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گر پايه در خريد خدمات تشخيصي و درماني از بخش  ـ سهم سازمانهاي بيمه٣
 شود: به شرح زير تعيين مي ١٣٩٢خصوصي در سال 

 %) تعرفه دولتي خدمات تشخيصي و درماني در بخش بستري٩٠الف ـ معادل نوددرصد(
 درماني در بخش سرپاييتشخيصي و  %) تعرفه دولتي خدمات٧٠معادل هفتاددرصد( بـ 

گر پايه در خريد خدمات تشخيصي و درماني در  سهم سازمانهاي بيمه تبصره ـ
گردد، مطابق  در مناطقي كه برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع برقرار مي ١٣٩٢سال 

 باشد. هاي ابالغي ستاد كشوري پزشك خانواده و نظام ارجاع مي دستورالعمل
به شرح زير  ١٣٩٢صي در سال اي داروسازان در بخش خصو ـ تعرفه خدمات حرفه٤

 شود: تعيين مي
اي داروساز به شرط رعايت شرح وظايف ابالغي وزارت  ـ تعرفه خدمات حرفه١

) ريال در ١٣.٠٠٠هزار ( بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي داروسازان معادل سيزده
ر نسخ ) ريال در ساعات شب و ايام تعطيل و د١٥.٥٠٠هزاروپانصد ( ساعات روز و پانزده
 باشد. ) ريال مي٦.٥٠٠هزاروپانصد ( ) ريال، شش١٥.٠٠٠كمتر از پانزده هزار (

كه  (OTC)اي داروساز جهت داروهاي بدون نسخه  ـ تعرفه خدمات حرفه٢
شود، پانزده درصد  فهرست آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعالم مي

 ) ريال.٦.٥٠٠روپانصد (هزا %) بهاي هر نسخه و حداكثر تا سقف شش١٥(
از درخصوص ساخت داروهاي تركيبي در داروخانه، ـاي داروس ـ تعرفه خدمات حرفه٣

 ) ريال١١.٥٠٠پانصد ( و هزار %) قيمت مواد مصرفي و حداكثر تا سقف يازده١٠درصد ( ده
استانها  هاي خدمات تشخيصي و درماني در بخش خصوصي در مراكز ـ سقف تعرفه ٥

هاي  تابعه با توجه به وضعيت اقتصادي و اجتماعي منطقه و در سقف تعرفهو شهرستانهاي 
نامه توسط رييس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان و  اين تصويب

گر پايه استان تعيين و  رييس سازمان نظام پزشكي استان و يك نماينده از سازمانهاي بيمه
 گردد. ندار ابالغ ميپس از تأييد استاندار، توسط استا

در استانهاي داراي بيش از يك دانشگاه علوم پزشكي، دانشگاه واقع در  تبصره ـ
هاي بخش خصوصي در  مركز استان موظف به بررسي و كارشناسي تعيين سقف تعرفه

 هاي استان خواهد بود. منطقه با هماهنگي ساير دانشگاه و دانشكده
 ميمعاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا رحي

 ٢٤/٢/١٣٩٢                                                             هـ٤٩٠٧٢/ت٤١٤٣٨رهشما
 هاي خدمات تشخيصي و درماني در بخش دولتي در مورد تعرفهنامه  تصويب

 1392در سال 
 بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وزارت 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت

 ماعي وزارت تعاون، كار و رفاه اجت

 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

 ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور معاونت برنامه

هاي  بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه ١٨/١/١٣٩٢وزيران در جلسه مورخ هيئت 
ريزي و  تعاون، كار و رفاه اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و معاونت برنامه

عالي بيمه سالمت كشور و به استناد بند (هـ)  مهور و تاييد شورايج نظارت راهبردي رييس
 ـ١٣٨٩) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران ـ مصوب ٣٨ماده (

 تصويب نمود:
به شرح زير  ١٣٩٢ـ تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش دولتي در سال ١

 گردد: تعيين مي
 

 سرپايي دولتي: الف ـ ويزيت پزشكان در بخش
 ) ريال٥٣.٠٠٠ـ ويزيت پزشكان و دندانپزشكان عمومي                      (١
 ) ريال٦١.٠٠٠ـ ويزيت پزشكان و دندانپزشكان متخصص                   (٢
 ) ريال٦٧.٥٠٠ويزيت پزشكان فلوشيپ                                        ( ـ٣
 ) ريال٧٥.٠٠٠روانپزشكان                ( ـ ويزيت پزشكان فوق تخصص و٤
 ) ريال٩٠.٠٠٠ـ ويزيت پزشكان فوق تخصص روانپزشك                   ( ٥
 

گر براي ويزيت استادان، دانشياران و استادياران  ب ـ سهم پرداختي سازمانهاي بيمه
علمي  هيئت علمي تمام وقت جغرافيايي (مشروط به ويزيت مستقيم بيمار) براساس درجه

 ) برابر نسبت به سهم آنان از بند (الف)٣٥/١) برابر و (٤٥/١) برابر، (٦/١آنان به ترتيب معادل (
 خواهد بود: و به شرح زير

 
 استاد دانشيار استاديار ويزيت

 متخصص
 ٦٨.٨٨٠ سهم سازمان ٦٢.٤٢٣ سهم سازمان ٥٨.١١٨ سهم سازمان
 ١٨.٤٥٠ سهم بيمه شده ١٨.٤٥٠ سهم بيمه شده ١٨.٤٥٠ سهم بيمه شده

 ٨٧.٣٣٠ جمع كل ٨٠.٨٧٣ جمع كل ٧٦.٥٦٨ جمع كل

 فلوشيپ
 ٧٥.٦٠٠ سهم سازمان ٦٨.٥١٣ سهم سازمان ٦٣.٧٨٨ سهم سازمان
 ٢٠.٢٥٠ سهم بيمه شده ٢٠.٢٥٠ سهم بيمه شده ٢٠.٢٥٠ سهم بيمه شده

 ٩٥.٨٥٠ جمع كل ٨٨.٧٦٣ جمع كل ٨٤.٠٣٨ جمع كل

 فوق تخصص و روانپزشك
 ٨٤.٠٠٠ سهم سازمان ٧٦.١٢٥ سهم سازمان ٧٠.٨٧٥ سازمان سهم

 ٢٢.٥٠٠ سهم بيمه شده ٢٢.٥٠٠ سهم بيمه شده ٢٢.٥٠٠ سهم بيمه شده
 ١٠٦.٥٠٠ جمع كل ٩٨.٦٢٥ جمع كل ٩٣.٣٧٥ جمع كل

 فوق تخصصي روانپزشكي
 ١٠٠.٨٠٠ سهم سازمان ٩١.٣٥٠ سهم سازمان ٨٥.٠٥٠ سهم سازمان
 ٢٧.٠٠٠ سهم بيمه شده ٢٧.٠٠٠ سهم بيمه شده ٢٧.٠٠٠ سهم بيمه شده

 ١٢٧.٨٠٠ جمع كل ١١٨.٣٥٠ جمع كل ١١٢.٠٥٠ جمع كل

 
 سهم بيماران در پرداخت ويزيت سرپايي موضوع جزء (ب) معادل سي درصد ـ1تبصره

 باشد. هاي مصوب در جزء (الف) مي %) تعرفه٣٠(
 علمي ه از اعضاي هيئتوقت جغرافيايي به آن دست اعضاي هيئت علمي تمام ـ2تبصره

شود كه به صورت تمام وقت در مراكز آموزشي و  هاي علوم پزشكي اطالق مي دانشگاه
درماني تابعه دانشگاه محل خدمت خود اشتغال داشته و حق انجام فعاليت در زمينه 

 خدمات درماني به صورت انتفاعي خارج از دانشگاه مربوط را نداشته باشند.
صورت تمام وقت جغرافيايي مشغول فعاليت هيئت علمي كه به  ويزيت اعضاي ـ3تبصره

باشند، در جهت تقويت بخش آموزِشي در كشور با ارايه گواهي توسط رييس دانشگاه علوم  مي
پزشكي مبني بر تمام وقت بودن جغرافيايي و ضميمه نمودن حكم حقوقي تمام وقتي بر 

 گر قابل پرداخت است. سازمانهاي بيمه نامه توسط ) اين تصويب١مبناي مفاد جزء (ب) بند (
 ج ـ ضريب تعرفه ارزش نسبي خدمات تشخيصي و درماني

 ) ريال٩.١٠٠ـ ضريب تعرفه داخلي بستري براي خدمات ويزيت، مشاوره و دياليز (١
 ) ريال٦.٥٠٠ـ ضريب تعرفه داخلي ساير خدمات                                         (٢
 ) ريال٥٠.٠٠٠(                              هوشي                       ـ ضريب تعرفه بي٣
 ) ريال٨٨.٠٠٠ـ ضريب تعرفه جراحي                                                      (٤
 ) ريال٢.٦٠٠ـ ضريب تعرفه دندانپزشكي                                                  ( ٥
 ) ريال٣.٥٠٠عرفه فيزيوتراپي                                                    (ـ ضريب ت ٦

در مراكز فيزيوتراپي كه متخصصان طب فيزيكي و توانبخشي، دكتراي  ـ1تبصره
دار مسئوليت فني مراكز مذكور  فيزيوتراپي و پزشكان متخصص براساس ضوابط، عهده

 ) ريال براي آنان اعمال خواهد شد.٤.٠٠٠هستند، ضريب تعرفه، چهار هزار (
تعرفه ضريب داخلي، جراحي و بيهوشي براي ارايه خدمات بيمارستاني  ـ2تبصره

الزحمه نيروي انساني در مورد پزشكان هيئت علمي كه به صورت تمام  تنها در قسمت حق
 كنند و نيز تعرفه خدمات متخصصان وقت جغرافيايي در بيمارستانهاي آموزشي خدمت مي

زشكي (ضريب داخلي، جراحي، بيهوشي) در مناطق محروم تا دو برابر ارقام مندرج در پ
 شود. نامه تعيين مي بند (ج) اين تصويب

هاي خدمات آزمايشگاهي و پاتولوژي و ژنتيك بخش دولتي  د ـ به سرجمع تعرفه
اضافه  ١٣٩١هاي مصوب سال  %) به تعرفه٢٦، بيست و شش درصد (١٣٩٢براي سال 

 شد.خواهد 
، بيست ١٣٩٢هاي خدمات پرتو پزشكي بخش دولتي، براي سال  هـ ـ به سرجمع تعرفه

اضافه خواهد شد، مشروط بر اينكه رشد  ١٣٩١هاي مصوب سال  %) به تعرفه٢٠درصد (
) سي درصد CRو  DR%)، راديولوژي (آنالوگ، ١٧هاي سونوگرافي هفده درصد ( تعرفه

%)، ٢٤%)، راديوتراپي بيست و چهار درصد (٢٤د (%)، اسكن ايزوتوپ بيست و چهاردرص٣٠(
 %) نسبت به سال گذشته باشد.١٠ده درصد ( MRI%) و ١٥تي اسكن پانزده درصد ( سي

باشد: و ـ هزينه اقامت (هتلينگ) در بيمارستانهاي بخش دولتي، به شرح جدول زير مي  
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 (ارقام به ريال)                                                                                                                                                                                                      
درجه ارزشيابي 

 بيمارستان

 يك تختي

 (دو برابر سه تختي)

 دو تختي

 (يك و نيم برابر سه تختي)

سه تختي و 

 بيشتر
 نوزاد سالم نه همراههزي

نوزاد بيمار 

 سطح دوم

تخت بيمار 

 سوختگي

تخت بيمار 

 رواني

تخت بخش 

POST C.C.U 

 تخت بخش

C.C.U 

جنرال  I.C.Uتخت بخش 

PEDI.C.U RICU N.I.C.U 
BICU 

 ٢.٤٨٠.٠٠٠ ٢.٢٥٥.٠٠٠ ١.١٢٨.٠٠٠ ٨٨٥.٠٠٠ ٤٨٦.٠٠٠ ١.٧١٦.٠٠٠ ٣٤٠.٠٠٠ ٢٤٣.٠٠٠ ٢١٠.٠٠٠ ٤٨٦.٠٠٠ ٧٢٩.٠٠٠ ٩٧٢.٠٠٠ يك

 ١.٩٨٤.٠٠٠ ١.٨٠٤.٠٠٠ ٩٠٢.٠٠٠ ٧٠٨.٠٠٠ ٣٨٩.٠٠٠ ١.٣٧٣.٠٠٠ ٢٧٢.٠٠٠ ١٩٤.٠٠٠ ١٦٧.٠٠٠ ٣٨٩.٠٠٠ ٥٨٣.٠٠٠ ٧٧٨.٠٠٠ دو

 ١.٤٨٨.٠٠٠ ١.٣٥٣.٠٠٠ ٦٧٧.٠٠٠ ٥٣١.٠٠٠ ٢٩٢.٠٠٠ ١.٠٣٠.٠٠٠ ٢٠٤.٠٠٠ ١٤٦.٠٠٠ ١٢٥.٠٠٠ ٢٩٢.٠٠٠ ٤٢٧.٠٠٠ ٥٨٣.٠٠٠ سه

 ٩٩٢.٠٠٠ ٩٠٢.٠٠٠ ٤٥١.٠٠٠ ٣٥٤.٠٠٠ ١٩٤.٠٠٠ ٦٨٦.٠٠٠ ١٣٦.٠٠٠ ٩٧.٠٠٠ ٨٤.٠٠٠ ١٩٤.٠٠٠ ٢٩٢.٠٠٠ ٣٨٩.٠٠٠ چهار

 
تختي و بيشتر در  گر بر مبناي تعرفه اقامت سه پرداخت سازمانهاي بيمه ـ1تبصره

 بخش دولتي خواهد بود.
هاي  تعرفه اعمال جراحي شايع (گلوبال)، براساس ميزان رشد سرفصل ـ2تبصره

 نامه قابل محاسبه خواهد بود. صويبهاي اين ت خدمتي و جزئيات تعرفه
به شرح زير  ١٣٩٢اي داروسازان در بخش دولتي در سال  زـ تعرفه خدمات حرفه

 گردد: تعيين مي
اي داروساز به شرط رعايت شرح وظايف ابالغي وزارت  ـ تعرفه خدمات حرفه١

بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي داروسازان معادل چهارهزار و دويست و 
) ريال در ساعات ٥.١٠٠) ريال در ساعات روز و پنج هزار و يكصد (٤.٢٥٠ه (پنجا

 شب و ايام تعطيل.
) كه فهرست OTCاي داروساز جهت داروهاي بدون نسخه ( ـ تعرفه خدمات حرفه٢

%) ١٥شود، پانزده درصد ( آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعالم مي
 ) ريال.٣.٢٥٠هزار و دويست و پنجاه ( ف سهبهاي هر نسخه و حداكثر تا سق

ح ـ دبيرخانه شوراي عالي بيمه سالمت كشور موظف است اعداد اعالم شده در اين 
 نامه را تا دو رقم گرد نمايد. تصويب
 شود: به شرح زير تعيين مي ١٣٩٢ـ فرانشيز خدمات تشخيصي و درماني در سال ٢

 بخش بستري براي بخش دولتيالف ـ فرانشيز خدمات تشخيصي و درماني در 
 %)١٠ده درصد (

 %)٣٠ب ـ فرانشيز خدمات تشخيصي و درماني در بخش سرپايي دولتي سي درصد (
فرانشيز خدمات تشخيصي و درماني در بخش دولتي در مناطقي كه برنامه  تبصره ـ

ري هاي ابالغي ستاد كشو گردد، مطابق دستورالعمل پزشك خانواده و نظام ارجاع برقرار مي
 باشد. پزشك خانواده و نظام ارجاع مي

) قانون برنامه ٣٨مطابق با بند (د) ماده ( ١٣٩٢ـ نرخ حق بيمه درمان در سال ٣
 باشد: پنجم توسعه به شرح زير مي

 الف ـ صندوق بيمه كاركنان كشوري و لشكري
ـ حق بيمه درمان خانوارهاي كاركنان كشوري و لشكري شاغل و بازنشسته در سال ١
) برابر حداقل حقوق و ٢معادل پنج درصد حقوق و مزاياي مستمر تا سقف ( ١٣٩٢

 گردد: دستمزد مشموالن قانون كار به شرح زير تعيين مي
) درصد حقوق مبناي كسور و بازنشستگان و موظفين ٦٥/١ـ بيمه شده شاغل (١ـ١

 ) درصد حقوق٤/١(
 ـ دستگاه اجرايي معادل سهم بيمه شده١ـ٢
نوان سهم دولت از اعتبارات مربوط مندرج در قانون بودجه (برنامه ـ مابقي به ع١ـ٣

) ذيل سازمان بيمه سالمت ايران و برنامه بيمه خدمات ٣٠٤٠٥بيمه كاركنان دولت (
 ) ذيل وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح)٣٠٤٤٠درماني (

اجرايي  هاي ـ حق بيمه درمان خانوارهاي شاغلين و بازنشستگان و موظفين دستگاه٢
) درصد ٦٥/١كنند به ترتيب حق بيمه شاغلين ( كه از بودجه عمومي دولت استفاده نمي

) درصد و بقيه تا پنج درصد ٤/١حقوق مبناي كسور، حق بيمه بازنشستگان و موظفين (
) برابر حداقل ٢%) حقوق و مزاياي مستمر توسط دستگاه اجرايي حداكثر تا سقف (٥(

 باشد. ميحقوق مشمولين قانون كار 
ـ در صورتي كه زوجين هر دو مشترك صندوق بيمه كاركنان كشوري و لشكري و ٣

هاي مربوط باشند، حق بيمه درمان  يا مشتركاً داراي دفترچه بيمه درماني از صندوق
 شود. نامه از حقوق سرپرست مرد كسر مي موضوع اين تصويب

ث شرايط مندرج در ـ كليه مشمولين صندوق بيمه كاركنان دولت در صورت حدو٤
) برابر حداقل ٢توانند با پرداخت پنج درصد ( ) قانون برنامه پنجم توسعه مي٣٠ماده (

 حقوق مشمولين قانون كار، خود را در صندوق مذكور بيمه درمان نمايند.
ب ـ حق بيمه خانوارهاي روستاييان و عشاير و اقشار نيازمند تحت پوشش نهادهاي 

شود كه صددرصد  حداقل حقوق مشمولين قانون كار تعيين ميحمايتي معادل پنج درصد 
 گردد. آن توسط دولت تأمين مي

در مواردي كه بيمه شده اصلي مدد جو يا توانخواه تحت پوشش سازمان  تبصره ـ
بهزيستي بوده و خانواده آنها (والدين، خواهر و برادر) تحت پوشش سازمان بهزيستي 

) در صندوق ساير ٣ين، خواهر و برادر) در قالب تبعي (اي آنها (والد نباشد، پوشش بيمه
 باشد. پذير مي اقشار و يا بيمه ايرانيان امكان

ج ـ حق بيمه افراد تحت پوشش صندوق تأمين اجتماعي مطابق قانون تأمين 
 گردد. اجتماعي اخذ مي

 هاي براي ساير گروهها (صندوق ١٣٩٢د ـ نرخ سرانه حق بيمه خدمات درماني در سال 
بيمه ايرانيان، ساير اقشار از جمله بنياد شهيد و امور ايثارگران، طالب، بسيجيان، 

) كاركنان وظيفه) برابر يكصد ٣) و (٢دانشجويان، وكال، نظام پزشكي و غيره، عائله درجه (
 گردد: ) ريال به شرح زير تعيين مي١٤٣.٠٠٠و چهل و سه هزار (

 %)٥٠ايرانيان هر يك معادل پنجاه درصد ( شدگان و دولت در صندوق بيمه ـ سهم بيمه١
 باشد. سرانه مصوب مي

نامه شماره  ) تصويب٢در مورد گروههاي نيازمند موضوع تبصره بند (ـ 1تبصره
ميزان بخشودگي سهم مشاركت بيمه شده  ١٤/٥/١٣٨٧ك مورخ ٤٠٣٠٢/ت٧٤٥١٥

يران، كميته (مازاد بر پنجاه درصد) براساس دستورالعمل مشترك سازمان بيمه سالمت ا
ريزي و نظارت  امداد امام خميني (ره)، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و معاونت برنامه

شدگان فوق از نرخ سرانه  گردد. حداقل مشاركت بيمه جمهور تعيين مي راهبردي رييس
 باشد. %) مي١٥حق بيمه خدمات درماني معادل پانزده درصد (

ميزان بخشودگي براي سهم مشاركت بيمه شده حداكثر مدت زمان اعتبار  ـ2تبصره
 باشد. شده از سوي كميته امداد امام خميني (ره) يا سازمان بهزيستي كشور دو سال مي معرفي

براي  ١٣٩٢صددرصد نرخ سرانه حق بيمه خدمات درماني در سال  ـ3تبصره
 گردد. بيماران خاص تحت پوشش صندوق بيمه ايرانيان توسط دولت تأمين مي

)، طبق ضوابط جاري مورد عمل هر صندوق، معادل ٢ق بيمه افراد تبعي درجه (ـ ح٢
 گردد. حق سرانه مصوب از حقوق بيمه شده اصلي كسر مي

) هر صندوق (پدر و مادر، خواهر و برادر، عروس و ٣ـ حق بيمه افراد تبعي درجه (٣
مه مصوب، از ) مازاد بر حق بي٩/٢داماد و ساير موارد حسب ضوابط صندوقها) معادل (

 گردد. حقوق بيمه شده اصلي كسر مي
ـ شمول افراد تبعي درجه يك براي فرزندان ذكور تا پايان سن بيست و دو سالگي ٤

(و در صورت ادامه تحصيل تا پايان سن بيست و پنج سالگي) و براي فرزندان اناث تا زمان 
 باشد. ازدواج يا اشتغال مي

اي  سته از فرزندان دختر و پسر كه از پوشش بيمهاي براي آن د ـ ادامه پوشش بيمه ٥
) براساس ٣شوند، در صورت استمرار حق بيمه بر مبناي افراد تبعي درجه ( خارج مي

 ضوابط جاري هر سازمان بالمانع است.
ـ يك پنجم نرخ سرانه حق بيمه خدمات درماني كاركنان وظيفه توسط فرد بيمه  ٦

 گردد. يشده و مابقي آن توسط دولت تأمين م
) قانون ٢٨ـ پوشش بيمه درمان اتباع بيگانه مقيم ايران براساس مفاد بند (د) ماده (٧

 باشد. برنامه پنجم توسعه مي
اي اتباع بيگانه ساير اقشار (دانشجويان و طالب) در صورت  پوشش بيمه تبصره ـ

 گذار مربوط بالمانع است. درخواست بيمه
) ٣٨و دستيارش (ماما يا پرستار) موضوع ماده (ـ ميزان سرانه پايه پزشك خانواده ٤

نامه شماره  ) برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع موضوع تصويب٠٢دستورالعمل نسخه (
) ريال ٢٧.٠٠٠معادل بيست و هفت هزار ( ٢٦/١/١٣٩١هـ مورخ ٤٧٩٧١/ت١٠٣٦٢

 گردد. به ازاي هر نفر در ماه در مناطق شهري تعيين مي
) برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع و ٠٢دستورالعمل نسخه (با توجه به  ـ1تبصره

سازي بسته خدمات روستايي با خدمات برنامه شهري و همزمان با توسعه  لزوم متناسب
برنامه در شهرها، سرانه پايه پزشك خانواده در روستاها براساس منابعي كه توسط وزارت 

 ا سرانه شهري معادل خواهد شد.بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تأمين خواهد شد، ب
تأمين اعتبار مبلغ فوق (شهري و روستايي) از محل اعتبارات تخصيص  ـ2تبصره

) در قانون ١٣٩٢) ريال در سال ٢٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠داده شده (بيست هزار ميليارد (
 پذيرد. بودجه سنواتي صورت مي

 باشد. جرا مياال الزم ١٣٩٢نامه از اول فروردين ماه سال  ـ اين تصويب ٥
 جمهور ـ محمدرضا رحيمي رئيسمعاون اول 


