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دارد

دبیر محترم و رئیس دبیرخانه شورایعالی بیمه سالمت

ریاست محترم سازمان تامین اجتماعی

مدیر عامل محترم بیمه سالمت ایران

مدیر عامل محترم بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران

با سالم و احترام

  باتوجه به لزوم رعایت مفاد قوانین و مقررات جاری به ویژه ضوابط و مقررات ابالغی در چارچوب قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 

مصوب ۱۳۹۲ ( با اصالحات و الحاقات بعدی ) و نظر به ابالغ های صورت پذیرفته طی شماره ۶۶۴/۱۳۳۵۱۵ مورخ ۹۶/۱۰/۲۵ و 

۶۶۴/۳۸۳۵۹ مورخ ۹۸/۵/۷ و ۶۶۴/۷۱۴۳۴ مورخ ۹۸/۸/۱۴ اداره کل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی مقرر گردیده است که از 

دهم مرداد ماه جاری پرداخت هزینه تجهیزات و ملزومات پزشکی نیز به مشابه کلیه اقالم داروئی مصرف شده جهت بیمار منوط به 

شناسه گذاری کاال با رعایت ضوابط و مقررات ابالغی برچسب اصالت و سالمت منصوب بر روی اقالم سالمت محور صورت پذیرد.

لذا همانگونه که مستحضر می باشید با عنایت به برگزاری نشست کارشناسی در مورخ ۱۴۰۰/۵/۵ در اداره کل تجهیزات و ملزومات 

پزشکی ضمن ارسال فهرست تجهیزات پزشکی مقرر به اجرای طرح؛ پیشنهاد می گردد تا نهایی سازی کامل اجرای طرح                 

(پایان آذرماه جاری) سازمانهای بیمه گر پایه به منظور پیشگیری از بروز مشکالت احتمالی در ثبت کد اصالت ( و اعمال کسور 

درخصوص اقالم تعیین شده ) تمهیدات مقتضی را در این خصوص مبذول فرمایند.

رونوشت:

جناب آقای هندیانی معاون محترم پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز جهت استحضار -
جناب آقای دکتر جان بابایی معاون محترم درمان جهت استحضار -

جناب آقای دکتر شریفی زارچی مشاور محترم معاون بهداشت جهت استحضار -
جناب آقای دکتر شاهمرادی مدیر کل محترم اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی جهت دستور پیگیری -

جناب آقای دکتر محمدی مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل جهت دستور پیگیری -
جناب آقای مهندس امیری مدیر کل محترم دفتر فناوری اطالعات و سامانه های سالمت جهت دستور پیگیری  -

معاونین محترم غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور -

رونوشت :
جناب آقای دکتر عبدا... هندیانی معاون محترم پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز

جناب آقای دکتر اسدبیگی معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی لرستان
سرکار خانم دکتر جوانمردی معاون غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آبادان

سرکار خانم دکتر حاجی محمودی معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران
جناب آقای دکتر مرتضوی معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی

جناب آقای دکتر حیدری معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی فارس
سرکار خانم دکتر میرزامحمدی معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شاهرود

سرکار خانم دکتر فتحی معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران
سرکار خانم دکتر بهمنیار معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی فسا

جناب آقای دکتر قجربیگی معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزوین
جناب آقای دکتر محمدی معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری

جناب آقای دکتر حضوری معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قم
جناب آقای دکتر تقی زاده معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کاشان

جناب آقای دکتر حیدری معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کردستان
جناب آقای دکتر اسدی پور معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمان
جناب آقای دکتر محمدی معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمانشاه
سرکار خانم دکتر صدرایی معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان

جناب آقای دکتر تجددی معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گناباد
جناب آقای دکتر موسوی سرپرست معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گیالن

جناب آقای دکتر شیران معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مازندران
جناب آقای دکتر موفق معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مشهد

جناب آقای دکتر خدادادی معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی همدان
جناب آقای دکتر مصدق معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی یزد

جناب آقای دکتر علیمرادیان معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک
جناب آقای دکتر ارزنلو معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اردبیل

سرکار خانم دکتر شاهماری معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایالم
جناب آقای دکتر اصالنی معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اصفهان

جناب آقای دکتر رضا زاده معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
جناب آقای دکتر رضایی معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بوشهر

جناب آقای دکتر نیکوسیر معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جهرم
جناب آقای دکتر سلطان خواه معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی رفسنجان

سرکار خانم دکتر حمیدیان معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زابل
جناب آقای دکتر کیخا معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زاهدان

سرکار خانم دکتر نوبرانی معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زنجان
جناب آقای دکتر ده نبی معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سبزوار

جناب آقای دکتر رستم زاده معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سمنان
جناب آقای دکتر تربتی معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز

جناب آقای دکتر غفارزاده معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه
جناب آقای دکتر حق بین معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بجنورد

جناب آقای دکتر آهنی معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بیرجند
جناب آقای دکتر حسینی معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تربت حیدریه

جناب آقای دکتر افشار معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کهگیلویه و بویراحمد
جناب آقای دکتر جاودان معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی هرمزگان

جناب آقای دکتر امیرپور معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت
سرکار خانم دکتر حدادی فر معاون غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بهبهان

جناب آقای دکتر خرمی معاون غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه
سرکار خانم دکتر اندیشمند معاون غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شوشتر

سرکار خانم دکتر موغلی معاون غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گراش
سرکار خانم دکتر زردکوهی پور معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایرانشهر

جناب آقای دکتر اسعدیان معاون غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی الرستان
سرکار خانم دکتر ابطحی معاون غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اسفراین

سرکار خانم دکتر پورطاهری معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بم
سرکار خانم دکتر خسروی دهقی معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی البرز
جناب آقای دکتر حسین زاده معاون غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی نیشابور

جناب آقای دکتر برزگر (معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور (اهواز))
جناب آقای دکتر سلمان پور معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی دزفول

جناب آقای دکتر عظیمی معاون غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خمین
سرکار خانم دکتر قبادی معاون غذا و دارو معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسد آباد

جناب آقای دکتر رضوی نسب معاون غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سیرجان
سرکار خانم دکتر عبدالرحمانی معاون غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت جام

جناب آقای دکتر کاظمی معاون غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خلخال
جناب آقای مهندس لعلی سراب معاون غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراب

جناب آقای دکتر تمیزی سرپرست مدیریت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ساوه
جناب آقای مهندس حسن پور معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی

جناب آقای دکتر شاهمرادی مدیر کل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی
معاون محترم درمان جناب آقای دکتر قاسم جان بابایی

جناب آقای دکتر محمدی مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل
جناب آقای مهندس امیری مدیر کل دفتر فناوری اطالعات و سامانه های سالمت

مشاور محترم معاون بهداشت جناب آقای دکتر علی شریفی زارچی
جناب آقای مداح کاربر شبکه پیام دولت
جناب آقای موجبی متصدی امور دفتری
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