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 آشنایی اجمالی

 با سازمان اتمین اجتماعی
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گر اجتماعی است که پوشش دهنده کارگران حقوق بگیـر و مـزدی اجتماعی یک سازمان بیمهسازمان تامین

 گیرد.بر می)به صورت اختیاری( را در  )به صورت اجباری( و صاحبان حرف و مشاغل آزاد

میلیون نفر مستمری  3بیش از  شده اصلی ومیلیون نفر بیمه 13جمعیت تحت پوشش این سازمان بیش از 

رسـد. سـازمان میلیـون نفـر می 40شـدگان بـه بـیش از بگیر می باشد که با در نظر گـرفتن خـانواده بیمه

ها بیمـهنابع مالی آن از محل حقمی غیردولتی است که عمده ماجتماعی براساس قانون، یک نهاد عموتامین

با مشارکت کار فرما و  بیمه شده تامین می گردد و متکی به منابع دولتی نیست و به همین دلیل سرمایه و 

ها و های متوالی است و قابل ادغام با هیچ یک از سازمانهای آن متعلق به افراد تحت پوشش در نسلدارایی

 باشد. های دولتی یا غیردولتی نمیموسسه

های مختلـف شـدگان و دولـت در عرصـهتکیه گاه اصلی این سازمان، مشارکت سه جانبه کارفرمایـان، بیمه

 های کالن و تامین مالی است.گیریگذاری و تصمیم سیاست

المللـی بینوسـیله سـازمان جهـانی کـار و سـازمان تعهدات این سازمان برابر استانداردهای تعیـین شـده به

تنظیم شده و چگونگی ارائه خدمات و تحقق این تعهدات بـه وسـیله ایـن سـازمان را قـانون اجتماعی تامین

تردید بیانگر تمامی وسعت فعالیت و خـدمات تـامین ای که در این نوشتار آمده بیمعین کرده است. خالصه

 باشد.اجتماعی نمی

  

 اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی 

بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی سابق و تأیید شورای  20/4/1389ران در جلسه مورخ هیأت وزی

( قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ـ مصوب 17عالی رفاه و تأمین اجتماعی و به استناد ماده )

 ـ اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی را به شرح زیر تصویب نمود:1383

( 2ـ که به موجـب تبصـره )1354( قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب 1اجتماعی موضوع ماده )تأمین سازمان 

تغییر نام یافته است،  سازمان تأمین اجتماعیبه  ( قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی12ماده )

 شود.  از این پس بر اساس مفاد این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط اداره می

شـود، اجـرا، تعمـیم و نامیـده مـی اختصـار سـازمانهدف سازمان تأمین اجتماعی که در این اساسنامه به  

درمانی و استقرار نظام هماهنگ متناسب بـا اهـداف نظـام جـامع رفـاه و  -های اجتماعیگسترش انواع بیمه

 باشد.تأمین اجتماعی می

باشد و مؤسسه عمومی غیردولتی می باشد که بـا توجـه سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقالل مالی می

زیـر مجموعـه وزارت  تعـاون در تـامین اجتمـاعی و رفـاه و ادغام سـه وزارتخانـه کـار، به آخرین تغییرات و

 اداره خواهد شد.  تعاون،کار و رفاه اجتماعی طبق مقررات
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 ارکان سازمان به شرح زیر است:      

 الف ـ هیأت امنا 

 دیرهمب ـ هیأت 

 پ ـ مدیرعامل 

 ت ـ هیأت نظارت 

 

 الف ـ هیأت امنا 

( قـانون مـدیریت خـدمات کشـوری 113تعداد اعضای هیات امنای سازمان بر اساس قانون اصـالح مـاده ) 

 گردند:ـ  نه نفر بوده و به صورت زیر تعیین می1388مصوب 

 یب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعیکار و رفاه اجتماعی با تصو الف ـ شش نفر با پیشنهاد وزیر تعاون، 

 ( قانون سـاختار نظـام جـامع رفـاه و تـأمین 17( بند )الف( ماده )2اقی مانده مطابق با جزء )ب سه نفر -ب  

 اجتماعی

انتخاب می شـوند و جـایگزینی پـیش از موعـد و تجدیـد اعضای هیات امنا برای مدت چهار سال  :1تبصره  

کار و رفـاه اجتمـاعی   حکم انتخاب رئیس و اعضای هیات امنا توسط وزیر تعاون،انتخاب آنها بالمانع است و 

 شود. صادر می

  

 باشد:وظایف و اختیارات هیات امنا به شرح زیر می

 تصویب خط مشی و راهبردهای کالن سازمان •

 و بودجه، صورت های مالی و عملکرد ساالنه سازمانتصویب برنامه  •

 و هیات نظارت مدیرهنصب و عزل اعضای هیات •

نصب و عزل مدیرعامل با پیشنهاد هیات امنا و تأیید و حکم وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی برای مـدت  •

 گیرد. چهار سال صورت می

 

 مدیرهب ـ هیأت

باشـد سازمان مـی متشکل از پنج نفر دارای تخصص و تجارب مختلف مورد نیاز مدیره سازماناعضای هیات 

 باشد.ها بالمانع می و انتخاب مجدد آن شد نا برای مدت چهار سال انتخاب خواهندکه از سوی هیات ام

 

 

 



287 

 

 وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر است:

برنامه های اجرایی الزم برای دستیابی به اهداف سـازمان بررسی و تدوین خط مشی، راهبردهای کالن و  •

 جهت ارائه به هیات امنا

با رعایت اصول بهره وری جهت تحصیل اهداف راهبردی و خط مشـی بـه صـورت  ن برنامه عملیاتیتدوی •

 ساالنه و پنج ساله

 نابررسی و تدوین بودجه، صورت های مالی و عملکرد ساالنه سازمان جهت ارائه به هیات ام •

د بررسی و تدوین آیین نامه های مالی، معامالتی، اداری و استخدامی و سایر آیین نامه ها و ضـوابط مـور •

 نیاز و ارائه آن ها به هیات امنا

بررسی و تدوین ساختار و تشکیالت کالن سازمان و ارائه آن به هیات امنا و تصویب تشـکیالت تفصـیلی  •

 هیات امنا سازمان بر اساس اصول و معیارهای ابالغی

 امنا بررسی و تایید نحوه استفاده و بهره برداری از وجوه و ذخائر سازمان و پیشنهاد آن به هیات •

تعیین اعضای هیات مدیره شرکت ها و موسسات تابع، بدون واسطه و هلدینگ های زیر مجموعه جهـت  •

 صدور حکم توسط مدیر عامل پس از تایید وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی

 ت بر عملکرد شرکت ها و موسسات تابع سازمان و ارائه گزارش به هیات امنانظار •

 ازمان در چارچوب این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطانجام سایر امور الزم برای س •

 پیشنهاد ضوابط مربوط به قراردادهای بیمه های تکمیلی و سایر قراردادهای توافقی به هیات امنا •

مان جهت حضور در جلسات مجامع موسسات و شرکت هایی که تمام یا قسمتی از انتخاب نمایندگان ساز •

 ی باشدها متعلق به سازمان م سهام آن

 تفریغ بودجه سال قبل تا پایان خرداد هر سال و ارائه آن به همراه ارزیابی عملکرد سازمان به هیات امنا •

 

خود را به مدیر عامل تفـویض نمایـد. ایـن  هیات مدیره می تواند در صورت لزوم بخشی از اختیارات تبصره:

 واگذاری رافع مسئولیت هیات مدیره نخواهد بود.

مدیره با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آنان با رأی موافق حـداقل هیات  :13ماده

 سه نفر از اعضای حاضر معتبر خواهد بود.

مدیره به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات مدیره می تبصره نحوه تشکیل و اداره جلسات هیات 

 رسد.
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 شرح زیر است: وظایف و اختیارات مدیرعامل به

ها و دستورالعمل های مصـوب ها، برنامهمشیاداره امور جاری سازمان در چارچوب قوانین و مقررات، خط •

 مدیره هیات امنا و هیات

 مدیرهبودجه، گزارش ها و صورت های مالی و عملکرد سازمان جهت ارائه به هیاتتهیه و تنظیم برنامه و  •

 و تشکیالت مصوباستقرار و عملیاتی نمودن ساختار  •

 مدیرهنظارت بر عملکرد شرکت ها و مؤسسات تابع سازمان و ارائه گزارش به هیات •

 شده پاسخگویی به هیات مدیره درخصوص مأموریت های محول •

احکام نصب و عزل اعضای هیات مدیره شرکت ها و مؤسسات تحت پوشش پس از تصویب هیـات صدور  •

 مدیره سازمان

واسطه پس از پیشنهاد هیات دیرعامل شرکت ها و مؤسسات تحت پوشش بیصدور احکام نصب و عزل م •

 مدیره آن شرکت ها و تصویب هیات مدیره سازمان

 ی و استانینصب و عزل معاونین مدیرعامل و مدیران ستاد •

 

 ت ـ هیأت نظارت

کـه از  باشـدمی سازمان مرکب از سه نفر دارای تخصص ها و تجارب مختلف مورد نیاز اعضای هیات نظارت

باشد. وظایف ایـن ها بالمانع می سوی هیات امنا برای مدت چهار سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آن

 ن با مقررات قانونی آن می باشد.هیات، نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامه سازما
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 تشکیالت، وظایف، تعهدات و حمایت های سازمان تامین اجتماعی

رای وظایف عمده در دو بخش بیمه ای و درمانی می باشد که برای اجرای وظایف سازمان تأمین اجتماعی دا

              کلینیــک، بیمارســتانی،ها، مراکــز درمــانی و خــود دارای تشــکیالت مرکــزی، واحــدها، شــعب، نماینــدگی

 ها می باشد.  پلی کلینیک و دی کلینیک در تهران و شهرستان

 شامل موارد زیر می باشد: « 3»حسب ماده  1354موضوع قانون تأمین اجتماعی مصوب 

 الف: حوادث و بیماری ها

 ب: بارداری 

 ج: غرامت دستمزد 

 د: از کار افتادگی

 هـ: بازنشستگی 

 و: مرگ 

 مشمولین این قانون از کمک های ازدواج و عائله مندی طبق مقررات مربوط برخوردار می شوند. 

 عبارتند از:« 4» مشمولین قانون تأمین اجتماعی حسب ماده

 افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند.  -1

 صاحبان حرف و مشاغل آزاد -2

 های بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت دریافت کنندگان مستمری -3

)فوق الذکر(  قانون تامین اجتماعی حسب قانون الزام، تعهدات بند الف و ب« 3»انجام تعهدات ناشی از ماده 

 به عهده بخش درمان سازمان و تعهدات بندهای ج، د، هـ و به عهده بخش بیمه ای سازمان می باشد. 

 

 ستاد مرکزی سازمان

ریزی کالن، مجموعه ها و شرکت های تحت پوشش خود با برنامه کیالت هدایت کننده زیربه عنوان یک تش

مدیریت بر مبنای هدف، جهت رسیدن به اهداف سازمان  نهایت اعمال ایجاد هماهنگی، کنترل عملیات و در

 فعالیت می نماید.

 ستاد مرکزی سازمان دارای معاونت های تخصصی به شرح زیر می باشد:
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 معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری

 نیازهــای مبرم سازمان در امور برنامه ریزی و بودجه ریزی شرکت ها اعم از تلفیـق پاسخگویی به بخشی از

های تحت پوشش، رسیدگی کارآمد به وضعیت آنان، نظارت و ارزشـیابی عملکـرد  برنامه ها و بودجه شرکت

    حی و تدوین راهبردهـا و اسـتراتژی هـای سـرمایه گـذاری،سرمایه گذاری های مستقیم و غیرمستقیم، طرا

آن تالش درجهت مکـانیزه ذخائر سازمان و متعاقب  ها و جمع آوری تمامی آمار و اطالعات مربوط به دارائی

 ترین اهداف معاونت می باشند. ها ازمهم آن به روزرسانی مستمر نمودن اطالعات و

   :باشدیم لیذ شرحه بمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری  فیوظا

و  اتیضرور لحاظ ،یو اجتماع یاقتصاد یساز و کارها ،سازمان یفرارو و مشکالت مسائل به اهتمام  •

در  سازمان انطبمخاو  انیکارفرما شدگان، مهیجامعه ب یها و ارزش راتظا، انتو مقررات نیوالت، قوانتح

 سازمان منابع مناسب صیتخص تجه

 وبطاو م نهیبه از انجام نانیطما ر حصولظومنه ب معاونت امور در حوزه یاجرا بر حسن یعال رتظان •

 موجود یانسان یرویکارا و موثر از ن و استفاده محوله فایوظ

  سازمان یها یدارائ( ینقد ریو غ ی)نقد ذخائر و ارتقا ارزش در حفظ تماماه  •

 معاونت حوزه سازمان در رهیمد اتیو ه یاجتماع نیتام یعالی شورا مصوبات یاجرا حسن تیسئولم  •

 اقتصادی

 و هاهیسرما نگهداشتن و آماده منابع زیو تجه جیبس ی،زیر برنامهچگونگی  به مربوط یها تیفعال تیداه •

 یبحران در مواقع ینگینقد ها به آن موقعه ب لیتبدچگونگی  جهت ینیب شپی

 یاجتماع نیتام سازمان تابعه یها شرکت و بودجه برنامه غیو تفر قیتلف به مربوط یهایت فعال تیداه •

 ناسازم یغائ همسو با اهداف یراهبردهاو  ها استیاتخاذ س جهتدر  یمساع کیشرت •

ه ب تابعه یها سازمان و شرکت نیبمایف تعامالت و هیدو سو طاتو ارتقا ارتبا جادیا جهت در اهتمام  •

 نسازما یها استیس اهداف و شبردیپ در جهت ازیعات مورد نطالا کسب رظومن

 هتابعهای  حوزه یهاها و بخشنامه دستورالعمل مظیو تن هیته به مربوط امور تیو هدا یراهبر •

 آن و ارائه مصوب و بودجه با برنامه ها آن قیبو تط تابعه های حوزه و دفاتراز  عملکرد ساالنه خذ گزارشا •

 حصالی ذ مراجع به

 رتظان تحتهای  حوزه یانسان یروین ،یاجرائ ،یادار مسائل در خصوص الزم ریتخاذ تدابا •

 دولت دیون دولت از محل وصول مطالبات ازتالش در جهت حفظ حقوق سازمان در قبال رد  •
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اداره کل به شرح زیر انجـام وظیفـه  3بر اساس الزامات فوق با دارا بودن  و سرمایه گذاریمعاونت اقتصادی 

 نماید:می

 اداره کل نظارت بر امور شرکت ها  -1

 کل ذخائر، سرمایه گذاری و امالک  اداره -2

 اداره کل امور مجامع و شرکت ها -3

 

 معاونت حقوقی، مجلس و امور بین الملل

قانونی و ضـرورت برقـراری ارتبـاط مـؤثر و  -به رشد امور حقوقی  جهت پاسخگویی به مسائل گسترده و رو

عات دقیق، به هنگام و کارشناسانه به گذاری، قضایی و اجرایی کشور، ارائه اطال فعال سازمان با مراجع قانون

ها و صحن علنی مجلس، دفاع  المی، طرح مسائل سازمان در کمیسیوننمایندگان محترم مجلس شورای اس

چنین پیگیری و پاسخگویی به مکاتبات خاص )مقامات و مراجع فراسازمانی  از مصالح و اهداف سازمان و هم

، مجلس شورای اسالمی، شورای نگهبان، دولت و کمیسیون همچون دفتر مقام معظم رهبری، سران سه قوه

ن، دیوان عدالت، دیوان محاسبات عمومی و ...( و سازمان ها و نهادهای بین المللی، ضرورت های مربوط به آ

 ... ایجاد نگرش جامع و همه جانبه نگر از مسائل سازمان و کارکردهای مختلف آن و

  :باشدیم لیذ شرحهببین الملل و امور مجلس ی، حقوق معاونت فیوظا

 طلـوبو م نـهیبه از انجـام نـانطمیا ر حصولظومنه ب معاونت، امور در حوزه یاجرا بر حسن یعال رتظان •

 دموجو یانسان یرویکارا و موثر از ن و استفاده محوله ئفظاو

 نسازما یغائ سو با اهدافسازمان هم یراهبردها ها، استیاتخاذ س در موجبات یمساع کیتشر •

 ،یگـذار قـانون سـازمان و مراجـع نیمـابیف و تعامالت هیدو سو تطاارتبا ءو ارتقا دجایا در جهت اهتمام •

 رکشو یو اجرائ یقضائ

ها در نامـه نیآئـ ها،( بخشـنامهی)فراسـازمان یکشـور و خاص عامو قوانین  مقرراتانطباق با قانون  عالما •

 یواحدها به نیمفاد قوان شمول و اعالم (یساختار بعد )از مظان سازمان در مجموعه گاهیجا ن با لحاظسازما

 دمور حسب یسازمان ربط یذ

از  یسـازمان یهانامهنیو آئ اساسنامه و مقررات، قانون یو ساختار یماهو بر اصالح یعال ارتو نظ تیهدا •

          مزبـور ... و مقـررات و در قـانون منـدرج یمـواد و بنـدها ، ابهامافتراق ژهیوه ب شتراک،موارد ا نییتع قیطر

 و مسائل در امور و مشکالت بروز تداخل سازمان منجر به یقانون گاهیجا به با توجه ( کهقواعد نسخ تی)با رعا

، مقـررات و قـانون یو الحـاق یموارد اصـالح حیو صح یلاصو مظیو تن هیو ته دهیگرد یو فراسازمان یسازمان

 حصال یذ مقام به ارائه جهت شنهادیپ در قالب یسازمان یکل نامه نیو آئ اساسنامه



292 

 

       یاجرائـ یهاو بخشـنامه یادار از دسـتورات دسـته آن سینـو شیمفـاد پـ دیبر تائ یعال رتظاو ن تیداه •

 ثیـاز ح دیور تائمنظه اجرا ب از صدور جهت قبل یسازمان یواحدها هیکل و مقررات نیقوان یابر اجر یمبتن

 یسازمان و فرا یو...( سازمان یو قضائ یحقوق ارد)مو و مقررات نیبا قوان آن رتیمغا و عدم اقطبان

ی ذ مراجـع بـه ارائه سازمان جهت حوزه ینقانو حیلوا سینو شیپ نیو تدو هیبر ته یعال ارتو نظ تیداه •

 ط رب یذ با معاونت یمساع کیتشر ( ضمن... و یاسالم یشورا مجلس - رانیوز اتی)ه صالح

و  نیقـوان سازمان در چهارچوب مختلف یها بخش یو قضائ یحقوق یها تیبر فعال یعال رتظاو ن تیهدا •

 منـافع و حفظ شدگان مهیب از حقوق تیسازمان و حما یقانون حقوق عییاز تض یریر جلوگظومنه ب مقررات

 سازمان

 بـه مربـوط حیها و لوا حطردر مورد  مراجع ریو سا مجلس ندگانینما و مخالف موافق راتنظ طهنق کسب •

 جهـت الزم یآمـادگ جـادیو ا طربـ یذ مقامه ب آن ر انعکاسظومنه موارد مزبور ب لیو تحل هیسازمان و تجز

 ی سازمان و منافع اقتضا مصالح به حیها و لوا حطراز  و دفاع یپاسخگوئ

 معاونت طحدر س و گزارش یریگ گزارش یهاسامانه در خصوص الزم ریتخاذ تدابا •

 تابعه زهحو یهاها و بخشنامه دستورالعمل مظیو تن هیته به امور مربوط تیو هدا یاهبرر •

 اجـعمر بـه آن و ارائه مصوب و بودجه با برنامه آن قیطبو ت تابعه دفاتر حوزه عملکرد ساالنه خذ گزارشا  •

 صالح یذ

تدوین خط مشی ها و برنامه های مربوط به ارتقاء سطح همکاری و برقراری روابط با سازمان ها و نهادهای  •

 زه رفاه و تامین اجتماعیالمللی مرتبط با حوای و بینمنطقه

و بین های منطقه ای ایجاد و گسترش ارتباطات منطقه ای و بین المللی سازمان با سایر کشورها و سازمان •

 دار المللی در حوزه وظایف و اختیارات سازمان با هماهنگی مقامات صالحیت

در مجامع تخصصی                    فراهم نمودن زمینه حضور کارا، اثربخش و فعال مدیران و کارشناسان سازمان  •

ای مدیریتی، اجرایی ها در تصدی پست ه های آنها و توانمندیالمللی و استفاده از قابلیتمنطقه ای و بین

 و کارشناسی نهادهای بین المللی و عضویت در کمیسیون ها و کارگروه های تخصصی بین المللی

ها با سایر ها و تفاهم نامهنامه ها، موافقتاردادها، پروتکلراهبری انجام فعالیت های مربوط به تدوین قر •

یت های سازمان و ارائه پیشنهادها و گزارش کشورها و نهادهای بین المللی در حوزه های مرتبط با مامور

 ربط های الزم به مبادی ذی

ری جلسات مشترک راهبری و مدیریت برگزا و المللیانجام تمامی مکاتبات خارجی سازمان با نهادهای بین •

 های خارجیبا طرف

 راهبری پیاده سازی رهنمودهای ایسا  •

          اداره کـل در راسـتای ایـن الزامـات انجـام وظیفـه 3بودن  معاونت حقوقی، مجلس و امور بین الملل با دارا

 :می نماید
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 اداره کل امور حقوقی و قوانین -1

 اداره کل امور مجلس و دولت  -2

 للاداره کل امور بین الم -3

 

 معاونت بیمه ای

همچنـین این معاونت به منظور رسیدگی به امور مربوط به مطالبات سازمان از کارفرمایان بابت حق بیمـه و 

رسیدگی به امور مربوط به سوابق بیمه ای، انجام خدمات و تعهدات قانونی )کوتاه مدت و بلندمدت( به بیمه 

  .شدگان )به عنوان مشتریان اصلی( بنا گردیده است

  :باشدیم لیذ شرحه ببیمه ای   معاونت فیوظا

 شده مهیب و بازماندگان یازکارافتادگ ،ی)بازنشستگ سازمان بلند مدت تعهدات به امور مربوط یابی ظامن •

 و شان حفظ نیو همچن یپرداخت مهیب حق مبالغ ،یامهیب سنوات بر اساس عدالت اصل تی( با رعایمتوف

  آنان کرامت

 یمنـد تیرضا با جلب شدگان مهیب مدت کوتاه و تعهدات خدمات ارائه به کار مربوط گردش یساز نهیبه •

 یامهیب یها بر سازمان حاکم اصول کامل تیو با رعا آنان

 هنگـامه بـ کسـب متضـمن کـه ینحـوه بـ یامـهیب در قلمرو منـابع سازمان یگذار استیس مظان یبرپائ •

 یاجتماع نیتام قانون موضوع یدرآمدها

 یمال تعهدات مثابه به که یامهیب سوابق و استخراج ی، ثبت، نگهداریآورجمع به امور مربوط یسامانده •

 دیو تجد دیتمد صدور، نهیکار واحدها در زم و گردش بهبود روش نیچن و هم باشدیم سازمان

 شدگان مهیب یدرمان یهادفترچه

 یامهیامور ب در بخش سازمان و مصارف منابع نهیدر زم یلیتحل گزارشات ارائه •

 ،یادار ماتظان ها، مجدد روش یمهندس قیراز ط نینو یامهیواحد ب کی یاحطر در جهت تالش •

 ... و یجار و ضوابط ها دستورالعمل

 و یاستان یاجرائ یواحدها دری امهیب زهیمکان یهاستمیس میو تعم توسعه در خصوص یمساع کیتشر •

 یستاد

 ه می نماید:فاداره کل در راستای این الزامات انجام وظی 4معاونت بیمه ای با دارا بودن 

 ها  اداره کل مستمری -1

 اداره کل امور بیمه شدگان  -2

 اداره کل وصول حق بیمه  -3

 های انفرادی  حسابنویسی و اداره کل نام -4
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 معاونت فرهنگی، اجتماعی و امور استان ها

هـا و واحـدهای اجرایـی و  این معاونت جهت پاسخگویی به نیازها و مسائل رو به گسترش ادارات کل استان

ها، تقویت مدیریت های استانی تشکیل شـده اسـت.  همچنین توسعه گسترده و همه جانبه دولت به استان

معاونت باید با توجه به شکل گیری شوراهای شهر و روستا، ضرورت نگرش جدیـد بـه مسـائل  همچنین این

استانی، توجه به برنامه ریزی استانی و منطقه ای، ایجاب می کند که سازمان به صورت گسترده خـود را بـا 

، اجتماعی، تحول، همسان ساخته تا بتواند ضمن هماهنگی ساختار فرهنگیاین شرایط رو به رشد و در حال 

 اقتصادی و پاسخگویی به نیازها، هرچه بیشتر موجب کارآمدی سازمان را فراهم سازد. 

  :باشدیم لیذ شرحهها بو امور استان یاجتماع ،یفرهنگ معاونت فیوظا

اجتماعی جهت ارتقاء سـطح آگـاهی بیمـه شـدگان در راسـتای  -برنامه ریزی در زمینه تولیدات فرهنگی •

 اترآمد از خدمات بیمه ای و درمانی و کاهش هزینه های زائد در مسیر استفاده از این خدماستفاده کا

اجتمـاعی،  -کمک به ایجاد هماهنگی، وحدت رویه و همسوئی در طراحی و اجرای برنامه هـای فرهنگـی  •

ئه خدمات افکار سنجی در زمینه مسائل مرتبط با بیمه شدگان به موازات ارا ارتباطی، رفاهی، مشاوره ای و

 بیمه ای، درمانی و رفاهی

بهره گیری فعال از نشریه برون سازمانی آتیه و نشریه درون سازمانی تأمین به منظور دستیابی به اهـداف  •

شدگان و کارکنان نسبت  اجتماعی و ارتباطی سازمان و کسب آگاهی مستمر از دیدگاه های بیمه-فرهنگی

 به سیاست ها، برنامه ها و خدمات سازمان

 _برنامه ریزی در زمینه برقراری و تقویت ارتباطات فعال و مستمر بین سازمان و تشکل های معتبر صنفی •

اجتماعی نیروهای مولد کشور به منظور اطالع همه جانبه، عمیق و واقع بینانـه نسـبت بـه مسـائل بیمـه 

 شاخه های مختلفپیشنهادهای مشخص برای اصالح سیاست ها و برنامه های سازمان در  شدگان و ارائه

اجتماعی جهت اشاعه فرهنگ بیمه و تأمین اجتماعی در میان بیمه  -برنامه ریزی برای تولیدات فرهنگی  •

نمائی شدگان اصلی و تبعی به ویژه خانواده ها از طریق رسانه های فراگیر جمعی، کتب درسی ابتدائی، راه

 تحصیلی، دبیرستانی و سطوح آموزش عالی

اجتماعی در قبال کارکنان سازمان با هدف تقویت روحیه نظم و -ولید خدمات فرهنگیبرنامه ریزی برای ت •

مسـتمری  داری، احساس احترام عمیق نسبت به بیمـه شـدگان، بازنشسـتگان، انظباط پیش برنده، امانت

 ن اصلی سازمان(، همدلی و تعلق خاطر نسبت به سازمانبگیران و کارفرمایان )به عنوان صاحبا

یابی در زمینه انعکاس بازخوردهـای نظـام خـدمت رسـانی سـازمان بـه         الهبرای شناخت مس برنامه ریزی •

بیمه شدگان و ارتباط فعال با بخش های پژوهشی )مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی و...( بـه منظـور 

 زمانبه و ارائه نتایج پژوهش ها به بخش های سیاستگذاری و اجرائی سا کالبد شکافی مسائل مبتال
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برنامه ریزی برای تقویت امور مشاوره و راهنمائی بیمه شدگان به منظور فراهم سازی امکان طرح چهره به  •

چهره مسائل بیمه شدگان با مدیران سازمان و تسهیل ارتباط آنان با بخش های اجرائی بیمه ای، درمـانی 

 ...و

مربـوط در چـارچوب قـوانین و شرکت فعال و مؤثر در جلسات و کمیته های تخصصی مـرتبط بـا حـوزه  •

 مقررات و با توجه به اختیارات تفویضی

راهبری تدوین و تعیین اهداف کمی و کیفی واحدهای استانی و اجرائی در قالب برنامه های کالن و با  •

 ویکرد عدم تمرکزر

 های کالن سازمان با تاکید بر بسترهای منطقه ای و استانی شارکت در تدوین راهبردها و سیاستم  •

 ها راهبری تهیه و تدوین گزارش اقتصادی و اجتماعی استان  •

)استانی/منطقه ای( ضمن هماهنگی با واحدهای  بودجه ریزی و هدایت نظام برنامه ریزی/ طراحی  •

 ربط تخصصی ذی

در راستای این الزامات انجام وظیفه می  اداره کل 3 بودن با دارا ها امور استان فرهنگی، اجتماعی و معاونت

 :یدنما

 اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی -1

 ها استاناداره کل هماهنگی امور  -2

 اداره کل ارتباطات و نظارت مردمی -3

 

 معاونت برنامه ریزی، مالی و پشتیبانی

های بیمـه ای و  با توجه به گستردگی فعالیت های سازمان و نیازهای مبرم سازمان در امر برنامه ریزی بخش

بـه منظـور  اسـتانی و پشتیبانی از خدمات ارائه شـده در ادارات کـل سـتادی ودرمان همچنین ارائه خدمات 

معاونـت برنامـه ریـزی، مـالی و پشـتیبانی  یکپارچه سازی رویه ها و ضوابط مالی و رعایت قوانین و مقـررات،

متشکل از ادارات کل بودجه، مالی، فنی و مهندسی و پشتیبانی تشکیل گردیده است. این معاونـت مسـئولیت 

 عهده دارد. های مرتبط را برکپارچه سازی و هم افزایی فرایندها و فعالیتی

  :باشدیم لیذ شرحهب پشتیبانیو مالی  ،برنامه ریزی معاونت فیوظا

اجرا و  به امور مربوط و انجام سازمان یقیو تلف جامع و بودجه برنامه مظیو تن هیو موثر در ته فعال ارکتمش •

 بمصو یهابرنامه در چارچوب یگذار هیو سرما یدرمان ،یامهیب یواحدها بودجه عمل بر نحوه رتظان

 ،صحت دقت، متضمن که ینحوه ب یامور مال یاجرا بر حسن رتظاو ن سازمان نینو یمال مظان نیتکو •

 و... باشد تیجامع ،تیشفاف سرعت،
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 یریگیو ساز، پ ساخت ،یگذار هیسرما ،یئطااع التیتسه در حوزه نسازما یامور مال نینو یاماندهس •

  و تابعه وابسته یها و شرکت سازمان نیمابیف یها حساب یساز هنگامه و ب تیشفاف جادیو... و ا مطالبات

 یو سامانده یاجرائ و یاستان ،یستاد وحطدر س یو درمان یامهیب یواحدها یبانیپشت به امور مربوط انجام •

 یهای و دارائ از اموال انتیو ص یکیزیف تظحفا ها، حساب یو نگهدار ثبت ،نیتام یها ستمیمجدد س

 سازمان

 امکانات یادار و لوازم زاتیتجه ،جا و مکان ثی)از ح جهات در مجموع یساز استاندارد به امور مربوط انجام •

 ازین شده نییتع یبا استانداردها طبقمن ،اریدر اخت ابعمن میتسه بر نحوه رتظاو...( و ن هینقل وسائط ،طیارتبا

 واحدها

های مطالعاتی مربوط  نظارت عالیه پروژه های عمرانی، تکلیفی و ماموریتی و نظارت بر حسن انجام فعالیت •

پروژه و ساز و توسعه سازمان در قالب )کمی و کیفی( پروژه های مربوط به ساخت  به طراحی، اجرا و تحویل

 های تجاری، اداری، درمانی، مسکونی و صنفی حسب برنامه های مصوب

های پیشنهادی  تهیه و تنظیم گزارش مدیریتی مشتمل بر تحلیل امکان پذیری و اقتصادی بودن طرح  •

 ساخت و ساز و توسعه واحدها با توجه به موارد درخواستی، تعیین نقاط قوت و ضعف

ها به منزله چارچوبی برای تعیین مسیر آینده، جهت  ا مجری پروژه ها و طرحنامه ب تنظیم و مبادله موافقت  •

 ها ها و هدف گذاری گیری

 ... ارائه الگوهای ساخت و ساز واحدها و تعدیل آن با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی اقلیمی و سیاسی و  •

 های دورنمای توسعه لویتوبا حفظ ا

 ها و تعیین روش اجرای پروژه های توجیهی اجرای پروژه ها و طرحبری امور مربوط به تهیه گزارش راه  •

 تکلیفی

های مربوط به تدوین ضوابط و استانداردهای ساخت و نگهداری متناسب با  مطالعه و برنامه ریزی فعالیت  •

 شرایط و مقتضیات با حفظ مصالح سازمان و سیر مراحل تصویب

 ائم( پروژه های اداری، درمانی و تجارید )موقت، ضوابط و شرایط تحویل تهیه و تدوین  •

های ساخت و ساز توسعه با مالحظه  های کمی و کیفی موثر در فعالیت بررسی متغیرها و تدوین شاخص  •

 مقتضیات محیطی، تعامالت منطقه ای و در راستای راهبردها و خط مشی های سازمان

حیث پیشرفت کار، پیشرفت جذب سرمایه، حسب کنترل پروژه های مصوب از های نظارتی و  راهبری فعالیت  •

 اجرا  برنامه زمان بندی شده به منظور حصول اطمینان از کمیت و کیفیت

 نظر فنی و مهندسی در خصوص خرید امالک و موارد سرمایه گذاری ارجاع شده اظهار  •

نه امور ساخت و ساز ورد و پیشنهاد بودجه ساالهای ساخت و ساز و توسعه، برآ نیارسنجی و امکان سنجی طرح  •

 و اهتمام در تخصیص بهینه منابع و اعتبارات مصوب
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 برنامه ریزی و راهبری امور مربوط به تعمیر و نگهداری تاسیسات و ابنیه  •

 ها از لحاظ کیفی و کمی نظارت بر نحوه انجام وظایف واحدهای تابعه و ارزشیابی مستمر عملکرد آن  •

 ها لویت های ادامه طرحوها و عندالزوم تغییر ا ربوط به طرحره ای بر مصرف اعتبارات منظارت دو  •

تهیه و تکوین بانک فنی و اطالعاتی پروژه ها شامل عنوان پروژه، مشخصات ثبتی ملک، پرونده شهرداری،   •

 ات جذب شدهمشخصات عمومی مشاوران و پیمانکاران، وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه، تامین منابع و اعتبار

 گزارش عملکرد ساالنه و تطبیق آن با برنامه و بودجه مصوب و ارائه آن به مقام مافوقهیه ت  •

 ربط در زمینه اجرای موارد مذکور ها و ارائه طریق واحدهای ذی تهیه و تنظیم بخشنامه ها و دستورالعمل  •

 مربوطهشرکت در سمینار و جلسات به منظور ارتقاء دانش تخصصی در زمینه های   •

ربط از طریق ارائه گزارش و اطالعات الزم در قالب گزارشات مدیریتی  ثر و همکاری با واحدهای ذیارتباط مؤ  •

 جهت اتخاذ تصمیمات به مقام مافوق

 انجام سایر وظایفی که در حدود قوانین و مقررات از سوی مقام مافوق ارجاع می گردد  •

 

 :می باشداداره کل به شرح زیر  4عاونت دارای این م

 اداره کل برنامه و بودجه  -1

 اداره کل امور مالی  -2

 اداره کل فنی مهندسی -3

 اداره کل خدمات و پشتیبانی  -4

 

 معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

این معاونت برای مدیریت منابع انسانی تشکیل گردیده و به منظور یکپارچه سازی فرایندهای مرتبط با منابع 

عهده دارد. فعالیت ها و  بر را جذب، توسعه، ایجاد انگیزه و نگهداشت نیروی انسانیلی چهار وظیفه اص انسانی،

فرایندهای مرتبط با این معاونت شامل تجزیه و تحلیل و طبقه بندی مشاغل، برنامه ریزی نیروی انسانی، 

....  از سازمان و ان، بازنشستگیارزشیابی عملکرد کارکنان، ارائه خدمات رفاهی به کارکن نگهداشت و بهسازی،

  :باشدیم لیذ شرحهبمدیریت و منابع انسانی  معاونت فیوظامی باشد. 

 یاجرا بر حسن رتظاو ن سازمان نینو یانسان یروین نهیبه و نگهداشت نیتام ،جذب مانظ یو اجرا نیتدو •

 تمقررا در چارچوب آن

 آموزش نینو یها ستمیس یبرقرار قیرطاز  یانسان یروین یو نوساز یبهساز مظان یو اجرا نیتدو •

 نسازما هیسرما نیتر بزرگ مثابه به یانسان یروین تیفیو ک تیاز کم یابیو ارزش نظارتو  یاتوسعه
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 ستهیبر شا یمبتن انتصابات مظان یو اجرا یاحطر و سازمان یانسان یروین جامع عاتطالا گاهیپا نیکوت •

 یشغل شرفتیپ ریمس یاحطر ،یتجرب و یعلم یو توانمند تیقابل یدارا یروهاین شناخت قیطراز  یساالر

 ... و

 یها تیفعال بر مجموعه حاکم یطیمح طیبا شرا بقمنط سازمان متناسب التیساختار و تشک نیدوت •

 و...( درمان ،یامهیب یهاحوزه و در و صف ستاد )در بخش آن یفراسازمان و الزامات سازمان

 یاتیعمل/یتیریتابعه از دو بعد مد یاجرائ یواحدها یابیو ارزش ینظارت یها تیفعال یراهبر •

 ها کارآمد در سطح استان یروهاین ییضوابط مربوط به شناسا نیو تدو هیته •

 ... یو اجرائ یاستان یطرح شناسنامه واحدها نیو تدو هیشارکت در تهم •

آن و ارائه گزارشات  یو به روز رسان ییاجرا یها و واحدها در سطح استان یتیریمد هینما نیو تدو هتهی •

 ربط یذ یبه مباد نهیزم نیدر ا ازیمورد ن

و  یاستان یبر نحوه عملکرد واحدها یابیو ارزش ینظارت یکارهاهبرنامه ها و را یو راهبر نیتدو ی،طراح •

 یاجرائ

 یها تیلووها و ا یسازمان بر اساس خط مش یاساس یها مربوط به طرح اتیملع ینظارت بر نحوه اجرا •

 اطالعات نینظام نو ییبرپا ریشده نظ نییتع

 مشارکتمنابع انسانی و  توسعه مدیریت امور در حوزه ونیزاسیمکان تر عیسر هر چه یدر اجرا ژهیو اهتمام •

و  در ضوابط شتریب اقطبان جادیا قیراز ط یسازمان یاحدهادر و زهیمکان یها ستمیس میو موثر در تعم فعال

 رامو ونیاز اتوماس یناش و تحوالت راتییتغ به ... با توجه و یآموزشو  یالتیتشک ،یادار نیمواز

 

 :اداره کل به شرح زیر می باشد 3عاونت دارای این م

 اداره کل تشکیالت و توسعه مدیریت  -1

 سانی اداره کل منابع ان -2

 اداره کل ارزیابی و پایش عملکرد  -3

 

 معاونت درمان

سازمان تأمین اجتماعی به منظور تحقق کامل تعهدات مقرر در آیین نامه قانون الزام و نظارت بر اجرای آن، 

موظف شده است، حوزه معاونت امور درمان را در تشـکیالت سـازمان ایجـاد و فـردی را بـه سـمت معـاون 

 مان منصوب نماید.مدیرعامل در امور در
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 :است لیمعاونت درمان به شرح ذ فیوظا

 غیرمستقیمسیاست گذاری و نظارت بر اجرای کلیه فعالیت های درمانی در دو بخش مستقیم و  •

و  یدرمان یی( و اجراها درمان استان تیری)مد یستاد یو نظارت واحدها یهماهنگ ،یراهبر تیمسئول •

 ورمذک یواحدها قیو ارائه طر ییراهنما

طب کار، طب  یها کینیکز مستقل و کلامر یها تیو نظارت بر فعال یهماهنگ ،یراهبر تیمسئول •

 یپزشک یها ونیسیمربوط به امور کم یها تیو فعال یبهداشت حرفه ا ،یبهداشت کارگر یخانه ها یکیزیف

ن ینون تاماز کارافتادگان جهت اعاده مجدد به کار حسب قا یها و توانبخش نظر استان دیو تجد یبدو

 در موارد مزبور قیو ارائه طر یو راهنمائ یاجتماع

واحدها و ارائه  ییکارا یابیکار، ارز ندیکار مراکز مزبور، فرآ تیفیک ،یساختار مراکز درمان تیوضع یابیرزا •

 وبیجهت رفع ع یمنطق یها زمیمکان

زارش عملکرد ساالنه گ هیته یو دندانپزشک یپزشک زاتیتجه یکارشناس یها تیفعال یو راهبر تیهدا •

 آن با برنامه و بودجه مصوب و ارائه آن به مقام مافوق قیکل و تطب اتادار

 یخدمات درمان دیخر یو سامانده یسازمانده •

 شده یداریخر یخدمات درمان تیفیو ک تیوضع یابیو ارز نظارت •

 نحوه عقد قرارداد و فسخ قرارداد یها سمیمکان هیراا •

ون گذار(، وزارت خانه ها )بهداشت، تعاون کار و رفاه اجتماعی( و سایر مجلس )مرجع قانبا  یهماهنگ •

 مشترک ماتیبه منظور اتخاذ تصم یگر و نظام پزشک مهیب یسازمان ها

 یپزشک زاتیدارو و تجه تدارکات و انبار و نظارت برحسن انجام امور یگذار استیس تیمسئول •

 

  .آیین نامه آن به دو صورت انجام می گیرد« 2»ع ماده قانون الزام، تعهدات درمانی موضو« 10»حسب ماده  

با استفاده از تمامی امکانات درمانی تحت مالکیت و استیجاری سازمان زیر نظر  روش ارائه درمان مستقیم: -1

 اداره کل درمان مستقیم انجام می شود.

بیمارستان هـای بخـش  از طریق خرید خدمت پزشکان، گروه های پزشکی غیرمستقیم:روش ارائه درمان  -2

داروخانه ها زیر نظر اداره کـل درمـان غیـر مسـتقیم  پاراکلینیکی و صورت کلینیکی وه دولتی و خصوصی ب

  شود. انجام می

 :اداره کل به شرح زیر می باشد 3این معاونت دارای 

 اداره کل درمان مستقیم  -1

 درمان غیرمستقیم  اداره کل -2

 لینی اداره کل ارزیابی و تعالی خدمات با -3
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 واحدهای استانی 

سازمان تامین اجتماعی برای انجام مناسب وظایف خود و هدایت و راهبری واحد های اجرایی در حوزه بیمه 

 ای و درمان، دو واحد ستادی مستقل در سطح هر استان دارد:

 

 اداره کل تأمین اجتماعی استان  - 1

مجموعـه منـابع مـالی، اداری و تخصصـی تـأمین اداره کل تامین اجتماعی اسـتان دارای فراینـدی پویـا از 

اجتماعی می باشد که به منظور معرفی خدمات و هـدایت و گسـترش فرهنـگ تـأمین اجتمـاعی بـا ایجـاد 

در سطح استان تشکیل شده است. همچنـین نظـارت هماهنگی بین ادارات، نمایندگی های تأمین اجتماعی 

دهای تأمین اجتماعی با استفاده بهینه از منابع مالی و بر حسن اجرای عملیات از طریق راهبری مجموع واح

انسانی موجود و جلب همکاری بیمه شدگان و کارفرمایان در نیل به اهـداف تعیـین شـده در قـانون تـأمین 

و برنامه های کلی سـازمان را بـا توجـه بـه اختیـارات تفویضـی از سـوی ها  اجتماعی می باشد که سیاست

مرکزی سازمان و از سوی دیگر با برقراری صـحیح  به بازخورد عملیات به ستادمدیریت عامل سازمان نسبت 

در حال حاضـر ادارات کـل تـأمین اجتمـاعی در  .روابط در سطح مقامات رسمی استان اقدام موثر می نماید

تحت نظارت مدیرعامل سازمان و یا مقام مجاز از سوی وی، واحدهای اجرایی تابعه را راهبـری سراسر کشور 

ها همانند ستاد مرکزی از قسـمت هـای مختلـف وصـول حـق  ادارات کل تأمین اجتماعی استان .نماید می

ات و هـا، اداره منـابع انسـانی، خـدم شدگان، حساب هـای انفـرادی و نامنویسـی، مسـتمریبیمه، امور بیمه

ام داده و به عنـوان پشتیبانی، امور مالی و .... تشکیل شده و وظیفه نظارتی کارشناسی را در سطح استان انج

  .مرکزی و واحدهای اجرایی محسوب و برنامه های تصویبی را اجرا می نماید حلقه واسط بین ستاد

 

 مروری بر واحدهای اجرایی ادارات کل بیمه ای استان ها:

اجرای برنامه ها و تعهدات و خدمات بیمه ای  به عهده ادارات کل استان ها و واحـدهای تابعـه ها  در استان

 صورت ذیل انجام می شود:ه مربوطه ب

 الف: تعهدات کوتاه مدت 

 ب: تعهدات بلندمدت 

 تعهدات کوتاه مدت: 

کوتاه مدت صورت مـی مجموعه حمایت هایی که از سوی سازمان درخصوص بیمه شدگان در قالب تعهدات 

 :گیرد به شرح زیر می باشد

 ... حمایت های درمانی در موارد بیماری ، بارداری، حوادث و •

 غرامت دستمزد ایام بیماری  •
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 غرامت دستمزد ایام بارداری •

 هزینه سفر و اقامت بیمار و همراه  •

 پروتز و اورتز )تأمین هزینه وسایل کمک پزشکی( •

 غرامت نقص عضو مقطوع •

 کمک هزینه ازدواج  •

 هزینه کفن و دفن •

 مقرری بیمه بیکاری  •

 

 تعهدات بلندمدت:

ان درخصوص بیمه شدگان در قالب تعهدات بلندمـدت صـورت مـی مجموعه حمایت هایی که از سوی سازم

 :گیرد به شرح زیر می باشد

 مستمری بازنشستگی  .1

 مستمری از کارافتادگی کلی  .2

 مستمری از کارافتادگی جزیی .3

 بازماندگانمستمری  .4

 مزایای نقدی، غیرنقدی و عیدی مستمری بگیران )کمک عائله مندی، کمک هزینه اوالد، عیدی( .5

 

قـانون تـأمین اجتمـاعی « 3»قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده  بر اساس 

حمایت در برابر حوادث، بیماری ها و بارداری از تعهدات سازمان می باشد که اجرای آن بـه عهـده معاونـت 

و نظـارت و مـه ریـزی گـذاری و برنا درمان واگذار شده است. در نتیجه تـدوین خـط مشـی هـا و سیاسـت

هماهنگی در انجام تعهدات درمانی در ستاد مرکزی توسط معاونت امور درمان و مدیریت های تابعه مربوطه 

) اداره کل درمان مستقیم، اداره کل درمان غیرمستقیم، دفتر ارزیابی و تعالی خـدمات درمـانی( انجـام مـی 

هـا و واحـدهای  ه مدیریت های درمان استانی به عهدها اجرای برنامه ها و تعهدات درمان گیرد و در استان

طور کلی حمایـت هـای سـازمان ه کلینیک ها، درمانگاها و ....( می باشد. بها، دی تابعه مربوطه )بیمارستان

 بیمه شده را از روز تولد تا زمان مرگ در بر می گیرد.
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  چگونگی انجام وظایف در واحدهای اجرایی بیمه ای 

 بخش )قسمت( به شرح زیر می باشند: 9اجرایی بیمه ای دارای  کلی واحدهایطور ه ب

 واحد وصول حق بیمه .1

 واحد بازرسی  .2

 واحد اجراییات .3

 واحد امور بیمه شدگان  .4

 واحد نامنویسی و حساب های انفرادی .5

 واحد مستمری ها .6

 واحد حسابداری  .7

 واحد امور اداری، پشتیبانی و رفاه  .8

 واحد فرابری داده ها .9

 

 بیمه واحد وصول حق -1

ها و برنامه های اداره کل وصول حق بیمه و کسب درآمـدهای  اهم وظایف این قسمت جهت اجرای سیاست

 شرح زیر می باشد:  ه ب یاجتماع نیتام قانون موضوع

یک از کارگاه ها، دریافت اظهـار نامـه، لیسـت بیمـه شـدگان و تشکیل پرونده مطالباتی حق بیمه جهت هر 

مه به حساب سازمان و رسیدگی به حساب های کارفرمایان می باشد. به ایـن صـورت مستندات واریز حق بی

های مطالباتی جداگانـه تحـت عنـوان که متصدیان شاغل در این قسمت جهت هر یک از کارفرمایان پرونده

ه و تمامی اطالعات مربوطه اعم از تعداد بیمه شدگان، نرخ حـق بیمـه، حـق بیمـه پرونده درآمد تشکیل داد

شود. ضمناً این قسمت دارای یک زیربخش ولی و بدهی این کارگاه ها در این پرونده ضبط و نگهداری میوص

، های بیمه ای از کارفرمایان، وظیفه رسـیدگی و بررسـی لیسـت هبه عنوان بوده که ضمن دریافت اظهار نام

ر را به سایر واحدهای ذی عهده دارد و اطالعات مذکوه فیش، چک یا حواله مربوط به پرداخت حق بیمه را ب

 ربط از جمله مطالبات، حساب های انفرادی و نامنویسی، مالی، امور بیمه شدگان منتقل می نماید.

 

 واحد امور بیمه شدگان -2

های اداره کل امور فنـی بیمـه شـدگان، گسـترش  ها و برنامه اهم وظایف این قسمت جهت اجرای سیاست

 با جلب شدگان مهیب مدت کوتاه و تعهدات خدمات ارائه به کار مربوط گردش یساز نهیبهپوشش بیمه ای، 

می باشد. متصـدیان شـاغل در ایـن قسـمت بـا  یامهیب و قوانین اصول کامل تیو با رعا آنان یمند تیرضا

انـواع  پرونده اختصاصی بیمه شده تحت عنوان پرونده بیمه ای نسبت به مشمول نمودن افراد جهتتوجه به 

غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری،  های کوتاه مدت عبارت است از ها اقدام می نمایند. اهم کمک کمک
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ز و اورتز )تأمین هزینه کمک هزینه کفن و دفن، هزینه سفر و اقامت بیمار و همراه، پروت کمک هزینه ازدواج،

، هزینه کفـن و دفـن و مقـرری بیمـه وسایل کمک پزشکی(، غرامت نقص عضو مقطوع، کمک هزینه ازدواج

  .بیکاری

 

 واحد نامنویسی و حساب های انفرادی -3

ها و برنامه های اداره کل نامنویسی و حساب های انفرادی در راستای  وظایف  وظیفه اجرای سیاست 

امور  یساماندهمربوط به ضبط، حفظ و نگهداری سابقه بیمه شدگان و همچنین جمع بندی، مرتب کردن، 

است، به  نسازما یمال تعهدات مثابه به که یامهیب سوابق و استخراج ی، ثبت، نگهداریآورجمع به مربوط

عهده این واحد می باشد. با عنایت به این که اطالعات سوابق بیمه ای کل افراد با توجه به کارکردشان در 

اعتبار دفترچه های درمانی با توجه به سوابق بیمه اختیار این واحد می باشد، صدور، تمدید، تجدید و تأمین 

  .شدگان نیز از وظایف این واحد است

 

 ها واحد مستمری -4

 امور مربـوط یابی مظان ها ها و برنامه های اداره کل مستمری اهم وظایف این قسمت جهت اجرای سیاست 

 اصـل تیـ( بـا رعایمتـوف شـده مهیب ماندگانو باز یازکارافتادگ ،ی)بازنشستگ سازمان بلند مدت تعهدات به

مـی باشـد.   آنـان و کرامت شان حفظ نیو همچن یپرداخت مهیب حق مبالغ ،یامهیب سنوات بر اساس عدالت

تعهدات بلند مدت سازمان بر اساس پرونده بیمه شده پس از بازنشستگی، ازکارافتادگی و یا فوت توسط این 

 د.قسمت صورت می گیر

 

 واحد بازرسی -5

های تحـت شدگان و کارگاهانجام امور مربوط به بازرسی از کارگاه های تحت پوشش سازمان، شناسایی بیمه 

پوشش و مشمول قانون تامین اجتماعی، همچنین توجیه کارفرمایان و بیمه شدگان نسبت به قـانون تـأمین 

 اجتماعی را به عهده دارد. 

 

 واحد اجراییات -6

لی این قسمت همان گونه که از نامش معلوم است، صدور اجراییه هـای مختلـف در صـورت عـدم وظیفه اص

یمه از سوی کارفرمایان می باشد، الزم به ذکر است که کارفرمایان تا مـدت یـک مـاه پـس از پرداخت حق ب

صورت عـدم  ابالغ اعالم بدهی حق بیمه به آنان در مهلت مقرر حق بیمه را پرداخت و یا اعتراض داشته، در

ها صادر می شود. پیگیری وصول حق بیمه بعـد از مرحلـه اخطاریـه )در صـورت  پرداخت، اخطاریه علیه آن

 عدم وصول حق بیمه( به واحد اجراییات محول شده است. 



304 

 

 واحد حسابداری -7

وظیفه این قسمت رسیدگی به حساب های هزینه های اداری، پرسنلی، تعهدات قانونی، وصول حـق بیمـه و 

باشد. درخصوص حساب های مربوط به وصول حق بیمه، واحدها ملزم اند هـر ارسال گزارش های الزمه می 

ده روز، مانده این حساب را به مرکز ارسال و این حساب غیرقابل برداشت می باشد. در مـورد حسـاب هـای 

 .جه اقـدام نمایـددیگر نیز واحد حسابداری ملزم است، ضمن تهیه گزارش های پرداخت نسبت به تقاضای و

 چنین تهیه ترازنامه از وظایف دیگر این قسمت می باشد. ور مربوط به بودجه واحد و همضمناً، ام

 

 واحد منابع انسانی، خدمات و پشتیبانی -8

مسـائل و مشـکالت . بررسی و رسیدگی به امور اداری، پرسنلی، خدماتی و رفاهی کارکنان را بـه عهـده دارد

... از وظـایف ایـن  ی، احکام حقوقی، گروه های شـغلی وه استخدام، جذب، به کارگیرشغلی کارکنان از جمل

 قسمت بوده و بررسی حضور کارکنان از نظر فیزیکی نیز به عهده این قسمت می باشد. 

 

 مدیریت درمان استان -2

مل سازمان و یا به عنوان باالترین مقام اجرایی درمان استان، تحت نظارت معاونت درمان مدیرعامل و مدیرعا

از سوی وی، واحدهای اجرایی تابعه را راهبـری نمـوده و مسـئولیت حسـن اجـرای تمـامی امـور مقام مجاز 

اجرایی مربوط به تعهدات مندرج در قانون الزام را به عهده دارد. همچنین وظـایف اداری و مـالی واحـدهای 

قـی بـا ح روابـط و حفـظ مناسـبات منطدرمانی )مستقیم و غیرمستقیم( تابعه استان از طریق تنظیم صـحی

مقامات دولتی و سایر مقامات دستگاه ها و مؤسسات ارائه دهنده خدمات پزشـکی، سـازمان نظـام پزشـکی، 

دانشگاه های علوم پزشکی و .... در حوزه مدیریت مربوطه به منظور پیشبرد اهداف و سیاسـت هـای تعیـین 

 شده از سوی سازمان را عهده دار می باشد.

شرح زیر می ه ها اختصاراً ب قانون تامین اجتماعی تعهداتی دارد که اهم آنان تامین اجتماعی بر اساس سازم

 :باشد

 

 مروری بر واحدهای اجرایی معاونت درمان

ها اجرای برنامه ها و تعهدات درمانی به عهده مدیریت های درمـان اسـتان هـا و واحـدهای تابعـه  در استان

درمان غیر  ...  و دی کلینیک ها، پلی کلینیک ها و ها، طریق بیمارستان قیم ازصورت درمان مسته مربوطه ب

 مستقیم توسط دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی انجام می شود. 
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 الف( درمان مستقیم

درمانی ملکی و اسـتیجاری در  کزامرو خدمات درمانی سازمان در بخش درمان مستقیم از طریق  ها تیفعال

ها و ... ارائه می گردد. همچنین  ها، دی کلینیک ها، پلی کلینیک ها، کلینیک بیمارستان سراسر کشور مانند

و  یبـدو یپزشـک یهـا ونیسـیکم های طب کار و بهداشت حرفه ای، امـور های مربوط به کلینیک فعالیت

 سازمان می باشد.مربوط به بخش درمان مستقیم  ها نظر استان دیتجد

 

 بیمارستان -1  

 تخصـص جراحـی، 7دهنده خدمات درمانی تخصصی سرپایی و بستری است کـه حـداقل دارای واحد ارائه 

 اورژانس می باشد. آزمایشگاه و بیهوشی، رادیولوژی، زایمان، زنان و کودکان، داخلی،

 نوع قابل تفکیک می باشد: 3از نظر نوع وظیفه بیمارستان به 

 «عمومی»بیمارستان   -1

بخش اصلی: داخلی، اطفال، زنان و زایمـان و جراحـی عمـومی باشـد،  4بیمارستانی است که حداقل دارای 

 ها استقرار یافته اند.  عمدتاً در شهرها و مراکز استان

 «تخصصی» بیمارستان   -2

لوژی، چشم، گوش، بخش اصلی بخش های تخصصی ارتوپدی، ارو 4بودن  بیمارستانی است که عالوه بر دارا

 ها استقرار دارند.  مراکز استان حلق و بینی و ... را دارا باشد، در

 «فوق تخصصی »بیمارستان   -3

 بودن بخش های اصلی و تخصصی دارای بخش های فوق تخصصی باشد.  بیمارستانی است که عالوه بر دارا

 می باشد: حوزه های مستقر در بیمارستان حسب وظیفه به شرح زیر

 خدمات آزمایشگاهی  -                خدمات پرستاری  -

 خدمات داروخانه -                          خدمات رادیولوژی  -

 پذیرش اطالعات و مدارک پزشکی و آمار -               خدمات فیزیوتراپی -

 تغذیه  -                بهداشت محیط  -

 کتابخانه، مهدکودک و مددکاری  -                        بهداشت حرفه ای   -

 امور اداری  -               حسابداری  -

 تدارکات -                انبار -

 لنژری -                          تأسیسات  -

 خدمات -                          نقلیه  -
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 اورژانس -2

مراجعین در شبانه روز و ایام تعطیل می باشد و هیچ بیمارستانی واحد ارائه دهنده خدمات درمانی فوری به 

 اید فاقد بخش اورژانس باشد.نب

 

 دی کلینیک -3

واحد ارائه دهنده خدمات جراحی های محدود )جراحی های عمومی، اورولوژی، اورتوپـدی، زنـان و زایمـان، 

چشم(  که استقرار آن مستلزم عقد جراحی اطفال، گوش، حلق و بینی، جراحی های ترمیمی و جراحی های 

 وزه فعالیت می باشد. ترین بیمارستان ح قرارداد با نزدیک

 هدف از تأسیس واحد مزبور:

 ممانعت از تحمیل هزینه سنگین به بیمار  •

 حذف حتی المقدور مخارج و هتلینگ  •

 ترخیص هرچه سریعتر بیمار •

 عدم اشغال تخت بیمارستانی برای اعمال جراحی های بزرگ  •

 کاهش مراجعین بستری به بیمارستان  •

 

 درمانگاه -4

صورت خدمات پزشکی عمـومی وتخصصـی بـه شـرح زیـر  دمات پزشکی است که به دوارائه دهنده خ واحد

 باشد:می

 درمانگاه تخصصی )پلی کلینیک( .1

ه کـه بـ سرپایی و دندانپزشکی و تشخیص طبی بـه بیمـاران مـی باشـدواحد ارائه دهنده خدمات تخصصی 

 شبانه روزی اداره می شوند. تک شیفته و شیفته، صورت دو

 درمانگاه عمومی .2

تشخیص طبی بیماران سرپایی که به دو صورت وابسته )بودجـه  احد ارائه دهنده خدمات پزشکی عمومی وو

 .و اعتبارات( به بیمارستان، یا مستقل می باشد

 

 واحد بهداشت حرفه ای و طب کار -5

ها  این واحد مسئولیت تامین و ارتقاء سطح سالمت جسمی، روانی و اجتماعی کارگران، پیشگیری از بیماری

و حوادث ناشی از کار، به کار گماردن نیروی کار در محیط و شغلی که از لحاظ جسمی و روانی قدرت انجام 
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باشد. عملکرد مطلوب این واحد موجب جلوگیری و کاهش از صـدمات و حـوادث آن را دارند، عهده دار می 

  ناشی از کار و همچنین کاهش هزینه های بخش درمان سازمان خواهد شد.

های مراکز درمانی بخش درمان مستقیم سازمان در خصوص رعایت اصول  طرفی وظیفه نظارت بر فعالیتاز 

سـالمت از کارافتادگـان جهـت اعـاده  یتوانبخشـالش در جهت چنین ت بهداشتی و حرفه ای و ایمنی و هم

نیـز بـه  رزبـودر مـوارد م قیو ارائه طر یو راهنمائ ین اجتماعیمجدد به کار حسب قانون تامجهت بازگشت 

 .عهده این واحد می باشد

 

 واحد کمیسیون های پزشکی -6

قـانون تـامین اجتمـاعی جهـت  91های پزشکی سازمان تامین اجتماعی در راستای تحقق مـاده  کمیسیون

هـا تشـکیل  از کار افتادگی جسمی و روحی بیمه شدگان تامین اجتماعی و افـراد خـانواده آن تعیین میزان

ف این کمیسیون عبارت است از مسـئولیت رسـیدگی بـه وضـعیت درمـانی بیمـه یت وظاگردیده است. کلیا

تـرین  حرفه ای )غیر ناشی ازکـار( را دارنـد. مهـم شدگان بیمار و حادثه دیده حرفه ای )ناشی از کار( و غیر

دلیل بیماری حرفـه ای و غیـر حرفـه ای از ه وظیفه این واحد رسیدگی به وضعیت بیمه شدگانی است که ب

سوی واحدهای اجرایی بیمه ای برای رسیدگی به میزان پیشـرفت بیمـاری و یـا صـدمه دیـده شـده بـرای 

منظور کسب بهبودی کامل و بازگشت به کار و یـا ه احت پزشکی بمشخص نمودن زمان مورد نیاز برای استر

ده جهـت در صورت عدم بهبودی مشخص نمودن میزان از کار افتادگی بیمـه شـده بیمـار و یـا حادثـه دیـ

 مقطـوع، از عضـوهای کوتاه مدت و بلند مدت می باشد مانند استفاده از غرامت نقـص  برخورداری از کمک

های پزشکی بدوی و تجدید نظر حسب فراهم بودن امکانـات در  اختار کمیسیونکارافتادگی جزئی و کلی س

یل می شود. در موارد خاص یا یکی از واحدهای سازمان یا یکی از مراکز درمانی بنا بر تشخیص سازمان تشک

های بدوی به نتیجه نرسد و  درصورتی که رسیدگی به وضعیت پرونده پزشکی بیمه شده بیمار در کمیسیون

بیمه شده بیمار و یا واحد اجرایی بیمه ای به رای کمیسیون بدوی اعتراض نمایند جهت بررسی و صـدور یا 

 اع داده می شود.های پزشکی تجدید نظر ارج رای نهائی به کمیسیون

 

 ب( درمان غیرمستقیم 

روش ارائه درمان غیرمستقیم از طریق خرید خدمت پزشکان، گروه های پزشـکی بیمارسـتان هـای بخـش  

داروخانه ها است که زیر نظر اداره کـل درمـان غیـر  پاراکلینیکی و صورت کلینیکی وه دولتی و خصوصی ب

دو صورت کلـی  انی سازمان در بخش درمان غیر مستقیم بهاستفاده از خدمات درم مستقیم انجام می شود.

 صورت می گیرد:
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درمانی است که بیمه شده از خدمات درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،  مراکز بهداشتی،  -1

ها، نهادها، ارگان های دولتی و غیردولتی طرف قرارداد سازمان  درمانی و بیمارستانی وزارتخانه ها، سازمان

 فاده می کند.است

و بیمارستان های خصوصی غیرطرف قرارداد بـا سـازمان، کـه هزینـه هـای  از طریق مراجعه به پزشکان -2

درمانی توسط بیمه شده پرداخت می شود و سپس حسب تعرفه های مصوب از دفاتر رسـیدگی بـه اسـناد 

 پزشکی بخشی از هزینه های پرداختی را دریافت می نماید. 

 

 ناد پزشکیدفاتر رسیدگی به اس

طریـق روش درمـان  آئین نامه اجرایی قانون الزام مکلف اسـت از« 10»اده سازمان تأمین اجتماعی طبق م 

خصوصـی اقـدام  موسسات درمانی تشخیصی بخش دولتـی و خدمات پزشکان و غیرمستقیم نسبت به خرید

را پس از  قرارداد  طرف اکزمر پرداخت اسناد رسیدگی به اسنادپزشکی، رسیدگی و این اساس دفاتر نماید. بر

 خدمات به بیمه شدگان انجام می دهند.ارائه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


