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 باسمه تعالی

 سازمان تأمین اجتماعی
 

 

  همکار محترم

  .متوقف خواهد شدماعی تأمین اجتسازمان  توسطدرمانی  یصدور دفترچه 1399 از اول اسفندماه سال

الکترونیک،  راکلینیک درخواست انجام خدمت پای همراهی جناب/سرکار عالی در اجرای کامل پروژهتشکر از سازمان ضمن 

تدوین ی درمانی، چهبدون نیاز به دفتر راشدگان تحت پوشش خود رویی به بیمهدرمانی و دا ی خدمات تشخیصی،فرایند ارایه

 ح شده است.تشریمربوط است،  پاراکلینیکی که به حوزه این نوشتار بخشی از فراینددر کرده است. و ابالغ 

 

ی ی بیمهفترچهبدون نیاز به د ی خدمت پاراکلینیکارایهمراحل 
 درمان

 ی خدمتارایههنگام  احراز هویت بیمار

توانید احراز می  ی دفترچه درمانی الزامی نیست وارایهدر هنگام مراجعه بیمار تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی به شما، 

 دیدن یکی از مدارک زیر انجام دهید: دریافت کدملی و هویت بیمار را با 

 است.به پایان نرسیده  آن هایی پیشین که هنوز برگدفترچه .1

 کارت ملی .2

 شناسنامه .3

 در اختیار بیمه شده یجلد دفترچه .4
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 بیمار ایاستحقاق بیمهبررسی 

 ای را مورد بررسی قرار دهید:برخورداری او از پوشش بیمه ،های زیرپس از احراز هویت بیمار، با یکی از روش

 ر اختیارسامانه و یا پنل د APIای برخط از طریق سرویس بررسی پوشش بیمه .أ

 ، ورود کدملی و مشاهده وضعیت پوشش بیمه درمانmedical.tamin.irمراجعه به سایت  .ب

شاهده وضعیت م)استعالم اعتبار درمانی(، ورود کدملی و  1* ، انتخاب گزینه 4*1420#گیری شماره .ج

 پوشش بیمه درمان

 * ، ورود کدملی و مشاهده وضعیت پوشش بیمه درمان4*1420*1#گیری شماره .د

وشش بیمه پ، ورود کدملی و مشاهده وضعیت pwa.tamin.irاستفاده از اپلیکیشن موبایل، مراجعه به سایت  .ه

 درمان

سنجی(، ورود کدملی و مشاهده وضعیت پوشش بیمه )استحقاق 1* ، انتخاب گزینه 1666#گیری شماره .و

 درمان

 نکات مهم:

 ینبا ا ،است شدگانیمهب یرهمانند سا "خاص یمارانب" یدرمان( برا یمهاستعالم استحقاق درمان)پوشش ب یهاروش 

 .شوندیشخص مم "خاص"با پسوند  یاز خدمات درمان یرو استعالم برخوردا یگیریدر کد پ یمارانب ینتفاوت که ا

 رقم  10) یلد دفترچه درمانمندرج در ج یبا استفاده از کد اختصاص یگانهشدگان اتباع ب یمهب یتاحراز هو یتا اطالع ثانو

 یصیاز خدمات تشخ یخورداربر یبرا "یجلد دفترچه درمان" یهارابنابراین، . گیردیدفترچه( صورت م یالاول شماره سر

 توانندی( میدا)فیرفراگ یشماره اختصاص ییهبا ارا یدالورودجد یاتباع خارج شدگانیمهاست. ب یتوسط اتباع ضرور یو درمان

 مند شوند.درتعهد سازمان بهره یاز خدمات درمان

 ی خدمتارایه

 ی درمانی بیمهبدون نیاز به دفترچه ارایه خدمت پاراکلینیکمراحل 

ی دفترچه درمانی الزامی نیست. از تاریخ ذکر شده، هنگام مراجعه بیمار تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی به شما، ارایه

 کند:به شما مراجعه می دمتخی تأمین اجتماعی به یکی از اشکال زیر برای دریافت شده بیمه
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 الکترونیکی نوشته و ارسال شده است: درخواست انجام خدمت پاراکلینیک

های ایر سامانه( و سEPی سازمان)بیمار در سامانهدرخواست انجام خدمت پاراکلینیک که در صورتی .1

سامانه  APIسرویس  به شکل برخط از طریقمطب/درمانگاه/بیمارستان به صورت الکترونیکی نوشته و ارسال شده است، 

برخورداری او از پوشش ار، و دریافت و وارد کردن کدملی بیم medical.tamin.irجعه به سایت و یا پنل در اختیار و یا با مرا

 ای را مورد بررسی قرار دهید.بیمه

 ه، عبارتند از:نام او نوشته شدبه  نیکدرخواست پاراکلیهای استعالم استحقاق فردی که سایر راه .2

 لی و مشاهده وضعیت پوشش بار درمانی(، ورود کدم)استعالم اعت 1* ، انتخاب گزینه 4*1420#گیری شماره

 بیمه درمان

 ورود کدملی و مشاهده وضعیت پوشش بیمه درمان4*1420*1#گیری شماره ، * 

  استفاده از اپلیکیشن موبایل، مراجعه به سایتpwa.tamin.irضعیت پوشش بیمه ، ورود کدملی و مشاهده و

 درمان

 سنجی(، ورود کدملی و مشاهده وضعیت پوشش بیمه استحقاق) 1* ، انتخاب گزینه 1666#گیری شماره

 درمان

 د.صورت داشتن استحقاق خدمت را ارایه نماییدر  .3

ارایه خدمت روند ین راهنما آمده است، ا "درخواست انجام خدمت پاراکلینیک ثبت "هایی که در سرفصل به یکی از روش .4

 را نهایی کنید.آن الکترونیک  و ثبت

 نکات مهم:

 ینبا ا ،است شدگانیمهب یرهمانند سا "خاص یمارانب" یدرمان( برا یمهاستعالم استحقاق درمان)پوشش ب یهاروش 

 .شوندیشخص مم "خاص"با پسوند  یاز خدمات درمان یو استعالم برخوردار یگیریدر کد پ یمارانب ینتفاوت که ا

 رقم  10) یلد دفترچه درمانمندرج در ج یز کد اختصاصبا استفاده ا یگانهشدگان اتباع ب یمهب یتاحراز هو یتا اطالع ثانو

 یصیاز خدمات تشخ یخورداربر یبرا "یجلد دفترچه درمان" یهارابنابراین، . گیردیدفترچه( صورت م یالاول شماره سر

 توانندیم( یدا)فیرفراگ یشماره اختصاص ییهبا ارا یدالورودجد یاتباع خارج شدگانیمهاست. ب یتوسط اتباع ضرور یو درمان

 مند شوند. درتعهد سازمان بهره یاز خدمات درمان
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 شده ارایه درخواست انجام خدمت پاراکلینیک ثبت 

در پورتال  «الکترونیکنسخه  یدأئت» یمنو یقطراز  ارسال شده باشد،(Epی سازمان )ٍچنانچه درخواست از طریق سامانه .1

 مبادرت ورزید.به ثبت خدمات ارائه شده  darman.tamin.irمعاونت درمان به آدرس 

سازی اید، ابتدا از پیادهبرداری قرار دادهرا تهیه کرده و مورد بهره مرتبط با نوع مرکز خود یهاسامانهیکی از  ترپیشچنانچه  .2

های اطمینان حاصل کنید. این واسط طرف قرارداد خود یافزارنرم یهاتوسط شرکتسازمان ( 1API) یافزارنرم هایواسط

 یسامانه در یزیثبت و ارسال نسخ تجونسبت به  صورت در این است. ط سازمان تدوین و منتشر شدهافزاری توسنرم

 نمایید.اقدام   خود مرکزمورد استفاده در 

ال معاونت درمان به ر پورتد« نسخه یدتأئ» یمنو یقشده باشد، از طر یزتجو یدر دفترچه درمان درخواست کهیدر صورت .3

 ه را انجام دهید.خود، ثبت خدمات ارایه شد ینیکپاراکل سامانه مرکز یسوب سرو یقاز طر یا darman.tamin.ir نشانی

 "یسخه با کد ملن یدتأئ" یمنو یقشده باشد، از طر یزتجو یدر سربرگ درمانگر/مؤسسه درمان درخواست کهیدر صورت .4

 .اقدام نماییدخدمات ارائه شده  ثبتبه  نسبت darman.tamin.ir نشانیدر پورتال معاونت درمان به 

 برای مراکز غیرطرف قراردادنسخه پیچی 

ه الکترونیک سازمان تامین اجتماعی، ضروری است به مدیریت مشاهده نسخ که طرف قرارداد سازمان نیستید، برایدر صورتی

 .دیراجعه نمایمم کاربری و رمز عبور نا و دریافتل دسترسی به پرتال درمان این سازمان اعما برایدرمان استان 

 

 نوشته شده باشد: یدرمان ییمهب یدر برگ دفترچه درخواست انجام خدمت پاراکلینیک

 ای بیمار)استحقاق درمان( اطمینان حاصل کنید.از پوشش بیمه همچون روال گذشته .1

خدمات ارایه  darman.tamin.ir نشانیبه  سازمان در پورتال معاونت درمان "یک نسخه الکترون یدتأئ " یمنو یقاز طر .2

 را ثبت کنید. شده

                                                      
 

1 Application Programing Interface 
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پذیرش نسخه تایید نسخه همزمان با فرایند نسبت به  توانیدخود میمرکز ی در سامانه APIسازی یادهپدر صورت  .3

 .نماییداقدام  الکترونیک در سامانه خود

ی نوشته شده در سربرگ درمانگر/مؤسسه درمان خدمت پاراکلینیکدرخواست انجام 

 :باشد

ر و ، کد ملی بیماینام، نام خانوادگ یبرگ درمانگر/مؤسسه درماندر سر ای قابل پذیرش در تعهد سازمان است کههنسخ .1

 .ثبت شده باشد و با مهر و امضای پزشک معالج یزتجو یختار

حاصل  یناندرمان( اطم )استحقاقیمارب اییمهاز پوشش بتجویز شده در برگ دفترچه،  درخواستند پذیرش همچون رو .2

 .دشونی( مشخص میالیزیو د یتاالسم یلی،خاص )هموف یمارانبا استعالم استحقاق درمان، ب. یدکن

بستر  دری تحت مالکیت خود، در سامانهبا استفاده از کدملی نسخ تجویز شده در سربرگ درمانگر همچون گذشته  .3

 سرویس پاراکلینیک موجود قابل ثبت است. وب

ارایه همزمان با فرایند  الکترونیک تایید نسخهنسبت به  توانیدخود میتحت مالکیت ی در سامانه APIسازی یادهپ با .4

 .نماییداقدام  الکترونیک در سامانه خودخدمت 

 ی اسناد پرداخت به سازمانارایه

 یبرگ دفترچه درمان اعم ینسخ کاغذهمچون روال گذشته در مهلت زمانی مقرر، فهرست مطالبات خود را به انضمام  .1

 تحویل دهید.  مدیریت درمان تامین اجتماعی استانبه سرنسخه درمانگر/ مؤسسه  یاو 

بت به ارسال اطالعات نسخ از تا زمان فراهم آمدن امکان ثبت و تأئید جلسات رادیوتراپی در پورتال معاونت درمان، نس .2

 .دیطریق بارگذاری فایل الکترونیک اقدام نمای

 است. یبه قوت خود باق شدگانیمهبه بارایه خدمت  مورددر  پیشینضوابط و مقررات  .3

 

 1420یا با تلفن  شماره  ومراجعه  tamin.ir.1420مرکز ارتباطات مردمی ی سامانهدر صورت نیاز به پشتیبانی و راهنمایی به 

 تماس حاصل نمایید. 

 از توجه شما سپاسگزاریم.


