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 اجتماعی تامین سازمانمعرفی و آشنایی اجمالی 
 

باه واوگ    )گر اجتماعی است که پوشش دهنده کااگگران قواوب بریار ز ما د       اجتماعی یک سازمان بیمه تامین سازمان     

 .گیرد گا دگ بر می( به ووگ  اختیاگ )ز واقبان قرف ز مشاغل آزاد ( اجباگ 

مای باشاد   میلیون نفر مستمر  بریر   2 بیش از ز اولی  شده میلیون نفر بیمه 11بیش از  سازمانجمعیت تحت پوشش این 

 نهااد یاک   ،اجتمااعی براسااق ناانون    ینتاام  سازمان. گسد میلیون نفر می 34به بیش از  گان شد با دگ نظر گرفتن خانواده بیمهکه 

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

ادغام با ها  متوالی است ز نابل  ها  آن متعلق به افراد تحت پوشش دگ نسل منابع دزلتی نیست ز به همین دلیل سرمایه ز داگایی

 .باشد ها  دزلتی یا غیردزلتی نمی ها ز موسسه هیچ یک از سازمان

ها  مختلف سیاساترااگ  ز   شدگان ز دزلت دگ عروه مشاگکت سه جانبه کاگفرمایان، بیمه ،سازمانتکیه گاه اولی این 

 .ها  کالن ز تامین مالی است گیر  تصمیم

اجتماعی تنظایم   المللی تامین بینسازمان زسیله سازمان جهانی کاگ ز  به برابر استانداگدها  تعیین شده سازمانتعهدا  این 

ا  کاه دگ ایان    خالواه . گا ناانون معاین کارده اسات     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 سازماناسنامه اس 

ز تأییاد شاوگا  عاالی گفااه ز      سابق  بنا به پیشنهاد ززاگ  گفاه ز تأمین اجتماعی 22/4/1331هیأ  ززیران دگ جلسه موگخ       

ن تاأمی  ساازمان اا اساسانامه   1333نانون ساختاگ نظام جامع گفاه ز تأمین اجتماعی ا مصوب  ( 11)تأمین اجتماعی ز به استناد ماده 

 :اجتماعی گا به شرح زیر تصویب نمود

ناانون  ( 12)مااده  ( 2)اا کاه باه موجاب تبصاره      1334نانون تأمین اجتماعی ا مصوب  ( 1)سازمان تأمین اجتماعی موضوع ماده   

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

 .  شود ز سایر نوانین ز مورگا  مربوط اداگه می

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

 .باشد دگمانی 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  داگا  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
 :      رح زير استبه ش سازماناركان 

 الف ا هیأ  امنا  

 مدیره ب ا هیأ  

 پ ا مدیرعامل 

   ا هیأ  نظاگ  
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 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،       ، ها نمایندگي ،، شعب  واحدها ،ی تشكيالت مرکز

 . تهران و شهرستانها مي باشد

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

 حوادث و بيماريها: الف 

 بارداري : ب 

 غرامت دستمزد : ج 

 كارافتادگي از: د

 بازنشستگي : هـ

 مرگ : و

 . قاندن از کم، های ازدواج و عائیه مندی طبق مقررات مربدط برخدردار مي شدنداین 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

 غل آزادصاحبان حرف و مشا .2

 . دریافت کنندگان مستمری های بازنشستگي ، از کارافتادگي و فدت  .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 

 : سازمانستاد مرکزی 

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

 :اداره کل امور استانها 

این اداره کل جهت یاسخگدیي بوه نيازهوا و مسوائل رو بوه گسوترر ادارات کول اسوتانها و واحودهای اجرایوي و                  

تقدیوت مودیریت هوای    )همچنين تدسعه گسترده و همه جانبه دولت به استانها ، استحكام برنامه ریزی منطقه ای کشدر 

ه شوكل گيوری شودراهای شوهر و روسوتا ، ضورورت       همچنين این اداره کل باید با تدجوه بو  . تشكيل شده است( استاني

نگرر جدید به مسائل استاني ، تدجوه بوه برناموه ریوزی اسوتاني و منطقوه ای و ن وارت و ارزشويابي از کارکردهوا و          

به صدرت گسترده خدد را با این شرایط رو بوه رشود و در حوال تحودل ، همسوان       سازمانفعاليتها، ایجاب مي کند که 

ن هماهنگي ساختار فرهنگي ، اجتماعي، اقتصادی و یاسخگدیي بوه نيازهوا، هر وه بيشوتر مدجوب      ساخته تا بتداند ضم

 . را فراهم سازد  سازمانکارآمدی 
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تامين اجتماعي برای انجام مناسب وظایف خدد و هدایت و راهبری واحود هوای اجرایوي دو واحود سوتادی در       سازمان

 سطح هر استان دارد

 

 ان اداره کل تأمین اجتماعی است

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

مي باشد که به من در معرفي خدمات و هودایت و گسوترر فرهنوأ توأمين اجتمواعي بوا ایجواد همواهنگي بوين ادارات ،          

همچنين ن وارت بور حسون اجورای عمیيوات از طریوق        .نمایندگي های تأمين اجتماعي در سطح استان تشكيل شده است

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

 سوازمان و کارفرمایان در نيل به اهداف تعيين شده در قاندن تأمين اجتماعي مي باشد  که سياستها و برنامه های کیي 

و  سوازمان نسبت به بازخدرد عمیيات به ستادمرکزی  سازمانبا تدجه به اختيارات تفدیضي از سدی مدیریت عامل را 

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

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

 . تابعه را راهبری مي نماید 

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

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

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

 . برنامه های تصدیبي را اجرا مي نماید 

 

 :مدیریت درمان استان 

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

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

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

روابط و حفو  مناسوبات منطقوي بوا مقاموات دولتوي و سوایر مقاموات          تابعه استان از طریق تن يم صحيح( غيرمستقيم 

در حودزه  .... ن ام یزشكي، دانشگاه های عیدم یزشكي و  سازماندستگاه ها و مؤسسات ارائه دهنده خدمات یزشكي ، 

 .را عهده دار مي باشد سازمانمدیریت مربدطه به من در 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 انسازم

 

 : سازمانتعهدات و حمایت های 

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

 تعهدات کدتاه مدت: الف 

 تعهدات بیندمدت: ب 
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 :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 

 ، ...حمایت های درماني در مدارد بيماری ، بارداری، حدادث و .4

 غرامت دستمزد ایام بيماری  .2

 غرامت دستمزد ایام بارداری .5

 هزینه سفر و اقامت بيمار و همراه  .1

 (تأمين هزینه وسایل کم، یزشكي )وتز و اورتز یر .3

 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        سازمانمجمدعه حمایت هایي که از سدی 

 :گيرد به شرح زیر مي باشد 

 تگي مستمری بازنشس .4

 مستمری از کارافتادگي کیي  .2

 مستمری از کارافتادگي جزیي .5

 مستمری بازماندگان .1

 (کم، عائیه مندی ، کم، هزینه اوالد ، عيدی )مزایای نقدی ، غيرنقدی و عيدی مستمری بگيران  .3

حمایوت در   قاندن توأمين اجتمواعي  « 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 

در نتيجه تدوین خط مشي ها و سياستگراری و برنامه ریزی و ن ارت و هماهنگي در انجام تعهدات درمواني در  . است 

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

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

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

 . بيمه شده را از روز تدلد تا زمان مرگ در بر مي گيرد سازمانکیي حمایت های 
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 :معاونت اداری و مالی 

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

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

 . برنامه های معاونت های دیگر مي باشد

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

 اداره کل امدر مالي  -4

 اداره کل امدر اداری  -2

 اداره کل بددجه و تشكيالت  -5

 مات عمدمي و رفاه اداره کل خد -1

 و یژوهش اداره کل آمدزر -3

 فني و مهندسي  دفتر  -6

 

  است  زیر  بشرح  یو مال  یادار  معاونت فیوظا 

  یاجرا  بر حسن  ارت و ن   سازمان  نیند  يانسان  یروين  نهيبه  و نگهداشت  نيتام ،  جرب  ام ن   یو اجرا  نیتدو     -

 . مقررات  در  ار دب  آن

  آمدزر  نیند  یستمهايس  یبرقرار  قیر از ط  يانسان  یروين  یو ندساز  یبهساز  ام ن  یاجراو   نیتدو   -

 .  سازمان  هیسرما  نیبزرگتر  مثابه  به  يانسان  یروين  تيفيو ک  تياز کم  يابيو ارزش  ارت و ن   یا تدسعه

  ستهیبر شا  يمبتن  انتصابات  ام ن   یو اجرا  يراح وط  سازمان  يانسان  یروين  جامع  عاتطالا  گاهییا  نیتكد   -

 ...و  يشغی  شرفتيی ريمس  يراح ط ،  يوتجرب  يعیم  یو تدانمند  تيقابی  یدارا  یروهاين  شناخت  قیر از ط  یساالر

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

 ... (و ،درمان  یا مهيب  یها و در حدزه  ستاد و صف  در بخش) آن  يفراسازمان  الزامات

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

 .  مصدب  یها برنامه  در  ار دب  یگرار  هیو سرما  ي،درمان  یا مهيب  یواحدها  بددجه  عمل  بر نحده  ارت و ن 

  ،سرعت  ،صحت  دقت  متضمن  که  یبنحد  يامدر مال  یاجرا  بر حسن  ارت و ن   سازمان  نیند  يمال  ام ن   نیتكد  

 .باشد... و  تيجامع ، تي،شفاف

... و  البات مط  یريگيو ساز، ی  ساخت ، یگرار  هی،سرما  يائ اعط  التيتسه  در حدزه  سازمان  يامدر مال  نیند  يسامانده  

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

مجدد   يو سامانده  يواجرائ  ي،استان  یستاد  وح در سط  يو درمان  یا مهيب  یواحدها  يبانيیشت  به  امدر مربدط  انجام  

 . سازمان  یهايو دارائ  از امدال  انتيو ص  يكیزيف  ت حفاظ حسابها ،  یو نگهدار  ،ثبت نيتام  یهاستميس

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

 ازين  شده  نييتع  یبا استانداردها  بق منط ، اريدر اخت  منابع  ميهتس  بر نحده  ارت و ن ...( و  هينقی  ،وسائط طيارتبا

 .واحدها
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 ری ن   يهائ مدلفه  تیبا رعا  کارکنان  يبدن  تيو ترب  يحیتفر ،  يامدر رفاه  یساز  نهيدر به  الزم  يو مساع  اهتمام  

 .  سازمان  اتيو مقتض  شرائط  و در  ار دب  کارکنان ازيبا ن  بق منط... و  تیکفا ،  تيجامع

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

 ،  يالتي،تشك  یادار  نیو مداز  در ضدابط شتري،ب  باق انط جادیا  قیر از ط  يسازمان  یدر واحدها  زهيمكان  یستمهايس

 .امدر  دنياز اتدماس  يناش  و تحدالت  راتييتغ  به  با تدجه... و  يدزش،آم يمال

 

 

 :معاونت درمان 

توأمين اجتمواعي    سازمانبه من در تحقق کامل تعهدات مقرر در آیين نامه قاندن الزام و ن ارت بر اجرای آن ،  

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

 . امدر درمان منصدب نماید 

 
  :است لیمعاونت درمان به شرح ذ فیوظا

 سياست گراری ون ارت براجرای کیيه فعاليتهای درماني دردوبخش مستقيم وغيرمستقيم -

 یيراهنماو  يدرمان یيو اجرا( هادرمان استان تیریمد) یستاد یو ن ارت واحدها يهماهنگ ،یراهبر تيمسلدل   -

 .مرکدر یواحدها قیو ارائه طر

خانه  يكیزيطب کار، طب ف یكهاينيکز مستقل و کیامر یتهايو ن ارت بر فعال يهماهنگ ،یراهبر تيمسلدل     -

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

و ارائه  يو راهنمائ ين اجتماعيدگان جهت اعاده مجدد به کار حسب قاندن تاماز کارافتا ياستانها و تدانبخش

 يابیکار، ارز ندیکار مراکز مزبدر، فرآ تيفيک ،يساختار مراکز درمان تيوضع يابیارز.در مدارد مزبدر قیطر

 .دبيجهت رفع ع يمنطق یزمهايواحدها و ارائه مكان یيکارا

 اتگزارر 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 ن ارت -

  .فسخ قرارداد نحده عقد قرارداد و یها سميمكان هیارا -

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

  . مشترک ماتيبه من در اتخاذ تصم يگر و ن ام یزشك مهيب

 يیزشك زاتيو ن ارت برحسن انجام امدرتدارکات و انباردارو و تجه یاستگراريس تيمسلدل -

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

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

 . درمان مستقيم انجام مي شدد 

ز طریق خریود خودمت یزشوكان ، گوروه هوای یزشوكي بيمارسوتان هوای بخوش دولتوي و           ا : روش ارائه درمان غیرمستقیم -2
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 . خصدصي بصدرت کیينيكي ویاراکیينيكي وداروخانه ها زیر ن ر اداره کل درمان غير مستقيم انجام مي شدد 

 

 

 

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

 اداره کل درمان مستقيم  -4

 غيرمستقيم  اداره کل درمان -2

 اداره کل یشتيباني  -5

 

 

 

 

 :درمان  معاونت  مروری بر واحدهای اجرایی

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

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

 . انجام مي شدددفاتر رسيدگي به اسناد یزشكي 

 

 : درمان مستقیم (الف 

در سراسور   درماني میكي و استيجاری کزامردر بخش درمان مستقيم از طریق   سازمانو خدمات درماني  تهايفعال     

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

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

 .مي باشد سازمانمستقيم 

 

 :بیمارستان  -

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

  ،کددکان ،زنان وزایمان ،

 .بيهدشي ، رادیدلدژی ،آزمایشگاه واورژانس مي باشد

 :ندع قابل تفكي، مي باشد  5از ن ر ندع وظيفه بيمارستان به 

 

 :« عمومي»بيمارستان  -1

عمودتاً در  داخیي، اطفال ، زنوان و زایموان و جراحوي عمودمي باشود،      : بخش اصیي  1بيمارستاني است که حداقل دارای 
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 . شهرها و مراکز استانها استقرار یافته اند

 

 :« تخصصي» بيمارستان  -2

بخش اصیي بخش های تخصصي ارتدیدی ، ارولدژی ،  شم ، گودر، حیوق    1بيمارستاني است که عالوه بر دارابددن 

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

 

 :« فوق تخصصي »بيمارستان  -3

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

 :شدمي باحدزه های مستقر در بيمارستان حسب وظيفه به شرح زیر

 خدمات آزمایشگاهي      -خدمات یرستاری  -

 خدمات داروخانه    -خدمات رادیدلدژی  -

 العات و مدارک یزشكي و آماریریرر اط     -خدمات فيزیدترایي -

 تغریه      -بهداشت محيط  -

 کتابخانه ، مهدکددک و مددکاری     -بهداشت حرفه ای   -

 امدر اداری      -حسابداری  -

 تدارکات      -انبار -

 لنژری     -تأسيسات  -

 خدمات      -نقیيه  -

 

  :اورژانس  -

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

 .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   ( ی  شوم اطفال ، گدر، حیق و بيني ، جراحي هوای ترميموي و جراحوي هوا    

 . نزدیكترین بيمارستان حدزه فعاليت مي باشد 

 :هدف از تأسيس واحد مزبور 

 ممانعت از تحميل هزینه سنگين به بيمار  .4

 حرف حتي المقدور مخارج و هتیينأ  .2
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 ترخيص هر ه سریعتر بيمار .5

 گ عدم اشغال تخت بيمارستاني برای اعمال جراحي های بزر .1

 کاهش مراجعين بستری به بيمارستان  .3

 

 

 :درمانگاه  -

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

 : پلی کلینیكو درمانگاه تخصصی  .9

بصودرت  کوه  . 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

 .مي باشد بيماران سریایي تشخيص طبي واحد ارائه دهنده خدمات یزشكي عمدمي و

 : بهداشت حرفه ای و طب کارواحد  -

يری از بيمواری هوا و   مسلدليت تامين و ارتقاء سطح سالمت جسمي ، رواني و اجتمواعي کوارگران ، یيشوگ   این واحد      

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

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

  .خداهد شد مانسازکاهش هزینه های بخش درمان  همچنين

در خصدص رعایت اصدل بهداشوتي   سازماناز طرفي وظيفه ن ارت بر فعاليتهای مراکز درماني بخش درمان مستقيم 

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

 . نيز به عهده این واحد مي باشد ردر مدارد مزبد قیه طرو ارائ يو راهنمائ ين اجتماعيکار حسب قاندن تام

 

 :کمیسیونهای پزشکیواحد  -

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

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

ناشوي  )مسلدليت رسيدگي به وضعيت درماني بيمه شدگان بيمار و حادثه دیده حرفوه ای  این کميسيدن عبارت است از 

وضعيت بيموه شودگاني اسوت    مهمترین وظيفه این واحد رسيدگي به . دارند را (کارغير ناشي از)و غير حرفه ای ( کاراز 

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

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

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

ماننود اسوتفاده از غراموت نقوص مقطودع، ازکارافتوادگي       مي باشد جهت برخدرداری از کمكهای کدتاه مدت و بیند مدت 

بودوی و تجدیود ن ور حسوب فوراهم بوددن امكانوات در یكوي از واحودهای          ساختار کميسيدنهای یزشوكي   جزئي و کیي
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رسويدگي  درصدرتي که در مدارد خاص یا . تشكيل مي شدد  زمانسایا یكي از مراکز درماني بنا بر تشخيص  سازمان

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

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

 .ن ر ارجاع داده مي شدد تجدید

 :درمان غیرمستقیم ( ب  

رور ارائه درمان غيرمستقيم  از طریق خرید خدمت یزشكان ، گروه های یزشكي بيمارستان هوای بخوش دولتوي و        

زیر ن ر اداره کل درمان غير مستقيم انجام مي شودد   است که خصدصي بصدرت کیينيكي ویاراکیينيكي وداروخانه ها 

 . 

 .مي گيرد صدرتدر بخش درمان غير مستقيم به دو صدرت کیي  سازمانفاده از خدمات درماني است   

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

 سوازمان  رف ق رارداد ط  ها ، نهادها ، ارگان های دولتي و غيردولتي سازماندرماني و بيمارستاني وزارتخانه ها ، 

 .کندمي استفاده 

 هزینوه هوای درمواني    کوه  ، سوازمان بوا   غیرطرف قراردادمراجعه به یزشكان و بيمارستان های خصدصي  از طریق -2

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

 .  نمایدمي دریافت از هزینه های یرداختي را 

 

 :دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی 

مكیف اسوت ازطریوق  رور درموان غيرمسوتقيم     آئين نامه اجرایي قاندن الزام « 41»تأمين اجتماعي طبق ماده  سازمان 

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

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

 .انجام مي دهند

 


