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  اجتماعی معرفی و آشنایی اجمالی صندوق تامین

بـه صـورت   (گر اجتماعی است که پوشش دهنده کارگران حقـوق بگیـر و مـزدي                اجتماعی یک سازمان بیمه     صندوق تامین      

  .گیرد را در بر می) به صورت اختیاري(و صاحبان حرف و مشاغل آزاد ) ارياجب

می باشـد   میلیون نفر مستمري بگیر  2 بیش از  و اصلی شده میلیون نفر بیمه 11بیش از  جمعیت تحت پوشش این صندوق      

 نهـاد  یـک  ،تمـاعی براسـاس قـانون   اج صندوق تامین. رسد  میلیون نفر می34 به بیش از گان شد  با در نظر گرفتن خانواده بیمه     که  

 و متکی به  می گردد ها با مشارکت کار فرما و  بیمه شده تامین بیمه عمومی غیردولتی است که عمده منابع مالی آن از محل حق

 با هاي متوالی است و قابل ادغام هاي آن متعلق به افراد تحت پوشش در نسل منابع دولتی نیست و به همین دلیل سرمایه و دارایی   

  . باشدهاي دولتی یا غیردولتی نمی ها و موسسه هیچ یک از سازمان

هاي مختلف سیاستگذاري و  شدگان و دولت در عرصه  مشارکت سه جانبه کارفرمایان، بیمه     ،تکیه گاه اصلی این صندوق    

  .هاي کالن و تامین مالی است گیري تصمیم

اجتماعی تنظیم  المللی تامین بینسازمان له سازمان جهانی کار و وسی تعهدات این صندوق برابر استانداردهاي تعیین شده به       

اي کـه در ایـن       خالصـه . شده و چگونگی ارائه خدمات و تحقق این تعهدات به وسیله این صندوق را قانون معـین کـرده اسـت                    

  .باشد نمیفعالیت و خدمات تامین اجتماعی تردید بیانگر تمامی وسعت  نوشتار آمده بی

   

  ندوق تأمین اجتماعیاساسنامه ص 

 و تأییـد شـوراي عـالی رفـاه و      سابق  بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی   20/4/1389هیأت وزیران در جلسه مورخ            

ـ اساسـنامه صـندوق تـأمین    1383قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ـ مصوب  ) 17(تأمین اجتماعی و به استناد ماده 

  :را به شرح زیر تصویب نموداجتماعی 

قـانون  ) 12(مـاده  ) 2(ــ کـه بـه موجـب تبـصره      1354قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب  ) 1(  سازمان تأمین اجتماعی موضوع ماده 

 تغییر نام یافته است، از این پس بر اساس مفاد این اساسنامه          صندوق تأمین اجتماعی  ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی به         

  .  شود یر قوانین و مقررات مربوط اداره میو سا

هـاي   شود، اجرا، تعمیم و گـسترش انـواع بیمـه     نامیده میاختصار صندوق هدف صندوق تأمین اجتماعی که در این اساسنامه به        

  .باشد  درمانی و استقرار نظام هماهنگ متناسب با اهداف نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی می-اجتماعی

با توجه به آخرین تغییرات می باشد که باشد و مؤسسه عمومی غیردولتی     راي شخصیت حقوقی و استقالل مالی می         صندوق دا 

طبـق مقـررات     رفـاه اجتمـاعی        و وزارتخانه کار ،رفاه وتامین اجتماعی وتعاون درزیر مجموعه وزارت تعـاون ،کـار            سه   وادغام

  . اداره خواهد شد

    :    ارکان صندوق به شرح زیر است

    الف ـ هیأت امنا

  مدیره  ب ـ هیأت

   پ ـ مدیرعامل

   ت ـ هیأت نظارت
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   الف ـ هیأت امنا

ـ  نه نفر 1388قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب   ) 113(    تعداد اعضاي هیات امناي صندوق بر اساس قانون اصالح ماده           

  :گردند بوده و به صورت زیر تعیین می

   تصویب شوراي عالی رفاه و تأمین اجتماعیبارفاه اجتماعی  و تعاون ،کارر  الف ـ شش نفر با پیشنهاد وزی

  .قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی) 17(ماده ) الف(بند ) 2(جزء با ب ـ سه نفر باقی مانده مطابق 

و تجدید انتخاب آنهـا بالمـانع   و جایگزینی پیش از موعد    می شوند   ـ اعضاي هیات امنا براي مدت چهار سال انتخاب          1  تبصره  

  .  شود صادر میرفاه اجتماعی   و وزیر تعاون ،کار رئیس و اعضاي هیات امنا توسطانتخاب است و حکم 

   

  :باشد  وظایف و اختیارات هیات امنا به شرح زیر می

  الف ـ تصویب خط مشی و راهبردهاي کالن صندوق

  لکرد ساالنه صندوقب ـ تصویب برنامه و بودجه، صورت هاي مالی و عم

  مدیره و هیات نظارت پ ـ نصب و عزل اعضاي هیات

 رفاه اجتماعی براي مدت چهار سال صورت و تعاون ،کار  نصب و عزل مدیرعامل با پیشنهاد هیات امنا و تأیید و حکم وزیر             -ج

  . گیرد می

  

  مدیره ب ـ هیأت

 باشـد کـه از سـوي      مـی صـندوق  ب مختلـف مـورد نیاز   متشکل از پنج نفر داراي تخصص و تجار        مدیره صندوق   اعضاي هیات 

  .باشد هیات امنا براي مدت چهار سال انتخاب خواهندشد و انتخاب مجدد آنها بالمانع می

  

  :وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر است

 صندوق جهت ارائـه بـه       بررسی و تدوین خط مشی، راهبردهاي کالن و برنامه هاي اجرایی الزم براي دستیابی به اهداف                -الف

  .هیات امنا

  . تدوین برنامه عملیاتی با رعایت اصول بهره وري جهت تحصیل اهداف راهبردي و خط مشی به صورت ساالنه و پنج ساله-ب

  . بررسی و تدوین بودجه، صورت هاي مالی و عملکرد ساالنه صندوق جهت ارائه به هیات امنا-پ

سایر آیین نامه ها و ضوابط مورد نیاز و ارائه آنها بـه  و  ی، معامالتی، اداري و استخدامی       بررسی و تدوین آیین نامه هاي مال       -ت

  .هیات امنا

 بررسی و تدوین ساختار و تشکیالت کالن صندوق و ارائه آن به هیات امنا و تصویب تشکیالت تفصیلی صندوق براسـاس     -ث

  .اصول و معیارهاي ابالغی هیات امنا

  .استفاده و بهره برداري از وجوه و ذخائر صندوق و پیشنهاد آن به هیات امنا بررسی و تایید نحوه -ج

بدون واسطه و هلدینگ هاي زیر مجموعه جهت صدور حکم توسـط  ،  تعیین اعضاي هیات مدیره شرکتها و موسسات تابع         -چ

  . اجتماعیرفاهتعاون ،کار ومدیر عامل پس از تایید وزیر

  .سسات تابع صندوق و ارائه گزارش به هیات امنا نظارت بر عملکرد شرکت ها و مو-ح
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  . انجام سایر امور الزم براي صندوق در چارچوب این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط-خ

  . پیشنهاد ضوابط مربوط به قراردادهاي بیمه هاي تکمیلی و سایر قراردادهاي توافقی به هیات امنا-د

 متعلق  آنها جلسات مجامع موسسات و شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سهام    انتخاب نمایندگان صندوق جهت حضور در   -ذ

تبصره  

  .به صندوق می باشد

  . تفریغ بودجه سال قبل تا پایان خرداد هر سال و ارائه آن به همراه ارزیابی عملکرد صندوق به هیات امنا-ر

ایـن واگـذاري رافـع    . یر عامل تفویض نمایـد  هیات مدیره می تواند در صورت لزوم بخشی از اختیارات خود را به مد   –

  .مسئولیت هیات مدیره نخواهد بود

– 13ماده

تبصره 

 هیات مدیره با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسمیت یافتـه و تـصمیمات آنـان بـا رأي موافـق حـداقل سـه نفـر از                             

  .اعضاي حاضر معتبر خواهد بود

  .آیین نامه اي خواهد بود که به تصویب هیات مدیره می رسد نحوه تشکیل و اداره جلسات هیات مدیره به موجب –

  

:وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح زیر است

ها و دستورالعمل هاي مصوب هیات امنـا و   ها، برنامه مشی الف ـ اداره امور جاري صندوق در چارچوب قوانین و مقررات، خط   

  . مدیره هیات

  .مدیره ارشها و صورت هاي مالی و عملکرد صندوق جهت ارائه به هیاتب ـ تهیه و تنظیم برنامه و بودجه، گز

  .پ ـ استقرار و عملیاتی نمودن ساختار و تشکیالت مصوب

  .مدیره ت ـ نظارت بر عملکرد شرکتها و مؤسسات تابع صندوق و ارائه گزارش به هیات

  . شده ث ـ پاسخگویی به هیات مدیره درخصوص مأموریت هاي محول

  .حکام نصب و عزل اعضاي هیات مدیره شرکتها و مؤسسات تحت پوشش پس از تصویب هیات مدیره صندوقج ـ صدور ا

واسطه پس از پیشنهاد هیات مـدیره آن شـرکتها   چ ـ صدور احکام نصب و عزل مدیرعامل شرکتها و مؤسسات تحت پوشش بی   

  .و تصویب هیات مدیره صندوق

  .استانی ستادي و  مدیرعامل و مدیرانین ح ـ نصب و عزل معاون

  

  ت ـ هیأت نظارت

باشد که از سوي هیـات امنـا         می   صندوق    مرکب از سه نفر داراي تخصص ها و تجارب مختلف مورد نیاز   اعضاي هیات نظارت   

وظایف این هیات ، نظارت بر حسن اجراي مفـاد         . باشد و انتخاب مجدد آنها بالمانع می    می شوند   براي مدت چهار سال انتخاب   

  . آن می باشدصندوق با مقررات قانونیاساسنامه 
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  تشکیالت، وظایف ، تعهدات  و

  حمایت هاي صندوق تامین اجتماعی
  

ي ادار براي اجراي وظـایف خـود  می باشد که   بیمه اي و درمانیداراي وظایف عمده در دو بخشصندوق تأمین اجتماعی  

در بیمارسـتانی ،کلینیـک ،پلـی کلینیـک و دي کلینیـک       مراکز درمانی و  ،ها  نمایندگی،، شعب   واحدها،تشکیالت مرکزي   

  . تهران و شهرستانها می باشد

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

  حوادث و بیماریها: الف 

  بارداري : ب 

  غرامت دستمزد : ج 

  از کارافتادگی: د

  بازنشستگی : هـ

  مرگ : و

  . قانون از کمک هاي ازدواج و عائله مندي طبق مقررات مربوط برخوردار می شوند اینو مشمولین 

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

  . افرادي که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند.1

صاحبان حرف و مشاغل آزاد.٢

.  کارافتادگی و فوت دریافت کنندگان مستمري هاي بازنشستگی ، از.٣

بـه عهـده    ) فـوق الـذکر   (بند الف و ب     تعهدات   ،  حسب قانون الزام    تامین اجتماعی  قانون» 3«انجام تعهدات ناشی از ماده      

  . بخش درمان صندوق و تعهدات بندهاي ج ، د ، هـ و به عهده بخش بیمه اي صندوق می باشد

  :ستاد مرکزي صندوق 

ریـزي کـالن،    ننده زیرمجموعه ها و شرکت هاي تحت پوشـش خـود بـا برنامـه          به عنوان یک تشکیالت هدایت ک       

     ایجاد هماهنگی، کنترل عملیات و در نهایت اعمال مدیریت بر مبنـاي هـدف، جهـت رسـیدن بـه اهـداف صـندوق فعالیـت           

  .می نماید

  :ستاد مرکزي صندوق داراي معاونت هاي تخصصی به شرح زیر می باشد

  :و برنامه ریزي معاونت امور اقتصادي 

   بیمـه اي ،    نیازهــاي مبرم صندوق در امور برنامه ریزي و بودجه ریزي، بخش هاي             بخشی از پاسخگویی به     

 ،  آنـان ، رسـیدگی کارآمـد بـه وضـعیت          شـرکتهاي تحـت پوشـش        تلفیق برنامه ها و بودجه       درمان و شرکت ها اعم از     

و غیرمستقیم ، طراحی و تـدوین راهبردهـا و اسـتراتژي هـاي      سرمایه گذاري هاي مستقیم     عملکرد نظارت و ارزشیابی  

متعاقـب آن تـالش درجهـت     صـندوق و  دارائیهـا وذخـائر  سرمایه گذاري، جمع آوري تمامی آمار و اطالعات مربوط به       

  .مکانیزه نمودن اطالعات وبه روزرسانی مستمرآنها ازمهمترین اهداف معاونت می باشند
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  :باشد ی م لی ذ  بشرح يزی ر برنامه و  ي اقتصاد عاونتم فیوظا

 و  اتی ضرور لحاظ ، ی و اجتماع ي اقتصاد يساز و کارها  ، صندوق  ي فرارو  و مشکالت  مسائل  به اهتمام-

   در جهت صندوق  بان مخاط و انی ،کارفرما  شدگان مهی جامعه ب ي و ارزشها ارات ، انتظ  و مقررات نی ، قوان تحوالت

.صندوق   کالن يزی ر  برنامه  در قالب  منابع  مناسب صیتخص

  ائف  وظ لوب  و مط نهی به  از انجام نانیم  اط ور حصول بمنظ   معاونت  امور در حوزه ي اجرا  بر حسن ی عال ارت ظن-

. موجود ی انسان يروی کارا و موثر از ن  و استفاده محوله

صندوق.   يهایدارائ)  ي نقدریغ و  ينقد( ذخائر  و ارتقا ارزش  در حفظ اهتمام  -

  معاونت  در حوزهصندوق  رهی مد اتی و ه ی اجتماع نی تام یعالی شورا  مصوبات ي اجرا  حسن تیمسئول  -

.  اقتصادي
       وها هی سرما  نگهداشتن  و آماده     منابعزی و تجه جی بس ، يزی ر برنامهچگونگی    به  مربوط يتهای فعال تیهدا   -

.  ی بحران  در مواقع ینگی نقد  آنها به  بموقع لیتبدچگونگی    جهت ینی ب شیپ

 صندوق   و بودجه  برنامه قی و تلف  تابعه ي شرکتها  و بودجه  برنامه غی و تفر قی تلف  به  مربوط يتهای فعال تیهدا   -

. ی اجتماع نی تامصندوق   کالن  بودجه  شرکتها در قالب با بودجه

. يآمارجامع   ام  نظ  در قالبصندوق  ندهی و آ  حال یعاتطال ا يازهای ن  کامل  دادن  پوشش در اهتمام  -

.صندوق  یغائ    همسو با اهداف يراهبردها واستهای اتخاذ سجهت در  ی مساع کیتشر  -

ور   بمنظ تابعه  ي و شرکتهاصندوق  نی ماب ی ف  و تعامالت هی دو سو ات  و ارتقا ارتباطجادی ا  در جهت اهتمام   -

.صندوق  ياستهایساهداف و شبردی پ  در جهتازیمورد نعات طال ا کسب

.   معاونت ح  در سط يریگ  گزارش يها سامانهایجاد   در خصوص  الزمریاتخاذ تداب  -

.  تابعههاي    حوزه يها  دستورالعملها و بخشنامه می  و تنظ هی ته  به  امور مربوط تی و هدا يراهبر  -

   آن  و ارائه  مصوب   و بودجه  با برنامه ها  آن قیب  و تط  تابعه  هاي حوزهودفاتراز   عملکرد ساالنه خذ گزارشا  -

. صالحی ذ  مراجع به

. ارت  نظ تحتهاي    حوزه ی انسان يروی،ن ی ،اجرائ ي ادار  مسائل  در خصوص  الزمریاتخاذ تداب  -

معاونت اقتصادي و برنامه ریزي بر اساس الزامات فوق با دارابودن 

یون دولت ازمحل وصول مطالبات ازدولتتالش درجهت حفظ حقوق صندوق درقبال ردد-

  :نماید   دفتر به شرح زیر انجام وظیفه می5

  دفتر برنامه ریزي اقتصادي و اجتماعی -1

دفتر امور ذخائر و سرمایه گذاري -2

دفتر تلفیق برنامه و بودجه و امورشرکتها-3

محاسبات اقتصادي و اجتماعی دفتر آمار و -4

دفتر راهبري سیستمها -5
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  :معاونت حقوقی و امور مجلس 

 قانونی و ضـرورت برقـراري ارتبـاط مـؤثر و     -جهت پاسخگویی به مسائل گسترده و روبه رشد امور حقوقی       

کارشناسـانه بـه   فعال صندوق با مراجع قانونگـذاري ، قـضایی و اجرایـی کـشور ، ارائـه اطالعـات دقیـق، بـه هنگـام و             

و نمایندگان محترم مجلس شوراي اسالمی ، طرح مسائل صندوق در کمیسیونها و صحن علنی مجلس، دفاع از مـصالح             

مقـام  همچـون دفتـر   سـازمانی  مقامات و مراجـع فرا (و پاسخگویی به مکاتبات خاص اهداف صندوق و همچنین پیگیري     

شوراي نگهبان ، دولت و کمیسیون هاي مربوط به آن ، دیـوان   ، سران سه قوه ، مجلس شوراي اسالمی ،     رهبريمعظم  

، ضرورت ایجاد نگرش جامع و همه جانبه نگر از مسائل صـندوق و کارکردهـاي      ...)عدالت ، دیوان محاسبات عمومی و       

  ...مختلف آن و

  

    :باشد ی م لی ذ  بشرح و امور مجلس ی حقوق  معاونت فیوظا

  لـوب   و مـط  نـه ی به  از انجـام  نـان یم  اط ور حصول منظه ب  ،  معاونت   امور در حوزه    ي اجرا   بر حسن   ی عال  ارت  نظ  -

. موجود ی انسان يروی کارا و موثر از ن  و استفاده  محوله ائف وظ

.صندوق  یغائ   همسو با اهدافصندوق  يراهبردها استها،ی اتخاذ س  در موجبات ی مساع کیتشر  -

  ی قـضائ  ، ي قانونگـذار    و مراجع  صندوق  نی ماب  ی ف   و تعامالت   هی دو سو   ات   ارتباط ءقا و ارت  جادی ا   در جهت   اهتمام-

. کشور یو اجرائ

هـا در    نامـه  نیهـا،آئ  بخـشنامه )  یفراسـازمان  ( ي کـشور   و خـاص  عـام  و قـوانین    مقرراتانطباق با قانون      اعالم  -

  ي واحـدها    بـه   نی مفـاد قـوان      شمول  و اعالم  ) يارساخت ازبعد( ام   نظ   در مجموعه  صندوق  گاهی جا   با لحاظ  صندوق

.  مورد  حسب ی سازمان ربطیذ

 از   ی سـازمان   يها  نامه  نی و آئ    ،اساسنامه   و مقررات    قانون  ي و ساختار   ي ماهو   بر اصالح   ی عال  ارت   و نظ   تیهدا   -

  تیـ با رعا(مزبور...  و مقررات و  در قانون  رج مند  ي مواد و بندها    ، ابهام    افتراق  ژهی ،بو   موارد اشتراك   نیی تع  قیر  ط

  ی سـازمان   و مـسائل   در امور و مشکالت  بروز تداخل  منجر بهصندوق  ی قانون گاهی جا  به  با توجه   که)  قواعد نسخ 

 و   ، اساسـنامه    ومقـررات    قانون  ی و الحاق   ی موارد اصالح   حی و صح   ی اصول  می  و تنظ   هی و ته   دهی گرد  یو فراسازمان 

.  صالحی ذ  مقام  به  ارائه  جهتشنهادی پ  در قالب ی سازمان ی کل  نامه نیآئ

 بـر    ی مبتنـ   ی اجرائ  يها   و بخشنامه   ي ادار   از دستورات    آندسته  سی نو  شی مفاد پ  دی بر تائ   ی عال  ارت   و نظ   تیهدا   -

   و عـدم  بـاق   انط  ثی از ح  دیور تائ   اجرا بمنظ    از صدور جهت     قبل  ی سازمان  ي واحدها  هی کل   و مقررات   نی قوان  ياجرا

. ی و فراسازمان یسازمان...)  و ی و قضائ ی حقوقاردمو(  و مقررات نی با قوان  آن رتیمغا

   مراجـع   بـه   ارائـه   جهـت صـندوق    حـوزه  ی قـانون   حی لـوا   سی نـو   شی پـ   نی و تـدو    هیـ  بر ته   ی عال  ارت   و نظ   تیهدا  -

. ربطی ذ  با معاونت ی مساع کی تشر ضمن..)  و ی اسالم ي شورا مجلس -  رانی وز اتیه( صالحیذ

 و   نی قـوان    در چهـارچوب   صـندوق    مختلـف   ي بخـشها   ی و قـضائ    ی حقـوق   يتهـا ی بـر فعال    ی عال  ارت   و نظ   تیهدا  -
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  منـافع    و حفـظ     شـدگان   مـه ی ب   از حقـوق    تیـ  و حما  صـندوق   ی قـانون    حقوق  عیی از تض   يریور جلوگ    بمنظ  مقررات

. صندوق

   بـه   مربـوط  حیرحهـا و لـوا     در مـورد ط      مراجـع  ری و سـا     مجلس  ندگانی نما   و مخالف    موافق  رات   نظ  ه   نقط  کسب  -

  ی پاسخگوئ   جهت   الزم  ی آمادگ جادی و ا   ربطی ذ   بمقام   آن  ور انعکاس    موارد مزبور بمنظ    لی و تحل   هی و تجز  صندوق

. ی سازمان  و منافع  اقتضا مصالح  به حیرحها و لوا  از ط و دفاع

.  معاونت ح  در سط  و گزارش يری گزارشگ يها  سامانه  در خصوص  الزمریاتخاذ تداب  -

.   تابعه  حوزه يها  دستورالعملها و بخشنامه می  و تنظ هی ته  به  امور مربوط تی و هدا يراهبر  -

   مراجـع   بـه   آن  و ارائـه   مـصوب   و بودجـه    با برنامه    آن  قیب  تط و     تابعه   دفاتر حوزه    عملکرد ساالنه   اخذ گزارش   -

.  صالحیذ

  : دفتر در راستاي این الزامات انجام وظیفه می نماید 3معاونت حقوقی و امور مجلس با دارابودن 

  دفتر امور حقوقی و دعاوي-1

دفتر امور مجلس -2

دفتر امور قوانین و مقررات -3

  

  :معاونت فنی و درآمد 

عاونت به منظور رسیدگی به امور مربوط به مطالبات صندوق از کارفرمایان بابـت حـق بیمـه و همچنـین                   این م   

بـه بیمـه شـدگان    ) کوتاه مدت و بلندمـدت  (رسیدگی به امور مربوط به سوابق بیمه اي، انجام خدمات و تعهدات قانونی      

  . بنا گردیده است ) به عنوان مشتریان اصلی (

  .  اداره کل زیر مجموعه آن انجام می شود بشرح زیر می باشد 5  که از طریق   درآمد و ی فن  معاونتفیوظا

 و  ی ،ازکارافتادگ یبازنشستگ (  سازمان  بلند مدت  تعهدات  به  امور مربوط یابی  ام نظ: اداره کل امور فنی مستمریها-1

 و  ی پرداخت مهی ب  حق مبالغ  ، يا مهی ب ت سنوا  بر اساس  عدالت  اصل تیبا رعا) ی متوف  شده مهی ب بازماندگان

     آنان  و کرامت  شان  حفظ نیهمچن

 بـا    شـدگان  مهی ب  مدت  کوتاه  و تعهدات   خدمات   ارائه   به   کار مربوط    گردش  ي ساز  نهیبه:  اداره کل امور فنی بیمه شدگان     -2

  يا مهی ب ي بر صندوقها  حاکم  اصول  کامل تی و با رعا  آنان يتمندی رضا جلب

   کـسب   متـضمن   کـه  ينحوه  ب يا مهی ب  در قلمرو منابع  سازمان ي گذار استی س ام  نظ یبرپائ:  مهی ب  درآمد حق  کل اداره-3

  ی اجتماع نی تام  قانون  موضوع ي درآمدها بهنگام

   سوابق  و استخراج ي ، نگهدار ت ، ثب يآور  جمع  به  امور مربوط یسامانده:   کل نامنویسی و حساب هاي انفرادياداره- 4

  نهی کار واحدها در زم  و گردش  بهبود روش نی و همچنباشد ی م  سازمان ی مال  تعهدات  مثابه  به  که يا مهیب

  شدگان مهی ب ی درمان يها  دفترچهدی و تجددیتمد صدور ،
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به بخش خصوصی به منظورافزایش برون سپاري وواگذاري امورتصدیگري صندوق : دفترامورکارگزاریهاي رسمی-5

نقاط تماس باشرکاي اجتماعی وارتقاءسطح رضایتمندي

  : سایراقدامات

  يا مهی امور ب  در بخش  سازمان  و مصارف  منابع نهی در زم یلی تحل  گزارشات ارائه-

 دستورالعملها ، ي ادار امات نظ ، مجدد روشها ی مهندس قیر  از ط نی نو يا مهی واحد ب کی  یراح  ط  در جهت تالش       -

  ... و ي جار و ضوابط

  . ي وستاد ی استان ی اجرائ يدرواحدها يا مهی ب زهی مکان يها ستمی س می و تعم  توسعه  در خصوص ی مساع کیتشر      -

  

  :اداره کل امور استانها 

ات کـل اسـتانها و واحـدهاي اجرایـی و                   این اداره کل جهت پاسخگویی بـه نیازهـا و مـسائل رو بـه گـسترش ادار                 

تقویـت مـدیریت هـاي      (همچنین توسعه گسترده و همه جانبه دولت به استانها ، استحکام برنامه ریزي منطقه اي کشور                 

همچنین این اداره کل باید با توجـه بـه شـکل گیـري شـوراهاي شـهر و روسـتا ، ضـرورت              . تشکیل شده است  ) استانی

 ، توجـه بـه برنامـه ریـزي اسـتانی و منطقـه اي و نظـارت و ارزشـیابی از کارکردهـا و                          نگرش جدید به مسائل استانی    

فعالیتها، ایجاب می کند که صندوق به صورت گسترده خود را با این شرایط رو بـه رشـد و در حـال تحـول ، همـسان                            

هرچـه بیـشتر موجـب      ساخته تا بتواند ضمن هماهنگی ساختار فرهنگی ، اجتماعی، اقتصادي و پاسخگویی بـه نیازهـا،                 

  . کارآمدي صندوق را فراهم سازد 

صندوق تامین اجتماعی براي انجام مناسب وظایف خود و هدایت و راهبري واحـد هـاي اجرایـی دو واحـد سـتادي در                        

  سطح هر استان دارد

  

  اداره کل تأمین اجتماعی استان 

ع مالی ، اداري و تخصصی تأمین اجتمـاعی   اداره کل تامین اجتماعی استان داراي فرایندي پویا از مجموعه مناب            

می باشد که به منظور معرفی خدمات و هـدایت و گـسترش فرهنـگ تـأمین اجتمـاعی بـا ایجـاد همـاهنگی بـین ادارات ،                 

همچنین نظـارت بـر حـسن اجـراي عملیـات از طریـق              . نمایندگی هاي تأمین اجتماعی در سطح استان تشکیل شده است         

ن اجتماعی با استفاده بهینه از منابع مالی و انسانی موجود و جلب همکاري بیمه شـدگان          راهبري مجموع واحدهاي تأمی   

و کارفرمایان در نیل به اهداف تعیین شده در قانون تأمین اجتماعی می باشد  که سیاستها و برنامه هاي کلی صـندوق                       

عملیات به ستادمرکزي صـندوق و      را با توجه به اختیارات تفویضی از سوي مدیریت عامل صندوق نسبت به بازخورد               

در حـال حاضـر ادارات      . از سوي دیگر با برقراري صحیح روابط در سطح مقامات رسمی استان اقدام موثر می نمایـد                  

کل تأمین اجتماعی در سراسر کشور تحت نظارت مدیرعامل صندوق و یا مقام مجاز از سوي وي ، واحـدهاي اجرایـی                      

  . تابعه را راهبري می نماید 

شـدگان،    دارات کل تأمین اجتماعی استانها همانند ستاد مرکـزي از قـسمت هـاي مختلـف درآمـد ، امـور بیمـه                      ا  

تشکیل شده و وظیفه نظـارتی  .... حساب هاي انفرادي و نامنویسی ، امور اداري و خدمات عمومی ورفاه  ، امور مالی و                  

ین سـتادمرکزي و واحـدهاي اجرایـی محـسوب و           کارشناسی را در سطح استان انجام داده و به عنوان حلقه واسـط بـ              
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  . برنامه هاي تصویبی را اجرا می نماید 

  

  :مدیریت درمان استان 

به عنوان باالترین مقام اجرایی درمان استان ، تحت نظارت معاونت درمان مـدیرعامل و مـدیرعامل صـندوق و            

ایی تابعه را راهبري نمـوده و مـسئولیت حـسن اجـراي تمـامی امـور اجرایـی           یا مقام مجاز از سوي وي، واحدهاي اجر       

مـستقیم و   (همچنین وظایف اداري و مالی واحـدهاي درمـانی          . مربوط به تعهدات مندرج در قانون الزام را به عهده دارد          

سـایر مقامـات   تابعه استان از طریق تنظیم صحیح روابط و حفـظ مناسـبات منطقـی بـا مقامـات دولتـی و       ) غیرمستقیم  

در حـوزه   .... دستگاه ها و مؤسسات ارائه دهنده خدمات پزشکی ، صندوق نظام پزشکی، دانشگاه هاي علوم پزشکی و                  

  .مدیریت مربوطه به منظور پیشبرد اهداف و سیاست هاي تعیین شده از سوي صندوق را عهده دار می باشد

   بشرح زیر می باشداًداتی دارد که اهم آنها اختصارصندوق تامین اجتماعی بر اساس قانون تامین اجتماعی تعه

  

  :تعهدات و حمایت هاي صندوق 

  :بطور کلی تعهدات صندوق به بیمه شدگان به دو نوع مختلف تقسیم می شود 

  تعهدات کوتاه مدت: الف 

  تعهدات بلندمدت: ب 

  

  :تعهدات کوتاه مدت 

ن در قالب تعهدات کوتاه مـدت صـورت مـی       مجموعه حمایت هایی که از سوي صندوق درخصوص بیمه شدگا           

  :گیرد به شرح زیر می باشد 

  ، ...حمایت هاي درمانی در موارد بیماري ، بارداري، حوادث و.1

غرامت دستمزد ایام بیماري .2

غرامت دستمزد ایام بارداري.3

هزینه سفر و اقامت بیمار و همراه .4

)تأمین هزینه وسایل کمک پزشکی (پروتز و اورتز .5

ص عضو مقطوعغرامت نق.6

کمک هزینه ازدواج .7

هزینه کفن و دفن.8

مقرري بیمه بیکاري .9

  

  :تعهدات بلندمدت

مجموعه حمایت هایی که از سوي صندوق درخصوص بیمه شـدگان در قالـب تعهـدات بلندمـدت صـورت مـی                    
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  :گیرد به شرح زیر می باشد 

  مستمري بازنشستگی .1

مستمري از کارافتادگی کلی .2

جزییمستمري از کارافتادگی .3

مستمري بازماندگان.4

)کمک عائله مندي ، کمک هزینه اوالد ، عیدي (مزایاي نقدي ، غیرنقدي و عیدي مستمري بگیران .5

قانون تـأمین اجتمـاعی حمایـت در        » 3«  بر اساس قانون الزام صندوق تأمین اجتماعی به اجراي بندهاي الف و ب ماده               

 صندوق می باشد که اجراي آن به عهده معاونـت درمـان واگـذار شـده                 برابر حوادث ، بیماري ها و بارداري از تعهدات        

در نتیجه تدوین خط مشی ها و سیاستگذاري و برنامه ریزي و نظارت و هماهنگی در انجام تعهدات درمـانی در                     . است  

رمـان  اداره کـل درمـان مـستقیم، اداره کـل د     ( ستاد مرکزي توسط معاونت امور درمان و مدیریت هاي تابعه مربوطـه             

انجام می گیرد و در استانها اجـراي برنامـه هـا و تعهـدات درمـانی بـه عهـده                     ) غیرمستقیم ، اداره کل پشتیبانی درمان       

بطـور  . مـی باشـد     ....) کلینیک ها، درمانگاها و       بیمارستانها، دي (مدیریت هاي درمان استانها و واحدهاي تابعه مربوطه         

  . ز تولد تا زمان مرگ در بر می گیردکلی حمایت هاي صندوق بیمه شده را از رو

  

  چگونگی انجام وظایف در واحدهاي اجرایی بیمه اي 

  :به شرح زیر می باشند ) قسمت ( بخش 9بطور کلی واحدهاي اجرایی بیمه اي داراي 

  قسمت درآمد.1

قسمت بازرسی .2

قسمت اجراییات.3

قسمت امور بیمه شدگان .4

قسمت نامنویسی و حساب هاي انفرادي.5

ورفنی مستمري هاقسمت ام.6

قسمت حسابداري .7

قسمت امور اداري و خدمات عمومی و رفاه .8

قسمت فرابري داده ها.9

  

  

  :قسمت درآمد 

اهم وظایف این قسمت جهت اجراي سیاستها و برنامـه هـاي اداره کـل درآمـد حـق بیمـه و کـسب درآمـدهاي                            

  :   بشرح زیر می باشد ی اجتماع نی تام  قانون موضوع

مطالباتی حق بیمه جهت هر یک از کارگاه ها ، دریافت اظهار نامه ، لیست بیمه شدگان و مستندات واریـز     تشکیل پرونده   
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به این صـورت کـه متـصدیان شـاغل در     . حق بیمه به حساب صندوق و رسیدگی به حساب هاي کارفرمایان می باشد           

وان پرونـده درآمـد تـشکیل داده و تمـامی         هاي مطالباتی جداگانه تحت عن      این قسمت جهت هر یک از کارفرمایان پرونده       

اطالعات مربوطه اعم از تعداد بیمه شدگان ، نرخ حق بیمه ، حق بیمه وصولی و بـدهی ایـن کارگـاه هـا در ایـن پرونـده                 

بـوده کـه  ضـمن دریافـت               باجـه دریافـت   ضمناً  این قسمت داراي یک زیـربخش بـه عنـوان             . شود  ضبط و نگهداري می   

یمه اي از کارفرمایان ، وظیفه رسیدگی و بررسی لیست ، فیش ، چک یا حواله مربوط به پرداخت حـق                     اظهار نامه هاي ب   

بیمه را بعهـده دارد و اطالعـات مـذکور را بـه سـایر واحـدهاي ذي ربـط از جملـه مطالبـات ، حـساب هـاي انفـرادي و                       

  .نامنویسی ، مالی ، امور بیمه شدگان منتقل می نماید

  

  :ن قسمت امور بیمه شدگا

 گـسترش پوشـش            اهم وظایف این قسمت جهت اجراي سیاستها و برنامـه هـاي اداره کـل امـور فنـی بیمـه شـدگان،                      

   آنـان  يتمندی رضـا   با جلب  شدگان مهی ب  مدت  کوتاه  و تعهدات  خدمات  ارائه  به  کار مربوط  گردش ي ساز  نهیبه بیمه اي ،    

متصدیان شاغل در این قـسمت بـا توجـه بـه پرونـده اختـصاصی       .   می باشد  يا مهی بو قوانین   اصول  کامل تیو با رعا  

اهـم کمکهـاي   . بیمه شده تحت عنوان پرونده بیمه اي نسبت به مشمول نمودن افراد جهت انواع کمکها اقـدام مـی نماینـد                    

زینه کفن و دفـن، هزینـه       غرامت دستمزد ایام بیماري و بارداري، کمک هزینه ازدواج،کمک ه         : کوتاه مدت عبارت است از    

، غرامـت نقـص عـضو مقطـوع، کمـک      )تأمین هزینه وسایل کمک پزشـکی  (سفر و اقامت بیمار و همراه ، پروتز و اورتز         

هزینه ازدواج ، هزینه کفن و دفن و مقرري بیمه بیکاري 

  

  :قسمت نامنویسی و حساب هاي انفرادي 

امنویسی و حساب هاي انفرادي در راستاي  وظایف مربوط به     وظیفه اجراي سیاستها و برنامه هاي اداره کل ن

 ،  يآور  جمع  به  امور مربوط یساماندهضبط، حفظ و نگهداري سابقه بیمه شدگان و همچنین جمع بندي، مرتب کردن، 

با . احد می باشداست ، به عهده این و   سازمان ی مال  تعهدات  مثابه  به  که يا مهی ب  سوابق  و استخراج ي ، نگهدار ثبت

عنایت به این که اطالعات سوابق بیمه اي کل افراد با توجه به کارکردشان در اختیار این واحد می باشد، صدور، تمدید، 

  . تجدید و تأمین اعتبار دفترچه هاي درمانی با توجه به سوابق بیمه شدگان نیز از وظایف این واحد است 

  

  

  

  : قسمت امور فنی مستمریها

   بـه    امـور مربـوط     یابیـ   ام   نظ ظایف این قسمت جهت اجراي سیاستها و برنامه هاي اداره کل امور فنی مستمریها              اهم و 

   بـر اسـاس      عدالت   اصل  تیبا رعا ) ی متوف   شده  مهی ب   و بازماندگان   ی ،ازکارافتادگ  یبازنشستگ ( صندوق   بلند مدت   تعهدات

تعهدات بلند مـدت صـندوق بـر     .   می باشد    آنان   و کرامت    شان   حفظ  نی و همچن   یت پرداخ  مهی ب   حق  مبالغ  ،  يا  مهی ب  سنوات

  .اساس پرونده بیمه شده پس از بازنشستگی ، ازکارافتادگی و یا فوت توسط این قسمت صورت می گیرد
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  :قسمت بازرسی 

هاي تحت     کارگاه انجام امور مربوط به بازرسی از کارگاه هاي تحت پوشش صندوق، شناسایی بیمه شدگان و                

پوشش و مشمول قانون تامین اجتماعی، همچنین توجیه کارفرمایان و بیمه شدگان نسبت به قانون تـأمین اجتمـاعی را                    

  . به عهده دارد

  

  :قسمت اجراییات 

وظیفه اصلی این قسمت همان گونه که از نامش معلوم اسـت، صـدور اجراییـه هـاي مختلـف در صـورت عـدم                 

سوي کارفرمایان می باشد، الزم به ذکر است که کارفرمایان تا مدت یک مـاه پـس از ابـالغ اعـالم                      پرداخت حق بیمه از     

بدهی حق بیمه به آنان در مهلت مقرر حق بیمه را پرداخت و یا اعتـراض داشـته، در صـورت عـدم پرداخـت ، اخطاریـه         

به واحـد  ) ورت عدم وصول حق بیمه در ص(پیگیري وصول حق بیمه بعد از مرحله اخطاریه . علیه آنها صادر می شود  

  . اجراییات محول شده است 

  

  :قسمت حسابداري 

وظیفه این قسمت رسیدگی به حساب هـاي هزینـه هـاي اداري ، پرسـنلی ، تعهـدات قـانونی ، درآمـد و ارسـال                          

ه ایـن   درخصوص حساب هاي مربوط به درآمـد ، واحـدها ملـزم انـد هـر ده روز ، مانـد                    . گزارش هاي الزمه می باشد      

در مورد حساب هاي دیگـر نیـز واحـد حـسابداري     . حساب را به مرکز ارسال و این حساب غیرقابل برداشت می باشد      

ضمناً ، امور مربوط به بودجه واحـد و  . ملزم است، ضمن تهیه گزارش هاي پرداخت نسبت به تقاضاي وجه اقدام نماید    

  . اشد همچنین تهیه ترازنامه از وظایف دیگر این قسمت می ب

  

  :قسمت امور اداري و خدمات عمومی ورفاه 

مـسائل و مـشکالت    . بررسی و رسیدگی به امور اداري ، پرسنلی ، خدماتی و رفاهی کارکنان را به عهـده دارد                     

از وظایف این قسمت بوده     ... شغلی کارکنان از جمله استخدام ، جذب ، به کارگیري ، احکام حقوقی ، گروه هاي شغلی و                 

  .  حضور کارکنان از نظر فیزیکی نیز به عهده این قسمت می باشد و بررسی

  

  

  

  :معاونت اداري و مالی 

به منظور پشتیبانی و یاري رساندن به واحـدها در انجـام امـور از حیـث مـالی، اداري، تـشکیالت،                      این معاونت     

ادي داشـته و پـشتیبانی کننـده        این معاونـت حالـت سـت      . نیروي انسانی ، بودجه ، خدمات و آموزش، تشکیل شده است            
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  . برنامه هاي معاونت هاي دیگر می باشد

  :به شرح زیر می باشد پنج اداره کل و یک دفتر با توجه به شرح پیش گفته این معاونت داراي 

  اداره کل امور مالی -1

اداره کل امور اداري -2

اداره کل بودجه و تشکیالت -3

اداره کل خدمات عمومی و رفاه -4

 و پژوهشوزشاداره کل آم-5

 فنی و مهندسی دفتر -6

  است زیر   بشرح ی و مال ي ادار  معاونتفیوظا 

  ي اجرا  بر حسن ارت  و نظ  سازمان نی نو ی انسان يروی ن نهی به  و نگهداشت نیتام  ،  جذب ام  نظ ي و اجرا نیتدو    -

.  مقررات  در چارچوب آن

   آموزش نی نو يستمهای س ي برقرار قیر  از ط ی انسان يروی ن ي و نوساز ي بهساز ام  نظي و اجرا نیتدو  -

.   سازمان هی سرما نی بزرگتر  مثابه  به ی انسان يروی ن تیفی و ک تی از کم یابی و ارزش ارت  و نظ يا توسعه

  ستهی بر شا ین مبت  انتصابات ام  نظ ي و اجرا یراح  وط  سازمان ی انسان يروی ن  جامع عاتطال ا گاهی پا نیتکو  -

... و ی شغل شرفتی پری مس یراح ط  ، ی وتجرب ی علم ي و توانمند تی قابل ي دارا يروهای ن  شناخت قیر  از ط يساالر

 و   سازمان يتهای فعال  بر مجموعه  حاکم یطی مح  با شرائط بق  منط  سازمان  متناسب التی ساختار و تشک نیتدو  -

... ) و ،درمان يا مهی ب يها  و در حوزه  ستاد و صف ر بخشد(  آن ی فراسازمان الزامات

 اجرا   به  امور مربوط  و انجام  سازمان یقی و تلف  جامع  و بودجه  برنامه می  و تنظ هی و موثر در ته  فعال مشارکت  -

.   مصوب يها رنامه ب  در چارچوب ي گذار هی و سرما ی ،درمان يا مهی ب ي واحدها  بودجه  عمل  بر نحوه ارت و نظ

   ،سرعت  ،صحت  دقت  متضمن  که ي بنحو ی امور مال ي اجرا  بر حسن ارت  و نظ  سازمان نی نو ی مال ام  نظ نیتکو  

.باشد...  و تی جامع، تی،شفاف

...  و البات  مط يریگی و ساز، پ  ساخت، ي گذار هی ،سرما یائ  اعط التی تسه  در حوزه  سازمان ی امور مال نی نو یسامانده  

.   و تابعه  وابسته ي و شرکتها  سازمان نیماب ی ف ي حسابها ي ساز  و بهنگام تی شفافجادیو ا

 مجدد  ی و سامانده ی واجرائ ی ،استان ي ستاد وح  در سط ی و درمان يا مهی ب ي واحدها یبانی پشت  به  امور مربوط انجام  

.  سازمان يهای و دارائ  از اموال انتی و ص یکیزی ف ت حفاظ ابها ، حس ي و نگهدار ،ثبت نی تام يستمهایس

   امکانات ي ادار  و لوازم زاتی ،تجه  جا و مکان ثیاز ح(   جهات  در مجموع يساز  استاندارد  به  امور مربوط انجام  

 ازی ن  شده نیی تع ي با استانداردها بق منط  ،اری در اخت  منابع می تسه  بر نحوه ارت و نظ...)  و هی نقل  ،وسائططیارتبا

.واحدها

 ری  نظ یهائ  مولفه تی با رعا  کارکنان ی بدن تی و ترب یحیتفر  ، ی امور رفاه ي ساز نهی در به  الزم ی و مساع اهتمام  

.   سازمان اتی و مقتض  شرائط  و در چارچوب  کارکنانازی با ن بق منط...  و تیکفا  ، تیجامع

  می و موثر در تعم  فعال  و مشارکت ی و مال ي ادار  امور در حوزه ونیزاسی مکانعتری سر  هر چه ي در اجرا ژهی و اهتمام  

  ، یالتی ،تشک ي ادار نی و مواز  در ضوابطشتری ،ب باق  انطجادی ا قیر  از ط ی سازمان ي در واحدها زهی مکان يستمهایس
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  . امور ونی از اتوماس ی ناش  و تحوالت ترایی تغ  به با توجه...  و ی،آموزش یمال

  

  

  :معاونت درمان 

به منظور تحقق کامل تعهدات مقرر در آیین نامه قانون الزام و نظارت بر اجراي آن ، صندوق تـأمین اجتمـاعی     

موظف شده است، حوزه معاونت امور درمان را در تشکیالت صندوق ایجاد و فردي را به سمت معـاون مـدیرعامل در   

  . ر درمان منصوب نماید امو

  

 : استلی معاونت درمان به شرح ذفیوظا

سیاست گذاري ونظارت براجراي کلیه فعالیتهاي درمانی دردوبخش مستقیم وغیرمستقیم-

 یی و راهنمای درمانییو اجرا) ها درمان استانتیریمد (ي ستادي و نظارت واحدهای هماهنگ،ي راهبرتیمسئول  -

.کور مذي واحدهاقیو ارائه طر

 خانه یکیزی طب کار، طب فيکهاینیکز مستقل و کلا مريتهای و نظارت بر فعالی هماهنگ،ي راهبرتیمسئول    -

 نظر دی و تجدي بدوی پزشکيونهایسی مربوط به امور کميتهای و فعالي بهداشت حرفه ا،ي بهداشت کارگريها

 و ارائه ی و راهنمائین اجتماعیانون تام از کارافتادگان جهت اعاده مجدد به کار حسب قیاستانها و توانبخش

 یابی کار، ارزندی کار مراکز مزبور، فرآتیفی ک،ی ساختار مراکز درمانتی وضعیابیارز. در موارد مزبورقیطر

.وبی جهت رفع عی منطقيزمهای واحدها و ارائه مکانییکارا

 ات گزارش عملکرد ساالنه ادارهی تهی و دندانپزشکی پزشکزاتی تجهی کارشناسيتهای فعالي و راهبرتیهدا   -

 آن با برنامه و بودجه مصوب و ارائه آن به مقام مافوققیکل و تطب

.ی خدمات درماندی خری و ساماندهیسازمانده-

 . شدهيداری خری خدمات درمانتیفی و کتی وضعیابی و ارزنظارت-

 . نحوه عقد قرارداد و فسخ قراردادي هاسمی مکانهیارا-

 يسازمان هاسایر و)بهداشت ،تعاون کارورفاه اجتماعی(، وزارت خانه ها)رجع قانون گذارم(مجلس با یهماهنگ-

 مشترك . ماتی به منظور اتخاذ تصمی گر و نظام پزشکمهیب

  ی پزشکزاتی و نظارت برحسن انجام امورتدارکات و انباردارو و تجهياستگذاری ستیمسئول-

  . آیین نامه آن به دو صورت انجام می گیرد » 2«ضوع ماده قانون الزام ، تعهدات درمانی مو» 10« حسب ماده 

 با استفاده از تمامی امکانات درمانی تحت مالکیت و اسـتیجاري صـندوق زیـر نظـر اداره کـل   : روش ارائه درمان مستقیم    -1

  . درمان مستقیم انجام می شود 

ي پزشـکی بیمارسـتان هـاي بخـش دولتـی و    از طریق خریـد خـدمت پزشـکان ، گـروه هـا    :روش ارائه درمان غیرمستقیم  -2

  . خصوصی بصورت کلینیکی وپاراکلینیکی وداروخانه ها زیر نظر اداره کل درمان غیر مستقیم انجام می شود 
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  : اداره کل به شرح زیر می باشد 3    این معاونت داراي 

  اداره کل درمان مستقیم -1

اداره کل درمان غیرمستقیم -2

اداره کل پشتیبانی -3

  

  

  

  : درمان  معاونت مروري بر واحدهاي اجرایی

در استانها اجراي برنامه ها و تعهدات درمانی بـه عهـده مـدیریت هـاي درمـان اسـتان هـا و واحـدهاي تابعـه                             

  غیر مستقیم  توسـط درمانو...   و بیمارستانها ، دي کلینیک ها ، پلی کلینیک هاطریقازبصورت درمان مستقیم    مربوطه  

  . انجام می شوده اسناد پزشکی دفاتر رسیدگی ب

  

   :درمان مستقیم )الف 

 در سراسـر     درمانی ملکی و استیجاري    کزامر و خدمات درمانی صندوق  در بخش درمان مستقیم از طریق             تهایفعال     

 بـه   همچنـین فعالیتهـاي مربـوط     . ارائـه مـی گـردد     ... کلینیکهـا، پلـی کلینیکهـا، دي کلینیکهـا و            مانند بیمارستانها،    کشور

 مربوط به بخش درمـان       نظر استانها  دی و تجد  ي بدو ی پزشک يونهایسی کم کلینیکهاي طب کار و بهداشت حرفه اي، امور       

  .مستقیم صندوق می باشد

  

  : بیمارستان -

تخـصص جراحـی ،داخلـی      7کـه حـداقل داراي       اسـت  بـستري     و سرپایی  تخصصی  واحد ارائه دهنده خدمات درمانی        

   ،،کودکان ،زنان وزایمان 

  .بیهوشی ، رادیولوژي ،آزمایشگاه واورژانس می باشد

  : نوع قابل تفکیک می باشد 3از نظر نوع وظیفه بیمارستان به 

  

  :» عمومی«بیمارستان -1

داخلی، اطفال ، زنـان و زایمـان و جراحـی عمـومی باشـد، عمـدتاً در        :  بخش اصلی    4بیمارستانی است که حداقل داراي      

  . قرار یافته اندشهرها و مراکز استانها است

  

  :» تخصصی« بیمارستان -2

 بخش اصلی بخش هاي تخصصی ارتوپدي ، ارولوژي ، چشم ، گـوش، حلـق                4بیمارستانی است که عالوه بر دارابودن       
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  . را دارا باشد، در مراکز استانها استقرار دارند... و بینی و 

  

  :» فوق تخصصی «بیمارستان -3

  . باشدن بخش هاي اصلی و تخصصی داراي بخش هاي فوق تخصصی  بیمارستانی است که عالوه بر دارابود

  :شدمی باحوزه هاي مستقر در بیمارستان حسب وظیفه به شرح زیر

   خدمات آزمایشگاهی -         خدمات پرستاري -

 خدمات داروخانه-       خدمات رادیولوژي -

   پذیرش اطالعات و مدارك پزشکی و آمار-        خدمات فیزیوتراپی-

 تغذیه -         محیط  بهداشت-

 کتابخانه ، مهدکودك و مددکاري -        بهداشت حرفه اي -

 امور اداري -         حسابداري -

 تدارکات-           انبار-

 لنژري-         تأسیسات -

 خدمات-           نقلیه -

  

   :اورژانس  -

اشد و هیچ بیمارستانی نباید فاقد      واحد ارائه دهنده خدمات درمانی فوري به مراجعین در شبانه روز و ایام تعطیل می ب               

  .بخش اورژانس باشد

  

  

  : دي کلینیک -

جراحی هاي عمومی ، اورولوژي ، اورتوپدي ، زنان و زایمـان ، جراحـی          (واحد ارائه دهنده خدمات جراحی هاي محدود        

ارداد بـا  اسـتقرار آن مـستلزم عقـد قـر     کـه  ) اطفال ، گوش، حلق و بینی ، جراحی هـاي ترمیمـی و جراحـی هـاي چـشم             

  . نزدیکترین بیمارستان حوزه فعالیت می باشد 

  :هدف از تأسیس واحد مزبور 

  ممانعت از تحمیل هزینه سنگین به بیمار .1

حذف حتی المقدور مخارج و هتلینگ .2

ترخیص هرچه سریعتر بیمار.3

عدم اشغال تخت بیمارستانی براي اعمال جراحی هاي بزرگ .4

کاهش مراجعین بستري به بیمارستان .5
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  :درمانگاه  -

  :باشد واحدارائه دهنده خدمات پزشکی است که به دوصورت خدمات پزشکی عمومی وتخصصی به شرح زیر می

  ) :پلی کلینیک ( درمانگاه تخصصی .1

کـه بـصورت    . واحد ارائه دهنده خدمات تخصصی سـرپایی و دندانپزشـکی و تـشخیص طبـی بـه بیمـاران مـی باشـد                        

  .زي اداره می شونددوشیفته ،تک شیفته وشبانه رو

  :درمانگاه عمومی .2

بودجـه و   ( بیمـاران سـرپایی کـه بـه دو صـورت وابـسته               تـشخیص طبـی     واحد ارائه دهنده خدمات پزشکی عمـومی و       

  .به بیمارستان ، یا مستقل می باشد ) اعتبارات 

  : بهداشت حرفه اي و طب کارواحد  -

 ، روانی و اجتمـاعی کـارگران ، پیـشگیري از بیمـاري هـا و      مسئولیت تامین و ارتقاء سطح سالمت جسمی این واحد        

حوادث ناشی از کار ، به کار گماردن نیروي کار در محیط و شغلی کـه از لحـاظ جـسمی و روانـی قـدرت انجـام آن را        

 و  از صدمات و حوادث ناشـی از کـار    و کاهش موجب جلوگیري   عملکرد مطلوب این واحد      .دارند ، عهده دار می باشد       

   . کاهش هزینه هاي بخش درمان صندوق خواهد شدچنینهم

از طرفی وظیفه نظارت بر فعالیتهاي مراکز درمانی بخش درمان مستقیم صندوق در خصوص رعایت اصـول بهداشـتی       

مجـدد بـه   سالمت جهـت بازگـشت       از کارافتادگان جهت اعاده      یتوانبخش و همچنین تالش در جهت       .و حرفه اي و ایمنی    

  . نیز به عهده این واحد می باشد ر در موارد مزبوقی و ارائه طری و راهنمائین اجتماعیتامکار حسب قانون 

:کمیسیونهاي پزشکیواحد -

 قانون تـامین اجتمـاعی جهـت تعیـین میـزان               91کمیسیونهاي پزشکی صندوق تامین اجتماعی در راستاي تحقق ماده             

کلیـات وظـائف   . خانواده آنها تشکیل گردیده اسـت  تماعی و افراد از کار افتادگی جسمی و روحی بیمه شدگان تامین اج        

ناشـی  (مسئولیت رسیدگی به وضعیت درمانی بیمه شدگان بیمار و حادثه دیده حرفـه اي         این کمیسیون عبارت است از      

ی اسـت  وضعیت بیمـه شـدگان  مهمترین وظیفه این واحد رسیدگی به .  دارند را)کارغیر ناشی از(و غیر حرفه اي     ) کاراز  

که بدلیل بیماري حرفه اي و غیر حرفه اي از سوي واحدهاي اجرایی بیمه اي براي رسیدگی به میزان پیشرفت بیمـاري                      

 بهبـودي کامـل و      منظـور کـسب   و یا صدمه دیده شده براي مشخص نمودن زمان مورد نیاز براي استراحت پزشـکی ب               

ن از کار افتادگی بیمه شده بیمـار و یـا حادثـه دیـده            بازگشت به کار و یا در صورت عدم بهبودي مشخص نمودن میزا           

ماننـد اسـتفاده از غرامـت نقـص مقطـوع، ازکارافتـادگی             می باشد   جهت برخورداري از کمکهاي کوتاه مدت و بلند مدت          

بدوي و تجدید نظر حسب فراهم بودن امکانات در یکی از واحدهاي صندوق          ساختار کمیسیونهاي پزشکی     جزئی و کلی  

رسـیدگی بـه   درصـورتی کـه   در مـوارد خـاص یـا    .  مراکز درمانی بنا بر تشخیص صندوق تشکیل می شـود   یا یکی از  

 در کمیسیونهاي بدوي به نتیجه نرسد و یا بیمه شده بیمار و یا واحد اجرایـی                 عیت پرونده پزشکی بیمه شده بیمار       وض

ئی به کمیسیونهاي پزشکی تجدیـد نظـر   اعتراض نمایند جهت بررسی و صدور راي نها      به راي کمیسیون بدوي     بیمه اي   
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  .ارجاع داده می شود

!!:درمان غیرمستقیم ) ب  

روش ارائه درمان غیرمستقیم  از طریق خرید خدمت پزشکان ، گروه هاي پزشکی بیمارستان هـاي بخـش دولتـی و       

ستقیم انجام می شـود   زیر نظر اداره کل درمان غیر م    است که   خصوصی بصورت کلینیکی وپاراکلینیکی وداروخانه ها   

 .  

  . می گیردصورتاستفاده از خدمات درمانی صندوق در بخش درمان غیر مستقیم به دو صورت کلی    

درمانی است که بیمه شده از خدمات درمانی وزارت بهداشـت ، درمـان و آمـوزش پزشـکی،  مراکـز بهداشـتی ،   -1

 صـندوق   طـرف قـرارداد   گان هاي دولتی و غیردولتی   درمانی و بیمارستانی وزارتخانه ها ، صندوقها ، نهادها ، ار   

.کندمی استفاده 

 هزینـه هـاي درمـانی   کـه    بـا صـندوق،   غیرطرف قرارداد  مراجعه به پزشکان و بیمارستان هاي خصوصی   از طریق -2

بخشی حسب تعرفه هاي مصوب از دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی   توسط بیمه شده پرداخت می شود و سپس   

. نماید می دریافت داختی را از هزینه هاي پر

  :دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی 

مکلف اسـت ازطریـق  روش درمـان غیرمـستقیم   آئین نامه اجرایی قانون الزام   » 10« صندوق تأمین اجتماعی طبق ماده   

بـراین اسـاس   .  وموسسات درمانی تشخیصی بخـش دولتـی وخـصوصی اقـدام نمایـد   نسبت به خریدخدمات پزشکان   

رسیدگی وپرداخت اسـنادمراکزطرف قـراردادراپس ازارائـه خـدمات بـه بیمـه شـدگان     ،  اسنادپزشکی یدگی به رسدفاتر

  .انجام می دهند

  


