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 /مدریان ک   مستق  ستادیمعاونین  محترم 

 مدریان ک  تأمین اجتماعی استان

 مدری ان ردمان تأمین اجتماعی استان 
 با سالم 

 مرتبط با جلوگیری ازهیالت تس تمدید "موضوع  74/10/0999مورخ  764/99/0111شماره  دستور اداری پیرو

جلووگیری از و مندی مخاطبین رضایت ،شدگانبیمه هایرسیدگی به موقع به درخواست منظور و به" بیماری کرونا

 وصدر خصورونوا کبیمواری  رزه بوامبواتاد ملوی ای بهداشوتی سوهدستورالعمل ایترعد بر تاکیضمن  ،کاریازدحام

توجوه  ،سو  جهوت برگویاری جلسواتجعین و ایجواد شورایط منااز تجموع موراذاری اجتماعی و پیشگیری گفاصله

 :مایدنیمعطوف مموارد ذیل به یی را اجرا واحدهای

اولیه عاینات کی ماو مرن معتمد پیشکا ،پیشکیی هاشوراهای پیشکی، جلسات کمیسیون 10/19/0999از تاریخ  -0

        ه معرفویالسواب  نسوبت بوکموافی وظفنودم بنابراین شوع  سوازمان ؛ددگر میدایر ای ارد خاص بیمهمومتقاضیان 

 اقدام نمایند. نات اولیهمعای وتراحت پیشکی کی و مراجع بررسی اسهای پیشکمیسیونشدگان به بیمه

با توجه بوه مودارو و مسوتندات درموانی و تائید آنها های پیشکی که امکان بررسی استراحتگواهی آندسته از  -7

مورد پرونده  ،بیمه شدهبدون حضور  پیشکیی شوراتوسط  ماه سال جاریدر خرداد اً صرفمقرر شد  ،باشدفراهم می

 . گردداقدام  طب  روال عادیت می بایسذکور فرجه زمانی م پس از خاتمهاست  الزم به ذکر رسیدگی قرار گیرد.

 01/07/0991 زموانی هدر فاصولشدگانی که استراحت پیشکی خود را غرامت دستمید ایام بیماری بیمه پرداخت -9

سوامانه تعهودات  درنیوی اطالعات مربوطوه  وبه واحد های اجرائی سازمان ارائه  این دستور ادارییخ صدور تارلغایت 

ه خودمات غیور حضووری درگا در مذکور مانیبازه ز طی نی کهمتقاضیارای ب و همچنینباشد  ثبت شدهکوتاه مدت 

استراحت خاتمه یافته و  و ودهیا کمتر ب و روز 91مدت استراحت مشروط به اینکه ، اندنموده خود را ارائهدرخواست 

نیازی به طرح  ،شدگان امورفنی بیمه 07 شماره خشنامهدرصورت حصول سایر شرایط مقرر در ب دباشتداوم نداشته 

و درصورت رعایت سایر مقوررات صودور سوند قطعوی و تسوویه حسوا   بودهپیشکی سازمان ندر مراجع موارد این 

تور ود را پوس از صودور ایون دسوهای خو شامل افرادی که استراحتاین بند  مقرراتبدیهی است . می باشدبالمانع 

 گردد.نمی خشنامه موصوفنکات راهبردی ب (5) و (7)بندهای  مشمولین همچنینو اداری ارائه می نمایند 

 

 
 ای و درمانمهبیهای مشترک معاونتحوزه: 

 و خدمات بیمه ایارائه تعهدات  در ضوابط و مقرراتاجرای  موضوع:
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     خ صودورتواریلغایوت  01/07/0991زموانی هفاصولدر  کوه متقاضیان ادامه بیمه با ماهیت غیر اجباری دسته ازآن -7 

بوا همواهنگی ، الزم اسوت انودان قرار گرفتهیف بیمه پردازاولیه در ردانجام معاینات پیشکی ون بد این دستور اداری

           معرفویبوه مراجوع مربوطوه ل جواری شوهریور مواه سواو حداکثر لغایت درمان به تدریج های رات کل و مدیریتادا

  تکلیف گردند.تا تعیین 

و موف  بوده  0/07/91پس از تاریخ  ی کمیسیون پیشکی بدویآنان به را پایان مهلت اعتراضبیمه شدگانی که  -5

 غ مجودد رای ابوالامکوان ه سال جاری شهریور ماحداکثر لغایت در صورت مراجعه  ،اندود نگردیدهثبت اعتراض خبه 

 باشد.فراهم می و ثبت اعتراض

 داشوتهضرورتی نای های مربوط به فرآیندهای ارائه خدمات بیمهکماکان اخذ اثر انگشت در کلیه قراردادها و فرم -6

نام خانوادگی  نام، درجبایست نسبت به می تقاضیانم ،حراز هویتضمن ادر جهت جلوگیری از تبعات حقوقی  لیکن

 .          های مربوطه اقدام نمایندو امضای فرم

           درموانی، اعتبوار دفواتراز  )اعوم بینوی شوده بوودپوی  مواه تا پایان اردیبهشوت ی کههیالتتسسایر تمهیدات و  -4

             ، شودگان و کارگواهیهوای مورتبط بوا بیموه ، بازرسویگان خواص و تووافقیخت بیمه شودپردار برگ د مهلت مقرر

ضووابط مربوطوه رعایت کلیوه  و با طب  روال عادی 10/19/0999از تاریخ بایست می (رانندگان و ... کارت هوشمند

  .انجام پذیرد
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 /مدریان ک   مستق  ستادیمعاونین  محترم 

 مدریان ک  تأمین اجتماعی استان

 مدری ان ردمان تأمین اجتماعی استان 
 با سالم 

تمدید تسهیالت مرتبط با جلووگیری از  "موضوع  74/10/0999مورخ  764/99/0111شماره  دستور اداری پیرو

جلووگیری از و مندی مخاطبین رضایت ،شدگانبیمه هایرسیدگی به موقع به درخواست منظور و به"بیماری کرونا 

خصووص ر د های بهداشوتی سوتاد ملوی مبوارزه بوا بیمواری کرونواضمن تاکید بر رعایت دستورالعمل ،کاریازدحام

توجوه  گذاری اجتماعی و پیشگیری از تجموع موراجعین و ایجواد شورایط مناسو  جهوت برگویاری جلسوات،فاصله

 معطوف می نماید:موارد ذیل واحدهای اجرایی را به 

و مراکی معاینات اولیه پیشکان معتمد  ،های پیشکی، شوراهای پیشکی جلسات کمیسیون 10/19/0999از تاریخ  -0

        السواب  نسوبت بوه معرفویکموافی وظفنودبنابراین شوع  سوازمان م؛ گردد میدایر ای رد خاص بیمهمتقاضیان موا

 اقدام نمایند.و معاینات اولیه های پیشکی و مراجع بررسی استراحت پیشکی شدگان به کمیسیونبیمه

مودارو و مسوتندات درموانی  با توجه بوهو تائید آنها های پیشکی که امکان بررسی استراحتآندسته از گواهی  -7

مورد بیمه شده، پرونده بدون حضور مقرر شد صرفاً در خرداد ماه سال جاری توسط شورای پیشکی  ،باشدفراهم می

 الزم به ذکر است پس از خاتمه فرجه زمانی مذکور می بایست طب  روال عادی اقدام گردد. رسیدگی قرار گیرد.

 01/07/0991 زموانی هدر فاصولشدگانی که استراحت پیشکی خود را ی بیمهپرداخت غرامت دستمید ایام بیمار -9

سوامانه تعهودات و اطالعات مربوطوه نیوی در به واحد های اجرائی سازمان ارائه  تاریخ صدور این دستور اداریلغایت 

ر حضووری برای متقاضیانی که طی بازه زمانی مذکور در درگاه خودمات غیو ثبت شده باشد و همچنینکوتاه مدت 

استراحت خاتمه یافته و و  ودهیا کمتر ب و روز 91مشروط به اینکه مدت استراحت درخواست خود را ارائه نموده اند، 

نیازی به طرح  ،شدگان امورفنی بیمه 07 شماره خشنامهدرصورت حصول سایر شرایط مقرر در ب باشدتداوم نداشته 

و درصورت رعایت سایر مقوررات صودور سوند قطعوی و تسوویه حسوا   بودهدر مراجع پیشکی سازمان ناین موارد 

شامل افرادی که استراحت های خوود را پوس از صودور ایون دسوتور این بند  مقرراتبدیهی است . باشدمیبالمانع 

 گردد.نمی خشنامه موصوفنکات راهبردی ب (5)و  (7)بندهای  اداری ارائه می نمایند و همچنین مشمولین

 

 
 ای و درمانهای بیمهمعاونتمشترک حوزه: 

 اجرای ضوابط و مقررات در ارائه تعهدات و خدمات بیمه ای موضوع:
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تواریخ صودور     لغایوت  01/07/0991زموانی هفاصولدر  کوه متقاضیان ادامه بیمه با ماهیت غیر اجباری ازآندسته  -7 

بوا همواهنگی اولیه در ردیف بیمه پردازان قرار گرفته اند، الزم اسوت انجام معاینات پیشکی بدون  این دستور اداری

           بوه مراجوع مربوطوه معرفویر مواه سوال جواری و حداکثر لغایت شوهریوهای درمان به تدریج ادارات کل و مدیریت

  تا تعیین تکلیف گردند .

بوده و موف   0/07/91بیمه شدگانی که پایان مهلت اعتراض آنان به رای کمیسیون پیشکی بدوی پس از تاریخ  -5

امکان ابالغ مجدد رای و به ثبت اعتراض خود نگردیده اند، در صورت مراجعه حداکثر لغایت شهریور ماه سال جاری 

 ثبت اعتراض فراهم می باشد.

ضورورتی های مربووط بوه فرآینودهای ارائوه خودمات بیموه ای کماکان اخذ اثر انگشت در کلیه قراردادها و فرم  -6

            موی بایسوت نسوبت بوه درج تقاضویانمضومن احوراز هویوت، در جهت جلوگیری از تبعوات حقووقی  لیکن نداشته

 .          خانوادگی و امضای فرم های مربوطه اقدام نمایند نام نام،

) اعوم از اعتبوار دفواتر درموانی،            بینوی شوده بوودی که تا پایان اردیبهشوت مواه پوی هیالتتسسایر تمهیدات و  -4

،              مهلت مقرر در برگ پرداخت بیمه شدگان خواص و تووافقی، بازرسوی هوای مورتبط بوا بیموه شودگان و کارگواهی

و با رعایت کلیه ضوابط مربوطوه  طب  روال عادی 10/19/0999از تاریخ می بایست  کارت هوشمند رانندگان و .... (

  .انجام پذیرد

 

 

 مصطفی  ساالری 

 / پارافانم و انم خانوادگی

 کارشناس تهیه کننده

 / پارافانم و انم خانوادگی

 / ادارهرئیس گروه

 / پارافخانوادگیانم و انم 

 معاون مدریک 

 / پارافانم و انم خانوادگی

 مدریک 

 / پارافانم و انم خانوادگی

 معاونت ذریبط

 
 

    

 

 
    




