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 باسمه تعالی

 سازمان تأمین اجتماعی
 

 

  همکار محترم

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

ی خدمات ی الکترونیک، فرایند ارایهی نسخههمراهی جناب/سرکار عالی در اجرای کامل پروژهتشکر از سازمان ضمن 

در است.  تدوین و ابالغ کردهی درمانی، فترچهبدون نیاز به د راشدگان تحت پوشش خود تشخیصی، درمانی و دارویی به بیمه

 تشریح شده است.مربوط است،  تجویز نسخهی که به حوزه این نوشتار بخشی از فرایند

 

 ی درمانی بیمهمراحل نسخه نویسی بدون نیاز به دفترچه

 هنگام ویزیت احراز هویت بیمار

توانید احراز ی دفترچه درمانی الزامی نیست و  میدر هنگام مراجعه بیمار تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی به شما، ارایه

 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

 بیمار ایاستحقاق بیمهبررسی 

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

 نویسینسخه

 ی دارویی تجویز و یا اقدام پاراکلینیک درخواست کنید.توانید به دو روش الکترونیک و کاغذی برای بیمار نسخهشما می

 نویسی الکترونیکنسخه

 نویسی الکترونیک از طریق پنل سازمان تأمین اجتماعینسخه .أ
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نام در با ثبتتوانید می ،سازمان هستید قرارداد یرطرفغیا طرف قرارداد و که ایناز توجه داشته باشید، صرف نظر 

به ت و سپس ابتدا نام کاربری و رمز عبور دریاف ،ep.tamin.ir به نشانیسازمان  یکنسخه الکترون یسامانه

 مبادرت کنید. یکالکترون نویسینسخه

 های مطبنویسی در سامانهنسخه .ب

سازی اید، ابتدا از پیادهبرداری قرار دادهمطب را تهیه کرده و مورد بهره یسینونسخه یهاسامانهیکی از  ترپیشچنانچه 

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

 است.  توسط سازمان تدوین و منتشر شده افزاریهای نرمواسط

سازی در مسیر پیاده apiissue.tamin.ir افزار مطب شما باید با مراجعه به سایتی نرمشرکت تأمین و پشتیبانی کننده

API .قرار گیرد 

 . نماییداقدام  یکلکترونا یسینونسبت به نسخه توانیدی مطب خود میدر سامانه API سازییادهپدر صورت 

شود بدون نیاز به اید، از شما دعوت میاد سازمان تأمین اجتماعی نشدهچنانچه تا کنون طرف قرارد ی مهم:نکته

نویسی عقد قرارداد با سازمان و نسخهواست درخ برای ep.tamin.ir سامانهی حضوری، از راه مراجعه به مراجعه

نام در سامانه فوق، امکان توانید با ثبتنیز می که تمایل به عقد قرارداد نداریددرصورتی الکترونیک اقدام نمایید.

 .نویسی الکترونیک را برای خود فراهم کنیدنسخه

 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 

 گیرد.ده قرار میخطوط ارتباطی در بستر وب مورد استفابودن قطعاختالل سیستم و در مطب هستید، و یا در صورت 

 خود از سرنسخه مخصوص مطباید، نویسی و یا تجویز اقدام پاراکلینیک انتخاب کردهچنانچه این روش را برای نسخه 

 .کنیداقدام  یمارب یدرمان یی بیمهبرگ دفترچه یجابه

  شکان طرف قرارداد سازماننویسی کاغذی توسط پزنسخه .أ

 انجام دهید. A5در قطع  یحاترجخود و  مخصوص مطب دوبرگیی در سرنسخهدارو و درخواست پاراکلینیک را  یزتجو

                                                      
 

1 Application Programing Interface 
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را مرقوم  2استحقاق پیگیری و کد در باالی سرنسخه، کدملی بیمارعالوه بر درج نام و نام خانوادگی بیمار و تاریخ ویزیت، 

 نمایید.

حق  یافتدر یبرا را سخهو برگ دوم سرن یماربه ب ینیکسسات پاراکلؤمراجعه به داروخانه و م یبرارا برگ اول سرنسخه 

 .دهید یلدرمان استان تحو یریتبه مد ویزیت خود

تأمین  درمان تیریمد برای درمان یی بیمهبرگ مخصوص پزشک در دفترچه تحویل یندفرآنسخه را همچون برگ دوم 

 ارسال کنید. ،اجتماعی

  طرف قرارداد سازمانغیرنویسی کاغذی توسط پزشکان نسخه .ب

 انجام دهید. A5در قطع  یحاترجخود و  مخصوص مطب برگیتکی در سرنسخهیز دارو و درخواست پاراکلینیک را تجو

 را مرقوم نمایید. و کد پیگیری استحقاق در سمت چپ و باالی سرنسخه، کدملی بیمار

 نکته مهم

  .با اعالم خواهد شدکه متعاق استاز طریق نسخه الکترونیک، در دستور کار سازمان  تنها، و خدمات برخی داروهاتجویز 

 ماس حاصل نمایید. ت 1420مراجعه و یا با تلفن  شماره  tamin.ir.1420 و راهنمایی به سایت در صورت نیاز به پشتیبانی

 از توجه شما سپاسگزاریم.

 

 

                                                      
 

شود. برای ارایه خدمات بر مرکز درمانی درج می/کد پیگیری استحقاق درمان )پوشش بیمه درمان( بر روی سرنسخه پزشک 2

 االمکان باید نسبت به دریافت و ثبت کد پیگیری اقدام شود. ثبت کد پیگیری پس ازبستر غیرالکترونیک )نسخ کاغذی( حتی

 الزامی خواهد بود. es.tamin.irشدگان در سامانه تکمیل مشخصات بیمه

 


