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 اجتماعیتامین سازمانمعرفی و آشنایی اجمالی 
 

 بگیر و مزدد  ببزه رزور ن حقوقاردهنده کارگگر اجتماعی است که پوششاجتماعی یک سازمان بیمهتامین سازمان     

 گیرد.اجبار ( و راحبان حرف و مشاغل آزاد ببه رور  اختیار ( را در بر می

میلیون نفر مسزتمر  بگیزر   3 بیش از  و ارلی شدهمیلیون نفر بیمه 13بیش از  سازمانجمعیت تحت پوشش این 

اجتمزاعی براسزا  مینتا سزازمانرسزد. میلیون نفزر می 40به بیش از  گان شدگرفتن خانواده بیمهبا در نظرمی باشد که 

فرمزا و  بیمزه شزده ها بزا مشزارکت کاربیمه عمومی غیردولتی است که عمده منابع مالی آن از محل حق نهادیک  ،قانون

در  ها  آن متعلق به افراد تحزت پوشزشو متکی به منابع دولتی نیست و به همین دلیل سرمایه و دارایی گردد می تامین

 باشد. ها  دولتی یا غیردولتی نمیها و موسسهادغام با هیچ یک از سازمان ها  متوالی است و قابلنسل

ها  مختلف سیاستگذار  شدگان و دولت در عررهمشارکت سه جانبه کارفرمایان، بیمه ،سازمانتکیه گاه ارلی این 

 ها  کالن و تامین مالی است.گیر و تصمیم

اجتماعی المللی تامینبینسازمان وسیله سازمان جهانی کار و ه بهبرابر استانداردها  تعیین شد نسازماتعهدا  این 

ا  که در را قانون معین کرده است. خالره سازمانتنظیم شده و چگونگی ارائه خدما  و تحقق این تعهدا  به وسیله این 

 باشد.نمی تامین اجتماعی فعالیت و خدما تردید بیانگر تمامی وسعت این نوشتار آمده بی

 
 اجتماعي تامین سازمانساسنامه ا  

ییزد شزورا  عزالی او ت سابق  اجتماعی تامینبنا به پیشنهاد وزار  رفاه و  20/4/1389وزیران در جلسه مورخ  هیا       

زز اساسزنامه 1383ب وصاجتماعی ز م تامین( قانون ساختار نظام جامع رفاه و 17اجتماعی و به استناد ماده ب تامینرفاه و 

 اجتماعی را به شرح زیر تصویب نمود: تامین سازمان

( 12( مزاده ب2ز که بزه موجزب تبصزره ب1354اجتماعی ز مصوب  تامین( قانون 1اجتماعی موضوع ماده ب تامینسازمان   

اد این اسا  مف از این پس بر تغییر نام یافته است، اجتماعي تامین سازماناجتماعی به  تامینقانون ساختار نظام جامع رفاه و 

 شود.  ساسنامه و سایر قوانین و مقررا  مربوط اداره میا

ها  شود، اجرا، تعمیم و گسترش انواع بیمهنامیده می سازمان اختصاراجتماعی که در این اساسنامه به  تامین سازمانهدف  

 د.باشاجتماعی میتامین رفاه و  عدرمانی و استقرار نظام هماهنگ متناسب با اهداف نظام جام -اجتماعی

زیزر ممموعزه  درمزی باشزد کزه باشد و مؤسسه عمومی غیردولتی دارا  شخصیت حقوقی و استقالل مالی می سازمان   

 د شد. واهه خادار طبق مقررا  رفاه اجتماعی و ،کاروزار  تعاون

 
 شرح زير است:      به  سازماناركان 

 امنا هیا الف ز   

 مدیرههیا ب ز  

 پ ز مدیرعامل 

 نظار  هیا   ز  
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 امنا هیاتالف ـ  

ز  نه 1388( قانون مدیریت خدما  کشور  مصوب 113بر اسا  قانون ارالح ماده ب سازمانامنا   هیا تعداد اعضا      

 گردند:ن میعییر تنفر بوده و به رور  زی

 .اجتماعی تامینتصویب شورا  عالی رفاه و  بارفاه اجتماعی  و ،کارتعاونفر با پیشنهاد وزیر الف ز شش ن 

 اجتماعی. تامین( قانون ساختار نظام جامع رفاه و 17( بند بالف( ماده ب2جدء ببا ب ز سه نفر باقی مانده مطابق 

دینی پزیش از موعزد و تمدیزد انتخزاب آنهزا و جایگمی شوند ل انتخاب سا هارامنا برا  مد  چ هیا ز اعضا  1تبصره   

 شود.  رادر میرفاه اجتماعی   و وزیر تعاون ،کار امنا توسط هیا رئیس و اعضا  انتخاب بالمانع است و حکم 

 
 باشد:امنا به شرح زير مي هیاتوظايف و اختیارات   

 انسازمالف ز تصویب خط مشی و راهبردها  کالن 

 سازمانرور  ها  مالی و عملکرد ساالنه ب ز تصویب برنامه و بودجه، 

 نظار  هیا مدیره و هیا پ ز نصب و عدل اعضا  

رفاه اجتمزاعی بزرا  مزد  چهزار سزال  و تعاون ،کارامنا و تأیید و حکم وزیر هیا نصب و عدل مدیرعامل با پیشنهاد  -ج

 گیرد. رور  می
 مديرههیاتب ـ 

 هیا باشد که از سو  می سازمانفر دارا  تخصص و تمارب مختلف مورد نیازمتشکل از پنج ن :سازمانيره دمهیاتاعضاي  

 باشد.شد و انتخاب ممدد آنها بالمانع می امنا برا  مد  چهار سال انتخاب خواهند
 وظايف و اختیارات هیات مديره به شرح زير است:

جهت ارائه به  سازمانبرا  دستیابی به اهداف و برنامه ها  اجرایی الزم ن البررسی و تدوین خط مشی، راهبردها  ک -الف

 هیا  امنا.

تدوین برنامه عملیاتی با رعایت ارول بهره ور  جهت تحصیل اهداف راهبرد  و خط مشی به رزور  سزاالنه و پزنج  -ب

 ساله.

 هیا  امنا.به ه ائجهت ار سازمانبررسی و تدوین بودجه، رور  ها  مالی و عملکرد ساالنه  -پ

سایر آیین نامه ها و ضوابط مورد نیاز و ارائه آنها و تدوین آیین نامه ها  مالی، معامالتی، ادار  و استخدامی بررسی و  - 

 به هیا  امنا.

 سزازمانو ارائه آن بزه هیزا  امنزا و تصزویب تشزکیال  تفصزیلی  سازمانبررسی و تدوین ساختار و تشکیال  کالن  -ث

 ا.ها  ابالغی هیا  امنمعیار و ولبراسا  ار

 و پیشنهاد آن به هیا  امنا. سازمانبررسی و تایید نحوه استفاده و بهره بردار  از وجوه و ذخائر  -ج

بدون واسطه و هلدینگ ها  زیزر ممموعزه جهزت رزدور حکزم ، تعیین اعضا  هیا  مدیره شرکتها و موسسا  تابع -چ

 اجتماعی. رفاهو کارن ،اوتعتوسط مدیر عامل پس از تایید وزیر

 و ارائه گدارش به هیا  امنا. سازمانار  بر عملکرد شرکت ها و موسسا  تابع نظ -ح

 در چارچوب این اساسنامه و قوانین و مقررا  مربوط. سازمانانمام سایر امور الزم برا   -خ

 به هیا  امنا. یفقواپیشنهاد ضوابط مربوط به قراردادها  بیمه ها  تکمیلی و سایر قراردادها  ت -د

 آنهزاجهت حضور در جلسا  ممامع موسسا  و شرکت هایی که تمام یا قسزمتی از سزهام  سازماننمایندگان  انتخاب -ذ

 می باشد. سازمانمتعلق به 

 به هیا  امنا. سازمانتفریغ بودجه سال قبل تا پایان خرداد هر سال و ارائه آن به همراه ارزیابی عملکرد  -ر
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م بخشی از اختیارا  خود را به مدیر عامل تفویض نماید. این واگزذار  رافزع ه می تواند در رور  لدویرمد ا هی –تبصره 

 مسئولیت هیا  مدیره نخواهد بود.

هیا  مدیره با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسمیت یافته و تصمیما  آنان با رأ  موافزق حزداقل سزه نفزر از  – 13ماده

 .دوب هداعضا  حاضر معتبر خوا

 اره جلسا  هیا  مدیره به موجب آیین نامه ا  خواهد بود که به تصویب هیا  مدیره می رسد.تبصره نحوه تشکیل و اد
 وظايف و اختیارات مديرعامل به شرح زير است:

ا و نما هیا ها و دستورالعمل ها  مصوب ها، برنامهمشیدر چارچوب قوانین و مقررا ، خط سازمانالف ز اداره امور جار   

 مدیره. هیا 

 مدیره.هیا جهت ارائه به  سازمانیه و تنظیم برنامه و بودجه، گدارشها و رور  ها  مالی و عملکرد ب ز ته

 پ ز استقرار و عملیاتی نمودن ساختار و تشکیال  مصوب.

 مدیره.هیا و ارائه گدارش به  سازمان  ز نظار  بر عملکرد شرکتها و مؤسسا  تابع 

 شده. موریت ها  محولمدیره درخصوص مأ هیا ه ب یویخگث ز پاس

 .سازمانمدیره  هیا مدیره شرکتها و مؤسسا  تحت پوشش پس از تصویب  هیا ج ز ردور احکام نصب و عدل اعضا  

مزدیره آن  هیزا واسزطه پزس از پیشزنهاد چ ز ردور احکام نصب و عدل مدیرعامل شرکتها و مؤسسا  تحت پوشزش بی

 .سازمانمدیره  هیا  یبشرکتها و تصو

 استانی.ستاد  و  مدیرعامل و مدیران ین و عدل معاون ح ز نصب
 نظارت هیاتت ـ 

امنا برا   هیا باشد که از سو  می  سازمانمرکب از سه نفر دارا  تخصص ها و تمارب مختلف مورد نیاز نظارت هیاتاعضاي 

نظار  بر حسزن اجزرا  مفزاد  یا  ،باشد. وظایف این هیمع انو انتخاب ممدد آنها بالم می شوند مد  چهار سال انتخاب

 .آن می باشد با مقررا  قانونی سازماناساسنامه 
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 تشکیالت، وظایف ، تعهدات  و

 تامین اجتماعی سازمانحمایت های 
 

تشزکیال    اردا بزرا  اجزرا  وظزایف خزودمی باشد کزه  بیمه ا  و درمانی دارا  وظایف عمده در دو بخشاجتماعی  تامین سازمان

در تهران و شهرستانها می پلی کلینیک و د  کلینیک  ،کلینیک ،مراکد درمانی و بیمارستانی ، هانمایندگی ،، شعب  واحدها ،مرکد 

 باشد. 

 شامل موارد زیر می باشد : « 3»حسب ماده  1354اجتماعی مصوب  تامینموضوع قانون 

 الف : حوادث و بیماريها

 ب : بارداري 

 دستمزد  متراج : غ

 د: از كارافتادگي

 هـ: بازنشستگي 

 و: مرگ 

 قانون از کمک ها  ازدواج و عائله مند  طبق مقررا  مربوط برخوردار می شوند. این و مشمولین 

 عبارتند از :« 4»اجتماعی حسب ماده  تامینمشمولین قانون 

  افراد  که به هر عنوان در مقابل دریافت مدد یا حقوق کار می کنند. .1

 حرف و مشاغل آزاد بانراح .2

 افت کنندگان مستمر  ها  بازنشستگی ، از کارافتادگی و فو  . دری .3

به عهده بخزش درمزان بفوق الذکر( بند الف و ب تعهدا   ، حسب قانون الدام تامین اجتماعی قانون« 3»انمام تعهدا  ناشی از ماده 

 می باشد.  زماناس  ا و تعهدا  بندها  ج ، د ، هز و به عهده بخش بیمه سازمان

 : سازمانزي ستاد مرك

رید  کزالن، ایمزاد به عنوان یک تشکیال  هدایت کننده زیرممموعه هزا و شزرکت هزا  تحزت پوشزش خزود بزا برنامزه 

 می نماید.فعالیت  سازمانهماهنگی، کنترل عملیا  و در نهایت اعمال مدیریت بر مبنا  هدف، جهت رسیدن به اهداف 

 ی به شرح زیر می باشد:دارا  معاونت ها  تخصص انزماس ستاد مرکد 

 : سرمایه گذار اقتصاد  و معاونت 

بیمه ا  ، درمزان و شزرکت  در امور برنامه رید  و بودجه رید ، بخش ها  سازماننیازهززا  مبرم بخشی ازپاسخگویی به  

سزرمایه  عملکزرد و ارزشزیابی ، نظزار  آنان ضعیتبه ود آمکار ، رسیدگیشرکتها  تحت پوشش تلفیق برنامه ها و بودجه  ها اعم از

ها  سرمایه گذار ، جمزع آور  تمزامی آمزار و اطالعزا  ، طراحی و تدوین راهبردها و استراتژ گذار  ها  مستقیم و غیرمستقیم

متزرین مه ازنهزا آ رتممسزبزه روز رسزانی  متعاقب آن تالش درجهت مکانیده نمودن اطالعزا  وو  سازمان دارائیها وذخائرمربوط به 

 عاونت می باشند.اهداف م
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   :باشديم ليذ شرحهب سرمايه گذارياقتصادي و معاونت  فيوظا

و  نی، قوان و تحوال  ا یضرور لحاظ ،یو اجتماع  اقتصاد  ساز و کارها ،سازمان  فرارو و مشکال  مسائل به اهتمام  -

 در قالب منابع مناسب صیتخص در جهت سازمان مخطبان و انیماکارفر ،شدگان مهیب عهجام  او ارزشه انتظارا  ،مقررا 

 .سازمان کالن  دیربرنامه

و  محوله ائفوظ لوبو مط نهیبه از انمام نانیماط ور حصولمنظهب معاونت امور در حوزه  اجرا بر حسن یعال ار ظن -

 .موجود یاننسا  روین موثر ازکارا و  استفاده

 . سازمان  های( دارائ نقد ریو غ  ذخائربنقد و ارتقا ارزش در حفظ اهتمام   -

 . اقتصاد  معاونت در حوزه سازمان رهیمد ا یو ه یاجتماع نیتام یعالیشورا مصوبا   اجرا حسن تیمسئول   -

 ینیب شیپ      و هاهیسرما نگهداشتن و آماده ابعمن دیو تمه جیبس ،  دیرامهبرنچگونگی  به مربوط  تهایفعال تیهدا    -

 . یبحران در مواقع ینگینقد آنها به موقعهب لیتبدچگونگی  جهت

 دجهوب با انزمسا و بودجه برنامه قیو تلف تابعه  شرکتها و بودجه برنامه غیو تفر قیتلف به مربوط  تهایفعال تیهدا    -

 .یاجتماع نیتام سازمان کالن بودجه در قالبرکتها ش

 .سازمان یغائ همسو با اهداف  راهبردهاو استهایاتخاذ س جهتدر  یمساع کیتشر     -

عا  الطا ور کسبمنظهب تابعه  و شرکتها سازمان نیماب یف و تعامال  هیدو سو ارتباطا و ارتقا  مادیا در جهت اهتمام    -

 .سازمان  استهایساهداف و شبردیپ در جهت ازین ردمو

 . تابعهها   حوزه  هادستورالعملها و بخشنامه میو تنظ هیته به امور مربوط تیو هدا  راهبر   -

 مراجع هب آن هائو ار مصوب  و بودجه با برنامه ها آن قیبو تط تابعه ها حوزه ودفاتر از عملکرد ساالنه اخذ گدارش   -

 .صالحیذ

 .نظار  تحتها   حوزه یانسان  روین ،ی،اجرائ  ادار مسائل در خصوص الزم ریاتخاذ تداب   -

 دیون دولت ازمحل ورول مطالبا  ازدولت درقبال رد سازمانتالش درجهت حفظ حقوق  -

 نماید :به شرح زیر انمام وظیفه می کل هرداا 3بودن  بر اسا  الداما  فوق با دارا سرمایه گذار و معاونت اقتصاد  

  اداره كل نظارت بر امور شركت ها -1

  و امالک اريسرمايه گذ، ذخائر اداره كل -2

 اداره كل امور مجامع و شركت ها -3

 

 :و امور بین المللمجلس ، معاونت حقوقي

بزا  سزازمانبزاط مزؤثر و فعزال ترا ر قانونی و ضرور  برقرا -جهت پاسخگویی به مسائل گسترده و روبه رشد امور حقوقی  

، ارائه اطالعا  دقیق، بزه هنگزام و کارشناسزانه بزه نماینزدگان محتزرم مملزس شزورا  ورقضایی و اجرایی کش انونگذار  ،مراجع ق

 و پاسزخگوییو همچنین پیگیر   سازمانو اهداف در کمیسیونها و رحن علنی مملس، دفاع از مصالح  سازمان، طرح مسائل اسالمی

، سران سه قوه ، مملس شزورا  اسزالمی ، شزورا    رهبرمعظم مقام همچون دفتر انی سازم  خاص بمقاما  و مراجع فراتبامکاه ب

، و سازمان هزا و نهادهزا  بزین المللزی نگهبان ، دولت و کمیسیون ها  مربوط به آن ، دیوان عدالت ، دیوان محاسبا  عمومی و ...(

 و کارکردها  مختلف آن و... سازماناز مسائل  نگربه انج ضرور  ایماد نگرش جامع و همه

 

 



 

 6 

 

  :باشديم ليذ شرحهبو امور بین الملل  مجلس، يقحقو معاونت فيوظا

و  محولزه ئفظزاو لزوبو مط نهیبه از انمام نانیماط ور حصولمنظه ب ،معاونت امور در حوزه  اجرا بر حسن یعال ار نظ   -

 .موجود یانسان  رویاز ن ثرموو ا کار استفاده

 .سازمان یئغا همسو با اهداف سازمان  هاراهبرد استها،یاتخاذ س در موجبا  یمساع کیتشر   -

 .کشور یو اجرائ یقضائ ، قانونگذار و مراجع سازمان نیماب یف و تعامال  هیدو سو ا ارتباط ءو ارتقا مادیا در جهت اهتمام  -

 بزا لحزاظ سزازمانها در نامزه نیها،آئ( بخشزنامهیبفراسزازمان  کشزور و خاص عامو قوانین  مقررا ا قانون اق بانطب اعالم   -

 . مورد حسب یسازمان ربطیذ  واحدها به نیمفاد قوان شمول و اعالم ( ساختار بازبعد امنظ در ممموعه سازمان گاهیجا

 نیزیتع قیزراز ط یسزازمان  هانامهنیو آئ ،اساسنامه و مقررا  قانون  و ساختار  ماهو حرالا بر یعال ار و نظ تیهدا    -

 بزه بزا توجزه ( کهقواعد نسخ تیو مقررا  و... مدبورببا رعا در قانون مندرج  مواد و بندها ، ابهامافتراق ژهی،بو موارد اشتراک

 میو تزنظ هیزو ته دهیزگرد یو فراسزازمان یسزازمان و مسزائل در امور و مشکال  وز تداخلبر بهمنمر  سازمان یقانون گاهیجا

 بزه ارائزه جهت شنهادیپ در قالب یسازمان یکل نامه نیو آئ ، اساسنامهومقررا قانون یو الحاق ید ارالحموار حیو رح یارول

 . صالحیذ مقام

 نیقوان  بر اجرا ینمبت یاجرائ  هاو بخشنامه  ادار از دستورا  آندسته سینو شیمفاد پ دیئتا بر یلعا ار و نظ تیهدا    -

و  نیبزا قزوان آن ر یمغزا و عزدم بزاقانط ثیزاز ح دیور تائاجرا بمنظ از ردور جهت قبل یسازمان  واحدها هیکل  و مقررا

 .یو فراسازمان ینزماسا (..و. یو قضائ یحقوق اردبمومقررا 

 رانیزوز ا یبهصالحیذ مراجع به ارائه هتج سازمان حوزه یقانون حیلوا سینو شیپ نیو تدو هیبر ته یعال ار و نظ تیهدا   -

 .ربطیذ با معاونت یمساع کیتشر و..( ضمن یاسالم  شورا مملس -

ور بمزنظ و مقزررا  نیقزوان در چهزارچوب سزازمان مختلف  بخشها یو قضائ یوقحق  اتهیبر فعال یعال ار و نظ تیهدا   -

 . سازمان منافع و حفظ شدگان مهیب از حقوق تیو حما سازمان یقانون حقوق عییاز تض  ریوگجل

و  هیزو تمد سازمان به مربوط حیالوو ا رحهدر مورد ط مراجع ریو سا مملس ندگانینما و مخالف موافق را نظ هنقط کسب   -

 بزه حیرحهزا و لزوااز ط و دفزاع یپاسزخگوئ جهزت زمال یآمادگ مادیو ا ربطیذ امبمق آن ور انعکا موارد مدبور بمنظ لیتحل

 .یسازمان و منافع اقتضا مصالح

 .ونتمعا حسطر د و گدارش  ریگدارشگ  هاسامانه در خصوص الزم ریاتخاذ تداب   -

 . تابعه حوزه  هابخشنامه دستورالعملها و میو تنظ هیته به امور مربوط تیو هدا  راهبر   -

 . صالحیذ مراجع به آن و ارائه مصوب و بودجه با برنامه آن قیبو تط تابعه دفاتر حوزه عملکرد ساالنه اخذ گدارش   -

 در راستا  این الداما  انمام وظیفه می نماید : اداره کل 3با دارابودن الملل  نبیر و امومملس ، معاونت حقوقی

 نقوانی امور حقوقي و اداره كل -1

  و دولت امور مجلس اداره كل -2

 ره كل امور بین المللداا -3
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 : بیمه ايمعاونت 

سیدگی به امور و همچنین ر مهبیق ح از کارفرمایان بابت سازماناین معاونت به منظور رسیدگی به امور مربوط به مطالبا   

ریان ارزلی ( بنزا ( به بیمه شدگان ببه عنوان مشتمربوط به سوابق بیمه ا ، انمام خدما  و تعهدا  قانونی بکوتاه مد  و بلندمد  

 گردیده است . 

 شرح زير مي باشد . هاداره كل زير مجموعه آن انجام مي شود ب 4 كه از طريق  بیمه اي معاونت فيوظا

 همیب و بازماندگان یفتادگکارا،از یببازنشستگ سازمان بلند مد  تعهدا  به امور مربوط یابی نظام: هامستمري كل ارهدا -1

  آنان و کرامت شان حفظ نیو همچن یپرداخت مهیب حق مبالغ ،  امهیب سنوا  بر اسا  عدالت ارل تی( با رعایمتوف شده

 بزا جلزب شزدگان مزهیب مزد  کوتزاه و تعهدا  خدما  ارائه به کار مربوط گردش  ساز نهیبه:  انشدگ بیمهر مواداره كل ا -2

   امهیب  هاسازمانبر  حاکم ارول کامل تیو با رعا آنان  تمندیرضا

 بهنگزام کسزب متضزمن که  نحوه ب  امهیب بعدر قلمرو منا سازمان  گذار استیس امنظ یبرپائ:  مهیب حق وصول كل اداره -3

  یاجتماع نیتام قانون موضوع  درآمدها

  امهیب سوابق و استخراج  ، نگهدار ، ثبت  آورجمع به امور مربوط یسامانده:  انفرادي كل نامنويسي و حساب هاي اداره -4

 دیو تمد دیتمد ردور ، نهیکار واحدها در زم و گردش روش بودبه نیچنو هم باشدیم سازمان یمال تعهدا  مثابه به که

 شدگان مهیب یدرمان  هادفترچه

 

 ات: سايراقدام

   امهیامور ب در بخش سازمان و مصارف منابع نهیدر زم یلیتحل گدارشا  ارائه- 

 و ضوابط دستورالعملها ، ادار اما نظ ممدد روشها، یمهندس قیرطز ا نینو  امهیواحد ب کی یراحط در جهت تالش        - 

 ...و  جار

 . وستاد یاستان یاجرائ  واحدها در  امهیب دهیمکان  هاستمیس میو تعم وسعهت در خصوص یمساع کیتشر      - 

 

 ها :امور استان فرهنگي، اجتماعي و معاونت

به نیازها و مسائل رو به گسترش ادارا  کزل اسزتانها و واحزدها  اجرایزی و همچنزین توسزعه یی گوسخجهت پا معاونتاین         

رید  منطقه ا  کشور بتقویت مدیریت هزا  اسزتانی( تشزکیل شزده اسزت. ام برنامه، استحکهاجانبه دولت به استانگسترده و همه 

انی ، توجزه بزه ضرور  نگرش جدید بزه مسزائل اسزت ا ،وستر و کل باید با توجه به شکل گیر  شوراها  شهر معاونت همچنین این

به رور  گسترده خود را با این شرایط رو به رشزد و در حزال تحزول ،  سازماناب می کند که ، ایمبرنامه رید  استانی و منطقه ا 

ر موجب کارآمزد  یشته برچه همسان ساخته تا بتواند ضمن هماهنگی ساختار فرهنگی ، اجتماعی، اقتصاد  و پاسخگویی به نیازها،

 را فراهم سازد .  سازمان

 در راستا  این الداما  انمام وظیفه می نماید : اداره کل 3با دارابودن  استانها ورام فرهنگی، اجتماعی و معاونت

 اداره كل امور فرهنگي و اجتماعي -1

 اداره كل هماهنگي امور استانها -2

 دمياداره كل ارتباطات و نظارت مر -3
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  :باشديم ليذ شرحو امور استانها  ياجتماع ،يفرهنگ نتاومع فيوظا

ا  اجتماعی جهت ارتقاء سطح آگاهی بیمه شدگان در راسزتا  اسزتفاده کارآمزد از خزدم _برنامه رید  در زمینه تولیدا  فرهنگی -

 .بیمه ا  و درمانی و کاهش هدینه ها  زائد در مسیر استفاده از این خدما 

اجتماعی، ارتبزاطی، رفزاهی، مشزاوره  _نامه ها  فرهنگی وحد  رویه و همسوئی در طراحی و اجرا  بر گی،اهنهمد کمک به ایما -

 .بیمه ا ، درمانی و رفاهی ا  و افکار سنمی در زمینه مسائل مرتبط با بیمه شدگان به موازا  ارائه خدما 

مزاعی و اجت_ن به منظور دسزتیابی بزه اهزداف فرهنگزی أمیی تانزمبهره گیر  فعال از نشریه برون سازمانی آتیه و نشریه درون سا -

 .ارتباطی سازمان و کسب آگاهی مستمر از دیدگاهها  بیمه شدگان و کارکنان نسبت به سیاستها، برنامه ها و خدما  سازمان

عی نیروها  مولزد تمااج _ینفامه رید  در زمینه برقرار  و تقویت ارتباطا  فعال و مستمر بین سازمان و تشکل ها  معتبر ربرن -

جانبه، عمیق و واقع بینانه نسبت به مسائل بیمزه شزدگان و ارائزه پیشزنهادها  مشزخص بزرا  ارزالح  کشور به منظور اطالع همه

 ها  مختلف سیاستها و برنامه ها  سازمان در شاخه

میان بیمه شدگان ارلی و تبعی بزه در عی ماجتاجتماعی جهت اشاعه فرهنگ بیمه و تأمین ا _برنامه رید  برا  تولیدا  فرهنگی  -

 .واده ها از طریق رسانه ها  فراگیر جمعی، کتب درسی ابتدائی، راهنمائی تحصیلی، دبیرستانی و سطوح آموزش عالیویژه خان

 ورنظززشی ضمن هماهنگی با اداره کل آموزش در برگدار  کالسها  آموزشی و تهیزه جزدوا  کزاربرد  بزه مبررسی نیازها  آمو -

 .بوط به این بخشء سطح دانش و مهارتها  شغلی و حرفه ا  مرتقاار

برنزده، اجتماعی در قبال کارکنان سازمان با هدف تقویت روحیه نظزم و انظبزاط پزیش _برنامه رید  برا  تولید خدما  فرهنگی  -

وان رزاحبان ارزلی ببزه عنز یزانرمارفکامستمر  بگیزران و   امانتدار ، احسا  احترام عمیق نسبت به بیمه شدگان، بازنشستگان،

 تعلق خاطر نسبت به سازمان سازمان(، همدلی و

گان و ارتباط فعال بزا برنامه رید  برا  شناخت مسئله یابی در زمینه انعکا  بازخوردها  نظام خدمت رسانی سازمان به بیمه شد -

 مسائل مبتال به و ارائزه نتزایج پژوهشزها بزهفی شکاد لببخش ها  پژوهشی بمؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی و...( به منظور کا

 .بخش ها  سیاستگذار  و اجرائی سازمان

طزرح چهزره بزه چهزره مسزائل بیمزه برنامه رید  برا  تقویت امور مشاوره و راهنمائی بیمه شدگان به منظور فراهم ساز  امکان  -

 ... ، درمانی وه ابیمی ائشدگان با مدیران سازمان و تسهیل ارتباط آنان با بخش ها  اجر

سا  و کمیته ها  تخصصی مرتبط با حوزه مربوط در چارچوب قوانین و مقررا  و با توجه به اختیزارا  شرکت فعال و مؤثر در جل -

 .تفویضی

 انسزتب وظایف خود و هدایت و راهبر  واحد ها  اجرایی دو واحد ستاد  در سزطح هزر اتامین اجتماعی برا  انمام مناس سازمان

 .دارد

 اجتماعي استان  تامیناداره كل 

اجتماعی می باشد کزه  تامیناداره کل تامین اجتماعی استان دارا  فرایند  پویا از ممموعه منابع مالی ، ادار  و تخصصی  

 تزامیناجتمزاعی بزا ایمزاد همزاهنگی بزین ادارا  ، نماینزدگی هزا   تزامینش فرهنگ ور معرفی خدما  و هدایت و گستربه منظ

 تزامیناز طریزق راهبزر  مممزوع واحزدها  سطح استان تشکیل شده است. همچنین نظار  بر حسن اجرا  عملیا  در  ماعیجتا

ارفرمایان در نیل به اهداف تعیین شزده در د و جلب همکار  بیمه شدگان و کاجتماعی با استفاده بهینه از منابع مالی و انسانی موجو



 

 9 

 

را با توجزه بزه اختیزارا  تفویضزی از سزو  مزدیریت عامزل  سازمان  کلی که سیاستها و برنامه هااجتماعی می باشد  تامینقانون 

اسزتان  سزمیرحیح روابط در سطح مقامزا  رو از سو  دیگر با برقرار   سازماننسبت به بازخورد عملیا  به ستادمرکد   سازمان

و یزا مقزام ممزاز از  سزازمانراسر کشور تحت نظار  مدیرعامل اجتماعی در س تامین. در حال حاضر ادارا  کل اقدام موثر می نماید

 سو  و  ، واحدها  اجرایی تابعه را راهبر  می نماید . 

شزدگان، حسزاب بیمه ، امورورول حق بیمهز قسمت ها  مختلف اجتماعی استانها همانند ستاد مرکد  ا تامینادارا  کل  

مومی ورفاه  ، امور مالی و .... تشکیل شده و وظیفه نظارتی کارشناسی را در سزطح ها  انفراد  و نامنویسی ، امور ادار  و خدما  ع

 . صویبی را اجرا می نماید مرکد  و واحدها  اجرایی محسوب و برنامه ها  ت استان انمام داده و به عنوان حلقه واسط بین ستاد

 يريت درمان استان :مد

و یا مقام ممزاز از  سازمان، تحت نظار  معاونت درمان مدیرعامل و مدیرعامل به عنوان باالترین مقام اجرایی درمان استان  

دا  منزدرج در قزانون سو  و ، واحدها  اجرایی تابعه را راهبر  نموده و مسئولیت حسن اجرا  تمامی امور اجرایی مربوط به تعه

و غیرمستقیم ( تابعه استان از طریق تنظزیم رزحیح ه عهده دارد. همچنین وظایف ادار  و مالی واحدها  درمانی بمستقیم م را بالدا

نظزام  سزازمانروابط و حفظ مناسبا  منطقی با مقاما  دولتی و سایر مقاما  دستگاه ها و مؤسسا  ارائه دهنده خدما  پدشزکی ، 

شزده از سزو   در حوزه مدیریت مربوطه به منظور پیشبرد اهداف و سیاسزت هزا  تعیزین و ....لوم پدشکی دانشگاه ها  عپدشکی، 

 را عهده دار می باشد. سازمان

 شرح زیر می باشدهب اًتامین اجتماعی بر اسا  قانون تامین اجتماعی تعهداتی دارد که اهم آنها اختصار سازمان

 : نسازماتعهدات و حمايت هاي 

 بیمه شدگان به دو نوع مختلف تقسیم می شود : به مانسازبطور کلی تعهدا  

 ه مدتالف : تعهدات كوتا

 ب : تعهدات بلندمدت

 تعهدات كوتاه مدت :

درخصوص بیمه شدگان در قالب تعهدا  کوتاه مد  رور  می گیرد بزه شزرح  سازمانممموعه حمایت هایی که از سو   

 زیر می باشد :

 داري، حوادث و...، ، بار ر موارد بیماريدرماني د حمايت هاي .1

 غرامت دستمزد ايام بیماري  .2

 ام بارداريغرامت دستمزد اي .3

 هزينه سفر و اقامت بیمار و همراه  .4

 هزينه وسايل كمك پزشكي ( تامینپروتز و اورتز ) .5

 غرامت نقص عضو مقطوع .6

 كمك هزينه ازدواج  .7

 هزينه كفن و دفن .8

 مقرري بیمه بیكاري  .9
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 لندمدت:ات بتعهد

ور  می گیرد به شرح زیر درخصوص بیمه شدگان در قالب تعهدا  بلندمد  ر سازمانکه از سو   ت هاییممموعه حمای

 می باشد :

 مستمري بازنشستگي  .1

 مستمري از كارافتادگي كلي  .2

 مستمري از كارافتادگي جزيي .3

 مستمري بازماندگان .4

 د ، عید  (ه اوالک عائله مند  ، کمک هدینمدایا  نقد  ، غیرنقد  و عید  مستمر  بگیران بکم .5

اجتماعی حمایت در برابر حزوادث ،  تامینقانون « 3»ا  بندها  الف و ب ماده اجتماعی به اجر تامین سازمانبر اسا  قانون الدام   

نتیمزه تزدوین خزط  می باشد که اجرا  آن به عهده معاونت درمان واگذار شزده اسزت . در سازمانبیمار  ها و باردار  از تعهدا  

ی در ستاد مرکد  توسط معاونت امزور درمزان و تگذار  و برنامه رید  و نظار  و هماهنگی در انمام تعهدا  درمانو سیاسمشی ها 

( انمزام  دفتر ارزیابی و تعزالی خزدما  درمزانیمدیریت ها  تابعه مربوطه ب اداره کل درمان مستقیم، اداره کل درمان غیرمستقیم ، 

ابعه مربوطه ببیمارستانها، رمانی به عهده مدیریت ها  درمان استانها و واحدها  تمه ها و تعهدا  دها اجرا  برنامی گیرد و در استان

 بیمه شده را از روز تولد تا زمان مرگ در بر می گیرد.  سازمانا و ....( می باشد . بطور کلی حمایت ها  هکلینیک ها، درمانگاهد 

  جرایی بیمه ا چگونگی انمام وظایف در واحدها  ا

 می باشند : به شرح زیر واحد 9ا  اجرایی بیمه ا  دارا  بطور کلی واحده

 وصول حق بیمه واحد .1

 بازرسي  واحد .2

 اجرايیات واحد .3

 امور بیمه شدگان  واحد .4

 نامنويسي و حساب هاي انفرادي واحد .5

 مستمري ها واحد .6

 حسابداري  واحد .7

  و رفاه پشتیباني، امور اداري واحد .8

 ها فرابري داده واحد .9

 : وصول حق بیمهقسمت 

 قزانون موضزوعحق بیمه و کسزب درآمزدها   ورولبرنامه ها  اداره کل اهم وظایف این قسمت جهت اجرا  سیاستها و  

 شرح زیر می باشد:  هب یاجتماع نیتام

یمزه ستندا  وارید حزق بمه شدگان و متشکیل پرونده مطالباتی حق بیمه جهت هر یک از کارگاه ها ، دریافت اظهار نامه ، لیست بی

مایان می باشد . به این رور  که متصدیان شاغل در این قسمت جهت هزر یزک و رسیدگی به حساب ها  کارفر سازمانبه حساب 
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 ها  مطالباتی جداگانه تحت عنوان پرونده درآمد تشکیل داده و تمزامی اطالعزا  مربوطزه اعزم از تعزداد بیمزهاز کارفرمایان پرونده

شود. ضمناً  ایزن قسزمت دارا  ط و نگهدار  میه ورولی و بدهی این کارگاه ها در این پرونده ضبحق بیمه ، حق بیم شدگان ، نرخ

بوده که  ضمن دریافت      اظهار نامه ها  بیمه ا  از کارفرمایان ، وظیفزه رسزیدگی و بررسزی  باجه دريافتیک زیربخش به عنوان 

ذ  ربزط از جملزه عهده دارد و اطالعا  مذکور را به سزایر واحزدها  داخت حق بیمه را بمربوط به پر لیست ، فیش ، چک یا حواله

 ، امور بیمه شدگان منتقل می نماید.مطالبا  ، حساب ها  انفراد  و نامنویسی ، مالی

 قسمت امور بیمه شدگان :

 ش     بیمزه ا  ، گسزترش پوشز شزدگان، مزور فنزی بیمزهاهم وظایف این قسمت جهت اجرا  سیاستها و برنامه ها  اداره کل ا    

 ارزول کامزل تیو با رعا آنان  تمندیرضا با جلب شدگان مهیب مد  کوتاه و تعهدا  خدما  ارائه به کار مربوط گردش  ساز نهیبه

یمزه ا  حزت عنزوان پرونزده بی بیمه شزده تمی باشد.  متصدیان شاغل در این قسمت با توجه به پرونده اختصار   امهیب و قوانین

ا اقدام می نمایند. اهم کمکها  کوتاه مد  عبزار  اسزت از: غرامزت دسزتمدد ایزام نسبت به مشمول نمودن افراد جهت انواع کمکه

هدینزه  تزامینبیمار  و باردار ، کمک هدینه ازدواج،کمک هدینه کفن و دفن، هدینه سفر و اقامت بیمار و همزراه ، پروتزد و اورتزد ب

 ن و دفن و مقرر  بیمه بیکار  رامت نقص عضو مقطوع، کمک هدینه ازدواج ، هدینه کفیل کمک پدشکی (، غوسا

 قسمت نامنويسي و حساب هاي انفرادي :

وظیفه اجرا  سیاستها و برنامه ها  اداره کل نامنویسی و حساب ها  انفراد  در راستا   وظایف مربوط به ضبط، حفظ و     

 و استخراج  ، نگهدار ، ثبت  آورجمع به امور مربوط یساماندهن و همچنین جمع بند ، مرتب کردن، مه شدگانگهدار  سابقه بی

است ، به عهده این واحد می باشد. با عنایت به این که اطالعا  سوابق بیمه ا  کل  سازمان یمال تعهدا  ثابهم به که  امهیب سوابق

دفترچه ها  درمانی با توجه به  اعتبار تامیناختیار این واحد می باشد، ردور، تمدید، تمدید و شان در افراد با توجه به کارکرد

 واحد است . سوابق بیمه شدگان نید از وظایف این 

 :  مستمريهاقسمت 

 سازمان بلند مد  تعهدا  به مور مربوطا یابی امنظ مستمریهااهم وظایف این قسمت جهت اجرا  سیاستها و برنامه ها  اداره کل  

 یپرداختز مهیب حق مبالغ ،  امهیب سنوا  بر اسا  عدالت ارل تی( با رعایمتوف شده مهیب و بازماندگان ی،ازکارافتادگ یببازنشستگ

از بازنشسزتگی ، ه بیمزه شزده پزس بزر اسزا  پرونزد سزازمانمی باشد.  تعهدا  بلنزد مزد   آنان و کرامت شان حفظ نیو همچن

 ازکارافتادگی و یا فو  توسط این قسمت رور  می گیرد.

 سمت بازرسي :ق

هزا  تحزت پوشزش و ، شناسزایی بیمزه شزدگان و کارگاهسازماناز کارگاه ها  تحت پوشش انمام امور مربوط به بازرسی  

 اجتماعی را به عهده دارد.  تامیننون گان نسبت به قامشمول قانون تامین اجتماعی، همچنین توجیه کارفرمایان و بیمه شد

 قسمت اجرايیات :

ور اجراییه ها  مختلف در رور  عدم پرداخت حق بیمه قسمت همان گونه که از نامش معلوم است، رد وظیفه ارلی این 

ه بزه آنزان در مهلزت م بدهی حق بیماز سو  کارفرمایان می باشد، الزم به ذکر است که کارفرمایان تا مد  یک ماه پس از ابالغ اعال

ود . پیگیر  ورول حق بیمزه عدم پرداخت ، اخطاریه علیه آنها رادر می شمقرر حق بیمه را پرداخت و یا اعتراض داشته، در رور  

 بعد از مرحله اخطاریه بدر رور  عدم ورول حق بیمه ( به واحد اجراییا  محول شده است . 
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 قسمت حسابداري :

ارسال گدارش و  ورول حق بیمهحساب ها  هدینه ها  ادار  ، پرسنلی ، تعهدا  قانونی ،  قسمت رسیدگی به وظیفه این 

، واحدها ملدم اند هر ده روز ، مانده این حساب را بزه مرکزد  ورول حق بیمه  مربوط به ها  الزمه می باشد . درخصوص حساب ها

ر نید واحد حسابدار  ملدم است، ضمن تهیه گدارش هزا  گارسال و این حساب غیرقابل برداشت می باشد . در مورد حساب ها  دی

و همچنین تهیه ترازنامه از وظایف دیگر این قسزمت  ا  وجه اقدام نماید . ضمناً ، امور مربوط به بودجه واحدپرداخت نسبت به تقاض

 می باشد . 

 قسمت امور اداري و خدمات عمومي ورفاه :

ان ، خدماتی و رفاهی کارکنان را به عهده دارد . مسائل و مشکال  شغلی کارکنز یبررسی و رسیدگی به امور ادار  ، پرسنل 

، گروه ها  شغلی و... از وظایف این قسمت بوده و بررسی حضور کارکنزان از از جمله استخدام ، جذب ، به کارگیر  ، احکام حقوقی 

 نظر فیدیکی نید به عهده این قسمت می باشد . 
 : نسانیاابع توسعه مدیریت و منمعاونت 

و اداري، تشـكیالت، نیـروي انسـاني انجام امور از حیـ   به منظور پشتیباني و ياري رساندن به واحدها دراين معاونت  

 . آموزش، تشكیل شده است . اين معاونت حالت ستادي داشته و پشتیباني كننده برنامه هاي معاونت هاي ديگر مي باشد

 به شرح زیر می باشد :اداره کل  3نت دارا  این معاو گفتبا توجه به شرح پیش

  تتشكیالت و توسعه مديرياداره كل  -1

  منابع انسانياداره كل  -2

  ارزيابي و پايش عملكرداداره كل  -3

 

 است زیر شرحهب توسعه مدیریت و منابع انسانی معاونت فیوظا 
در  آن  اجرا بر حسن ار و نظ سازمان نینو ینسانا  روین نهیبه و نگهداشت نیتام ، جذب امنظ  و اجرا نیتدو     -

 .مقررا  چارچوب

و  ار و نظ  اتوسعه آموزش نینو  ستمهایس  برقرار قیراز ط یانسان  روین  و نوساز  بهساز امنظ  اجراو  نیتدو   -

 . سازمان هیرماس نیبدرگتر مثابه به یانسان  روین تیفیو ک تیاز کم یابیارزش

 قیراز ط  ساالر ستهیبر شا یمبتن انتصابا  امنظ  و اجرا یراحوط نسازما یانسان  روین جامع عا طالا گاهیپا نیتکو   -

 ...و یشغل شرفتیپ ریمس یراحط ، یوتمرب یعلم  و توانمند تیقابل  دارا  روهاین شناخت

 و الداما  سازمان  هاتیفعال بر ممموعه حاکم یطیمح با شرائط بقمنط سازمان متناسب ال یساختار و تشک نیتدو   -

 و... ( ،درمان  امهیب  هاو در حوزه ستاد و رف بدر بخشآن یفراسازمان

 

 میو موثر در تعم فعال مشارکتنسانی منابع او  مدیریتتوسعه  امور در حوزه ونیداسیمکان عتریسر هر چه  در اجرا ژهیو اهتمام  

 و... با توجه یموزشآ و یالتی،تشک  ادار نیو مواز در ضوابط شتری،ب باقانط مادیا قیراز ط یازمانس  در واحدها دهیمکان  ستمهایس

 .امور ونیاز اتوماس یناش و تحوال  را ییتغ به

 معاونت درمان :

اجتمزاعی موظزف شزده  تامین سازمانون الدام و نظار  بر اجرا  آن ، تعهدا  مقرر در آیین نامه قانبه منظور تحقق کامل  

 را به سمت معاون مدیرعامل در امور درمان منصوب نماید .  ایماد و فرد  سازماناست، حوزه معاونت امور درمان را در تشکیال  
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  :است ليمعاونت درمان به شرح ذ فيوظا

 درمانی دردوبخش مستقیم وغیرمستقیمظار  براجرا  کلیه فعالیتها  سیاست گذار  ون -

و ارائه  ییراهنماو  یدرمان یی( و اجراهادرمان استان تیریبمد  ستاد  و نظار  واحدها یهماهنگ ، راهبر تیمسئول   -

 .مذکور  واحدها قیطر

  اخانه ه یکیدیطب کار، طب ف  هاکینیکد مستقل و کلامر  تهایو نظار  بر فعال یهماهنگ ، راهبر تیمسئول     -

نظر استانها و  دیو تمد  بدو یپدشک  ونهایسیمربوط به امور کم  هاتیو فعال  بهداشت حرفه ا ، بهداشت کارگر

در موارد  قیو ارائه طر یو راهنمائ ین اجتماعیدگان جهت اعاده ممدد به کار حسب قانون تاماز کارافتا یتوانبخش

  دمهایواحدها و ارائه مکان ییکارا یابیکار، ارز ندیمراکد مدبور، فرآ کار تیفیک ،یختار مراکد درمانسا تیوضع یابیارز.مدبور

 .وبیجهت رفع ع یمنطق

 قیکل و تطب ا گدارش عملکرد ساالنه ادار هیته یو دندانپدشک یپدشک دا یتمه یکارشناس  تهایفعال  و راهبر تیهدا    -

 آن به مقام مافوقآن با برنامه و بودجه مصوب و ارائه 

 .یخدما  درمان دیخر یسامانده و یسازمانده -

  .شده  داریخر یخدما  درمان تیفیو ک تیوضع یابیو ارز نظار  -

  .فسخ قرارداد نحوه عقد قرارداد و  ها سمیمکان هیارا -

گر و  مهیب  ها سازمانسایرو مملسبمرجع قانون گذار(، وزار  خانه هاببهداشت ،تعاون کارورفاه اجتماعی(با  یهماهنگ -

  . مشترک ما یمنظور اتخاذ تصم به ینظام پدشک

 یپدشک دا یو نظار  برحسن انمام امورتدارکا  و انباردارو و تمه  ستگذارایس تیمسئول -

 آیین نامه آن به دو رور  انمام می گیرد . « 2»قانون الدام ، تعهدا  درمانی موضوع ماده « 10»حسب ماده  

زیر نظزر اداره کزل درمزان مسزتقیم  انسازمامکانا  درمانی تحت مالکیت و استیمار  با استفاده از تمامی  : ستقیمروش ارائه درمان م -1

 انمام می شود . 

ز طریق خرید خدمت پدشکان ، گروه ها  پدشکی بیمارستان ها  بخزش دولتزی و خصورزی بصزور  ا : روش ارائه درمان غیرمستقیم -2

 ن غیر مستقیم انمام می شود . انه ها زیر نظر اداره کل درماکلینیکی وپاراکلینیکی وداروخ

 اداره کل به شرح زیر می باشد : 3ونت دارا  این معا    

 اداره كل درمان مستقیم  -1

 یرمستقیم اداره كل درمان غ -2

  ارزيابي و تعالي خدمات بالینياداره كل  -3

 درمان : معاونت  مروري بر واحدهاي اجرايي

بصزور  ا  تابعزه مربوطزه رمان اسزتان هزا و واحزده  برنامه ها و تعهدا  درمانی به عهده مدیریت ها  ددر استانها اجرا 

دفزاتر رسزیدگی بزه اسزناد  مستقیم  توسزط غیر درمانو...  و بیمارستانها ، د  کلینیک ها ، پلی کلینیک ها طریقازدرمان مستقیم 

 انمام می شود. پدشکی 

 : درمان مستقیم الف (

ماننزد  در سراسزر کشزور ی ملکی و اسزتیمار درمان کدامرم از طریق در بخش درمان مستقی  سازمانو خدما  درمانی  تهایالفع     

گردد. همچنین فعالیتها  مربوط به کلینیکها  طب کار و بهداشزت  کلینیکها، پلی کلینیکها، د  کلینیکها و ... ارائه میبیمارستانها، 
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 .می باشد سازمانمستقیم مربوط به بخش درمان  نظر استانها دیو تمد  بدو یشکپد  ونهایسیکم حرفه ا ، امور

 بیمارستان : -

،داخلزی ،کودکزان ،زنزان  تخصزص جراحزی7که حداقل دارا   استبستر   و سرپایی تخصصی واحد ارائه دهنده خدما  درمانی   

  وزایمان ،

 بیهوشی ، رادیولوژ  ،آزمایشگاه واورژانس می باشد.

 د :نوع قابل تفکیک می باش 3ر نوع وظیفه بیمارستان به از نظ

 « :عمومي»بیمارستان  -1

 در شزهرها و مراکزد بخش ارلی : داخلی، اطفال ، زنان و زایمان و جراحی عمومی باشد، عمزدتاً 4بیمارستانی است که حداقل دارا  

 استانها استقرار یافته اند. 

 « :تخصصي» بیمارستان  -2

گزوش، حلزق و بینزی و ... را  پد  ، ارولوژ  ، چشزم ،بخش ارلی بخش ها  تخصصی ارتو 4عالوه بر دارابودن  بیمارستانی است که

 دارا باشد، در مراکد استانها استقرار دارند. 

 « :فوق تخصصي »بیمارستان  -3

 باشد. رستانی است که عالوه بر دارابودن بخش ها  ارلی و تخصصی دارا  بخش ها  فوق تخصصی بیما 

 شد:با میزه ها  مستقر در بیمارستان حسب وظیفه به شرح زیرحو

 خدما  آزمایشگاهی  -      خدما  پرستار -

 خدما  داروخانه -                خدما  رادیولوژ   -

 و مدارک پدشکی و آمار پذیرش اطالعا  -    خدما  فیدیوتراپی -

 تغذیه  -    بهداشت محیط  -

 کودک و مددکار  کتابخانه ، مهد -            بهداشت حرفه ا    -

 امور ادار   -            حسابدار   -

 تدارکا  -     نبارا -

 لنژر  -              تأسیسا   -

 خدما  -     نقلیه  -

 

  اورژانس : -

در شبانه روز و ایام تعطیزل مزی باشزد و هزیچ بیمارسزتانی نبایزد فاقزد بخزش واحد ارائه دهنده خدما  درمانی فور  به مراجعین 

 اورژانس باشد.

 كلینیك :دي  -

لوژ  ، اورتوپد  ، زنان و زایمان ، جراحی اطفال ، گزوش، بجراحی ها  عمومی ، اوروواحد ارائه دهنده خدما  جراحی ها  محدود 

استقرار آن مستلدم عقد قرارداد با نددیکترین بیمارستان حوزه فعالیت که   حلق و بینی ، جراحی ها  ترمیمی و جراحی ها  چشم(
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 می باشد . 

 ز تأسیس واحد مزبور :هدف ا

 به بیمار  ممانعت از تحمیل هدینه سنگین .1

 دور مخارج و هتلینگ حذف حتی المق .2

 ترخیص هرچه سریعتر بیمار .3

 عدم اشغال تخت بیمارستانی برا  اعمال جراحی ها  بدرگ  .4

 ش مراجعین بستر  به بیمارستان کاه .5

 درمانگاه : -

 باشد:  خدما  پدشکی عمومی وتخصصی به شرح زیر میواحدارائه دهنده خدما  پدشکی است که به دورور

 نیك ( :درمانگاه تخصصي ) پلي كلی .1

  دوشزیفته ،تزک شزیفته که بصورواحد ارائه دهنده خدما  تخصصی سرپایی و دندانپدشکی و تشخیص طبی به بیماران می باشد . 

 وشبانه روز  اداره می شوند.

 درمانگاه عمومي : .2

بزارا  ( بزه رزور  وابسزته ببودجزه و اعت بیمزاران سزرپایی کزه بزه دو تشخیص طبزی پدشکی عمومی و واحد ارائه دهنده خدما 

 بیمارستان ، یا مستقل می باشد .

 بهداشت حرفه اي و طب كار: واحد  -

ناشزی از  تامین و ارتقاء سطح سالمت جسمی ، روانی و اجتماعی کارگران ، پیشگیر  از بیمار  ها و حوادثمسئولیت این واحد      

عملکرد  .وانی قدر  انمام آن را دارند ، عهده دار می باشد شغلی که از لحاظ جسمی و ر کار ، به کار گماردن نیرو  کار در محیط و

 سزازمانکاهش هدینه ها  بخش درمزان  و همچنین ما  و حوادث ناشی از کار از رد و کاهش موجب جلوگیر  مطلوب این واحد 

  خواهد شد.

ت ارزول بهداشزتی و حرفزه ا  و در خصوص رعایز سازمانستقیم ظیفه نظار  بر فعالیتها  مراکد درمانی بخش درمان ماز طرفی و

ن یممدد بزه کزار حسزب قزانون تزامت بازگشت سالمت جهاز کارافتادگان جهت اعاده  یتوانبخشو همچنین تالش در جهت  ایمنی.

 . د به عهده این واحد می باشدنی ردر موارد مدبو قیو ارائه طر یو راهنمائ یاجتماع

 شكي:كمیسیونهاي پزواحد  -

قزانون تزامین اجتمزاعی جهزت تعیزین میزدان    از کزار  91تامین اجتماعی در راستا  تحقق ماده  ازمانسکمیسیونها  پدشکی    

ائف ایزن کمیسزیون خانواده آنها تشزکیل گردیزده اسزت . کلیزا  وظزجسمی و روحی بیمه شدگان تامین اجتماعی و افراد  افتادگی

( و غیر حرفه ا  بغیزر کارار و حادثه دیده حرفه ا  بناشی از ضعیت درمانی بیمه شدگان بیممسئولیت رسیدگی به وعبار  است از 

وضعیت بیمه شدگانی است که بدلیل بیمار  حرفه ا  و غیر حرفزه ا  واحد رسیدگی به  دارند. مهمترین وظیفه این را (کارناشی از

برا  مشخص نمودن زمزان مزورد بیمار  و یا ردمه دیده شده دها  اجرایی بیمه ا  برا  رسیدگی به میدان پیشرفت از سو  واح

رور  عدم بهبود  مشخص نمودن میزدان از کزار  بهبود  کامل و بازگشت به کار و یا در منظور کسبنیاز برا  استراحت پدشکی ب

اننزد اسزتفاده از غرامزت ممی باشزد خوردار  از کمکها  کوتاه مد  و بلند مد  افتادگی بیمه شده بیمار و یا حادثه دیده جهت بر



 

 16 

 

ر یکزی از بدو  و تمدید نظر حسزب فزراهم بزودن امکانزا  دساختار کمیسیونها  پدشکی  مقطوع، ازکارافتادگی جدئی و کلینقص 

رسزیدگی بزه دررزورتی کزه وارد خاص یزا در م. تشکیل می شود  سازمانیا یکی از مراکد درمانی بنا بر تشخیص  سازمانواحدها  

بزه سیونها  بدو  به نتیمه نرسد و یا بیمه شده بیمار و یا واحزد اجرایزی بیمزه ا  در کمی شکی بیمه شده بیمار عیت پرونده پدوض

 اض نمایند جهت بررسی و ردور را  نهائی به کمیسیونها  پدشکی تمدید نظر ارجاع داده می شود.اعتررا  کمیسیون بدو  

 ب ( درمان غیرمستقیم : 

شکان ، گروه ها  پدشزکی بیمارسزتان هزا  بخزش دولتزی و خصورزی مستقیم  از طریق خرید خدمت پدروش ارائه درمان غیر    

 ل درمان غیر مستقیم انمام می شود.زیر نظر اداره ک است که بصور  کلینیکی وپاراکلینیکی وداروخانه ها 

 :می گیرد رور در بخش درمان غیر مستقیم به دو رور  کلی  زمانسااستفاده از خدما  درمانی    

شده از خزدما  درمزانی وزار  بهداشزت ، درمزان و آمزوزش پدشزکی،  مراکزد بهداشزتی ، درمزانی و  درمانی است که بیمه -1

 .کندمی ده استفا سازمان طرف قراردادها ، نهادها ، ارگان ها  دولتی و غیردولتی سازمانوزارتخانه ها ، بیمارستانی 

توسزط بیمزه شزده  هدینه ها  درمزانی که ، سازمانبا  غیرطرف قراردادها  خصوری مراجعه به پدشکان و بیمارستان  از طریق -2

بخشزی از هدینزه هزا  پرداختزی را دگی به اسناد پدشزکی حسب تعرفه ها  مصوب از دفاتر رسیپرداخت می شود و سپس 

 نماید . می دریافت 

 ناد پزشكي :دفاتر رسیدگي به اس

مکلف اسزت ازطریزق  روش درمزان غیرمسزتقیم نسزبت بزه  آئین نامه اجرایی قانون الدام« 10»اجتماعی طبق ماده  تامین سازمان 

 اسنادپدشزکی رسیدگی بهی وخصوری اقدام نماید. براین اسا  دفاتروموسسا  درمانی تشخیصی بخش دولت خریدخدما  پدشکان 

 م می دهند.طرف قراردادراپس ازارائه خدما  به بیمه شدگان انمارسیدگی وپرداخت اسنادمراکد ،

 : ريزي، مالي و پشتیبانيبرنامه معاونت 

 :است زیر بشرح توسعه مدیریت و منابع انسانی معاونت فیوظا
 

بر  ار اجرا و نظ به مربوط امور و انمام سازمان یقیو تلف جامع و بودجه برنامه میو تنظ هیو موثر در ته فعال مشارکت   -

 . مصوب  هابرنامه در چارچوب  گذار هیسرما و ی،درمان  امهیب  واحدها بودجه عمل نحوه

و...  تیجامع ،تی،شفاف ،سرعت ،رحت دقت منمتض که  بنحو یامور مال  اجرا بر حسن ار و نظ سازمان نینو یمال امنظ نیتکو  

 .شدبا

 مادیو... و ا البا مط  ریگیو ساز، پ ساخت ، گذار هی،سرما یائاعط ال یتسه در حوزه سازمان یامور مال نینو یاماندهس   -

 . و تابعه وابسته  و شرکتها سازمان نیمابیف  حسابها  ساز و بهنگام تیشفاف

ممدد  یو سامانده یواجرائ ی،استان  ستاد وحدر سط یو درمان  اهمیب  واحدها یبانیپشت به امور مربوط انمام  -

 .سازمان  هایو دارائ از اموال انتیو ر یکیدیف  حفاظ حسابها ،  و نگهدار ،ثبتنیتام  استمهیس

 ،وسائط طیارتبا امکانا   ادار ازمو لو دا ی،تمه جا و مکان ثیباز ح جها  در ممموع  ساز استاندارد به امور مربوط انمام -

 .واحدها ازین شده نییتع  با استانداردها بقمنط ، اریدر اخت منابع میسهت بر نحوه ار و...( و نظ هینقل

 ، تیزجامع یزرنظ یهائمولفزه تیزبزا رعا کارکنزان یبدن تیو ترب یحیتفر ، یامور رفاه  ساز نهیدر به الزم یو مساع اهتمام -

 سازمان ا یو مقتض شرائط و در چارچوب کارکنان ازیبا ن بقو... منط تیکفا

 



 

 17 

 

 اداره کل به شرح زیر می باشد : 4این معاونت دارا  

  برنامه و بودجهاداره كل  -1

  امور مالياداره كل  -2

 دسيفني مهناداره كل  -3

  ات و پشتیبانياداره كل خدم -4

 

 

 


