


استان گیالن اداره کل بیمه سالمت  

 سازمان بیمه سالمت

 اداسُ تیوِ گشی ٍ دسآهذ



ضَاتظ تیوِ واسوٌاى دٍلت -1  

: هَضَع  

سیستن دسآهذ ایٌتشًتی -2  



 ٍلَع دسطَست دیگش، عشف اص ٍجَّی یا ٍجِ دسیافت اصاء دس وٌذ هی تؼْذ عشف یه آى توَجة وِ است ػمذی
 تپشداصد هؼیٌی ٍجِ یا ًوَدُ جثشاى سا اٍ تش ٍاسدُ خساست حادثِ، تشٍص یا

 :بیوِ

  گش تیوِ سالهت تیوِ ساصهاى ایٌجا دس .هیشَد اعالق داسًذ تؼْذ سا ًوَدى تیوِ اهش وِ هَسساتی ٍ ساصهاًْا تِ
 هیگشدد تلمی

 :گر بیوِ

 یا پَشش تحت اػضای ، خَد ًوَدى تیوِ تِ ًسثت وِ گشدد هی اعالق هَسساتی ٍ ساصهاًْا ، اشخاص تِ
 ًوایٌذ هی الذام واسوٌاى

 :گسار بیوِ

  حك هیضاى ، آًْا اختیاسات ٍ ٍظائف حذٍد ، شذُ تیوِ ٍ ، گضاس تیوِ ، گش تیوِ هشخظات آى دس وِ است سٌذی
 ایي .هیىٌٌذ اهضا سا آى لشاسداد عشف دٍ ٍ هیشَد هشخض خاص ششایظ ٍ ػوَهی ششایظ چاسچَب دس تیوِ

 دیگش ًسخِ ٍ شذُ تیوِ تِ آى ًسخِ یه عشفیي تَسظ ًْایی اهضا اص پس وِ گشدیذُ تٌظین ًسخِ دٍ دس لشاسداد
 (گیشد لشاس شذُ تیوِ اختیاس دس تایذ هی ًاهِ تیوِ اص ًسخِ یه).هیگیشد لشاس گش تیوِ اختیاس دس

 :ًاهِ بیوِ

 هیگشدد تؼییي یىواُ دس فشد ّش تشای ، ساصهاى شذگاى تیوِ تِ تؼْذ هَسد خذهات تشهثٌای وِ است هثلغی

 :بیوِ حق



  تا آًاى هستوش هضایای ٍ حمَق دسطذ 5 هؼادل تاصًشستگاى ٍ شاغلیي اص اػن دٍلت واسوٌاى دسهاى تیوِ حك ول
 گشدد دسیافت هاّیاًِ صیش ششح تِ تایست هی وِ تاشذ هی واس لاًَى حمَق حذالل تشاتش 2 سمف

 بیوِ حق کسر ضَابط

حق بیوِ 
شاغلیي جْت 
بیوِ شدگاى  

 1اصلی ٍ تبعی 

  بیوِ تَسط ٍزیراى هحترم ّیات تَسط شدُ اعالم هیساى طبق 2ٍ3 تبعی افراد بیوِ حق
 هیشَد پرداخت اصلی شدُ

 %1/65 شذُ تیوِ سْن -1

 %1/65 دستگاُ سْن -2

 %1/7   دٍلت سْن -3

حق بیوِ 
بازًشستِ ٍ 
هَظف جْت  
بیوِ شدگاى  

 1اصلی ٍ تبعی 

 %1/4 شذُ تیوِ سْن -1

 %1/4 دستگاُ سْن -2

 %2/2 دٍلت سْن -3



  تٌظین اص پس آًاى جذیذ ػائلِ اص ّشیه یا ٍ تىفل تحت افشاد ٍ هتماضیاى تشای وِ دسهاًی دفتشچِ جلذ اٍلیي تِ
 گشدد هی اعالق اٍلیِ طذٍس ، شَد طادس ًاهِ تیوِ

 گری بیوِ فرآیٌدّای

 گشدد هی اعالق تؼَیض ، لثلی وذ تا ، اػتثاس داسای دسهاًی تیوِ دفتشچِ هجذد طذٍس تِ

 :تعَیض

 گشدد هی اعالق ، همشسات ٍ ضَاتظ تشاساس ، دسهاًی تیوِ دفتشچِ اػتثاس تخشیذى استوشاس تِ

 :اٍلیِ صدٍر

 :تودید

 اعالق الوثٌی ولوِ روش ٍ لثلی وذ تا گشدیذُ هفمَد هختلف ػلل تِ وِ دسهاًی تیوِ دفتشچِ هجذد طذٍس تِ
 هیگشدد

 :الوثٌی

 شَد هی اعالق گشدد تیوِ شوَل اص شذُ تیوِ خشٍج تِ هٌجش هَجِ ػلل تِ تٌا وِ فشآیٌذی تِ

 :ابطال



 دفاتر اٍلیِ صدٍر ًیاز هَرد هدارک

 ًاهِ تیوِ فشم تىویل-1

  دٍعشف اص هتماضی افشاد ّوِ هلی واست تظَیش-3

 (ٍجَد طَست دس تَضیحات) دٍم ٍ اٍل طفحِ وپی ٍ سشپشست شٌاسٌاهِ اطل-2

 سال 15 تاالی اًاث ٍ 18 تاالی روَس شٌاسٌاهِ اطل سٍیت-5

  ضشٍسی آى اسائِ تَضیحات طَست دس)تثؼی افشاد ٍ فشصًذاى ٍ ّوسش شٌاسٌاهِ اٍل طفحِ تظَیش-4
 (هیثاشذ

  دفتشچِ طذٍس ّضیٌِ-8

   تیوِ حك وسش گَاّی-7

  واسگضیٌی حىن-6

 سال 2 تاالی افشاد جْت (3*4)ػىس لغؼِ یه-9



 دفاتر تعَیض ًیاز هَرد هدارک

 حمَلی فیش آخشیي -1

  دفتشچِ طذٍس ّضیٌِ -3

  لثلی دفتشچِ اسائِ -2

 سال 15 تاالی اًاث فشصًذ شٌاسٌاهِ اطل سٍیت -5

 سال دٍ تاالی افشاد جْت (3*4)جذیذ ػىس لغؼِ یه -4

 سال 22 تاالی روَس فشصًذاى تحظیل تِ اشتغال گَاّی اسائِ :تثظشُ



 دفاتر تودید ًیاز هَرد هدارک

 دفتشچِ طذٍس ّضیٌِ -1

 سال دٍ تاالی افشاد جْت ػىس -3

  تشای تحظیلی گَاّی اسائِ ٍ سال 18 تاالی روَس ٍ سال 15 تاالی اًاث فشصًذاى شٌاسٌاهِ اطل -2
   تحظیل تِ اشتغال طَست دس سال 22 تاالی روَس فشصًذاى

 (حمَلی فیش یا لیست آخشیي تشاساس)تیوِ حك پشداخت وٌتشل -4



 دفاتر الوثٌی ًیاز هَرد هدارک

 الوثٌی فشم تىویل -1

  دفتشچِ طذٍس ّضیٌِ -3

 وٌتشل جْت شٌاسٌاهِ ٍ هلی واست اطل -2

 (حمَلی فیش آخشیي اساس تش)تیوِ حك وٌتشل -4

  سال دٍ تاالی افشاد جْت ػىس لغؼِ یه -5

 ٍروَس سال15 تاالی اًاث شٌاسٌاهِ اطل ٍوٌتشل سال 22 تاالی افشاد جْت داًشجَیی گَاّی اسائِ -6
 سال18 تاالی



 دفاتر ابطال ًیاز هَرد هدارک

 هستٌذ هذاسن ّوشاُ تِ اتغال ػلت اػالم ٍ خذهت هحل اداسُ اص هىتَب ًاهِ -1

 (حمَلی فیش) تیوِ حك پشداخت وٌتشل -3

 تاشذ تَدُ اػتثاس داسای وِ تیوِ دفتشچِ آخشیي اسائِ -2



 3 ٍ 2 تبعی شدگاى بیوِ ضَابط

  ًوَدى تیوِ تِ ًسثت واهل تیوِ حك پشداخت تا تَاًٌذ هی توایل دسطَست واسهٌذ ّای خاًن -1
   ًوایٌذ الذام 2 تثؼی لالة دس فشصًذاى ٍ ّوسش

 ... ٍ داهاد ٍ ػشٍس ًاهادسی، ٍ ًاپذسی ، تشادساى ٍ خَاّشاى ، هادستضسي ، پذستضسي ، پذس،هادس شاهل

  یا ٍ اتغال جْت (تگیش ٍظیفِ ٍ تاصًشستِ ، شاغل)دٍلت واسوٌاى روَس ٍ اًاث فشصًذاى اصدٍاج دسطَست
  تِ هٌجش شذُ تیوِ تا گشدًذ ساٌّوایی هشتَعِ شْشستاى سالهت تیوِ اداسات تِ ای تیوِ پَشش اداهِ

 ًشَد جشیوِ پشداخت

  واسوٌاى دٍم ّوسش ٍ خاًَادُ تٌظین لاًَى اص خاسج (هَظفیي ٍ تاصًشستگاى)تؼذ تِ ٍ چْاسم فشصًذاى -2
  گیشًذ هی لشاس پَشش تحت 2تثؼی لالة دس دٍلت

 :2تبعی

 :3تبعی

 :تَجِ



 زى کارهٌد طریق از بیوِ پَشش

  حك وسش تذٍى تَاًذ هی صٍجِ تاشٌذ وشَسی تاصًشستگی طٌذٍق هشوَل دٍ ّش صٍجیي وِ دسطَستی
  (لثلی دفتشچِ حفظ تا)دفتشچِ اتغال تذٍى خَد ای تیوِ پَشش استوشاس تِ ًسثت خَد حمَق اص تیوِ
 .ًوایذ الذام

 تاشذ هی پزیش اهىاى 89/1/1 اص خاًوْا اص دستِ ایي پشداختی تیوِ حك استشداد

  لشگشی تاصًشستگی طٌذٍق هشوَل صٍج ٍ وشَسی تاصًشستگی طٌذٍق هشوَل صٍجِ وِ دسطَستی
  هسلح ًیشٍّای عشیك اص تىفل تحت افشاد ٍ خَد دفتشچِ اتغال ٍ تحَیل تاسیخ اص تَاًذ هی صٍجِ تاشذ

  اتغال تِ هٌَط افشاد ایي اص تیوِ حك وسش ػذم است تذیْی گیشد لشاس پَشش تحت خَد ّوسش تثغ تِ
  فٌی وویتِ تائیذ تا تیوِ حك استشداد دفتشچِ اص استفادُ ّشگًَِ ػذم احشاص دسطَست ٍ تاشذ هی دفتشچِ
 تاشذ هی اهىاًپزیش استفادُ ػذم هاُ اص استاى

 تاشذ طٌذٍق ّواى هشوَل ًیض ٍی ّوسش ٍ وشَسی تاصًشستگی طٌذٍق هشوَل واسهٌذ خاًن چٌاًچِ
  دسیافت ٍ خَد تیوِ دفتشچِ اتغال تا هیتَاًذ (هشد)ّوسش عشیك اص تیوِ پَشش تِ توایل دسطَست

  تیوِ حك پشداخت ایٌحالت دس است تذیْی گشدد هٌذ تْشُ تیوِ خذهات اص (هشد)ّوسش عشیك اص دفتشچِ
 پزیشد ًوی طَست صى واسهٌذ سَی اص

 زى کارهٌد طریق از بیوِ پَشش



 طـٌذٍلْای سایش هشوَل ٍی ّوسش ٍ وشَسی تاصًشستگی طٌذٍق هشوَل واسهٌذ خاًن چـٌاًچِ
  اص فشصًذاى تیوِ ، هادس ... ٍ لیوَهیت حضاًت، ػذم دسطَست تاشذ لشگشی ٍ وشَسی تجض ای تیوِ

 تاشذ هی الضاهی (هشد)سشپشست سَی

  ّوسش عشیك اص تثؼی ػٌَاى تِ دفتشچِ دسیافت ٍ خَد دفتشچِ اتغال هتماضی واسهٌذ خاًوْای چٌاًچِ
 گشدد اتغال ًیض تثؼی ٍ اطلی شذگاى تیوِ اص اػن دفاتش ولیِ داسد ضشٍست تثؼی داشتي دسطَست ، تاشٌذ

 ًوایذ اسائِ دفاتش ّوشاُ تِ ٍ هىتَب عَس تِ سا خَد دسخَاست هتماضی است الصم خظَص ایي دس وِ

 اصواسافتادگی ، سـشپشستی حضاًت، هحجَسیت، تش هثٌی) دادگاُ حىن داشتي دسطـَست وـاسهٌذ خـاًن
  الذام 1 تثؼی لالة دس آًْا ًوَدى تیوِ تِ ًسثت تَاًذ هی حىن تاسیخ اص فشصًذاى یا ٍ ّوسش تشای (... ٍ

 ًوایذ
  ایشاًی شٌاسٌاهِ تَدى داسا دسطَست ٍی فشصًذاى ایشاًی غیش هشد تا خاًن واسهٌذ اصدٍاج دسطَست
  تحت غیشایٌظَست دس ٍ 1 تثؼی تظَست حضاًت تَدى داسا دسطَست)هادس تیوِ پَشش تحت هیتَاًٌذ

 گیشًذ لشاس (2تثؼی

  2تثؼی لالة دس فشصًذاى ٍ ّوسش ًوَدى تیوِ تِ ًسثت واهل تیوِ حك پشداخت تا تَاًذ هی واسهٌذ خاًن
 ًوایذ الذام



   ٍصى هشد حمَلی حىن تظَیش -1

 سیستن در (لشگری ٍ کشَری)شاغل ّوسراى ثبت جْت ًیاز هَرد هدارک
 :ایٌترًتی درآهد

 ٍصى هشد  هؼتثش دفتشچِ اٍل طفحِ تظَیش -2

 ٍصى هشد شٌاسٌاهِ دٍم ٍ اٍل طفحِ تظَیش -3

 ٍصى هشد هلی واست تظَیش -4



 :حقَق بدٍى هرخصی

 پَشش استوشاس تِ توایل دسطَست تشًذ هی سش تِ حمَق تذٍى هشخظی دس وِ هـشوَل وـاسوٌاى-1
 دٍ %5 پشداخت تا 1 تثؼی افشاد ٍ اطلی فشد تاتت تَاًٌذ هی دٍلت واسوٌاى طٌذٍق عشیك اص ای تیوِ
 افشاد جْت ٍ (تَسؼِ پٌجن تشًاهِ لاًَى 30 هادُ تِ استٌاد تا) واس لاًَى هشوَل حمَق حذالل تشاتش
  عَس تِ حمَق تذٍى هشخظی ایام هذت تِ هاُ ّش تشای (ضَاتظ عثك) هظَب تیوِ حك ول 2ٍ3 تثؼی
 گشدًذ هٌذ تْشُ دٍلت واسوٌاى تیوِ هضایای اص یىجا

  (تاال تِ یىسال) حمَق تذٍى هشخظی ایام دس ایشاًیاى تیوِ دفتشچِ اص استفادُ تِ توایل دسطَست-2
  تیوِ ضَاتظ عثك اهىاى ایي (3 ٍ 2 ٍ 1 تثؼی ، اطلی) واسهٌذی هؼتثش دفتشچِ اتغال ٍ تحَیل اص پس

 گشدد هی فشاّن ایشاًیاى

  اًتخاب دسطَست تاشذ ًوَدُ الذام خَیش واسهٌذ ّوسش ًوَدى تیوِ تِ ًسثت هشد واسهٌذ چٌاًچِ-3
  تیوِ دفتشچِ تحَیل تِ ًسثت تایذ هی خَد جْت حمَق تذٍى هشخظی ایام دس ایشاًیاى تیوِ

  اص اطلی شذُ تیوِ تؼٌَاى (خاًن) واسهٌذ تیوِ است تذیْی ًوایذ الذام اتغال جْت خَد (خاًن)ّوسش
 یافت خَاّذ استوشاس حمَق اص دسطذی تظَست تیوِ حك وسش تا ٍ دٍلت واسوٌاى طٌذٍق عشیك



  هذت تا هتٌاسة تیوِ حك دسیافت ضوي ، تاشذ یىسال اص ووتش حمَق تذٍى هشخظی هذت چٌاًچِ-4
 گشدیذ خَاّذ طادس (حمَق تذٍى هشخظی)هذت ّواى تا اػتثاس داسای تیوِ دفتشچِ ، هشخظی صهاى

 دٍلت واسوٌاى طٌذٍق اطلی شذُ تیوِ ٍ شاغل دٍ ّش شَّش ٍ صى چٌاًچِ حمَق تذٍى هشخظی دس-5
  ٍی دفتشچِ (هشد یا صى)ّوسش حمَق تذٍى هشخظی ایام دس دفتشچِ اتغال دسخَاست دسطَست ، تاشٌذ
 گشدد هی اتغال

  ایي 2تثؼی ػٌَاى تحت تاشذ (صى) واسهٌذ عشیك اص تیوِ دسیافت هتماضی (هشد)ّوسش وِ دسطَستی-7
 گشدیذ خَاّذ هوىي اهش

  اص ٍی تیوِ ، تاشذ (هشد) واسهٌذ عشیك اص تیوِ دفتشچِ دسیافت هتماضی (صى)ّوسش وِ دسطَستی-6
 تاشذ هی اهىاًپزیش 1تثؼی تؼٌَاى ّوسش عشیك



  ضرٍری زیر هَارد بوَقع اعالم هعَقِ، بدّی ایجاد از جلَگیری جْت
 :هیباشد

 فَت -1

 اصدٍاج -2

 اًتمال -3

 استؼفا ٍ اخشاج -4

 ًکتِ

 خذهت اص تاصخشیذ-5

 (3تثؼی تِ 1 تثؼی اص) فشصًذ ٍضؼیت تثذیل-6
 حمَق تذٍى هشخظی-7




