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 اجتماعیتامین سازمانمعرفی و آشنایی اجمالی 
 

 گر اجتماعی است که پوشش دهنده کااگگران قواوب بریار ز ما)ده صباه  اوگ       اجتماعی یک سازمان بیمهتامین سازمان     

 گیرد.اجباگه( ز  اقبان قرف ز مشاغل آزاد صبه  وگ  اختیاگه( گا دگ بر می

مای باشاد   میلیون نفر مستمره بریر   1 بیش از ز ا لی  شدهمیلیون نفر بیمه 31بیش از  سازمانجمعیت تحت پوشش این 

 نهااد یاک   ،اجتمااعی براسااق ناانون   مینتاا  سازمانگسد. میلیون نفر می 04به بیش از  گان شدبا دگ نظر گرفتن خانواده بیمهکه 

ز متکی به  می گردد  ها با مشاگکت کاگ فرما ز  بیمه شده تامینبیمهعمومی غیردزلتی است که عمده منابع مالی آن از محل قق

ادغام با  هاه متوالی است ز نابلهاه آن متعلق به افراد تحت پوشش دگ نسلمنابع دزلتی نیست ز به همین دلیل سرمایه ز داگایی

 باشد. هاه دزلتی یا غیردزلتی نمیها ز موسسههیچ یک از سازمان

هاه مختلف سیاساترااگه ز  شدگان ز دزلت دگ عر همشاگکت سه جانبه کاگفرمایان، بیمه ،سازمانتکیه گاه ا لی این 

 هاه کالن ز تامین مالی است.گیرهتصمیم

اجتماعی تنظایم  المللی تامینبینسازمان زسیله سازمان جهانی کاگ ز ه بهبرابر استانداگدهاه تعیین شد سازمانتعهدا  این 

اه کاه دگ ایان   گا ناانون معاین کارده اسات. خال اه      سازمانشده ز چرونری اگائه خدما  ز تحوق این تعهدا  به زسیله این 

 باشد.نمیفعالیت ز خدما  تامین اجتماعی تردید بیانرر تمامی زسعت نوشتاگ آمده بی
  

 تأمين اجتماعي سازمانساسنامه ا 

ز تأییاد شاوگاه عاالی گفااه ز      سابق  بنا به پیشنهاد ززاگ  گفاه ز تأمین اجتماعی 04/0/3131هیأ  ززیران دگ جلسه موگخ       

ین تاأم  ساازمان اا اساسانامه   3131( نانون ساختاگ نظام جامع گفاه ز تأمین اجتماعی ا مصوب  31تأمین اجتماعی ز به استناد ماده ص

 اجتماعی گا به شرح زیر تصویب نمود:

( ناانون  30( مااده ص 0اا کاه باه موجاب تبصاره ص     3130( نانون تأمین اجتماعی ا مصوب 3سازمان تأمین اجتماعی موضوع ماده ص  

ساسانامه  تغییر نام یافته است، از این پس بر اساق مفاد این ا تأمين اجتماعي سازمانساختاگ نظام جامع گفاه ز تأمین اجتماعی به 

 شود.  ز سایر نوانین ز مورگا  مربوط اداگه می

هااه  شود، اجرا، تعمایم ز گساترا اناواع بیماه    نامیده می سازماناختصار تأمین اجتماعی که دگ این اساسنامه به  سازمانهدف  

 د.باشدگمانی ز استوراگ نظام هماهنگ متناسب با اهداف نظام جامع گفاه ز تأمین اجتماعی می -اجتماعی

با توجه به آخرین تغییارا   می باشد که باشد ز مؤسسه عمومی غیردزلتی داگاه شخصیت قوونی ز استوالل مالی می سازمان   

طباق موارگا     گفااه اجتمااعی     ز ززاگتخانه کاگ ،گفاه زتامین اجتماعی زتعازن دگزیر مجموعه ززاگ  تعاازن ،کااگ  سه  زادغام

 اداگه خواهد شد. 
 شرح زير است:      به  سازماناركان 

 الف ا هیأ  امنا  

 مدیرهب ا هیأ  

 پ ا مدیرعامل 

   ا هیأ  نظاگ  
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 الف ـ هيأت امنا 

ا  نه نفار  3133( نانون مدیریت خدما  کشوگه مصوب 331بر اساق نانون ا الح ماده ص سازمانتعداد اعضاه هیا  امناه     

 گردند:بوده ز به  وگ  زیر تعیین می

 تصویب شوگاه عالی گفاه ز تأمین اجتماعی باگفاه اجتماعی  ز تعازن ،کاگفر با پیشنهاد ززیر الف ا شش ن 

 ( نانون ساختاگ نظام جامع گفاه ز تأمین اجتماعی.31( بند صالف( ماده ص0ج)ء صبا ب ا سه نفر بانی مانده مطابق 

)ینی پیش از موعد ز تجدید انتخاب آنهاا بالماانع   ز جایرمی شوند ا اعضاه هیا  امنا براه مد  چهاگ سال انتخاب 3تبصره   

 شود.   ادگ میگفاه اجتماعی   ز ززیر تعازن ،کاگ گئیس ز اعضاه هیا  امنا توسطانتخاب است ز قکم 
  

 باشد:وظايف و اختيارات هيات امنا به شرح زير مي 

 سازمانالف ا تصویب خط مشی ز گاهبردهاه کالن 

 سازمان وگ  هاه مالی ز عملکرد ساالنه ب ا تصویب برنامه ز بودجه، 

 مدیره ز هیا  نظاگ پ ا نصب ز ع)ل اعضاه هیا 

گفاه اجتماعی براه مد  چهاگ سال  وگ   ز تعازن ،کاگنصب ز ع)ل مدیرعامل با پیشنهاد هیا  امنا ز تأیید ز قکم ززیر -ج

 گیرد. می

 
 مديرهب ـ هيأت

هیا   باشد که از سوه می  سازمانفر داگاه تخصص ز تجاگب مختلف موگد نیازمتشکل از پنج ن سازمانمديره اعضاي هيات 

 باشد.امنا براه مد  چهاگ سال انتخاب خواهندشد ز انتخاب مجدد آنها بالمانع می

 
 وظايف و اختيارات هيات مديره به شرح زير است:

جهات اگائاه باه     سازمانبراه دستیابی به اهداف برگسی ز تدزین خط مشی، گاهبردهاه کالن ز برنامه هاه اجرایی الزم  -الف

 هیا  امنا.

 تدزین برنامه عملیاتی با گعایت ا ول بهره زگه جهت تحصیل اهداف گاهبرده ز خط مشی به  وگ  ساالنه ز پنج ساله. -ب

 جهت اگائه به هیا  امنا. سازمانبرگسی ز تدزین بودجه،  وگ  هاه مالی ز عملکرد ساالنه  -پ

سایر آیین نامه ها ز ضوابط موگد نیاز ز اگائه آنها باه  ز تدزین آیین نامه هاه مالی، معامالتی، اداگه ز استخدامی برگسی ز  - 

 هیا  امنا.

براسااق   ساازمان ز اگائه آن به هیا  امنا ز تصویب تشکیال  تفصیلی  سازمانبرگسی ز تدزین ساختاگ ز تشکیال  کالن  -ث

 ا.ا ول ز معیاگهاه ابالغی هیا  امن

 ز پیشنهاد آن به هیا  امنا. سازمانبرگسی ز تایید نحوه استفاده ز بهره برداگه از زجوه ز ذخائر  -ج

بدزن زاسطه ز هلدینگ هاه زیر مجموعه جهت  دزگ قکم توساط  ، تعیین اعضاه هیا  مدیره شرکتها ز موسسا  تابع  -چ

 اجتماعی. گفاهتعازن ،کاگ زمدیر عامل پس از تایید ززیر

 ز اگائه گ)اگا به هیا  امنا. سازماناگ  بر عملکرد شرکت ها ز موسسا  تابع نظ -ح
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 دگ چاگچوب این اساسنامه ز نوانین ز مورگا  مربوط. سازمانانجام سایر اموگ الزم براه  -خ

 پیشنهاد ضوابط مربوط به نراگدادهاه بیمه هاه تکمیلی ز سایر نراگدادهاه توافوی به هیا  امنا. -د

متعلاق   آنهاجهت قضوگ دگ جلسا  مجامع موسسا  ز شرکت هایی که تمام یا نسمتی از سهام  سازماننمایندگان  انتخاب -ذ

 می باشد. سازمانبه 

 به هیا  امنا. سازمانتفریغ بودجه سال نبل تا پایان خرداد هر سال ز اگائه آن به همراه اگزیابی عملکرد  -گ

م بخشی از اختیاگا  خود گا به مدیر عامل تفویض نمایاد. ایان زاگاااگه گافاع     هیا  مدیره می تواند دگ  وگ  ل)ز –تبصره 

 مسئولیت هیا  مدیره نخواهد بود.

هیا  مدیره با قضوگ قدانل چهاگ نفر از اعضا گسمیت یافتاه ز تصامیما  آناان باا گوه موافاق قادانل ساه نفار از          – 31ماده

 اعضاه قاضر معتبر خواهد بود.

 اگه جلسا  هیا  مدیره به موجب آیین نامه اه خواهد بود که به تصویب هیا  مدیره می گسد.تبصره نحوه تشکیل ز اد
 وظايف و اختيارات مديرعامل به شرح زير است:

ها ز دستوگالعمل هاه مصوب هیاا  امناا ز   ها، برنامهمشیدگ چاگچوب نوانین ز مورگا ، خط سازمانالف ا اداگه اموگ جاگه   

 مدیره. هیا 

 مدیره.جهت اگائه به هیا  سازمانیه ز تنظیم برنامه ز بودجه، گ)اگشها ز  وگ  هاه مالی ز عملکرد ب ا ته

 پ ا استوراگ ز عملیاتی نمودن ساختاگ ز تشکیال  مصوب.

 مدیره.ز اگائه گ)اگا به هیا  سازمان  ا نظاگ  بر عملکرد شرکتها ز مؤسسا  تابع 

 شده. موگیت هاه محولث ا پاسخرویی به هیا  مدیره دگخصوص مأ

 .سازمانج ا  دزگ اقکام نصب ز ع)ل اعضاه هیا  مدیره شرکتها ز مؤسسا  تحت پوشش پس از تصویب هیا  مدیره 

زاسطه پس از پیشنهاد هیا  مادیره آن شارکتها   چ ا  دزگ اقکام نصب ز ع)ل مدیرعامل شرکتها ز مؤسسا  تحت پوشش بی 

 .سازمانز تصویب هیا  مدیره 

 استانی.ستاده ز  مدیرعامل ز مدیران ین ز ع)ل معازن ح ا نصب
 

 ت ـ هيأت نظارت

باشد که از ساوه هیاا  امناا    می  سازمانمرکب از سه نفر داگاه تخصص ها ز تجاگب مختلف موگد نیاز اعضاي هيات نظارت

نظاگ  بر قسن اجراه مفااد   باشد. زظایف این هیا  ،ز انتخاب مجدد آنها بالمانع می می شوند براه مد  چهاگ سال انتخاب

 .آن می باشد با مورگا  نانونی سازماناساسنامه 



 

 4 

 

 تشکیالت، وظایف ، تعهدات  و
 تامین اجتماعی سازمانحمایت های 

 

ی ادار برای اجرای وظایف خودد مي باشد که  بیمه ای و درمانی دارای وظایف عمده در دو بخشتأمين اجتماعي  سازمان

در مراکز درماني و بيمارسوتاني ،کیينيو، ،ییوي کیينيو، و دی کیينيو،       ، هانمایندگي ،، شعب  واحدها ،تشكيالت مرکزی 

 تهران و شهرستانها مي باشد. 

 شامل مدارد زیر مي باشد : « 5»حسب ماده  4531مدضدع قاندن تأمين اجتماعي مصدب 

 الف : حوادث و بيماريها

 ب : بارداري 

 ج : غرامت دستمزد  

 د: از كارافتادگي

 هـ: بازنشستگي 

 و: مرگ  

 قاندن از کم، های ازدواج و عائیه مندی طبق مقررات مربدط برخدردار مي شدند.  این و مشمدلين 

 عبارتند از :« 4»مشمولین قانون تأمین اجتماعی حسب ماده 

 افرادی که به هر عندان در مقابل دریافت مزد یا حقدق کار مي کنند.  .4

 صاحبان حرف و مشاغل آزاد .2

 افت کنندگان مستمری های بازنشستگي ، از کارافتادگي و فدت . دری .3

بوه عهوده   )فودق الورکر    بند الف و ب تعهدات  ، حسب قاندن الزام تامين اجتماعي قاندن« 5»انجام تعهدات ناشي از ماده 

 مي باشد.  سازمانو تعهدات بندهای ج ، د ، هو و به عهده بخش بيمه ای  سازمانبخش درمان 

 : سازمانزی ستاد مرک

ریوزی کوالن،   به عندان ی، تشكيالت هدایت کننده زیرمجمدعه ها و شرکت های تحت یدشوش خودد بوا برناموه     

     فعاليوت   سوازمان ایجاد هماهنگي، کنترل عمیيات و در نهایت اعمال مدیریت بر مبنای هودف، جهوت رسويدن بوه اهوداف      

 مي نماید.

 ي به شرح زیر مي باشد:دارای معاونت های تخصص سازمانستاد مرکزی 

 معاونت امور اقتصادی و برنامه ریزی :

بيموه ای ،     در امدر برنامه ریزی و بددجه ریزی، بخش های  سازماننيازهووای مبرم بخشي ازیاسخگدیي به  

،  آنوان ، رسويدگي کارآمود بوه وضوعيت     شورکتهای تحوت یدشوش    تیفيق برنامه ها و بددجه  درمان و شرکت ها اعم از

سرمایه گراری های مستقيم و غيرمستقيم ، طراحي و تودوین راهبردهوا و اسوتراتهی هوای      عمیكرد و ارزشيابي نظارت

متعاقوب آن توالد درجهوت    و  سوازمان  دارائيهوا وخخوائر  سرمایه گراری، جمع آوری تمامي آمار و اطالعات مربدط به 

 عاونت مي باشند.مكانيزه نمددن اطالعات وبه روزرساني مستمرآنها ازمهمترین اهداف م
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   :باشدیم لیذ بشرح یزیر و برنامه یاقتصاد عاونتم فیوظا

و  اتیضرور لحاظ ،يو اجتماع یاقتصاد یساز و کارها ، سازمان یفرارو و مشكالت مسائل به اهتمام  -

 در جهت سازمان بانمخاط وانیما،کارفر شدگان مهيجامعه ب یو ارزشها ارات، انتظو مقررات ني، قدان تحدالت

 .سازمان کالن یزیر برنامه در قالب منابع مناسب صيتخص

 ائفوظ لدبو مط نهيبه از انجام نانيماط ور حصدلبمنظ معاونت امدر در حدزه یاجرا بر حسن يعال ارتظن -

 .مدجدد يانسان یرويکارا و مدثر از ن و استفاده محدله

 . سازمان یهاي  دارائینقد ريو غ یخخائر)نقد و ارتقا ارزد در حفظ اهتمام   -

 معاونت در حدزه سازمان رهیمد اتيو ه ياجتماع نيتام يعالیشدرا مصدبات یاجرا حسن تيمسئدل   -

 . اقتصادی

      و هاهیسرما نگهداشتن و آماده  ابعمن زيو تجه جيبس ، یزیر برنامهچگدنگي  به مربدط یتهايفعال تیهدا    -

 . يبحران در مداقع ينگینقد آنها به بمدقع لیتبدچگدنگي  جهت ينيب شيی

 سازمان و بددجه برنامه قيو تیف تابعه یشرکتها و بددجه برنامه غیو تفر قيتیف به مربدط یتهايفعال تیهدا    -

 .ياجتماع نيتام سازمان کالن بددجه شرکتها در قالب با بددجه

 .یآمارجامع  امنظ در قالب سازمان ندهیو آ حال يعاتطالا یازهاين کامل دادن در یدشش اهتمام   -

 .سازمان يغائ همسد با اهداف یراهبردهاو استهاياتخاخ س جهتدر  يمساع ،یتشر   -

ور بمنظ تابعه یو شرکتها سازمان نيماب يف و تعامالت هیدو سد اتو ارتقا ارتباط جادیا در جهت اهتمام    -

 .سازمان یاستهايساهداف و شبرديی در جهت ازيمدرد نعات طالا کسب

 . معاونت حدر سط یريگ گزارد یهاسامانهایجاد در خصدص الزم رياتخاخ تداب   -

 . تابعههای  حدزه یهادستدرالعمیها و بخشنامه میو تنظ هيته به امدر مربدط تیو هدا یراهبر   -

 آن و ارائه مصدب  و بددجه با برنامه ها آن قيبو تط تابعه های حدزه ودفاتراز عمیكرد ساالنه اخر گزارد   -

 .صالحیخ مراجع به

 .ارتنظ تحتهای  حدزه يانسان یروي،ني،اجرائ یادار مسائل در خصدص الزم رياتخاخ تداب   -

 درقبال رددیدن دولت ازمحل وصدل مطالبات ازدولت سازمانتالد درجهت حفظ حقدق  -

 نماید :دفتر به شرح زیر انجام وظيفه مي 5معاونت اقتصادی و برنامه ریزی بر اساس الزامات فدق با دارابددن 

 دفتر برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعي   -4

 اری  دفتر امدر خخائر و سرمایه گر -2

 دفتر تیفيق برنامه و بددجه و امدرشرکتها -5

 دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعي   -1
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 معاونت حقوقی و امور مجلس :

قاندني و ضورورت برقوراری ارتبواط مووثر و      -جهت یاسخگدیي به مسائل گسترده و روبه رشد امدر حقدقي  

در ، ارائوه اطالعوات دقيوق، بوه هنگوام و کارشناسوانه بوه        با مراجع قاندنگراری ، قضوایي و اجرایوي کشو    سازمانفعال 

و در کميسيدنها و صحن عیني مجیس، دفاع از مصوال    سازماننمایندگان محترم مجیس شدرای اسالمي ، طرح مسائل 

مقوام  همچودن دفتور   سوازماني  و یاسخگدیي به مكاتبات خاص )مقامات و مراجع فراو همچنين یيگيری  سازماناهداف 

، سران سه قده ، مجیس شدرای اسالمي ، شدرای نگهبان ، دولت و کميسيدن های مربدط به آن ، دیودان   یرهبرمعظم 

و کارکردهوای   سوازمان عدالت ، دیدان محاسبات عمدمي و ... ، ضرورت ایجاد نگرد جامع و همه جانبه نگر از مسائل 

 مختیف آن و...

 
  :باشدیم لیذ بشرح و امور مجلس یحقوق معاونت فیوظا

 لودب و موط  نوه يبه از انجوام  نوان يماط ور حصدلمنظه ب ، معاونت امدر در حدزه یاجرا بر حسن يعال ارتنظ   -

 .مدجدد يانسان یرويکارا و مدثر از ن و استفاده محدله ئفظاو

 .سازمان يئغا همسد با اهداف سازمان یراهبردها استها،ياتخاخ س در مدجبات يمساع ،یتشر   -

 يقضوائ  ،یقاندنگورار  و مراجع سازمان نيماب يف و تعامالت هیدو سد اتارتباط ءو ارتقا جادیا در جهت اهتمام  -

 .کشدر يو اجرائ

هوا در  ناموه  نيهوا،آئ   بخشونامه ي)فراسوازمان  یکشودر  و خواص  عوام و قودانين   مقرراتانطباق با قاندن  اعالم   -

 یواحودها  بوه  نيمفاد قودان  شمدل و اعالم  یساختار )ازبعد امنظ در مجمدعه سازمان گاهیجا با لحاظ سازمان

 . مدرد حسب يسازمان ربطیخ

از  يسوازمان  یهانامهنيو آئ ،اساسنامه و مقررات قاندن یو ساختار یماهد بر اصالح يعال ارتو نظ تیهدا    -

 تیو و مقررات و... مزبدر)با رعا در قاندن مندرج یمداد و بندها ، ابهامافتراق ههی،بد مدارد اشتراک نييتع قیرط

 يسوازمان  و مسائل در امدر و مشكالت بروز تداخل منجر به سازمان يقاندن گاهیجا به با تدجه   کهقداعد نسخ

و  ، اساسونامه ومقوررات قاندن يو الحاق يد اصالحمدار  يو صح ياصدل میو تنظ هيو ته دهیگرد يو فراسازمان

 . صالحیخ مقام به ارائه جهت شنهاديی در قالب يسازمان يکی نامه نيآئ

بور   يمبتنو  ياجرائ یهاو بخشنامه یادار از دستدرات آندسته سیند شيمفاد ی ديبر تائ يعال ارتو نظ تیهدا    -

 و عودم  بواق انط ثياز ح ديور تائاجرا بمنظ از صدور جهت قبل يسازمان یواحدها هيکی تو مقررا نيقدان یاجرا

 .يو فراسازمان يو...  سازمان يو قضائ يحقدق ارد)مدو مقررات نيبا قدان آن رتیمغا

 مراجوع  بوه  ارائوه  هوت ج سوازمان  حودزه  يقواندن   یلودا  سینود  شيیو  نیو تودو  هيو بر ته يعال ارتو نظ تیهدا   -

 .ربطیخ با معاونت يمساع ،یتشر و..  ضمن ياسالم یشدرا مجیس - رانیوز اتي)هصالحیخ

و  نيقودان  در چهوارچدب  سوازمان  مختیوف  یبخشوها  يو قضوائ  يحقودق  یتهوا يبور فعال  يعال ارتو نظ تیهدا   -

 منوافع  و حفوظ  شودگان  موه يب از حقودق  تیو و حما سوازمان  يقواندن  حقدق عيياز تض یريور جیدگبمنظ مقررات

 . سازمان
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 بوه  مربودط   یرحهوا و لودا  در مودرد ط  مراجوع  ریو سوا  مجیس ندگانینما و مخالف مدافق راتنظ هنقط کسب   -

 يیاسخگدئ جهت زمال يآمادگ جادیو ا ربطیخ بمقام آن ور انعكاسمدارد مزبدر بمنظ ليو تحی هیو تجز سازمان

 .يسازمان و منافع اقتضا مصال  به  یرحها و لدااز ط و دفاع

 .معاونت حدر سط و گزارد یريگزارشگ یهاسامانه در خصدص الزم رياتخاخ تداب   -

 . تابعه حدزه یهادستدرالعمیها و بخشنامه میو تنظ هيته به امدر مربدط تیو هدا یراهبر   -

 مراجوع  بوه  آن و ارائوه  مصودب  و بددجوه  با برنامه آن قيبو تط تابعه دفاتر حدزه عمیكرد ساالنه اخر گزارد   -

 . صالحیخ

 دفتر در راستای این الزامات انجام وظيفه مي نماید : 5معاونت حقدقي و امدر مجیس با دارابددن 

 دفتر امدر حقدقي و دعاوی -4

 دفتر امدر مجیس   -2

 مدر قدانين و مقررات  دفتر ا -5

 

 معاونت فنی و درآمد :

از کارفرمایان بابوت حوق بيموه و همچنوين      سازماناین معاونت به منظدر رسيدگي به امدر مربدط به مطالبات  

رسيدگي به امدر مربدط به سدابق بيمه ای، انجام خدمات و تعهدات قاندني )کدتاه مدت و بیندمودت   بوه بيموه شودگان     

 ریان اصیي   بنا گردیده است . )به عندان مشت

 اداره کل زیر مجمدعه آن انجام مي شدد بشرح زیر مي باشد .  3  که از طریق  و درآمد یفن معاونت فیوظا

و  ي،ازکارافتادگ ي)بازنشستگ سازمان بیند مدت تعهدات به امدر مربدط يابی امنظ:  اداره کل امور فنی مستمریها -4

و  يیرداخت مهيب حق مبالغ ، یامهيب سندات بر اساس عدالت اصل تی  با رعايمتدف شده هميب بازماندگان

  آنان و کرامت شان حفظ نيهمچن

بوا   شودگان  مهيب مدت کدتاه و تعهدات خدمات ارائه به کار مربدط گردد یساز نهيبه:  اداره کل امور فنی بیمه شدگان -2

  یامهيب یهاسازمانبر  حاکم اصدل کامل تیو با رعا آنان یتمندیرضا جیب

 کسوب  متضومن  کوه  ینحده ب یامهيب در قیمرو منابع سازمان یگرار استيس امنظ يبریائ:  مهیب درآمد حق کل اداره -5

  ياجتماع نيتام قاندن مدضدع یدرآمدها بهنگام

 سدابق و استخراج ی، نگهدار ، ثبت یآورجمع به امدر مربدط يساماندهانفرادی:   کل نامنویسی و حساب های اداره -4

 نهيکار واحدها در زم و گردد بهبدد رود نيو همچن باشديم سازمان يمال تعهدات مثابه به که یامهيب

 شدگان مهيب يدرمان یهادفترچه دیو تجد دیتمد صدور ،
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 ات: سایراقدام

  یامهيامدر ب در بخش سازمان و مصارف منابع نهيدر زم يیيتحی گزارشات ارائه- 

 دستدرالعمیها ،یادار اماتنظ مجدد روشها، يمهندس قیراز ط نیند یامهيواحد ب ،ی يراحط در جهت تالد        - 

 ...و یجار و ضدابط

 .یوستاد ياستان ياجرائ یدرواحدها یامهيب زهيمكان یهاستميس ميو تعم دسعهت در خصدص يمساع ،یتشر      - 

 

 امور استانها :معاونت 

جهت یاسخگدیي به نيازها و مسائل رو به گسترد ادارات کل استانها و واحدهای اجرایي و همچنين  معاونتاین         

ام برنامه ریزی منطقه ای کشدر )تقدیت مودیریت هوای اسوتاني     تدسعه گسترده و همه جانبه دولت به استانها ، استحك

کل باید با تدجه به شكل گيوری شودراهای شوهر و روسوتا ، ضورورت نگورد        معاونت تشكيل شده است. همچنين این

جدید به مسائل استاني ، تدجه به برنامه ریوزی اسوتاني و منطقوه ای و نظوارت و ارزشويابي از کارکردهوا و فعاليتهوا،        

به صدرت گسترده خدد را با این شرایط رو به رشد و در حال تحودل ، همسوان سواخته توا      سازماناب مي کند که ایج

بتداند ضمن هماهنگي ساختار فرهنگي ، اجتماعي، اقتصادی و یاسخگدیي بوه نيازهوا، هرچوه بيشوتر مدجوب کارآمودی       

 را فراهم سازد .  سازمان

 در راستای این الزامات انجام وظيفه مي نماید : دفتر 7با دارابددن  امدر استانهامعاونت 

 دفتر هماهنگي امدر اجرایي استانها -4

 دفتر نظارت و ارزشيابي امدر استانها -2

 دفتر برنامه ریزی امدر استانها -5

 دفتر کارگزاریهای رسمي -1

 دفتر راهبری سيستمها -3

 دفتر فني و مهندسي -6

 اداره کل اتباع -7

 

ب وظایف خدد و هدایت و راهبری واحود هوای اجرایوي دو واحود سوتادی در      تامين اجتماعي برای انجام مناس سازمان

 سط  هر استان دارد

 اداره کل تأمین اجتماعی استان 

اداره کل تامين اجتماعي استان دارای فرایندی یدیا از مجمدعه منابع مالي ، اداری و تخصصي تأمين اجتمواعي   

د فرهنو  توأمين اجتمواعي بوا ایجواد همواهنگي بوين ادارات ،        مي باشد که به منظدر معرفي خدمات و هودایت و گسوتر  

نمایندگي های تأمين اجتماعي در سط  استان تشكيل شده است. همچنين نظوارت بور حسون اجورای عمیيوات از طریوق       

راهبری مجمدع واحدهای تأمين اجتماعي با استفاده بهينه از منابع مالي و انساني مدجدد و جیب همكاری بيمه شودگان  

 سوازمان ارفرمایان در نيل به اهداف تعيين شده در قاندن تأمين اجتماعي مي باشد  که سياستها و برنامه های کیي و ک
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و  سوازمان نسبت به بازخدرد عمیيات به ستادمرکزی  سازمانرا با تدجه به اختيارات تفدیضي از سدی مدیریت عامل 

استان اقدام مدثر مي نمایود . در حوال حاضور ادارات     از سدی دیگر با برقراری صحي  روابط در سط  مقامات رسمي

و یا مقام مجاز از سدی وی ، واحودهای اجرایوي    سازمانکل تأمين اجتماعي در سراسر کشدر تحت نظارت مدیرعامل 

 تابعه را راهبری مي نماید . 

شودگان،  بيموه  ادارات کل تأمين اجتماعي استانها همانند ستاد مرکوزی از قسومت هوای مختیوف درآمود ، امودر       

حساب های انفرادی و نامندیسي ، امدر اداری و خدمات عمدمي ورفاه  ، امدر مالي و .... تشكيل شده و وظيفه نظوارتي  

کارشناسي را در سط  استان انجام داده و به عندان حیقه واسوط بوين سوتادمرکزی و واحودهای اجرایوي محسودب و       

 برنامه های تصدیبي را اجرا مي نماید . 

 

 یریت درمان استان :مد

و  سوازمان به عندان باالترین مقام اجرایي درمان استان ، تحت نظارت معاونت درمان مودیرعامل و مودیرعامل    

یا مقام مجاز از سدی وی، واحدهای اجرایي تابعه را راهبری نمودده و مسوئدليت حسون اجورای تموامي امودر اجرایوي        

ه عهده دارد. همچنين وظایف اداری و مالي واحودهای درمواني )مسوتقيم و    مربدط به تعهدات مندرج در قاندن الزام را ب

غيرمستقيم   تابعه استان از طریق تنظيم صحي  روابط و حفوظ مناسوبات منطقوي بوا مقاموات دولتوي و سوایر مقاموات         

در حودزه   نظام یزشكي، دانشگاه های عیدم یزشكي و .... سازماندستگاه ها و موسسات ارائه دهنده خدمات یزشكي ، 

 را عهده دار مي باشد. سازمانمدیریت مربدطه به منظدر یيشبرد اهداف و سياست های تعيين شده از سدی 

 بشرح زیر مي باشد اًتامين اجتماعي بر اساس قاندن تامين اجتماعي تعهداتي دارد که اهم آنها اختصار سازمان

 

 : سازمانتعهدات و حمایت های 

 بيمه شدگان به دو ندع مختیف تقسيم مي شدد : به سازمانبطدر کیي تعهدات 

 الف : تعهدات کدتاه مدت

 ب : تعهدات بیندمدت

 

 تعهدات کوتاه مدت :

درخصدص بيمه شدگان در قالب تعهدات کدتاه مودت صودرت موي     سازمانمجمدعه حمایت هایي که از سدی  

 گيرد به شرح زیر مي باشد :

 داری، حدادث و...، حمایت های درماني در مدارد بيماری ، بار .4

 غرامت دستمزد ایام بيماری  .2

 غرامت دستمزد ایام بارداری .5

 هزینه سفر و اقامت بيمار و همراه   .1

 یروتز و اورتز )تأمين هزینه وسایل کم، یزشكي   .3
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 غرامت نقص عضد مقطدع .6

 کم، هزینه ازدواج   .7

 هزینه کفن و دفن .8

 مقرری بيمه بيكاری  .9

 

 تعهدات بلندمدت:

درخصدص بيمه شودگان در قالوب تعهودات بیندمودت صودرت موي        سازمانکه از سدی  مجمدعه حمایت هایي

 گيرد به شرح زیر مي باشد :

 مستمری بازنشستگي  .4

 مستمری از کارافتادگي کیي  .2

 مستمری از کارافتادگي جزیي .5

 مستمری بازماندگان .1

 د ، عيدی  مزایای نقدی ، غيرنقدی و عيدی مستمری بگيران )کم، عائیه مندی ، کم، هزینه اوال .3

قاندن توأمين اجتمواعي حمایوت در    « 5»تأمين اجتماعي به اجرای بندهای الف و ب ماده  سازمانبر اساس قاندن الزام   

مي باشد که اجرای آن به عهده معاونوت درموان واگورار شوده      سازمانبرابر حدادث ، بيماری ها و بارداری از تعهدات 

تگراری و برنامه ریزی و نظارت و هماهنگي در انجام تعهدات درمواني در  است . در نتيجه تدوین خط مشي ها و سياس

ستاد مرکزی تدسط معاونت امدر درمان و مدیریت های تابعه مربدطوه ) اداره کول درموان مسوتقيم، اداره کول درموان       

رمواني بوه عهوده    غيرمستقيم ، اداره کل یشتيباني درمان   انجام مي گيرد و در استانها اجورای برناموه هوا و تعهودات د    

کیيني، ها، درمانگاها و ....  موي باشود . بطودر    مدیریت های درمان استانها و واحدهای تابعه مربدطه )بيمارستانها، دی

 بيمه شده را از روز تدلد تا زمان مرگ در بر مي گيرد.  سازمانکیي حمایت های 

 چگونگی انجام وظایف در واحدهای اجرایی بیمه ای 

 بخش )قسمت   به شرح زیر مي باشند : 9ای اجرایي بيمه ای دارای بطدر کیي واحده

 قسمت درآمد .4

 قسمت بازرسي   .2

 قسمت اجرایيات .5

 قسمت امدر بيمه شدگان   .1

 قسمت نامندیسي و حساب های انفرادی .3

 قسمت امدرفني مستمری ها .6

 قسمت حسابداری   .7

 قسمت امدر اداری و خدمات عمدمي و رفاه   .8

 قسمت فرابری داده ها .9
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 آمد :قسمت در

اهم وظایف این قسمت جهت اجرای سياستها و برناموه هوای اداره کول درآمود حوق بيموه و کسوب درآمودهای          

 بشرح زیر مي باشد:   ياجتماع نيتام قاندن مدضدع

تشكيل یرونده مطالباتي حق بيمه جهت هر ی، از کارگاه ها ، دریافت اظهار نامه ، ليست بيمه شدگان و مستندات واریوز  

و رسيدگي به حساب های کارفرمایان مي باشد . به این صودرت کوه متصودیان شواغل در      سازمانيمه به حساب حق ب

های مطالباتي جداگانه تحت عندان یرونوده درآمود تشوكيل داده و تموامي     این قسمت جهت هر ی، از کارفرمایان یرونده

ه وصدلي و بودهي ایون کارگواه هوا در ایون یرونوده       اطالعات مربدطه اعم از تعداد بيمه شدگان ، نرخ حق بيمه ، حق بيم

بودده کوه  ضومن دریافوت           باجهه دریافهت  شدد. ضمناً  این قسمت دارای ی، زیوربخش بوه عنودان    ضبط و نگهداری مي

اظهار نامه های بيمه ای از کارفرمایان ، وظيفه رسيدگي و بررسي ليست ، فيش ، چ، یا حداله مربدط به یرداخت حوق  

عهوده دارد و اطالعوات مورکدر را بوه سوایر واحودهای خی ربوط از جمیوه مطالبوات ، حسواب هوای انفورادی و             بيمه را ب

 نامندیسي ، مالي ، امدر بيمه شدگان منتقل مي نماید.

 

 قسمت امور بیمه شدگان :

گسوترد یدشوش        اهم وظایف این قسمت جهت اجرای سياستها و برناموه هوای اداره کول امودر فنوي بيموه شودگان،           

 آنوان  یتمندیرضوا  با جیب شدگان مهيب مدت کدتاه و تعهدات خدمات ارائه به کار مربدط گردد یساز نهيبه بيمه ای ، 

مي باشد.  متصدیان شاغل در این قسومت بوا تدجوه بوه یرونوده اختصاصوي         یامهيب و قدانين اصدل کامل تیو با رعا

ن یرونده بيمه ای نسبت به مشمدل نمددن افراد جهت انداع کمكها اقودام موي نماینود. اهوم کمكهوای      بيمه شده تحت عندا

کدتاه مدت عبارت است از: غرامت دستمزد ایام بيماری و بارداری، کم، هزینه ازدواج،کم، هزینه کفن و دفون، هزینوه   

یزشوكي  ، غراموت نقوص عضود مقطودع، کمو،       سفر و اقامت بيمار و همراه ، یروتز و اورتز )تأمين هزینه وسایل کم، 

 هزینه ازدواج ، هزینه کفن و دفن و مقرری بيمه بيكاری 

 

 قسمت نامنویسی و حساب های انفرادی :

وظيفه اجرای سياستها و برنامه های اداره کل نامندیسي و حساب های انفرادی در راستای  وظایف مربدط به     

،  یآورجمع به امدر مربدط يساماندهن و همچنين جمع بندی، مرتب کردن، ضبط، حفظ و نگهداری سابقه بيمه شدگا

است ، به عهده این واحد مي باشد. با  سازمان يمال تعهدات مثابه به که یامهيب سدابق و استخراج ی، نگهدار ثبت

اختيار این واحد مي باشد، صدور، تمدید، عنایت به این که اطالعات سدابق بيمه ای کل افراد با تدجه به کارکردشان در 

 تجدید و تأمين اعتبار دفترچه های درماني با تدجه به سدابق بيمه شدگان نيز از وظایف این واحد است . 
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 :  قسمت امور فنی مستمریها

 بوه  مودر مربودط  ا يابیو  امنظ اهم وظایف این قسمت جهت اجرای سياستها و برنامه های اداره کل امدر فني مستمریها 

 بور اسواس   عدالت اصل تی  با رعايمتدف شده مهيب و بازماندگان ي،ازکارافتادگ ي)بازنشستگ سازمان بیند مدت تعهدات

بور   سوازمان مي باشد.  تعهدات بیند مودت   آنان و کرامت شان حفظ نيو همچن يیرداخت مهيب حق مبالغ ، یامهيب سندات

 ه بيمه شده یس از بازنشستگي ، ازکارافتادگي و یا فدت تدسط این قسمت صدرت مي گيرد.اساس یروند

 

 قسمت بازرسی :

های تحت ، شناسایي بيمه شدگان و کارگاهسازمانانجام امدر مربدط به بازرسي از کارگاه های تحت یدشش  

گان نسبت به قاندن توأمين اجتمواعي را   یدشش و مشمدل قاندن تامين اجتماعي، همچنين تدجيه کارفرمایان و بيمه شد

 به عهده دارد. 

 

 قسمت اجراییات :

وظيفه اصیي این قسمت همان گدنه که از نامش معیدم اسوت، صودور اجرایيوه هوای مختیوف در صودرت عودم         

م یرداخت حق بيمه از سدی کارفرمایان مي باشد، الزم به خکر است که کارفرمایان تا مدت ی، مواه یوس از ابوالع اعوال    

بدهي حق بيمه به آنان در مهیت مقرر حق بيمه را یرداخت و یا اعتورا  داشوته، در صودرت عودم یرداخوت ، اخطاریوه       

عیيه آنها صادر مي شدد . یيگيری وصدل حق بيمه بعد از مرحیه اخطاریه )در صدرت عدم وصدل حق بيمه   به واحود  

 اجرایيات محدل شده است .  

 

 قسمت حسابداری :

قسمت رسيدگي به حساب هوای هزینوه هوای اداری ، یرسونیي ، تعهودات قواندني ، درآمود و ارسوال          وظيفه این 

گزارد های الزمه مي باشد . درخصدص حساب های مربدط به درآمود ، واحودها میوزم انود هور ده روز ، مانوده ایون        

گور نيوز واحود حسوابداری     حساب را به مرکز ارسال و این حساب غيرقابل برداشت مي باشد . در مدرد حساب های دی

میزم است، ضمن تهيه گزارد های یرداخت نسبت به تقاضای وجه اقدام نماید . ضمناً ، امدر مربدط به بددجه واحود و  

 همچنين تهيه ترازنامه از وظایف دیگر این قسمت مي باشد . 

 

 قسمت امور اداری و خدمات عمومی ورفاه :

ي ، خدماتي و رفاهي کارکنان را به عهوده دارد . مسوائل و مشوكالت    بررسي و رسيدگي به امدر اداری ، یرسنی 

شغیي کارکنان از جمیه استخدام ، جرب ، به کارگيری ، احكام حقدقي ، گروه های شغیي و... از وظایف این قسمت بدده 

 و بررسي حضدر کارکنان از نظر فيزیكي نيز به عهده این قسمت مي باشد .  
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 :معاونت اداری و مالی 

به منظدر یشتيباني و یاری رساندن به واحودها در انجوام امودر از حيوث موالي، اداری، تشوكيالت،       این معاونت  

نيروی انساني ، بددجه ، خدمات و آمدزد، تشكيل شده است . این معاونوت حالوت سوتادی داشوته و یشوتيباني کننوده       

 برنامه های معاونت های دیگر مي باشد. 

 به شرح زیر مي باشد :ینج اداره کل و ی، دفتر ته این معاونت دارای با تدجه به شرح یيش گف

 اداره کل امدر مالي  -4

 اداره کل امدر اداری   -2

 اداره کل بددجه و تشكيالت  -5

 اداره کل خدمات عمدمي و رفاه   -1

 و یهوهش اداره کل آمدزد -3

 

 است زیر بشرح یو مال یادار معاونت فیوظا 

 یاجرا بر حسن ارتو نظ سازمان نیند يانسان یروين نهيبه و نگهداشت نيتام ، جرب امنظ یو اجرا نیتدو     -

 .مقررات در چارچدب آن

 آمدزد نیند یستمهايس یبرقرار قیراز ط يانسان یروين یو ندساز یبهساز امنظ یو اجرا نیتدو   -

 . سازمان هیسرما نیبزرگتر مثابه به يانسان یروين تيفيو ک تياز کم يابيو ارزش ارتو نظ یاتدسعه

 ستهیبر شا يمبتن انتصابات امنظ یو اجرا يراحوط سازمان يانسان یروين جامع عاتطالا گاهییا نیتكد   -

 ...و يشغی شرفتيی ريمس يراحط ، يوتجرب يعیم یو تدانمند تيقابی یدارا یروهاين شناخت قیراز ط یساالر

و  سازمان یتهايفعال بر مجمدعه حاکم يطيمح با شرائط بقمنط سازمان متناسب التيساختار و تشك نیتدو   -

 و...   ،درمان یامهيب یهاو در حدزه ستاد و صف )در بخشآن يفراسازمان الزامات

اجرا  به امدر مربدط و انجام سازمان يقيو تیف جامع و بددجه برنامه میو تنظ هيو مدثر در ته فعال مشارکت   -

 . مصدب یهابرنامه در چارچدب یگرار هیو سرما ي،درمان یامهيب یواحدها بددجه عمل بر نحده ارتو نظ

 ،سرعت ،صحت دقت منمتض که یبنحد يامدر مال یاجرا بر حسن ارتو نظ سازمان نیند يمال امنظ نیتكد  

 .و... باشد تيجامع ،تي،شفاف

و...  الباتمط یريگيو ساز، ی ساخت ،یگرار هی،سرما يائاعط التيتسه در حدزه سازمان يامدر مال نیند يسامانده  

 . و تابعه وابسته یو شرکتها سازمان نيمابيف یحسابها یساز و بهنگام تيشفاف جادیو ا

مجدد  يو سامانده يواجرائ ي،استان یستاد وحدر سط يو درمان یامهيب یواحدها يبانيیشت به امدر مربدط انجام  

 .سازمان یهايو دارائ از امدال انتيو ص يكیزيف تحفاظ حسابها ، یو نگهدار ،ثبتنيتام یستمهايس

  
 

 امكانات یادار و لدازم زاتي،تجه جا و مكان ثي)از ح جهات در مجمدع یساز استاندارد به امدر مربدط انجام 

 ازين شده نييتع یبا استانداردها بقمنط ، اريدر اخت منابع ميتسه بر نحده ارتو...  و نظ هينقی ،وسائط طيارتبا

 .واحدها
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 رینظ يهائمدلفه تیبا رعا کارکنان يبدن تيو ترب يحیتفر ، يامدر رفاه یساز نهيدر به الزم يو مساع اهتمام  

 . سازمان اتيو مقتض شرائط و در چارچدب کارکنان ازيبا ن بقو... منط تیکفا ، تيجامع

 ميو مدثر در تعم فعال و مشارکت يو مال یادار امدر در حدزه دنيزاسيمكان عتریسر هر چه یدر اجرا ههیو اهتمام  

 ، يالتي،تشك یادار نیو مداز در ضدابط شتري،ب باقانط جادیا قیراز ط يسازمان یدر واحدها زهيمكان یستمهايس

 .امدر دنياز اتدماس يناش و تحدالت راتييتغ به و... با تدجه ي،آمدزشيمال

 

 

 معاونت درمان :

توأمين اجتمواعي    سازمانندن الزام و نظارت بر اجرای آن ، به منظدر تحقق کامل تعهدات مقرر در آیين نامه قا 

ایجاد و فردی را به سمت معواون مودیرعامل در    سازمانمدظف شده است، حدزه معاونت امدر درمان را در تشكيالت 

 امدر درمان منصدب نماید . 

 
  :است لیمعاونت درمان به شرح ذ فیوظا

 درماني دردوبخش مستقيم وغيرمستقيم سياست گراری ونظارت براجرای کیيه فعاليتهای -

 یيو راهنما يدرمان یي  و اجراهادرمان استان تیری)مد یستاد یو نظارت واحدها يهماهنگ ،یراهبر تيمسئدل   -

 .مرکدر یواحدها قیو ارائه طر

خانه  يكیزيطب کار، طب ف یكهاينيکز مستقل و کیامر یتهايو نظارت بر فعال يهماهنگ ،یراهبر تيمسئدل     -

نظر  دیو تجد یبدو يیزشك یدنهايسيمربدط به امدر کم یتهايو فعال یبهداشت حرفه ا ،یبهداشت کارگر یها

و ارائه  يو راهنمائ ين اجتماعياز کارافتادگان جهت اعاده مجدد به کار حسب قاندن تام ياستانها و تدانبخش

 يابیکار، ارز ندیر مراکز مزبدر، فرآکا تيفيک ،يساختار مراکز درمان تيوضع يابیارز.در مدارد مزبدر قیطر

 .دبيجهت رفع ع يمنطق یزمهايواحدها و ارائه مكان یيکارا

 اتگزارد عمیكرد ساالنه ادار هيته يو دندانپزشك يیزشك زاتيتجه يکارشناس یتهايفعال یو راهبر تیهدا    -

 آن با برنامه و بددجه مصدب و ارائه آن به مقام مافدق قيکل و تطب

 .يخدمات درمان دیخر يو سامانده يسازمانده -

  .شده یداریخر يخدمات درمان تيفيو ک تيوضع يابیو ارز نظارت -

  .نحده عقد قرارداد و فسخ قرارداد یها سميمكان هیارا -

 یسازمان هاسایرو مجیس)مرجع قاندن گرار ، وزارت خانه ها)بهداشت ،تعاون کارورفاه اجتماعي با  يهماهنگ -

  . مشترک ماتيه منظدر اتخاخ تصمب يگر و نظام یزشك مهيب

 يیزشك زاتيو نظارت برحسن انجام امدرتدارکات و انباردارو و تجه یاستگراريس تيمسئدل -

 آیين نامه آن به دو صدرت انجام مي گيرد . « 2»قاندن الزام ، تعهدات درماني مدضدع ماده « 41»حسب ماده  

زیور نظور اداره کول     سوازمان امكانات درماني تحت مالكيت و اسوتيجاری   با استفاده از تمامي : روش ارائه درمان مستقیم -1

 درمان مستقيم انجام مي شدد . 
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از طریق خریود خودمت یزشوكان ، گوروه هوای یزشوكي بيمارسوتان هوای بخوش دولتوي و            : روش ارائه درمان غیرمستقیم -2

 ان غير مستقيم انجام مي شدد .  خصدصي بصدرت کیينيكي ویاراکیينيكي وداروخانه ها زیر نظر اداره کل درم

 

 اداره کل به شرح زیر مي باشد : 5این معاونت دارای       

 اداره کل درمان مستقيم   -4

 اداره کل درمان غيرمستقيم  -2

 اداره کل یشتيباني  -5

 

 درمان : معاونت  مروری بر واحدهای اجرایی

درموان اسوتان هوا و واحودهای تابعوه      در استانها اجرای برنامه ها و تعهدات درماني بوه عهوده مودیریت هوای      

 غير مستقيم  تدسوط  درمانو...  و بيمارستانها ، دی کیيني، ها ، ییي کیيني، ها طریقازبصدرت درمان مستقيم مربدطه 

 انجام مي شدد.  دفاتر رسيدگي به اسناد یزشكي 

 

 : درمان مستقیم الف (

در سراسور   درماني میكي و استيجاری کزامريم از طریق در بخش درمان مستق  سازمانو خدمات درماني  تهايفعال     

کیينيكهوا، ییوي کیينيكهوا، دی کیينيكهوا و ... ارائوه موي گوردد. همچنوين فعاليتهوای مربودط بوه            مانند بيمارستانها،  کشدر

 مربدط به بخش درموان  نظر استانها دیو تجد یبدو يیزشك یدنهايسيکم کیينيكهای طب کار و بهداشت حرفه ای، امدر

 مي باشد. سازمانمستقيم 

 

 بیمارستان : -

تخصوص جراحوي ،داخیوي    7کوه حوداقل دارای    اسوت بسوتری   و سریایي تخصصي واحد ارائه دهنده خدمات درماني   

  ،کددکان ،زنان وزایمان ،

 بيهدشي ، رادیدلدژی ،آزمایشگاه واورژانس مي باشد.

 شد :ندع قابل تفكي، مي با 5از نظر ندع وظيفه بيمارستان به 

 

 « :عمومي»بيمارستان  -1

بخش اصیي : داخیي، اطفال ، زنوان و زایموان و جراحوي عمودمي باشود، عمودتاً در        1بيمارستاني است که حداقل دارای 

 شهرها و مراکز استانها استقرار یافته اند.  
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 « :تخصصي» بيمارستان  -2

دیدی ، ارولدژی ، چشم ، گودد، حیوق   بخش اصیي بخش های تخصصي ارت 1بيمارستاني است که عالوه بر دارابددن 

 و بيني و ... را دارا باشد، در مراکز استانها استقرار دارند.  

 

 « :فوق تخصصي »بيمارستان  -3

 باشد. بيمارستاني است که عالوه بر دارابددن بخش های اصیي و تخصصي دارای بخش های فدق تخصصي  

 شد:ي بامحدزه های مستقر در بيمارستان حسب وظيفه به شرح زیر

 خدمات آزمایشگاهي  -    خدمات یرستاری  -

 خدمات داروخانه -   خدمات رادیدلدژی   -

 یریرد اطالعات و مدارک یزشكي و آمار -    خدمات فيزیدترایي -

 تغریه  -    بهداشت محيط   -

 کتابخانه ، مهدکددک و مددکاری  -   بهداشت حرفه ای   -

 امدر اداری   -    حسابداری   -

 تدارکات -     انبار -

 لنهری -    تأسيسات   -

 خدمات -     نقیيه   -

 

  اورژانس : -

واحد ارائه دهنده خدمات درماني فدری به مراجعين در شبانه روز و ایام تعطيل مي باشد و هيچ بيمارستاني نباید فاقد 

 بخش اورژانس باشد.

 

 دي كلينيك : -

)جراحي های عمدمي ، اورولدژی ، اورتدیدی ، زنان و زایموان ، جراحوي    واحد ارائه دهنده خدمات جراحي های محدود

اسوتقرار آن مسوتیزم عقود قورارداد بوا      کوه   اطفال ، گدد، حیق و بيني ، جراحي هوای ترميموي و جراحوي هوای چشوم       

 نزدیكترین بيمارستان حدزه فعاليت مي باشد . 

 هدف از تأسيس واحد مزبور :

 ن به بيمار ممانعت از تحميل هزینه سنگي .4

 حرف حتي المقدور مخارج و هتیين   .2

 ترخيص هرچه سریعتر بيمار .5

 عدم اشغال تخت بيمارستاني برای اعمال جراحي های بزرگ  .1

 کاهش مراجعين بستری به بيمارستان  .3
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 درمانگاه : -

 باشد:واحدارائه دهنده خدمات یزشكي است که به دوصدرت خدمات یزشكي عمدمي وتخصصي به شرح زیر مي

 درمانگاه تخصصی ) پلی کلینیك ( : .5

کوه بصودرت   واحد ارائه دهنده خدمات تخصصي سوریایي و دندانپزشوكي و تشوخيص طبوي بوه بيمواران موي باشود .         

 دوشيفته ،ت، شيفته وشبانه روزی اداره مي شدند.

 درمانگاه عمومی : .2

صودرت وابسوته )بددجوه و    بيمواران سوریایي کوه بوه دو      تشوخيص طبوي   واحد ارائه دهنده خدمات یزشكي عمودمي و 

 اعتبارات   به بيمارستان ، یا مستقل مي باشد .

 بهداشت حرفه ای و طب کار: واحد  -

مسئدليت تامين و ارتقاء سط  سالمت جسمي ، رواني و اجتمواعي کوارگران ، یيشوگيری از بيمواری هوا و      این واحد      

شغیي کوه از لحواظ جسومي و روانوي قودرت انجوام آن را       حدادث ناشي از کار ، به کار گماردن نيروی کار در محيط و 

و  از صدمات و حدادث ناشوي از کوار    و کاهش مدجب جیدگيری عمیكرد مطیدب این واحد  .دارند ، عهده دار مي باشد 

  خداهد شد. سازمانکاهش هزینه های بخش درمان  همچنين

در خصدص رعایت اصدل بهداشوتي   سازمانتقيم از طرفي وظيفه نظارت بر فعاليتهای مراکز درماني بخش درمان مس

مجودد بوه   سالمت جهوت بازگشوت   از کارافتادگان جهت اعاده  يتدانبخشو همچنين تالد در جهت  و حرفه ای و ایمني.

 . نيز به عهده این واحد مي باشد ردر مدارد مزبد قیو ارائه طر يو راهنمائ ين اجتماعيکار حسب قاندن تام

 

 کی:کمیسیونهای پزشواحد  -

قاندن توامين اجتمواعي جهوت تعيوين ميوزان          94تامين اجتماعي در راستای تحقق ماده  سازمانکميسيدنهای یزشكي    

خانداده آنها تشكيل گردیده اسوت . کیيوات وظوائف    از کار افتادگي جسمي و روحي بيمه شدگان تامين اجتماعي و افراد 

عيت درماني بيمه شدگان بيمار و حادثه دیده حرفوه ای )ناشوي   مسئدليت رسيدگي به وضاین کميسيدن عبارت است از 

وضعيت بيموه شودگاني اسوت    دارند. مهمترین وظيفه این واحد رسيدگي به  را  کار  و غير حرفه ای )غير ناشي ازکاراز 

يمواری  که بدليل بيماری حرفه ای و غير حرفه ای از سدی واحدهای اجرایي بيمه ای برای رسيدگي به ميزان یيشرفت ب

بهبوددی کامول و    منظودر کسوب  و یا صدمه دیده شده برای مشخص نمددن زمان مدرد نياز برای استراحت یزشوكي ب 

بازگشت به کار و یا در صدرت عدم بهبددی مشخص نمددن ميزان از کار افتادگي بيمه شده بيموار و یوا حادثوه دیوده     

ننود اسوتفاده از غراموت نقوص مقطودع، ازکارافتوادگي       مامي باشد جهت برخدرداری از کمكهای کدتاه مدت و بیند مدت 

بودوی و تجدیود نظور حسوب فوراهم بوددن امكانوات در یكوي از واحودهای          ساختار کميسيدنهای یزشوكي   جزئي و کیي

رسويدگي  درصدرتي که در مدارد خاص یا . تشكيل مي شدد  سازمانیا یكي از مراکز درماني بنا بر تشخيص  سازمان

در کميسيدنهای بدوی به نتيجه نرسود و یوا بيموه شوده بيموار و یوا واحود         كي بيمه شده بيمار عيت یرونده یزشبه وض

اعترا  نمایند جهت بررسوي و صودور رای نهوائي بوه کميسويدنهای یزشوكي       به رای کميسيدن بدوی اجرایي بيمه ای 

 تجدید نظر ارجاع داده مي شدد.
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ب ( درمان غیرمستقیم : 

تقيم  از طریق خرید خدمت یزشكان ، گروه های یزشكي بيمارستان هوای بخوش دولتوي و    رود ارائه درمان غيرمس    

 ل درمان غير مستقيم انجام مي شدد.زیر نظر اداره ک است که خصدصي بصدرت کیينيكي ویاراکیينيكي وداروخانه ها 

 

 :ي گيردم صدرتدر بخش درمان غير مستقيم به دو صدرت کیي  سازماناستفاده از خدمات درماني    

درماني است که بيمه شده از خدمات درماني وزارت بهداشوت ، درموان و آمودزد یزشوكي،  مراکوز بهداشوتي ،        -4

 سوازمان  طهر  قهرارداد  ها ، نهادها ، ارگان های دولتي و غيردولتي سازماندرماني و بيمارستاني وزارتخانه ها ، 

 .کندمي استفاده 

 هزینوه هوای درمواني    کوه  ، سوازمان بوا   غیرطر  قراردادی خصدصي مراجعه به یزشكان و بيمارستان ها از طریق -2

بخشي حسب تعرفه های مصدب از دفاتر رسيدگي به اسناد یزشكي تدسط بيمه شده یرداخت مي شدد و سپس 

 نماید . مي دریافت از هزینه های یرداختي را 

 

 دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی :

مكیف اسوت ازطریوق  رود درموان غيرمسوتقيم     ين نامه اجرایي قاندن الزام آئ« 41»تأمين اجتماعي طبق ماده  سازمان 

ومدسسات درماني تشخيصي بخوش دولتوي وخصدصوي اقودام نمایود. بوراین اسواس         نسبت به خریدخدمات یزشكان 

رسيدگي ویرداخت اسونادمراکزطرف قوراردادرایس ازارائوه خودمات بوه بيموه شودگان         ، اسنادیزشكي رسيدگي بهدفاتر

 مي دهند.انجام 

 

  :معاونت فرهنگی و اجتماعی
 

، )کارفرمایان، بيمه شدگان شرکای اجتماعيدر ارتباط با به منظدر تحقق کامل تعهدات فرهنگي و اجتماعي سازمان     

 اجرای کیيه فعاليتهای ، سياست گراری و نظارت بریراهبر تيمسئدلاین معاونت وظيفه کارکنان، سازمان ها و...  

 تماعي سازمان تدسط دفاتر زیر بر عهده دارد.اج –فرهنگي 

 
  فرهنگی و اجتماعی عبارتند از:معاونت  دفاتر زیر مجموعه

 دفتر امور فرهنگی و اجتماعی بیمه شدگان و کارکنان .5

 انهادفتر امور فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان و سازم   .2

 دفتر امور فرهنگی و اجتماعی بیمه شدگان و کارکنان   .9

 

 

http://www.tamin.ir/News/Item/27237/16/27237.html
http://www.tamin.ir/News/Item/27683/16/27683.html
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 :دفتر امور فرهنگی و اجتماعی بیمه شدگان و کارکنان

  :خیل استتحت نظارت معاون فرهنگي و اجتماعي انجام وظيفه نمدده و اهم وظایف آن به شرح  این دفتر

اجتماعي جهت ارتقاء سط  آگاهي بيمه شدگان در راستای استفاده کارآمود   _برنامه ریزی در زمينه تدليدات فرهنگي -

 .از خدمات بيمه ای و درماني و کاهش هزینه های زائد در مسير استفاده از این خدمات

اجتمواعي، ارتبواطي،    _موه هوای فرهنگوي    کم، به ایجاد هماهنگي، وحدت رویه و همسودئي در طراحوي و اجورای برنا    -

رفاهي، مشاوره ای و افكار سنجي در زمينه مسائل مرتبط با بيمه شدگان به مدازات ارائه خودمات بيموه ای، درمواني و    

 .رفاهي

بهره گيری فعال از نشریه برون سازماني آتيه و نشریه درون سازماني تأمين به منظدر دستيابي به اهوداف فرهنگوي    -

عي و ارتباطي سازمان و کسب آگاهي مستمر از دیدگاههای بيمه شدگان و کارکنان نسبت به سياسوتها، برناموه   اجتما_

 .ها و خدمات سازمان

اجتمواعي   _برنامه ریزی در زمينه برقراری و تقدیت ارتباطات فعال و مستمر بين سازمان و تشكل های معتبر صنفي -

انبه، عميق و واقع بينانه نسبت به مسائل بيمه شدگان و ارائه یيشونهادهای  نيروهای مدلد کشدر به منظدر اطالع همه ج

 مشخص برای اصالح سياستها و برنامه های سازمان در شاخه های مختیف

اجتماعي جهت اشاعه فرهنو  بيموه و توأمين اجتمواعي در ميوان بيموه شودگان         _برنامه ریزی برای تدليدات فرهنگي  -

ده هوا از طریوق رسوانه هوای فراگيور جمعوي، کتوب درسوي ابتودائي، راهنموائي تحصويیي،            اصیي و تبعي به ویهه خواندا 

 .دبيرستاني و سطدح آمدزد عالي

بررسي نيازهای آمدزشي ضمن هماهنگي بوا اداره کول آمودزد در برگوزاری کالسوهای آمدزشوي و تهيوه جوزوات          -

 .ط به این بخشکاربردی به منظدر ارتقاء سط  دانش و مهارتهای شغیي و حرفه ای مربد

اجتماعي در قبال کارکنان سازمان با هدف تقدیوت روحيوه نظوم و انظبواط     _برنامه ریزی برای تدليد خدمات فرهنگي  -

مستمری بگيران و کارفرمایوان )بوه     یيش برنده، امانتداری، احساس احترام عميق نسبت به بيمه شدگان، بازنشستگان،

 عیق خاطر نسبت به سازمانعندان صاحبان اصیي سازمان ، همدلي و ت

برنامه ریزی برای شناخت مسئیه یابي در زمينه انعكاس بازخدردهای نظام خدمت رساني سازمان به بيمه شدگان و  -

ارتباط فعال با بخش های یهوهشي )موسسه عالي یهوهش تأمين اجتماعي و...  به منظدر کالبد شكافي مسائل مبتال بوه  

 .خش های سياستگراری و اجرائي سازمانو ارائه نتایج یهوهشها به ب

برنامه ریزی برای تقدیت امدر مشاوره و راهنمائي بيمه شدگان به منظدر فراهم سازی امكان طرح چهوره بوه چهوره     -

 ...مسائل بيمه شدگان با مدیران سازمان و تسهيل ارتباط آنان با بخش های اجرائي بيمه ای، درماني و

ت و کميته های تخصصي مرتبط با حدزه مربدط در چارچدب قودانين و مقوررات و بوا    شرکت فعال و موثر در جیسا -

 .تدجه به اختيارات تفدیضي
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 دفتر امور فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان و سازمانها 

 

و سازمانها تحت نظارت معاون فرهنگوي و اجتمواعي انجوام وظيفوه نمودده و      دفتر امدر فرهنگي و اجتماعي کارفرمایان 

 : اهم وظایف آن به شرح خیل است

 ظيفه اصليو

برنامه ریزی برای مشارکت کارفرمایان در فعاليتهای فرهنگي و اجتماعي به منظودر ارتقواء جایگواه شوامخ نيروهوای       -

  نسبت به کار و سازندگي در کشدر مدلد، اعم از کارفرما و کارگر در راستای ارزشگراری

 

برنامه ریزی در زمينه برقراری و تقدیت ارتباطات فعال و مسوتمر بوين سوازمان و تشوكل هوای معتبور کارفرمایوان،         -

یزشكان، مراکز تشخيصي، سازمانها و نهادهای مختیف کشدر به منظدر اطالع همه جانبه، عميق و واقع بينانه نسبت به 

 ه یيشنهادهای مشخص برای اصالح سياستها و برنامه های سازمان در شاخه های مختیفمسائل آنان و ارائ

 

برنامه ریزی برای تقدیت امدر مشواوره و راهنموایي کارفرمایوان و یزشوكان و دسوت انودرکاران مراکوز درمواني و          -

ط آنوان بوا بخشوهای    تشخيصي طرف قرارداد به منظدر فراهم سازی امكان طرح چهره به چهره مسائل و تسهيل ارتبوا 

 )اجرائي )بيمه ای ،درماني

 

برنامه ریزی بورای شوناخت و مسوئیه یوابي در زمينوه انعكواس بازخدردهوای نظوام ارتبواطي، خودماتي سوازمان بوا              -

کارفرمایان، سازمانها و مراکز طرف قرارداد در بخش درمان و ارتبواط فعوال بوا بخشوهای یهوهشوي )مدسسوه عوالي        

و ..  به منظدر کالبود شوكافي مسوائل مبوتال بوه و ارائوه نتوایج یهوهشوها بوه بخشوهای خیوربط            یهوهش تامين اجتماعي 

 سياستگراری و اجرای سازمان

 

اجتماعي در قبوال کارکنوان سوازمان بوا هودف تقدیوت روحيوه و احسواس         _برنامه ریزی برای تدليد خدمات فرهنگي  -

ن شكل دهي نظام بيمه های اجتمواعي  و نيوز یزشوكان و نيوز     احترام عميق نسبت به کارفرمایان )به عندان یكي از ارکا

 ن مدثر در جیب رضایتمندی بيمه شدگامراکز درماني تشخيصي درماني )به عندان اهرمهای کارساز و 

 

اجتماعي جهت اشاعه فرهن  بيمه های اجتماعي در ميان کارفرمایوان از طریوق   _برنامه ریزی برای تدليدات فرهنگي  -

اگير جمعي و نيز ترغيب و تشدیق کارفرمایان نمدنوه و یزشوكان و مراکوز درمواني و تشخيصوي طورف       رسانه های فر

 قرارداد

 

 

 

http://www.tamin.ir/News/Item/27237/16/27237.html


 

 21 

 

 دفتر امور فرهنگی و اجتماعی بیمه شدگان و کارکنان 

نان تحت نظارت معاون فرهنگي و اجتماعي انجام وظيفه نمدده و اهم دفتر امدر فرهنگي و اجتماعي بيمه شدگان و کارک

 :وظایف آن به شرح خیل است

اجتماعي جهت ارتقاء سط  آگاهي بيمه شدگان در راستای استفاده کارآمد  _برنامه ریزی در زمينه تدليدات فرهنگي - 

 .ز این خدماتاز خدمات بيمه ای و درماني و کاهش هزینه های زائد در مسير استفاده ا

اجتمواعي، ارتبواطي،    _کم، به ایجاد هماهنگي، وحدت رویه و همسودئي در طراحوي و اجورای برناموه هوای فرهنگوي        -

رفاهي، مشاوره ای و افكار سنجي در زمينه مسائل مرتبط با بيمه شدگان به مدازات ارائه خودمات بيموه ای، درمواني و    

 .رفاهي

زماني آتيه و نشریه درون سازماني تأمين به منظدر دستيابي به اهوداف فرهنگوي   بهره گيری فعال از نشریه برون سا -

اجتماعي و ارتباطي سازمان و کسب آگاهي مستمر از دیدگاههای بيمه شدگان و کارکنان نسبت به سياسوتها، برناموه   _

 .ها و خدمات سازمان

اجتمواعي   _سازمان و تشكل های معتبر صنفي برنامه ریزی در زمينه برقراری و تقدیت ارتباطات فعال و مستمر بين -

نيروهای مدلد کشدر به منظدر اطالع همه جانبه، عميق و واقع بينانه نسبت به مسائل بيمه شدگان و ارائه یيشونهادهای  

 مشخص برای اصالح سياستها و برنامه های سازمان در شاخه های مختیف

اشاعه فرهنو  بيموه و توأمين اجتمواعي در ميوان بيموه شودگان        اجتماعي جهت  _برنامه ریزی برای تدليدات فرهنگي  -

اصیي و تبعي به ویهه خوانداده هوا از طریوق رسوانه هوای فراگيور جمعوي، کتوب درسوي ابتودائي، راهنموائي تحصويیي،             

 .دبيرستاني و سطدح آمدزد عالي

و تهيوه جوزوات    بررسي نيازهای آمدزشي ضمن هماهنگي بوا اداره کول آمودزد در برگوزاری کالسوهای آمدزشوي       -

 .کاربردی به منظدر ارتقاء سط  دانش و مهارتهای شغیي و حرفه ای مربدط به این بخش

اجتماعي در قبال کارکنان سازمان با هدف تقدیوت روحيوه نظوم و انظبواط     _برنامه ریزی برای تدليد خدمات فرهنگي  -

 بوه ) کارفرمایوان  و بگيوران  مسوتمری  سوتگان، سبت به بيمه شودگان، بازنش ، امانتداری، احساس احترام عميقیيش برنده

 سازمان به نسبت خاطر تعیق و همدلي ، سازمان اصیي صاحبان عندان

برنامه ریزی برای شناخت مسئیه یابي در زمينه انعكاس بازخدردهای نظام خدمت رساني سازمان به بيمه شدگان و  -

تماعي و...  به منظدر کالبد شكافي مسائل مبتال بوه  ارتباط فعال با بخش های یهوهشي )موسسه عالي یهوهش تأمين اج

 .و ارائه نتایج یهوهشها به بخش های سياستگراری و اجرائي سازمان

برنامه ریزی برای تقدیت امدر مشاوره و راهنمائي بيمه شدگان به منظدر فراهم سازی امكان طرح چهوره بوه چهوره     -

 ...باط آنان با بخش های اجرائي بيمه ای، درماني ومسائل بيمه شدگان با مدیران سازمان و تسهيل ارت

شرکت فعال و موثر در جیسات و کميته های تخصصي مرتبط با حدزه مربدط در چارچدب قودانين و مقوررات و بوا     -

 .تدجه به اختيارات تفدیضي
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