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 ...و خدمات بهداشتي درماني  پزشكي علوم/دانشكده دانشگاه محترم رييس

 

 سالم علیکم

های علوم پزشکی در با صلوات بر محمد و آل محمد)ص( و با تقدیم احترام؛ با توجه به استعالم مکرر دانشگاه

مورخ د  6789/609شماره خصوص تعرفه در مراکز درمانی عمومی غیر دولتی و خیریه و پیرو نامه 

و با توجه به مکاتبه اخیر دفتر امور حقوقی  دفتر ارزیابی فناوری، تدوین استاندارد و تعرفه سالمت3/9/3363

 گردد:، نکات ذیل جهت اقدام اعالم می3/7/3363/د مورخ 0550/308وزارت متبوع به شماره 

 وسسات دولتی و یا گونه مراکز از جمله مدر خصوص مراکز درمانی خیریه، با عنایت به اینکه این -1

هـ  50366/ت03699( تصویبنامه شماره 5شوند، بنابراین مشمول بند )عمومی غیردولتی محسوب نمی

با عنایت به تصمیمات اتخاذ شده در اجالس  هیات محترم وزیران، نخواهند بود. 30/0/3363مورخ

استای اهداف در ر 37/7/3363های علوم پزشکی سراسر کشور مورخ معاونین درمان دانشگاه

های خیریه تحت غیرتجاری و غیرانتفاعی این موسسات نسبت به تشکیل جلسه با مسئولین بیمارستان

ها را به این پوشش آن دانشگاه/ دانشکده اقدام نموده و صورتجلسه توافق انجام شده با این بیمارستان

مصوب بخش خصوصی در هر  می توانند در سقف تعرفه های مراکز ضمنا این معاونت ارسال فرمائید.

استان با بیمه های تکمیلی عقد قرار داد نمایند. ولی در هر حال مراقبت شود در هر مورد رقم دریافتی از 

 بیماران ماهیت خیریه بودن این مراکز و تفاوت آن با مراکز خصوصی لحاظ گردد.

دهای عمومی غیردولتی یا نهاکه وابسته به  ، درمانیها یا مراکز تشخیصیبیمارستانتعرفه در خصوص  -2

های وابسته به این نهادها هستند الزم است با این موسسات مکاتبه شود و درمورد اینکه این شرکت

حقوقی؛ خصوصی یا دولتی یا عمومی غیردولتی هستند استعالم گردد  نظرمراکز براساس اساسنامه از 

عمومی غیردولتی هستند الزم است تعرفه های دولتی یا و براساس پاسخ استعالم اگر این بیمارستان

شوند تعرفه مصوب بخش خصوص مصوب بخش دولتی را رعایت نمایند و اگر خصوصی محسوب می

 را دریافت خواهند کرد. 
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