
تولید؛ پشتیبانیها، مانع زداییها

دانشگاه نسل نو   دانشگاه پاسخگو

در ساخت یک اقتصاد قوی تولید نقش اول را دارد.

شماره: ۱۳۰/۳۸۱۳/ص/۱۴۰۰

تاریخ:۱۴۰۰/۰۵/۱۷

ساعت: ۰۸:۳۱

پیوست: دارد

  آنی

       پست پیشتاز- پست الکترونیک – نمابر/ درج در سایت

معاونت محترم بین الملل دانشگاه

معاونت محترم بهداشتی دانشگاه

ریاست محترم سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ

ریاست محترم جامعه دندانپزشکی ایران

ریاست محترم و مسئول فنی محترم درمانگاه دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل دانشگاه

مدیرعامل محترم مجتمع آموزشی و درمانی .....

مدیرعامل محترم مرکزآموزشی و درمانی .....

مدیرعامل محترم بیمارستان .....

مدیرمحترم شبکه بهداشت و درمان .....

مسئول فنی محترم بیمارستان .....

مسئول محترم درمانگاه مستقر در ستاد دانشگاه

مسئول فنی محترم مرکز جراحی محدود و سرپایی .....

مسئول فنی محترم درمانگاه عمومی و تخصصی .....

مسئول فنی محترم درمانگاه دندانپزشکی .....

مسئول فنی محترم مرکز توانبخشی معلوالن روزانه ویژه اختالالت دهانی و بلع و تغذیه تاف ( دارای مجوز از سازمان بهزیستی )

سالم علیکم،

      با احترام ، به پیوست تصویر نامه شماره ۴۰۰/۹۱۴۸د  مورخ ۱۴۰۰/۵/۴ مدیر کل محترم دفتر 

ارزیابی فناوری و تدوین استاندارد و تعرفه سالمت وزارت متبوع در خصوص : " الزم االجرا بودن 

تعرفه مصوب خدمات دندانپزشکی مطابق با تصویب نامه شماره ۵۷۳۹/ ت۵۸۶۶۶ ه مورخ 

۱۴۰۰/۱/۲۳ هیات محترم وزیران در تمامی بخش ها ( دولتی – عمومی غیر دولتی – خیریه و 

خصوصی ) و اینکه مالک محاسبات پرداخت برای تمامی بیمه های پایه و تکمیلی می باشد  " جهت 

استحضار و اقدام الزم ایفاد می گردد . 

رونوشت:

...



۴۰۰/۹۱۴۸د

دارد

۱۴۰۰/۰۵/۰۴

تولید، پشتیبانیها، مانع زداییهامعاونت درمان
مقام معظم رهبری

   

جناب آقای دکتر رضوی

دبیر و رئیس محترم دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت

موضوع: تاکید بر اجرای تعرفه مصوب خدمات دندانپزشکی برای تمامی بیمه های پایه و تکمیلی 

با سالم و احترام 
با عنایت به ابالغ تعرفه ساالنه خدمات دندانپزشکی برای کلیه بخشها (دولتی، عمومی غیردولتی، 

خیریه و خصوصی) مطابق با تصویب نامه شماره ۵۷۳۹/ت۵۸۶۶۶ه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ هیات محترم 

وزیران (به پیوست)، لزوم اجرای تعرفه مصوب و توجه به پرداخت از جیب دریافت کنندگان خدمات، 

خواهشمند است دستور فرمائید تصویب نامه مذکور، برای تمامی بیمه های پایه و تکمیلی، مالک 

محاسبات پرداخت خدمات دندانپزشکی قرار گیرد. 












