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 /مدریان کل  مستقل ستادیمعاونین  محترم 

 مدریان کل تأمین اجتماعی استان
 با سالم 

هتب شتزنتنررانتب شررق هرراتر  هت ب دسررراراملا در اجرریاب شنارر تنق ح  ررخیص ح نررخع ب حناخرر  شنارر تنق

  ن ابحضررارب ب اارر اضا ر ررتض خررانتغ رخی ب در راسرررتب حاسررلق 10/12/0959نررار   7287/59/0111

هتص شهخ ق سرتزب اییض راهت شرت ربضکرید ص ضکستب ستزب ربضقهفتف ستزب انار اجیاضیهانتبص شگخیاب ب شخاقنسرایب

 10/10/0955نرار   09ج سق هاتر   8نصاشق هاتر  « 8»ب « 0»کتها نیاجلتغ ب هاچ خن در اجیاب ش ا هتب 

باحاهتب اجیاضی را شق رعتض  ب اجریاب نراارد لضر  ب حرخخریاغ  نظیکترنیب  حلتن  پذضیب دبم  امکریبنخک کاارص 

 ناتضا:نی نلطاف ارائق درخااس  خانتغ رخی حضارب نسرایب شتزنتنانتبص در اعاتل ها 

نسر  م درضتار  شریخت حرترضو اراغ از  صشتزنتنانتب یارب نسرایبشیق شت ع تض  شق اض کق درخااس  رخیحضارب -0

اایاد حبلی نرراای در سرتنتنق  ثب م بم  شت حاجق شقشتها ب ستزنتب ثب  احاال نی ستنتنق اسرلالم هاض  انفیادب

درضتا   ش تشیاضن صنتن اضسی نرایک  ب ایاهم یناب انکتب صح  س نی اطالعتغ هاضری در ه گتم ارائق درخااس 

 – 05-2ء ش را از اص  هام شنا تنق ح  خی ب ح نخع شتزنتنانتب )شق اسرث ت 05اخ ضکی ناارک ن ارج در ش ا 

حضرارب انحصتر براث ( از نسر ااغ الزم جه  شیقیارب ب صابر حکرم نسررایب در هرخا  ارائرق خرانتغ رخی

شیقیارب نسرایب شتزنتنانتب حذف ب صیات ناارک  اخاق درخااس  شتزنتنانتب )شت حاجق شق حلیضف نراارک در 

 حضارب( نالک عا  خااها شاد.ستنتنق خانتغ رخی

   اضیاداحری نظخری عرام شترنرذارب صرحخیص نرتنیحبتص نتخاانرت ب ضرت ننرابا شرادب نراارکصدر صارغ نارتها

عرام  ثبر  سرب  شرقن صنناد درخااس  رخیحضارب شت ناارک صحخی ارائقم  ان اعالشتضس  باحا اجیاضی نی

 اقاام ناتضا. پذضیا درخااس 

 ث شتزنتنررانتبص در نررااردب کررقحضررارب ایزنرااب انررتنظری شررق ارریاهم نیدضرراب انکررتب ارائرق حلهررا نتنررق رخرری  -8

 /نیحانررق در زنری  نر ت ررختب درضتار  نسرررایب شتزنتنرانتب قرریار دارد ب/ ایزنررا خاانرا  انررتث نیحرامایزنرا

 شنار تنق ح نرخع شتزنتنرانتب نری شتهراص نری حاانرا شرت  81-0ن  م شق ارائق ایم ادعت ب حلهرا نتنرق بارن ش را 
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ایم نذکار شق صارغ رخیحضارب در ستنتنق خانتغ امکریبنخرک سرتزنتب اضنتد حستب کترشیب نسب  شق حکاخ  

 اقاام ناتضا. 

نرار   2898/55/0111شت حاجق شرق صرابر دسررارادارب ک رریل نکرتنخ   ب رلخ  ازدباج ب طرالا شرق هراتر  

اضرن خران  در  ب اخذ حترضو باقلق ازدباج ایزنااب انتث از ستزنتب ثب  احراال ب عا خرتحی هراب 00/15/0955

شیرسی ازدباج ب طالا ب اسرلالم ناردب یب در پتضگت  اطالعرتغ نسررایبص حکاخر   –ن ارا هت ب ینترهت  ن اب

 نی ناتضا.کفتض  نتنق ب اخذ یدرس ب نانصتغ حاتس از اضن اایادص شق صارغ ستمختنق ایم حلها

تبص جه  اسرایار پیداخ  نسرایب شق ینهت؛ شت ع تض  شق انکتب اخذ حلها نتنق رخیحضارب ایزنااب انتث شتزنتنان -9

 شنارر تنق ح نررخع شتزنتنررانتب( نرری حاانررا شررق صررارغ  91-9ادعررتب نااهرررن هررر  ب هرراهی )نا ررا  ش ررا 

. الزم شق لکی اس  ستضی اقاانتغ اجیاضیص نطرتشن ش را ضرتد هرا  نیدد اخذ حلها نتنق رخیحضارب ایزنااب انتث

حختغ ب ناتغ /خن نظی شق عا ختحی هاب درضتا  اطالعتغ ازدباج ب طالاکاتکتب شق قاغ خاد شتقی اس . هاچ 

تزنتنرانتب ح  اسرح تا پیداخر  نسررایب شرق شصشیرسی ستمختنق  صاز ستزنتب ثب  احاال شق صارغ سخسرای

نتم پذضیاررق از طیضن اش ارهتب حلبخق ها  نی شتضس  اننق ح  خی ب ح نخع شتزنتنانتب شنا ت 91-0نطتشن ش ا 

 نق ب کترغ ن ی ینتب ننااها شاد.ت شق ناتها  ناارک هاضری هتن  ه تس بنی ب م

ص صرابر حکرم ب پیداخر   «درضتا  نسرایب اراغ نسررایب شگخری»هتب رخیحضارب در خصاص درخااس  -0

حح  کفتم  اضاتب  امفاغ نسرایب شگخی نسرایب شتزنتنانتب در خصاص یناسرق از اایاد حبلی نراای کق حخن

نل ال ازکتراارتد  ب باماضن نسرایب شگخی(ص ن اط شق شیرسی هرتب نخراانی ب  اسرث تء ایزنااب لکار شاد  انا )شق

ب حاتنی اقاانتغ نریحبت رخیسخسررای شرق  نباد رخیسخسرای )شتزرسی ا ی ضت نکتحبق شت ستضی ص ابا هت ب ...( 

اطاخ تب  شاضهی اس . ذضیدپن ظار شیرسی احیاز هیاضتص پس از صابر حکم حباض ی ب پیداخ  نسرایب صارغ 

 ن راب از ن اضرتب نسررایب نیشاطرق هاچ رتب نرارد ح کخرا شهی  از احیاز هیاضت ایزنااب انتث حک نفی  جه 

 نی شتها.

هتب اجیاضرری نک ف ررا در خصرراص احرریاز هرریاضت قررتنانی شتزنتنررانتب باجررا هرریاضت نررراای نرریحبت شررت باحررا -9

شتزنتنرانتب ب حلهرا نتنرق رخیحضرارب ایزنرااب انرتثص  هتب رخیحضارب اخذ ها  شیقیارب نسرایبدرخااس 

هتب سخسرای حلبخق ها ص هاتن ا نتم ناضسی نرایک ص اسرلالم حخرتغ ب نارتغص نارتها  حسب نارد از درنت 

هتب در حتل را  اناازب نتن ا شیرسی ب رلخ  سااشنص اسرلالم ناردب ب لخ  ازدباج ب طالا ب هاچ خن درنت 
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شیدارب الزم را نااد  ب پس از اطاخ تب از حصال هیاضت قتنانیص نسب  رتل شق ححصخ ص شهی اهررتل شق کتر ب اهر

 نسرایب اقاام ناتض ا. احکتم صابرشق 

هتب رخیحضارب نسرایب شتزنتنانتب ب حلهانتنق رخیحضارب ایزنااب انتث هتب اجیاضی ناظف ا درخااس باحا -8

  نلرتبنخن شیعهراحک خف نااد  ب نسئامخ  نظترغ شی اضن انیص اضن اایاد را حااکثی ظیف ضک هفرق کترب حلخخن 

هتص ربست ب نلتبنخن شخاق اب هرلب ب نسرئامخن نسررایب نری ابص ربستب اداراغ نسرایب اسرتبحلهااغ شخاق

 شتها.

اداراغ ک  اسرتب هت نی شتضس  شق ن ظار اطال  رستنی شه گتم شت هاته گی ادار  ک  رباشت عاانیص در خصاص  -7

شگخیاب شتزنتنا  از خانتغ رخیحضارب ضتد ها  ب هاچ خن نحا  اسرفتد  از ستنتنق نرذکارص ن اب نسرایبشهی 

هتب رسایص ستض  رسای سرتزنتب ضرت در رسرتنق هرتب ن ری ب شق نحا ن رضی شت نصب ش ی در هلب ب کترن ارب

 اسرتنی اقاام ناتض ا.

 ک ص نلرتبنخن حلهرااغتغص ینرتر ب نحتسربتغص نراضیابدسرار ادارب نیک  ا تبرب اطالعر اجیاب اضننسئال حسن 

ابص نسرئامخن شخارقهتب اسررتبص ربسرت ب نلرتبنخن شخاق اب ب پارخبتنی ب حاسلق ناضیض ص ربستب اداراغ نسرایب

  شته ا.نیتغ نتهخ ی حتنخن ضیض  ب خانانهیک  ناتبر ب اجیاضی نسرایب ب حلهااغ ش  ا ناغ باحاهتب 
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