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  تعاريف- 1ماده    
* 

رأساً مشمول مقررات بيمه خدمات درماني  فردي است كه :بيمه شده اصلي - 1

مراجع مشمول در  توسط فرد يا (السهم  حق ه و پس از پرداختموضوع اين قانون بود

 .گيرد درماني قرار مي مشمول استفاده از مزاياي خدمات) قانون

اشخاصي هستند كه به تبع سرپرستي و  خانواده شخص يا :بيمه شده تبعي - 2

 .استفاده نمايند توانند مي كفالت بيمه شده اصلي از مزاياي مقرر در اين قانون

رو در اين  عشاير كوچ. سكونت داشته باشد شخصي است كه در روستا :روستايي - 3

 .برخوردارند قانون از مزاياي روستاييان

لحاظ شرايط اقتصادي، اجتماعي،  شود كه به به افرادي اطالق مي :افراد نيازمند - 4

مصاديق . تكفل خود را ندارند تحت جسمي و رواني توانايي اداره زندگي خود و خانواده

و سازمان بهزيستي ) ره (امام خميني  افراد نيازمند حسب مورد به پيشنهاد كميته امداد

 .شود تعيين مي

شود كه از نظر مقررات  به كليه اشخاصي اطالق مي :مشاغل آزاد صاحبان حرف و - 5

 .فرما باشند و قوانين خويش

مشمولين بيمه خدمات تعهد به  مبلغي است كه بر مبناي خدمات مورد :حق سرانه - 6

 .گردد مي درماني، براي هر فرد در يك ماه تعيين

بايد در زمان دريافت خدمات  قسمتي از هزينه درمان است كه بيمه شده :فرانشيز - 7

 .درماني پرداخت نمايد

عبارت است از قيمت تمام شده خدمات به اضافه سود  :خدمات قيمت واقعي - 8

 .استهالك منظور نخواهد شدو ) ثابت داراييهاي (سرمايه 

  

 

 كل كشور و ماده 1377قانون بودجه سال  (10) تبصره) الف (قانون استفساريه بند  *

  3/8/1373مصوب  - درماني قانون بيمه همگاني خدمات) 1(

 :موضوع استفسار 

 كل كشور و 1377قانون بودجه سال  (10) تبصره) الف (آيا منظور از قسمت آخر بند  

اين است كه سازمان   3/8/1373 قانون بيمه همگاني خدمات درماني مصوب) 1(ماده 



بدون هيچگونه قيد و  خدمات درماني موظف است براي هر متقاضي بصورت انفرادي

پرداخت حق  خدمات درماني صادر و از تاريخ شرطي پس از پرداخت حق بيمه دفترچه

عنوان   بيمه شونده از كليه امكانات بهداشتي و درماني و بيمارستاني تحت هربيمه،

  استفاده نمايد؟

  :نظر مجلس 

 كل 1377قانون بودجه سال ) 10(تبصره ) الف)  منظور از قسمت آخر بند-ماده واحده  

 اين است 1373,8,3مصوب  خدمات درماني كشور قانون بيمه همگاني) 1(كشور و ماده 

متقاضي بصورت انفرادي و بدون  زمان خدمات درماني موظف است براي هركه سا

خدمات درماني صادر نمايد و از  بيمه، دفترچه پرداخت حق هيچگونه قيد و شرطي پس از

بهداشتي و درماني و بيمارستاني  تاريخ پرداخت حق بيمه، بيمه شده از كليه امكانات

  .هر عنوان استفاده نمايد تحت

  25/1/1377 يبتاريخ تصو 

صندوقهاي بازنشستگي كشوري، لشكري  قانون اصالح سن فرزندان ذكور مشمولين 

  خدمات درماني و تأمين اجتماعي و ساير صندوقها در برخورداري از

خدمات درماني براي فرزندان ذكور  ماده واحده ـ حدنصاب سن برخورداري از

اجتماعي و ساير  ينمشمولين صندوقهاي بازنشستگي كشوري، لشكري و تأم

اشتغال به  صندوقهاي بيمه و بازنشستگي از تاريخ تصويب اين قانون به شرط عدم

درماني  كار، به بيست و دو سال افزايش يافته و از سن مذكور به بعد نيز خدمات

  .كماكان مطابق ضوابط جاري صندوقهاي متبوع خواهدبود

يست و هفت هزار و پانصد ريال بيست و دو سالگي با كسر و ب تبصره ـ پس از سن

توانند از خدمات درماني آن صندوق  فرزندان وي مي گذار بابت هر فرزند از بيمه

  .مند گردند بهره

مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ  قانون فوق

و يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسالمي تصويب  بيستم مرداد ماه

  .تأييد شوراي نگهبان رسيد  به30/5/1387در تاريخ 

 


