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م  ونین  محتر ا ادی/مع ست کل  مستقل   مدریان 

ان کل ات ری نم مد عی استا  ین اجتما
 با سالم 

 استقرار  و     های اجتماعی انواع بیمه گسترش ( قانون تامین اجتماعی و به منظور تعمیم و7( و )1مواد ) یدر اجرا  

های اجتماعی گروه از گروه 25  تاکنون 01/08/1383اجتماعی، از تاریخ تامین  هایبرنامه  متناسب با نظام هماهنگ و

نامه رابطه مزدبگیری با اخذ مصوبه از هیات مدیره محترم سازمان و انعقاد توافق فاقد خاص حمایتی غیر مشمول نظام

به  ایی رااجرتوجه واحدهای در این ارتباط  لذا ،انداجتماعی قرار گرفتهربط تحت پوشش بیمه تامینبا کارگزاران ذی

 جلب می نماید. رعایت موارد ذیل
 

                                                                                                                                                                                                 کلیات: 
 

 زدبگیری باشند. م خاص و رابطه حمایتی ای، مقرراتپوشش بیمه بایست فاقدمی مشمولافراد  -1

( قانون 4ربط دارند، مشمول بند الف ماده )سایر کارکنان که رابطه استخدامی و مزدبگیری با مراجع ذی -تبصره

 نسبت به پرداختت اجتماعیمین( قانون تا39( و )36(، )28مکلفند مطابق مواد ) تامین اجتماعی بوده و کارفرمایان

 اقدام نمایند. بیمه آنانحق

نامته در تاریخ ثبتت معرفتی در بایستربط معرفی و سن این افراد میمتقاضیان مربوطه از سوی کارگزاران ذی -2

 باشد.سال تمام  50 حداکثر سازمان واحدهای اجرایی

باشتند، معتادل  اجتمتاعیسازمان تامین نزد قبول بیمه قابلحق پرداخت سابقه دارای متقاضیان، که درصورتی -تبصره 

گتردد و در سال( اضتافه متی50) مجاز سنی به سقف بیمه قبلی جهت ورود به دایره شمولحق پرداخت مدت سابقه

 شوند.عنوان مشمول پذیرفته میه صورت احراز شرایط، ب

 ربط معرفی نمایند به واحد اجرایی ذی "1"م پیوست شماره فر متقاضیان را مطابق بایستکارگزاران می از هریک -3

بود ضمن بررسی  خواهد شدگان مکلفواحد امور بیمه آن در دبیرخانه، نامه و ثبتاخذ معرفی از صورت پس در این که

 رهرستانی شتما روزیتا بته جدید )تخصیص ایمدارک و احراز شرایط اولیه، متقاضیان را به منظور ایجاد رابطه بیمه

صورت سابقه به اعالم درخواست به تنسب دارند، سن سال 50 از افرادی که بیش خصوص در اجتماعی( و همچنینتامین

 

 ایبیمه معاونتحوزه: 
 های توافقییمهب اداری هایستورو د هابخشنامه ،تلخیص، تجمیع و تنقیح ضوابط موضوع:
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تمی از واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی اقدام و پس از دریافت پاسخ، اطالعات در سیستم مکانیزه درج و در سسی 

کارگزار  به سریعا"1/2"یا"2" شماره پیوست فرم طریق ه ترتیب ازصورت احراز و یا عدم احراز شرایط مقرر، مراتب را ب

 نمایند. اعالم کننده(ربط )مرجع معرفیذی

مسئولیت شناسایی، معرفی یا اعالم خروج افراد به دلیل عدم احراز شرایط عضویت و ... متوجه کارگزار  -تبصره

 باشد.کننده( می)مرجع معرفی مربوطه

    آنتانردازی پبیمه های قبلی فیمابین،نامهتوافق که براساس شدگانیبیمه بیمهرداخت حقو پ لیست ارسالمهلت   -4

پرداخت حق بیمه آنان به صورت انفرادی  که شدگانیبیمههمچنین  ،گردد می به صورت گروهی توسط کارگزار انجام

 ود. حداکثر تا آخرین روز ماه بعد خواهدبباشد، می شدهتوسط بیمه

 تخصتیص اجرایی به متقاضیواحد که کاربری حساب اساس بر  را خود بیمه حق بایست می انفرادی شدگان بیمه -1تبصره

نمایند. ضمنا امکان پیش پرداختت  واریز اجتماعیتامینحساب متمرکز سازمان به  الکترونیکی درگاه دهد از طریق می

 باشد.شدگان فراهم میه برای این گروه از بیمهمربوط سال تا پایان ماه حق بیمه بیش از یک

بیمه  اجتماعی منوط به پرداخت کامل حقتامین های مندرج در قانون احتساب سابقه و برقراری حمایت -2تبصره

 .باشد)حسب مورد توسط کارگزار یا بیمه شده( می

ربط  نامه در واحد اجرایی ذییخ ثبت معرفیاز تاربا رعایت تاریخ شمول یک از مشمولین  پردازی هر شروع بیمه -5

 می باشد و پذیرش حق بیمه ماقبل آن میسر نخواهد بود.

اجتماعی حداکثر سه ماه از تاریخ نامه افراد به منظور ثبت در واحدهای اجرایی سازمان تامیناعتبار معرفی -تبصره

نامته اعتبار معرفتی مدت در آخرین روز ماه بعد بیمه ماه اول تاباشد که الزم است حقمی آن توسط کارگزار صدور

مربوطه پرداخت گردد. بدیهی است در صورت عدم پرداخت حق بیمه فرد در بازه زمانی متذکور )دوره سته ماهته(، 

 .استالزامی نامه جدید معرفی هیارا

 )چنانچه واجد ربطشنامه های ذیمفاد بخ و بر اساس سازمان تامین اجتماعی با معرفی بایستمی مربوطه مشمولین -6

قرار گرفته و  بیمه، به هزینه شخصی، مورد معاینهپرداخت حق بدو بیمه پردازی باشند(، قبل از شرایط انجام معاینات

 گیرد.میزان توانایی جسمی و روحی آنان برابر ضوابط مقرر مورد سنجش قرار

 ،رم سازمانمحت رهیمد تایه15/02/1399مورخ  جلسه نیهزار و نهصد و هشتم کی( 5بند ) یدر اجرا -1بصرهت

 ناتیاز انجام معا لیذ طیدرصورت احراز توأمان شرا و...( توافقی هایمهیب) اجباری ربا ماهیت غیبیمه  انیمتقاض هیکل

 :بود معاف خواهند هیاول یپزشک

 )با نرخ کامل( داشته باشند.  مهبیسال سابقه پرداخت حق کیدرخواست  خیظرف ده سال قبل از تار -
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 )با نرخ کامل( باشند. مهبیروز سابقه پرداخت حق 90 یدرخواست دارا خیسال قبل از تار کیظرف  - 

 یا یک یا عضو بیمه، به واسطه نقصحق شروع پرداخت از معاینات قبل در مزبور مشمولین از یک هر چنانچه -2تبصره

     اجتماعی(تامین قانون 91ماده ضوع مو) پزشکی کمیسیون معرفی به شوند، امکان شناخته کلی ازکارافتاده بیماری چند

 باشد.گونه اعتراضی نمیمورد جای هیچ درخصوص ازکارافتادگی اولیه وجود نخواهد داشت و در این

ه انتختاب سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند ب 5سال و یا کمتر از  5مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیانی که  -7

کار و حداکثر دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه در زمان ثبت  عالیحداقل دستمزد مصوب شورای 2/1متقاضی بین 

 2/1سال سابقه پرداخت حق بیمه دارنتد بتین  5در خصوص متقاضیانی که بیش از  نامه در واحد اجرایی ومعرفی

در  نامتهاز ثبتت معرفتی روز قبتل 360دستتمزد آخترین حداکثر میانگین تا کار عالیدستمزد مصوب شورای حداقل

 واحداجرایی به انتخاب متقاضی خواهد بود. 
 

کمتر از  ،نامه در واحد اجراییثبت معرفی در زمان ذیل که هایبیمه متقاضیان عضو گروهمبنای پرداخت حق -7-1

کار و در  عالیثر دستمزد مصوب شورایحداک و حداقل بیمه دارند به انتخاب متقاضی بینسابقه پرداخت حق سال 5

 روز قبل از ثبت360بیمه دارند، براساس میانگین آخرین سال سابقه پرداخت حق 5که بیش از  خصوص متقاضیانی
 : یده استگردکار کمتر نباشد، تعیین  عالیدستمزد مصوب شورای حداقل از نامه مشروط بر اینکه مبلغ مزبورمعرفی

 .ساختمان ام مهندسیسازمان نظ اعضای -

 . نمایندگان بیمه آسیا صنفی انجمن اعضای -
 .اعضای انجمن صنفی نمایندگان بیمه البرز - 

 .اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کل کشور -

  .اعضای انجمن صنفی امداد خودرویی برون شهری کل کشور - 
 .سازمان نظام کاردانی ساختمان یاعضا -

 .های پیک موتوریراکبین و نمایندگی -

  .فعاالن حوزه رسانه و مطبوعات -
 .مجازیفضای شاغلین کسب و کار  -
 

فنی(   667مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیان بیمه وکال و کارشناسان قوه قضائیه )موضوع بخشنامه شماره  -7-2

اب متقاضی بین حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار بیمه دارند به انتخسال سابقه پرداخت حق 10که کمتر از 
سال سابقه پرداخت حق بیمته دارنتد بتر استاس  10و حداکثر دستمزد مصوب و در خصوص افرادی که بیش از 

ی مشروط بر اینکه مبلغ مزبور از حداقل یروز قبل از ثبت معرفی نامه در واحد اجرا360میانگین دستمزد آخرین 

الی کار کمتر نباشد تعیین و مقرر گردیتده بتود دستتمزد مبنتای پرداختت حتق بیمته دستمزد مصوب شورای ع
عالوه بر افزایش دستتمزد ستنواتی  %7در ابتدای هر سال معادل  باشد در صورت تمایل،متقاضیانی که حداقل می
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کارشناستان  ال،مرکز وک با 7/12/1398مورخ  14347/98/1000نامه شماره لیکن به موجب موافقت افزایش یابد، 

)تصویر پیوست(، مبنای پرداخت حق بیمه این گروه از مشتمولین، هماننتد  هیو مشاوران خانواده قوه قضائ یرسم

 یابد.کلیات این بخشنامه تغییر می 7سایر بیمه شدگان، مطابق بند
 

 : باشدر سال میدر ه کارعالییرامصوب شوحداقل دستمزد بر اساس های ذیل بیمه گروهحق پرداختمبنای   -7-3

 .طالب و روحانیون -

 .رزمندگان و بسیجیان فعال -

 . مداحان و شاعران اهل بیت -

 .هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی -

 .اعضاء سازمان نظام دامپزشکی - 

 .گردیگردی و جهاناعضای جامعه راهنمایان ایران -

 .اعضای انجمن حمایت از مدیران مزرعه -
 

بیمه متقاضیان بیمه طالب و روحانیون و مداحان و شاعران اهل بیت که سن آنان در مبنای پرداخت حق ره:تبص

برابر حداقل دستمزد مصتوب  2/1سال بوده ، معادل  60تا  50نامه در واحد اجرائی مربوطه بین زمان ثبت معرفی

 باشد.میکار در سال مربوطه عالیشورای
 
 

برابتر حتداقل  2تتا حداقل بین شوراهای حل اختالف دادگستری کارکنان بیمه اعضا وخت حقپردا مبنای -7-4

 باشد.میکار با توافق اولیه مرجع ارسال کننده لیست  عالیدستمزد مصوب شورای
 

 

 دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران:  -7-5

پرداخت حق بیمه یا متقاضیانی که سن آنتان در تتاریخ ثبتت سال سابقه 5کمتر از سال و 5دارای اضیانمتق -
برابتر حتداقل  5/1سال تجاوز ننماید، به انتختاب متقاضتی بتین  40ی مربوطه  از ینامه در واحد اجرامعرفی

 کار و حداکثر دستمزد مصوب. عالیدستمزد مصوب شورای
 

روز قبتل از 360بیمه بر اساس میانگین دستمزد آخرین سال سابقه پرداخت حق 5یش از متقاضیان دارای ب -

کار  عالیشورای مصوب دستمزدحداقل برابر5/1اینکه مبلغ مزبور از مشروط بر در واحد اجرایی نامهثبت معرفی

 کمتر نباشد.
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 می باشد:به شرح ذیل  ،نمایندگیدارای تخصص، درجه و یا   ایهای خاص بیمهگروهدستمزد  -7-6 

 پزشکان و پیراپزشکان

 عالی کار در سال مربوطه.برابر حداقل دستمزد مصوب شورای 5/1پیراپزشکان:    -

 عالی کار در سال مربوطه.برابر حداقل دستمزد مصوب شورای 2پزشکان عمومی:    -
 سال مربوطه. عالی کار دربرابر حداقل دستمزد مصوب شورای 3پزشکان متخصص:    -

 عالی کار در سال مربوطه.برابر حداقل دستمزد مصوب شورای  4پزشکان فوق تخصص:   -
 

 ایرانانجمن صنفی نمایندگان بیمه 

 عالی کار در سال مربوطه. نمایندگی درجه سه: معادل حداقل دستمزد مصوب شورای -

 ال مربوطه.عالی کار در س برابر حداقل دستمزد مصوب شورای 2نمایندگی درجه دو:  -

 عالی کار در سال مربوطه. برابر حداقل دستمزد مصوب شورای 4نمایندگی درجه یک:  -
 

 (کاران مجاز حرارتی و برودتی بیمه اعضای شرکت تعاونی اعتبار سرویس) بوتان صنعتی کاران مجاز شرکت اعضا شرکت تعاونی اعتباری سرویس بیمه

حداقل  1/1کاران مرتبط با لوازم حرارتی و برودتی: استادکار درجه سه، مشاورین فنی و کمک سرویس -

 کار در سال مربوطه.   عالی دستمزد مصوب شورای

 عالی کار در سال مربوطه. برابر حداقل دستمزد مصوب شورای 2/1استادکار درجه دو:   -

 عالی کار در سال مربوطه. برابر حداقل دستمزد مصوب شورای 3/1استادکار درجه یک:   -

 مسئولیت درجه بندی بر عهده تعاونی یادشده می باشد.تبصره:     
 

 بیمه اعضا انجمن صنفی نمایندگان بیمه معلم 

 عالی کار در سال مربوطه.نمایندگی درجه چهار:  معادل حداقل دستمزد مصوب شورای -

 عالی کار در سال مربوطه.برابر حداقل دستمزد مصوب شورای 2نمایندگی درجه سه:   -

 عالی کار در سال مربوطه.برابر حداقل دستمزد مصوب شورای 3یندگی درجه دو:   نما -

 عالی کار در سال مربوطه.برابر حداقل دستمزد مصوب شورای 4نمایندگی درجه یک:   -
 

 بیمه اعضای گروه صنعتی بوتان 

 .عالی کار در سال مربوطهبرابر حداقل دستمزد مصوب شورای 2/1استادکار درجه سه:   -

 عالی کار در سال مربوطه.برابر حداقل دستمزد مصوب شورای 3/1استادکار درجه دو:    -

 عالی کار در سال مربوطه.برابر حداقل دستمزد مصوب شورای 4/1استادکار درجه یک:   -
 

  بیمه می باشد.مبنای پرداخت حق %27نرخ حق بیمه معادل  -8

عتالی کتار  مبنای پرداخت در هر سال مطابق با دستتمزد مصتوب شتورای درصورت توالی پرداخت حق بیمه، -9

 گردد.یابد و در صورت قطع بیمه پردازی، حسب درخواست جدید و احراز سایر شرایط مقرر، اقدام میافزایش می
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 یست، عدمکارگزار، عدم ارسال ل/کنندهمرجع معرفی )اعالم دلیل شده از شمول این بخشنامه به هرخروج بیمه -10 

بیمه تلقی از پرداخت حق منزله انصراف مهلت مقرر(، به در بیمهپرداخت حق عدم و ارسالی در لیست شدهدرج نام بیمه

 باشد.می مجدد نامه جدید و احراز شرایطبیمه پردازی منوط به ارایه معرفی  گردد و ادامهمی

      )مرجتع معرفتی کننتده( ربتطذی فاقد رابطه مزدبگیری بتا کتارگزار شدگان،گروه از بیمه به اینکه این با توجه   - 11

   مجلس شورای اسالمی ختارج بتوده و بتر ایتن استاس  26/6/1369 مصوب بیکاریبیمه قانون لذا از شمول  باشندمی

 درصد مبنای پرداخت حق بیمه( نیز وصول نخواهد شد. 3بیمه مربوطه )حق

بته استتثنای بنتد )ج(  1354تیرمتاه ستال  ( قانون تامین اجتماعی مصوب3های مقرر در ماده )کلیه حمایت -12

شدگان ارایه )غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری( با رعایت مقررات مربوطه و تغییرات بعدی به این گروه از بیمه

 خواهد شد.

 و کلتی ازکارافتتادگی ای بازنشستتگی، بازمانتدگان،ه کوتاه مدت، مستمری تعهدات میزان و برقراری شرایط -1تبصره

 تغییرات بعدی آن خواهد بود. و تامین اجتماعی قانون درچارچوب بهداشتی و درمانی خدمات از استفاده همچنین

ه، شامل کمک هزینه ازدواج، پروتز و اروتز، هزینه کفن و دفن و کمک یهای کوتاه مدت قابل اراحمایت -2تبصره

 یمار و همراه می باشد. هزینه سفر ب

اجتماعی به این عضو( قانون تامین ص)غرامت نق 74 )ازکارافتادگی جزیی( و 73مواد  های موضوعحمایت -3تبصره

 گیرد.شدگان تعلق نمیگروه از بیمه

 مراتب بایست می      ،کلی()بازنشستگی و ازکارافتادگی در صورت بررسی و احراز شرایط برقراری مستمری -4تبصره

های مذکور به سازمان اعالم گردد. جهت ارایه حمایت کننده()مرجع معرفی اشتغال از کارگزار مربوطه عدم کار و ترک

  کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، تودیع پروانه فعالیت الزامی است. در خصوص وکال،

ملکتی و استتیجاری( هماننتد        راکتز درمتانی ستازمان )اعتم ازم در پرداخت فرانشیز از شدگانبیمه از گروه این -13

 باشند. می معاف اجباری شدگان بیمه

 1373/99/1000ین شده در دستور اداری شماره مذکور تابع ضوابط تعیبیمه شدگان  استحقاق درمان  -1تبصره

 د.حات بعدی آن خواهد بواصالو و تغییرات  27/02/1399مورخ 

شدگان و افراد تحت تکفتل آنتان صورت عدم پرداخت حق بیمه، مسئولیت درمان این گروه از بیمه در -2تبصره

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .متوجه سازمان تامین اجتماعی نخواهد بود

متقاضیانی که مشمول بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد یا ادامه بیمه به طور اختیاری می باشند، در صورت  -14

توانند پس از پایان دوره پیش پرداخت و صرفا در مرحله تغییر نوع بیمه، بدون بیمه میعدم انقطاع در پرداخت حق
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 ( ایتن بخشتنامه و همچنتین بتدون انجتام معاینتات پزشتکی2بنتد )در نظر گرفتن شرایط سن و سابقه مقرر در  

متورخ  13200/92/1000بخشتنامه شتماره صورت انجام معاینات پزشکی قبلی و یا احتراز شترایط مقترر در )در

یر کننتده( و رعایتت ستاربط )مرجع معرفی نامه از کارگزار ذیبا ارایه معرفیتغییرات بعدی آن(،  و 28/12/1392

 قرار گیرند. بیمه شدگان شرایط مقرر، در زمره 

بیمه را بعد از شروع بیمه قطع نمایند، ورود مجدد آنان منوط به رعایت که این افراد پرداخت حقدرصورتی -تبصره

 بخش کلیات این بخشنامه خواهد بود. 2و1مقررات، مطابق بندهای 

باشد بیمه آنان به صورت گروهی )ارسال لیست( می پرداخت حق که شدگان توافقی حذف سوابق بیمه استرداد و -15

 که شدگانیخصوص بیمه و در بیمه شدگان از طریق کاربرگ، توسط واحد وصول حقبا تایید و اعالم واحد امور بیمه

ن شتدگا کاربرگ، توسط واحد امور بیمه باشد از طریق می آنان به صورت انفرادی )برگ پرداخت( بیمهپرداخت حق

 گردد.انجام می

انجتام  یادشتده سیستتم طریتق از دریتافتی های حق بیمه مکانیزه مربوطه، استرداد سیستم ساخت صورت در -1تبصره

 خواهدشد. 

 :است پذیریکی از موارد ذیل امکان وقوعدرصورت  شدگان توافقی بیمه و حذف سوابق بیمه استرداد حق -2تبصره

مورد(،  فوت )حسب و کلی بازنشستگی، ازکارافتادگی مستمری برقراری تاریخ شده ازپرداختهای پیشبیمهحق استرداد

 همپوشانی با سایر انواع بیمه های تامین اجتماعی، همپوشانی با سوابق سایر صندوق های بیمه و بازنشستگی و... .

 نحوه محاسبه مبلغ قابل استرداد مطابق فرمول ذیل می باشد:  -3تبصره

 دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه  = حق بیمه قابل استرداد       ×( 27% - 9%)                                                

می باشتند صتورت  های مشمول قانون تامین اجتماعی که دارای درمانچنانچه همپوشانی با سایر بیمه -4تبصره

 اهد شد.پذیرد، استرداد حق بیمه بدون کسر سهم درمان انجام خو

 می باشد. گروه های خاص بیمه ایبا عنوان  44کد شدگان از بیمه گروه این نوع سابقه -16

ای ذیل از تاریخ صدور این بخشنامه و اصالح سیستم مکانیزه مربوطه به  های خاص بیمهکد نوع سابقه گروه-تبصره

 یابد.تغییر می 44

 نمودند. سال لیست( استفاده می)ار  001که قبال از کد    هاییکلیه گروه -

 59اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان با کد  -

 68اعضای انجمن صنفی نمایندگان بیمه آسیا با کد  - 

 75اعضاء و کارکنان شوراهای حل اختالف با کد  -
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نامه ره و تاریخ موافقتمدیره، شما شماره مصوبه هیات اقتصادی، فعالیت کارگزار، مشمولین، کد تاریخ شمول، نام -17 

اند در جدول پیوست های توافقی قرار گرفتههایی که تا قبل از صدور این بخشنامه در زمره بیمهو صورتجلسه گروه

 درج گردیده است.
 

های توافقی و ادامه پردازی بیمهتوانند درهر مرحله نسبت به قطع بیمهصورت تمایل میشدگان مربوطه در بیمه -18
آزاد، ادامه بیمه به طور اختیاری و ... بیمه حسب ضوابط مقرر در چارچوب بیمه صاحبان حرف و مشاغلخت حقپردا

 اقدام نمایند.
 

 های هیات مدیره محترم سازمان و ...( در)مصوبه توافقی هایبا بیمه قوانین و مقررات و ضوابط مرتبط در تغییر -19

  الرعایته بتوده کتهالزم انتداجتمتاعی قترار گرفتتهب مشمول قانون تامینکه در این چارچو هاییگروه همه خصوص

 گردد.اعالم می مراتب ،صورت تغییردر
 
 

 موارد خاص:
 

کارگزاران ذیربط و تصویب مراتب توستط                های منعقده فیمابین سازمان وجلسات و توافقنامهبا توجه به مفاد صورت

که بر اساس مکاتبات  تعیین های ذیلها به شرح بندگروه از این موارد خاصی برای برخی مدیره محترم سازمان، هیات

 با کارگزار ذیربط و برگزاری جلسات فیمابین منجر به اصالح گردید.
 

 بیمه طالب و روحانیون  -20

فتراهم ه منظور ب (1333الی  1324متولدین سال ) سال سن 60تا  50بینالب و روحانیون طدرخواست پذیرش 

 ،است، لذا پس از سال مذکور گردیدهمهیا  (1384در مقطع زمانی مربوطه )سال این افراد پردازی زمینه بیمه نمودن

سال سن صرفا درصورت داشتن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل مازاد  50پذیرش درخواست متقاضیان باالی 

 .پذیر خواهد بود امکانسال  50سن نسبت به 

   پذیرش حق بیمه سوابق گذشته طالب و روحانیون که خارج از ضوابط یادشتده بته ستازمان پرداختت  -1هتبصر

 : می باشدگردیده است مطابق بندهای ذیل امکان پذیر 

،         بتوده استتسال  60تا  50شدگانی که در تاریخ ثبت معرفی نامه در واحد اجرایی مربوطه سن آنان بین بیمه -

 سازمان محترم مدیره هیات 17/7/84مورخ   61967/1100شدگان موضوع مصوبه شماره نند بیمهمی بایست هما

 در کار عالیدستمزد مصوب شورای حداقل برابر 2/1 براساس پردازیبیمه از تاریخ شروع بیمهنسبت به پرداخت حق

 دام نمایند.مندی از تعهدات بلند مدت سازمان اقتا زمان بهره  مربوطه سنوات
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  ،بتوده استتستال  60ی مربوطه سن آنتان بتیش از یاجرا نامه در واحدشدگانی که در تاریخ ثبت معرفیبیمه - 

برابر حداقل دستتمزد مصتوب  5/1پردازی بر اساس از تاریخ شروع بیمه بیمهبایست نسبت به پرداخت حقمی

 عهدات بلند مدت سازمان اقدام نمایند.مندی از تعالی کار در سنوات مربوطه تا زمان بهرهشورای

های علمیه مکلف به ارسال سال سن، مرکز خدمات حوزه 60تا  50با پذیرش درخواست متقاضیان بین  -2تبصره      

 باشد.سال سن می 25تا  20بیمه طالب و روحانیون  بین لیست و پرداخت حق
 

 رزمندگان و بسیجیان فعال  بیمه -21

 باشد، با توجه به توافق به ماه بعد 2 بود تا آخرین روز که مقرر گردیده بیمهو پرداخت حق لیست ارسال مهلت -21-1

 گردد. درمان بسیجیان، صرفا تا آخرین روز ماه بعد تعیین می تامین عمل آمده با موسسه

رفی نامه انجام گردد، صرفا بتا شدگان که مقرر گردیده بود با صدور معه دفاتر درمانی این گروه از بیمهیارا -21-2

 باشد.پذیر میارسال لیست و پرداخت حق بیمه امکان

مراکز  شدگان با توجه به توافقات قبلی، عالوه بر مراکز درمانی سازمان، درمعاینات پزشکی این گروه از بیمه -21-3

حتد استتانداردهای  در گرفتته انجام معاینات و هاآزمایش کیفیت که)درصورتی درمان بسیجیان تامین درمانی موسسه

 گردد. معمول سازمان باشد( نیز انجام می
 

 مداحان و شاعران اهل بیت  -22

شدن فراهم گردیده بود، به علت اجرایی 01/10/1385که از تاریخ  سال سن 60تا 50متقاضیان بین درخواست پذیرش

ذکور تاکنون(، موضوعیت نداشته که مراتب به موجب زمینه پذیرش کلیه مشمولین فاقد شرایط سنی )از تاریخ م

( 19/11/1398مورخ  5347/98/5010با بنیاد دعبل خزاعی )موضوع نامه شماره 21/11/1398جلسه مورخ صورت

 د.گردتلقی می یکن لم ان( کفنی 2/642 بخشنامه صدور)06/01/1399تاریخ  از یادشده افراد پذیرش لذا گردید، تبیین
 

موور   14347/98/1000)موضووع موافقوت ناموه شوماره  هیو مشاوران خانواده قوه قضائ یکارشناسان رسم مرکز وکال، یاعضا بیمه-23

7/12/1398) 

لذا موارد  فنی( گردید، 667نامه فوق جایگزین بیمه وکال و کارشناسان قوه قضائیه )موضوع بخشنامه شماره موافقت

 وجه قرار گیرد: ذیل می بایست مورد ت

توانند بر اساس نظر مرکز مربوطه می هیو مشاوران خانواده قوه قضائ یکارشناسان رسم وکال،متقاضیان بیمه  -23-1

ه ستازمان معرفتی بت  بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزادیا بیمه توافقی انفرادی  ، گروهی بیمه توافقی در چارچوب

 پرداخت گردد:ش های ذیل به یکی از رو بایست هر ماه شده میبیمه تعیینگردند که در این صورت حق

 .پرداخت متمرکز( - با ارسال لیست واحد)توسط مرکز مذکور گروهی به صورت  -
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 .(توافقیبیمه های اخت پرد صدور برگ)شده توسط بیمه  به صورت انفرادی - 

  .مطابق مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد -

 یهتاشینتوع آزما بایستتمی سازمانپردازی، معاینه قبل از بیمه مشموالن جهت انجام معرفی در خصوص -23-2

 .دیاقدام نما صالحیذ یمشمول به واحد درمان یاعضا ینسبت به معرف مذکور تا مرکز اعالم  وکال را به مرکز ازین مورد

را  ازینمورد یهاشیآزما هیکل کهوکال مرکز  به دییتا مورد یدرمان مرکز کی و معرفی نییبه تع نسبت سازمان نیهمچن

سازمان در سراسر استان بالمانع  دییمورد تا یمراکز درمان ریمراجعه به سا، لیکن  اقدامدهد  متمرکز انجامبه صورت 

 باشد.می

  ادارات کل تامین اجتمتاعی در حوزه عملکرد دو شعبه مرکز استان و کیشماره  هشعب در هر استاننماید اضافه می

 . گرددیم نییتع به صورت متمرکز هاشیآزما جهیجهت وصول نت )با هماهنگی مرکز وکال( رق و غرب تهران بزرگش
 

در موارد استثناء برای افرادی که بنا به تشخیص و با عذر موجه و مدلل امکان پرداخت حق بیمه متعلقه تا  -23-3

ین نامه طرز تنظیم یآ 6الم مرکز وکال و در اجرای تبصره ماده آخرین روز ماه بعد وجود ندارد، سازمان می تواند با اع

متاه صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آنها به سازمان، به مدت مهلت ارسال لیست و پرداخت حق بیمه آنان یک

 دیگر اضافه نماید.
 

       بق قبلتی مشتمولین نامه، امکان محاسبه و وصول حق بیمه دوره اشتتغال و ستواتوافق 20در اجرای بند  -23-4

بر مبنای دستمزد زمان تقاضا در صورت بررسی دوره اشتغال مشمول و احراز آن از هر حیث توسط مرکز و ارسال 

باشتد. بیمه، فراهم میحق منضم به پروانه فعالیت صادره دوره مورد نظر، به اداره کل وصول متقاضی فهرست افراد

     بیمته بته بایست نسبت به اعالم و احتساب ستابقه پرداختت حتقلقه میبدیهی است پس از وصول حق بیمه متع

 ربط اقدام الزم صورت پذیرد.ذی واحد اجرایی

در صتورت انقطتاع  لتیکن در ،متانع بتودهبالفنی  667مشمول بخشنامه شدگان مهبیردازی پتمرار بیمهاس -23-5

 هیو مشاوران خانواده قوه قضائ یرسم رکز وکال، کارشناسانممه از ارایه معرفی نااز یست پس بامیبیمه پرداخت حق

پردازی بیمهادامه  به نسبت 07/12/1398 مورخ نامهمفاد موافقت مطابق ،(سابقه جمله سن و از) و احراز شرایط مقرر

  خود اقدام نمایند.

در زی ادامه بیمه پردابر مبنی  مذکورتمایل بیمه شدگان  و رداخت حق بیمهعدم انقطاع در پ در صورت -هصرتب

 ن احراز شرایط سن و سابقهبدواین افراد ، پذیرش شدهنامه از مرکز یادمعرفیه یارا و ذکرالاخیر نامهتموافقچارچوب 

  باشد.می پذیرامکان
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 موارد:سایر 

 

 شدگان باکل امور بیمهمقرر شد اداره  ،های توافقیبرای بیمهاحد الگوی و و ایجادامور به منظور یکسان سازی  -24

نامه با انعقاد توافقکه تا کنون  اییهگروه کارگزاران از و دعوت ریزی الزمبرنامه ضمن ،بطرهای ذیحوزه سایر همکاری

ء دستتمزدها و ارتقا ری ضوابط،نسبت به بازنگ ،نزد سازمان نموده اندشش قرار دادن متقاضیان بادرت به تحت پوم

 به عمل آورد. موارد، اقدام متناسب را و سایرتر مطلوب ه خدماتیارا

های جدید و همچنین رفع ابهام و ایجاد گروه کلی برای و ایجاد ضابطه نمودن در راستای متمرکز بخشنامه نیا -25

 :گردد یم ذیل دستور اداری و بخشنامه 32 نیگزیجا ،صدور خیتار از و هیته قیدر خصوص بیمه های تواف رویه وحدت
 

 .(طالب و روحانیونع بیمه )موضو9/3/1384مورخ  20346/5000شماره یدستورادار و فنی 638شماره  شنامهخب -

موضتوع بیمته )  5/11/1384متورخ  96607/5000 ر اداری شمارهو دستوفنی  1/640و  640بخشنامه شماره  -

 .(رزمندگان و بسیجیان فعال

 .(مداحان و شاعران اهل بیتموضوع بیمه )فنی  2/642و  1/642و  642بخشنامه شماره  -

 ن(مه پزشکان و پیراپزشکا)موضوع بی فنی 644بخشنامه شماره  -

 .(هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی ضوع بیمهو)م فنی 646بخشنامه شماره  -

 .(سازمان نظام دامپزشکی یعضاا وع بیمه)موض فنی 652بخشنامه شماره  -

 .ی نمایندگان بیمه ایران(اعضای انجمن صنف)موضوع بیمه  فنی 653اره بخشنامه شم -

 .(گردیگردی و جهاناعضای جامعه راهنمایان ایرانموضوع بیمه ) فنی 654بخشنامه شماره  -

 .(اعضای انجمن حمایت از مدیران مزرعه بیمه)موضوع  فنی 657بخشنامه شماره  -

 (.رکت صنعتی بوتانمجاز ش سرویسکاران رینی اعتباشرکت تعاواعضای ه فنی )موضوع بیم 658بخشنامه شماره  -

 (.بیمه معلم صنفی نمایندگاناعضای انجمن )موضوع بیمه  فنی 662بخشنامه شماره   -

 (.گروه صنعتی بوتاناعضای )موضوع بیمه  فنی 666بخشنامه شماره  -

 (.قوه قضائیهکال و کارشناسان و)موضوع بیمه  فنی 667بخشنامه شماره  -

 (.تمانسازمان نظام مهندسی ساخاعضای )موضوع بیمه  فنی 1/670و 670بخشنامه شماره  -

 (.نمایندگان بیمه آسیا اعضای انجمن صنفی)موضوع بیمه  فنی 672بخشنامه شماره  -

 (.حل اختالفو کارکنان افتخاری شوراهای  اعضافنی )موضوع بیمه  674بخشنامه شماره  -

 (.جمن صنفی نمایندگان بیمه البرزاعضای انفنی )موضوع بیمه  675امه شماره بخشن -
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اعضای سازمان )موضوع بیمه 6/4/1395مورخ  3357/95/1000و دستو اداری شماره  فنی 678بخشنامه شماره  - 

 (.بیعی کل کشورنظام مهندسی کشاورزی و منابع ط

 (.ت های امداد خودرویی برون شهریشرکجمن صنفی ان اعضایفنی )موضوع بیمه . 679بخشنامه شماره  -

 (.عضای سازمان نظام کاردانی ساختمانافنی )موضوع بیمه  680بخشنامه شماره  -

 (.یندگی های پیک موتوریبیمه راکبین و نمافنی )موضوع بیمه . 681بخشنامه شماره  -

 .(طبوعاتفعاالن حوزه رسانه و مفنی )موضوع بیمه  682بخشنامه شماره  -

 (.شرکت های کسب و کار مجازیشاغلین فنی )موضوع بیمه  683بخشنامه شماره  -

 .رفاه ایرانیان(تعاونی توسعه خدمات خودرو اعضای شرکت فنی )موضوع بیمه  687بخشنامه شماره  -

 .(معدنندسی اعضای سازمان نظام مهفنی )موضوع بیمه  688بخشنامه شماره  -

شتدگان،  بیمته امتور ارشد کارشناسان و روسا ای، بیمه معاونین ای، بیمه کل مدیران بخشنامه نای اجرای حسن مسئول

هتا، روستا، معتاونین و هتای ادارات کتل استتان های انفرادی و امور مستمری بیمه، نامنویسی و حساب وصول حق

 مسئولین ذیربط در شعب و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین خواهند بود.
 
 

االری م   س  صطفی  


