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 بهبود فرآيندتامين اعتبار دفاتر درماني

مستمري بگيران و افراد تحت تكلفل آنان / بيمه شدگان 
 

 
 

 حوزه 
فني و درآمد

 
 

دستور اداري 
 

 اداره كل استان 

 شعبه  
 

 باسالم 
به منظور حتقق اهداف و برنامه هاي جديد سازمان در دولت                 
خدمتگذار مبين بر تسهيل در فرآيند اجنام امور ، افزايش                 
رضايتمندي،  احرتام و اعتماد به بيمه شدگان و مستمري                  

سري بگريان،آاهش مراجعات و جلوگريي از اتالف وقت ايشان در م              
ارائه خدمات آيفي ومطلوبرت، حنوه تامني اعتبار دفاتر درماني            
افراد فوق الذآر و حتت تكفل آنان،به شرح زير تعيني مي شود،               
لذا توجه آليه واحدهاي اجرايي را به رعايت مفاد اين                  

 .دستوراداري جلب مي منايد

  راري رابطه بيمه پردازي در زمان مراجعه       راري رابطه بيمه پردازي در زمان مراجعه       نحوه تامين اعتبار بر مبناي ارائه ليست حق بيمه مشروط به برق             نحوه تامين اعتبار بر مبناي ارائه ليست حق بيمه مشروط به برق             --الفالف

 .. بيمه شده  به شرح جدول ذيل ميباشد  بيمه شده  به شرح جدول ذيل ميباشد 

 مدت تامين اعتبار بر حسب ماه

 حقوقي
 

 حقيقي
 

يف دوره زماني مدت سابقه
رد

 

 1 ظرف شش ماه قبل از تاريخ درخواست  حداكثر يكماه  6 6

" بيش از يك ماه و كمتر از شش ماه  6 12 2 

 3 ظرف يكسال قبل از تاريخ درخواست  شش ماه و كمتر از يكسال بيش از  12 24

 4 ظرف دو سال قبل از تاريخ درخواست  بيش از يكسال و كمتر از دو سال  18 30

 5 ظرف سه سال قبل از تاريخ درخواست  بيش از دو سال و كمتر از سه سال  24 36

 6 ال قبل از تاريخ درخواست ظرف چهار س بيش از سه سال و كمتر از چهار سال  30 42

 7 ظرف پنج سال قبل از تاريخ درخواست  بيش از چهار سال سابقه و كمتر از پنج سال  36 48
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 8  سال قبل از تاريخ درخواست 6ظرف  بيش از پنج سال  تا آخرين برگ تا آخرين برگ
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 جهت تامني اعتبار دفاتر درماني طبق جدول فوق در             :    1 تذآر
مه شدگان آارگاههايي آه ليست حق بيمه خود را به روش            خصوص بي 
مراجعه (ارائه مي منايند در زمان درخواست          )  ماهانه  (جاري  

 بيمه شده ، مي بايست در ليست دو ماه قبل آارگاه موصوف                 )
در صورتيكه روش ارسال ليست آارگاه، دو        .  داراي آارآرد باشد  

ل آارآرد داشته   ماهه باشد بايد بيمه شده در ليست سه ماه قب           
 .باشد

 به بعد مدت  سابقه پرداخت  حق بيمه  طي آخرين سال               4در دوره هاي زماني از رديفهاي       :  ٢تذکر  
 ماه پرداخت حق بيمه باشد در غير اينصورت به          9منتهي به تاريخ درخواست  در هر صورت نبايد كمتر از            

 استفاده  4 تا   1كي از گزينه هاي رديف       تناسب سابقه پرداخت  جهت تامين اعتبار دفاتر درماني  از ي             
 .خواهد شد 

  
 :: نحوه تامين اعتبار بر مبناي گزارش بازرسي نحوه تامين اعتبار بر مبناي گزارش بازرسي--ب ب 
 چنانچه از تاريخ آخرين بازرسي لغايت تاريخ مراجعه بيمه             -

باشد و نام وي در گزارش بازرسي  درج            "   ماه ٣"شده آمرت از     
آه نام   ماه و در صورتي      ۶شده باشد تامني اعتبار دفاتر درماني       

به شرطي آه   .  ( گزارش بازرسي قبلي قيد شده باشد      ٢بيمه شده در    
تامني اعتبار دفاتر   )   روز باشد     ٩٠فاصله دو بازرسي حداقل      
 .درماني يكسال خواهد بود

:: حرف و مشاغل آزاد و نويسندگان  حرف و مشاغل آزاد و نويسندگان  –– بيمه اختياري  بيمه اختياري ––جج
مدت تامني اعتبار دفاتر درماني اين قبيل بيمه شدگان بر اساس            

رارداد و ميزان حق بيمه پرداخيت سرانه درمان لغايت              نوع ق 
آخرين روز دوره پرداخت خواهد بود و نظر به تغيري تعرفه هاي              
حق بيمه آا از ابتداي هر سال و جلوگريي از اختالالت حماسباتي              
صرفا در خصوص آندسته از بيمه شدگان مذآورآه حق بيمه خود را             

 اند اعتبار دفاتردرماني      لغايت اسفند هر سال پرداخت منوده       
 .لغايت فروردين سال بعد منظور گردد

  :: رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهري  رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهري --دد
نظر به اجباري بودن نوع بيمه چنانچه بيمه شده راننده داراي            
دفرتچه آار رانندگي يا آارت هومشند رانندگي معترب بوده وحق              

 اعتبار دفاتر درماني    بيمه مربوط را پرداخت منوده باشد ،تامني       
آنان حداآثر يكسال به شرط سپري نشدن تاريخ اعتبار آارت               

در مواقعي آه تاريخ    .هومشنديا دفرتچه آار رانندگي  صورت پذيرد       

خامته اعتبار بعد از تاريخ اعتبار آارت مزبور دفرتچه آار               
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رانندگي واقع ميگردد تاريخ تامني اعتباردفاتر درماني لغايت          
 . دفرتچه آار يا آارت هومشند اجنام شودمهلت اعتبار
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  :: غرامت دستمزد ايام بيماري و بارداري  غرامت دستمزد ايام بيماري و بارداري -- هـ  هـ 

تامني اعتبار دفاتردرماني اين قبيل  بيمه شدگان مهانند بيمه            
شدگانيكه  ليست حق بيمه آنان مبوقع تنظيم ميگردد، مطابق بندً             

 .الفً   خواهد بود

 :: مقرري بگيران بيمه بيكاري  مقرري بگيران بيمه بيكاري --وو

 ماه  ۶ت تامني اعتبار دفاتر درماني ايندسته بيمه شدگان             مد
منظور شده بشرط آنكه  از تاريخ خامته مدت بيمه بيكاري جتاوز              

  . ننمايد

  ::همكاران سازماني همكاران سازماني / / بازماندگان بازماندگان / /  مستمري بگيران بازنشسته و از كار افتاده كلي مستمري بگيران بازنشسته و از كار افتاده كلي––زز
مدت تامني اعتباردفاتر درماني افراد مذآور مهسر ،پدر و مادر            
حتت تكفل آا تا پايان آخرين برگ دفرتچه درماني ميباشد و مهسر             

مبدت يكسال تامني اعتبار     )بشرط عدم ازدواج     (  بيمه شده متويف     
 .ميباشد

  :: بيمه شدگان كارگاههاي پيمانكاري  بيمه شدگان كارگاههاي پيمانكاري --حح
مدت تامني اعتبار دفاتر درماني اين قبيل بيمه شدگان در صورت            

 صورت ارائه ليست دوم به      تنظيم و ارائه ليست اول شش ماه و در        
بعد يكسال صورت پذيرد در هر حال تاريخ اعتبار مني بايست از              

  .تاريخ سه ماه بعد ازخامته قرارداد جتاوز منايد

 ::تذكر ات مهم تذكر ات مهم 

 در آليه موارد چنانچه براي بيمه شده بر اساس ليست مربوطه            -١
عدم اشتغال بكار منظور شده      /  و يا گزارش بازرسي  ترك آار          

شد، سيستم بگونه اي طراحي گرديده آه از ارائه هر گونه               با
 .خدمات دفاتر درماني جلوگريي بعمل  آورد

 تامني اعتبار دفاتر درماني فرزندان اناث و ذآور مهكاران             -٢
 سالگي و   ١٨ و   ١۵سازماني و مستمري بگريان به ترتيب لغايت سن         

مهانند در رابطه با فرزندان اناث و ذآورساير  بيمه شدگان ،              
به شرطي آه از    (تاريخ اعتبار دفاتر درماني  بيمه شده اصلي          

 . ، خواهد بود ) سالگي جتاوز ننمايد١٨ و ١۵سن 
)  بيمه شده و مستمري بگري     (  در خصوص فرزندان اناث و ذآور       -٣

 سال متام ،جهت تامني اعتبار ارائه شناسنامه مبين          ١٨ و   ١۵باالي  
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زندان ذآور آا ارائه گواهي       بر عدم ازدواج ومهچنني درمورد فر      
اشتغال به حتصيل الزامي است و تامني اعتبار دفاتر آنان  وفق              
مقررات جاري بوده و دررابطه با فرزنداني آه با توجه به                
گواهي آميسيون پزشكي از آارافتاده آلي شناخته شده اند تامني           

ي مستمري بگري اصل  /  اعتبار دفاتر درماني آا مهانند بيمه شده         
 .خواهد بود  

  ٢٧/٨/۶۶ فرابري داده ها مورخ       ٣ با توجه به خبشنامه مشاره        -۴
واحدهاي اجرائي موظفند به آليه آارفرمايان ابالغ منايند تا در          
زمان ترك آار بيمه شده اصلي دفرتچه درماني  وي و افراد حتت                

 . تكفل را اخذ و به شعبه ذيربط جهت احماء حتويل منايند
ن موظفند در صورت ترك آار و قطع رابطه بيمه              بيمه شدگا  -۵

پردازي نسبت به حتويل دفاتر درماني به شعب مربوطه اقدام               
بديهي است در صورت امتناع از حتويل دفاتر درماني بعد            .منايند

تخلف محسوب و    ،   و استفاده پس از آن    از ترك آار،به واحد اجرائي ذيربط       
 .ر خواهد گرديد رفتا قانون تامين اجتماعي97وفق ماده 

 از آجنائيكه عمر مفيد دفرتچه هاي درماني به حلاظ هبره برداري            -۶
آيفي حمدود ميباشد لذا حداآثر مهلت استفاده از دفاتر درماني            
در هر صورت از تاريخ صدور يا جتديد به مدت پنج سال تعيني                  

 .ميگردد
 

ر شرآت مشاور مديريت و خدمات ماشيين تامني موظف است نرم افزا            
هاي مربوط را وفق مفاد اين دستور اداري اصالح و تكميل منوده و             

 .در اسرع وقت به واحدهاي اجرائي ارسال منايد
 

از تاريخ صدوراين دستور اداري آليه خبشنامه ها و                     
 . دستورالعملهاي مغاير لغو و بالاثر خواهد بود

،  و معاونني بيمه اي       مسئول حسن اجراي اين دستور مديران آل        
 و امور فين    آارشناسان ارشد نامنويسي و حساهباي انفرادي     سا و   رو

 مسئولني  مستمريهاي ادارت آل استاا ،روسا ومعاونني بيمه اي  و         
 و امور فين مستمريها شعب و شرآت         نامنويسي و حساهباي انفرادي     

  . خواهند بودمشاور مديريت و خدمات ماشيين تامني 
٣/١١/۶ 
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 التوفيق... من ا
 ديداود مد

 رئيس هيات مديره و مديرعامل
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