارات

                                            وزیر و رئیس شورای عالی
                                                                                                                         بیمه سالمت کشور



تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۰۰/۳۲

دارد
۱۴۰۰/۰۱/۱۸۱۸:۵۲

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)

با سالم و احترام؛
      در راستای اجرای بند (ج) ماده ۷٠ قانون برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر تدوین و ابالغ بسته بیمه 
پایه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عنایت به مصوبات جلسه هشتاد و یکم شورای عالی 
بیمه سالمت کشور، پوشش بیمهای خدمات و داروهای جدید مطابق با فرایند اجرای ضوابط بررسی و تعیین 
سطح تعهدات سازمانهای بیمهگر پایه، به شرح زیر جهت استحضار و ابالغ به واحدهای تابعه ارسال 

میگردد.
١. تست تشخیصی Anti NMO antibody با کد ٨٠٣۷٠٣

۲. قرص گلی کالزید آهسته رهش ٦٠ میلیگرم
٣. کوآموکسی کالو ٦٤٣ میلی گرم

٤. خدمات بیماری اوتیسم
٥. پودر استنشاقی امکلیدینیوم/ویالنترول

٦. آئورسل استنشاقی بکلومتازون دی پروپیونات/ فورمترول فومارات

                                            وزیر و رئیس شورای عالی
                                                                                                                         بیمه سالمت کشور



تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۰۰/۳۲

دارد
۱۴۰۰/۰۱/۱۸۱۸:۵۲

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

با سالم و احترام؛
      در راستای اجرای بند (ج) ماده ۷٠ قانون برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر تدوین و ابالغ بسته بیمه 
پایه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عنایت به مصوبات جلسه هشتاد و یکم شورای عالی 
بیمه سالمت کشور، پوشش بیمهای خدمات و داروهای جدید مطابق با فرایند اجرای ضوابط بررسی و تعیین 
سطح تعهدات سازمانهای بیمهگر پایه، به شرح زیر جهت استحضار و ابالغ به واحدهای تابعه ارسال 

میگردد.
١. تست تشخیصی Anti NMO antibody با کد ٨٠٣۷٠٣

۲. قرص گلی کالزید آهسته رهش ٦٠ میلیگرم
٣. کوآموکسی کالو ٦٤٣ میلی گرم

٤. خدمات بیماری اوتیسم
٥. پودر استنشاقی امکلیدینیوم/ویالنترول

٦. آئورسل استنشاقی بکلومتازون دی پروپیونات/ فورمترول فومارات

                                            وزیر و رئیس شورای عالی
                                                                                                                         بیمه سالمت کشور



تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۰۰/۳۲

دارد
۱۴۰۰/۰۱/۱۸۱۸:۵۲

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 ابراهیمی 
عضو ناظر مجلس شورای اسالمی در شورایعالی بیمه سالمت کشور

با سالم و احترام؛
      در راستای اجرای بند (ج) ماده ۷٠ قانون برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر تدوین و ابالغ بسته بیمه 
پایه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عنایت به مصوبات جلسه هشتاد و یکم شورای عالی 
بیمه سالمت کشور، پوشش بیمهای خدمات و داروهای جدید مطابق با فرایند اجرای ضوابط بررسی و تعیین 
سطح تعهدات سازمانهای بیمهگر پایه، به شرح زیر جهت استحضار و ابالغ به واحدهای تابعه ارسال 

میگردد.
١. تست تشخیصی Anti NMO antibody با کد ٨٠٣۷٠٣

۲. قرص گلی کالزید آهسته رهش ٦٠ میلیگرم
٣. کوآموکسی کالو ٦٤٣ میلی گرم

٤. خدمات بیماری اوتیسم
٥. پودر استنشاقی امکلیدینیوم/ویالنترول

٦. آئورسل استنشاقی بکلومتازون دی پروپیونات/ فورمترول فومارات

                                            وزیر و رئیس شورای عالی
                                                                                                                         بیمه سالمت کشور



تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۰۰/۳۲

دارد
۱۴۰۰/۰۱/۱۸۱۸:۵۲

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 فرزانه 
عضو ناظر مجلس شورای اسالمی در شورایعالی بیمه سالمت کشور

با سالم و احترام؛
      در راستای اجرای بند (ج) ماده ۷٠ قانون برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر تدوین و ابالغ بسته بیمه 
پایه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عنایت به مصوبات جلسه هشتاد و یکم شورای عالی 
بیمه سالمت کشور، پوشش بیمهای خدمات و داروهای جدید مطابق با فرایند اجرای ضوابط بررسی و تعیین 
سطح تعهدات سازمانهای بیمهگر پایه، به شرح زیر جهت استحضار و ابالغ به واحدهای تابعه ارسال 

میگردد.
١. تست تشخیصی Anti NMO antibody با کد ٨٠٣۷٠٣

۲. قرص گلی کالزید آهسته رهش ٦٠ میلیگرم
٣. کوآموکسی کالو ٦٤٣ میلی گرم

٤. خدمات بیماری اوتیسم
٥. پودر استنشاقی امکلیدینیوم/ویالنترول

٦. آئورسل استنشاقی بکلومتازون دی پروپیونات/ فورمترول فومارات

                                            وزیر و رئیس شورای عالی
                                                                                                                         بیمه سالمت کشور


