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در راسـتای رعایـت اصل قانونمـداری و شفاف سـازی مقررات 
سـازمانی، جلوگیری از انباشت بخشـنامه ها و دستورالعمل های 
تکـراری، مشـابه و مغایـر، اطـاع شـرکای اجتماعـی سـازمان 
از حقـوق و تکالیـف مقـرر، بـا هـدف رضایـت بیمه شـدگان، 
مسـتمری بگیران و کارفرمایان، رعایـت قوانین و مقررات جدید 
و همچنیـن آرای هیئـت عمومی دیـوان عدالـت اداری،کاهش 
شـکایات علیـه سـازمان در مراجـع نظارتـی و قضایـی، برنامۀ 
»تنقیح بخشـنامه ها و دسـتورالعمل های الزم االجـرا« در اولویت 
برنامه هـای سـازمان قرار دارد. بـا توجه به کارایی و اثربخشـی 
برنامـۀ مذکور در اصـاح فرایندهای ارائۀ خدمـات و تعهدات 
سـازمان و جلـب رضایت ذی نفعـان، این برنامه بـه عنوان یکی 
از طرح هـای کاندیـد جایـزه تجربـۀ موفـق سـازمان های عضو 
ایسـا در منطقه آسـیا و اقیانوسـیه سـال 2018، معرفی شـد و 

موفـق به کسـب گواهـی تجربۀ موفـق از ایسـا گردید.
به منظـور تنقیـح و تلخیـص بخشـنامه ها و دسـتورالعمل های 
مربـوط بـه هر موضوع که در سـنوات گذشـته صـادر گردیده 
اسـت، ایـن موضوعات در کمیته های تخصصـی فرعی و کمیتۀ 
تنقیـح مقـررات سـازمان متشـکل از مدیـران و کارشناسـان و 
بـا مشـارکت نماینـدگان ذی نفعـان در جهـت تحقـق رویکرد 
سـه جانبه گرایی در سـازمان، مـورد بررسـی قـرار می گیرنـد و 
پـس از تدویـن، متـن نهایی توسـط اینجانـب صـادر می گردد 
و بدیـن ترتیـب کلیـۀ بخشـنامه های متعـدد قبلـی تبدیـل به 
یـک بخشـنامه واحد شـده و بخشـنامۀ تنقیحـی مـاک عمل 
سـازمان خواهـد بود. ضمنـاً پس از صدور بخشـنامۀ مربوطه و 
همزمان با اجرایی شـدن آن در سـازمان، در راسـتای شـفافیت 
و آگاهی بخشـی ذی نفعان و مشـموالن، بخشـنامۀ موردنظر در 

مقدمه

6



سـایت سـازمان تحت عنوان »دسترسی آزاد به بخشـنامه ها و دستورالعمل ها« 
منتشـر و در دسـترس عمـوم قـرار می گیرد.

بخشـنامۀ تنقیحـی حاضر با تجمیع، تلخیـص و تنقیح تعداد زیادی بخشـنامه و 
دسـتورالعمل بـه صورت سـنِد واحـد گردآوری شـده و در تدویـن آن، آخرین 
قوانیـن و مقـررات مصوب در کشـور به همراه جدیدتریـن آرای هیئت عمومی 
دیـوان عدالـت اداری مـورد توجـه قرار گرفتـه اسـت. همچنیـن در تدوین این 
بخشـنامه سعی شـده اسـت عاوه بر جلب نظر ذی نفعان، مشـکات و ابهامات 

واحدهـای اجرایی سـازمان نیـز در این زمینـه مرتفع گردد.
مصطفی ساالری
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی
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نحوۀ تشـکیل شوراهای پزشـکی، تعیین پزشـکان معتمد و رسیدگی به 
اسـتراحت ها و وسـایل کمک پزشکی 

فهرسـت قوانیـن، آیین نامـه و تصویب نامه هـای مرتبط کـه در 
نـگارش ایـن بخشـنامه مورد اسـتفاده قـرار گرفته اسـت:

 قانون تأمیـن  اجتماعی )مصوب سـال 1354( بـه همراه اصاحات 
بعدی.

 قانـون الحـاق تبصـره )3( بـه مـاده )3( قانـون ترویـج  تغذیـه با 
شـیردهی)مصوب  دوران  در  مـادران  از  حمایـت  و  شـیرمادر 

.)1380/ 12/     22
 تبصـره الحاقی بـه ماده )3( آیین نامه اجرایـی قانون ترویج تغذیه 
بـا شـیر مادر و حمایـت از مـادران در دوران  شـیردهی    - )مصوب 

24     /6 /1381هیات وزیران(.
 ضابطـه اجرایـی مرخصـی و معذوریـت کارکنان صنـدوق )مواد 

54 تـا 61 آیین نامه اسـتخدامی(.
 قانون  بیمۀ احتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسـافر بین شـهری 

)مصوب 18   /2   /1379(. 
اجتماعی رانندگان )مصوب 31   /5   /138  قانون اصاح قانون  بیمۀ 

8مجلس شورای اسامی( .
 قانون حمایت از مسلولین )مصوب بهمن ماه 1333(.

  بخش اول: مبانی قانونی و تعاریف 
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 قانون اصاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده )مصوب 20   /3   /1392(.
  سایر قوانین مرتبط با این بخشنامه. 

مبانی قانونی 

1    - بنـد )7( مـاده )2(: بیماری، وضع غیرعادی جسـمی یا روحی اســت کــه 
انجــام خــدمات درمــاني را ایجـاب می کنـد یا موجـب عـدم  توانایی موقت 

اشـتغال به کــار می شـود یــا اینکــه موجب هـر دو در آن واحـد می گردد.
2    - بنـد )9( مـاده )2(: غرامـت  دسـتمزد بـه وجوهـی اطاق می شـود که در 
ایام بــارداری، بیمـاری و عــدم توانایی وقت اشتغال به کار و عدم دریافت مزد 
یـا حقـوق بـه حکـم این قانون بــه جای مـزد یا حقـوق به بیمه شـده پرداخت 

می شود.
3    - بند )10( ماده )2(: وسـایل کمک پزشـکی )پروتز و اورتوز( وسـایلی هستند 
کــه بـه منظـور اعــاده سامت یا برای جبران نقص جسمانی یا تقویـت یکـی 

از حـواس بـه کـار مي روند.
4  - مـاده )59(: بیمه شـدگانی کـه تحـت معالجه و یـا درمان های توانبخشـی 
قرار می گیرندو بنا به تشـخیص سـازمان موقتا قادر به کار نیــستند بـه شــرط 
عــدم اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق اســتحقاق دریافـت غرامـت 

دســتمزد را بــا رعایت شرایط زیرخواهند داشت:
 الف( بیمه شده بر اثر حوادث ناشی ازکار و غیرناشی از کــار یــا بیمـاری هـای 

حرفـه ای تحت درمان قرارگرفته باشد.
ب( در صورتیکه بیمه شده به سـبب بیمـاری و طبـق گـواهی  پزشـک احتیـاج 
بــه اسـتراحت مطلق یا بستری  شدن داشـته  باشد و در تاریخ اعام بیمــاری 

مــشغول بـه کــار بوده و یا در مرخصی استحقاقی باشد.
5- بـه اسـتناد بنـد )2( مـاده )62( قانـون، پرداخت غرامت  دسـتمزد تا زمانی 
کـه بیمه شـده به تشـخیص سـازمان قادر بـه کار نبـوده و به موجـب مقررات 

ایـن قانون ازکارافتاده شـناخته نشـده باشـند، ادامـه خواهد یافت.
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تعاریف:
6- پزشـک معالج: دانش آموخته رشـته پزشـکی و دندانپزشـکی مورد تأیید 
وزارت بهداشـت درمـان و آموزش پزشـکی که مجـوز و صاحیت الزم جهت 
تشـخیص و درمان بیمار را دارا می باشـد که بیمه شـده بیمار زیر نظر او تحت 
معالجـه و درمـان قرارگرفته و نیاز به اسـتراحت یا معذوریت پزشـکی و یا نیاز 
بـه وسـایل کمک پزشـکی )پروتـز و اورتوز( توسـط وی بـا صدورگواهی تجویز 

شده باشد. 
7- اسـتراحت پزشـکی ایام بیماری: منظور از اسـتراحت پزشکی ایام بیماری 
در ایـن بخشـنامه وضعیتـی اسـت که بنا به تشـخیص و تجویز پزشـک معالج 
مرتبـط و ضـرورت درمانـی بیمه شـده به علـت ابتای بـه بیماری و یـا وقوع 
حادثه موقتا قادر به اشـتغال نبوده و نیاز به اسـتراحت پزشـکی داشـته باشـد.

8- اسـتراحت ایـام بـارداری: منظـور از اسـتراحت ایـام بـارداری در ایـن 
بخشـنامه وضعیتـی اسـت کـه بیمه شـده بـه واسـطه بـارداری و در چارچوب 
ضوابـط مربوطه اسـتحقاق اسـتفاده از غرامت دسـتمزد ایـام بـارداری را دارد.

9- پروتـز: انـدام مصنوعی یا پروتز، به وسـایل کمک پزشـکی گفته می شـودکه 
درصـورت فقـدان تمام و یا قسـمتی از عضو، به منظور جبـران این کمبود مورد 

اسـتفاده قرار می گیرد.
10  - اورتـوز: به وسـایل کمک پزشـکی گفته  می شـود که بـرای بهبود عملکرد 

عضـوی که دچار اختال شـده اسـت بـه کار می رود.

 بخش دوم : مراجع پزشکی معتمد  

11- مراجع پزشـکی معتمد: منظور از مراجع پزشـکی  معتمد، پزشکان  معتمد 
و شـوراهای  پزشـکی هسـتند که بنابر شـرایط این بخشـنامه انتخاب و وظیفه 
بررسـی و اظهارنظـر در خصوص مـوارد ارجاعی )اسـتراحت پزشـکی، پروتز و 

اورتـوز و...( را به عهـده دارند.
12- انتخـاب پزشـکان جهـت آغـاز، تـداوم یا لغو فعالیـت به عنـوان مراجع 
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پزشـکی  معتمـد موضوع این بخشـنامه و تعیین محل اسـتقرار مراجـع مذکور، 
پس از پیشـنهاد رئیس اداره  شـوراها و کمیسیون های  پزشـکی به عهده مدیران 

درمان می باشـد. 
ترکیب و صدور ابالغ مراجع پزشکی معتمد

13- پزشـک  معتمـد: بـا اباغ مدیر درمان اسـتان )طبق فرم 1 و 4 پیوسـت( 
برای پزشـکان سـازمانی و فرم قرارداد )پیوسـت شـماره2( برای پزشکان آزاد. 
14-  شـورای  پزشـکی: شـورایی اسـت مرکب از افراد ذیل که با اباغ مدیر 

درمان اسـتان )طبق فرم 3 پیوسـت( انتخاب می شـوند: 
- یک نفر پزشک به عنوان  عضو و رئیس. 

- یک نفر پزشک متخصص داخلی به عنوان عضو.
- یک نفر پزشک متخصص مرتبط به عنوان عضو.

- یک نفر دبیر با شرایط مندرج در این بخشنامه بدون حق رای.

تبصـره: در صـورت محدودیـت و عـدم امـکان جذب پزشـک متخصـص مرتبط 
در شـهرها و مراکـز غیـر برخوردار جهت شـرکت در جلسـات شـورای پزشـکی، 
تشـکیل جلسـات شـورای پزشـکی بـا حضـور رئیس شـورای پزشـکی، یـک نفر 
پزشـک متخصـص داخلـی و یـک نفر پزشـک متخصـص در رشـته های جراحی 
)ترجیحـا جراحـی عمومی( به اسـتثنای مـوارد منـدرج در بند )15( این بخشـنامه 
کـه الزم اسـت متخصـص مرتبط با بیماری درجلسـه حضور داشـته باشـد بالمانع 

است.

15-  تشـکیل شـوراهای  پزشـکی در موارد ذیل مسـتلزم این است که حداقل 
یکی از اعضای  شـورای مذکور متخصص مرتبط با بیماری بیمه شـده باشـد: 

الف  - استراحت های  پزشکی مرتبط به دوران بارداری.
ب  - اسـتراحت های پزشـکی بیـش از 120 روز مرتبـط بـا بیماری هـای 

اعصـاب و روان. 
ج  -  استراحت های پزشکی بیش از 180 روز. 

11



د - اسـتراحت های پزشـکی بیـش از 60 روز در سـال کـه تاریـخ پایـان 
اسـتراحت پزشـکی ارائـه شـده مربوط به شـش ماه قبـل از تاریـخ ارائه به 

شـعبه مربوطه می باشـد. 
16- دبیر شـورای پزشـکی فردی آگاه، متعهد و آموزش دیده از میان کارکنان 
سـازمان اسـت که به پیشـنهاد رئیس اداره شوراها و کمیسـیون های  پزشکی و 
اباغ مدیر درمان اسـتان بدون حق رأی در جلسـات شـورای   پزشـکی شرکت 

می نمایـد و مکلـف به ایفای وظایف منـدرج در اباغ مذکور می باشـد.
17-  مدیـران درمـاِن حایز شـرایط عضویت در شـورای پزشـکی و یا فعالیت 
به عنـوان پزشـک معتمد با اباغ مدیرکل درمان مسـتقیم منصـوب می گردند.

18-  در صـورت عـدم امکان جذب پزشـک متخصص داخلی جهت عضویت 
در شـوراهای پزشـکی اسـتفاده از پزشـک متخصص قلب به جایگزینی پزشک 

متخصص داخلی بامانع اسـت.

 بخش سوم : نحوۀ رسیدگی به اسرتاحت های پزشکی

19-  اسـتراحت پزشـکی ایـام بیماری مشـروط برآنکه در هر نوبـت از 3 روز 
و در مجمـوع از 10روز )اسـتراحت جدیـد ارائه شـده با اسـتراحت تأیید و ثبت 
شـده در شـعبه ذی ربـط( طی یک سـال )365 روز( قبل از شـروع اسـتراحت 
پزشـکی جدیـد تجـاوز ننمایـد براسـاس گواهی پزشـک معالـج معتبر بـوده و 

نیـازی به تأیید نـدارد.

تبصره: شـعب سـازمان در صورت تردیـد در اصالت و صحـت گواهی های مذکور 
می تواننـد گواهی هـای اسـتراحت موضـوع ایـن بند را جهت بررسـی به پزشـکان 

معتمد ارجـاع نمایند.

20-  اسـتراحت های پزشـکی مـازاد بـر سـه روز در هـر نوبت و بیـش از 10 
روز در سـال تـا 60 روز پـس از بررسـی و تأیید پزشـک معتمد معتبر اسـت.

21-  اسـتراحت پزشـکی راننـدگان درون و بـرون شـهری تـا سـقف 30 روز 
در سـال پـس از بررسـی و تأییـد پزشـک معتمد، معتبـر بوده و بیشـتر از آن 
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به عهده شـورای پزشـکی اسـت.
22- اگـر مجمـوع اسـتراحت پزشـکی جدید ارائه شـده بـا اسـتراحت تأیید و 
ثبت شـده در شـعبه مربوطه طی یک سـال قبل از شـروع اسـتراحت پزشـکی 
اخیر، بیشـتر از 60 روز باشـد، گواهی اسـتراحت پس از بررسی و تأیید شورای 

پزشـکی معتبر می باشد. 
23-  نحـوۀ رسـیدگی مراجع معتمد پزشـکی درخصوص اسـتراحت پزشـکی 
ایام بیماری، مرخصی زایمان و سـایر معذوریت های پزشـکی همکاران سـازمان 
تابع دسـتور اداری شـماره 2864     /98     /2000 مـورخ 30     /10     /1398 با موضوع 
»اصاحیـه ضابطه مرخصی و معذوریت کارکنان صنـدوق )ماده 54 لغایت 61 

آیین نامه اسـتخدامی(« می باشـد.
24-  اسـتراحت هایی که به دلیـل انجـام جراحی هـا و اقدامات مرتبـط با زیبایی 
تجویـز می گردد بیماری محسـوب نگردیـده و قابل پذیرش و طـرح در مراجع 

پزشـکی معتمد نمی باشد.
25-  پزشـکان معتمـد بـه طورکلی بایـد در چارچوب ضوابط اباغی سـازمان 
اظهارنظـر نماینـد، در مواردی کـه بـا بررسـی اسـتراحت پزشـکی ارائه شـده و 
معاینـات بالینـی انجام شـده بـرای پزشـک معتمد محـرز گرددکه بیمه شـده 
نیازمنـد تأیید اسـتراحت پزشـکی بیشـتر از سـقف تعییـن شـده در چارچوب 
ضوابط مزبور می باشـد، الزم اسـت مراتب به شـورای پزشـکی مربوطه ارجاع 

گردد.
26-  چنانچـه یـک فرد براسـاس ضوابط اباغـی از حداکثر میزان اسـتراحت 
پیش بینی شـده برای یک بیماری اسـتفاده کرده باشـد، درصورت تحقق شـرایط 
جدیـد در رونـد بیماری، به اسـتناد مـدارک و اقدامـات درمانی جدیـد و ارائه 
گواهـی پزشـک متخصـص مرتبط با بیمـاری، می توانـد برای بیمـاری مذکور 

مجددا تقاضای بررسـی اسـتراحت پزشکی نماید.
27-  در مواردی کـه در شـهر محـل سـکونت و یـا شـهر محـل بسـتری و 
درمان متقاضی، شـورای پزشـکی وجود نداشـته باشد. شـعب هر استان مکلفند 
بیمه شـده را بـه نزدیک ترین شـورای پزشـکی همان اسـتان کـه نزدیک محل 
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سـکونت متقاضی می باشـد معرفـی نمایند. 
28-  بررسـی گواهـی اسـتراحت پزشـکی بیمه شـدگانی کـه بـه اسـتناد رأی 
کمیسـیون پزشـکی ازکارافتـاده کلـی گردیده انـد در حـد فاصـل معرفـی تـا 
تاریخ تشـکیل کمیسـیون درصورت احراز شـرایط قانونی به عهده کمیسـیون 

ازکارافتاده کلـی می باشـد. رأی  صادر کننـده 
29-  بررسـی اسـتراحت پزشکی بیمه شدگانی که پزشـک معالج آنان )مستند 
بـه مـدارک درمانـی ارائـه شـده( عضو مرجـع پزشـکی معتمد بررسـی کننده 
اسـتراحت پزشـکی  / پروتز و اورتوز بیمه شـده باشـد فاقد اعتبار بوده و ضروری 
اسـت در ایـن گونـه مـوارد موضوع جهت بررسـی بـه مرجع پزشـکی معتمد 

هم تـراز ارجـاع گردد. 
30-  آرای شـوراهای پزشـکی و پزشـکان معتمـد بایـد بـه صـورت مکانیـزه 
و ازطریـق سـامانه کمیسـیون های پزشـکی صـادر گـردد و آرایی که خـارج از 
سـامانه مذکور صادر شـده و دارای شناسـه سیستمی نباشـند در شعب تأمین 

 اجتماعی فاقـد اعتبار می باشـند.
31- کلیه مراکز سـازمانی که به عنوان محل اسـتقرار مراجع پزشـکی معتمد، 
انتخاب می شـوند مکلفند با اسـتفاده از امکانات و نیروی انسـانی خود، شـرایط 
پذیرش، تعیین و اعام نوبت بررسـی، ثبت و صدور آرا در سـامانه کمیسیون ها 

و شـوراهای  پزشکی را فراهم نمایند.

 بخش چهارم: نحوۀ رسیدگی به اسرتاحت های پزشکی 
مرتبط با ایام بارداری و مرخصی زایامن

 

32- در مواردی کـه مـدت مرخصـی زایمان که از سـوی بیمه شـدگان زن ارائه 
می گـردد صرفـا در حـد مقـرر در قوانیـن مربوطـه مـی باشـد، نیازی بـه اخذ 
تأییدیـه از مراجـع معتمـد پزشـکی نبـوده و با اخـذ گواهی پزشـک ذی ربط یا 

بیمارسـتان و تصویرگواهـی والدت یـا شناسـنامه فرزند قابل قبول می باشـد.
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33- جهـت تسـهیل در پرداخـت مرخصـی زایمـان در صورتی کـه بـارداری 
بیمه شـده منجربـه زایمان شـده باشـد و فرزنـد و مـادر در قید حیات باشـند، 

نیـازی بـه اخـذ گواهی شـیردهی نخواهـد بود.
34- مـدت مرخصـی زایمـان بـرای زایمان های سـه قلو و بیشـتر یک سـال 

می باشـد.
35-  بیمه شـده زن می تواند براسـاس گواهی پزشـک معالـج حداکثر به میزان 
3 مـاه از مـدت مرخصـی زایمـان را )بـه شـرط آنکه متصـل به تاریـخ زایمان 

باشـد( قبل از زایمان اسـتفاده نماید.
36- چنانچـه بیمه شـده زن در طـول ایام بارداری )9 ماه بـارداری( به عوارضی 
دچـار شـودکه سـامتی مـادر و فرزنـد را تهدیـد نمایـد و طبـق نظر پزشـک 
معالج نیاز به اسـتراحت پزشـکی قبل از شـروع اسـتراحت زایمان داشته باشد، 
اسـتراحت تجویـزی بـدون توجه به مدت آن می بایسـت در شـورای پزشـکی 
مطـرح و در صورتی کـه مورد تأیید شـورای مزبور قرارگیرد، مشـمول اسـتفاده 

از غرامـت دسـتمزد ایـام بـارداری )مربوط به قبـل از زایمـان( خواهد بود.
37- در صورتی کـه اسـتراحت پزشـکی ارائـه شـده متصـل بـه تاریخ شـروع 
مرخصـی زایمـان باشـد، شـورای پزشـکی می بایسـت بـر اسـاس مـدارک و 
مسـتندات مربوطـه، مـدت اسـتراحت پزشـکی مـورد نیـاز و تاریـخ شـروع 
اسـتراحت مربـوط بـه زایمان را )که قطعا مدتـی قبل از زایمـان خواهد بود( به 

صـورت جداگانه تعییـن نمایند.
38- چنانچـه فرزنـد بیمه شـده زن، بعـد از هفته 22 بـارداری فوت نماید پس 
از تأییـد در شورای پزشـکی، مدت مرخصـی زایمان مطابق با مـاده )67( قانون 

تأمیـن اجتماعی، 12 هفتـه )84 روز( خواهد بود. 
39- مدت استراحت پزشـکی مربوط به دوران بارداری که به تأیید شورای پزشکی 

رسیده از مدت مرخصی زایمان کسرنخواهدشد.
40- در ارتباط با نحوۀ پرداخت غرامت دسـتمزد ایام بارداری )اسـتراحت های 
طـول دوره بـارداری( همـکاران زن سـازمان هماننـد سـایر بیمه شـدگان رفتار 
و غرامـت دسـتمزد ایـام مزبـور از طریق شـعبه محـل بیمه پـردازی پرداخت 

خواهد شـد.

15



 بخش پنجم :نحوۀ بررسی وسایل کمک پزشکی ) پروتز و اورتوز(

41- مـدارک الزم بـرای بررسـی اقام پروتز و اورتوز متقاضیان به شـرح ذیل 
می باشد:

   الف( اصل گواهی پزشـک معالج مرتبط، مشـتمل بر مشـخصات بیمار، تاریخ 
تجویـز، نوع اورتـوز و پروتز و ضرورت نیـاز به آن. 

ب( اصـل فاکتور خریدکه مشـخصات بیمار و مشـخصات کامـل پروتز در آن 
درج شـده باشـد و ممهـور بـه مهـر فروشـنده معتبـر دارای پروانه کسـب از 

مراجـع ذی صاح شـده باشـد.
ج( مدارک و مستندات تشخیصی و درمانی مورد استناد پزشک معالج.

42- سـقف اختیـارات مراجـع معتمـد پزشـکی جهـت بررسـی اقـام پروتز 
و اورتـوز بـر اسـاس بخشـنامه مدیرعامل سـازمان متناسـب با میـزان هزینه 

پرداختـی بابـت اقـام مذکـور بـه مراجـع پزشـکی تعیین می گـردد. 
43- کلیـه مراجـع پزشـکی معتمـد مکلفند پـس از رویـت پروتـز و اورتوز و 
اصل مدارک و مسـتندات درمانی براسـاس جـدول اقام پروتـز و اورتوز اباغ 
شـده اظهارنظـر نماینـد و در مواردی کـه پروتـز و اورتـوز مورد درخواسـت در 
جـدول مذکور پیش بینی نشـده باشـد براسـاس نوع کاربـرد و اسـتفاده، امکان 
مشابه سـازی و تعییـن پروتز و اورتوز مشـابه از جدول مزبور میسـر می باشـد.

44- گواهی تجویز عینک توسـط کارشناسـان بینایی سـنجی )اپتومتریست ها( 
و تجویـز پروتـز دنـدان توسـط دندان سـازان تجربـی دارای مجـوز از وزارت 
بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی به عنوان جایگزین گواهی پزشـک معالج 

قابـل پذیرش می باشـد.
45- در صورتی کـه مجمـوع عیب انکسـاری دو چشـم از ده نمره باالتر باشـد 
و یـا اختـاف قدرت انکسـاری دو چشـم بیش از 4 نمره باشـد و یا بیمه شـده 
مبتـا بـه قوز قرنیه باشـد بهای کنتاکت لنز با تجویز پزشـک متخصص معالج 
)چشـم پزشـک( و تأییـد شورای پزشـکی قابـل پرداخـت خواهد بـود و در این 
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قبیـل مـوارد بهای پروتز عینـک پرداخت نخواهد شـد.
46- تأییـد پروتز هـای دندانـی بـه عهـده دندانپزشـکان معتمـد اسـت و در 
مناطـق محـروم در صـورت عدم دسترسـی به دندانپزشـک معتمـد، به عهده 

پزشکان معتمدمی باشـد.
47- وسـایل کمک پزشـکی )پروتز و اورتوز( مشـمول مواردی که در حین عمل 
جراحـی در بـدن بیماران کارگذاشـته می شـود )آندوپروتز(  نمی   گردد، بررسـی 
مـوارد مذکـور در چارچوب ضوابط مربوطه به عهده دفاتر رسـیدگی به اسـناد 
پزشـکی بـوده و پرداخـت هزینه پمپ دیسـفرال بیماران تاالسـمی نیز به عهده 

دفاتر مذکور می باشـد.
48- مرجـع بررسـی و تأییـد نیـاز بیمه شـده بـه سـمعک، پزشـک معتمـد 

بینیمی باشـد.  متخصص گوش وحلق و
49- در خصـوص متقاضیـان دریافـت هزینـه سـمعک رعایـت نـکات ذیـل 

ضـروری می باشـد:
الف( تجویز سـمعک باید الزاما توسـط پزشـک متخصص گوش وحلق وبینی، 
شـنوایی های حسـی – عصبـی و یـا انتقالـی غیـر قابـل درمـان انجـام  برای کم 

شده باشـد.
ب( ارائه نتیجه ارزیابی ABR  و یا ASSR و یا PTA )ادیوگرام( ضروری است. 

ج(  ارائه تصویرکارت گارانتی سـمعک شـامل مشخصات، تاریخ شروع و خاتمه 
گارانتـی بـه همـراه اسـم و مدل و شـماره سـریال )اصـل کارت باید بـه رویت 

شـعبه و مرجع پزشـکی معتمد بررسـی کننده برسد(.
د( متقاضیان باالی 6 سـال سـن، با متوسـط افت شـنوایی40 دسـی بل و باالتر 
برای هرگوش )با در نظر گرفتن سـن و شـغل( و متقاضیان کمتر از 6 سـال سن 
که با متوسـط افت شـنوایی 25 دسـی بـل و باالتر درصورت وجـود ضرورت و 

تشخیص پزشـکی در چارچوب این بخشـنامه حایز شرایط می باشند. 
50 - پرداخـت هزینـه سـمعک صرفـا بابـت یـک گوش ممکـن بـوده، لیکن 
اسـتفاده بیمه شـدگان تبعـی تـا قبـل از اتمـام 6 سـالگی از سـمعک بابـت هر 
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دوگـوش در صـورت تأییـد مرجع پزشـکی مربوطـه مبنی بر نیاز به سـمعک 
بابـت هـر دوگـوش بامانـع خواهد بـود. چنانچه بیمه شـدگان موصـوف قبا 
یکبار از هزینه سـمعک اسـتفاده نموده باشـند، پرداخت هزینه سـمعک دوم تا 
قبـل از اتمـام 6 سـالگی در صـورت تأیید مرجع پزشـکی مذکور منعـی ندارد.

51   - اسـتفاده مجـدد از سـمعک بـرای کـودکان 6 سـال بـه باال تابـع ضوابط 
مقـرر در دسـتور اداری مربوطـه می باشـد، ضمنـا به منظور مسـاعدت به آن 
دسـته از بیمه شـدگان تبعـی کـه قبل از 6 سـالگی به طـور هم زمـان بابت هر 
دو گـوش از سـمعک اسـتفاده ننموده انـد، تاریـخ صـدور سـند اولین سـمعک 

پرداختـی مبنـای دوره تمدید )10 سـال( می باشـد.

 بخش ششم : وظایف واحدهای اجرایی بیمه ای

52 - بررسـی تقاضای بیمه شـده، مسـتلزم ارائه گواهی از پزشک معالج می باشد 
که درگواهی صادره ضرورت اسـتفاده از اسـتراحت پزشـکی به سـبب بیماری 

یـا نیاز به پروتز و اورتوز تجویز شـده باشـد. 
53  - ضروری اسـت درگواهی پزشـک معالج، مشـخصات بیمار، نـوع بیماری، 
تاریـخ تجویز، شـروع و پایان اسـتراحت پزشـکی یا نـوع پروتز و اورتـوز مورد 

نیـاز درج شـده وگواهـی ممهور به مهر و امضای پزشـک معالج شـده باشـد.
54  - بیمه شـده موظـف اسـت مسـتندات کلینیکـی و پاراکلینیکـی )خاصـه 
پرونده بسـتری، آزمایشـات و...( مورد استناد پزشـک معالج را به همراه گواهی 

ارائـه نماید. مذکور
55  - گواهی هـای مربـوط به اسـتراحت پزشـکی بایسـتی ظرف مـدت 7 روز 
اداری از تاریخ شـروع اسـتراحت یا ترخیص از بیمارسـتان به شـعب سـازمان 
ارائه گـردد، درصـورت عـدم ارائـه به موقع گواهی اسـتراحت پزشـکی )بعد از 
تأیید آن توسـط  مـدت ذکر شـده( و مرتفع شـدن آثـار و عائم بیماری و عدم 
مراجـع پزشـکی معتمـد، مسـئولیتی متوجه سـازمان نخواهـد بـود. واحدهای 
اجرایـی بیمـه ای و سـایر مراجـع ذیربط سـازمانی موظفند در ایـن خصوص به 

نحـو مناسـب و مؤثـر به کارفرمایـان و بیمه شـدگان اطاع رسـانی نمایند.
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56  - رؤسـای شـعب موظفنـد ترتیبـی اتخـاذ نمایند تـا حداکثر ظـرف 3روز 
اداری از تاریـخ تحویـل و ثبت گواهـی اسـتراحت پزشـکی، ضمن اعـام مدت 
اسـتراحت های تأییدشـده و تأیید نشـده طی یک سـال قبل، نسـبت به ارسـال 
گواهـی مذکـور و ضمایم آن )مسـتندات درمانی و...(  به مراجع پزشـکی معتمد 

اقـدام گردد.
57  - در اجـرای بنـد )40( بخشـنامۀ شـماره 19 امـور فنـی بیمه شـدگان، از 
آنجایی کـه گواهـی اسـتراحت پزشـکی بیمه شـدگان مشـمول دریافـت تعهـد 
غرامـت دسـتمزد ایـام بیمـاری در بررسـی فراینـد اقدامـات درمانـی مقــرر 
در مـاده )70( قانـون  تأمین اجتماعـی توسـط اعضـای کمیسیــون پزشکــی 
موثرمی باشـد، ضـروری اسـت واحدهـای اجرایی ترتیبـی اتخاذ نماینـد تا قبل 
و یـا هم زمان با معرفی بیمه شـده به کمیسـیون پزشـکی، کلیه اسـتراحت های 
پزشـکی تعیین تکلیف گردیـده و ارائه گواهی های مورد اشـاره به بعـد از صدور 
نظریـه کمیسیون پزشـکی در خصوص ازکارافتادگی بیمه شـده موکـول نگردد.

58   - در مواردی کـه بیمه شـده از اوایـل اسـتخدام و ماه های اولیـه بیمه پردازی 
اقـدام بـه ارائـه اسـتراحت پزشـکی طوالنی مـدت به دلیـل بیمـاری مزمن یا 
صعب العـاج می نماینـد، واحدهـای اجرایـی موظفنـد بـدوا موضـوع احـراز 
اشـتغال بیمه شـده را از طریق بازرسـی تحقیقی ازکارگاه مشـخص نمایند و در 
صورت تأیید اشـتغال به کار، بیمه شـده را همراه با اسـتراحت پزشـکی و سـایر 
مدارک الزم به کمیسـیون های پزشـکی معرفـی نمایند تا میـزان ازکارافتادگی 
توسـط کمیسـیون تخصصـی مربوطـه مشـخص گـردد. در صـورت عـدم 
ازکارافتادگـی کلـی بیمه شـده در زمان شـروع  شـروع بیمه پـردازی، اظهارنظر 
در خصوص اسـتراحت پزشـکی توسط کمیسـیون مذکور بامانع و در صورت 
ازکارافتادگی کلـی، بررسـی اسـتراحت پزشـکی و اظهار نظـر فاقـد موضوعیـت 

می باشـد. 
59  - در خصـوص بررسـی اسـتراحت بیمه شـدگانی کـه بیـش از 9 مـاه قطع 
رابطـه بیمه ای داشـته اند و به واسـطه اشـتغال مجـدد درکارگاه قبلی یـا کارگاه 
جدیـد از ماه هـای اولیـه مبـادرت بـه ارائـه اسـتراحت پزشـکی طوالنی مدت 
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بـه دلیـل بیمـاری مزمن یا صعب العـاج می نماینـد، در صورت تأیید اشـتغال 
بـه کار از طریـق بازرسـی تحقیقـی بیمه شـده را همـراه با اسـتراحت پزشـکی 
و سـایر مـدارک الزم بـه کمیسـیون های پزشـکی معرفـی نماینـد تـا میـزان 
ازکارافتادگـی توسـط کمیسـیون تخصصی مربوطـه مشـخص گردد. در صورت 
عدم ازکارافتادگی کلی بیمه شـده در زمان شـروع بیمه پردازی جدید، اظهارنظر 
در خصوص اسـتراحت پزشـکی توسط کمیسـیون مذکور بامانع و در صورت 
ازکارافتادگی کلـی، بررسـی اسـتراحت پزشـکی و اظهار نظـر فاقـد موضوعیـت 

می باشـد. 
60  - اسـتراحت های پزشـکی بیمه شـدگانی که پرداخـت تمام یا بخشـی از آن 
منجر بـه احـراز شـرایط برقـراری مسـتمری بازمانـدگان یـا از کارافتادگی کلی 
می گردد، در صورت تأیید اشـتغال به کار بیمه شـده از طریق بازرسـی تحقیقی 
از کارگاه، به اداره کل اسـتان مربوطه ارسـال و پس از بررسـی و تأیید اداره کل 

اسـتان به کمیسـیون پزشکی ارسـال می گردد.
61  - بررسـی اسـتراحت پزشـکی بیمه شـدگانی که سـوابق بیمه پـردازی آنان 
قبل از شـروع اسـتراحت متناوب می باشـد یکسـال قبل از شـروع اسـتراحت 
در برخـی از ماه هـا دارای لیسـت و برخـی فاقـد لیسـت بوده و صحت و سـقم 
اشـتغال بیمه شـده مورد تردید باشـد( منوط به تأیید اشـتغال بـه کار از طریق 

بازرسـی تحقیقـی خواهد بود.
بیمه شده ای وفق رأی کمیسیون پزشکی تخصصی ازکارافتادگی کلی  62  - چنانچه 
نشـده باشـد و بعد از تاریخ کمیسـیون مبادرت به ارائه اسـتراحت پزشکی نماید 
در صـورت حفـظ اشـتغال و بیمه پـردازی و ارائـه مـدارک و مسـتندات درمانی 

بررسی اسـتراحت پزشـکی مذکور بامانع خواهد بود. 
63  - بـا توجـه بـه تعریـف غرامـت  دسـتمزد ایـام بیمـاری )بنـد9 مـاده 2 
قانون تأمین اجتماعـی( رعایـت مـوارد ذیـل جهـت پرداخت غرامت  دسـتمزد 
ایـام بیمـاری، ایام بـارداری )اسـتراحت های دوران بـارداری( و مرخصی زایمان 

می باشـد: الزامی 
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الـف( بیمه شـده براسـاس گواهی پزشـک معالج که بـه تأیید مراجع پزشـکی 
معتمـد سـازمان رسـیده، نیـاز به اسـتراحت داشـته باشـد. تحت نظـر و تحت 

درمـان بودن بـه منزله اسـتراحت نخواهـد بود.
ب( بیمه شـده در زمان شـروع یا در ایام اسـتراحت بازخرید، مسـتعفی، اخراج 

و... نشـده باشـد و برای وی مزد مطرح باشـد.
ج( بیمه شده از کارافتاده کلی نباشد.

د( بیمه شـده در مـدت اسـتراحت حقـوق و مـزد خـود را از کارفرمـا دریافت 
ننموده باشـد.

هـ( بیمه شـده در تاریخ شـروع اسـتراحت مشـغول به کار بوده یا در مرخصی 
استحقاقی باشد.

64  - در اجـرای ضوابـط مقـرر در بنـد )1( مـاده )62( قانـون  تأمیـن  اجتماعی 
در مـوارد زیـر غرامت دسـتمزد ایام بیماری بدون کسـر سـه روز اول پرداخت 

خواهد شـد:
الـف( اسـتراحت هایی که در دوره بیمـاری مربوطـه، بیمه شـده در بیمارسـتان 

بسـتری شـده باشـد )حتی به مـدت چند سـاعت(.
ب( اسـتراحت هایی که بـه علت بیماری حرفـه ای، حوادث ناشـی از کار یا غیر 

ناشـی از کار و یـا عواقب بعـدی آن تجویز می گردد.
ج( اسـتراحت هـای  پزشـکی جانبازان انقاب اسـامی )که به تأییدکمیسـیون 

پزشـکی جانبازان رسـیده است(.
د( در مواردی کـه کارفرما براسـاس ضوابط و مقـررات مربوطه حقوق و مزایای 

3 روز اول بیماری بیمه شـده را پرداخت نموده باشـد.
65  - چنانچـه مجمـوع اسـتراحت ارائه شـده و اسـتراحت های قبلی بیمه شـده 
ظـرف دو سـال قبـل از شـروع اسـتراحت جدیـد بیـش از یـک سـال باشـد، 

پرداخـت اسـتراحت مذکـور منـوط به تأییـد اداره کل اسـتان خواهـد بود.
66  - کلیـه اسـتراحت های پزشـکی که در خـارج از کشـور تجویـز می گـردد، 
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می بایسـت توسـط سـفارت و یا کنسـولگری و حسـب مورد نمایندگی سیاسی 
حافظ منافع جمهوری اسـامی ایران در کشـور مزبور تأییـد و به همراه ترجمه 
رسـمی و مسـتندات درمانی متقن با رعایت ضوابط مربوطه در شورای پزشکی 

یا کمیسـیون های پزشـکی تخصصی مـورد بررسـی قرار گیرد.
سایر موارد:

67  - از تاریـخ الزم االجرا شـدن قانون اصاح قوانیـن تنظیم جمعیت و خانواده 
)مصوب 20    /3    /1392 مجلس محترم شـورای اسـامی( کلیـه محدودیت های 
مقـرر در قانون تنظیـم خانواده و جمعیـت )مصـوب 26    /2    /1372( لغوگردیده 

است. 
68  - بررسـی اسـتراحت پزشـکی  بیمه شـدگانی که پرداخت غرامت دسـتمزد 
ایـام بیمـاری آنهـا به عهـده کارفرما می باشـد توسـط مراجع معتمد پزشـکی، 
درصـورت معرفـی از طریق شـعبه مربوطه و پس از دریافـت تعرفه که میزان 

آن متعاقبـا تعییـن می گـردد، در چارچوب این بخشـنامه بامانع اسـت.
69   - شـرکت مشـاور مدیریت و خدمات ماشـینی تأمین مکلف اسـت شرایط 
اجـرای ایـن بخشـنامه و اعمـال فـرم هـای پیوسـت )شـماره 1 الـی 13( را در 
سـامانه کمیسـیون های پزشـکی، شـوراهای پزشـکی و پزشـکان معتمد پورتال 
معاونـت درمـان و سیسـتم متمرکـز نام نویسـی و حسـاب های انفـرادی را در 
اسـرع وقـت فراهم آورد و کلیه واحدهای اجرایـی درمانی و بیمه ای و.... مکلفند 
پـس از عملیاتی شـدن بسـتر مکانیـزه فرایندهـای این بخشـنامه را به صورت 

سیسـتمی اجرا نمایند.  
70   - آن بخش از مقررات و دسـتورالعمل های قبلی اباغ شـده منجمله موارد 
مورد اشـاره در بخش هفتم پیوسـت این بخشـنامه )فهرسـت قوانین، بخشنامه 
و دسـتورالعمل هـای مرتبـط( کـه مغایر با مفاد این بخشـنامه می باشـد ملغی 

می گردد. 
مسـئولیت حسـن اجرای این بخشـنامه به عهده مدیران کل بیمه ای، مدیران 
درمـان، معاونیـن ذی ربط، رؤسـای ادارات شـوراها وکمیسـیون های پزشـکی و

22



 امور بیمه شـدگان، رؤسـای مراکز درمانی، رؤسـای شـعب، کارشناسان مربوطه 
و اعضای مراجع معتمد پزشـکی می باشـد. 

 بخش هفتم :بخشنامه و دستورالعمل های مرتبط

بخشـنامه ها و دسـتورالعمل هایی که در تدوین این بخشـنامه مورد اسـتفاده 
قـرار گرفتـه و این بخشـنامه جایگزین آنها گردیده اسـت.

  بخشـنامۀ شـماره 21770      /14 مورخ 18      /7      /71 13 با موضوع »نحوۀ بررسـی 
اسـتراحت ایام بیماری بیمه شـدگان تأمین اجتماعی« 

  بخشـنامۀ شـماره 47711      /6 مـورخ 8      /12      /1372 بـا موضـوع »ضـرورت 
تأییدگواهی اسـتراحت پزشـکی« 

  بخشـنامۀ شـماره 29489      /51 مـورخ 16      /10      /1374، بـا موضـوع » نحـوۀ 
بررسـی اسـتراحت ایـام بیمـاری و بـارداری بیمه شـدگان« 

  بخشـنامۀ 1      /625 فنـی  با موضوع »نحوۀ اجـرای تبصره های الحاقی به قانون 
و آیین نامه ترویج تغذیه با شـیرمادر«

  بخشـنامۀ شـماره 82069      /90 مورخ 27      /12      /1374 با موضوع »اصاح مواد 
)1( و )9( دسـتورالعمل شـماره 29489     /51 مـورخ 16     /10     /74 در مـورد نحوۀ 

انتخاب و نیز حقوق و اختیارات پزشـکان معتمد و شـورای پزشـکی«
  بخشـنامۀ شـماره 29756      /51 مـورخ 19      /10      /1375 بـا موضوع »نمونه فرم 
مربوط به اسـتراحت پزشـکی بیمه شـدگان به منظـور تأیید پزشـک معتمد یا 

پزشکی« شورای 
  دسـتور اداری شـماره 26606      /5000  مـورخ 29      /3      /84 بـا موضـوع »کمک 

بارداری«
  دسـتور اداری شـماره 34086      /5000 مـورخ 11      /4      /85 بـا موضـوع »کمک 

باراری«
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  بخشـنامۀ 625 فنـی به شـماره 58743     /5000 مـورخ 12     /6     /86  با موضوع 
بارداری« »کمک 

»بررسـی  موضـوع  بـا  مـورخ 5    /2    /1394  اداری 673    /94    /4010  دسـتور   
بیمه شـدگان« پزشـکی  اسـتراحت 

  دستور اداری 5620    /97    /4010 مورخ 21    /8    /1397
  بخشنامۀ شـماره 4376  /98  /4010 مورخ 15  /7  /1398 با موضوع »چگونگی 
صدور احکام عضویت درشـورای پزشـکی و پزشـک معتمد )بررسی استراحت 

پزشـکی و اورتوز و پروتز(«
  دستور اداری 7155    /96    /4010 مورخ 27    /9    /1396  
  دستور اداری 3879    /96    /5010 مورخ 11    /11    /1396 

  بخشنامۀ 14584    /97    /1000 مورخ 20    /12    /1397
موضـوع  مـورخ 7      /8      /96 13بـا  بخشـنامه بـه شـماره 2595      /96      /5010   

برون شـهری« درون و  »اسـتراحت رانندگان 
  دسـتور اداری  شـماره 9      /93      /1000مـورخ 5      /1      /1393 بـا موضـوع »پروتز و 

اورتوز«
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پیوستها
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ادامه فرم شماره 1
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ادامه فرم شماره 2
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ادامه فرم شماره 2
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ادامه فرم شماره 4
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ادامه فرم شماره 5
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 یادداشت
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 یادداشت
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 یادداشت
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 یادداشت
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 یادداشت
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 یادداشت
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