
به مواد مخدر و روان گردان در  درمان اعتیاد تصویب نامه درخصوص تعیین تعرفه هاي خدمات سرپایی

 1394 در سال غیردولتی و خصوصی بخش هاي دولتی، عمومی

 10/9/1394 هـ52270ت/119556شماره

 
هاي  گردان در بخش به مواد مخدر و روان هاي خدمات سرپایی درمان اعتیاد نامه درخصوص تعیین تعرفه تصویب

 1394در سال   دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی

 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 
 وزارت صنعت، معدن و تجارت

 
 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح

 
 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 
 ریزي کشور برنامه وزارت امور اقتصادي و دارایی ـ سازمان مدیریت و

 
و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و  هاي تعاون، کار به پیشنهاد مشترك وزارتخانه 24/8/1394وزیران در جلسه   هیأت

 )هـ(عالی بیمه سالمت کشور و به استناد بند  ریزي کشور و تأیید شوراي برنامه آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و

 :ـ تصویب کرد 1389 له پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران ـ مصوبقانون برنامه پنجسا) 38(ماده 

 
هاي دولتی، عمومی غیردولتی و  بخش گردان در هاي خدمات سرپایی درمان اعتیاد به مواد مخدر و روان ـ تعرفه1

دولت است، تعیین  پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت (1(براساس جدول شماره  1394خصوصی در سال 

 .رددگ می

 
در ) 30406ذیل ردیف (هاي مصوب درمان اعتیاد در بخش دولتی مبناي عمل سازمان بیمه سالمت ایران  ـ تعرفه2

 .است 1394سال 

 
عالی بیمه  توسط شوراي 1394در سال  ـ دستورالعمل اجرایی نحوه ارایه خدمات درمانی به معتادان و درمان اعتیاد3

 .شود سالمت کشور بازنگري و ابالغ می

 
بخش خصوصی به شرح جدول  در) کمپ(هاي دولتی و خصوصی و اقامتی میان مدت   در بخش TC ـ تعرفه مراکز4

 .گردد است، تعیین می دولت پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت) 2(شماره 

 



 

 

 

 .مشمول تعهد بیمه نیست TC میان مدت و) هتلینگ(ـ تعرفه مراکز اقامتی 

 ر ـ اسحاق جهانگیري

 1394) سرپایی(گردان  تعرفه درمان اعتیاد به مواد مخدر و روان

 در بخشهاي دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی

ـ تعرفه مراکز اقامتی  5

 
ر ـ اسحاق جهانگیريجمهو معاون اول رئیس

 
 )1(جدول شماره 

 
تعرفه درمان اعتیاد به مواد مخدر و روان

 
در بخشهاي دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی

 

 


