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 باسمه تعالی

 سازمان تأمین اجتماعی
 

 

 بیمارستان/درمانگاه محترمریاست 

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

ی خدمات تشخیصی، د ارایهالکترونیک، فراین نسخهی همراهی جناب/سرکار عالی در اجرای کامل پروژهتشکر از سازمان ضمن 

این نوشتار در تدوین و ابالغ کرده است. ی درمانی، بدون نیاز به دفترچه راشدگان تحت پوشش خود درمانی و دارویی به بیمه

 تشریح شده است.مربوط است،  بیمارستانی و درمانگاهیی که به حوزه شی از فرایندبخ

 

 ی درمانی بیمهبدون نیاز به دفترچهی خدمت ارایهمراحل 

 ی خدمتارایههنگام  احراز هویت بیمار

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

 ن یکی از مدارک زیر انجام دهید: دیددریافت کدملی و توانید احراز هویت بیمار را با و  می

 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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 نکته:

از جمله  اطالعات هویتی بیمار از بارگذاری پس انجام دهید. شناسنامهساله، را از طریق دیدن  18تا  2احراز هویت بیماران 

ز هویت الزامی خواهد برای احرا، مطابقت عکس با بیمار es.tamin.ir درگاه خدمات غیرحضوری سازمان به نشانیدر عکس، 

 .شد

 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 درمان، medical.tamin.ir سایتمراجعه به  .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.ir سایتاستفاده از اپلیکیشن موبایل، مراجعه به  .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 

 .شوندیمشخص م "اصخ"با پسوند  یاز خدمات درمان یو استعالم برخوردار یگیریدر کد پ یمارانب ینتفاوت که ا

 رقم  10) یر جلد دفترچه درماندمندرج  یبا استفاده از کد اختصاص یگانهشدگان اتباع ب یمهب یتاحراز هو یتا اطالع ثانو

 یصیاز خدمات تشخ یبرخوردار یبرا "یجلد دفترچه درمان" یهاراین، بنابرا. گیردیدفترچه( صورت م یالاول شماره سر

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

 مند شوند.درتعهد سازمان بهره یاز خدمات درمان توانندیم
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 استحقاق  افتیبه در موکول به همراه ندارند، یتیکه مدارک هو یاورژانس یمارانبه ب یو درمان یصیخدمات تشخ یارائه

 حقاق را انجام دهید.احراز هویت و استعالم است یندخدمت، فرآ یارائه نیست. همزمان و در کنار یتو احراز هو

 یکد مل یقاز تولد( از طرد ماه بع یکبه نوزاد )حداکثر تا  ینوزادان تا زمان صدور شناسنامه و اختصاص کد مل یرشپذ 

 است. یرپذمادر امکان

 ویزیت و نسخه نویسی الکترونیک در درمانگاه ی خدمتارایه

 ی درمانی بیمهبدون نیاز به دفترچه درمانگاهارایه خدمت مراحل 

 ثبت نمایید.ep.tamin.ir  یفهرست پزشکان شاغل در بیمارستان/درمانگاه را در سامانه .1

ی دارویی تجویز و یا اقدام پاراکلینیک کاغذی برای بیمار نسخهیا د به دو روش الکترونیک و نتوانمیشما پزشکان مرکز  .2

  د.ندرخواست کن

 نویسی الکترونیک نسخه

سازی اید، ابتدا از پیادهبرداری قرار دادهرا تهیه کرده و مورد بهره مرتبط با نوع مرکز خود یهاسامانهیکی از  ترپیشچنانچه  .1

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

  .نماییداقدام   خود مرکزمورد استفاده در 

سازی در مسیر پیاده apiissue.tamin.ir درگاه شما باید با مراجعه به مرکزافزار ی نرمشرکت تأمین و پشتیبانی کننده .2

API .قرار گیرد 

به سازمان  یکنسخه الکترونی نام در سامانهبا ثبتتوانید میهستید،   (2CISی درمانگاه )در صورتی که فاقد سامانه .3

 نویسیبه نسخهابتدا نام کاربری و رمز عبور دریافت و سپس  ،عه به مدیریت درمان استانو مراج ep.tamin.irنشانی

 مبادرت کنید. یکالکترون

                                                      
 

1 Application Programing Interface 

2 Clinic Information System 
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 نسخه پیچی برای مراکز غیرطرف قرارداد

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 دریافتاعمال دسترسی به پرتال درمان این سازمان  برایدرمان استان 

 

 نویسی غیرالکترونیک)کاغذی(نسخه

افزاهای پیشگفت ز نرمااین روش هرچند مورد توصیه سازمان نیست، ولی در مواردی که به هر دلیل فاقد سیستم و هریک  .1

 گیرد.اده قرار میخطوط ارتباطی در بستر وب مورد استفبودن قطعهستید، و یا در صورت اختالل سیستم و  مرکزدر 

از سرنسخه مخصوص اید، اب کردهو یا تجویز اقدام پاراکلینیک انتخ ، ارایه خدمتنویسیچنانچه این روش را برای نسخه  .2

 .کنیداقدام  یمارب یدرمان یی بیمهبرگ دفترچه یجابه خود مرکز

و  مرکزمخصوص  دوبرگیی در سرنسخهو درخواست پاراکلینیک را  ، ثبت خدمات ارایه شدهیز داروتجوپزشکان مرکز  .3

 .دهندانجام  A5در قطع  یحاترج

 د.نسمت چپ و باالی سرنسخه، کدملی بیمار را مرقوم نمایدر  .4

 .دهید یلتحو یماربه ب و دریافت خدمت، ینیکسسات پاراکلؤمراجعه به داروخانه و م یبرارا برگ اول سرنسخه  .5

 درمان ریتیمد برای درمان یی بیمهبرگ مخصوص پزشک در دفترچه تحویل یندفرآنسخه را همچون سربرگ دوم  .6

 ارسال کنید. عی،تأمین اجتما

ه فرآیند بیمارستان الکترونیکی کچنانچه بیمار بستری نیاز به تهیه دارو از خارج از بیمارستان داشته باشد: الف( در صورتی  .7

د بیمارستان غیر الکترونیک باشد دارو در سربرگ تهیه شود، ب( در صورتی که فرآین صورت الکترونیک تجویزبهباشد دارو 

 با ذکر نام و نام خانوادگی، کد ملی و شماره پرونده بیمار تجویز گردد.مخصوص بیمارستان 

ت تجهیزات در سربرگ چنانچه بیمار بستری نیاز به تهیه تجهیزات پزشکی از خارج از بیمارستان داشته باشد درخواس .8

یمار با اصل فاکتور وتصویر بمخصوص بیمارستان با ذکر نام و نام خانوادگی، کد ملی و شماره پرونده بیمار تجویز گردد و 

مدیریت درمان تامین  /نکارگزاریهای منتخب سازمادریافت هزینه به  برای به همراه سایر مستندات مورد نیاز شرح عمل

 مراجعه نماید. اجتماعی استان

ت کد سنجی ودریافالزم است متصدیان پذیرش مراکز درمانی در هنگام پذیرش بیماران ضمن انجام فرایند استحقاق .9

HID .تصویر برگه مذکور را به همراه تصویر کارت ملی و یا شناسنامه ضمیمه پرونده نمایند  ، 

  اشد.ب و یا بیمارستان باید مهمور به مهر درمانگاه یا سربرگ( دفترچهاعم از ثبت روی )نسخ کاغذی .10
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 ی اسناد پرداخت به سازمانرایها

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

 به دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی سازمان تحویل دهید. سرنسخه درمانگر/ مؤسسه  یاو 

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

 .دیطریق بارگذاری فایل الکترونیک اقدام نمای

 است. ید باقبه قوت خو شدگانیمهبه بو ارایه خدمت دارو  یلتحو مورددر  پیشینضوابط و مقررات  .3

 

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

 تماس حاصل نمایید. 

 از توجه شما سپاسگزاریم.

 

 

 


