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 باسوِ تعالي

  بيوِ خذهات درهاًي

   تعاريف 

***** 

 درهاًي خذهات بيوِ سايت بِ درهاًي خذهات بيوِ اهَر اًجام جْت دقيقتز اطالع دريافت ٍ ًوَدى پيگيزي بْتز بزاي

 .  ًواييذ هزاجعِ خَد استاى

:  ابتذا هي تَاًيذ در ايي ليٌك، استاى هَرد ًظز خَد را اًتخاب كٌيذ: تذكز 

http://msio.org.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=b6f21608-1bca-47cb-96b5-2156071d9a7a))  

. خذهات ارائِ شذُ در سايت ّز استاى تا حذٍدي هاًٌذ ّن هي باشذ 

***** 

: تعاريف

ػمسي است وِ ثِ هَجت آى يه عطف تؼْس هي وٌس زض اظاي زضيبفت ٍجِ يب ٍجَّي اظ عطف زيگط ، زض غَضت ٍلَع يب ثطٍظ حبزحِ ذسبضت : بيوِ

        .ٍاضزُ ثط اٍ ضا ججطاى ًوَزُ يب ٍجِ هؼيٌي ثپطزاظز 

  .ثِ سبظهبًْب ٍ هَسسبتي وِ اهط ثيوِ ًوَزى ضا ثِ ػْسُ زاضًس اعالق هي ضَز زض ايٌجب سبظهبى ثيوِ ذسهبت زضهبًي ثيوِ گط تلمي هي گطزز: بيوِ گز

. ثِ اضربظ ، سبظهبًْب ٍ هَسسبتي اعالق هي گطزز وِ ًسجت ثِ ثيوِ ًوَزى ذَز ، اػضبي تحت پَضص يب وبضوٌبى السام هي ًوبيس : بيوِ گشار

فطزي است وِ ضاسبً هطوَل همطضات ثيوِ ذسهبت زضهبًي هَضَع لبًَى ثيوِ ّوگبًي ذسهبت زضهبًي ثبضس ٍ پس اظ پطزاذت : بيوِ شذُ اصلي

.   حك السْن هطوَل استفبزُ اظ هعايبي ثيوِ ذسهبت زضهبًي لطاض هي گيطز

. ضرع يب اضربغي ّستٌسوِ ثِ تجغ سطپطست ٍ يب وفبلت ثيوِ ضسُ اغلي،اظ هعايبي ثيوِ زضهبى ثطذَضزاض هي گطزز: بيوِ شذُ تبعي خاًَادُ

: ٍ ضبهل. ثِ افطازي وِ زض ّط ذبًَاض ثط اسبس ضَاثظ ، هطوَل زضيبفت سْن زٍلت اظ حك سطاًِ هي ضًَس ، اعالق هي گطزز : 1بيوِ شذُ تبعي 

ّوسط اٍل  وبضهٌس هطز  :   الف

.   سبلگي زض غَضتيىِ جعء سِ فطظًس اٍل ثبضٌس22ّوسط اٍل ٍ فطظًساى وبضوٌبى زٍلت تب سي :    ة

.  فطظًساى اًبث زضغَضتيىِ زضضزيف سِ فطظًساٍل ثبضٌستبظهبى اظزٍاد يب اضتغبل:    ت

 ) سبل 22زض سٌيي ووتط اظ  (جعء سِ فطظًس اٍل  )چٌبًچِ يىي اظ فطظًساى شوَض : د.  سبلگي25فطظًساى شوَض زض غَضت ازاهِ تحػيل تب سي :    ث

السام ثِ اظزٍاد ًوبيٌس، ّوـچٌبى اظ يبضاًِ زٍلت ثْـطُ هٌس ذَاٌّس ثـَز ٍلـي  (زض غَضت ازاهِ تحػيل ) سبل 25ٍ  (زض غَضت ػسم ازاهِ تحػيل 

.  هحسَة هي ضًَس3ّوـسط ٍ فطظًساى آًبى تجؼي 

. ثب حىن هطاجغ لضبيي هجٌي ثط ايٌـىِ فطظًساى اٍل تب سـَم ذبًن ّبي ضبغل تحت وفبلت هبزض هي ثبضٌس زض ضوَل يبضاًِ زٍلت لطاض هي گيطًس:    چ
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. فطظًساى هحجَض ثطاسبس ضأي هطاجغ لبًًَي ثـسٍى هحسٍزيت سٌي زض غَضتيىِ زض ضزيف سِ فطظًس اٍل ثبضٌس:    ح

. زض غَضتيىِ ضَّط عجك حىن لضبيي تحت وفبلتْوسط لطاض گيطز:    خ

 (وبضهٌس هطز - اظ عطيك پسض ).فطظًساى اًبث هغلمِ ثِ ضطط ػسم اضتغبل ثِ وبض چٌبًچِ جعء سِ فطظًس اٍل ثبضٌس، اظ يبضاًِ ثطذَضزاض هي ضًَس:    ز

ثِ افطازي وِ ثب پطزاذت حك سطاًِ وبهل اظ عطف ثيوِ ضسُ اغلي تحت پَضص لطاض هي گيطًس اعالق هي گطززايي افطاز ضبهل  : 2بيوِ شذُ تبعي 

 :

 . 26/2/73فطظًساى چْبضم ٍ ثِ ثؼس هتَلس ثؼس اظ تبضيد  (1

.  ّوسط زٍم ٍ ثِ ثؼس وبضهٌس ، زض غَضتيىِ هطوَل زضيبفت سْن زٍلت اظ حك سطاًِ ًوي ثبضس  (2

ّوسط ٍ توبهي فطظًساى وبضهٌس ظى  (3 

 حك سطاًِ هبظاز ثط حك سطاًِ وبهل هي ثبضس 9/2ثِ وليِ افطاز هؼطفي ضسُ اظ جبًت ثيوِ ضسُ اغلي وِ هطوَل پطزاذت  : 3بيوِ شذُ تبعي 

: اعالق هي گطزز وِ ضبهل

پسض ٍ هبزض       (1

پسض ٍ هبزض ّوسط       (2

ذَاّطاى ٍ ثطازضاى هجطز       (3

ذَاّطاى ٍ ثطازضاى هجطز ّوسط       (4

پسض ثعضي ٍ هبزض ثعضي       (5

ّوسط ٍ فطظًساى ٍظيفِ ثگيطاى       (6

ًبپسضي ٍ ًبهبزضي ٍ فطظًساى آًبى       (7

( ػطٍس ، زاهبز ، ًَُ ) ّوسط ٍ فطظًساى فطظًس وبضهٌس       (8

فطظًس ذَاًسُ وبضهٌس يب ّوسط ٍي       (9

فطظًساى حبغل اظ اظزٍاجْبي لجلي ّط يه اظ ٍالسيي    (10

 سبل 18فطظًساى اٍل تب سَم هصوط ٍ هًَج وِ اظ ضوَل استفبزُ اظ سْن زٍلت اظ حك سطاًِ ذبضد ضسُ ثبضٌس ٍ فطظًساى چْبضم ٍ ثِ ثؼس ثبالي    (11

زض غَضت ػسم اضتغبل ثِ تحػيل  

 

هتؼْس ضا وفيل ٍ ضرع حبلج ضا .   ػمسي است وِ ثِ هَجت آى يىغطف زض همبثل عطف زيگط احضبض ضرع حبلخي ضا تؼْس وٌس: كفالت ٍ حضاًت 

. هىفَل لِ گَيٌس (تؼْس لِ)هىفَل ٍ عطف ػمس ضا  

هجلغي است وِ ثط هجٌبي ذسهبت هَضز تؼْس ثِ هطوَليي ثيوِ ذسهبت زضهبًي ثطاي ّط فطز زض يه هبُ تؼييي هي گطزز ٍ حك ثيوِ : حق سزاًِ 

سطاًِ ذسهبت زضهبًي ثطاي گطٍّْبي تحت پَضص ثيوِ ذسهبت زضهبًي ٍ هيعاى فطاًطيع لبثل پطزاذت تَسظ ثيوِ ضسگبى ثب زض ًظط گطفتي سغح 
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زضآهس گطٍّْبي ثيوِ ضًَسُ ٍ ٍضؼيت التػبزي اجتوبػي وطَض ثِ پيطٌْبز هطتطن سبظهبى هسيطيت ٍ ثطًبهِ ضيعي ٍ ٍظاضت ثْساضت ، زضهبى ٍ 

   .آهَظش پعضىي ٍ تبييس ضَضاي ػبلي ثِ تػَيت ّيئت ٍظيطاى ذَاّس ضسيس 

 زضهبًي اظ ثيوبضاى زضيبفت – زضهبًي ثطاسبس هػَثِ ّيبت ٍظيطاى هَظفٌس زض لجبل اضائِ ذسهبت تطريػي –هجلغي وِ هَسسبت تطريػي : تعزفِ 

ًوبيٌس  

 زضهبًي هؼبزل تؼطفِ ثرص زٍلتي وِ سبظهبى زض لجبل اضائِ ايٌگًَِ ذسهبت اظ سَي هطاوع – لسوتي اظ تؼطفِ ذسهبت تطريػي :سْن ساسهاى 

عطف لطاضزاز ثِ آًْب پطزاذت هي ًوبيس  

 : (حق السْن) (فزاًشيش) سْن بيوِ شذُ 

.  قسوتي اس ّشيٌِ درهاى است كِ بز هبٌاي تعزفِ هصَب ، بيوِ شذُ بايذ درسهاى دريافت خذهات پزداخت ًوايذ 

 زضهبًي وِ پس اظ هطاحل ػمس لطاضزاز ثب ثيوِ گط ّوىبضي ذَيص ضا جْت اضائِ ذسهبت ثِ ثيوِ گعاض –هطوع تطريػي :هَسسِ طزف قزارداد 

. ضطٍع هي ًوبيس

 ارسال گزديذ ٍ بز 90بخشٌاهِ ارسالي بيوِ خذهات درهاًي هبٌي بز اعالم ًزخ بيوِ خذهات درهاًي كِ در هزداد هاُ سال 

.   طبق آى ًزخ حق بيوِ اعوال هي گزدد

 .در دٍ ليٌك سيز ًيش ًزخ بيوِ خذهات درهاًي اعالم گزديذُ است 

http://th.msio.org.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=cce96261-e29e-46aa-8ca1-3d768b70e60c))  

http://th.msio.org.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=313025da-f1e2-4f3b-b3d9-4f26df78cbd6)  )

 

http://th.msio.org.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=cce96261-e29e-46aa-8ca1-3d768b70e60c
http://th.msio.org.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=313025da-f1e2-4f3b-b3d9-4f26df78cbd6


1 
 

باسوِ تعالي 

بيوِ خذهات درهاًي 

 درهاًي خذهات بيوِ دفتزچِ تعَيض راٌّواي

 (..ٍ ابطال ٍ هٌتقل شذگاى ٍ   عائلِ افشايش ٍ تعَيض ٍ الوثٌي صذٍر ٍ اٍليِ صذٍر) 

***** 

 درهاًي خذهات بيوِ سايت بِ درهاًي خذهات بيوِ اهَر اًجام جْت دقيقتز اطالع دريافت ٍ ًوَدى پيگيزي بْتز بزاي

 .  ًواييذ هزاجعِ خَد استاى

:  ابتذا هي تَاًيذ در ايي ليٌل، استاى هَرد ًظز خَد را اًتخاب مٌيذ: تذمز 

http://msio.org.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=b6f21608-1bca-47cb-96b5-2156071d9a7a))  

. خذهات ارائِ شذُ در سايت ّز استاى تا حذٍدي هاًٌذ ّن هي باشذ 

***** 

 راٌّواي تعَيض دفتزچِ بيوِ خذهات درهاًي

 (     عبئلِ افضايص ٍ تعَيض ٍ الوثٌي صذٍسصذٍس اٍليِ ٍ )  

(http://msio.org.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=6426f5af-4008-4a42-b5a8-be344dddf8cc ) (ليٌه ايي دس هَجَد   )

 

: دٍلت مارمٌاى دفتزچِ اٍليِ صذٍر جْت ًياس هَرد هذارك

 (  http://msio.org.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=1051ddc9-99e0-4f13-abbb-f1c85f76716e)   (ليٌه ايي دس هَجَد )

 ( است الضاهي تَضيحبت صفحِ اص وپي تَضيحبت صَست دس )دٍم ٍ اٍل صفحِ وپي ٍ سشپشست ضٌبسٌبهِ اصل

 (. است الضاهي تَضيحبت صفحِ اص وپي تَضيحبت ٍجَد صَست دس )تبعي افشاد ٍ فشصًذاى ٍ ّوسش ضٌبسٌبهِ اٍل صفحِ وپي

 آى تصَيش ٍ هلي وبست 

 (. الضاهيست تىويل تبسيخ ٍ ضوبسُ ثبت )ًبهِ بيوِ فشم تىويل

 ((« ٍ ٍضع تبذيل حمَق، بذٍى هشخصي اًفصبل، اًتمبل، استخذام، )حىن اجشاي تبسيخ » )وبسگضيٌي حىن... 

 ( ّب تبعي ٍ اصلي جْت )سشاًِ حك وسش گَاّي

 ( ّب تبعي ٍ اصلي جْت )بيوِ حك پشداخت وٌتشل

 دفتشچِ صذٍس ّضيٌِ فيص 

 سبل 2 ببالي سٌيي بشاي( 3×4)جذيذ عىس لطعِ يه 

 3 تبعي تعْذًبهِ دسيبفت 

 پش وشدى فشم 

http://msio.org.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=b6f21608-1bca-47cb-96b5-2156071d9a7a
http://msio.org.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=6426f5af-4008-4a42-b5a8-be344dddf8cc
http://msio.org.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=6426f5af-4008-4a42-b5a8-be344dddf8cc
http://msio.org.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=1051ddc9-99e0-4f13-abbb-f1c85f76716e
http://msio.org.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=1051ddc9-99e0-4f13-abbb-f1c85f76716e
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: دٍلت مارمٌاى دفتزچِ الوثٌي صذٍر جْت السم هذارك

http://msio.org.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=360fee6f-37c8-4e95-9914-f3bcf3cf72e4)  ) (ليٌه ايي دس هَجَد) 

 وٌتشل ٍ سؤيت جْت ضٌبسٌبهِ اصل 

 الوثٌي دسخَاست ضذُ تىويل فشم تحَيل 

 دفتشچِ صذٍس ّضيٌِ فيص 

 سبل 2 ببالي سٌيي بشاي( 3×4)جذيذ عىس 

 ( حمَلي فيص يب ليست آخشيي بشاسبس )خبًَاس افشاد اصاء بِ بيوِ حك پشداخت وٌتشل

 پش وشدى فشم 

 دٍلت دفتزچِ مارمٌاى تعَيض جْت ًياس هَرد هذارك

http://msio.org.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=38b3020d-1f0d-41e4-a496-bd251c2c0505)  )  (ليٌه ايي دس هَجَد )

 : ًيبصهذاسن هَسد 

 گضاس بيوِ هَسسِ اسوي ليست وٌتشل يب حمَلي فيص آخشيي 

 ِ ( هطخصبت بشي اخز جْت )لبلي دفتشچِ اسائ

 ( ٍجَد صَست دس )دفتشچِ دس هَجَد ضذُ تىويل تعَيض بشي

 سبل 20 ببالي روَس ٍ سبل 15 ببالي اًبث فشصًذاى ضٌبسٌبهِ اصل سؤيت 

 يب پشداخت ًمذيدفتشچِ صذٍس ّضيٌِ فيص ٍ   

 ٍيب اسىي عىس دس دٍسُ ّبي لبل سي سبل 2 ببالي افشاد بشاي( 3×4 )جذيذ عىس لطعِ يه  

 22 اص پس تحصيل اداهِ عذم صَست دس )تحصيل اداهِ صَست دس خبًَادُ تٌظين لبًَى هطوَل سبل 22ببالي روَس فشصًذاى جْت تحصيلي گَاّي اسائِ: 1 تبصشُ

(. است الضاهي 3 تبعي بصَست بيوِ حك پشداخت بش هبٌي حمَلي فيص دس دسج يب بيوِ حك وسش گَاّي اسائِ سبلگي

 

 

 دٍلت مارمٌاى افشايش عائلِ جْت ًياس هَرد هذارك 

 : ًيبصهذاسن هَسد 

  اصل ٍ وپي صفحبت اٍل ٍ دٍم ضٌبسٌبهِ سشپشست 

  اصل ٍ وپي صفحِ اٍل ضٌبسٌبهِ ًَصاد 

 اصل ٍ وپي وبست هلي سشپشست 

 آخشيي فيص حمَلي 

 حىن وبسگضيٌياصل ٍ وپي آخشيي  

 پش وشدى فشم 

 

 

http://msio.org.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=360fee6f-37c8-4e95-9914-f3bcf3cf72e4
http://msio.org.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=38b3020d-1f0d-41e4-a496-bd251c2c0505
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 شًَذ هي هٌتقل ديگز استاى بِ اساستاًي مِ افزادي هَرد در درهاًي خذهات دفتزچِ صذٍر

 : هذاسن هَسد ًيبص

   اصل ٍ وپي صفحبت اٍل ٍ دٍم ضٌبسٌبهِ سشپشست

  اصل ٍ وپي صفحِ اٍل ضٌبسٌبهِ ّوسش ٍ فشصًذاى ٍ افشاد تبعي

  اصل ٍ وپي وبست هلي سشپشست

  اصل ٍ وپي وبست هلي ّوسش ٍ فشصًذاى ٍ افشاد تبعي

  آخشيي فيص حمَلي

  (هٌطمِ ديگش خشٍجي اص هٌطمِ ٍ ٍسٍدي بِ  )اصل ٍ وپي حىن وبسگضيٌي 

  سبل2بشاي افشاد ببالي  ) بيوِ ضذُ جذيذ 3*4يه لطعِ عىس (  

  هطوَل تبعي يه ) سبلگي 25 سبل تب سي 22گَاّي تحصيلي هعتبش بشاي فشصًذاى پسش ببالي(  

  ( هطوَل تبعي يه ) سبل 22هذاسن هحجَسيت ٍ يب اص وبس افتبدگي بشاي فشصًذاى پسش ببالي 

 ِآخشيي جلذ دفتشچ 

 .پش وشدى فشم

 

ابطال دفتزچِ 

 :  هذاسن هَسد ًيبص

 آخشيي فيص حمَلي -1

  چِاسائِ آخشيي جلذ دفتش- 2

اسائِ ًبهِ ابطبل اص اداسُ هشبَطِ بب ضوبسُ ًبهِ ٍ تبسيخ ٍ هوَْس ًوَدى بِ هْش اداسُ - 3

 اسائِ هذاسن هثبتِ هبٌي بش دليل ابطبل -4

 

 

 اسائِ ضوبسُ هلي ٍ اصل ٍ تصَيش صفحِ اٍل ٍ دٍم ضٌبسٌبهِ جْت دسيبفت وليِ خذهبت بيوِ اي الضاهي است 1/8/85اص تبسيخ  -

دسصَست هفمَد بَدى آخشيي جلذ دفتشچِ ضويوِ ًبهِ ابطبل فشم تعْذ ًبهِ هبٌي بش پزيشش هسئَليت سَء استفبدُ احتوبلي ٍ پشداخت خسبست سبصهبى  -

طبك لَاًيي تَسط بيوِ ضذُ الضاهي است دس ضوي دس صَست هفمَد بَدى آخشيي جلذ دفتشچِ طي دٍساى اًتظبس ٍ پشداخت سشاًِ هشبَطِ تب صهبى ابطبل 

 اداسُ بيوِ گضاس پس اص اعالم اداسُ ول هجبص بِ اصالح حك بيوِ دس فيص سشپشست هي ببضذ. دفتشچِ الصم است 
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باسمه تعالي 

 زن کارمىد طریق از بیمه پًشش

 یاراوه دریافت مشمًل افراد- 1

 یاساًِ دسیافت تا کفالت تاسیخ اص تَاًذ هی ، تاشذ داشتِ ػْذُ تِ( لضایی هشاجغ حکن تا ) سا فشصًذاى کفالت ، هادس چٌاًچِ- 1

 .دّذ لشاس تیوِ پَشش تحت سا آًاى ، اٍل فشصًذ سِ جْت

 داس ػْذُ ًیض سا فشصًذاى کفالت ٍ تاشذ شذُ صادس دادگاُ حکن تِ سای ایي ٍ تَدُ هحجَس ّوسشی داسای ، خاًن کاسهٌذ اگش- 2

  ًوایذ تیوِ ( سشاًِ حك اص دٍلت سْن اص تشخَسداسی تا حکن اجشای تاسیخ اص ) سا اٍلش فشصًذ سِ ٍ شَّش تَاًذ هی ، تاشذ

 تا کفالت تاسیخ اص تَاًذ هی کاسهٌذ ، تاشذ داشتِ لشاس ّوسش کفالت تحت ، لضایی هشاجغ حکن عثك ، شَّش چٌاًچِ- 3

  .دّذ لشاس تیوِ پَشش تحت سا ( شَّش ) ٍی ، یاساًِ اص استفادُ

 ٍظیفِ حمَق ، گضاس تیوِ هَسسِ سَی اص صادسُ حکن اساس تش کِ فشصًذاى اص ػذُ آى ًوایذ فَت ، کاسهٌذ خاًوی چٌاًچِ- 4

  .شذ خَاّذ یاساًِ دسیافت هشوَل ٍ گشدیذُ تلمی تگیش ٍظیفِ کٌٌذ هی دسیافت

 دٍلت سْن اص استفادُ تا ایشاًی شٌاسٌاهِ تَدى داسا صَست دس ٍی فشصًذاى ، تیگاًِ اتثاع تا خاًن کاسهٌذ اصدٍاج صَست دس- 5

  .گیشًذ لشاس هادس تیوِ پَشش تحت تَاًٌذ هی

 ديلت سهم از سراوه حق دریافت عدم مشمًلیه- 2

   :2 تبعي شدگان بیمه-1

 فشصًذاى ٍ ّوسش

 آًاى ًوَدى تیوِ تِ ًسثت "تَاها تایست هی ، ًوایٌذ تیوِ سا خَد فشصًذاى ٍ ّوسش تخَاٌّذ ، کاسهٌذ خاًوْای چٌاًچِ – الف

  .ًوایٌذ الذام سشاًِ حك کل پشداخت تا

 دٍلت تاتؼیت هذًی لاًَى 982 هادُ اساس تش چٌاًچِ خاسجی هشد ) تیگاًِ اتثاع تا خاًن کاسهٌذ اصدٍاج صَست دس – ب

 عشیك اص سا خَد ّوسش ، 2 تثؼی ػٌَاى تحت سشاًِ حك کل پشداخت تا تَاًذ هی ، ( تاشذ داشتِ سا ایشاى اسالهی جوَْسی

  .ًوایذ تیوِ خَیش

 فشصًذاى ٍ ّوسش ای تیوِ پَشش ، تاشذ ایشاًی شٌاسٌاهِ فالذ ٍ خاسجی ٍی ّوسش ٍ دٍلت کاسهٌذ ٍ ایشاًی خاًن چٌاًچِ – ج

  .تاشذ هی اهکاًپزیش هشتَعِ ضَاتظ اساس تش ٍ فشها خَیش صٌذٍق لالة دس ٍی

 ٍ تگیشی ٍظیفِ حمَق دسیافت ػذم صَست دس ، اًذ تَدُ تیوِ پذس عشیك اص ، سالگی 22 سي اص لثل تا فشصًذاى چٌاًچِ – ت

 هٌذ تْشُ ای تیوِ خذهات هضایای اص ، 3 تثؼی ػٌَاى تحت هادس، عشیك اص تَاًٌذ هی خَیش ای تیوِ پَشش اداهِ تِ توایل

  .گشدًذ
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 تیوِ سا خَد سال 18 تاالی فشصًذاى ، سال 18 صیش فشصًذاى ٍ ّوسش ًوَدى تیوِ تذٍى تَاًٌذ ًوی ، خاًن کاسهٌذاى – ث

  .ًوایٌذ

 ّوسشاى / ّوسش داسای ٍی ّوسش صَستیکِ دس تاشذ خَد فشصًذاى ٍ ّوسش ًوَدى تیوِ هتماضی کاسهٌذ خاًن چٌاًچِ – ج

 تثؼی تؼٌَاى فشصًذاى شَّشٍ صَست ایي دس ًوایذ الذام خاًَاس ششط سػایت تا آًاى ًوَدى تیوِ تِ ًسثت تَاًذ هی تاشذ دیگشی

  .گیشًذ هی لشاس پَشش تحت 3 تثؼی ػٌَاى تِ آًْا فشصًذاى ٍ ٍی ّوسشاى ٍ ّوسش ٍ 2

 3 تبعي شدگان بیمه- 2

 ًوَدى تیوِ تِ الذام ، خَد فشصًذاى ًوَدى تیوِ تذٍى تَاًٌذ هی ، فشصًذاى کفالت ػذم صَست دس خاًن کاسهٌذاى : 1 تثصشُ

  .ًوایٌذ 3 تثؼی افشاد

  .تاشذ هی صادق ّن تٌذ ایي هَسد دس ، هشد کاسهٌذاى 3 تثؼی ضَاتظ : 2  تثصشُ

  :3 تبعي شدگان بیمه ضًابط سایر

  .تاشذ هی سالِ سِ ، 3 تثؼی افشاد تیوِ لشاسداد- 1

 الضاهی ، افشاد شٌاسٌاهِ اصل سٍیت ػائلِ افضایش هَاسد کٌتشل توٌظَس ، 3 تثؼی افشاد تیوِ دفاتش تؼَیض ٍ توذیذ ٌّگام تِ- 2

  .است

  .است الضاهی دفاتش اػتثاس تاسیخ ساصی یکساى ، ػائلِ افضایش هَسد دس- 3

 هادس ، شَّش پذس صى، هادس ، صى پذس . ) تاشذ هی اهکاًپزیش خاًَاس ششط سػایت تا 3 تثؼی لالة دس ّوسش خاًَادُ تیوِ- 4

  (شَّش

 هی تشلشاس ای تیوِ پَشش ، خَاست دس تاسیخ اص هجذدا ، اًمغاع دٍساى سشاًِ حك پشداخت تذٍى تاس یک تشای صیش هَاسد دس- 5

 :گشدد

 اتغال آًْا دسهاًی دفاتش هَلت، کاس تِ اشتغال ، ٍظیفِ ًظام خذهت ، سي کثش جولِ اص دلیل ّش تِ کِ هشد کاسهٌذ فشصًذاى- 1

  (.3 تثؼی ػٌَاى تحت ) است گشدیذُ

  (.2 تثؼی ػٌَاى تحت ) تاشذ شذُ اتغال آًْا دفاتش "تؼذا ٍلی تَدُ تیوِ لثال کِ صى کاسهٌذ فشصًذاى ٍ ّوسش- 2

 صَست تِ ) تاشذ شذُ تاعل دلیل ّش تِ آًاى دفاتش ٍ شذُ تیوِ 2 تثؼی ػٌَاى تحت لثال کِ تشادس ٍ خَاّش ، هادس ، پذس- 3

  (.3 تثؼی

 ٍ تضسگ پذس ، تشادس ، خَاّش ، هادس ، پذس تَاًذ هی هشد کاسهٌذ ، تاشٌذ دٍلت کاسهٌذ دٍ ّش ٍی ّوسش ٍ هشد کِ هَاسدی دس- 6

 تِ ًسثت تَاًذ هی ًیض ، صى کاسهٌذ تشتیة ّویي تِ . ًوایذ تیوِ 3 تثؼی لالة دس خاًَاس ششط سػایت تا سا خَد تضسگ هادس

  .ًوایذ الذام خَیش ... ٍ تضسگ هادس ٍ تضسگ پذس ، خَاّش ، تشادس ، هادس ، پذس تیوِ

  .ًوایذ الذام فشصًذاى ٍ ًَُ ٍ داهاد ، ػشٍس تیوِ تِ ًسثت تایذ هی ٍالذ یک صشفا حال ّش دس است تذیْی : تثصشُ
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 تِ تیوِ حك پشداخت تؼْذ تذٍى سا خَد تشادس ٍ خَاّش ، هادس ، پذس گزشتِ دس کِ ، دٍلت کاسکٌاى اص آًذستِ خصَص دس- 7

 االشاسُ فَق افشاد دفاتش تؼَیض ٌّگام دس تتذسیج ، است هَظف دسآهذ ٍ گشی تیوِ اداسُ ، اًذ ًوَدُ تیوِ ، سال سِ هذت

  .ًوایذ الذام 3 تثؼی تیوِ جاسی ضَاتظ اساس تش ٍ تؼْذ اخز تِ ًسثت

 ًوَدى تیوِ تماضای ، لاًًَی ریصالح هشاجغ سَی اص صادسُ حضاًت یا کفالت حکن اسائِ تا کِ کاسهٌذاًی : حضاًت ٍ کفالت- 8

 اهکاى 3 تثؼی ػٌَاى تحت ایشاى تیوِ ، ًوایٌذ هی( فشد خَد خاًَادُ جض افشادی    ) سا خَیش حضاًت یا ٍ کفالت تحت افشاد

  .تاشذ هی پزیش

 اداهِ تِ هَظفیي توایل ػذم صَست دس ( کاسهٌذ ) اصلی شذُ تیوِ فَت صَست دس ( :اصلی شذُ تیوِ ) کاسهٌذ فَت- 9

 اتغال جْت ، 3 تثؼی افشاد دفاتش تحَیل ٍ آٍسی جوغ تِ هَظف ، هشتَعِ اداسُ ٍ هلغی هزکَس لشاسداد ، 3 تثؼی هٌؼمذُ لشاسداد

 ٍ تحَیل تاسیخ تا ، سشاًِ حك پشداخت تِ ًسثت است هَظف ( هشتَعِ اداسُ )گضاس تیوِ هَسسِ کِ است تذیْی تَد خَاّذ

  .ًوایذ الذام ، دفاتش اتغال

 ٍ ( . سال سِ تا) ًوایذ   الذام تالیواًذُ صهاى هذت تِ تؼْذ اخز اص پس ، 3 تثؼی تیوِ استوشاس تِ توایل صَست دس :تثصشُ

  . ًوایٌذ استفادُ دسهاًی تیوِ دفاتش اص تَاًٌذ هی هزکَس هشوَلیي
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باسمٍ تعالي 

  بيمٍ خذمات درماوي

 درمان َاي َشیىٍپزداخت 

***** 

 درماوي خذمات بيمٍ سایت بٍ درماوي خذمات بيمٍ امًر اوجام جُت دقيقتز اطالع دریافت ي ومًدن پيگيزي بُتز بزاي

 .  ومایيذ مزاجعٍ خًد استان

:  ابتذا مي تًاويذ در ایه ليىل، استان مًرد وظز خًد را اوتخاب مىيذ: تذمز 

http://msio.org.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=b6f21608-1bca-47cb-96b5-2156071d9a7a))  

. خذمات ارائٍ شذٌ در سایت َز استان تا حذيدي ماوىذ َم مي باشذ 

***** 

 درمان َاي َشیىٍپزداخت 

 قزارداد طزف غيز مًسسات در درمان َشیىٍ پزداخت وياسجُت مًرد مذارك

http://th.msio.org.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=fe8c68e2-ec55-436f-97bc-0f27c037cfa6)   )(مًجًد در ایه ليىل)   

 تا ، لرارداد طرف غیر هراوس تِ فرها خَیص ٍ الطار سایر ، وارهٌذي دفترچِ داراي ضذُ تیوِ هراجعِ صَرت در

 تاضذ هی پرداخت ٍ هحاسثِ لاتل ضذُ تیوِ درهاى ّسیٌِ هرتَطِ ضَاتط رعایت

 : است الساهی پرًٍذُ تطىیل ٍ ضذُ اًجام درهاًی الذاهات هحاسثِ جْت ریل هذارن ارائِ

 تالیٌی پرًٍذُ از حال ضرح تري وپی 1-

  (گرفتگی  الن ٍ خَردگی خط تذٍى) تیوارستاى هْر تِ هوَْر صَرتحساب اصل 2-

 خط تذٍى (ٍ تیوارستاى پسضىاى هْر تِ هوَْر ، ّا هطاٍرُ ٍ ٍیسیتْا تعذاد لیذ تا ٍهطاٍر هعالج پسضىاى صَرتحساب اصل 3-

 ّا هطاٍرُ ٍ ٍیسیتْا گَاّی تا ّوراُ (گرفتگی  الن ٍ خَردگی

دٌّذُ  پسضه تیَْضی هْر تِ هوَْر تیَْضی چارت وپی تا) تیَْضی زهاى هذت لیذ تا ( تیَْضی پسضه گَاّی  اصل 4-

 جلسات تعذاد رور تا درهاًی ضیوی ٍ ٍیسیت جْت هعالج پسضه گَاّی اصل 5-

عول    ضرح وپی اًضوام تِ جراحی تین العول حك گَاّی اصل 6-

 ّاي فیص تا ّوراُ( الساهی است ًَع ٍ تعذاد رور )رادیَتراپیست  اهضاء ٍ هْر تا تراپی وثالت تاتت پرداخت هثالغ رسیذ ٍ گَاّی-  7

 تراپی رادیَ هروس هْر تا پرداختی

  هعالج پسضه ٍ تیوارستاى دارٍخاًِ هْر تا دارٍ ًسخ اصل 8-

 ٍاتاق تیَْضی ٍ جراح هْر ) است الساهی جراح هْر ٍ لیوت تفىیه ( عول اتاق هصرفی لَازم ترگِ اصل 9- 

عول  اتاق لَازم ٍ دارٍ پریٌت رٍي عول

 آزهایطگاُ هْر تا ضذُ اًجام ّاي گرافی رادیَ ٍ آزهایطات ریس ) رادیَلَشي ٍ خَى آزهایطات  وپی10-

  ) ٍرادیَلَشي

http://msio.org.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=b6f21608-1bca-47cb-96b5-2156071d9a7a
http://th.msio.org.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=fe8c68e2-ec55-436f-97bc-0f27c037cfa6
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 دیگر ّسیٌِ پر ٍخذهات ٍآًذٍسىَپی اسىي تی ٍسی اي.ار.ام جَاب  11-

  ( گردد لیذ ٍاعوال رٍش ٍ تعذاد)  فیسیَتراپی گَاّی اصل 12-

 ضاهل پرٍتس   . -است الساهی عول اتاق ٍهْر جراح هْر تا ولی فاوتَر وپی یا هعتثر فاوتَر اصل ارائِ پرٍتس، هصرف صَرت در-  13

  .غیرُ هیىر،اوسیصًاتَرٍ للة،پیس ،پرٍج،دریچِ ،لٌس پالن ٍ پیچ

 ٍوالت ٍ ٍراثت اًحصار ،ارائِ تیوار فَت صَرت در) سرپرست ٍ تیوار دفترچِ اٍل صفحِ فتَوپی 14-

 .است الساهی  )ًاهِ

سرپرست  هلی وارت اصل 15-

 

 پرٍتس ّسیٌِ دریافت جْت الزم هذارن** 

 جْت تَاًٌذ هی ، اًذ ًوَدُ پرداخت آزاد را هصرفی پرٍتس ّسیٌِ ٍ پرداخت درهاًی خذهات فراًطیس وِ صٌذٍلْا تواهی ضذگاى تیوِ

 . ًوایٌذ هراجعِ ول ادارُ ایي تِ زیر هذارن ارائِ تا پرٍتس ّسیٌِ دریافت

 تیوار هخصَظ تري - تیوارستاى اي تیوِ صَرتحساب 1-

 تیوارستاى در هستمر تیوِ ًوایٌذُ ٍ عول اتاق ٍ جراح هْر تِ هوَْر رسوی فاوتَر اصل 2-

 .است الساهی - ًاهِ ٍوالت ٍ ٍراثت اًحصار ارائِ تیوار فَت صَرت در-  سرپرست ٍ تیوار دفترچِ اٍل صفحِ فتَوپی 3-

 درهاًی ضیوی دارٍّاي

 ضیوی دارٍّاي ضاهل حاضر حال در دارٍّا ایي فٌی، ضَراي تَسط ضذُ تاییذ دارٍئی هَارد پرداخت ٍ هحاسثِ جْت الزم هذارن

 :ضاهل درهاًی

 دارٍخاًِ تَسط ًسخِ پرفراش ّوراُ تِ هعالج پسضه دارٍئی ًسخِ اصل 1-

 ٍجِ پرداخت رسیذ اصل 2-

 سرپرست ٍ تیوار تیوِ دفترچِ اٍل صفحِ وپی 3-

 است ًیاز هَرد ًظر هَرد تیواري هذارن 4-

 ضًَذ هی حساب تیوِ تعْذ جسء :هْن

Aredia (Pamidronate) -4 Gemcitabin- Gemzar -1 

Gleevec (imatinib mesylate) -5 Oxalipiatin (eloxatin) -2 

Femara(Letrozol) -3 
 

 مشًر اس خارج درماوي اسىاد

 . گردد هی پرداخت تستري ٍ اٍرشاًس هَارد در فمط وطَر از خارج درهاًی اسٌاد

 : وطَر از خارج اسٌاد جْت ًیاز هَرد هذارن

 تیوارستاًی حساب صَرت اصل .1

هتثَع  وطَر سفارت یِ تاییذ داراي حساب صَرت اصل .2

 .ًذارد ترجوِ تِ ًیاز تاضذ اًگلیسی زتاى تِ وِ صَرتی در -  عول ضرح ٍ حال ضرح ٍ حساب صَرت ترجوِ .3

 . سرپرست هلی وارت ٍ دفترچِ وپی .4
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باسمه تعالي 

  بيمه خدمات درماوي

 درماوي خدمات بيمه تعهد از خارج موارد

***** 

 موارد خارج از تعهد بيمه خدمات درماوي

: خدمات وامبرده زیر ، تحت تعهدات سازمان بيمه خدمات درماوي قرار ودارود

http://th.msio.org.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=6d3473ca-9c7e-4718-ab99-82c626150271) ) (موجود در ایه ليىك) 

 (...هاننذ هاهو پالستی و رینو پالستی و).اعوال جراحی که صرفاً ته هنظور زیثایی انجام هی گیرنذ- 1

 هرداى InfertiliTy – GIFT – ZIFT – IVFاعوال نازایی - 2

 (ارتودنسی)دنذاى هصنوعی ،پرکردى و هرتة کردى دنذاى - 3

نصة تریس - 4

عینک ، سوعک ، عصا - 5

... شکن تنذ، جوراب واریس و کرستهاي طثی و- 6

دست و پاي هصنوعی - 7

ترك اعتیاد - 8

پیونذ قلة و کثذ و هغس استخواى  (ته غیر از هوارد اورشانس)پیونذ دست و پا- 9

عول جراحی اسکولیوز ته جس هوارد پیشگیري کننذه و تغییرات هفاصل هنگام رشذ - 10

تستهاي غرتالگري - 11

هصنوعی ... کاشت دستگاهها از قثیل کاشت حلسوى شنوایی و- 12

 (ته جس در هوارد عفونت وشکستگی)تعویض هفاصل- 13

هسینه هاي درهانی ناشی از ضرب و جرح و تصادفات - 14

. لوازم تهذاشتی و آرایشی- 15
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  سازمان بیمه خدمات درمانی
  اداره کل بیمه خدمات درمانی استان

 FM 01 01 08:     کــد مـدرك   بیمـه نامـه 
  :تاریخ 
  دفترچه کارکنان دولت صدور اولیه  :شماره 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
 
 

     
 
 
 
 
  سال/ ماه / روز                                                                                                             :مشخصات افراد تبعی ) 2(  

شماره 
سریال / سري شماره   ملی شماره   شماره شناسنامه  جنسیت  تاریخ تولد  نام پدر  نوع وابستگی  نام خانوادگی  نام  سریال

  تاریخ طالق  بیماري خاص  محل صدور  شناسنامه

        ـــــــ        /    /          1
        ـــــــ        /    /          2
        ـــــــ        /    /          3
        ـــــــ        /    /          4
        ـــــــ        /    /          5

  )3 (  
  
  
  
  
  
  

  :مشخصات فرد اصلی ) 1(

  .در این قسمت چیزي ننویسید
  

  
  :                                                  شماره مستخدم     :                                       تاریخ استخدام . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  : محل خدمت  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .وسسه بیمه گزارنام م 

  خود کفا    وضعیت پرداخت حق بیمه   عادي           ـ وظیفه بگیر    4ـ مستمري بگیر                       3ـ بازنشسته                    2ـ شاغل                   1: وضعیت کارمند 
                                                                                                                        .............................................................................................                                  :    نام  
                     

                                                                                                                                                                           ..........    .................................................................   : نام خانوادگی
                                                                                                                                                   .... .................................................................................  : نام پدر   
                

   
                                        :    تاریخ ازدواجمجرد                متاهل                  :  وضعیت تاهل       مؤنث                             مذکر      : جنسیت                       :                       تاریخ تولد 

                                                                                               شماره شناسنامه :                                                                ملی  شماره
                                                :محل صدور/                       شناسنامه                                                       سریال/ سري شماره                                                              : بیماري خاص 

  
  کدپستی                        تلفن              پالك                           کوچه             خیابان                روستا         / بخش                  شهر            استان                 شهرستان             : محل سکونت 

  کدپستی                        تلفن             پالك              کوچه                   خیابان                  روستا         / شهر   استان                 شهرستان                        بخش                :        محل کار 

  و پذیرش ضوابط و شرایط تعیین شده سازمان  بیمه خدمات با اطالع) ـ الف  3
  .صحت اطالعات تکمیل شده را تائیــد می نمایم در ظهر این بیمه نامه، درمانی   

  نام و نام خانوادگی سرپرست                     تاریخ و امضاء
  

  . ثبت اطالعات دررایانه بالمانع میباشد) ـ د 3 
  واحد درآمد  
  مهر و امضاء                     تاریخ   

  . در رایانه ثبت شد ) ـ ه  3 
  بیمه گري واحد   
  تاریخ                      مهر و امضاء  

  : کد بیمه درمانی سرپرست

        /       /  

        /       /  

  
  

محل الصاق عکس

  . صحت اطالعات این پرسشنامه مورد تائید است) ـ ب  3 
  کارگزینی محل خدمت  

  تاریخ                     مهر و امضاء    
  

برمبناي ضوابط مندرج در ظهر کسر حق بیمه درمان )ـ ج 3 
  . تعهد میشود بیمه نامه جاري

  واحد امور مالی محل خدمت  
  مهر و امضاء                                       تاریخ           
  .در دو نسخه تکمیل گردیده که هر دو نسخه حکم واحد دارنداین فرم   



  
  »مقام معظم رهبري«.               خانواده بیش از رنج مریض داري، رنج دیگري نداشته باشدما می خواهیم اگر کسی در خانواده اي مریض شد، آن 

  
  

  و ضوابط بیمه کارکنان دولتقوانین 
 

  مجلس شوراي اسالمی و ضوابط اجرایی آن بین سازمان بیمه خـدمات درمـانی    3/8/73این قرارداد براساس قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب
  .یمه گر و بیمه گزار با مشخصات مندرج در فرم بیمه نامه منعقد می گرددبعنوان ب

 مشخصات به شرح فرم بیمه نامه که مجموعاً در ایـن قـرارداد بعنـوان بیمـه شـده از ایشـان  نـامبرده         صاحبان/ مشمولین این قرارداد عبارتند از صاحب  
  .مشخصات مذکور می باشد احبانص/  بیمه منحصراً صاحب یايمزااز  گانمی شود و استفاده کنند

 هزینه هاي مربوط به چاپ و صدور دفاتر بیمه بعهده بیمه شده خواهد بود  
  شـمول قـانون    در موارد انفصال از خدمت ـ مرخصی بدون حقوق، فوت و هر گونه وضعیتی که منجر به خـروج کارمنـد از    ندمکلف یمه گزارببیمه شده و

  .دننمای دفاتر اقدام نسبت به تحویلاستخدامی کشور گردد، 
  خـدمات سـرپایی    کلیهپرداخت هزینه : بیمه همگانی عبارتند از  قانون 10موضوع این قرارداد با استناد به ماده مورد تعهد خدمات درمانی

ن در مراکز و مصوبات شورایعالی بیمه و ضوابط جاري سازما  و خدمات بستري طبق تعرفه ها) 000خدمات پاراکلینیکی و  ویزیت،  دارو و(
 .درمانی طرف قرارداد ـتشخیصی 

  و سه فرزند اول ) زوجه(فقط شامل بیمه شده اصلی ، همسر بیمه درصديبراساس قانون تنظیم خانواده مصوب مجلس شوراي اسالمی، یارانه دولت در حق
 ..می باشد 26/2/73و کلیه فرزندان متولد قبل از تاریخ 

 سالگی بـا ارائـه مـدرك اشـتغال بـه       25سالگی و در صورت تحصیل تا اتمام سن  22نواده و جمعیت تا اتمام سن فرزندان ذکور مشمول قانون تنظیم خا
   .دفترچه بیمه اقدام نمایدتحویل موظف است نسبت به  بیمه شده اصلیتحصیل و فرزندان اناث تا زمان ازدواج تحت پوشش خواهند بود و پس از آن 

 یا اعمال قوانین طبق ضوابط ت ناشی از عدم استفاده صحیح از دفترچه بیمه، بیمه گر  مجاز به دریافت خسارت وارده در صورت وارد آمدن هر گونه خسار
  .خواهد بود از بیمه شده اصلی تعیین شده

 د به ادارات بیمه خدمات و جهت اخذ هر گونه راهنمایی می توانی می باشدقوانین ابالغی از سوي سازمان مطابق آخرین  زار و بیمه شدهمالك عمل بیمه گ
  . درمانی مراجعه فرمایید

 د، دریافت نازمان در سراسر کشور مراجعه نمایبراي دریافت خدمات درمانی منحصراً به مراکز تشخیصی و درمانی طرف قرارداد س دبیمه شدگان عزیز می بای
در غیر اینصورت هیچگونه ادعایی از سوي بیمه شـده   .امکانپذیر است لیست موسسات طرف قراداد از ادارات بیمه یا کسب اطالع از مراکز هنگام مراجعه

 .مبنی بر بی اطالع بودن از موضوع پذیرفته نخواهد شد

 بیمه نامه فعلی داراي اعتبار بوده و نیاز به تکمیل بیمه نامه جدید  )عدم ابطال(درصورت ادامه پوشش بیمه اي صاحب بیمه نامه پس از پایان اعتبار دفترچه
 .ی باشدنم

  

  
  نکات مهم و قابل توجه

  
  

  : بیمه شده گرامی
  

  .ـ دفترچه بیمه به منزله پرونده و حاوي سوابق محرمانه پزشکی شما می باشد ، پس آن را در اختیار غیر قرار ندهید
  .اییداضافه خودداري نم و خدمات تشخیصی ـ درمانی ـ به پزشک خود اعتماد داشته باشید و از درخواست تجویز دارو
  .از دفترچه جدا می گردد) یک برگ(ـ در هر بار ویزیت و تجویز دارو یا آزمایش، فقط نسخه پزشک

توسط پزشکان محترم انجام می گیرد نسخه داروخانه و  000ـ چنانچه خدمات جانبی از قبیل شستشوي گوش،گچ گیري، شکستگی، نوار قلب، نوار مغز و 
  .چه جدا می گردداز دفتر) دو برگ(پزشک بطور همزمان 

درمانی استان ـ نسخ دارویی تا سقف ریالی مشخص توسط داروخانه ها پذیرفته می شود، از این رو  نسخ باالتر از سقف پس از تایید اداره کل بیمه خدمات 
  .دریافت نمایید از ادارات کل بیمه خدمات درمانی قابل پذیرش است؛  با توجه به الزام در تایید بعضی از خدمات پاراکلینیک لطفاً اطالعات الزم را

  .صدور دفاتري که زودتر از سه ماه اوراق آن به اتمام رسیده است منوط به تأیید پزشک معتمد یا شوراي فنی اداره کل استان خواهد بود -
  .طال دفترچه به مؤسسه بیمه گزارخود اطالع دهیدموارد را جهت کسر یا عدم کسرحق بیمه ونیز صدوریا اب ،در موارد افزایش و یا کاهش عائله -
  .نسبت به اخذ ضوابط بیمه و آگاهی از آن به بیمه گزار خود مراجعه نمایید -
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ساسهاى بيوِ خذهات درهاًي      

 ادارُ كل بيوِ خذهات درهاًي استاى

 كـذ هذرك فـزم
 

08 FM 08 01  درخَاست صذٍر دفتزچِ الوثٌي

.................................. ادارُ كل بيوِ خذهات درهاًي استاى  

 .................................ادارُ بيوِ خذهات درهاًي شْزستاى 

                 ًفز20000ٍ ساكٌيي شْزّاي سيز  رٍستايياى، ػشايز  كاركٌاى دٍلت        
 

                   ايزاًياىخَيش فزهاياى           بيوِ شذگاى بٌياد شْيذ ٍ اهَر ايثارگزاى             :     سايز اقشار
 

                    سايز                اتباع خارجي 
  

       

. افزاد تحت تكفل ايٌجاًب با هشخصات سيز هفقَد گزديذُ است/ تزچِ بيوِ درهاًي ايٌجاًب دف
شوارُ ًام پذر ٍابستگي ًام خاًَادگي ًام رديف 

شٌاسٌاهِ 

 /  اصلي كذ بيوِ درهاًيشوارُ هلي 

سزپزست 
1        

2        

3        

4        

 در صَرت بزٍس ّز گًَِ خسارت بِ ساسهاى ًاشي اس خالف هَارد ادػا شذُ ٍ يا تخلفات احتوالي ًاشي اس سَء استفادُ اس دفتزچِ بيوِ،    

. ايٌجاًب هتؼْذ بِ جبزاى خسارت ٍاردُ هي باشن     

 

:                        تاريخ:                          اهضاء :      ًام ٍ ًام خاًَادگي بيوِ شذُ اصلي 

: آدرس ٍ تلفي هٌشل 

    :آدرس ٍ تلفي هحل كار

 .هزاتب فَق هَرد تائيذ است

هحل هْز ٍ اهضاء ٍ تاريخ 
ادارُ اهَر ػشايز  / هزكش بْذاشتي، درهاًي رٍستايي / خاًِ بْذاشت رٍستا 

  ......................................................................بخش
 

 
ادارُ بيوِ خذهات درهاًي شْزستاى /  استاىادارُ بيوِ گزي ٍ درآهذ (1  

      ًام ٍ ًام خاًَادگي        اهضاء 
 
 
 بي؛ارسشيا اػالم ًظز ادارُ ًظارت ٍ (2

. ػذم سَء استفادُ اس دفتزچِ هفقَدي تا ايي تاريخ، صذٍر دفتزچِ الوثٌي بالهاًغ است با تَجِ بِ احزاس                
.           صذٍر دفتزچِ الوثٌي فؼالً اهكاًپذيز ًوي باشذ      

   رئيس ادارُ ًظارت ٍ ارسشيابيهْز ٍ اهضاء ٍ تاريخ                                                                                                                     

 رئيس ادارُ بيوِ گزي ٍ درآهذ                                                                           .                 هَرد تاييذ هي باشذ2هَارد بٌذ  (3
رئيس ادارُ بيوِ خذهات درهاًي شْزستاى                                                                                                                                       

 

 

: شوارُ 

: تاريخ

 :پيَست 
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	1درمان
	درمان2
	درمان4
	درمان 5
	درمان6
	درمان7
	درمان8

