
۸۲آييه وبمه شمبره   

 27/01/92هبًَى تبسیس ثیوِ هطًعی ایطاى ٍ ثیوِ گطی زض جلسِ هَضخ 17شَضایؼبلی ثیوِ زض اجطای هبزُ

ضا هشتول ثط  "وبمه مسئوليت مدوی حرفه ای پزشکبن و پيراپزشکبن شرايط عمومی بيمه"

 :هبزُ ثِ شطح شیل تظَیت ًوَز 21

ًلیبت  -كظل اٍل

ٍ سبیط هَاًیي ٍ هوطضات  1316ًبهِ ثطاسبس هبًَى ثیوِ هظَة اضزیجْشت سبل  ثیوِ ایي  :ًبهِ ثیوِاسبس  -1هبزُ 

. تٌظین گطزیسُ ٍ هَضز تَاكن عطكیي است( ًبهِ است ثیوِ تلٌیي ایي  ًِ جعٍ ؿیطهبثل )گصاض ثیوِ هطتجظ ٍ پیشٌْبز ًتجی 

ًبهِ یب هجل اظ آى ثغَضًتجی  ض ًجَزُ ٍ ّوعهبى ثب طسٍض ثیوٍِ ثیوِ گصاض ًِ هَضز هجَل  ثیوِ آى هسوت اظ پیشٌْبز ًتجی 

.  شَز گط هحسَة ًوی ثیوِ گصاض اػالم گطزیسُ است جعٍ تؼْسات  ثیوِ ثِ 

اطغالحبت ظیط ططف ًظط اظ ّط هؼٌی ٍ هلَْم زیگطی ًِ هوٌي است زاشتِ ثبشس زض  :تؼبضیق ٍ اطغالحبت -2هبزُ 

:  ثٌبض ضكتِ است ایي شطایظ ػوَهی ثب تؼطیق هوبثل آى

ای است ًِ پطٍاًِ كؼبلیت اظ ثیوِ هطًعی جوَْضی اسالهی ایطاى گطكتِ ٍ هجبظ ثِ اًجبم شطًت ثیوِ :گط ثیوِ  -1

.  ػولیبت ثیوِ زض ایي ضشتِ است

گط ثطای ججطاى ذسبضت ًبشی اظ ٍهَع یب ثطٍظ  گصاض زض ثطاثط اذص پَشش ٍ تؼْس ثیوِ ٍجْی است ًِ ثیوِ: ثیوِ حن -2

. حبزحِ تحت پَشش ثیوِ ًبهِ هی پطزاظز

گصاض زض هجبل اشربطی است ًِ ثِ ػلت ذغب،  ثیوِ ای  ججطاى ذسبضات ًبشی اظ هسئَلیت هسًی حطكِ: هَضَع ثیوِ -3

. اشتجبُ، ؿللت ٍ یب هظَض ٍی زض اًجبم اهَض زضهبًی یب پعشٌی زچبض طسهبت جسوی یب ضٍاًی گطزًس ٍ یب كَت شًَس

.  ثیوِ است ًبهِ یب هطاضزاز ثیوِ شًط گطزیسُ ٍ هتؼْس پطزاذت حن شرظی است ًِ هشرظبت ٍی زض ثیوِ :گصاض ثیوِ  -4

گصاض، زچبض طسهبت جسوی یب ضٍاًی  احتیبعی ٍ یب هظَض ثیوِ كطزی است ًِ ثط احط ذغب، اشتجبُ، ؿللت، ثی :زیسُ ظیبى -5

. یب تشسیس ثیوبضی شسُ است

گطزز زض طَضت احطاظ  ًبهِ هتؼْس هی گط عجن شطایظ ایي ثیوِ ت ًِ ثیوٍِجْی اس: ؿطاهت كَت ٍ ًوض ػضَ -6

. زیسُ یب ٍضاث هبًًَی ٍی ثپطزاظز گصاض ثِ ظیبى هسئَلیت ثیوِ

ًبهِ یي  ثیوِ ًبهِ ثِ ًحَ زیگطی تَاكن شسُ ثبشس هست ایي  جع زض هَاضزی ًِ زض ثیوِ :ًبهِ اػتجبض ثیوِ هست  -3هبزُ 

. گطزز هی سبل شوسی است ٍ تبضید شطٍع ٍ اًوضبی آى زض شطایظ ذظَطی آى هشرض 

گصاض   ٍظبیق ٍ تؼْسات ثیوِ -كظل زٍم

ع ثِ هَضَع ثیوِ ضا ثب زهت ٍ طساهت گط ّوِ اعالػبت ضادّبی ثیوِگصاض هٌلق است زض پبسد ثِ پطسش ثیوِ -4هبزُ 

گط ػوساً اظ اظْبض هغلجی ذَززاضی ًوبیس ٍ یب ػوساً ثط ذالف ٍاهغ ّبی ثیوِ گصاض زض پبسد ثِ پطسشاگط ثیوِ .اػالم ًوبیس

گًَِ  اظْبضی ثٌوبیس هطاضزاز ثیوِ ثبعل ذَاّس ثَز ٍلَ هغلجی ًِ ًتوبى شسُ یب ثط ذالف ٍاهغ اظْبض شسُ است ّیچ

گط گصاض ثِ ٍی هستطز ًرَاّس شس ثلٌِ ثیوِثِ ػالٍُ، ًِ كوظ ٍجَُ پطزاذتی ثیوِ. ضی زض ٍهَع حبزحِ ًساشتِ ثبشستأحی
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.  گصاض هغبلجِ ًوبیس ثیوِ ضا ًِ تب آى تبضید ػوت اكتبزُ است ًیع اظ ثیوِ تَاًس اهسبط حنهی

گط  ای ٍ اجطای تؼْسات ثیوِ ز ٍلی شطٍع پَشش ثیوِشَ گط طبزض هی گصاض ٍ هجَل ثیوِ ًبهِ ثب توبضبی ثیوِ ثیوِ -5هبزُ 

ثیوِ ثِ طَضت  چٌبًچِ پطزاذت حن. ثیٌی شسُ است ًبهِ پیش ثیوِ ثِ تطتیجی است ًِ زض ثیوِ هٌَط ثِ پطزاذت حن

ایت ًبهِ ضا ثب ضع تَاًس ثیوِ گط هی گصاض ّط یي اظ اهسبط هَػسضسیسُ ضا ثِ ّط زلیل پطزاذت ًٌٌس ثیوِ هسغی ثبشس ٍ ثیوِ

ًبهِ ضا كسد ًٌطزُ ثبشس زض طَضت ٍهَع حبزحِ، ذسبضت ضا ثِ  گط ثیوِ چٌبًچِ ثیوِ. ًبهِ كسد ًوبیس ایي آییي 16هبزُ 

شس پطزاذت ذَاّس ًطز هگط آًٌِ زض  ای ًِ تب ظهبى ٍهَع حبزحِ ثبیس پطزاذت هی ثیوِ شسُ ثِ حن ثیوِ پطزاذت ًسجت حن

. شسُ ثبشس ًبهِ ضَاثظ زیگطی زضد شطایظ ذظَطی ثیوِ

شسُ زض هَضز ّط ثیوبض ضا زض طَضت گصاض هَظق است اسٌبز ٍ هساضى هطثَط ثِ ذسهبت پعشٌی اًجبم ثیوِ -6هبزُ 

. گط زض اذتیبض ٍی هطاض زّس ثیوِ زضذَاست 

ًبهِ است، تؼْسی زض  ّبیی ًِ تحت پَشش ایي ثیوِ گط زض هَضز هسئَلیت گصاض ًجبیس ثسٍى هَاكوت ثیوِ ثیوِ -7هبزُ 

. گط هطاض گطكتِ ثبشس هجبل هسػی ثِ ػْسُ گیطز ٍ یب ٍجْی ثِ ٍی ثپطزاظز هگط ایٌٌِ اًجبم ایي اهسام هَضز هَاكوت ثیوِ

ّبی هَضَع ایي  گصاض ضا ثِ هٌبسجت هسئَلیت تَاًس زض طَضت لعٍم ثِ ّعیٌِ ذَز زكبع اظ ثیوِ گط هی ثیوِ -8 هبزُ

. گط تلَیض ًوبیس شاض هَظق است اذتیبض تؼییي ًٍیل ضا ضسوبً ثِ ثیوٍِ طَضت ثیوِ زض ایي. ًبهِ ثط ػْسُ گیطز ثیوِ

گط  ٍظبیق ٍ تؼْسات ثیوِ -كظل سَم

زیسُ ٍ ّعیٌِ زضهبى طسهبت جسوی یب  ّبی هبثل تأهیي، شبهل زیِ ًبشی اظ ًوض ػضَ ٍ یب كَت ظیبى ذسبضت -9هبزُ 

طالح هسئَل ججطاى آًْب شٌبذتِ شَز  ضأی هطاجغ شی گصاض ثِ ٍاسغِ اهسام یب زستَض ٍی ثط اسبس ضٍاًی اٍست ًِ ثیوِ

. گط هتؼْس ثِ پطزاذت آًْب ثبشس ًبهِ، ثیوِ ٍ ثط اسبس شطایظ ایي ثیوِ

گط  گط هحطظ ثبشس ثیوِگصاض اظ ًظط ثیوِشسُ، هسئَلیت ثیوِزض هَاضزی ًِ ثب تَجِ ثِ اسٌبز ٍ هساضى اضایِ  -10هبزُ 

گصاض ٍ هسػی یب هسػیبى، ذسبضت ضا پطزاذت ٍ طالح ثب جلت هَاكوت ثیوًًَِی شیتَاًس هجل اظ طسٍض ضأی هطاجغ هب هی

. تسَیِ ًٌس

ًبهِ ضخ زّس هشطٍط ثِ  گصاض است ًِ زض هست اػتجبض ثیوِ ای ثیوِ گط هٌحظط ثِ هسئَلیت حطكِ تؼْسات ثیوِ -11هبزُ 

ًبهِ ٍ حساًخط  اض سبل پس اظ اًوضبی ثیوًِبهِ یب حساًخط ظطف هست چِ ایٌٌِ ازػبی ذسبضت زض عَل هست اػتجبض ثیوِ

گصاض ایي هست تب شش  گط ٍ ثیوِ زض طَضت تَاكن ثیي ثیوِ. گط اػالم شسُ ثبشس گصاض ثِ ثیوِ ضٍظ اعالع ثیوِ 20پس اظ 

. سبل هبثل اكعایش است

تطیي  هؼبزل ضیبلی اضظاى زیسُ، گط زض هجبل ّط ظیبى گصاض ثِ پطزاذت زیِ هحٌَم شَز حساًخط تؼْس ثیوِ اگط ثیوِ -12هبزُ 

. ًَع زیِ اظ اًَاع هصًَض زض هبًَى هجبظات اسالهی حساًخط تب هجلؾ هٌسضد زض شطایظ ذظَطی ثیوِ ًبهِ ذَاّس ثَز

ضٍظ، هساضى ضا ثطضسی ٍ ًتیجِ ضا  30گط ثبیس ثؼس اظ زضیبكت ًلیِ هساضى هطثَط ثِ ذسبضت حساًخط ظطف  ثیوِ -13هبزُ 

گصاض یب  اػالم ًوبیس ٍ زض طَضت احطاظ ػسم استحوبم زضیبكت ذسبضت هطاتت ضا ثب شًط زالیل ثِ عَض هٌتَة ثِ ثیوِ

ضٍظ پس اظ هجَل ذسبضت  15ٍظق است حساًخط ظطف هست گط م زیسُ اػالم ًوبیس ٍ زض طَضت هجَل ذسبضت، ثیوِ ظیبى
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 522گط، زض پطزاذت ذسبضت تأذیط ًوبیس، عجن حٌن هبزُ  اگط پس اظ تٌویل هساضى هخجتِ ثیوِ. آى ضا پطزاذت ًوبیس

. شَزآئیي زازضسی هسًی ػول هی

گط هَظق است ثط هجٌبی  هِگطاى ثبشس ثی گصاض ّوعهبى تحت پَشش سبیط ثیوِ زض طَضتی ًِ هسئَلیت ثیوِ -14هبزُ 

. گطاى ثِ آًْب هطاجؼِ ًوبیس تَاًس ثطای ثبظیبكت سْن سبیط ثیوِ ًبهِ تؼْسات ذَز ضا ایلب ًوبیس ٍ سپس هی ایي ثیوِ

گط  ّبی ذبضد اظ تؼْس ثیوِ ذسبضت -كظل چْبضم

: گط ذبضد است ّبی ًبشی اظ هَاضز ظیط اظ شوَل تؼْسات ثیوِ ججطاى ذسبضت -15هبزُ 

گصاض ثبشس هگط آًٌِ  ثیوِ طالح ذبضد اظ ترظض  اًجبم هؼبلجِ، هساٍا ٍ یب ػول جطاحی ًِ ثِ تشریض هطاجغ شی -1

. ّبی پعشٌی زاشتِ ثبشس ٍ هترظض هطثَط زض زستطس ًجبشس زیسُ ًیبظ ثِ كَضیت ظیبى

ظ ٍ َّشیبضی الظم ضا ثطای آٍض، توطى گصاض ثِ زلیل استلبزُ اظ هسٌطات ٍ استؼوبل هَاز هرسض یب زاضٍی ذَاة ثیوِ -2

. زیسُ ًساشتِ ثبشس ٍ ثبػج طسهِ جسوی ٍ یب ضٍاًی اٍ شَز هساٍای ظیبى

. طالح ذالف هَاًیي ٍ هوطضات جبضی ثبشس اًجبم اهَض پعشٌی ٍ زضهبًی ًِ ثِ تشریض هطاجغ شی -3

ی ثبشس هگط آًٌِ استلبزُ اظ آًْب ا اًتیَ ٍ اًطغی ّستِ ًٌٌسُ یب ضازیَ ّط ًَع ذسبضتی ًِ هٌشبء آى تشؼشؼبت یًَیعُ -4

. ثطای هؼبلجِ ثیوبض ضطٍضی ثبشس

. الٌلغ ػسم -5

. گصاض ػوس ثیوِ -6

. جطاین ٍ جعای ًوسی -7

سبیط هَاضز  -كظل پٌجن

ًبهِ ضا  ضٍظُ ثیوِ 20تَاًس ثب اذغبض ًتجی  ًبهِ هی زض هَاضز ظیط ّط یي اظ عطكیي ثیوِ :ًبهِ ًحَُ كسد ثیوِ -16هبزُ 

:  زكسد ًوبی

: گط هَاضز كسد اظ سَی ثیوِ -1

. ّبی ثسٌّبض طبزضُ ثیوِ زض سطضسیسّبی هٌسضد زض اػالهیِ ػسم پطزاذت حن -

. ثیوِ اضبكی هطثَط گصاض ثِ پطزاذت حن تشسیس ذغط ٍ ػسم هَاكوت ثیوِ -

: گصاض هَاضز كسد اظ سَی ثیوِ -2

. گط ثِ ّط زلیل هتَهق شسى كؼبلیت ثیوِ -

. شاض ثِ ازاهِ پَششٍ ػسم توبیل ثیوِ -

ثیوِ هستی ًِ ثبهی هبًسُ است ثِ طَضت ضٍظشوبض هحبسجِ ٍ ثِ  گط، ثبیس حن زض طَضت كسد اظ عطف ثیوِ -17هبزُ 

هست  گصاض حن ثیوِ هست ثیوِ ثطاسبس تؼطكِ ًَتبُ ًبهِ اظ عطف ثیوِ زض طَضت كسد ثیوِ. گصاض ثطگشت زازُ شَز ثیوِ

 :ضز ذَاّس شسثِ شطح شیل هحبسجِ ٍ ثویِ آى هست
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 ثیوِ سبالًِ زضطس حن ًبهِ هست ثیوِ

 5 ضٍظ 5تب 

 10 ضٍظ 15ضٍظ تب  6اظ 

 20 ضٍظ 30ضٍظ تب  16اظ 

 30 ضٍظ 60ضٍظ تب  31اظ 

 40 ضٍظ 90ضٍظ تب  61اظ 

 50 ضٍظ 120ضٍظ تب  91اظ 

 60 ضٍظ 150ضٍظ تب  121اظ 

 70 ضٍظ 180ضٍظ تب  151اظ 

 85 ضٍظ 270ضٍظ تب  181اظ 

 100 ضٍظ 365ضٍظ تب  271اظ 

 

زض   ًبهِ كوظ زض هحسٍزُ جـطاكیبیی جوَْضی اسالهی ایطاى هؼتجط است ٍ ایي ثیوِ :هحسٍزُ جـطاكیبیی -18هبزُ 

.  گط ّیچگًَِ تؼْسی ًساضز گصاض زض ذبضد اظ هحسٍزُ هصًَض ثیوِ ای ثیوِ ذظَص هسئَلیت حطكِ

اظ   ًِ  ثیوِ ًبهِ، زض طَضتی  ایي  اظ تؼجیط، تلسیط ٍ یب اجطای  ًبشی  اذتالف  ّطگًَِ :ًحَُ حل ٍ كظل اذتالف -19هبزُ 

عطكیي   ٍ ثطای  هعثَض هغؼی زاٍض  ضأی. ذَاّس شس  اضجبع  الغطكیي زاٍض هطضی  ًشَز ثِ  ٍ كظل حل  هصاًطُ  عطین

 ّیأت زاٍضی  ثِ  ًطسٌس هَضَع  تَاكن  الغطكیي ثِ هطضی زاٍض  زض هَضز اًتربة  عطكیي  ًِ  زض طَضتی.  است  االتجبع الظم 

: اضجبع ٍ ثِ تطتیت ظیط ػول ذَاّس شس

. ًوبیس هی زیگط هؼطكی   عطف  ٍ ثِ  تؼییي اذتظبطی ذَز ضا زاٍض  اظ عطكیي  ّط یي -1

  اًتربة سطزاٍض  ػٌَاى  ثِ ضا  زیگطی زاٍض   اتلبم  ثِ  هَضز اذتالف  زضثبضٓ هَضَع  اظ ثحج  هجل  زاٍضاى اذتظبطی -2

. ذَاٌّس ًوَز

. ذَاّس ثَز  االتجبع الظم  عطكیي  آضا، هؼتجط ٍ ثطای  ثب اًخطیت زاٍضی  ّیأت  ضأی -3

  ذَز ضا تؼییي  اذتظبطی ، زاٍض هوبثل عطف  زاٍض  ٍ هؼطكی  ضٍظ ثؼس اظ اًتربة 30تب   اظ عطكیي  ّط یي  ًِ  زض طَضتی -4

هَضز اظ   تَاًس حست اظ عطكیي هی  ًطسٌس ّط یي  تَاكن  ثِ سطزاٍض  ضٍظ زض هَضز تؼییي 30تب   اذتظبطی ًٌٌس ٍ یب زاٍضاى

. ثٌوبیس زاٍض یب سطزاٍض   تؼییي  زضذَاست  طالح شی  زازگبُ

ٍض ػطف ثیوِ ٍ سبیط هَاًیي جبضی ًش  ثط اسبس هبًَى ثیوِ، ًبهِ شًط ًشسُ است  هَاضزی ًِ زض ایي ثیوِ -20هبزُ 

. جوَْضی اسالهی ایطاى ػول ذَاّس شس

شطایظ ػوَهی ٍ تؼطكِ ) 38ٍ  37ًبهِ اظ تبضید اثالؽ الظم االجطا است ٍ جبیگعیي آییي ًبهِ شوبضُ  ایي آییي -21هبزُ 

 .ّبی ثؼسی آى ذَاّس شس هظَة شَضای ػبلی ثیوِ ٍ هٌول( ای پعشٌبى ثیوِ ًبهِ هسئَلیت هسًی حطكِ
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بیمه سرا




