
 ببسمٍ تعبلی

 شْزی تغییز پششک خاًَادُ تقاضای عىًان فرایىذ:

 عوَم هزدم خذمت گیروذگبن ي مطتریبن:

 کارکٌاى ستاد اجزایی بزًاهِ پششک خاًَادُ، پششکاى ٍ دستیاراى پششکاى خاًَادُ خذمت دَىذگبن:

 مذارک ي اطالعبت ي فرم َبی مًرد استفبدٌ: 

 دفتزچِ بیوِ کل افزاد خاًَادُ -

 مراحل اوجبم کبر:ضرح 

  هر ماه 1-5و اعالم تقاضای خروج از پوضص آن پسضک خانواده در تاریخ خود متقاضی به پسضک خانواده هزاجعِ  -

 ممهور نمودن دفترچه بیمه اعضای خانوار به مهر خروج از پسضک خانواده توسط منطی پسضک -

 ستاد گسترش  واحذ -و درمان بوانات مراجعه متقاضی به ضبکه بهذاضت -

خروج از پوضص پسضک خانواده و اتصال خانوار به پسضک خانواده انتخابی متقاضی در سامانه انجام عملیات  -

  ستاد گسترش انسالمت ایرانیان توسط کارضناس

صفحه اول و پطت تمامی نسخ ممهور نمودن ثبت نام و جهت  جذیذمتقاضی به مطب پسضک خانواده  مراجعه -

  خانوار به مهر پسضک خانواده جذیذاعضای  تمامدفترچه بیمه 

 لشٍمدر هَاقع جذیذ اتوام فزایٌذ ثبت ًام ٍ هزاجعِ بِ پششک خاًَادُ  -

 مسئًلیت َر یک از صبحببن فرایىذ:

ّوکاری در فزایٌذ ثبت ًام، ًظارت بز پششکاى خاًَادُ، رسیذگی بِ شکایات  ستاد اجزایی بزًاهِ پششک خاًَادُ شْزی: -

 ٍاصلِ

: ثبت ًام هزاجعیي در صَرت داشتي ظزفیت، رعایت دستَرالعول ّای اجزایی پششک ٍ دستیاراى پششک خاًَادُپششکاى  -

 خاًَادُ

  قًاویه، مقررات، دستًرالعمل َبی صبدرٌ:

 اهکاى پذیز است. بار در سال ٍ با فاصلِ سهاًی حذاقل سِ هاُ 2تغییز پششک خاًَادُ حذاکثز  -

 اًجام هی گزدد. ّای اٍل تا پٌجن ّز هاُدر رٍسفقط تغییز پششک خاًَادُ  -

پششک خاًَادُ شْزی ٍ هصَبات صَرتجلسات صادرُ اس ستاد اجزایی بزًاهِ پششک  22قَاًیي هذکَر در ًسخِ سایز  -

 خاًَادُ شْزی استاى

 ساهاًِ سالهت ایزاًیاى وًع فىبيری مًرد استفبدٌ در ارائٍ خذمت:

ٍ ًیش ٍاحذ ستاد اجزایی پششک خاًَادُ شبکِ بْذاشت ٍ هزاجعیي بِ پششک خاًَادُ بز اساس تعذاد  متًسط زمبن اوجبم فرایىذ:

 ساعت(. 3 هیاًگیي سهاىهتغیز است )ٍ یا خزٍج، ثبت ًام تقاضای جْت درهاى بَاًات 

 

 تْیِ کٌٌذُ گاى:

 اسواعیل هلک هکاى )هعاٍى اجزایی ٍ ّوکار در بزًاهِ پششک خاًَادُ شْزی(                                                                      

 

 



 ضُری تقبضبی تغییر پسضک خبوًادٌعىًان فرایىذ: 

 
ي اعالم خًد مراجعٍ متقبضی بٍ پسضک خبوًادٌ 

تقبضبی خريج از پًضص آن پسضک خبوًادٌ در 

 َر مبٌ 1-5تبریخ 

 

ممًُر ومًدن دفترچٍ بیمٍ اعضبی خبوًار بٍ مُر خريج از 

 پسضک خبوًادٌ تًسط مىطی پسضک

 

اوجبم عملیبت خريج از پًضص پسضک خبوًادٌ ي اتصبل 

خبوًار بٍ پسضک خبوًادٌ اوتخببی متقبضی در سبمبوٍ سالمت 

 کبرضىبسبن ستبد گسترشایراویبن تًسط 

 

ياحذ  -مراجعٍ متقبضی بٍ ضبکٍ بُذاضت ي درمبن بًاوبت

 ستبد گسترش

 ثبت وبم يمراجعٍ متقبضی بٍ مطب پسضک خبوًادٌ جذیذ 

بیمٍ  ممًُر ومًدن صفحٍ ايل ي پطت تمبمی وسخ دفترچٍ

  جذیذپسضک خبوًادٌ  تمبم اعضبی خبوًار بٍ مُر

 

ايل ي پطت تمبم صفحبت دفترچٍ بیمٍ  ٍممًُر ومًدن صفح

 تًسط پسضک خبوًادٌ افراد

بٍ ستبد اجرایی پسضک خبوًادٌ سرپرست خبوًادٌ ٍ عمراج

داضته  ٌَمراضُری مستقر در ضبکٍ بُذاضت ي درمبن بب 

 دفترچٍ بیمٍ مُر ضذٌ

 :اتمبم فرایىذ ثبت وبم

پسضک خبوًادٌ جذیذ در مًاقع مراجعٍ بٍ 

 لسيم
 


