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 اجتماعی استان اتمینک   اداره
 با سالم 
( یک هزار و هشتصد و هفتاد و 7، موضوع بند )72/4/1984مورخ  1481/84/1111اجرای مصوبه شماره  در ؛احتراما

مدیره محترم سازمان مقرر گردید، اعضای ساازمان ظااام مدندسا  هیات 19/4/1984جلسه مورخ ششمین صورت
اجتماع  قرار گیرظد، لذا در زمینه چگوظگ  اجارای معدن از تاریخ اجرای این بخشنامه مشمول مقررات قاظون تامین

 دارد:بیمه افراد مزبور توجه واحدهای اجرای  را به ظکات ذیل معطوف م 

باشند که ضمن م  رابطه مزدبگیری معدن فاقد دسته از اعضای سازمان ظاام مدندس  مشمولین این بخشنامه آن -1
کار، دارای کارت عضویت معتبر از سازمان مذکور بوده و تحت پوشش مقررات حمایت  خاص  قرار ظداشته اشتغال به
( قااظون 8بند )الف( مااده )های ذیربط دارظد مشمول استخدام  و مزدبگیری با کارگاه رابطه که کارکنان سایر باشند.
بیمه پرداخت حق اجتماع  ظسبت به( قاظون تامین98 و 93، 74مکلفند مطابق مواد ) کارفرمایان بوده و اجتماع تامین

 آظان اقدام ظمایند. 
اجتماع  ظامه سازمان ظاام مدندس  معدن در واحدهای اجرای  سازمان تامینسن متقاض  در تاریخ ثبت معرف  -7

 باشد. سال تمام م « 01»حداکثر
بیمه قابل قبول ظزد سازمان تامین اجتمااع  باشاند،  درصورت  که متقاضیان مربوطه دارای سابقه پرداخت حق -9

سال( متقاض  اضافه  01بیمه قبل  جدت ورود به دایره شمول به سقف سن  مجاز )معادل مدت سابقه پرداخت حق
 شوظد.ط، بعنوان مشمول پذیرفته م گردد و در صورت احراز شرایم 

 معرفا  ذیربط اجرای  واحد به "1"شماره  مطابق فرم پیوست را متقاضیان  بایستم  دنمعسازمان ظاام مدندس   -8

 خواهد مکلف شدگان بیمه امور واحد  دبیرخاظه، در آن ثبت و مذکور سازمان از ظامهمعرف  از اخذ پس صورت این که در ظماید

رسااظ  شاماره تاامین  ای جدید )تخصیص یا باه روز، متقاض  را به مناور ایجاد رابطه بیمهبررس  اولیه بود ضمن
( باه واحاد ظامنویسا  و )جدت استعالم سابقه سال سن دارظد 01 از که بیش افرادی خصوص درو همچنین  اجتماع (
در صاورت احاراز شارایط اطالعات در سیستم مکااظیزه، و پس از دریافت پاسخ ودرج  های اظفرادی راهنمای حساب
 سریعا به سازمان یادشده اعالم ظماید."1/7"یا"7"مراتب را از طریق فرم پیوست شماره  مقرر،
مسئولیت شناسای ، معرف  و یا اعالم خروج افراد از ردیف مشمولین مربوطه به دالیل عدم احراز شرایط عضویت  -0

 باشد.سازمان ظاام مدندس  معدن م و ... متوجه 

بیمه تعیین شده هر ماه توسط بیمه شده حداکثر تا آخرین روز ماه بعد بر اساس حسااب کااربری کاه مبلغ حق -3
واحد اجرای  به متقاض  تخصیص خواهد داد از طریق درگاه الکتروظیک  سازمان تامین اجتماع  به حساب متمرکز 

 گردد.سازمان واریز م 
ظامه فرد در واحد اجرای  ذیربط م  باشد و پذیرش پردازی هر یک از مشمولین از تاریخ ثبت معرف  شروع بیمه -2

 حق بیمه ماقبل آن میسر ظخواهد بود.
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اجتماع  حداکثر سه مااه از تااریخ ظامه افراد به مناور ثبت در واحدهای اجرای  سازمان تامیناعتبار معرف  تبصره: 
ظامه مربوطه پرداخت گردد. اعتبار معرف  مدت در بیمه ماه اول تا آخرین روز ماه بعدالزم است حقباشد که م  صدور

بدید  است در صورت عدم پرداخت حق بیمه فرد در بازه زماظ  مااذکور )دوره سااه ماهااه(، در صاورت تقاضاای 
 ظامه جدید اقدام گردد. بایست ظسبت به صدور معرف مجدد متقاض  و احراز شرایط مقرر م 

اجتماع  برای هریک از مشمولین، مشارو  های مندرج در قاظون تامینمالک احتساب سابقه و برقراری حمایت -4
 باشد.بیمه م به پرداخت کامل حق

 های ذیربط )چناظچهاجتماع  و براساس مفاد بخشنامهبایست با معرف  سازمان تامینمشمولین این بخشنامه م  -8
بیمه، به هزینه شخص  مورد معایناه قارار واجد شرایط اظجام معاینات بدو بیمه پردازی باشند(، قبل از پرداخت حق

 گرفته و میزان تواظای  جسم  و روح  آظان برابر ضوابط مقرر مورد سنجش قرار گیرد.
، به واسطه ظقص عضو و یک بیمهچناظچه هر یک از مشمولین مربوطه در معاینات قبل از شروع پرداخت حق تبصره:

کل  شناخته شوظد، امکان معرف  به کمیسیون پزشک  در خصوص موضوع ازکارافتاادگ  یا چند بیماری ازکارافتاده
 گوظه اعتراض  ظم  باشد.خصوص جای هیچاولیه وجود ظخواهد داشت و در این

عدم پرداخت حق بیمه در مدلت مقرر، باه خروج بیمه شده با اعالم سازمان ظاام مدندس  معدن و یا به دلیل  -11
ظامه جدید و پردازی فرد موصوف منو  به ارایه معرف گردد و ادامه بیمهمنزله اظصراف از پرداخت حق بیمه تلق  م 

 باشد. م احراز مجدد شرایط مربوطه 
شادگان و گاروه از بیماهپس از اظصراف هریک از مشمولین از ادامه پرداخت حق بیمه، مسئولیت درمان این  تبصره:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                افراد تحت تکفل آظان متوجه سازمان تامین اجتماع  ظخواهد بود.
  مبنای پرداخت حق بیمه م  باشد. %72معادل  ظرخ حق بیمه -11
بیمه دارظاد باه اظتخااب سال سابقه پرداخت حق 0سال و یا کمتر از  0که  بیمه متقاضیاظ  حق پرداخت مبنای -17

بیمه در زمان برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عال  کار و حداکثر دستمزد مبنای پرداخت حق 7/1متقاض  بین 
   مربوطه خواهد بود.یظامه در واحد اجراثبت معرف 

برابار حاداقل 7/1بیماه دارظاد باین سال سابقه پرداخت حق 0بیمه متقاضیاظ  که بیش از مبنای پرداخت حق -19
ظاماه در واحاد روز قبال از ثبات معرفا  931دستمزد مصوب شورای عال  کار تا حداکثر میاظگین دستمزد آخرین 

   خواهد بود. اجرای  به اظتخاب متقاض
شدگان مربوطه، درصورت توال  پرداخت در هر سال، متناساب باا افازایش بیمه کلیه بیمهمبنای پرداخت حق -18

بیماه، مطاابق درخواسات بیمه ساالظه افزایش م  یابد و در صورت قطع پرداخات حاقدستمزد مبنای پرداخت حق
 گردد.جدید و با توجه به سایر شرایط تعیین م 

با توجه به اینکه این گروه از بیمه شدگان، فاقد رابطه مزدبگیری با مرجاع معرفا  کنناده ما  باشاند، لاذا از  -10
مجلس شورای اسالم  خارج بوده و بر این اساس حق بیمه مربوطاه  73/3/1938شمول قاظون بیمه بیکاری مصوب 

 مبنای کسر حق بیمه( ظیز وصول ظخواهد شد. 9%)
)غرامات « ج»به استثنای بناد  1908اجتماع  مصوب تیرماه ( قاظون تامین9ت های مقرر در ماده )کلیه حمای -13

 شد. خواهد ارایه شدگانتغییرات بعدی به این گروه از بیمه و مربوطه رعایت مقررات دستمزد ایام بیماری و بارداری( با
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بازظشساتگ ، بازماظادگان، ازکارافتاادگ  کلا  و هاای شرایط برقراری و میزان تعددات کوتاه مدت، مساتمری -12 
 اجتمااع  وبا توجه به مفاد این بخشنامه و درچارچوب قاظون تاامین استفاده از خدمات درماظ  و بدداشت  همچنین

 تغییرات بعدی آن خواهد بود.
 معااف  اجباری شدگان بیمههماظند  سازمان مراکز درماظ  ملک  در پرداخت فراظشیز از شدگانبیمه از گروه این :1تبصره

 باشند. م 
کل ( ما  بایسات مراتاب در صورت بررس  و احراز شرایط برقراری مستمری )بازظشستگ  و ازکارافتادگ  :2تبصره

 ه حمایت های مذکور به سازمان اعالم گردد.یاشتغال، از مرجع معرف  کننده جدت ارا ترک کار و عدم
ن حرف و مشاغل آزاد یا ادامه بیمه به طور اختیاری م  باشاند، در صاورت که مشمول بیمه صاحبا متقاضیاظ  -14

بیمه م  تواظند پس از پایان دوره پیش پرداخت بادون در ظاار گارفتن شارایط سان و عدم اظقطاع در پرداخت حق
قبلا  و یاا ( این بخشنامه و اظجام معاینه پزشک  )در صورت اظجام معاینه پزشاک  7( و )1سابقه مقرر در بندهای )

 باا ارایاه و تغییارات بعادی آن(،  74/17/1987ماورخ  19711/84/1111بخشانامه شاماره در  احراز شرایط مقارر
کننده و رعایت سایر شرایط مقرر، صرفا در مرحله تغییر ظوع بیماه، در زماره مشامولین  ظامه از مرجع معرف معرف 

بیمه را بعد از شروع بیمه قطع ظمایند، ورود مجادد آظاان خت حققرار گیرظد. بدید  است درصورتیکه این افراد پردا
 خواهد بود.نامه این بخش 9و  7، 1ای بنده طابقه ممنو  به رعایت مقررات مربوط

هاای تاوافق  و تواظند درهر مرحله ظسبت به قطع بیمه پاردازی بیماه تمایل م  صورت در مربوطه شدگان بیمه -18
ضوابط مقرر در چارچوب بیمه صاحبان حارف و مشااغل آزاد، اداماه بیماه باه طاور بیمه حسب ادامه پرداخت حق

 اختیاری و ... اقدام ظمایند.
 یابد. تخصیص م  48217شدگان، کد فعالیت موضوع این بخشنامه از سایر بیمه شدگان مناورتفکیک بیمه به -71

 یرایش بیماه اعضاابیمه پرداز توافق  با گان در زمان ظامنویس ، شدگابیل بیمهظوع ارتبا  این ق الزم به ذکر است
 ای م  باشد.های خاص بیمهتحت عنوان گروه 88ه ایجادی کد بوده و ظوع سابق اام مدندس  معدنسازمان ظ

شرکت مشاورمدیریت وخدمات ماشین  تامین موظف است همزمان با صدور این بخشنامه ظسبت به سااخت و  -71
 افزار مربوطه در واحدهای اجرای  اقدام ظماید.ظصب ظرم 
شادگان،  بیماه اماور ارشاد کارشناسان و روسا ای، بیمه معاوظین ای، بیمه کل مدیران بخشنامه این اجرای حسن مسئول

هاا و روساا، معااوظین و هاای ادارات کال اساتان های اظفرادی و امور مستمری بیمه، ظامنویس  و حساب وصول حق
 ذیربط در شعب خواهند بود.مسئولین 
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 اجتماعی استان اتمینک   اداره
 با سالم 
( یک هزار و هشتصد و هفتاد و 7، موضوع بند )72/4/1984مورخ  1481/84/1111اجرای مصوبه شماره  در ؛احتراما

مدیره محترم سازمان مقرر گردید، اعضای ساازمان ظااام مدندسا  هیات 19/4/1984جلسه مورخ ششمین صورت
اجارای  اجتماع  قرار گیرظد، لذا در زمینه چگوظگ معدن از تاریخ اجرای این بخشنامه مشمول مقررات قاظون تامین
 دارد:م بیمه افراد مزبور توجه واحدهای اجرای  را به ظکات ذیل معطوف 

باشند که ضمن م  رابطه مزدبگیری معدن فاقد دسته از اعضای سازمان ظاام مدندس  مشمولین این بخشنامه آن -1
ت  خاص  قرار ظداشته کار، دارای کارت عضویت معتبر از سازمان مذکور بوده و تحت پوشش مقررات حمایاشتغال به
( قااظون 8های ذیربط دارظد مشمول بند )الف( مااده )استخدام  و مزدبگیری با کارگاه رابطه که کارکنان سایر باشند.
بیمه پرداخت حق اجتماع  ظسبت به( قاظون تامین98 و 93، 74مکلفند مطابق مواد ) کارفرمایان بوده و اجتماع تامین

 آظان اقدام ظمایند. 
اجتماع  ظامه سازمان ظاام مدندس  معدن در واحدهای اجرای  سازمان تامینسن متقاض  در تاریخ ثبت معرف  -7

 باشد. سال تمام م « 01»حداکثر
بیمه قابل قبول ظزد سازمان تامین اجتمااع  باشاند،  درصورت  که متقاضیان مربوطه دارای سابقه پرداخت حق -9

سال( متقاض  اضافه  01یمه قبل  جدت ورود به دایره شمول به سقف سن  مجاز )بمعادل مدت سابقه پرداخت حق
 شوظد.گردد و در صورت احراز شرایط، بعنوان مشمول پذیرفته م م 

 معرفا  ذیربط اجرای  واحد به "1"شماره  مطابق فرم پیوست را متقاضیان  بایستم سازمان ظاام مدندس  معدن  -8

 خواهد مکلف شدگان بیمه امور واحد  دبیرخاظه، در آن ثبت و مذکور سازمان از ظامهمعرف  از اخذ پس صورت این که در ظماید

رسااظ  شاماره تاامین  ای جدید )تخصیص یا باه روز، متقاض  را به مناور ایجاد رابطه بیمهبود ضمن بررس  اولیه
( باه واحاد ظامنویسا  و استعالم سابقه)جدت  سال سن دارظد 01 از که بیش افرادی خصوص درو همچنین  اجتماع (
در صاورت احاراز شارایط و پس از دریافت پاسخ ودرج اطالعات در سیستم مکااظیزه،  های اظفرادی راهنمای حساب
 سریعا به سازمان یادشده اعالم ظماید."1/7"یا"7"مراتب را از طریق فرم پیوست شماره  مقرر،
م خروج افراد از ردیف مشمولین مربوطه به دالیل عدم احراز شرایط عضویت مسئولیت شناسای ، معرف  و یا اعال -0

 باشد.و ... متوجه سازمان ظاام مدندس  معدن م 

بیمه تعیین شده هر ماه توسط بیمه شده حداکثر تا آخرین روز ماه بعد بر اساس حسااب کااربری کاه مبلغ حق -3
طریق درگاه الکتروظیک  سازمان تامین اجتماع  به حساب متمرکز واحد اجرای  به متقاض  تخصیص خواهد داد از 

 گردد.سازمان واریز م 
ظامه فرد در واحد اجرای  ذیربط م  باشد و پذیرش پردازی هر یک از مشمولین از تاریخ ثبت معرف  شروع بیمه -2

 حق بیمه ماقبل آن میسر ظخواهد بود.

 

 
  معاونت بیمه ای حوزه:

 بیمه اعضای سازمان نظام مهندسی معدن موضوع:
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اجتماع  حداکثر سه مااه از تااریخ ناور ثبت در واحدهای اجرای  سازمان تامینظامه افراد به ماعتبار معرف  تبصره: 
ظامه مربوطه پرداخت گردد. اعتبار معرف  مدت در بیمه ماه اول تا آخرین روز ماه بعدباشد که الزم است حقم  صدور

، در صاورت تقاضاای بدید  است در صورت عدم پرداخت حق بیمه فرد در بازه زماظ  مااذکور )دوره سااه ماهااه(
 ظامه جدید اقدام گردد. بایست ظسبت به صدور معرف مجدد متقاض  و احراز شرایط مقرر م 

اجتماع  برای هریک از مشمولین، مشارو  های مندرج در قاظون تامینمالک احتساب سابقه و برقراری حمایت -4
 باشد.بیمه م به پرداخت کامل حق

های ذیربط )چناظچه اجتماع  و براساس مفاد بخشنامهبایست با معرف  سازمان تامینمشمولین این بخشنامه م  -8
بیمه، به هزینه شخص  مورد معایناه قارار واجد شرایط اظجام معاینات بدو بیمه پردازی باشند(، قبل از پرداخت حق

 گرفته و میزان تواظای  جسم  و روح  آظان برابر ضوابط مقرر مورد سنجش قرار گیرد.
بیمه، به واسطه ظقص عضو و یک چناظچه هر یک از مشمولین مربوطه در معاینات قبل از شروع پرداخت حق تبصره:

کل  شناخته شوظد، امکان معرف  به کمیسیون پزشک  در خصوص موضوع ازکارافتاادگ  یا چند بیماری ازکارافتاده
 ظم  باشد. گوظه اعتراض خصوص جای هیچاولیه وجود ظخواهد داشت و در این

خروج بیمه شده با اعالم سازمان ظاام مدندس  معدن و یا به دلیل عدم پرداخت حق بیمه در مدلت مقرر، باه  -11
ظامه جدید و پردازی فرد موصوف منو  به ارایه معرف گردد و ادامه بیمهمنزله اظصراف از پرداخت حق بیمه تلق  م 

 باشد. م احراز مجدد شرایط مربوطه 
شادگان و پس از اظصراف هریک از مشمولین از ادامه پرداخت حق بیمه، مسئولیت درمان این گاروه از بیماه ره:تبص

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                افراد تحت تکفل آظان متوجه سازمان تامین اجتماع  ظخواهد بود.
  مبنای پرداخت حق بیمه م  باشد. %72ظرخ حق بیمه معادل  -11
بیمه دارظاد باه اظتخااب سال سابقه پرداخت حق 0سال و یا کمتر از  0که  بیمه متقاضیاظ  حق پرداخت مبنای -17

بیمه در زمان مصوب شورای عال  کار و حداکثر دستمزد مبنای پرداخت حقبرابر حداقل دستمزد  7/1متقاض  بین 
 ظامه در واحد اجرای  مربوطه خواهد بود.ثبت معرف 

برابار حاداقل 7/1بیماه دارظاد باین سال سابقه پرداخت حق 0بیمه متقاضیاظ  که بیش از مبنای پرداخت حق -19
ظاماه در واحاد روز قبال از ثبات معرفا  931ن دستمزد آخرین دستمزد مصوب شورای عال  کار تا حداکثر میاظگی

 اجرای  به اظتخاب متقاض  خواهد بود. 
شدگان مربوطه، درصورت توال  پرداخت در هر سال، متناساب باا افازایش بیمه کلیه بیمهمبنای پرداخت حق -18

بیماه، مطاابق درخواسات خات حاقبیمه ساالظه افزایش م  یابد و در صورت قطع پردادستمزد مبنای پرداخت حق
 گردد.جدید و با توجه به سایر شرایط تعیین م 

با توجه به اینکه این گروه از بیمه شدگان، فاقد رابطه مزدبگیری با مرجاع معرفا  کنناده ما  باشاند، لاذا از  -10
س حق بیمه مربوطاه مجلس شورای اسالم  خارج بوده و بر این اسا 73/3/1938شمول قاظون بیمه بیکاری مصوب 

 مبنای کسر حق بیمه( ظیز وصول ظخواهد شد. 9%)
)غرامات « ج»به استثنای بناد  1908اجتماع  مصوب تیرماه ( قاظون تامین9کلیه حمایت های مقرر در ماده ) -13

 شد. خواهد رایها شدگانتغییرات بعدی به این گروه از بیمه و مربوطه رعایت مقررات دستمزد ایام بیماری و بارداری( با
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هاای بازظشساتگ ، بازماظادگان، ازکارافتاادگ  کلا  و شرایط برقراری و میزان تعددات کوتاه مدت، مساتمری -12 
 اجتمااع  وبا توجه به مفاد این بخشنامه و درچارچوب قاظون تاامین استفاده از خدمات درماظ  و بدداشت  همچنین

 تغییرات بعدی آن خواهد بود.
 معااف  اجباری شدگان هماظند بیمه سازمان مراکز درماظ  ملک  در پرداخت فراظشیز از شدگانبیمه از گروه این :1تبصره

 باشند. م 
کل ( ما  بایسات مراتاب در صورت بررس  و احراز شرایط برقراری مستمری )بازظشستگ  و ازکارافتادگ  :2تبصره

 حمایت های مذکور به سازمان اعالم گردد.اشتغال، از مرجع معرف  کننده جدت ارایه  ترک کار و عدم
که مشمول بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد یا ادامه بیمه به طور اختیاری م  باشاند، در صاورت  متقاضیاظ  -14

بیمه م  تواظند پس از پایان دوره پیش پرداخت بادون در ظاار گارفتن شارایط سان و عدم اظقطاع در پرداخت حق
( این بخشنامه و اظجام معاینه پزشک  )در صورت اظجام معاینه پزشاک  قبلا  و یاا 7( و )1سابقه مقرر در بندهای )
 باا ارایاه و تغییارات بعادی آن(،  74/17/1987ماورخ  19711/84/1111بخشانامه شاماره احراز شرایط مقارر در 

ع بیماه، در زماره مشامولین کننده و رعایت سایر شرایط مقرر، صرفا در مرحله تغییر ظو ظامه از مرجع معرف معرف 
بیمه را بعد از شروع بیمه قطع ظمایند، ورود مجادد آظاان قرار گیرظد. بدید  است درصورتیکه این افراد پرداخت حق

 این بخشنامه خواهد بود. 9و  7، 1مربوطه مطابق بندهای منو  به رعایت مقررات 
هاای تاوافق  و له ظسبت به قطع بیمه پاردازی بیماهتواظند درهر مرح تمایل م  صورت در مربوطه شدگان بیمه -18

بیمه حسب ضوابط مقرر در چارچوب بیمه صاحبان حارف و مشااغل آزاد، اداماه بیماه باه طاور ادامه پرداخت حق
 اختیاری و ... اقدام ظمایند.

 یابد. م  تخصیص 48217شدگان، کد فعالیت موضوع این بخشنامه از سایر بیمه شدگان مناورتفکیک بیمه به -71
شدگان در زمان ظامنویس ، بیمه پرداز توافق  با گارایش بیماه اعضاای الزم به ذکر است ظوع ارتبا  این قبیل بیمه

 ای م  باشد.های خاص بیمهتحت عنوان گروه 88سازمان ظاام مدندس  معدن بوده و ظوع سابقه ایجادی کد 
است همزمان با صدور این بخشنامه ظسبت به سااخت و شرکت مشاورمدیریت وخدمات ماشین  تامین موظف  -71

 ظصب ظرم افزار مربوطه در واحدهای اجرای  اقدام ظماید.
شادگان،  بیماه اماور ارشاد کارشناساان و روسا ای، بیمه معاوظین ای،بیمه کل مدیران بخشنامه این اجرای حسن مسئول

هاا و روساا، معااوظین و هاای ادارات کال اساتان های اظفرادی و امور مستمری بیمه، ظامنویس  و حساب وصول حق
 مسئولین ذیربط در شعب خواهند بود.

 
 

 

 

 مصطفی  ساالری 

 / پارافانم و انم خانوادگی

 کارشناس تهیه کننده

 / پارافانم و انم خانوادگی

 / ادارهرئیس گروه

 / پارافانم و انم خانوادگی

 معاون مدریک 

 اراف/ پانم و انم خانوادگی

 مدریک 

 / پارافانم و انم خانوادگی

 معاونت ذریبط

 فریدالدین خطیبی

 افشین امیری

 مهرداد قریب مهدی شکوری سهراب صفائی ابراهیم شهابی


