
تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۴۲/۳۰۳

دارد
۱۴۰۰/۰۵/۲۶

دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت کشور 

نشانی پستی: تهران، شهرک غرب، خیابان شجریان شمالی، کوچه بیست و سوم، پالک ١، طبقه دوم   کد پستی :١٤٦٧٨٣٤١٧١
تلفن: ٨١٤٥٥٨٧٧ - نمابر : ٨٨٠٨٢٦٧٣

جناب آقای فرهاد دژپسند

وزیر محترم وزارت امور اقتصاد و دارائی

جناب آقای محمد شریعتمداری

وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی

جناب آقای دکتر سید مسعود میرکاظمی

معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

جناب آقای محمدرضا ظفرقندی 

رئیس محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی

جناب آقای محمدمهدی ناصحی

مدیرعامل محترم سازمان بیمه سالمت 

جناب آقای دکتر امیر نوروزی

مدیرعامل محترم سازمان خدمات درمانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

جناب آقای دکتر مصطفی ساالری

مدیرعامل محترم سازمان تأمین اجتماعی

جناب آقای سید مرتضی بختیاری

رئیس محترم کمیته امداد امام خمینی (ره)

جناب آقای قاسم جان بابایی

معاون محترم درمان

موضوع: ابالغ رایگان شدن فرانشیز گلوبال تست آزمایشگاهی کووید-١٩

با سالم و تحیات؛

با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و با تقدیم احترام؛ به پیوست تصویر مصوبه هشتاد و سومین جلسه 

شورای عالی بیمه سالمت کشور مورخ ١٤٠٠/٠٤/٢٨ در خصوص رایگان شدن فرانشیز گلوبال تست آزمایشگاهی 

کووید-١٩ به شرح ذیل جهت استحضار و ابالغ به واحدهای تابعه جهت اجرا از تاریخ ابالغ ایفاد میگردد.



تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۴۲/۳۰۳

دارد
۱۴۰۰/۰۵/۲۶

دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت کشور 

نشانی پستی: تهران، شهرک غرب، خیابان شجریان شمالی، کوچه بیست و سوم، پالک ١، طبقه دوم   کد پستی :١٤٦٧٨٣٤١٧١
تلفن: ٨١٤٥٥٨٧٧ - نمابر : ٨٨٠٨٢٦٧٣

 :covid-19 ابالغ رایگان شدن فرانشیز تست گلوبال تشخیص آزمایشگاهی 

«به منظور کاهش پرداخت از جیب مردم و شناسایی به موقع افراد مشکوک و مبتال به covid-19 و با عنایت به 

فرمایشات مقام معظم رهبری، خودپرداخت (فرانشیز) به منظور دریافت تست گلوبال تشخیص                       

آزمایشگاهی covid-19 (کد ٨٠٥١١٩ کتاب ارزش نسبی خدمات سالمت)، در بخش سرپایی با رعایت شرایط ذیل، 

تا سقف تعرفه بخش دولتی، رایگان و به طور کامل توسط سازمانهای بیمهگر پایه پرداخت گردد. 

صرفأ در مراکز مجاز ارائه خدمت طبق اعالم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با رعایت استانداردها و  -١

ضوابط فنی آزمایشگاه مرجع سالمت در مرکز ارائه دهنده خدمت

رعایت اندیکاسیون و پروتکلهای ابالغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستورالعمل مصوب ابالغی  -٢

دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت کشور

ثبت اطالعات در سامانههای پرونده الکترونیک سطح یک و تبادل اطالعات در سامانه پرونده الکترونیک ایرانیان  -٣

(سپاس) سطح دو»

رونوشت :
جناب آقای دکتر سلیمانی رییس کل محترم بیمه مرکزی ایران

جناب آقای دکتر سید حسین داودی مشاور محترم وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی 
جناب آقای دکتر علیرضا رئیسی  معاون محترم بهداشت 

جناب آقای معنوی معاون 
سرکار خانم پریسا فرخیان رئیس گروه ارزشیابی و دیده بانی بیمه های سالمت 

سرکار خانم روناسیان رئیس گروه تعرفه، نظام پرداخت و خرید راهبردی 
سرکار خانم سمیرا علی پور کارشناس اقتصاد و خرید راهبردی 

رئیس گروه تدوین و سیاستگذاری بسته های بیمه خدمات سالمت (پایه و تکمیلی) (جناب آقای دکتر کاظم  میکائیلی)


