
 
 

  :بدانند دیدرمان با یدرباره حذف دفترچه ها یاجتماع نیشدگان تام مهینکته که ب ۱۰

سازمان تام یاز ابتدا یاجتماع نیتام یها دفترچه چاپ سفند متوقف و طبق اعالم  به بعد ارائه  خیتار نیاز ا یاجتماع نیا

شخ سسات ت سنامه و  ،یکارت مل هیبا ارا یدرمان یصیخدمت در زمان مراجعه به پزشک و مو  یجلد دفترچه درمان ایشنا

 خواهد بود. سریم

منتشر شد آمده است که با توجه به فراهم شدن امکان  یاجتماع نیسازمان تام یهفته از سو یکه ابتدا یا بخشنامه در

 بستر در ،(…و  یوتراپیزیف ،یربرداریتصو ،یطب صیتشخ شگاهیشامل آزما کینیدارو، پاراکل زیتجو ت،یزیارائه خدمات )و

از اول  دیجد یدرمان یهاچاپ دفترچه ،یو درمان یصکککیخدمات تشکککخ نکنندگاپزشککککان و ارائه یتمام یبرا کیالکترون

 شود. یمتوقف م ۱۳۹۹اسفند ماه سال 

 توجه کنند:  ریبه نکات ز یاجتماع نیشدگان سازمان تام مهیرابطه ب نیدر هم 

 . ستین ماریب یاز سو یبه ارائه دفترچه درمان یالزام یو درمان یصیسسات تشخمو و پزشک به مراجعه زمان در .۱

با مراجعه به  توانندیم یخدمات درمان افتیدر لیتسه یبرا یو تبع یاصل رانیبگ یو مستمر شدگانمهیب یتمام .2

 لیو تکم یحسککاک کاربر جادیا به نسککبتhttp://eservices.tamin.ir  یسککازمان به نشککان نیا تیسککا

 ( خود در درگاه مذکور اقدام کنند.لیو درج شماره تلفن همراه )موبا یتیمشخصات هو

نسبت به استعالم  توانندیم یقبل از مراجعه به مراکز درمان یو تبع یاصل رانیبگ یو مستمر شدگانمهیب یتمام .۳

 حاصل کنند: نانیدرمان خود اطم مهیاقدام و از پوشش ب ریز یهااز روش یکی قیاستحقاق درمان از طر

 درمان مهیپوشش ب تیو مشاهده وضع ی، ورود کدملhttps://medical.tamin.ir تیسا به مراجعه:  اول روش ️✔

پوشش  تیو مشاهده وضع ی(، ورود کدملیاستعالم اعتبار درمان) ۱ نهی، انتخاک گز ۱۴2۰۴# یریگشماره: دوم روش ️✔

 درمان مهیب

 درمان مهیپوشش ب تیو مشاهده وضع یکدمل ، ورود* ۱۱۴2۰۴# یریگشماره: سوم روش ️✔

پوشش  تیو مشاهده وضع ی، ورود کدملpwa.tamin.ir تیمراجعه به سا ل،یموبا شنیکیاپل از استفاده: چهارم روش ️✔

 درمان مهیب

 مهیپوشش ب تیو مشاهده وضع ی(، ورود کدملیسنجاستحقاق) ۱ نهی، انتخاک گز* ۱۶۶۶# یریگشماره: پنجم روش ️✔

 درمان

ساس نتا شدهمهیکه ب یموارد در .۴ ستحقاق درمان  ،یاعالم مراکز درمان ایفوق  یهااز روش یافتیدر جیبر ا فاقد ا

 کند. یریگیپ ۱۴2۰سامانه  قیموضوع را از طر تواندیاست، در صورت اعتراض م



 
 

خود را با مراجعه به  یخالصککه سککوابق درمان توانندیم یحسککاک کاربر جادیشککدگان در صککورت ا مهیب یتمام .5

 شدگان مالحظه کنند. مهی( مخصوص بیمنو) پنجره در eservices.tamin.ir سامانه

 نیا کینام در سککامانه نسککخه الکترونبا ثبت توانندیقرارداد، م رطرفیپزشکککان اعم از طرف قرارداد و   یتمام .۶

اقدام کنند. در صورت مراجعه  کیالکترون یسینسبت به نسخه نو ،ینام کاربر افتی( و درep.tamin.irسازمان )

شک پس از احراز هو ماریب شک طرف قرارداد، پز شماره تلفن همراه )موبا تیبه پز و  ماری( متعلق به بلیو ثبت 

و  یصککیخدمات تشککخ ریدارو و سککا زیتجو ت،یزی)اعم از انجام و ینسککبت به ثبت خدمات پزشککک نهیانجام معا

 .کندیاقدام م کیتروندر سامانه نسخه الک( …یدرمان

 لیبه هر دل کیالکترون یهابه پزشککک طرف قرارداد، چنان ه امکان اسککتفاده از سککامانه ماریب مراجعه صککورت در .7

با استفاده از کارت  ماریب تینباشد، پزشک پس از احراز هو سریم( …و یسینوقطع سامانه نسخه نترنت،ی)قطع ا

سنامه/یمل ستعالم برخوردار یدفترچه درمان/شنا شش ب ستحقاقاز ا یو یو ا سبت به  مهیدرمان )پو درمان(، ن

 کند. یماقدام ( A5در قطع  حای)ترج یمرکز درمان/در سرنسخه مخصوص مطب زیو تجو نهیمعا

شکان .8 شکان طرف قرارداد م رطرفی  پز سامانه توانندیقرارداد همانند پز صال به   ایسازمان  کیالکترون یهابا ات

. در صورت عدم امکان استفاده از ندیاقدام نما کیالکترون یسینومورد استفاده خود، نسبت به نسخه یهاسامانه

دسککتور  تواندیم پزشککک ،(…و یسککینونسککخه سککامانهقطع  نترنت،ی)قطع ا لیبه هر دل کیالکترون یهاسککامانه

 کند. ماریب لیو تحو زیبرگ تجو کیموسسه در /را در سرنسخه مخصوص مطب یپزشک

 ایها و پزشککک معالج را به داروخانه ینسککخه کا ذ تواندیم ماری، ب کیالکترون یسککینونسککخه عدم صککورت در .۹

 کند. افتیخود را در ازیطرف قرارداد ارائه کرده و خدمات مورد ن کینیموسسات پاراکل

به استناد  یکا ذ ایو  کیشده توسط پزشک به صورت نسخه الکترون زیتجو یو درمان یصیخدمات تشخ یتمام .۱۰

ضمن  ”رحقی من“و  ”ری “ یاستفاده از کدمل نی. بنابرا شودیثبت م شدهمهیدر پرونده سالمت شخص ب یکدمل

 مشکل کند. جادیا ادافر یماریو درمان ب صیدر روند تشخ تواندیم یحقوق نیبا مواز رتیمغا

 

 

           http://rasadmedlab.comگروه علمی شبکه آزمایشگاهی رصد                                 

 


