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 باسمه تعالی

 سازمان تأمین اجتماعی
 

 

  محترم شدهبیمه

  .توقف خواهد شدمتأمین اجتماعی سازمان  توسطدرمانی  یدفترچهصدور  1399 از اول اسفندماه سال

ی درمانیم چهبدون نیاز به دفتر سخخازمانشخخدنان تحت شوشخخ  انی و دارویی به بیمهی خدمات تشخخصی،خخیم درمفرایند ارایه

 تشریح شده است.مربوط استم شده بیمهکه به  این نوشتار بصشی از فراینددر است.  شدهابالغ  نفعانبه تمامی ذی تدوین و

درمانگر یا مراکز ز به مراجعه به در صورت نیا مقتضی است ضمن تشکر از همراهی جناب/سرکار عالی در اجرای کامل شروژه

 خدمات سالمت مفاد این راهنما را مدنظر داشته باشید.دهنده ارائه

 

 

 انی درمی بیمهبدون نیاز به دفترچه سالمتی خدمت ارایهمراحل 

 ی خدمتارایههنگام  احراز هویت بیمار

 توانیدی دفترچه درمانی الزامی نیست و  میم ارایهدهنده خدمات سالمتشما به مراکز ارائهاز تاریخ ذکر شدهم در هنگام مراجعه 

 دهید:  را ارایهیکی از مدارک زیر  با دانستن کدملی خودم برای احراز هویت

 استبه شایان نرسیده  آن هایی شیشین که هنوز برگدفترچه .1

 کارت ملی .2

 شناسنامه .3

 شدهدر اختیار بیمه یجلد دفترچه .4
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 نکات مهم:

 اقدام و در  شما م نسبت به ویزیتای)استحقاق(برخورداری از شوش  بیمهاستعالم  و شزشک معالج م شس از احراز هویت

و سرنسصه شزشک م گ دفترچهصورت لزوم به تجویز دارو و یا خدمات آزمایشگاهم رادیولوژیم فیزیوتراشی و .... بر روی بر

توانید به داروخانه و یا میشما بیمه شده محترم سپس  .دکنمیرا تجویز  تانیا برگ مرکز درمانیم خدمات مورد نیاز

ویز شده توسط شزشک اقدام نسبت به دریافت دارو و یا خدمات تج با ارایه نسصه اجعه وآزمایشگاهم رادیولوژی و .... مر

 ید. ینما

 رج شده باشد.د شماو کد ملی  م تاریخ ویزیتبر روی سر نسصه نام و نام خانوادنی توجه داشته باشید که حتما 

 اربیم ایاستحقاق بیمهبررسی 

 اطمینانای از شوش  بیمه خودرخورداری ب درمورد مهای زیربا یکی از روش درمانی مراکز به مراجعه از قبل توانیدشما می

 نمایید. حاصل

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

ده وضعیت پوشش )استعالم اعتبار درمانی(، ورود کدملی و مشاه 1* ، انتخاب گزینه 4*1420#گیری شماره .ب

 بیمه درمان

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

یمه ب، ورود کدملی و مشاهده وضعیت پوشش pwa.tamin.irاستفاده از اپلیکیشن موبایل، مراجعه به سایت  .د

 درمان

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

 درمان

 نکات مهم:

 ینبا ا ماست شدنانیمهب یرهمانند سا "خاص یمارانب" یدرمان( برا یمهاستعالم استحقاق درمان)شوش  ب یهاروش 

 .شوندیشصص مم "خاص"با شسوند  یاز خدمات درمان یو استعالم برخوردار یگیریدر کد ش یمارانب ینتفاوت که ا

 رقم  10) یمندرج در جلد دفترچه درمان یبا استفاده از کد اخت،اص یگانهنان اتباع بشد یمهب یتاحراز هو یتا اطالع ثانو

 ی،یاز خدمات تشص یبرخوردار یبرا "یجلد دفترچه درمان" یهارابنابراینم . نیردیدفترچه( صورت م یالاول شماره سر
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 توانندی( میدا)فیرفران یشماره اخت،اص ییهبا ارا یدالورودجد یاتباع خارج شدنانیمهاست. ب یتوسط اتباع ضرور یو درمان

 مند شوند.درتعهد سازمان بهره یاز خدمات درمان

 ماه بعد از تولد( از  یک به نوزاد )حداکثر تا یتا زمان صدور شناسنامه و اخت،اص کد مل در بص  بستری نوزادان یرششذ

 است. یرشذمادر امکان یکد مل یقطر

 اطالع از خالصه سوابق درمانی

 مراجعه به با دیتوانمی یو افراد تبع تسریع در دریافت خدمات درمانی و اطالع از خالصه سوابق درمانی خود و تسهیل برای

 همراه تلفن شماره و درج هویتی مشص،ات تکمیل و کاربری حساب ایجادنسبت به  es.tamin.ir خدمات غیرحضوری درناه

 .دکنی اقدام مذکور سامانه در خود )موبایل(

 

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

 تماس حاصل نمایید. 

 از توجه شما سپاسگزاریم.


