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 تادی مستق  س /مدریان ک  معاونین محترم

 مدریان ک  تأمین اجتماعی استان

 مدری ان ردمان تأمین اجتماعی استان 

 با سالم 

 ، حذف  دذیری د درته ذر دریذا د   نذر یتسذیر درذارا در اراتذر مذییاب دریذا د نذر نر ذر  ذی ا در راستای 

ارهاد دحت دکفا آ ا  در کلرر یهاکز دریا د اعم از یلکد   غرهیلکد طه  قهارداد   ه چترن کاهش    یرت هی نگرها 

سذازیا    ای ذاد ریذایت تیی، در ذاس  خرذت درب اعتبذار های رسذ د نر  عب   کار زاریذیهنط یهاجعر یخاطبرن 

   هدد.یدجایگزین آ   سامانه استحقاق درمانهای دریا د حف    امف استحقاق دریا  از طهیق درته ر

 عزیذز در یهاکذز دریذا د، دیجذر  نگرها  یرت هی  ی ا لفا نر یتسیر ای اد ه اهتگد در اراتر مییاب دریا د نر نر ر

   ایی:ا د را نر رعایت یفاد ذیا جلب یدای   دری احیهای اجهاید اعم از؛ نر رکلرر 

  نگرذها  ، یرت هی ی ا رهآیتی دایرن اعتبار درته ر دریا د حف     رازی نر یهاجعر نر ر 1/3/1311از داریخ  -1

در این  نا ی.درته ر دریا د   دهای رس د سازیا  جات د ییی اعتبار ارهاد دحت دکفا آ ا  نر  عب   کار زاری

ی ن رعایت اصذیل    حت دکفا آ ا نگرها    ارهاد د، یرت هی ا  یراستا نهرسد   کتتهل استحقاق دریا  نر ر

 اده ازنا استف، کد طه  قهارداد   پز کا ، غرهیلکلرر یهاکز دریا د اعم از: یلکد در ای در نخش سهپایدقیاعی نر ر

   ذذذهس ارزارهذذذای دحذذذت     USSD  ،Mobile App  ،SMSجذذذایگزین  ذذذایا ؛هذذذای یکذذذد از ر  

(medical.tamin.ir  darman.tamin.ir نر  هح راهت ای کارنهی )"ا  اس میاهی  هدیی "پیوست.  

هذای ررذ  ه وی ذا د الزس نر ذکه است رهآیتی امف استحقاق دریا  در نخش نرتهی ی ن رعایت اصذیل   قیاعذی

 .نر قیب مید ناقد استهای نر ر  ه پایر ک اکا  دریا د سازیا 

ذیذا ا  ذاس میاهذی  در راستای حف  دایرن اعتبار درته ر دریا د، سه یس استعالس استحقاق ست د نر د  ر   -2

  هدیی: 

 الذذ: : سذذه یس اسذذتعالس اسذذتحقاق دریذذا  نذذر صذذیرب عذذاس از طهیذذق یکذذد از ر   هذذای رذذیق الذذفکه ، یذذ ن

  "ح ایت دریذا د  ذیارد" /"حمایت درمانی دارد"اره ادباع مارجد نا   ایش یکد از د   یعرت /   ثبت کی یلد 

 . تمیاهی  هرقهار  نر ه هاه کی رهگرهی در امترار پز کا    یهاکز دریا د غرهیلکد طه  قهارداد   یلکد
نگرها    ارهاد دحذت دکفذا  هی، یرت ی ا سه یس استعالس استحقاق دریا  نر صیرب ماص، جات استفاده نر ر   :

ای کر نا  ر د کی یلد     اره یینایذا یتقایذد رهاهم  هدییه است. نر  ی ر "1"های یتیرب در نتیاز طهیق ر    ا آ
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ح ایذت دریذا د "در این سایا ر انتیا رهد احهاز هییت  یه   در صیرب دایری، استحقاق دریا   ی نا یکد از د   یعرت  

نر ه هاه داریخ پایا  اعتبار استحقاق دریا    کی رهگرهی، جات  ی   ذایش داده میاهذی  "دریا د  یارد / ح ایت دارد

  ی. 

نایرت نا یهاجعذر نذر یکذد از  ذعب درصیرب یشاهیه پرغاس عیس دطانق کی یلد نا   اره یینایا، یخاطب ید :1تذکر 

 س   ایتی. سازیا   ربت نر ثبت  اس   احهاز هییت نا   اره یینایا اقیا

، نهاسذا   ذهایط  هاد دحذت دکفذا ایشذا نگرذه   ارذیرت هی، داریخ پایا  اعتبار استحقاق دریا  نر ر  یه : 2تذکر

نییاد است ایکا  دغرره داریخ یفکیر نا . نا یای رعلد رهد نا سازیا  در داریخ ر ز استعالس یدرانطر نر ر پهدازی  نر ر

  .،  جید میاهی دا تهیش یلرن ریق الفکدازی پهدغرره  هایط نر ر
 هذذذا  هذذذا، یهاکذذذز پاراکلرترذذذا، دریا گذذذاهکلرذذذر یهاکذذذز دریذذذا د طذذذه  قذذذهارداد اعذذذم از؛ پز ذذذکا ، دار ما ذذذر -3

ی تاً رهآیتذی امذف  نا تی.ید "1 "های ذکه  یه در نتی ها ییظ: نر کتتهل استحقاق دریا  از یکد از ر  نر ارستا  

 ذه پایذر، هذای نر ذردریذا د سذازیا  هاینرتهی ی ن رعایت اصیل   قیاعی رر  ه وی ا داستحقاق دریا  در نخش 

 . ک اکا  نر قیب مید ناقد است

 دیا ذی یذد ینذر هذه دلرذا نذر  یذعرت اسذتحقاق دریذا  مذید یعتذه  نا ذنگره   یرت هیکر نر ر  یه در صیردد -4

 .  ربت نر پرگرهی ییییع اقیاس   اییاجت اعد  دایرن سازیا  "1421"از طهیق د ا  نا سایا ر 

عیس اراتذر  ذیاهد دحلذرلد یعتبذه  نر دلرا سال د اس( 11) نگرها   یرت هی ی ا  نر رکر رهز یا  ذکیر در صیردد -5

  در سذذه یس اسذذتحقاق دریذذا  ، تاسذذتایراصذذا اراتذذر یس عذذنذذر جاذذت  آ ذذا  ا ذذا ز ذذیا  ره   ه چتذذرن دا شذذگاهد

 زارب علذیس، دحقرقذاب   رتذا ری    هذایدا زیا  نهقهاری دعایا الکته  رکذد نذا پایگاه ،نا تی "فاقد حمایت درمانی"

جذاری ا  ذاس یطانق یذیانط   ر ال  اراتر مییاب دریا د جات این دستر از رهز یا  ،  ایالک کشیر سازیا  ثبت استاد

 .میاهی  هدیی

جاذت دذایرن   یرذت هی نگرذها   ذی ا  جلی رهی   کاهش یهاجعر نر ذر ، نر یتسیرکلرر  احیهای اجهاید ییظفتی -6

 .  ییییع نر طهق یقتضد اقیاس   ایتیدریا د  ربت نر اطالع رسا د ته ر اعتبار در

یییهیت رتا ری   دحیل دی رتال،  هکت یشا ر یییهیت   مذییاب یا ذرتد دذایرن    ذهکت کتذا   رذته ییظذ:  -7

 ذی ا  نذر جلی رهی از هه ی ر  قفر   امتالل در ر  ی استعالس استحقاق دریا  نر ر هرتتی د اریاب الزس را نر یتسیر

پایذیاری  رصذی یرذت ههذای سذازیا ، داده صیرب نهمط در راستای پاییاری  بکر، نهقهاری اردباط داتم پایگاه  ذعب  

 سه یس   ه چترن سایه ییارد رتد، ادخاذ   ایتی. 

  یذییهیت رتذا ری    یذالد   پشذتربا د ،ریزیای، دریذا ، نه ایذرهای نر راین دستیر اداری یعا  ت یرئیل حرن اجهای

ها در  احیهای اجهاید   دریا د   ه چتذرن  ذهکت ای   دریا د استا دحیل دی رتال، یییها    یعا  رن اداراب کا نر ر

 نید. یشا ر یییهیت   مییاب یا رتد دایرن    هکت کتا   رته میاهتی
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 تق  ستادی / مدریان ک  مس محترم  معاونین

 ک  تأمین اجتماعی استانمدریان 

 مدری ان ردمان تأمین اجتماعی استان 
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احتهایا؛ در راستای حف  دیری د درته ر دریا د   نر یتسیر درارا در اراتر مییاب دریا د نر نر ر  ی ا  ، 

  ه چتذرن  یرت هی نگرها    ارهاد دحت دکفا آ ا  در کلرر یهاکز دریا د اعم از یلکد   غرهیلکد طذه  قذهارداد

های رس د سازیا    ای اد ریایت تیی ، در اس  خرذت درب کاهش یهاجعر یخاطبرن ذیهنط نر  عب   کار زاری

  هدد. جایگزین آ  ید سامانه استحقاق درماناعتبار درته ر های دریا د حف    امف استحقاق دریا  از طهیق 

نر ر  ی ا    یرت هی نگرها  عزیز در یهاکز دریا د، لفا نر یتسیر ای اد ه اهتگد در اراتر مییاب دریا د نر 

   ایی:دیجر کلرر  احیهای اجهاید اعم از؛ نر ر ای   دریا د را نر رعایت یفاد ذیا جلب ید

، یرذت هی رهآیتی دایرن اعتبار درته ر دریا د حف     رازی نر یهاجعر نر ر  ذی ا   1/3/1311از داریخ -1

های رس د سازیا  جات د ییذی اعتبذار درته ذر دریذا د ت دکفا آ ا  نر  عب   کار زاری  ارهاد دحنگرها  

، یرت هی نگرذها    ارذهاد دحذت دکفذا  در این راستا نهرسد   کتتهل استحقاق دریا  نر ر  ی ا  نا ی.  د

غرهیلکد طذه   کلرر یهاکز دریا د اعم از: یلکد،در ای در نخش سهپاید ی ن رعایت اصیل   قیاعی نر ر آ ا 

   ذهس  USSD  ،Mobile App  ،SMSهای جایگزین  ذایا ؛یکد از ر   نا استفاده ازقهارداد   پز کا ، 

ا  اس  "پیوست "نر  هح راهت ای کارنهی  (medical.tamin.ir   darman.tamin.ir) ارزارهای دحت    

  .میاهی  هدیی

 نرذذتهی یذذ ن رعایذذت اصذذیل   قیاعذذی الزس نذذر ذکذذه اسذذت رهآیتذذی امذذف اسذذتحقاق دریذذا  در نخذذش

 های دریا د سازیا  های نر ر  ه پایر ک اکا  نر قیب مید ناقد است.رر  ه وی ا د 

 در راسذذتای حذذف  دذذایرن اعتبذذار درته ذذر دریذذا د، سذذه یس اسذذتعالس اسذذتحقاق سذذت د نذذر د  ر   -2

 ذیا ا  اس میاهی  هدیی:  

 از طهیذق یکذد از ر   هذای رذیق الذفکه ، یذ ن ال: : سه یس استعالس اسذتحقاق دریذا  نذر صذیرب عذاس

  "ح ایت دریا د  یارد" /"حمایت درمانی دارد"/   اره ادباع مارجد نا   ایش یکد از د   یعرت ثبت کی یلد 
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 نذذر ه ذذهاه کذذی رهگرذذهی در امترذذار پز ذذکا    یهاکذذز دریذذا د غرهیلکذذد طذذه  قذذهارداد   یلکذذد 

 قهار میاهی  هرت .  

، یرت هی نگرها    ارذهاد  ستعالس استحقاق دریا  نر صیرب ماص، جات استفاده نر ر  ی ا   :  سه یس ا

ای کر نا  ر د کذی یلذد   رهاهم  هدییه است . نر  ی ر "1"دحت دکفا آ ا  از طهیق ر   های یتیرب در نتی

حقاق دریا   ی نا یکد   اره یینایا یتقاید در این سایا ر انتیا رهد احهاز هییت  یه   در صیرب دایری، است

نر ه هاه داریخ پایا  اعتبار استحقاق دریا    کی  "/ ح ایت دریا د  یارد ح ایت دریا د دارد "از د   یعرت 

 رهگرهی، جات  ی   ایش داده میاهی  ی. 

 نایرت نا یهاجعر نر یکددرصیرب یشاهیه پرغاس عیس دطانق کی یلد نا   اره یینایا، یخاطب ید :1تذکر 

 از  عب سازیا   ربت نر ثبت  اس   احهاز هییت نا   اره یینایا اقیاس   ایتی. 

داریخ پایا  اعتبار استحقاق دریا  نر ر  یه ، یرت هی نگره   ارهاد دحت دکفا ایشا  ، نهاسذا   : 2تذکر

یاد است ایکا  نی. نا یای رعلد رهد نا سازیا  در داریخ ر ز استعالس ید هایط نر ر پهدازی   رانطر نر ر

 دغرره داریخ یفکیر نا دغرره  هایط نر ر پهدازی یش یلرن ریق الفکه ،  جید میاهی دا ت. 

 کلرر یهاکذز دریذا د طذه  قذهارداد اعذم از؛ پز ذکا ، دار ما ذر هذا، یهاکذز پاراکلرترذا، دریا گذاه هذا   -3

 یذد نا ذتی. "1 "در نتذی نر ارستا  ها ییظ: نر کتتهل استحقاق دریا  از یکد از ر   های ذکه  یه  

 ی تاً رهآیتی امف استحقاق دریا  در نخش نرتهی یذ ن رعایذت اصذیل   قیاعذی ررذ  ه وی ذا د هذای

 . های نر ر  ه پایر، ک اکا  نر قیب مید ناقد استدریا د سازیا  

کر نر ر  یه   یرت هی نگره نر هه دلرا نذر  یذعرت اسذتحقاق دریذا  مذید یعتذه  نا ذی در صیردد -4

 اجت اعد  ربت نر پرگرهی ییییع اقیاس   ایی. دایرن سازیا  "1421"دیا ی از طهیق د ا  نا سایا ر ید

سال د اس ( نذر دلرذا عذیس اراتذر  ذیاهد  11کر رهز یا  ذکیر نر ر  ی ا    یرت هی نگرها  )در صیردد -5

اسذتایر، در سذه یس دحلرلد یعتبه دا شگاهد   ه چترن رهز یا  ا ا  آ ا  نر جات عیس اراتذر اصذا  ت

هذای  زارب نا تی، دا زیا  نهقهاری دعایذا الکته  رکذد نذا پایگاه "فاقد حمایت درمانی "استحقاق دریا  

علیس، دحقرقاب   رتا ری   سازیا  ثبت استاد   ایالک کشیر، اراتر مییاب دریذا د جاذت ایذن دسذتر از 

 رهز یا  یطانق ییانط   ر ال جاری ا  اس میاهی  هدیی .

لرر  احیهای اجهاید ییظفتی، نر یتسیر جلی رهی   کاهش یهاجعر نر ر  ی ا    یرت هی نگرها  جات ک -6

 دایرن اعتبار درته ر دریا د  ربت نر اطالع رسا د ییییع نر طهق یقتضد اقیاس   ایتی. 

یییهیت رتا ری   دحیل دی رتال،  هکت یشا ر یییهیت   مییاب یا رتد دایرن    هکت کتذا   رذته  -7

ییظ: هرتتی د اریاب الزس را نر یتسیر جلی رهی از هه ی ر  قفر   امتالل در ر  ذی اسذتعالس اسذتحقاق 

  ی ا  نر صیرب نذهمط در راسذتای پایذیاری  ذبکر، نهقذهاری اردبذاط داتذم پایگذاه  ذعب  دریا  نر ر

 ی. های سازیا ، رصی یرت هپاییاری سه یس   ه چترن سایه ییارد رتد، ادخاذ   ایتداده 
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 ریزی یالد   پشتربا دای، دریا ، نه ایرهای نر ریرئیل حرن اجهای این دستیر اداری یعا  ت 

ها در  احیهای اجهاید   ای   دریا د استا   یییهیت رتا ری   دحیل دی رتال، یییها    یعا  رن اداراب کا نر ر 

  رته میاهتی نید.  هکت کتا دریا د   ه چترن  هکت یشا ر یییهیت   مییاب یا رتد دایرن    

 

 
 

 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

 

 
    

 


