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 کل... / ادارهازمانسوزارتخانه / به: 

 اداره کل بیمه سالمت استان تهران از:

 نیهاي درما دفترچه کاهش کاربرد موضوع:

‹”È◊¬<›¯â  
 به بیمه ابالغ حق مهبخشنا "ـ"ھ پیرو بندو جاريسال بودجه قانون17تبصره "ح"به بند اعنایتب،احتراماً   

ابزارهاي الکترونیکی بجاي دفترچه و حذف کامل چاپ دفترچه از ابتداي  یجایگزین بر مبنی06/02/1400مورخ42344/1400شماره
با این اداره داد طرف قرار و ارائه خدمات تشخیصی درمانی از طریق نسخه نویسی الکترونیکی در کلیه مراکز درمانی 1400تیر ماه 

 ده شود .یرسان محترم ع بیمه شدگانترتیبی اتخاذ نمائید تا موارد ذیل به نحومقتضی به اطالي است ضرور، کل
در تمامی مطبها و موسسات را  مورد نیازدرمانی  و خدمات تشخیصی،  کارت ملی تنداشبهمراه بیمه شدگان می توانند با  -1

.نیازي به دفترچه کاغذي نمی باشد  یند ودریافت نماپارکلینیک طرف قرارداد 
نسبت به اصالح  )شهرونديسامانه (  http//eservices.ihio.gov.ir/escس آدر با مراجعه بهمی توانند بیمه شدگان تمامی  -2

ر امکانات این سرویس یمشاهده کلیه نسخ و سا –امکان تغییر عکس و تمدید اعتبار  –مشاهده اطالعات هویتی  –اطالعات 
استفاده نمایند.

گه هاي باقیمانده دفترچهبر درخدمات توسط پزشک دارو و  تجویز،تا استقرار کامل طرح  الکترونیک وان نسخه نویسی ت عدم امکدر صور -3
طرف قرارداد پارکلینیک مراکز  داروخانه ها و  دراست و امکانپذیر  )همانند برگه دفترچه  (بیمارستان  یاسر برگ مطب ، درمانگاه  و

 ش می باشد .مورد پذیر نیز ...) وتصویربرداري (آزمایشگاه ، 

: 

   

 دکترسیده مریم حسینی

 سرپرست اداره کل بیمه سالمت استان تهران
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