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 /مدریان ک   مستق  ستادیمعاونین  محترم 

 مدریان ک  تأمین اجتماعی استان

 مدری ان ردمان تأمین اجتماعی استان 
 با سالم 
ستااری دتدماو   اارایتی دنت دن هتای بتر ن راستای دستیابی به اهداف کالن سازمان از طریق سیاست  در     

   هیاو محتتر  متدیره 21/16/2696م رخ  564/96/2211   13/8/2699م رخ  2163/99/2211 شنارهاو مص ب

نتی بتر مب21/22/2698مت رخ  26533/98/2111   2/3/2696مت رخ  4296/96/2111شناره های بخشنامه پیر 

  "خسکات  مفرقهکهپزشکیی اسناد  ومیمق"ادجا  فرآیندهای رسنی، سط کارگزاریسناد دسارو متفرقه ت پذیرش ا

 گردد.های رسنی  اگذار میبراساس ض ابط   مقرراو ذیل به کارگزاری

 

 نحوه گقدش کات (الف

بینه شتده یتا مستتنری بگیتر یتا به هنگا  مرااعه ف ق الذکر ی هاهمطابق بخشنام م ظف اس گزاری کار .1

ماده متنرکز استناد دستارو در سااس  درد ک   بررسی   ثب  دسب  به ادذ اسناد   مداردناینده ایشان 

 ه اقدا  دناید.متفرق

ت بهه فککیه  نسب اسناد پزشکیبه انجام فرایند رسیدگی بمنظور درخواست پس از ثبت  بایستمیکارگزاری  .9

 د.اقدام نمایلوبال گو بستری سرپایی، نوعسه ها به روندهپ

 رلهای ذیل صورت پذیرد؛کنتبایست میدا ابتنوع پرونده در خصوص هر سه  .3

 صورفحساب بار سامانه مشخصات بیمار دمطابقت   -3-1

 فاریخ بستری -3-9

 مرکز درمانی -3-3

 فکمیلیپرداختی فوسط بیمه غ و مبل فکمیلی بیمه های -3-4

 

 

 
 و دتمان ای بیمهحوزه: 

 های تسمی به کاتگزاتیبه اسناد پزشیی خسات  مفرقهه  )مقومی( تسیدگی فقایندانجام  اتیبقونسپ موضوع:
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 امل تعیین سهم سازمانع  -6-4 

 حساب   پر تز(غ کل پردادتی )انع ص رت  ثب  مبلکنترل -6-3

    .....( تعرفه پر تز لی،تی بینار از ص رو حساب اص)پرداد ار  ثب  مبلغ پردادتی بین کنترل -6-3

حت زه کته ت ستط )ط   مقرراو مرب طه ض اببررسی اسناد   مدارک مطابق های مذک ر ادجا  کنترلپس از  .5

دگی   محاستبه   تاییتد رستی( شد   ارائه د اهدتهیه  پزشکیدفتر رسیدگی به اسناد / غیر مستقیم درمان

 گردد.می

اد متنرکتز استنساماده ثب  اطالعاو در     رسیدگی پس از دریاف  اسناد دسارو متفرقه  بایدکارگزاری   .0

غای  پایان  ق  اداری( به دفتاتر صبح ل 21)و اداری ار ز کاری در ساع24حداکثر پس از  ،دسارو متفرقه

 .رسیدگی به اسناد پزشکی تح یل دناید

بتا   مطابق  آن مدارک   مستنداو دریاف  شده  منیزی دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی م ظفند پس از  .6

ی کته دارای دقت   اردم هنچنین را تایید دنایند. ماو ص رو گرفته ت سط کارگزاریاقدا ،ازمانتعهداو س

اده بته ایشتان اعتبا ذکتر دییتل  رو دگرفته را ثب  اطالعاو به درستی صرسیدگی   یا ب ده   یا عنلیاو 

 دناید.

بته درستتی ب ده   یا عنلیاو رسیدگی   یتا ثبت  آدهتا هایی که دچار دق  کارگزاری مکلف اس  پر دده  .3

بته دفتاتر رستیدگی بته  (4) مجددا طبق مفاد بند یرایش اطالعاو    پس از تکنیل مدارکص رو دگرفته 

 اسناد پزشکی ارائه دناید. 

 ( وظایف و تیالیف دفاتق تسیدگی به اسناد پزشیی  ب

هتا   ارائه مستتنداو   بخشتنامه  ر دسب  به بازدگری بط ر مستندفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی مکلفند  -1

 . دنایند ا اقدبه کارگزاریهای رسنی  (5-الف )بند  م ض ع _پزشکی سناد مرتبط با رسیدگی به اض ابط 

هتای دستب  بته برگتزاری د ره ،این بخشنامه به محض دریاف  بایس میدفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی  -1

هتای رستنی بترای دناینتده یتا ام رکارگزاری ردادهدبیکل درمان غیرمستقیم    هآم زشی با هناهنگی ادار

 کارگزاری اقدا  دنایند.دنایندگان 

حداکثر تا ر ز پتنجم  ماهه را هرها لیاو اارایی کارگزاریآمار عن م ظفندزشکی دفاتر رسیدگی به اسناد پ -6

  .سال دنایدار های رسنیام ر کارگزاریدبیرداده به ها عنلکرد کارگزاریننظ ر دظارو   کنترل بر ب ماه بعد
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 حق الزحمه مفعلقه  (پ

بهه اسهناد ( رسهیدگی ممقهومیمهذکور در مقابهل  های رسمی در ایه  بخها از فرنینهدمتعلقه به کارگزاریحق الزحمه 

وسط دفافر ؛ که فاشدببه شرح ذیل می جاریبرای سال شدگان و مستمری بگیرانپرونده بیمه هرزشکی خسارت متکرقه پ

 پرداخت خواهد شد.رسیدگی به اسناد پزشکی 

 نسبت تعقفه با حداهل دسفمزد توزانه تعقفه )تیال(مبلغ  شقح فقآیند تدیف

 1322درصد حداقل دستمزد روزانه سال  13.8 58.330 های سرپاییمقومی اسناد پرونده 1

 1322درصد حداقل دستمزد روزانه سال  16.3 153.635 های گلوبالمقومی اسناد پرونده 9

 1322حداقل دستمزد روزانه سال درصد 99.3 149.560 های بستریمقومی اسناد پرونده 3

 مبالغ مذکوت بق اساس میزان افزایش حداهل حقوق و دسفمزد هق سال افزایش خواهد یافت. :1تذکق

 الزحمه توسط سازمان اخذ هقگونه وجهی تحت هق عنوانی از بیمه شده و مسفمقی بگیق ممنوع خواهد بود. : با عنایت به پقداخت حق 2تذکق

هایی انجام خواهد شد که مطابق چک لیسفهای اعالم شده و آموزشهای اتائه شده توسط دفاتق الزحمه بابت پقونده: پقداخت حق3تذکق

 تسیدگی به اسناد پزشیی تیمیل شده و عدم تعایت مواتد مذکوت منجق به عدم پقداخت حق الزحمه خواهد شد.

و جهت مواتدی که به دلیل نقص مداتک و... نیازمند مقاجعا  مفعدد  الزحمه بقای هق پقونده فقط ییبات صوت  گقففهپقداخت حق :4تذکق 

 .باشد پقداخت مجدد صوت  نخواهد پذیقفتکاتگزاتی به دفاتق تسیدگی به اسناد پزشیی می

  بود.د اهزمان ثبت اسناد دت سیسفم خو مفعلقه، الزحمهک پقداخت حقمال :5کقتذ

 کنفقل و نظات   (ج
د پزشکی مکلفند به منظ ر افزایش ضریب اطنینان در صح  ادجا  کار، دسب  بته کنتترل   دفاتر رسیدگی به اسنا

های مستتنر   دیتز دفاتر کارگزاری رسنی تح  پ شش دردص ص این بخشنامه از طریق دظارو دظارو برادجا  کار

  ضت ابط   مقترراو های  اصله اقدا    درص رو بر ز   مشاهده هرگ ده عتد  رعایتکنترل آمار، اطالعاو   گزارش

های رستنی اهت  طترو م ضت ع در ستتاد کارگزاری ام ردبیرداده دیز  دسب  به ادعکاس آن به مبادی ذینددل  

 های رسنی اقدا  دنایند.ا از کارگزاری صد ر

 ضمانت اجقایی حسن انجام کات چ(
لی   هنچنین شکای  اثباو در ص رو مشاهده   اثباو هرگ ده دطای سه ی یا عندی، س ء استفاده   تخلف احتنا

ماو رسادی دد شده از س ی مرااعین مبنی بر قص ر   تخلف احتنالی کارگزاری رسنی در هریک از مراحل اارایی

دستورالعمل راستگی بر ت ر" های مندرج در  دیز عد  رعای  ض ابط   مقرراو، سازمان عال ه براعنال مجازاو

های تحنیل شده دن کارگزاری رسنی به ابران دساراو   هزینه  دیز مکلف دن  "هایراسلبلفاترکاا زلایتخ

های رستنی بته کارگزاری ام ردبیرداده به مرااعین مشن ل این بخشنامه دسب  به اعنال ارایم دقدی با پیشنهاد 

 ستاد صد ر ا از اقدا  د اهد دن د.
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کاتگزاتیهای تسمی و عدم دهت دت دتیافت مداتک و مسفندا  مطابق چک لیسکفهای ( : دت صوت  تیقات اشفباها  از سوی احدی از 1تبصقه )

 مجکاز بکه بکازنگقی  زشکییدفاتق تسکیدگی بکه اسکناد پاتائه شده و دت نفیجه اطاله مد  زمان بقتسی پقونده خساتا  مفرقهه مقاجعین، 

 د بود. نبا کاتگزاتی موصوف خواه اتیهمیدت 

 

 سایقمواتد   ح(
استناد   متدارک بته  )مقت می( رستیدگیاهت  هیداو ا لیه   ضر ری به فراهم دن دن تن بایدرگزاری اکه -1

ب ده   مسئ لی  هرگ ده کاستی   قص ر دسارو متفرقه بینه شدگان   مستنری بگیران با کیفی  مناسب 

ر ز  24صرفاً مت اه کارگزاری ب ده   ایشان مکلف به ابران تنامی دسارو هتای  ارده حتداکثر احتنالی 

          پس از اثباو ستهل ادگتاری ، قصت ر   یتا تخلفتاو بته مترااعین   ستازمان متی باشتد. ابتران دستاراو 

بینه شدگان   مستنری بگیران مادع از رسیدگی به آن از طرف سازمان   اعنتال اترایم   مجتازاو هتای 

 دخ اهد ب د. مرب طه

ز بر ز مسائل   مشکالو در سطح گسترده   دیتز منظ ر کنترل   دظارو برعنلیاو اارایی   ال گیری ابه  -9

هتای رستنی بته بینته شتدگان   استاددارد سازی این فرآیند، هنچنین بهب د کیفی  دتدماو کتارگزاری

ستته متتاه در تتتا حتتداکثر در مرحلتته ا ل مستتتنری بگیتتران، محتتد ده فعالیتت  اغرافیتتایی ایتتن بخشتتنامه 

دفتاتر  ستایر پایل و م رد ارزیابی قرار د اهد گرف .به ص رو تهران استان ر سطح کارگزاری منتخب د21

ه یتا نددنایدر دص ص آم زش  (1–ب )بایس  مطابق بند می مزب ر دیز در مدورسیدگی به اسناد پزشکی 

تسری این فرآیند به سایر دفاتر رستیدگی  ،پس از طی د ران پایل وتا  ها اقدا  دنایندگزاریدنایندگان کار

رسنی )حستب دیازستنجی   امکتان ستنجی( بتا تائیتد اداره کتل درمتان   هایکارگزاریبه اسناد پزشکی   

  ص رو پذیرد.ام ر کارگزاریهای رسنی  دبیردادهغیرمستقیم   
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 بخشتنامه  دسارو متفرقه، تغییتراو ایجتاد شتده درنی به اسناد رسیدگی سیستدر ص رو عنلیاتی شدن  -3

 د اهد شد.ادجا  کار اه  اقدا  یز  ابالغ    فرایند

ممییران کمل  های رسمی،،زاریخانه امور کارگدبیر غیرمستقیم، اداره کل درمان مسئول حسن اجرای این بخشنامه،

 همای رسمی،مییریت های درمان، روسای دفاتر رسییگ، به اسمناد ززکم،،، کارکناسمان ارکمی کمارگزاری ،استان

 باکنی.)رابطین ادارات کل( م،

 

 

 

 
 

 

 مصطفی  ساالری 
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 /مدریان ک   مستق  ستادیمعاونین  محترم 

 مدریان ک  تأمین اجتماعی استان

 ن اجتماعی استان مدری ان ردمان تأمی 
 با سالم 
هتای بتر ن ستااری دتدماو   اارایتی دنت دن راستای دستیابی به اهداف کالن سازمان از طریق سیاست  در     

هیاو محتتر  متدیره    21/16/2696م رخ  564/96/2211   13/8/2699م رخ  2163/99/2211 شنارهاو مص ب

نتی بتر مب21/22/2698مت رخ  26533/98/2111   2/3/2696مت رخ  4296/96/2111شناره های بخشنامه پیر 

  "مقومی اسناد پزشکیی خسکات  مفرقهکه"های رسنی، ادجا  فرآیندپذیرش اسناد دسارو متفرقه ت سط کارگزاری

 گردد.های رسنی  اگذار میبراساس ض ابط   مقرراو ذیل به کارگزاری

 

 نحوه گقدش کات (الف

به هنگا  مرااعه بینه شده یا مستنری بگیر یتا ی ف ق الذکر هامطابق بخشنامه  ظف اس مکارگزاری  .1

در ستاماده متنرکتز استناد درد است  دناینده ایشان دسب  به ادذ اسناد   مدارک   بررستی   ثبت  

 دسارو متفرقه اقدا  دناید.

اسهناد پزشهکی نسهبت بهه بایست پس از ثبت درخواست بمنظور انجام فراینهد رسهیدگی بهه کارگزاری می .9

 ها به سه نوع سرپایی، بستری وگلوبال اقدام نماید.فککی  پرونده

 بایست کنترلهای ذیل صورت پذیرد؛در خصوص هر سه نوع پرونده ابتدا می .3

 مطابقت مشخصات بیمار در سامانه با صورفحساب  -3-1

 فاریخ بستری -3-9

 مرکز درمانی -3-3

 و مبلغ پرداختی فوسط بیمه فکمیلی بیمه های فکمیلی -3-4

 

 

 
 بیمه ای و دتمان حوزه: 

 بقونسپاتی انجام فقایندتسیدگی )مقومی( به اسناد پزشیی خسات  مفرقهه به کاتگزاتی های تسمی  موضوع:
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 ع امل تعیین سهم سازمان -6-4 

 کنترل   ثب  مبلغ کل پردادتی )انع ص رتحساب   پر تز(-6-3

 تعرفه پر تز  .....(   )پردادتی بینار از ص رو حساب اصلی، کنترل   ثب  مبلغ پردادتی بینار -6-3

بررسی اسناد   مدارک مطابق ض ابط   مقرراو مرب طه )کته ت ستط حت زه های مذک ر پس از ادجا  کنترل -4

( رستیدگی   محاستبه   تاییتد   ارائه د اهد شد/ دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی تهیه درمان غیر مستقیم

 گردد.می

 ساماده متنرکتز استنادثب  اطالعاو در    رسیدگی  پس از دریاف  اسناد دسارو متفرقه  بایدکارگزاری   -0

غای  پایان  ق  اداری( به دفتاتر صبح ل 21)و اداری ار ز کاری در ساع24حداکثر پس از دسارو متفرقه، 

 .رسیدگی به اسناد پزشکی تح یل دناید

  مطابق  آن بتا مدارک   مستنداو دریاف  شده  منیزی دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی م ظفند پس از  -6

م اردی کته دارای دقت   هنچنینط کارگزاری را تایید دنایند. تعهداو سازمان، اقداماو ص رو گرفته ت س

ب ده   یا عنلیاو رسیدگی   یا ثب  اطالعاو به درستی ص رو دگرفته را با ذکتر دییتل بته ایشتان اعتاده 

 دناید.

بته درستتی ب ده   یا عنلیاو رسیدگی   یتا ثبت  آدهتا هایی که دچار دق  کارگزاری مکلف اس  پر دده  -8

بته دفتاتر رستیدگی بته  (4) مجددا طبق مفاد بند   یرایش اطالعاو  پس از تکنیل مدارکص رو دگرفته 

 اسناد پزشکی ارائه دناید. 

 ب ( وظایف و تیالیف دفاتق تسیدگی به اسناد پزشیی 

ها   امهبط ر مستنر دسب  به بازدگری   ارائته مستتنداو   بخشتندفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی مکلفند  -2

 . دنایند اقدا به کارگزاریهای رسنی ( 5-م ض ع بند )الف  _ض ابط مرتبط با رسیدگی به اسناد پزشکی 

هتای دستب  بته برگتزاری د رهبه محض دریاف  این بخشنامه،  بایس میدفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی  -1

هتای رستنی بترای دناینتده یتا ام رکارگزاری دبیردادهکل درمان غیرمستقیم    هآم زشی با هناهنگی ادار

 دنایندگان کارگزاری اقدا  دنایند.

حداکثر تا ر ز پتنجم  ماهه ها را هرآمار عنلیاو اارایی کارگزاری م ظفنددفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی  -6

 . سال دنایدهای رسنی ارها به دبیرداده ام ر کارگزاریبننظ ر دظارو   کنترل بر عنلکرد کارگزاری ماه بعد
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 حق الزحمه مفعلقه  پ(

های رسمی در ایه  بخها از فرنینهد مهذکور در مقابهل رسهیدگی ممقهومی( بهه اسهناد حق الزحمه متعلقه به کارگزاری

باشد؛ که فوسط دفافر جاری به شرح ذیل میشدگان و مستمری بگیران برای سالپزشکی خسارت متکرقه هر پرونده بیمه

 ی پرداخت خواهد شد.رسیدگی به اسناد پزشک

 نسبت تعقفه با حداهل دسفمزد توزانه مبلغ تعقفه )تیال( شقح فقآیند تدیف

 1322درصد حداقل دستمزد روزانه سال  13.8 58.330 های سرپاییمقومی اسناد پرونده 1

 1322درصد حداقل دستمزد روزانه سال  16.3 153.635 های گلوبالمقومی اسناد پرونده 9

 1322درصد حداقل دستمزد روزانه سال 99.3 149.560 های بستریاسناد پروندهمقومی  3

 : مبالغ مذکوت بق اساس میزان افزایش حداهل حقوق و دسفمزد هق سال افزایش خواهد یافت.1تذکق

 بگیق ممنوع خواهد بود. الزحمه توسط سازمان اخذ هقگونه وجهی تحت هق عنوانی از بیمه شده و مسفمقی : با عنایت به پقداخت حق 2تذکق

هایی انجام خواهد شد که مطابق چک لیسفهای اعالم شده و آموزشهای اتائه شده توسط دفاتق الزحمه بابت پقونده: پقداخت حق3تذکق

 تسیدگی به اسناد پزشیی تیمیل شده و عدم تعایت مواتد مذکوت منجق به عدم پقداخت حق الزحمه خواهد شد.

زحمه بقای هق پقونده فقط ییبات صوت  گقففه و جهت مواتدی که به دلیل نقص مداتک و... نیازمند مقاجعا  مفعدد ال: پقداخت حق4تذکق 

 باشد پقداخت مجدد صوت  نخواهد پذیقفت.کاتگزاتی به دفاتق تسیدگی به اسناد پزشیی می

  الزحمه مفعلقه، زمان ثبت اسناد دت سیسفم خواهد بود.: مالک پقداخت حق5تذکق

 ( کنفقل و نظات  ج
دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی مکلفند به منظ ر افزایش ضریب اطنینان در صح  ادجا  کار، دسب  بته کنتترل   

های مستتنر   دیتز دفاتر کارگزاری رسنی تح  پ شش دردص ص این بخشنامه از طریق دظارو دظارو برادجا  کار

درص رو بر ز   مشاهده هرگ ده عتد  رعایت  ضت ابط   مقترراو  های  اصله اقدا   کنترل آمار، اطالعاو   گزارش

های رستنی اهت  طترو م ضت ع در ستتاد کارگزاری ام ردبیرداده دیز  دسب  به ادعکاس آن به مبادی ذینددل  

 های رسنی اقدا  دنایند.ا از کارگزاری صد ر

 چ(ضمانت اجقایی حسن انجام کات 
ه ی یا عندی، س ء استفاده   تخلف احتنالی   هنچنین شکای  اثباو در ص رو مشاهده   اثباو هرگ ده دطای س

ماو رسادی دد شده از س ی مرااعین مبنی بر قص ر   تخلف احتنالی کارگزاری رسنی در هریک از مراحل اارایی

دستورالعمل راستگی بر ت ر" های مندرج در  دیز عد  رعای  ض ابط   مقرراو، سازمان عال ه براعنال مجازاو

های تحنیل شده   دیز مکلف دن دن کارگزاری رسنی به ابران دساراو   هزینه "هایراسلبفاترکاا زلایتخل

های رستنی بته کارگزاری به مرااعین مشن ل این بخشنامه دسب  به اعنال ارایم دقدی با پیشنهاد دبیرداده ام ر

 ستاد صد ر ا از اقدا  د اهد دن د.
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اشفباها  از سوی احدی از کاتگزاتیهای تسمی و عدم دهت دت دتیافت مداتک و مسفندا  مطابق چک لیسکفهای ( : دت صوت  تیقات 1تبصقه )

 اتائه شده و دت نفیجه اطاله مد  زمان بقتسی پقونده خساتا  مفرقهه مقاجعین، دفاتق تسکیدگی بکه اسکناد پزشکیی مجکاز بکه بکازنگقی 

 دت همیاتی با کاتگزاتی موصوف خواهند بود. 

 

 سایقمواتد  ح( 
استناد   متدارک هیداو ا لیه   ضر ری اهت  رستیدگی )مقت می( بته به فراهم دن دن تن بایدرگزاری کها -1

ب ده   مسئ لی  هرگ ده کاستی   قص ر دسارو متفرقه بینه شدگان   مستنری بگیران با کیفی  مناسب 

ر ز  24دسارو هتای  ارده حتداکثر  صرفاً مت اه کارگزاری ب ده   ایشان مکلف به ابران تنامیاحتنالی 

          پس از اثباو ستهل ادگتاری ، قصت ر   یتا تخلفتاو بته مترااعین   ستازمان متی باشتد. ابتران دستاراو 

بینه شدگان   مستنری بگیران مادع از رسیدگی به آن از طرف سازمان   اعنتال اترایم   مجتازاو هتای 

 دخ اهد ب د. مرب طه

برعنلیاو اارایی   ال گیری از بر ز مسائل   مشکالو در سطح گسترده   دیتز منظ ر کنترل   دظارو به  -9

هتای رستنی بته بینته شتدگان   استاددارد سازی این فرآیند، هنچنین بهب د کیفی  دتدماو کتارگزاری

تتتا ستته متتاه در حتتداکثر مستتتنری بگیتتران، محتتد ده فعالیتت  اغرافیتتایی ایتتن بخشتتنامه در مرحلتته ا ل 

دفتاتر  ستایردر سطح استان تهران به ص رو پایل و م رد ارزیابی قرار د اهد گرف . کارگزاری منتخب 21

( در دص ص آم زش دناینده یتا 1–ب )بایس  مطابق بند میدیز در مدو مزب ر رسیدگی به اسناد پزشکی 

رستیدگی تسری این فرآیند به سایر دفاتر  ،پس از طی د ران پایل وها اقدا  دنایند تا دنایندگان کارگزاری

رسنی )حستب دیازستنجی   امکتان ستنجی( بتا تائیتد اداره کتل درمتان   هایبه اسناد پزشکی   کارگزاری

  ص رو پذیرد.غیرمستقیم   دبیرداده ام ر کارگزاریهای رسنی 
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 بخشتنامه  دسارو متفرقه، تغییتراو ایجتاد شتده دررسیدگی سیستنی به اسناد در ص رو عنلیاتی شدن  -3

 ار اه  اقدا  یز  ابالغ د اهد شد.ادجا  ک   فرایند

های رسمی،، ممییران کمل مسئول حسن اجرای این بخشنامه، اداره کل درمان غیرمستقیم، دبیرخانه امور کارگزاری

 همای رسمی،استان، مییریت های درمان، روسای دفاتر رسییگ، بمه اسمناد ززکم،،، کارکناسمان ارکمی کارگزاری

 باکنی.)رابطین ادارات کل( م،

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 صطفی  ساالری م 

 مصطفی  ساالری 

 / پارافانم و انم خانوادگی معاونت

 کارشناس تهیه کننده

 / پارافانم و انم خانوادگی

 / ادارهرئیس گروه

 / پارافانم و انم خانوادگی

 معاون مدریک 

 / پارافانم و انم خانوادگی

 مدریک 

 / پارافانم و انم خانوادگی

 معاونت ذریبط

 درمان
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