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نمايندگان فني در كميسيون هاي پزشكي  : موضوع
قانون91موضوع ماده   

 
 حوزه 

فني و درآمد

  استان كل اداره
 

 )ص( با سالم و صلوات بر محمد و آل محمد 

 آراي صادره از سوي كميسيون هاي پزشكي ، عالوه بر ضرورت داشتن پشتوانه               اعتبار به اينكه    نظر  

 و  8مفاد ماده   وبوده   پزشكي ، منوط به رعايت مقررات و تعاريف قانوني حاكم بر اين حوزه                  وعلمي  

 آئين نامه اجرائي كميسيون هاي پزشكي نيز به صراحت حاكي از اين مهم                           11ره ماده    بويژه تبص 

مي باشد لذا ضروري است در انتخاب و معرفي نمايندگان فني كه در مقام تبيين كننده موازين قانوني و                    

يخ ضوابط فني برخاسته از آن در كميسيون هاي پزشكي حضور مي يابند دقت الزم معمول و از تار                     

 :صدور اين دستورالعمل نكات زيرين را رعايت نمايند

 توجه به تعهد و تجربه وعالقمندي افراد پيشنهادي مراقبت نمايند كه از                    ضمني است    ضرور -1

 جهت فراگيري دانش فني و اطالعات تخصصي مربوط به حوزه ازكارافتادگي و                   الزمتوانمندي  

النه وبا اعتماد به نفس كافي در جلسات            ي پزشكي برخوردار بوده و بتوانند فعا          هاكميسيون  

 .يسيون هاي پزشكي شركت وانجام وظيفه نمايند كم

ي افراد از شرايط مندرج در      برخورداربا الويت   (  يندگان مورد بحث بايد از بين سمت هاي زير           نما -2

 :انتخاب و معرفي گردند ) بند فوق 

  استان يمه شدگان اداره كلب رئيس و كارشناس ارشد امور فني -2-1

  استان رئيس و كارشناس ارشد امور فني مستمريهاي اداره كل -2-2
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 اداره كل استان مشروط بر اينكه       ييهامستمر ساير كارشناسان امور فني بيمه شدگان وامور فني          -2-3

 . هاي فني و مستمري باشند درحوزه سال سابقه كار تخصصي 10حداقل داراي 

 خدمت خود را قبل از انتصاب       سالروط براينكه حداقل آخرين ده      ون امور بيمه اي شعبه مش     معا  -2-4

 .به سمت اخير در واحدهاي فني و مستمري گذرانده باشد 

 ي بيمه شدگان شعبه فن امور مسئول  -2-5

 ه ب مسئول امور فني مستمريهاي شع-2-6

 سال 10ه حداقل   مشروط بر اينك   شعبه كارشناسان امور فني بيمه شدگان و امور فني مستمريهاي           -2-7

 .سابقه اشتغال در امور مذكور را داشته باشند 

 همكاراني كه ممكن است در رابطه با بعضي از سمت هاي پيشگفته داراي حكم                          از  استفاده -3

 . خواهد بود انع به شرط احراز ساير شرايط مقرر بالمباشندسرپرستي 

ي الزم است براي هريك از       زشكپ آئين نامه اجرايي كميسيون هاي        5ماده  »  2« جراي تبصره    درا -4

) اعم از بدوي وتجديد نظر        (  ي  پزشكنمايندگان فني كه به عنوان عضو اصلي درجلسات كميسيون              

 و بارعايت شرايط مقرر در اين دستورالعمل        البدلشركت مي نمايند نماينده ديگري به عنوان عضو علي          

 .تعيين و معرفي نمايند 

ي پيشگفته فاقد وجاهت بوده     ها، خارج از سمت ها و چهارچوب        ي و ادامه نمايندگي همكاران      معرف -5

 داده ودر پست هاي سازماني غيرمرتبط        سمتوچنانچه نمايندگان مذكور فاقد شرايط بوده و يا تغيير            

 .يگري براي آنها پيشنهاد گردد دمشغول به كار شوند بايد جايگزين مناسب 

يف محوله مي تواند رأساً و يا از        وظاسئوليت ها و     كل امور فني بيمه شدگان نيز با توجه به م           ادره -6

يندگاني را جهت شركت و حضور درجلسات كميسيون هاي           نماطريق ادارات كل استانها نماينده و يا          

 .يشان را به سازمان ارائه نمايد اپزشكي معرفي وگزارشات واصله از 
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پيوست و جهت بررسي انطباق        كاربرگيندگان فني منتخب ادارات كل استانها، با استفاده از              نما -7

يمه شدگان معرفي و پس از طي مراحل الزم افراد          بوضعيت با ضوابط تعيين شده به اداره كل امور فني           

 . معرفي خواهند شد درمانواجد شرايط مشخص و جهت صدور حكم به معاونت 

زم ،  ي فكري وفني ال   هماهنگ منظورارتقاي سطح اطالعات تخصصي نمايندگان موصوف وايجاد           به -8

 هنگام ضرورت توسط اداره كل امور       به)  اعم از استاني ، منطقه اي و سراسري          (  دوره هاي آموزشي    

 .ي واجرا خواهد شد طراحفني بيمه شدگان و با همكاري اداره كل آموزش 

 و رؤسا و كارشناسان ارشد       استانها حسن اجراي اين دستور مديران كل و معاونان بيمه اي               مسئول

 .د نمه شدگان ادارات كل مذكور مي باشامور فني بي

ضمناً دستورالعمل هاي صادره قبلي در اين خصوص ملغي و اين دستور از تاريخ صدور جايگزين آنها                 

 .مي گردد

                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                             

 
 

 التوفيق... اومن

  مدديداود

 يس هيأت مديره و مدير عاملرئ
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