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شماره:

۱۰:۴۷ ساعت: " بهورزان و خانواده بهداشت کشور در مقابله با کرونا"

مدیر عامل محترم مجتمع آموزشی و درمانی .....
مدیرعامل محترم مرکز آموزشی و درمانی .....

مدیر عامل محترم بیمارستان .....
مسئول فنی محترم بیمارستان .....

مسئول فنی محترم مرکز جراحی محدود .....
مدیر عامل محترم شرکت تسهیلگر گردشگری سالمت .....

سالم علیکم
با احترام ، به پیوست مکاتبه سرپرست محترم دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت 
بهداشت به شماره ۴۰۰/۱۴۴۶د مورخ۹۹/۲/۱ با موضوع تمدید مجوز شرکت های تسهیلگر ارائه 
دهنده خدمات تشخیصی و درمانی به بیماران بین الملل به مدت یکسال ، جهت اطالع و اقدام 

الزم ، ارسال می گردد.
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 .......دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی /معاون محترم درمان دانشگاه 

 بخشنامه / تمدید مجوز شرکت هاي تسهیل گر ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به بیماران بین الملل :موضوع

ع�ی�م 
  سالم 

در سال  ت کشور،صنعت گردشگري سالم ساماندهی  راستاي دربا احترام، همانگونه که مستحضرید     

گذشته با تدوین و ابالغ  آیین نامه شرکت هاي تسهیل گر ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به بیماران 

 .شته شدري سالمت برداخدمات گردشگاصالح زنجیره تامین جهت در  گبین الملل، گامی بزر

ر صنعت گردشگري خوشبختانه این موضوع به سرعت مورد اقبال تعداد زیادي از متقاضیان فعالیت د

شرکت موفق شدند از وزارت متبوع  50حدود  ،که تا پایان سال نحويبه . سالمت کشورمان  قرار گرفت

بحران  با آغاز .مجوز تسهیل گري ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به بیماران بین الملل را کسب نمایند

بدین  هت حمایت از این شرکت ها، بیماري کرونا و روبرو شدن این صنعت با یک رکود بی سابقه، در ج

بدون انجام تشریفات قانونی به مدت  98وسیله اعالم می گردد کلیه مجوزهاي صادره تا پایان سال 

  . یکسال از تاریخ صدور مجوز، تمدید خواهد شد

لذا خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به نحو مقتضی به اطالع کلیه شرکت هاي تسهیل گر تحت 

  .  دانشکده رسانده شود/دانشگاه نظارت آن
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