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 معاونین  محترم  مدری اعال  

 مدریان ک   مستق  ستادی

 استانمدریان ک  تأمین اجتماعی 

 مدری ان ردمان تأمین اجتماعی استان 
 با سالم 

با عنایت به فراهم شدن امکان ارایه خدمات )ویزیت، تجویز دارو، پاراکلینیک شامل آزمایشگاه تشخیی  بیخ ، 

کننخداان خخدمات تشییصخ  و ...(، در بستر الکترونیخک بخرای تمخام  پزشخکان و ارایه تصویربرداری، فیزیوتراپ  و

 اخردد. متوقخ  م  9911های درمان  جدید از اول اسخنند مخاه سخال چاپ دفترچه ،صدور این بیشنامه با ،درمان 

ها و واحدهای تابعه ملزم به اجرای مناد این بیشنامه های درمان استانای و مدیریتدر همین راستا ادارات کل بیمه

مراکخز و موسسخات  ،ننعخان اعخم از پزشخکانذیرسان  الزم به تمام  باشند. مقتض  است ابالعاز تاریخ مذکور م 

 شخداان و مسختمری بگیخران )اصخل  و تیعخ (، ... تمام  بیمه ،غیربرف قرارداد و تشییص  و درمان  برف قرارداد

 انجام پذیرد.

 

 تعاریف:

 سازمان: سازمان تامین اجتماع .

 اجتماع . شده و مستمری بگیر )اصل  و تیع ( تحت پوشش سازمان تامینبیمار: بیمه

مقرر  حمایتهای درمان  توانند ازی درمان(: شرایط  که افراد تحت پوشش سازمان م استحقاق درمان)پوشش بیمه

 مند اردند.در قانون تامین اجتماع  بهره
 

 

 

 

 
 حذف دفترچه درمانی ( 1شماره )مشترک بخشنامه   موضوع:

 و استفاده از کارت ملی برای احراز هویت و برخورداری بیمه شدگان

 از خدمات تشخیصی و درمانی در سازمان تامین اجتماعی 
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 ادارات کل، مدیریت درمان و واحدهای تابعه  -1

های سازمان متوقخ  خواهخد تمام  شعب و کارازاری صدور دفترچه درمان  در 9911 از اول اسنندماه سال -9-9

توانند با ارایه کارت مل ، شناسنامه و یا جلد دفترچه درمخان  در اختیخار تمام  افراد تحت پوشش سازمان م  شد و

در زمخان مراجعخه بخه پزشخک و موسسخات خود از خدمات تشییص  و درمان  مورد تعهد سازمان برخوردار شوند و 

 .دفترچه درمان  از سوی بیمار نیستالزام  به ارایه  ن تشییص  و درما

ای شخده بخرای دریافخت خخدمات بیمخههای تامین اجتماع  موظنند در هر بار مراجعه بیمهشعب و کارازاری -2-9

شداان و مستمری بگیران اعم از اصخل  و تیعخ  اقخدام و روزرسان  ابالعات هویت  بیمهنسیت به ثیت، تکمیل و به

پردازی ها، شخرایط بیمخهای، تعهخدات و اواهینامخههمچنین شرایط استحقاق درمان )شامل:ثیت صحیح ارتیاط بیمه

 و...( را بررس  نموده و در صورت لزوم اقدامات اصالح  الزم را معمول و نتیجه را به ذیننع اعالم نمایند.
 

 مشمولین -2

توانند با مراجعه و تیع  برای تسهیل دریافت خدمات درمان  م  شداان و مستمری بگیران اصل تمام  بیمه -9-2

نسیت به ایجاد حساب کخاربری و تکمیخل مشیصخات هخویت  و  eservices.tamin.irبه سایت سازمان به نشان  

 در درااه مذکور اقدام نمایند.درج شماره تلنن همراه )موبایل( خود 

تواننخد نسخیت بخه ل  و تیع  قیل از مراجعه بخه مراکخز درمخان  م شداان و مستمری بگیران اصتمام  بیمه -2-2

 های زیر اقدام و از پوشش بیمه درمان خود ابمینان حاصل نمایند. استعالم استحقاق درمان از بریق یک  از روش
 ، ورود کدمل  و مشاهده وضعیت پوشش بیمه درمانmedical.tamin.irبه سایت  اجعهمر :9روش 

)استعالم اعتیار درمان (، ورود کدمل  و مشاهده وضعیت پوشخش بیمخه  9* ، انتیاب ازینه 2*9221#ایری شماره: 2روش 

 درمان

 * ، ورود کدمل  و مشاهده وضعیت پوشش بیمه درمان2*9221*9#ایری شماره: 9روش 

 وضعیت پوشش بیمه درمان، ورود کدمل  و مشاهده pwa.tamin.irبه سایت  مراجعه: استناده از اپلیکیشن موبایل، 2روش 

 سنج (، ورود کدمل  و مشاهده وضعیت پوشش بیمه درمان)استحقاق 9* ، انتیاب ازینه 9111#ایری : شماره5روش 

های فوق یا اعالم مراکز درمان ، فاقد استحقاق درمان شده بر اساس نتایج دریافت  از روشدر مواردی که بیمه -9-2

 پیگیری نماید. 9221تواند موضوع را از بریق سامانه باشد، در صورت اعتراض م م 

توانند خالصه سوابق درمان  خخود ( م 2-9تمام  بیمه شداان در صورت ایجاد حساب کاربری )موضوع بند  -2-2

 در پنجره )منوی( میصوص بیمه شداان مالحظه نمایند. eservices.tamin.irرا با مراجعه به سامانه 
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 پزشکان و موسسات تشخیصی و درمانی  -3

نخام در سخامانه نسخیه الکترونیخک تواننخد بخا ثیتتمام  پزشکان اعم از برف قرارداد و غیربرف قرارداد، م  -9-9

 نویس  الکترونیک اقدام نمایند. و دریافت نام کاربری، نسیت به نسیه (ep.tamin.ir)سازمان 

میادرت به تهیه  تشییص  و درمان  اعم از برف قرارداد و غیربرف قرارداد، راسا چنانچه پزشکان و موسسات -9-2

های تحخخت مالکیخخت سخخازمان     سخخامانهانخخد و از پیچ  الکترونیخخک نمخخودهنویسخخ  و نسخخیههای نسیهسخخامانه

(ep.tamin.ir, darman.tamin.ir)  تیار و مورد نظر های در اختوانند با استناده از سامانهکنند، م استناده نم

، نسخیت بخه افزاری برف قرارداد خخودهای نرمتوسط شرکت (API)افزارهای واسط سازی نرمخود و از بریق پیاده

 نویس  و پذیرش الکترونیک نسخ اقدام نمایند. نسیه

رچخه پزشکان و موسسات برف قرارداد پس از احراز هویت فرد )رویت کارت ملخ ، شناسخنامه و یخا جلخد دفت -9-9

هخای اعالمخ  سخازمان، ی درمخان( از روشدرمان ( و استعالم برخورداری بیماران از استحقاق درمان )پوشش بیمخه

در بسختر الکترونیخک و در صخورت قطخع بخودن سیسختم  نویس  و ارایه خدمات تشییص  و درمان نسیت به نسیه

تعلق به موسسه درمان  به جای برگ دفترچه پزشک و یا سرنسیه م از سرنسیه میصوص مطبمکانیزه  با استناده 

 درمان  بیمار اقدام نمایند. 

شخداان هماننخد سخایر بیمه "بیماران خخاص"های استعالم استحقاق درمان )پوشش بیمه درمان( برای روش -9-2

 "اصخخ"است با این تناوت که این بیماران در کد پیگیری و اسختعالم برخخورداری از خخدمات درمخان  بخا پسخوند 

 شوند. مشی  م 

فاقد کدمل  باشد تا زمخان صخدور شناسخنامه و  "نوزاد"ارایه خدمات درمان  در بیش بستری در مواردی که  -9-5

 پذیر است.اختصاص کدمل  به نوزاد )حداکثر تا یکماه پس از تولد( از بریق کدمل  مادر امکان

یگانه با استناده از کخد اختصاصخ  منخدرج در جلخد دفترچخه تا ابالع ثانوی احراز هویت بیمه شداان اتیاع ب -9-1

بخرای برخخورداری از  "جلد دفترچه درمخان "ایرد. لذا ارایه رقم اول شماره سریال دفترچه( صورت م  91درمان  )

شداان اتیاع خارج  کخه جدیخدالورود دسته از بیمهخدمات تشییص  و درمان  توسط اتیاع ضروری است. ضمنا آن

 مند شوند.توانند از خدمات درمان  درتعهد سازمان بهرهد، با ارایه شماره اختصاص  فراایر)فیدا( م باشنم 

باشد و در حخین ارایه خدمات تشییص  و درمان  به بیماران اورژانس  منوط به دریافت استحقاق درمان نم  -9-7

 شود.درمان این فرایند انجام م 

پخس از احخراز هویخت و ، پزشک پزشک برف قرارداددر صورت مراجعه بیمار به  نویسی الکترونیک:نسخه -9-8

ثیت شماره تلنن همراه )موبایل( متعلق به بیمار و انجام معاینه نسیت به ثیت خدمات پزشک  )اعم از انجام ویزیت، 

در ایخن صخورت نمایخد. تجویز دارو و سایر خدمات تشییص  و درمخان ...( در سخامانه نسخیه الکترونیخک اقخدام م 

 الزحمه پزشک معالج برف قرارداد برابر ضوابط مربوبه و به صورت بر خط توسط سازمان پرداخت خواهد شد. حق
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، چنانچه امکخان اسختناده از پزشک برف قرارداددر صورت مراجعه بیمار به  :نویسی غیرالکترونیکنسخه -9-1

نویس  و...( میسر نیاشد، پزشک پخس از احخراز طع سامانه نسیههای الکترونیک به هر دلیل )قطع اینترنت، قسامانه

استعالم برخورداری وی از استحقاق درمان )پوشش /دفترچه درمان  و /شناسنامههویت بیمار با استناده از کارت مل 

( اقخدام A5مرکخز درمخان  )ترجیحخا در قطخع /سرنسیه میصوص مطبنسیت به معاینه و تجویز در بیمه درمان(، 

بایست به پزشک م تا زمان ابالغ استاندارد الزم برای سرنسیه از برف سازمان، دستور نماید. الزم به ذکر است م 

صورت خوانا در دو برگ تجویز اردد. برگ اول سرنسیه برای مراجعه به داروخانه و سایر موسسات پاراکلینیخک بخه 

شخود. ارسخال بخرگ دوم یریت درمخان اسختان تحویخل م الزحمه به مدبیمار و برگ دوم سرنسیه برای دریافت حق

السابق مشابه فرآیند ارسال بخرگ میصخوص پزشخک در سرنسیه میصوص پزشک به مدیریت درمان استان، کماف 

 دفترچه درمان  است.

ی ثیت مشیصات هویت  بیمار شامل نام و نام خانوادا ، شماره کدمل ، تاریخ ویزیت بیمار و ثیت کد پیگیر -9-91

/مرکز درمان  الزام  است )ثیت کد پیگیری استحقاق استحقاق درمان )پوشش بیمه درمان( بر روی سرنسیه پزشک

 پزشکان تا ابالع ثانوی اجیاری نیست(.  توسطدرمان 

ند، و بعد از آن، برخ  از بیماران با دفترچه درمان  خود به پزشک مراجعه نمای 9/92/9911چنانچه از تاریخ  -9-99

نویس  الکترونیک، همانند روال سابق از دفترچه درمان  بیمخاران بخرای تواند در صورت عدم امکان نسیهپزشک م 

السابق بخه مخدیریت درمخان اسختان ارسخال تجویز خدمات پزشک  استناده نموده و برگ میصوص پزشک را کماف 

 نماید.

ود )اعم از انجام ویزیخت و خخدمات( کخه بخا اسختناده از ، باید نسیت به ثیت عملکرد خپزشک برف قرارداد -9-92

سرنسیه مطب یا برگ دفترچه درمان  بیماران انجام شده است در فرم ثیت نسخ کاغذی سامانه نسیه الکترونیخک 

 درمان استان ارسال نماید.  السابق اقدام و نسخ کاغذی را در پایان ماه به مدیریتکماف 

ریال  برای پزشکان و موسسات برف قخرارداد منخوط بخه میخزان مشخارکت آنهخا در  تعیین سق  تعدادی و -9-99

هخای الزم و در چخارچوب ضخوابط و باشد کخه بخا انجخام نظخارت و کنترلنویس  و پذیرش الکترونیک نسخ م نسیه

 شود. مقررات مربوبه به مدیریت درمان استان وااذار م 

های الکترونیک سازمان توانند با اتصال به سامانهشکان برف قرارداد م همانند پز پزشکان غیربرف قرارداد -9-92

نویس  الکترونیک اقدام نمایند. در صورت عخدم امکخان اسختناده از های مورد استناده خود، نسیت به نسیهیا سامانه

تواند دسختور پزشخک  را نویس  و...(، پزشک م های الکترونیک به هر دلیل )قطع اینترنت، قطع سامانه نسیهسامانه

 /موسسه در یک برگ تجویز و تحویل بیمار نماید.در سرنسیه میصوص مطب

(، صخرفا  از  و... MSاز آنجاییکه تجویز برخ  داروها )از قییل داروهای تحت وب، بیماران خاص، سخربان ،  -9-95

پزشخکان و موسسخات رسخان  الزم بخه باشد ضروری است ابخالعبریق نسیه الکترونیک، در دستور کار سازمان م 

نویس  و پذیرش نسخ الکترونیک  برای استناده از بستر الکترونیک برای نسیه تشییص  و درمان  غیربرف قرارداد
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انجام پذیرد. تمهیدات الزم برای ایجاد دسترس  موسسات مذکور برای پخذیرش نسخخ الکترونیخک توسخط مخدیریت 

 شود.درمان استان فراهم م 

االمکخان ها و موسسات پاراکلینیک برای ارایه خدمات بر بستر غیرالکترونیخک )نسخخ کاغخذی( حت داروخانه -9-91

شخداان در باید نسیت به دریافت و ثیت کد پیگیری اقدام نمایند. ثیت کد پیگیری پس از تکمیخل مشیصخات بیمه

 الزام  خواهد بود. eservices.tamin.irسامانه 

ها و یخا تواند نسیه کاغذی پزشک معخالج را بخه داروخانخهنویس  الکترونیک، بیمار م م نسیهدر صورت عد -9-97

موسسات پاراکلینیک برف قرارداد ارایه نموده و خدمات مورد نیاز خود را دریافت نماید. موسسخات مخذکور موظخ  

/موسسخه در سخامانه ص پزشک، نسیت به ثیت نسخ مندرج در سرنسیه میصوبیماربا استناده از کد مل  باشند م 

(، و ارایه خدمت APIسازی ی تحت مالکیت مرکز )از بریق پیادهیا سامانهو  (darman.tamin.ir)معاونت درمان 

درمان استان ارسال نمایند. فرایند ثیت نسخ کاغذی مندرج  اقدام نموده و نسخ کاغذی را مطابق قرارداد به مدیریت

 الع ثانوی مطابق روال قیل خواهد بود.های درمان  تا ابدر دفترچه

شخداان نویس  و پذیرش نسخ در بستر الکترونیک بخرای تکمیخل پرونخده سخالمت بیمخهکه نسیهاز آنجای  -9-98

ضروری است، پرداخت مطالیات مرتیط با نسخ الکترونیک در اولویت سخازمان قخرار دارد. اسختناده از نسخخ کاغخذی 

نویس  افزاری )قطع اینترنت، قطع سامانه نسیهنویس  الکترونیک به دالیل نرمکه نسیهصرفا  در مواردی مجاز است 

 و...( و سیت افزاری و ... فراهم نیاشد.
 

دهنده بیمه تکمیل  درمخان های ارایههماهنگ  الزم با بیمه مرکزی برای پذیرش نسخ الکترونیک توسط شرکت -2

های بیمه تجاری توسط بیمه مرکزی به شرکت 25/91/11مورخ  925911/219/11به عمل آمده و ب  نامه شماره 

تواند نسخیه کاغخذی پزشخک را ابالغ شده است. در صورت تجویز دستور پزشک بر روی سرنسیه نیز، بیمه شده م 

 السابق به بیمه تکمیل  مربوبه تحویل و اقدام نماید.کماف 
 

کترونیک و یا کاغذی به استناد ه توسط پزشک به صورت نسیه التمام  خدمات تشییص  و درمان  تجویز شد -5

ضخمن  "غیرحخقمن"و  "غیخر"شود. بنابراین استناده از کدمل  شده ثیت م مل  در پرونده سالمت شی  بیمهکد

تواند در روند تشیی  و درمان بیماری افراد ایجاد مشکل نماید. لذا تمام  پزشخکان و مغایرت با موازین حقوق  م 

 "غیخر"موسسات تشییص  و درمان  موظ  هستند ضمن احراز هویت بیمه شده از ارایه خدمت به افراد با کد مل  

به  "غیر"برابر مقررات و ضوابط خودداری نمایند. مسئولیت حقوق  و قضای  حاصل از ارایه و یا استناده از کد مل  

 /اشیاص مربوبه خواهد بود.عهده شی 
 

زمان موظ  است ظرف مدت ده روز از تاریخ صدور این بیشنامه، ضوابط حذف دفترچخه را در معاونت درمان سا -1

 اردد، تدوین و ابالغ نماید.  دو استان فارس و مازندران، که برح پزشک خانواده در آنها اجرا م 
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وابط عموم  و فرهنگخ  های رها مکلنند تمهیدات  اتیاذ نمایند تا از بریق حوزهمدیران کل و مدیران درمان استان

های مجازی، جراید و ...( در اسرع وقت به تمخام  رسان  جامع و کامل )از بریق صدا و سیما، رسانهنسیت به ابالع

های علخوم پزشخک ، جوامخع کننداان خدمات، سخازمان نظخام پزشخک ، دانشخگاهشداان و ارایهذیننعان اعم از بیمه

 امین اجتماع  اقدام نمایند.کاراری و کانون بازنشستگان سازمان ت
 

 باشد.های درمان استان م ای و مدیریتمسئولیت حسن اجرای این بیشنامه بر عهده مدیران کل بیمه

 

 

 

 

 

 
 

 

 مصطفی  ساالری 
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 معاونین  محترم  مدری اعال  

 مدریان ک   مستق  ستادی

 مدریان ک  تأمین اجتماعی استان

 مدری ان ردمان تأمین اجتماعی استان 
 با سالم 
)ویزیت، تجویز دارو، پاراکلینیک شامل آزمایشگاه تشیی  بیخ ، عنایت به فراهم شدن امکان ارایه خدمات با

 ،کننداان خدمات تشییص  و درمان تصویربرداری، فیزیوتراپ  و...(، در بستر الکترونیک برای تمام  پزشکان و ارایه

همخین اخردد. در متوقخ  م  9911های درمان  جدید از اول اسنند ماه سخال چاپ دفترچه ،با صدور این بیشنامه

ها و واحدهای تابعه ملزم به اجرای مناد این بیشنامه از تخاریخ های درمان استانای و مدیریتراستا ادارات کل بیمه

مراکز و موسسات تشییصخ  و  ،ننعان اعم از پزشکانرسان  الزم به تمام  ذیباشند. مقتض  است ابالعمذکور م 

 شداان و مستمری بگیران )اصل  و تیع (، ... انجام پذیرد.بیمهتمام   ،درمان  برف قرارداد و غیربرف قرارداد

 

 تعاریف:

 سازمان: سازمان تامین اجتماع .

 شده و مستمری بگیر )اصل  و تیع ( تحت پوشش سازمان تامین اجتماع .بیمار: بیمه

مقرر  یتهای درمان حما توانند ازی درمان(: شرایط  که افراد تحت پوشش سازمان م استحقاق درمان)پوشش بیمه

 مند اردند.در قانون تامین اجتماع  بهره
 

 

 

 

 

 
 حذف دفترچه درمانی( 1بخشنامه مشترک شماره ) موضوع:

 هویت و برخورداری بیمه شدگانو استفاده از کارت ملی برای احراز 

 از خدمات تشخیصی و درمانی در سازمان تامین اجتماعی 
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 ادارات کل، مدیریت درمان و واحدهای تابعه  -1

های سازمان متوق  خواهد صدور دفترچه درمان  در تمام  شعب و کارازاری 9911 از اول اسنندماه سال -9-9

رایه کارت مل ، شناسنامه و یا جلد دفترچه درمان  در اختیار توانند با اتمام  افراد تحت پوشش سازمان م  شد و

در زمان مراجعه به پزشک و موسسات خود از خدمات تشییص  و درمان  مورد تعهد سازمان برخوردار شوند و 

 .دفترچه درمان  از سوی بیمار نیستالزام  به ارایه  تشییص  و درمان 

ای شده برای دریافت خدمات بیمه  موظنند در هر بار مراجعه بیمههای تامین اجتماعشعب و کارازاری -9-2

شداان و مستمری بگیران اعم از اصل  و تیع  اقدام و روزرسان  ابالعات هویت  بیمهنسیت به ثیت، تکمیل و به

پردازی ها، شرایط بیمهای، تعهدات و اواهینامههمچنین شرایط استحقاق درمان )شامل:ثیت صحیح ارتیاط بیمه

 و...( را بررس  نموده و در صورت لزوم اقدامات اصالح  الزم را معمول و نتیجه را به ذیننع اعالم نمایند.
 

 مشمولین -2

توانند با مراجعه شداان و مستمری بگیران اصل  و تیع  برای تسهیل دریافت خدمات درمان  م تمام  بیمه -2-9

نسیت به ایجاد حساب کاربری و تکمیل مشیصات هویت  و  eservices.tamin.irبه سایت سازمان به نشان  

 در درااه مذکور اقدام نمایند.درج شماره تلنن همراه )موبایل( خود 

توانند نسیت به شداان و مستمری بگیران اصل  و تیع  قیل از مراجعه به مراکز درمان  م تمام  بیمه -2-2

 های زیر اقدام و از پوشش بیمه درمان خود ابمینان حاصل نمایند. بریق یک  از روشاستعالم استحقاق درمان از 
 ، ورود کدمل  و مشاهده وضعیت پوشش بیمه درمانmedical.tamin.irورود به سایت  :9روش 

بیمه  )استعالم اعتیار درمان (، ورود کدمل  و مشاهده وضعیت پوشش 9* ، انتیاب ازینه 2*9221#ایری شماره: 2روش 

 درمان

 * ، ورود کدمل  و مشاهده وضعیت پوشش بیمه درمان2*9221*9#ایری شماره: 9روش 

 ، ورود کدمل  و مشاهده وضعیت پوشش بیمه درمانpwa.tamin.ir: استناده از اپلیکیشن موبایل، ورود به سایت 2روش 

   و مشاهده وضعیت پوشش بیمه درمانسنج (، ورود کدمل)استحقاق 9* ، انتیاب ازینه 9111#ایری : شماره5روش 

های فوق یا اعالم مراکز درمان ، فاقد استحقاق درمان شده بر اساس نتایج دریافت  از روشدر مواردی که بیمه -2-9

 پیگیری نماید. 9221تواند موضوع را از بریق سامانه باشد، در صورت اعتراض م م 

توانند خالصه سوابق درمان  خود ( م 2-9حساب کاربری )موضوع بند تمام  بیمه شداان در صورت ایجاد  -2-2

 در پنجره )منوی( میصوص بیمه شداان مالحظه نمایند. eservices.tamin.irرا با مراجعه به سامانه 
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 پزشکان و موسسات تشخیصی و درمانی  -3

نام در سامانه نسیه الکترونیک وانند با ثیتتتمام  پزشکان اعم از برف قرارداد و غیربرف قرارداد، م  -9-9

 نویس  الکترونیک اقدام نمایند. و دریافت نام کاربری، نسیت به نسیه (ep.tamin.ir)سازمان 

میادرت به تهیه  چنانچه پزشکان و موسسات تشییص  و درمان  اعم از برف قرارداد و غیربرف قرارداد، راسا -9-2

های تحت مالکیت سازمان     سامانهاند و از پیچ  الکترونیک نمودهنسیهنویس  و های نسیهسامانه

(ep.tamin.ir, darman.tamin.ir)  های در اختیار و مورد نظر توانند با استناده از سامانهکنند، م استناده نم

، نسیت به اد خودافزاری برف قراردهای نرمتوسط شرکت (API)افزارهای واسط سازی نرمخود و از بریق پیاده

 نویس  و پذیرش الکترونیک نسخ اقدام نمایند. نسیه

پزشکان و موسسات برف قرارداد پس از احراز هویت فرد )رویت کارت مل ، شناسنامه و یا جلد دفترچه  -9-9

ان، های اعالم  سازمی درمان( از روشدرمان ( و استعالم برخورداری بیماران از استحقاق درمان )پوشش بیمه

در بستر الکترونیک و در صورت قطع بودن سیستم  نویس  و ارایه خدمات تشییص  و درمان نسیت به نسیه

پزشک و یا سرنسیه متعلق به موسسه درمان  به جای برگ دفترچه  از سرنسیه میصوص مطبمکانیزه  با استناده 

 درمان  بیمار اقدام نمایند. 

شداان همانند سایر بیمه "بیماران خاص"رمان )پوشش بیمه درمان( برای های استعالم استحقاق دروش -9-2

 "خاص"است با این تناوت که این بیماران در کد پیگیری و استعالم برخورداری از خدمات درمان  با پسوند 

 شوند. مشی  م 

مان صدور شناسنامه و فاقد کدمل  باشد تا ز "نوزاد"ارایه خدمات درمان  در بیش بستری در مواردی که  -9-5

 پذیر است.اختصاص کدمل  به نوزاد )حداکثر تا یکماه پس از تولد( از بریق کدمل  مادر امکان

تا ابالع ثانوی احراز هویت بیمه شداان اتیاع بیگانه با استناده از کد اختصاص  مندرج در جلد دفترچه  -9-1

برای برخورداری از  "جلد دفترچه درمان "ایرد. لذا ارایه رقم اول شماره سریال دفترچه( صورت م  91درمان  )

شداان اتیاع خارج  که جدیدالورود دسته از بیمهخدمات تشییص  و درمان  توسط اتیاع ضروری است. ضمنا آن

 مند شوند.توانند از خدمات درمان  درتعهد سازمان بهرهباشند، با ارایه شماره اختصاص  فراایر)فیدا( م م 

باشد و در حین ارایه خدمات تشییص  و درمان  به بیماران اورژانس  منوط به دریافت استحقاق درمان نم  -9-7

 شود.درمان این فرایند انجام م 

پس از احراز هویت و ، پزشک پزشک برف قرارداددر صورت مراجعه بیمار به  نویسی الکترونیک:نسخه -9-8

( متعلق به بیمار و انجام معاینه نسیت به ثیت خدمات پزشک  )اعم از انجام ویزیت، ثیت شماره تلنن همراه )موبایل

نماید. در این صورت تجویز دارو و سایر خدمات تشییص  و درمان ...( در سامانه نسیه الکترونیک اقدام م 

 داخت خواهد شد. الزحمه پزشک معالج برف قرارداد برابر ضوابط مربوبه و به صورت بر خط توسط سازمان پرحق
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، چنانچه امکان استناده از پزشک برف قرارداددر صورت مراجعه بیمار به  :نویسی غیرالکترونیکنسخه -9-1

نویس  و...( میسر نیاشد، پزشک پس از احراز های الکترونیک به هر دلیل )قطع اینترنت، قطع سامانه نسیهسامانه

استعالم برخورداری وی از استحقاق درمان )پوشش /دفترچه درمان  و سنامه/شناهویت بیمار با استناده از کارت مل 

( اقدام A5/مرکز درمان  )ترجیحا در قطع نسیت به معاینه و تجویز در سرنسیه میصوص مطببیمه درمان(، 

بایست به م پزشک تا زمان ابالغ استاندارد الزم برای سرنسیه از برف سازمان، دستور نماید. الزم به ذکر است م 

صورت خوانا در دو برگ تجویز اردد. برگ اول سرنسیه برای مراجعه به داروخانه و سایر موسسات پاراکلینیک به 

شود. ارسال برگ دوم الزحمه به مدیریت درمان استان تحویل م بیمار و برگ دوم سرنسیه برای دریافت حق

سابق مشابه فرآیند ارسال برگ میصوص پزشک در السرنسیه میصوص پزشک به مدیریت درمان استان، کماف 

 دفترچه درمان  است.

ثیت مشیصات هویت  بیمار شامل نام و نام خانوادا ، شماره کدمل ، تاریخ ویزیت بیمار و ثیت کد پیگیری  -9-91

ستحقاق /مرکز درمان  الزام  است )ثیت کد پیگیری ااستحقاق درمان )پوشش بیمه درمان( بر روی سرنسیه پزشک

 درمان توسط پزشکان تا ابالع ثانوی اجیاری نیست(. 

و بعد از آن، برخ  از بیماران با دفترچه درمان  خود به پزشک مراجعه نمایند،  9/92/9911چنانچه از تاریخ  -9-99

ماران برای نویس  الکترونیک، همانند روال سابق از دفترچه درمان  بیتواند در صورت عدم امکان نسیهپزشک م 

السابق به مدیریت درمان استان ارسال تجویز خدمات پزشک  استناده نموده و برگ میصوص پزشک را کماف 

 نماید.

، باید نسیت به ثیت عملکرد خود )اعم از انجام ویزیت و خدمات( که با استناده از پزشک برف قرارداد -9-92

شده است در فرم ثیت نسخ کاغذی سامانه نسیه الکترونیک  سرنسیه مطب یا برگ دفترچه درمان  بیماران انجام

 درمان استان ارسال نماید.  السابق اقدام و نسخ کاغذی را در پایان ماه به مدیریتکماف 

تعیین سق  تعدادی و ریال  برای پزشکان و موسسات برف قرارداد منوط به میزان مشارکت آنها در  -9-99

های الزم و در چارچوب ضوابط و باشد که با انجام نظارت و کنترلنیک نسخ م نویس  و پذیرش الکترونسیه

 شود. مقررات مربوبه به مدیریت درمان استان وااذار م 

های الکترونیک سازمان توانند با اتصال به سامانههمانند پزشکان برف قرارداد م  پزشکان غیربرف قرارداد -9-92

نویس  الکترونیک اقدام نمایند. در صورت عدم امکان استناده از خود، نسیت به نسیههای مورد استناده یا سامانه

تواند دستور پزشک  را نویس  و...(، پزشک م های الکترونیک به هر دلیل )قطع اینترنت، قطع سامانه نسیهسامانه

 /موسسه در یک برگ تجویز و تحویل بیمار نماید.در سرنسیه میصوص مطب

(، صرفا  از  و... MSآنجاییکه تجویز برخ  داروها )از قییل داروهای تحت وب، بیماران خاص، سربان ، از  -9-95

پزشکان و موسسات رسان  الزم به باشد ضروری است ابالعبریق نسیه الکترونیک، در دستور کار سازمان م 

نویس  و پذیرش نسخ الکترونیک  سیهبرای استناده از بستر الکترونیک برای ن تشییص  و درمان  غیربرف قرارداد
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انجام پذیرد. تمهیدات الزم برای ایجاد دسترس  موسسات مذکور برای پذیرش نسخ الکترونیک توسط مدیریت 

 شود.درمان استان فراهم م 

االمکان ها و موسسات پاراکلینیک برای ارایه خدمات بر بستر غیرالکترونیک )نسخ کاغذی( حت داروخانه -9-91

شداان در اید نسیت به دریافت و ثیت کد پیگیری اقدام نمایند. ثیت کد پیگیری پس از تکمیل مشیصات بیمهب

 الزام  خواهد بود. eservices.tamin.irسامانه 

ها و یا تواند نسیه کاغذی پزشک معالج را به داروخانهنویس  الکترونیک، بیمار م در صورت عدم نسیه -9-97

نیک برف قرارداد ارایه نموده و خدمات مورد نیاز خود را دریافت نماید. موسسات مذکور موظ  موسسات پاراکلی

/موسسه در سامانه ، نسیت به ثیت نسخ مندرج در سرنسیه میصوص پزشکبیماربا استناده از کد مل  باشند م 

(، و ارایه خدمت APIسازی دهی تحت مالکیت مرکز )از بریق پیایا سامانهو  (darman.tamin.ir)معاونت درمان 

درمان استان ارسال نمایند. فرایند ثیت نسخ کاغذی مندرج  اقدام نموده و نسخ کاغذی را مطابق قرارداد به مدیریت

 های درمان  تا ابالع ثانوی مطابق روال قیل خواهد بود.در دفترچه

شداان برای تکمیل پرونده سالمت بیمهنویس  و پذیرش نسخ در بستر الکترونیک که نسیهاز آنجای  -9-98

ضروری است، پرداخت مطالیات مرتیط با نسخ الکترونیک در اولویت سازمان قرار دارد. استناده از نسخ کاغذی 

نویس  افزاری )قطع اینترنت، قطع سامانه نسیهنویس  الکترونیک به دالیل نرمصرفا  در مواردی مجاز است که نسیه

 و ... فراهم نیاشد. و...( و سیت افزاری
 

دهنده بیمه تکمیل  درمان های ارایههماهنگ  الزم با بیمه مرکزی برای پذیرش نسخ الکترونیک توسط شرکت -2

های بیمه تجاری توسط بیمه مرکزی به شرکت 25/91/11مورخ  925911/219/11به عمل آمده و ب  نامه شماره 

تواند نسیه کاغذی پزشک را زشک بر روی سرنسیه نیز، بیمه شده م ابالغ شده است. در صورت تجویز دستور پ

 السابق به بیمه تکمیل  مربوبه تحویل و اقدام نماید.کماف 
 

تمام  خدمات تشییص  و درمان  تجویز شده توسط پزشک به صورت نسیه الکترونیک و یا کاغذی به استناد  -5

ضمن  "غیرحقمن"و  "غیر"شود. بنابراین استناده از کدمل  شده ثیت م کدمل  در پرونده سالمت شی  بیمه

تواند در روند تشیی  و درمان بیماری افراد ایجاد مشکل نماید. لذا تمام  پزشکان و مغایرت با موازین حقوق  م 

 "غیر"موسسات تشییص  و درمان  موظ  هستند ضمن احراز هویت بیمه شده از ارایه خدمت به افراد با کد مل  

به  "غیر"برابر مقررات و ضوابط خودداری نمایند. مسئولیت حقوق  و قضای  حاصل از ارایه و یا استناده از کد مل  

 /اشیاص مربوبه خواهد بود.عهده شی 
 

معاونت درمان سازمان موظ  است ظرف مدت ده روز از تاریخ صدور این بیشنامه، ضوابط حذف دفترچه را در  -1

 اردد، تدوین و ابالغ نماید.  ازندران، که برح پزشک خانواده در آنها اجرا م دو استان فارس و م
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های روابط عموم  و فرهنگ  ها مکلنند تمهیدات  اتیاذ نمایند تا از بریق حوزهمدیران کل و مدیران درمان استان

...( در اسرع وقت به تمام   های مجازی، جراید ورسان  جامع و کامل )از بریق صدا و سیما، رسانهنسیت به ابالع

های علوم پزشک ، جوامع کننداان خدمات، سازمان نظام پزشک ، دانشگاهشداان و ارایهذیننعان اعم از بیمه

 کاراری و کانون بازنشستگان سازمان تامین اجتماع  اقدام نمایند.
 

 .باشددرمان استان م های ای و مدیریتمسئولیت حسن اجرای این بیشنامه بر عهده مدیران کل بیمه

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 مصطفی  ساالری 

 / پارافانم و انم خانوادگی

 کارشناس تهیه کننده

 / پارافانم و انم خانوادگی

 / ادارهرئیس گروه

 / پارافانم و انم خانوادگی

 معاون مدریک 

 / پارافانم و انم خانوادگی

 مدریک 

 / پارافانم و انم خانوادگی

 معاونت ذریبط

 

 
    


