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 /مدریان ک  مستق  ستادیمعاونین  محترم 

 مدریان ک  تأمین اجتماعی استان

 مدری ان ردمان تأمین اجتماعی استان 
 با سالم 

هاا   دتاتورهای اداری متدا دی خصوص ادامه بیمه به طور اختیاری تااکنو  بشنانامهکه در با عنایت به این

تازی مقررات، تسهیل ها   دتتورهای اداری، شفافصادر گردی ه، لذا در راتتای تنقیح، تجمیع   تلشیص بشننامه

مصوبات هیات م یره در ارایه خ مات، ایجاد  ح ت ر یه در انجام امور   همچنین اصالحات صورت گرفته بر اتاس 

را  اجرایایها    احا های های تابده، توجه ادارات کل اتتا اجتماعی   صن  ق  هیات امنای محترم تازما  تامین

 نمای :به رعایت   اجرای دقیق مفاد این بشننامه جلب می

 قوانین و مقررات مرتبط:

 30/30/1030اجتماعی مصوب قانو  تامین 8تبصره ماده  -1

شاورای عاالی  23/11/1082های ماور    اصالحیه 22/32/1083نامه ادامه بیمه به طور اختیاری مصوب آیین -2

امناااای تاااازما  هیاااات 11/13/1011   31/13/1012، 12/33/1012، 11/11/1081تاااامین اجتمااااعی،

 های تابدهاجتماعی   صن  قتامین

 هیات عمومی دیوا  ع الت اداری 01/30/1088  مور 212دادنامه شماره  -0

 هیات عمومی دیوا  ع الت اداری 32/32/1081مور   11/81دادنامه شماره   -0

 هیات عمومی دیوا  ع الت اداری 10/30/1012مور   121دادنامه شماره  -3

 دیوا  ع الت اداری اجتماعیکار   تامین تشصصی بیمه،هیات  21/32/1013مور   21دادنامه شماره  -2

 مشمولین:

   1001تاا   های اجتماعی کارگرا  مصاوب اردیبهناتافرادی که به عللی غیر از علل من رج در قانو  بیمه -1

کاه طباق ش گا  خارج شا ه یاا بناون  در صاورتیاز ردیف بیمه 1030اجتماعی مصوب تیر تا  قانو  تامین

توانن  در اجارای گی باشن ، با توجه به شرایط من رج در ج    ذیل میالذکر منمو  بیمه بازننستقوانین فوق

 نامه مربوطه بیمه خود را به صورت اختیاری ادامه دهن .آیین

 

 
 ایحوزه: معاونت بیمه

 اداری ادامه بیمه به طور اختیاری هایها و دستوربازبینی، تجمیع و تلخیص بخشنامه موضوع:
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، تاازما  مدا نات حقاوقی   اماور مجلا  33/32/1010ماور   012/10/1133بر اتاس نظریاه شاماره  :1تذکر 

ای باا بیمه قابل قبو  باوده   تا   باا قااع ارتبااه بیماهقه پرداخت حقش گانی که نزد تازما  دارای تاببیمه

گیرن    پ  از م تی از آ  صان  ق خااص نیاز خاارج   ای دیگر قرار گرفته   یا میتازما ، منمو  صن  ق بیمه

ن  ق بیماه د ره ماورد نظار باه صااجتماعی )منر ه به ع م انتقاا  حاقمتداقبا به اعتبار توابق موجود در تامین

مربوطه( اق ام به اندقاد قرارداد ادامه بیمه به طور اختیاری نموده یا بنماین  چنانچه در زماا  ارایاه تقایاای اداماه 

های بیماه   ش گا  تازما  خارج   همچنین تحت پوشش هیچ یک از صن  قبیمه به طور اختیاری از ردیف بیمه

مه به طور اختیااری آناا  مدتبار   باه تباع آ  پاذیرق تاوابق بازننستگی نباشن ، در این صورت قرارداد ادامه بی

 بیمه ایجادی ناشی از آ  نیز با رعایت تایر شرایط مقرر بالمانع خواه  بود.  پرداخت حق

قانو  کار   اتتفساریه آ ، مبنی بر پاذیرق ما ت خا مت نظاام  10با توجه به قانو  اصالح تبصره ماده  :2تذکر

اجتماعی به عنوا  تابقه خ متی، متقاییا  با ارایه کارت پایا  خ مت در هر یاک از مین ظیفه منمولین قانو  تا

شدب تازما  مجاز خواهن  بود در صورت تمایل با ارایه درخواتت   اندقاد قرارداد ادامه بیمه به طاور اختیااری باا 

یهی اتات اخاذ درخواتات از اجتماعی قرار گیرن . با رعایت تایر یوابط تدیین ش ه، تحت پوشش مقررات تامین

 پذیر نشواه  بود.متقایی به اعتبار کارت مدافیت از خ مت نظام  ظیفه به دلیل ع م اناباق با یوابط مقرر امکا 

 :شرایط پذیرش درخواست 

 جدول شرایط سن و سابقه

 تاریخ مصوبه شماره مصوبه ردیف

مرجع 

تصویب 

 کنن ه

 نوع اصالح تاریخ اجرا

 لغایت از

تابقه  ح اقل

جهت پذیرق 

 تقایا

ح اکثر تن جهت پذیرق 

 تقایا )تا (

 ز  مرد

1 

تیص    چهل 

  شنمین 

 جلسه

22/32/1083 

شورای عالی 

تامین 

 اجتماعی

 03 03 ر ز 023 11/11/1082 31/38/1083

2 

تیص    پنجاه 

  هفتمین 

 جلسه

23/11/1082 

شورای عالی 

تامین 

 عیاجتما

 33 33 ر ز 03 22/31/1013 23/11/1082

0 

 0بن  

تیزدهمین 

 جلسه

 33 33 ر ز 03 ادامه دارد 20/31/1013 هیات امنا 11/11/1081
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چنانچه تن متقایی در زما  ثبت تقایا بیش از تنین من رج در ج    مذکور باش ، پذیرق درخواتت منوه  -8

 بیمه قبلی مداد  مازاد تنی مقرر خواه  بود.داخت حقبه دارا بود  تابقه پر

باشن  از اعما  شرایط تانی بیمه می( تا  تابقه پرداخت حق13آ  گر ه از متقاییانی که ح اقل دارای ده ) -1

 مقرر مداف خواهن  بود.

بیمه با نر  بیمه که به لحاظ بازننستگی مدتبر باش  )به اتتثنا تابقه پرداخت حقهر نوع تابقه پرداخت حق -13

التفا ت مربوطه در احاراز شارایط ها پ  از پرداخت مابهجزیی(   همچنین کلیه توابق منتقله از تایر صن  ق

 تن   تابقه مقرر به منظور اندقاد قرارداد مالک عمل خواه  بود.

  در صورتی که ( درص10بیمه چهارده )بیمه بافن گا  قالی، قالیچه، گلیم   زیلو با نر  حقتوابق پرداخت حق -11

نامه اجرایی قانو  بیماه هاای اجتمااعی قاالی بافاا ، بافنا گا  فارق   ( آیین13طبق یوابط مقرر در ماده )

دار )ک دار( به تابقه کامل تب یل گردد در احراز شرایط تان   تاابقه متقایایا  شاغال  صنایع دتتی شناته

( درصا  33صورت تابقه آنا  باه نسابت پنجااه )ر اینباش . در غیادامه بیمه به طور اختیاری قابل پذیرق می

 بیمه مالک عمل خواه  بود. تنوات پرداخت حق

های مربوطه قبلی   یاا ایان بشنانامه نامهدر اجرای آیینبار  (1)کلیه متقاییا  بیمه اختیاری که ح اقل یک -12

( مرتباه 0به بد ، ح اکثر تا تاه ) 31/38/1083نماین  از تاریخ بیمه پرداخت نموده یا میقرارداد تنظیم   حق

 دیگر مجاز به اندقاد قرارداد ب    در نظر گرفتن شرایط تن   تابقه با رعایت تایر شرایط مقرر خواهن  بود.

اجتمااعی   همچناین هاای د لتای منامو  قاانو  تاامینبا توجه به اینکه افراد شاغل در موتسات   شرکت -10

هاای یاک از نظاامام مرخصی ب    حقوق از حالت اشتغا  خاارج   تاابع هایچهمکارا  شاغل در تازما  در ای

توانن  نسبت به ادامه بیمه خویش به طریق اداماه ای قرار ن ارن ، در صورت تمایل   احراز شرایط مقرر میبیمه

نا . با یهی بیمه به طور اختیاری   یا بیمه صاحبا  حرف   مناغل آزاد با رعایت تایر شرایط مقرر اقا ام نمای

 اتت با شر ع به کار مج د در محل اشتغا   قبلی، ادامه بیمه آنا  همانن  گذشته خواه  بود.

( مصاوبه هفتااد   چهاارمین 3با توجه به بن  )  ای به اتباع خارجی در راتتای تدمیم   گسترق پوشش بیمه -10

نامه ( آیین1الحاق یک تبصره به ماده ) بنی برم یاجتماعنیتازما  تام یامنا اتیه 12/33/1012جلسه مور  

شااورای عااالی  23/11/1082  اصااالحیه مااور   22/32/1083اختیاااری مصااوب  بااه طااورادامااه بیمااااه 

پردازی آنا  قااع باشن    به هر دلیل راباه بیمهاجتماعی، اتباع خارجی که دارای مجوز اقامت مدتبر میتامین
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اختیاری  طورتوانن  نسبت به ادامه بیمه به باش    دارای تایر شارایط من رج در این بشننامه باشن ، میشا ه  

  اق ام نماین .

بایسات دارای مجاوز اقامات مدتبار پردازی ادامه بیمه به طور اختیاری مایاتباع خارجی در طو  د ره بیمه تذکر:

بیمه، تاریخ اعتبار مجوز اقامت را کنتر    پرداخت حق  ص  ر برگباشن . بنابراین  اح های اجرایی مکلفن  در زما

 بیمه پ  از انقضای مهلت یاد ش ه اجتناب نماین . از دریافت حق

 بیمه:نحوه ارایه درخواست و ضوابط انعقاد قرارداد و پرداخت حق

( توتاط 0(   )1پیوتات شاماره )های ارایه درخواتت ادامه بیمه به طور اختیاری   اندقاد قرارداد ماابق فرم -13

 پذیرد.متقایی   یا  کیل قانونی  ی   ثبت آ  در دبیرخانه شدبه انجام می

صادره از تاوی دفااتر اتاناد  نامهبه منظور ایجاد  ح ت ر یه، تسهیل   تسریع در نحوه پذیرق مفاد  کالت تذکر:

گاردد، اعااای اختیاار خارج از کنور مقرر مایهای تیاتی جمهوری اتالمی ایرا  در رتمی در ایرا    نماین گی

ناماه یاا قیا  هرگوناه عباارتی          باه  کیال در  کالات« ایاجتماعی جهت انجام امور بیماهمراجده به تازما  تامین»

ای مرباوه باه موکال )باه اتاتثنای مدایناات پزشاکی با             که حا ی همین مدنا باش  برای انجام کلیه اماور بیماه

 بیمه کافی خواه  بود.پردازی( نظیر تنریفات درخواتت، اندقاد قرارداد   پرداخت حقمهبی

( مااه از تااریخ ثبات تقایاا در دبیرخاناه شادبه 2رف ما ت د  )ظ اح  اجرایی مربوطه موظف اتت ح اکثر  -12

باه منظاور بیمه، مدرفی به پزشک مداین اتتحقاق یا ع م اتتحقاق متقایی )از لحاظ تن، تابقه پرداخت حق

( حسب ماورد باه 0(   ته )2های پیوتت شماره د  )اخذ نظریه پزشک( را بررتی   نتیجه را با اتتفاده از فرم

( ر ز 23متقایی اعالم نمای . متقایی نیز از تاریخ  صو  اعالم کتبی موافقت تازما  ح اکثر به م ت بیسات )

بیمه مقرر ظرف اندقاد قرارداد نسبت به پرداخت حق فرصت دارد جهت اندقاد قرارداد به شدبه مراجده   پ  از

 بیمه اق ام نمای .  پرداخت حقمهلت من رج در برگ

صاورت قارارداد ( ماه بد  خواه  بود، در غیار ایان2بیمه هر ماه ح اکثر تا آخرین ر ز د  )مهلت پرداخت حق -11

موکاو  باه تسالیم تقایاای ج یا     بیمه پرداخت ش ه اتت لغو   ادامه بیمهمندق ه از آخرین ماهی که حق

 موافقت تازما  با رعایت تایر شرایط مقرر در این بشننامه خواه  بود.

ش ه صادر لایکن توتاط  ی پرداخات نگاردد، امکاا  بیمه، قبل از فوت بیمهپرداخت حقکه برگدر صورتیتذکر: 

   میسر خواه  بود.بیمه بیمه توتط بازمان گا  قبل از انقضای مهلت پرداخت حقپرداخت حق
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تار خا مات باه   منا ی   ارایاه مالاوبمن ی از خ مات الکتر نیک   افزایش ریایتبه منظور گسترق   بهره -18

ش گا  اداماه بیماه بیمه به صورت غیرحضوری )اینترنتی( عملیاتی   بیمهپرداخت حقش گا ، ص  ر برگبیمه

پرداخات غیرحضاوری    ارد نماود  د ره پرداخات بارگتوانن  با  ر د به تاامانه صا  ر به طور اختیاری می

بیماه خاود را صاادر   نسابت باه پرداخات پرداخات حاقبیمه از یکماه تا ح اکثر اتفن ماه هر تا ، برگحق

 های بانکی عضو شبکه شتاب اق ام نماین .بیمه با اتتفاده از کلیه کارتحق

باشان    تمایال دارنا  صا  ر منا  نمایینترنتای بهارهشا گا  از امکاناات ابا عنایت به اینکه برخای از بیماه -11

گاردد  های رتمی انجام پاذیرد، مقارر مایبیمه آنا  از طریق درگاه اینترنتی توتط کارگزاریپرداخت حقبرگ

بیمه این قبیل از افراد اقا ام ززم باه عمال آیا .   پرداخت حقصورت مراجده بیمه ش ه نسبت به ص  ر برگدر

هاای مصاوب موجاود باوده کاه قابال دریافات از لزحمه عملکارد کاارگزاری در قالاب تدرفاهاب یهی اتت حق

 باش . ش گا  میبیمه

ش گا  در صورت تناشیص تقصایر از تاوی کاارگزاری : مسئولیت هر گونه خسارت  ارده به تازما  یا بیمهتذکر

 اه  ش . متوجه مسئو  کارگزاری ذیربط بوده   با آنا  برابر یوابط مقرر رفتار خو

بیمه شامل تاامانه اینترنتای   یاا مراجداه باه شادب   پرداخت حقهای دریافت برگانتشاب هر یک از ر ق -23

ش ه بوده   ززم اتت از اعما  هرگونه محا  یتی در ایان زمیناه بارای ها بنا بر تنشیص   میل بیمهکارگزاری

 ش گا  خودداری گردد. بیمه

ش گا    مماندت از احتماا  لغاو قراردادهاای من ی بیمهمنظور افزایش ریایت در مواقع قادی اینترنت، به تذکر:

 بیمه از طریق تیستم عملیاتی شدبه اق ام نمای . پرداخت حقآنا   اح  اجرایی مکلف اتت نسبت به ص  ر برگ

کنتر   ش ه،پرداخت صادره از جمله هویت بیمهمسئولیت کنتر    اطمینا  از صحت اطالعات من رج در برگ -21

پرداخات بیمه، د ره پرداخت حق بیمه   ... بار عها ه کارشاناس صاادر کننا ه بارگتاریخ مهلت پرداخت حق

 باش .بیمه )اعم از شدبه یا کارگزاری( میحق

حساب تاا  گذشاته خواها  ماه هر تا  به بد  منوه به محاتبه گردقبیمه فر دینپرداخت حقص  ر برگ -22

 بود.

ش گا  ززم اتت به هنگام اندقاد قرارداد   انجاام مقررات   حفظ حقوق تازما    بیمه به منظور اجرای دقیق -20

مداینات پزشکی ب  ا هویت متقایی با اخذ م ارک شناتایی مدتبر از قبیال شناتانامه   کاارت ملای احاراز   

 ت   با رعایت تایر یوابط مربوطه نسبت به اندقاد قرارداد اق ام گردد.
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بیمه به طور اختیاری از تاریخ ثبت تقایا در دبیرخانه شدبه یاا کاارگزاری رتامی تاازما   تاریخ شر ع ادامه -20

 باش .می

( ر ز اداری از تاریخ ثبت درخواتت نسبت به اتاتدالم 2ش گا  مکلف اتت ح اکثر ظرف د  ) اح  امور بیمه -23

اح  مربوطاه نیاز موظاف اتات های انفرادی اق ام نمای .  بیمه از  اح  نامنویسی   حسابتابقه پرداخت حق

بیماه متقایای را باه  احا  اماور ح اکثر ظرف م ت یک هفته از تااریخ اتاتدالم، کال تاابقه پرداخات حاق

بیمه نزد شدب دیگر تاازما  باشا ، بالفاصاله ش ه دارای توابق پرداخت حقش گا  اعالم   چنانچه بیمهبیمه

بایسات حا اکثر ظارف       صاورت شادب مقصا  مایدر ایان نسبت به اتتدالم تابقه از شدب ذیربط اق ام نمای ؛

 ( هفته از تاریخ اتتدالم، تابقه مورد درخواتت را به شدبه مب ا اعالم نماین .1یک )

هاای اخاذ شا ه جهات اعاالم نتیجاه باه تکلیف نهایی درخواتتش گا  مکلف اتت تا تدیین اح  امور بیمه -22

 نمای .   گیری متقایی ظرف مهلت مقرر، مویوع را پی

به منظور تسریع در امور، چنانچه متقایی ح اقل تابقه ززم جهت اندقااد قارارداد را دارا باشا ، یامن عقا   -21

بیمه از تایر شدب   عن اللز م اصالح دتتمزد آ ری کلیه توابق پرداخت حققرارداد، ززم اتت نسبت به جمع

 ن بشننامه اق ام گردد.( ای38( تا )32بیمه  فق مفاد بن های )مبنای پرداخت حق

 نحوه انجام معاینات پزشکی:

هاای انفارادی   احاراز ش گا  موظف اتت پ  از اعالم تابقه توتط  اح  نامنویسی   حساب اح  امور بیمه -28

بیمه با توجه به یوابط مقرر در این بشننامه تریدا نسبت به شرایط متقایی از حیث تن   تابقه پرداخت حق

 رجع پزشکی مربوطه اق ام نمای .مدرفی متقایی به م

  در راتاتای تحقاق  13/32/1011( یک هزار   نهص    هنتمین جلسه هیأت م یره ماور  3در اجرای بن  ) -21

تازی امور، تساریع در فرآینا  تدمایم   گساترق پوشاش بر تسهیل   ر ا  های عملیاتی تازما  مبنیبرنامه

 دارد:های اداری اعالم میمن ی متقاییا    کاهش هزینهاح ریایتای به آحاد افراد جامده، ارتقا تبیمه

طور اختیاری درصورت احراز توأما  شرایط ذیل از انجام مداینات پزشکی ا لیه مدااف کلیه متقاییا  ادامه بیمه به 

 خواهن  بود:

 داشته باشن . بیمه )با نر  کامل( ظرف ده تا  قبل از تاریخ درخواتت یک تا  تابقه پرداخت حق -

 بیمه )با نر  کامل( باشن .ر ز تابقه پرداخت حق 13ظرف یک تا  قبل از تاریخ درخواتت دارای  -



 
 اجتماعیمینأت سازمان

 اعال ریمد

 

 

 بسمه تعالی

 وزارت تعاون ،کار و رافه اجتماعی

 

 
 0303/99/0333 شماره:
 01/31/0099 اترخی:
  ويپست:

 

 91930تلفن: 0195999999،کدپستی:099تهران:خیابان آزادی، پالک    91774174ش ش :

 «شدگانامور بیمه 22شماره  تلخیص بخشنامه»

 28/13/1012( یک هزار   چهارص    پنجاه   هفتمین جلسه هیات م یره مور  0در گذشته به اتتناد بن  ) تذکر: 

 ان :م مداینات پزشکی ب   قرارداد مداف بودهمتقاییا  مربوطه در صورت احراز شرایط ذیل از انجا

 ای آنا  ت ری نن ه باش .( ماه از قاع ارتباه بیمه1الف( در تاریخ ارایه درخواتت بیش از )

بیمه که ( ر ز تابقه پرداخت حق023ای به طور پیوتته ح اقل تیص    شصت   پنج )ب( قبل از قاع ارتباه بیمه

 اتت را دارا باشن .به لحاظ ازکارافتادگی مدتبر 

باشن  لذا اتتفاده از ای نمیبا توجه به اینکه متقاییا  ادامه بیمه به طور اختیاری تحت پوشش هیچ نوع بیمه -03

 باش . هر نوع دفترچه درمانی جهت انجام مداینات مذکور خالف مقررات می

قرر   ب    انجاام مدایناات ا لیاه ش گانی که تا قبل از ص  ر این بشننامه بر خالف یوابط مآ  گر ه از بیمه -01

نسبت به اندقاد قرارداد با آنا  اق ام ش ه اتت یر رتی به مدرفی آنا  جهت انجام مداینات پزشکی باه مرجاع 

صورت ززم اتت کلی باش ، در اینمن ی از تده  ازکارافتادگیش ه خواها  بهرهمداین نبوده، لیکن چنانچه بیمه

ش گا  اق ام گاردد. با یهی اتات در ایان قبیال ماوارد ( امور فنی بیمه11ماره )( بشننامه ش00ماابق بن  )

کلی تلقای گاردد، برخاورداری ش ه طبق رای کمیسیو  پزشکی در زما  اندقاد قرارداد ازکارافتادهچنانچه بیمه

کمیسایو   پذیر نبوده، لیکن مدرفی ایناا  باه ی از تده  ازکارافتادگی در خصوص بیماری ب   قرارداد امکا 

 ها بالمانع خواه  بود.پزشکی در ارتباه با تایر بیماری

درصورتی که براتاس گواهی پزشک مدتم  تازما ، متقایی در ب   قرارداد به علت بیماری یا عاریه خاصای  -02

کلای کلی شناخته شود، بیماری یا عاریه مذکور موجاب اتاتفاده  ی از مزایاای قاانونی ازکارافتاادهازکارافتاده

صورت امکا  اتتفاده از حمایت ماذکور واه  بود مگر اینکه به عاریه یا بیماری دیگری مبتال شود که در ایننش

 با رعایت مقررات مربوطه بالمانع خواه  بود.

کلی آنا  )مویوع بن  آ  گر ه از متقاییانی که طبق تنشیص تازما ، بیماری یا عاریه منجر به ازکارافتادگی -00

بیمه قبلی باش  از شمو  حکم مقرر در بن  مذکور خارج بوده   در این موارد   پرداخت حق( مربوه به د را02

 گردد.ش گا  اق ام می( امور فنی بیمه11بشننامه شماره ) «20توجه بن  »برابر 

نامه، نظریه پزشاک ( از تاریخ دریافت مدرفی23باش  ح اکثر ظرف بیست ر ز )مرکز مداین تازما  موظف می -00

 کنن ه ارتا  نمای .را درخصوص  یدیت جسمی   ر حی متقایی به شدبه درخواتت مدتم 
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چنانچه متقاییا  دارای توابق شرکت در کمیسیو  پزشکی   انجام مدایناات ا لیاه در پر نا ه فنای باشان ،  -03

 اح های اجرایی مکلفن  هنگام مدرفی متقاییا  به پزشک مدتما  )هماننا  مدرفای باه کمیسایو  پزشاکی( 

 بق مربوطه را پیوتت نماین . توا

در مواردی که متقاییا  در مداینات مربوطه دارای عاریه یا بیماری بوده که با توجه به ش ت آ  دارای تایر  -02

بایست نهایت دقت را در ص  ر نظریه مربوطه در چارچوب ج    تدیین باش ، پزشکا  مدتم  میر ن ه میپیش

ل آ رن  تا موجبات تضییع حقوق قانونی تاازما    یاا احیاناا متقایای عضو   از کارافتادگی به عمدرص  نقص

 فراهم نگردد. 

های ززم   با توجه به شواه    قراین، عالیم چنانچه پزشک مدتم  پ  از انجام مداینات   آزماینات   بررتی -01

درج تنشیص بایست پ  از های پزشکی اظهارنظر تایر پزشکا  متشصص را یر ری تنشیص ده ، می  یافته

 ا لیه خود، متقایی را حسب مورد به کمیسیو  پزشکی تشصصی مربوطه ارجاع نمای . 

به منظور رعایت جوانب حقوقی، در مواردی که طبق رای مرکاز مدااین، متقایای باه علات مدلولیات ذهنای  -08

 باش ، اندقاد قرارداد با قیم قانونی بالمانع خواه  بود.کلی میازکارافتاده

 ابت اادامه بیمه به طور اختیاری   افراد تحت تکفل  ی به منظور اتتفاده از خ مات درمانی  اییدرگذشته متق -01

هایی که مربوه به د را  گرفتن    تازما  در قبا  درما  بیماریبا مدرفی تازما  مورد مداینه پزشکی قرار می

موجب بنا  یاازدهمین مصاوبه پنجااه   گونه تده ی ن اشته اتت؛ لیکن به پردازی آنا  بوده، هیچقبل از بیمه

در راتاتای ایجااد  20/32/1010های تابداه ماور  اجتماعی   صن  قامنای تازما  تامینیکمین جلسه هیات

من ی هر چه بینتر مشاطبین، شره انجام مدایناه ای   ریایت ح ت ر یه   تسهیل در گسترق پوشش بیمه

منا ی از خا مات ختیاری   افراد تحت تکفال قاانونی آناا  جهات بهارهپزشکی متقاییا  ادامه بیمه به طور ا

شا ه از تدها  درمانی تازما  حذف گردی . ب یهی اتت مداینه ب   قرارداد متقایی به منظور برخورداری بیمه

 باش .ازجرا میازکارافتادگی با رعایت مقررات مربوطه ززم

 بیمه:دستمزد مبنای پرداخت حق

هاای تابداه اجتمااعی   صان  قامنای تازما  تامین( مصوبه هنتاد   پنجمین جلسه هیات1)به موجب بن    -03

بیمه ( تا  تابقه پرداخت حق3بیمه منمولین برای کسانی که بیش از )مبنای پرداخت حق، 11/13/11مور  

یای ادامه بیمه باه طاور ( ر ز قبل از ثبت تقا023( درص  میانگین دتتمزد آخرین )133( تا )13دارن  بین )

( ح اقل دتتمزد مصاوب شاورای عاالی کاار 2/1اختیاری به انتشاب متقایی خواه  بود منر ه بر اینکه از )
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بیماه ( تا  تابقه پرداخت حق3( تا    یا کمتر از )3بیمه متقاییانی که )کمتر نباش    مبنای پرداخت حق 

 ح اقل   ح اکثر دتتمزد شاغلین خواه  بود.( 2/1دارن  به انتشاب متقایی بین )

 12/32/1018م یره محترم مور  ( یک هزار   هنتص    پنجاه   د مین صورتجلسه هیات0در اجرای بن  ) :1تذکر

دارای  1011ش گا  ادامه بیمه به طور اختیاری که در پایا  تا  بیمه بیمهمقرر گردی  ح اقل مبنای پرداخت حق

حا اقل دتاتمزد ( 1/1)ح اقل دتتمزد مصوب شورای عالی کار باه ( 2/1)از  1018ان ، در تا  ا  بودهقرارداد فد

اعما  گردد   درخصوص متقاییا  که درخواتت آنا  در  1011( درص  افزایش بد ی نیز در تا  13تغییر   ده )

ح اقل دتتمزد مصاوب ( 2/1)بیمه، اخت حقثبت دبیرخانه شدبه ش ه بود، ح اقل دتتمزد مبنای پرد 1018تا  

 شورای عالی کار لحاظ گردی ه اتت.

کار باه تااوح دتاتمزد شااغلین ایاافه عالیکه طبق مقررات مصوب شورای یاز ابت ای هر تا  به میزان :2تذکر

 1011مه از تا  بییاب ؛ در هر حا  مبنای پرداخت حقش گا  افزایش میگردد، مبنای پرداخت حق بیمه بیمهمی

 ح اقل دتتمزد مصوب شورای عالی کار کمتر   از ح اکثر دتتمزد مصوب بینتر نشواه  بود.( 2/1)به بد  از 

اجتمااعی شورای عالی تامین 23/11/1082در گذشته بر اتاس مصوبه تیص    پنجاه   هفتمین جلسه مور   -01

( تاا  تاابقه 13که بیش از ده )به طور اختیاری برای کسانی ش گا  ادامه بیمهبیمه بیمهمبنای پرداخت حق

بیماه آخارین تیصا    عبارت بوده اتت از میانگین دتتمزد مبنای پرداخت حاق ،ان بیمه داشتهپرداخت حق

( قبل از تاریخ ثبت تقایای ادامه بیمه به طور اختیاری منر ه بر اینکه مبلغ مزباور کمتار از 023شصت ر ز )

بیمه متقاییانی که کمتر از       زد مصوب شورای عالی کار در زما  تقایا نباش    مبنای پرداخت حقح اقل دتتم

ان  به انتشاب متقایی باین حا اقل   حا اکثر دتاتمزد شااغلین  بیمه داشته( تا  تابقه پرداخت حق13ده )

 بوده اتت.

( ر ز متقایایا  023ن تیص    شصت )بیمه آخریدر مواقدی که تدیین میانگین دتتمزد مبنای پرداخت حق -02

ادامه بیمه به طور اختیاری با بشنی از توابق منتقله، بیمه بیکاری، غرامت دتتمزد ایاام بیمااری، باارداری   

 توابق ایام خ مت تربازی ت اخل داشته باش  می بایست به شرح ذیل اق ام گردد:   

التفا ت مربوطاه باه نسابت ام خ مت تربازی، مبنای اخذ مابهها   یا ایدر مورد توابق منتقله از تایرصن  ق الف(

( ر ز مالک عمال 023بیمه در آخرین تیص    شصت )ر زهای مورد نیاز جهت تدیین میانگین مبنای پرداخت حق

 قرار گیرد.
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میاناگااین در مورد توابق ناشی از دریافت مقرری ایام بیمه بیکاری   غرامت دتتمزد ایام بیماری   باارداری،  ب( 

ر ز( باه نسابت  13حاقوق   مزایای مبنای محاتبه مقرری بیمه بیکاری   غرامت دتتمزد ایام بیماری   بارداری )

بیمه متقاییا  در ریز دتتمزد مربوطه لحااظ ر زهای مورد نیاز جهت تدیین میانگین دتتمزد مبنای پرداخت حق

 شود.

 ای:بیمه و تعهدات بیمهنرخ پرداخت حق

اجتمااعی   امناای تاازما  تاامینهیاات 31/13/1012( هفتااد   هفتماین جلساه ماور  0ب بنا  )به موج -00

  اصاالحیه ماور   22/32/1083نامه ادامه بیماه باه طاور اختیااری مصاوب ( آیین2های تابده ماده )صن  ق

 اصالح گردی : بیمه به شرح ذیلاجتماعی، نر  پرداخت حقشورای عالی تامین 23/11/1082

اجتمااعی بابات بیمه متقاییا  ادامه بیمه به طور اختیاری برای اتتفاده از تده ات مویوع قاانو  تاامینتهم حق

( قاانو  در 0های مویاوع بنا های )الاف(   )ب( مااده )بازننستگی، فوت   ازکارافتادگی   همچنین بابت حمایت

 ( درص  تدیین گردی .21مجموعا بیست   هفت ) 1011ی تا  نامه ادامه بیمه به طور اختیاری از ابت اآیین

( درصا  22بیمه ادامه بیمه به طور اختیاری مداد  بیست   شاش )نر  پرداخت حق 31/38/1083از تاریخ تذکر: 

 بیمه بوده اتت.مبنای پرداخت حق

ماورد اشااره باه میازا            بیماه اجتمااعی عاال ه بار نار  حاق( قانو  تاامین28بر اتاس ماده بیست   هنت ) -00

 بیمه به عه ه د لت خواه  بود. ( درص  حق0ته )

( درصا  تغییار نماود لاذا 21بیمه به بیست   هفات )نر  پرداخت حق 1011با توجه به اینکه از ابت ای تا   -03

ش گا  شدب مکلف گردی نا  یامن اطاالع رتاانی، در اتارع  قات نسابت باه اتاتشراج  اح های امور بیمه

ش گا    همچنین با دعوت از آنا    یا  کیل قانونی  ی جهت تنظیم قرارداد ج ی ، اخذ امضاا منشصات بیمه

 ش ه   مسئولین ذیربط   ثبت آ  در دبیرخانه شدبه اق ام نماین .از بیمه

رتا  نگاارق نسبت به ارایه درخواتت اق ام نموده، لیکن لغایت ا 23/13/1012متقاییانی که از تاریخ مصوبه  -02

افزار باه بدا  بیمه نگردی ه بودن ، از تاریخ ارتا  نرمپرداخت حقمربوطه موفق به اندقاد قرارداد   یا ص  ر برگ

( درص  21بیمه بیست   هفت )بیمه با نر  پرداخت حقپرداخت حقبایست با اندقاد قرارداد   یا ص  ر برگمی

 نمودن .اق ام می
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( 22بیمه بیسات   شاش )ارداد فدا  ادامه بیمه به طور اختیاری با نر  پرداخت حقش گانی که دارای قربیمه -01

ان ، از اق ام نموده 01/30/1011الحساب لغایت بیمه به صورت علیان    نسبت به پیش پرداخت حقدرص  بوده

 رص  تغییر یافته اتت.( د21به بیست   هفت ) آنا  بیمهبیمه، نر  پرداخت حقتاریخ آخرین د ره پرداخت حق

دارای قرارداد فدا  باوده   تاا تااریخ ارتاا  نگاارق،  23/13/1012ش گانی که قبل از تاریخ آ  گر ه از بیمه -08

بایسات ننا ه بودنا ، مای 1012لغایت اتفن  تاا   1012پرداخت بازه زمانی دی تا  موفق به دریافت برگ

نمودن  کاه در ایان صاورت د ره مزبور )درمهلت مقرر( به شدبه ذیربط مراجده می پرداختجهت دریافت برگ

بیماه بیسات   شاش  اح  اجرایی مربوطه مکلف بوده اتت ب  ا قرارداد ادامه بیمه به طور اختیاری با نر  حق

با یهی  نماود.بیمه د ره فوق ازشدار اقا ام مایپرداخت حق( درص  را فدا    ت   نسبت به ص  ر برگ22)

بیماه بیسات   بایست مج دا قرارداد ادامه بیمه به طور اختیاری با نر  حاقاتت پ  از انجام فراین  مزبور می

( درصا  امکاا  اداماه 21بیماه بیسات   هفات )( درص  مشتومه   با فدا  نمود  قرارداد با نر  حق22شش )

 نمودن . ش ه را میسر میپردازی بیمهبیمه

کلاای، فااوت   درمااا  حسااب شاارایط مقاارر در قااانو  مری بازننسااتگی، ازکارافتااادگیبرخااورداری از مساات -01

کلی عال ه بر شرایط مزبور، رعایت مفاد بنا  اجتماعی خواه  بود. در مورد برقراری مستمری ازکارافتادگیتامین

 اتت.( این بشننامه الزامی02)

( درصا  از مساتمری 2با کسار د  ) 31/38/1083بگیرا  ادامه بیمه به طور اختیاری از تاریخ درما  مستمری -33

تارانه درماا  ماوردی گیرد   کسار حاقاجتماعی انجام می( قانو  تامین81مربوطه ماابق ماده هنتاد   نه )

 نشواه  داشت.

بگیرانی که با احتسااب تاابقه پرداخات ش گا  ادامه بیمه به طور اختیاری   آ  گر ه از مستمریکلیه بیمه تذکر:

منا  بگیرا  قرار گرفته   با پرداخت فراننیز از خا مات درماانی تاازما  بهارهبیمه اختیاری در زمره مستمریقح

 باشن .ش گا  اجباری از پرداخت فراننیز درمانی مداف میهمانن  بیمه 31/38/1083ان  از تاریخ ش ه

شکی )پر تز   ار تز(   کمک  هزیناه تافر پرداخت هزینه کفن   دفن،  تایل کمک پز31/38/1083از تاریخ  -31

 پذیر خواه  بود.ش گا  ادامه بیمه به طور اختیاری ماابق مقررات مربوطه امکا بیمار   همراه به بیمه

اجتماعی پرداخت غرامت دتتمزد ایام بیمااری، باارداری   کماک با توجه به تداریف من رج در قانو  تامین: 1تذکر

 ع بیمه مویوعیت نشواه  داشت.هزینه ازد اج در این نو



 
 اجتماعیمینأت سازمان

 اعال ریمد

 

 

 بسمه تعالی

 وزارت تعاون ،کار و رافه اجتماعی

 

 
 0303/99/0333 شماره:
 01/31/0099 اترخی:
  ويپست:

 

 91930تلفن: 0195999999،کدپستی:099تهران:خیابان آزادی، پالک    91774174ش ش :

 «شدگانامور بیمه 22شماره  تلخیص بخشنامه»

کماک باارداری    »اجتماعی باه خواتاته حاذف عباارت با عنایت به اقامه دعوی به طرفیت تازما  تامین :2تذکر 

  اصااالحیه مااور   22/32/1083نامااه ادامااه بیمااه بااه طااور اختیاااری مصااوب ( آیااین1از ماااده )« کمااک ازد اج

عمومی دیوا  ع الت اداری، مراتب در دیوا  مارح   در نهایت جتماعی نزد هیاتاشورای عالی تامین 23/11/1082

شکایت مربوطه خارج از ح  د اختیارات شاورای ماذکور تناشیص  10/30/1012( مور  121طی دادنامه شماره )

 باش . الذکر به قوت خود باقی میاخیرداده نن    اباا  نگردی . بنابراین اعتبار ماده 

  هاکل استان شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری به ادارهواگذاری مجوز خاص مربوط به بیمه

ش گا  ادامه بیمه به طور اختیاری باه دزیلای از جملاه نظر به اینکه بدضا  اح های اجرایی در امور مربوه به بیمه

ش گا  ین مویوع نیز باعث تضییع حقوق بیمهانگاری در انجام  ظایف   ... یوابط مربوطه را رعایت ننموده   اتهل

هاای گردد   از طرفی با عنایت به اینکه به دلیال اعماا  کنتار   همچنین طرح شکایت آنا  در مراجع قضایی می

باش ، لذا در راتتای ر ا  تازی امور، تسریع در موجود در تیستم امکا  اصالح اشتباهات صورت گرفته میسر نمی

ش گا ، ززم اتت  احا های اجرایای یامن اعاالم اتاامی افاراد خااطی باه      من ی بیمهیش ریایتکار   افزاانجام

 اداره کل اتتا  به ترتیب ذیل اق ام نماین :  

بیمه، نوع بیمهه و ممننهین ثبت اشتباه نرخ پرداخت حقشدب تابده ادارات کل مکلفن  صرفا در موارد  -32

مراتب را جهات اخاذ مجاوز باه اداره کال اتاتا   بیمهقعدم محاسبه صحیح دستمزد مبنای پرداخت ح

 ذیربط مندک  نماین .

ای اتاتا  )ریای    عضاو کمیتاه(، مرکب از مدا   بیماه« کمیته ص  ر مجوز خاص»ای تحت عنوا  کمیته -30

بیماه      ش گا  )دبیر   عضو کمیته(   ریای    کارشاناس ارشا   صاو  حاقریی    کارشناس ارش  امور بیمه

وا  عضو دیگر کمیته در محل اداره کل اتتا  تنکیل   برگزار گردد. یمنا کمیته با حضاور کلیاه اعضاا به عن

 رتمیت خواه  داشت.

کمیته یادش ه موظف اتت با مناه ه تصا یر پر ن ه الکتر نیک   در صورت نیاز اخذ گزارق   پر ن ه فنای از  -30

  مساتن ات مربوطاه را ماورد بررتای قارار داده          شدبه یا بایگانی راک  )حسب مورد( به طور دقیاق ما ارک 

ای تنظایم   در صورت اجماع اعضای کمیته )ح اقل موافقت د  نفر از اعضا( مجاوز خااص طای صورتجلساهدر

 دبیرخانه اداره کل ثبت گردد.

در  گاردد ثبات اطالعاات مجاوز صاادرهش گا  صادر میدر مواقدی که مجوز خاص توتط اداره کل امور بیمه -33

 کل اتتا  خواه  بود.ش گا  ادارهبه عه ه ریی    کارشناس ارش  امور بیمه تیستم
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بایست ب  ا درخواتت   قرارداد با اطالعات ( می32 اح  اجرایی ذیربط جهت اصالح موارد مورد اشاره در بن  ) -32

  اداره کل به منظور ش گاصحیح را در تیستم ثبت   متداقب آ  ززم اتت ریی    کارشناس ارش  امور بیمه

اصالح اق امات گذشته    صو  صحیح حق بیماه مربوطاه پا  از صا  ر مجاوز باا  ر د باه تاامانه خا مات        

ش گا  خاص، مجوز تتاد صادره را ثبت تا امکا  انجام فرآین  مذکور توتط  اح های اجرایی بیمه -بین شدب 

 تابده فراهم شود.

ش ه ( این بشننامه یر ری اتت مبالغ پرداختی قبلی به بیمه32اشاره ش ه در بن  ) در صورت اصالح موارد :1تذکر

 مسترد   توابق نیز حذف گردد. 

بیمه ایام گذشته   ... به هیچ عنوا  مجاز به ص  ر مجاوز اداره کل اتتا  در تایر موارد از قبیل  صو  حق :2تذکر

 خاص نشواه  بود .

هنگام بر عملکرد  اح های اجرایی تابده   آموزق مقاررات از بار ز اشاتباهات ادارات کل مکلفن  با نظارت به  -31

های ماوثر در یادش ه در موارد آتی مماندت به عمل آ رن . ب یهی اتت آمار اشتباهات به عنوا  یکی از شاخص

 ها    اح های اجرایی م نظر خواه  بود.ارزشیابی عملکرد ادارات کل اتتا 

ی صادره برابر ج    پیوتت   در قالب فایل اکسل در مقاطع شش ماهاه تنظایم   باه آمار مربوه به مجوزها -38

 ش گا  ارتا  گردد.اداره کل امور بیمه

 بیمه:موارد استرداد حق

هاای آ  از قبیال متقایی ادامه بیمه به طور اختیاری   بیمه صااحبا  حارف   منااغل آزاد   زیار مجموعاه -31

یارانه   ... در تاریخ ارایه تقایاا نبایا    ترپرتت خانوار   م دجویا  منمو خادمین ثابت مساج ، باربرا ، زنا

گاردد در ای باش ، لیکن بدضاا منااه ه مایهای بیمهها   نظاماجتماعی   یا تایر صن  قمنمو  قانو  تامین

فاتر قاانونی، بیمه توتط کارفرما، گزارق بازرتی   یا حسابرتی از دمواردی از قبیل ارتا  لیست پرداخت حق

گردد   این مویوع نیز منجار باه ایجااد تا اخل بیمه پرداخت   به تبع آ  تابقه ایجاد میش ه حقجهت بیمه

بیمه صاحبا  حرف   مناغل آزاد با بیماه اجبااری در  بیمه ادامه بیمه به طور اختیاری   یاتوابق پرداخت حق

افراد موصوف، یمن مدتبر بود  قرارداد مندق ه، پاذیرق  پردازی خواه  ش ؛ لذا به منظور مساع ت باب   بیمه

بیمه از تاریخ خر ج از کارگاه با رعایت تایر شرایط مقرر بالمانع خواه  بود. ب یهی اتت  از توابق پرداخت حق

مرباوه باه  بایست نسبت به اتترداد مبلغ پرداختی   به تبع آ  حذف تابقه )صرفاتاریخ تحقق هم وشانی می

  وشانی( اق ام گردد. د ره هم
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مقرر  03/13/1010م یره محترم مور  ( یک هزار   شنص    چهل   هفتمین جلسه هیات13در اجرای بن  ) -23

هاای منامو  قاانو  ش گا  ادامه بیمه به طور اختیاری بدا  از اندقااد قارارداد در کارگااهگردی  چنانچه بیمه

گردد، در م تی که از طریاق کارگااه بیمه پرداخت ش ه یا میحق اجتماعی شاغل ش ه   به طور همزما تامین

شود، قرارداد ادامه بیمه به طور اختیاری آنا  مدتبر بوده، لیکن با توجه به ا لویات بیمه پرداخت ش ه یا میحق

تاط بیمه از طریق بیمه اجباری، در ایامی که به موجب اشتغا  در کارگاه جهت آنا  توقانونی در پرداخت حق

شود، تابقه بیمه اجباری مالک عمل باوده   پا  از خار ج از کارگااه بیمه پرداخت میکارفرمای مربوطه حق

گاردد. پردازی آناا  نیاز بالماانع اعاالم مایبیمه به طریق اختیاری قابل قبو    ادامه بیمهتوابق پرداخت حق

مبلغ پرداختی   باه تباع آ  حاذف تاابقه بایست نسبت به اتترداد ب یهی اتت از تاریخ تحقق هم وشانی می

 مربوه به د ره هم وشانی( اق ام گردد.  ا)صرفادامه بیمه به طور اختیاری 

هاای ش گا  صاحبا  حرف   مناغل آزاد   زیر مجموعه های آ  بد  از اندقاد قرارداد در کارگااهچنانچه بیمه -21

گردد، در م تی کاه از بیمه پرداخت ش ه یا میاجتماعی شاغل ش ه   به طور همزما  حقمنمو  قانو  تامین

شود   یا به  اتاه اشتغا  از طریق طرح تابق بیمه رانن گا  به طور بیمه پرداخت ش ه یا میطریق کارگاه حق

بیمه پرداخت شا ه یاا گردد در م تی که به طریق مذکور حق، مقرر میباشن بیمه پرداخت نموده همزما  حق

ه صاحبا  حرف   مناغل آزاد آنا  مدتبر بوده، لیکن با توجه به ا لویت قانونی در پرداخت شود، قرارداد بیممی

بیمه از طریق بیمه اجباری، در ایامی که به موجب اشتغا  در کارگاه جهت آنا  توتط کارفرماای مربوطاه حق

تاوابق پرداخات  شود، تابقه بیمه اجباری مالک عمال باوده   پا  از خار ج از کارگااهبیمه پرداخت میحق

گاردد. پردازی آنا  نیز بالمانع اعالم مایبیمه به طریق صاحبا  حرف   مناغل آزاد قابل قبو    ادامه بیمهحق

بایست نسبت به اتترداد مبلغ پرداختی   باه تباع آ  حاذف تاابقه از تاریخ تحقق هم وشانی می ب یهی اتت

 . شود)صرفا مربوه به د ره هم وشانی( اق ام 

ای بیمه به طور همزما  منمو  نظام حمایتی خااص بیماهش گا  موصوف در حین پرداخت حقچنانچه بیمه -22

 شاانیهم وتحقاق از تاریخ  درما بیمه تهمبیمه پرداختی به غیر از حقها( قرار گیرن  صرفا حق)تایر صن  ق

 باش .قابل اتترداد می

باش  مبلغ پرداختی پ  از کسر  ز مهلت مقرر پرداخت نمودهبیمه متدلقه را خارج اش ه حقکه بیمهدر صورتی -20

 ش ه   یا  کیل قانونی  ی مسترد خواه  ش .( به بیمه22/1هزینه اداری مداد  یک بیست   شنم )
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( درص  تغییر یافت لذا بد  21به بیست   هفت ) 31/31/11بیمه از تاریخ با توجه به اینکه نر  پرداخت حق تذکر: 

بایست نسبت به اتترداد مبلغ پرداختای باه ریخ اخیرالذکر در صورت پرداخت حق بیمه خارج از موع  مقرر میاز تا

 ( اق ام گردد.21/1کسر هزینه اداری مداد  یک بیست   هفتم ) 

( اماور 01/31/1081ماور   231ش گا  مذکور قبل از اجرای بشننامه )در مواردی که افراد تحت تکفل بیمه -20

پرداخات شا ه باشا ،       تارانه درماا  پایشش گا  از ردیف افراد تبدی خارج ش ه   بابات آناا  حاقمهفنی بی

ترانه درما  عینا از تاریخ خر ج از کفالت یا حسب مورد از زما  تحویل دفترچه درما    ثبت تاریخ اباا  حق

 باش . در تیستم قابل اتترداد می

های اجتماعی خاص )طاالب، بیمه از طریق بیمه گر هحین پرداخت حق ش گا  یادش ه درکه بیمهدر مواردی -23

بیمه پرداخت نماین  از تاریخ ارتا  ا لین لیسات ر حانیو ، رزمن گا    بسیجیا  فدا    ...( باور همزما  حق

ماا  درما    یا حسب مورد تارانه دربیمه تهمبیمه پرداختی   حقبیمه، قرارداد آنا  ملغی   حقپرداخت حق

 باش . عینا قابل اتترداد می

بیماه قبلای باوده   تاابقه خاود را         ش ه ادامه بیمه به طور اختیاری دارای تاابقه پرداخات حاقچنانچه بیمه -22

( ر ز قبل از تقایای  ی کمتر از 023به هنگام اندقاد قرارداد کتما  نمای    میانگین دتتمزد تیص    شصت )

( الای 32بایست عینا به بیمه ش ه مسترد   باا رعایات بنا های )  مبلغ پرداختی میدتتمزد مورد قرارداد باش

 بیمه اق ام گردد. ( این بشننامه نسبت به اصالح قرارداد   دتتمزد مبنای پرداخت حق 38)

بیماه        کاه حاقصاورتیهنگام تب یل ادامه بیمه به طور اختیاری باه بیماه صااحبا  حارف   منااغل آزاد، در -21

دامااه بیمااه بااه طااور اختیاااری پاایش پرداخاات شاا ه باشاا ، از تاااریخ درخواتاات بیمااه صاااحبا  حاارف               ا

 درما  قابل اتترداد خواه  بود. بیمه   تهممناغل آزاد، حسب مورد حق

ردد، گگانه لغو میش گا  ادامه بیمه به طور اختیاری به دلیل برقراری مستمری تهکه قرارداد بیمهدر مواردی -28

 مبلغ پرداختی از تاریخ تغییر  یدیت عینا قابل اتترداد خواه  بود.

منا ی از خا مات ش ه به منظور بهارهبیکاری، بیمهچنانچه به دلیل طوزنی ش   فرآین  برقراری مقرری بیمه -21

صورت نمای ، در اینیدار نموده   یا مخانهدرمانی اق ام به اندقاد قرارداد ادامه بیمه به طور اختیاری یا بیمه زنا 

 باش . بیکاری به بد  عینا قابل اتترداد میبیمه دریافتی از تاریخ برقراری مقرری بیمهحق

ه درخواتات اداماه یابیکاری قبل از اتمام اتتحقاق مقرری مزبور اق ام باه ارابگیرا  بیمهدر مواقدی که مقرری -13

صاورت قارارداد   نماینا ، در ایانبیمه مقرر نموده   یا مایبیمه به طور اختیاری، اندقاد قرارداد   پرداخت حق 



 
 اجتماعیمینأت سازمان

 اعال ریمد

 

 

 بسمه تعالی

 وزارت تعاون ،کار و رافه اجتماعی

 

 
 0303/99/0333 شماره:
 01/31/0099 اترخی:
  ويپست:

 

 91930تلفن: 0195999999،کدپستی:099تهران:خیابان آزادی، پالک    91774174ش ش :

 «شدگانامور بیمه 22شماره  تلخیص بخشنامه»

بیکااری ادامه بیمه به طور اختیاری آنا  مدتبر   پذیرق توابق ایجادی ناشی از آ  از تاریخ پایا  مقرری بیمه 

  د خواه  بود. عینا قابل اتتردادر د ره هم وشانی حق بیمه دریافتی در این صورت ، به بد  بالمانع خواه  بود

 سایر موارد: 

ای )باه اتاتثنا صان  ق بیماه هاای بیماهش گا  ادامه بیمه به طور اختیاری که منمو  تاایر صان  قبیمه  -11

گیرن ، قرارداد بیمه اختیاری آنا  از تاریخ شامو  در صان  ق اجتماعی کنا رزا ، ر تتاییا    عنایر( قرار می

داد مج د با آنا  موکو  به قاع ارتبااه   احاراز تاایر گردد. ب یهی اتت اندقاد قرارمربوطه ملغی محسوب می

 شرایط مقرر خواه  بود. 

، ی آ هاا  زیر مجموعاه در مقررات مربوه به ادامه بیمه به طور اختیاری   بیمه صاحبا  حرف   مناغل آزاد -12

نا ارد. بیمه به صورت متنا ب مویاوعیت بینی گردی ه   پرداخت حقبیمه به صورت متوالی پیشپرداخت حق

بیمه به صاورت منقااع پرداخات گردیا ه   گردد که به دلیل اشکازت تیستمی   ... حقمی لذا بدضا مناه ه

نماین ؛ لذا باه منظاور پردازی اق ام نموده   یا میش گا  نیز به اعتبار قرارداد مندق ه نسبت به ادامه بیمهبیمه

بیمه پرداخت گردی ه    احا  ماالی شادبه جهت آ  حقش گا  صرفا توابقی که مساع ت با این قبیل از بیمه

 نمای ، با رعایت تایر شرایط مقرر قابل پذیرق خواه  بود.می  صولی آ  را تایی 

ش گا  ادامه بیمه به طور اختیااری جهات برخاورداری از تدها ات بلنا  ما ت بیمه بیمهتوابق پرداخت حق -10

بارداری، تدها ات قاانونی تاازما  الم گردد تا به هنگام بهارهبایست به تفکیک   براتاس نر  هر قرارداد اعمی

( درصا  در 10بیمه با نار  چهاارده )ماابق نر    مقررات مربوطه ارایه شود. ب یهی اتت توابق پرداخت حق

( درص  در احاراز شارایط   میازا  مساتمری 12احراز شرایط   میزا  مستمری ازکارافتادگی   با نر  د ازده )

 گی   بازمان گا  موثر نشواه  بود. ازکارافتاد

های پیوتت این بشننامه که در تیساتم تدبیاه گردیا ه کلیه  اح های اجرایی صرفا ملزم به اتتفاده از فرم  -10

 باشن    یر ری اتت از به کاربرد  هرگونه فرم دیگر خودداری نماین . می

باه نحاوی از انحاا تنظایم گردیا ه    31/38/1083قراردادهای ادامه بیمه به طاور اختیااری کاه تاا تااریخ   -13

 ان ، مورد پذیرق خواه  بود.بیمه مقرر را پرداخت نمودهش گا  به اعتبار آ  حقبیمه

بیماه قبلای، حاق مراجداه باه     متقاییا  ادامه بیمه به طور اختیاری فارغ از محل   شدبه دریافت کنن ه حق  -12

نتشاب خود را دارن    شدبه یا کارگزاری مزبور موظاف اتات یامن هر یک از شدب   یا کارگزاری های مورد ا

 اخذ درخواتت آنا  در اترع  قت نسبت به اندقاد قرارداد با رعایت تایر شرایط مقرر اق ام نمای .  
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با عنایت به اینکه بر اتاس بازخوردهای دریافتی از  احا های اجرایای بدضاا متقایایا  اداماه بیماه باه طاور  -11

های آ  از قبیل خادمین ثابت مساج ، باربرا ، زنا  مه صاحبا  حرف   مناغل آزاد   زیر مجموعهاختیاری   بی

پاردازی   باه طاور همزماا  نازد صان  ق بیماه ترپرتت خانوار، م دجویا  منمو  یارانه   ... در زما  بیمه

مویوع نیز منجار باه ابااا  بیمه بوده   این اجتماعی کنا رزا ، ر تتاییا    عنایر دارای تابقه پرداخت حق

گردد؛ لذا به منظور مساع ت با این قبیال از بیمه میقراردادهای مندق ه   به تبع آ  حذف توابق پرداخت حق

چنانچه توابق ایجادی نزد صن  ق ماذکور باه تاازما  منتقال نگردیا ه اتات، پاذیرق تاوابق  ،ش گا بیمه

تاوابق  کاهدر صاورتی   باود شرایط مقارر بالمالناع خواها  نزد تازما  با رعایت تایر آنا بیمه پرداخت حق

بیماه حاق یادشا ه صان  قکاه از طریاق  ایامی، در دگردنتقل بیمه نزد آ  صن  ق به تازما  مپرداخت حق

بیمه اجتماعی کنا رزا ، ر تاتاییا    صن  ق تابقه بیمه   قرارداد بیمه آنا  مدتبر ، شودپرداخت ش ه یا می

قابال  تاازما نازد بیماه توابق پرداخت حاق ،صن  ق مذکور شمو  مالک عمل بوده   پ  از خر ج از عنایر

بایسات گردد. ب یهی اتت از تااریخ تحقاق هم وشاانی مایپردازی آنا  نیز بالمانع اعالم میقبو    ادامه بیمه

 مربوه به د ره هم وشانی( اق ام شود. نسبت به اتترداد مبلغ پرداختی   به تبع آ  حذف تابقه )صرفا

پاردازی فرزنا ا  اناا    ذکاور کاه عاال ه بار دریافات مساتمری ی بیماهبا توجه به اینکه در خصوص نحوه -18

بازمان گا ، متقایی اندقاد قرارداد ادامه بیمه به طور اختیاری می باشن ، توازت   ابهاماتی توتاط ادارات کال 

شاورای محتارم حقاوقی تاازما   03/31/1010ن با عنایت باه نظریاه ماور  گردد، همچنیاتتانها مارح می

مداا   حقاوقی   اماور مجلا (   همچناین نظریاه  31/32/1010مور   282/10/1133)مویوع نامه شماره 

گردد نظر باه یترپرتت محترم دفتر امور قوانین   مقررات مقرر م 30/32/1010مور   030/10/1333شماره 

اینکه در مقررات ادامه بیمه به طور اختیاری برخالف بیمه صاحبا  حرف   مناغل آزاد دارا بود  شغل، شاره 

بیمه گذشته نسبت به عقا  باش    برابر یوابط مربوطه متقایی به اعتبار توابق پرداخت حقاندقاد قرارداد نمی

توانن  در صورت احراز شارایط باا اندقااد بگیر می    ذکور مستمرینمای ، بنابراین فرزن ا  اناقرارداد اق ام می

پردازا  موصوف قرارگرفته   مستمری خود را نیاز همچناا  دریافات بیمه در ردیف بیمهقرارداد   پرداخت حق

ا  نماین . یمنا با عنایت به شرح یادش ه اندقاد قرارداد ادامه بیمه به طور اختیاری توتط فرزنا ا  ذکاور   انا

ا زد باا من ی از کفالت  ال ین   به تبع آ  دریافات حاقش گا ، بازننستگا    ازکارافتادگا  مانع از بهرهبیمه

 لحاظ شرایط قانونی مربوطه نشواه  بود.

( 8عماومی دیاوا  عا الت اداری بنا  ) هیاات 20/31/1013( مور  21با توجه به اینکه برابر دادنامه شماره ) -11

اباا  گردی ه اتت، لذا در مواردی کاه  احا های اجرایای  31/31/1011مور   81/3313ر اداری شماره دتتو
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( پر ن ه بیمه ش ه را بر اتاس تاریخ پرداخت 20/31/1013ماابق مفاد بن  مذکور قبل از تاریخ ص  ر دادنامه ) 

بیمه آنا  را با توجه به مقاررات جااری، مبناای برقاراری تدها ات بیمه تدیین تکلیف   تابقه پرداخت حقحق

شا ه مساترد نماوده باشان ، اقا امات انجاام شا ه تنفیاذ ان    یا مبلغ پرداختی را به بیماهم ت قرار دادهبلن 

دادنامه  صورت ب    توجه به مفاد بن  یادش ه   با عنایت به ادامه بیمه این افراد، به اعتبارگردد؛ در غیر اینمی

ش ه حسب مورد از تاریخ درخواتت   یا اندقاد قرارداد ی بیمهصادره   قرارداد مندق ه، تابقه پرداخت حق بیمه

بیمه در مورد منامولین ایان بنا  با رعایت تایر شرایط مقرر قابل پذیرق خواه  بود   تاخیر در پرداخت حق

 گردد.موجب اباا  توابق نمی

( 1عمومی دیاوا  عا الت اداری بنا  ) هیات01/30/1088( مور  212ر دادنامه شماره )با عنایت به اینکه براب -83

گاردد در ماواردی کاه اباا  گردی ه اتت، لاذا مقارر مای 31/31/1011مور   81/3313دتتور اداری شماره 

خصاوص تاوابق    ( در01/30/1088 اح های اجرایی بر اتاس مفاد بن  مذکور قبال از تااریخ صا  ر دادناماه )

ان    تابقه پرداخت حق بیمه مبنای برقراری تده ات ایجاد ش ه برای بیمه ش گا  تدیین تکلیف قادی ننموده

ش ه مسترد نگردی ه باش  به اعتباار دادناماه صاادره، قارارداد بلن  م ت قرار نگرفته   یا مبلغ پرداختی به بیمه

شا گا  خاارج از مهلات مقارر مباادرت باه ای که بیمهپرداخت ش ه، تابقه پرداخت حق بیمهمندق ه   مبالغ 

ان ، مالک عمل بوده   نیازی به اعما  قاع ه  یع ش ه پرداخت آ  نموده    اح های اجرایی نیز آ  را پذیرفته

 ( دتتور اداری اخیرالذکر نشواه  بود. 1در بن  )

های صادره که با مفاد این بشننامه مغایر ها   بشننامهسمت از دتتورالدملاز تاریخ ص  ر این بشننامه آ  ق  -81

 باش  قابلیت اجرائی نشواه  داشت. می

ش گا ،  صو  ای، ر تا   کارشناتا  ارش  امور بیمهمسئو  حسن اجرای این بشننامه م یرا  کل   مدا نین بیمه

هاا   ر تاا، مسائولین ادی، مسئو  آمار ادارات کل اتتااا های انفرها، نامنویسی   حساببیمه، امور مستمریحق

ای   کارشناتا  ارش  )راباین( امور کارگزاریها   نیز شرکت منا ر م یریت   خ مات ماشینی تامین  اح های بیمه

 خواهن  بود.  

 

 
 

 
 مصطفی  ساالری 
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 /مدریان ک  مستق  ستادیمعاونین  محترم 

 مدریان ک  تأمین اجتماعی استان

 مدری ان ردمان تأمین اجتماعی استان 
 با سالم 

هاا   دتاتورهای اداری متدا دی که در خصوص ادامه بیمه به طور اختیاری تااکنو  بشنانامهبا عنایت به این

تازی مقررات، تسهیل ها   دتتورهای اداری، شفافصادر گردی ه، لذا در راتتای تنقیح، تجمیع   تلشیص بشننامه

نین اصالحات صورت گرفته بر اتاس مصوبات هیات م یره در ارایه خ مات، ایجاد  ح ت ر یه در انجام امور   همچ

ها    احا های اجرایای را های تابده، توجه ادارات کل اتتا اجتماعی   صن  ق  هیات امنای محترم تازما  تامین

 نمای :به رعایت   اجرای دقیق مفاد این بشننامه جلب می

 قوانین و مقررات مرتبط:

 30/30/1030ماعی مصوب اجتقانو  تامین 8تبصره ماده  -1

شاورای عاالی  23/11/1082های ماور    اصالحیه 22/32/1083نامه ادامه بیمه به طور اختیاری مصوب آیین -2

امناااای تاااازما  هیاااات 11/13/1011   31/13/1012، 12/33/1012، 11/11/1081تاااامین اجتمااااعی،

 های تابدهاجتماعی   صن  قتامین

 هیات عمومی دیوا  ع الت اداری 01/30/1088مور   212دادنامه شماره  -0

 هیات عمومی دیوا  ع الت اداری 32/32/1081مور   11/81دادنامه شماره   -0

 هیات عمومی دیوا  ع الت اداری 10/30/1012مور   121دادنامه شماره  -3

 اجتماعی دیوا  ع الت اداریهیات تشصصی بیمه، کار   تامین 21/32/1013مور   21دادنامه شماره  -2

 مشمولین:

   1001تاا   های اجتماعی کارگرا  مصاوب اردیبهناتافرادی که به عللی غیر از علل من رج در قانو  بیمه -1

کاه طباق ش گا  خارج شا ه یاا بناون  در صاورتیاز ردیف بیمه 1030اجتماعی مصوب تیر تا  قانو  تامین

توانن  در اجارای الذکر منمو  بیمه بازننستگی باشن ، با توجه به شرایط من رج در ج    ذیل مینین فوققوا

 نامه مربوطه بیمه خود را به صورت اختیاری ادامه دهن .آیین

 

 
 ایحوزه: معاونت بیمه

 اداری ادامه بیمه به طور اختیاری هایها و دستوربازبینی، تجمیع و تلخیص بخشنامه موضوع:
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مدا نات حقاوقی   اماور مجلا  تاازما ،  33/32/1010ماور   012/10/1133بر اتاس نظریاه شاماره  :1تذکر 

ای باا بیمه قابل قبو  باوده   تا   باا قااع ارتبااه بیماهش گانی که نزد تازما  دارای تابقه پرداخت حقهبیم

گیرن    پ  از م تی از آ  صان  ق خااص نیاز خاارج   ای دیگر قرار گرفته   یا میتازما ، منمو  صن  ق بیمه

بیماه د ره ماورد نظار باه صان  ق نتقاا  حاقاجتماعی )منر ه به ع م امتداقبا به اعتبار توابق موجود در تامین

مربوطه( اق ام به اندقاد قرارداد ادامه بیمه به طور اختیاری نموده یا بنماین  چنانچه در زماا  ارایاه تقایاای اداماه 

های بیماه   ش گا  تازما  خارج   همچنین تحت پوشش هیچ یک از صن  قبیمه به طور اختیاری از ردیف بیمه

ن ، در این صورت قرارداد ادامه بیمه به طور اختیااری آناا  مدتبار   باه تباع آ  پاذیرق تاوابق بازننستگی نباش

 بیمه ایجادی ناشی از آ  نیز با رعایت تایر شرایط مقرر بالمانع خواه  بود.  پرداخت حق

خا مت نظاام قانو  کار   اتتفساریه آ ، مبنی بر پاذیرق ما ت  10با توجه به قانو  اصالح تبصره ماده  :2تذکر

اجتماعی به عنوا  تابقه خ متی، متقاییا  با ارایه کارت پایا  خ مت در هر یاک از  ظیفه منمولین قانو  تامین

شدب تازما  مجاز خواهن  بود در صورت تمایل با ارایه درخواتت   اندقاد قرارداد ادامه بیمه به طاور اختیااری باا 

اجتماعی قرار گیرن . با یهی اتات اخاذ درخواتات از رات تامینرعایت تایر یوابط تدیین ش ه، تحت پوشش مقر

 پذیر نشواه  بود.متقایی به اعتبار کارت مدافیت از خ مت نظام  ظیفه به دلیل ع م اناباق با یوابط مقرر امکا 

 :شرایط پذیرش درخواست 

 جدول شرایط سن و سابقه

 تاریخ مصوبه شماره مصوبه ردیف

مرجع 

تصویب 

 کنن ه

 نوع اصالح اجراتاریخ 

 لغایت از

ح اقل تابقه 

جهت پذیرق 

 تقایا

ح اکثر تن جهت پذیرق 

 تقایا )تا (

 ز  مرد

1 

تیص    چهل 

  شنمین 

 جلسه

22/32/1083 

شورای عالی 

تامین 

 اجتماعی

 03 03 ر ز 023 11/11/1082 31/38/1083

2 

تیص    پنجاه 

  هفتمین 

 جلسه

23/11/1082 

شورای عالی 

تامین 

 اجتماعی

 33 33 ر ز 03 22/31/1013 23/11/1082

0 

 0بن  

تیزدهمین 

 جلسه

 33 33 ر ز 03 ادامه دارد 20/31/1013 هیات امنا 11/11/1081
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من رج در ج    مذکور باش ، پذیرق درخواتت منوه  چنانچه تن متقایی در زما  ثبت تقایا بیش از تنین -8

 بیمه قبلی مداد  مازاد تنی مقرر خواه  بود.به دارا بود  تابقه پرداخت حق

باشن  از اعما  شرایط تانی بیمه می( تا  تابقه پرداخت حق13آ  گر ه از متقاییانی که ح اقل دارای ده ) -1

 مقرر مداف خواهن  بود.

بیمه با نر  بیمه که به لحاظ بازننستگی مدتبر باش  )به اتتثنا تابقه پرداخت حقحقهر نوع تابقه پرداخت  -13

التفا ت مربوطه در احاراز شارایط ها پ  از پرداخت مابهجزیی(   همچنین کلیه توابق منتقله از تایر صن  ق

 تن   تابقه مقرر به منظور اندقاد قرارداد مالک عمل خواه  بود.

( درص  در صورتی که 10بیمه چهارده )ه بافن گا  قالی، قالیچه، گلیم   زیلو با نر  حقبیمتوابق پرداخت حق -11

نامه اجرایی قانو  بیماه هاای اجتمااعی قاالی بافاا ، بافنا گا  فارق   ( آیین13طبق یوابط مقرر در ماده )

تاابقه متقایایا   دار )ک دار( به تابقه کامل تب یل گردد در احراز شرایط تان  شاغال  صنایع دتتی شناته

( درصا  33صورت تابقه آنا  باه نسابت پنجااه )باش . در غیر اینادامه بیمه به طور اختیاری قابل پذیرق می

 بیمه مالک عمل خواه  بود. تنوات پرداخت حق

های مربوطه قبلی   یاا ایان بشنانامه نامه( بار در اجرای آیین1)کلیه متقاییا  بیمه اختیاری که ح اقل یک -12

( مرتباه 0به بد ، ح اکثر تا تاه ) 31/38/1083نماین  از تاریخ بیمه پرداخت نموده یا میارداد تنظیم   حققر

 دیگر مجاز به اندقاد قرارداد ب    در نظر گرفتن شرایط تن   تابقه با رعایت تایر شرایط مقرر خواهن  بود.

اجتمااعی   همچناین لتای منامو  قاانو  تاامینهاای د با توجه به اینکه افراد شاغل در موتسات   شرکت -10

هاای یاک از نظاامهمکارا  شاغل در تازما  در ایام مرخصی ب    حقوق از حالت اشتغا  خاارج   تاابع هایچ

توانن  نسبت به ادامه بیمه خویش به طریق اداماه ای قرار ن ارن ، در صورت تمایل   احراز شرایط مقرر میبیمه

یا بیمه صاحبا  حرف   مناغل آزاد با رعایت تایر شرایط مقرر اقا ام نماینا . با یهی بیمه به طور اختیاری   

 اتت با شر ع به کار مج د در محل اشتغا   قبلی، ادامه بیمه آنا  همانن  گذشته خواه  بود.

 ( مصاوبه هفتااد   چهاارمین3ای به اتباع خارجی   با توجه به بن  )در راتتای تدمیم   گسترق پوشش بیمه -10

نامه ( آیین1مبنی بر الحاق یک تبصره به ماده ) یاجتماعنیتازما  تام یامنا اتیه 12/33/1012جلسه مور  

شااورای عااالی  23/11/1082  اصااالحیه مااور   22/32/1083ادامااه بیمااااه بااه طااور اختیاااری مصااوب 

پردازی آنا  قااع باشن    به هر دلیل راباه بیمهاقامت مدتبر می اجتماعی، اتباع خارجی که دارای مجوزتامین
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توانن  نسبت به ادامه بیمه به طور اختیاری شا ه باش    دارای تایر شارایط من رج در این بشننامه باشن ، می 

 اق ام نماین . 

دارای مجاوز اقامات مدتبار بایسات پردازی ادامه بیمه به طور اختیاری مایاتباع خارجی در طو  د ره بیمه تذکر:

بیمه، تاریخ اعتبار مجوز اقامت را کنتر    پرداخت حقباشن . بنابراین  اح های اجرایی مکلفن  در زما  ص  ر برگ

 بیمه پ  از انقضای مهلت یاد ش ه اجتناب نماین . از دریافت حق

 بیمه:نحوه ارایه درخواست و ضوابط انعقاد قرارداد و پرداخت حق

( توتاط 0(   )1های پیوتات شاماره )رخواتت ادامه بیمه به طور اختیاری   اندقاد قرارداد ماابق فرمارایه د -13

 پذیرد.متقایی   یا  کیل قانونی  ی   ثبت آ  در دبیرخانه شدبه انجام می

اتاناد صادره از تاوی دفااتر  نامهبه منظور ایجاد  ح ت ر یه، تسهیل   تسریع در نحوه پذیرق مفاد  کالت تذکر:

گاردد، اعااای اختیاار های تیاتی جمهوری اتالمی ایرا  در خارج از کنور مقرر مایرتمی در ایرا    نماین گی

ناماه یاا قیا  هرگوناه عباارتی          باه  کیال در  کالات« ایاجتماعی جهت انجام امور بیماهمراجده به تازما  تامین»

ای مرباوه باه موکال )باه اتاتثنای مدایناات پزشاکی با             بیماهکه حا ی همین مدنا باش  برای انجام کلیه اماور 

 بیمه کافی خواه  بود.پردازی( نظیر تنریفات درخواتت، اندقاد قرارداد   پرداخت حقبیمه

( مااه از تااریخ ثبات تقایاا در دبیرخاناه شادبه 2 اح  اجرایی مربوطه موظف اتت ح اکثر ظرف ما ت د  ) -12

بیمه، مدرفی به پزشک مداین باه منظاور اتتحقاق متقایی )از لحاظ تن، تابقه پرداخت حقاتتحقاق یا ع م 

( حسب ماورد باه 0(   ته )2های پیوتت شماره د  )اخذ نظریه پزشک( را بررتی   نتیجه را با اتتفاده از فرم

( ر ز 23م ت بیسات ) متقایی اعالم نمای . متقایی نیز از تاریخ  صو  اعالم کتبی موافقت تازما  ح اکثر به

بیمه مقرر ظرف فرصت دارد جهت اندقاد قرارداد به شدبه مراجده   پ  از اندقاد قرارداد نسبت به پرداخت حق

 بیمه اق ام نمای .  پرداخت حقمهلت من رج در برگ

رارداد صاورت قا( ماه بد  خواه  بود، در غیار ایان2بیمه هر ماه ح اکثر تا آخرین ر ز د  )مهلت پرداخت حق -11

بیمه پرداخت ش ه اتت لغو   ادامه بیمه موکاو  باه تسالیم تقایاای ج یا    مندق ه از آخرین ماهی که حق

 موافقت تازما  با رعایت تایر شرایط مقرر در این بشننامه خواه  بود.

مکاا  ش ه صادر لایکن توتاط  ی پرداخات نگاردد، ابیمه، قبل از فوت بیمهپرداخت حقکه برگدر صورتیتذکر: 

   بیمه میسر خواه  بود.بیمه توتط بازمان گا  قبل از انقضای مهلت پرداخت حقپرداخت حق
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تار خا مات باه   منا ی   ارایاه مالاوبمن ی از خ مات الکتر نیک   افزایش ریایتبه منظور گسترق   بهره -18

ش گا  اداماه بیماه بیمهبیمه به صورت غیرحضوری )اینترنتی( عملیاتی   پرداخت حقش گا ، ص  ر برگبیمه

پرداخات غیرحضاوری    ارد نماود  د ره پرداخات توانن  با  ر د به تاامانه صا  ر بارگبه طور اختیاری می

بیماه خاود را صاادر   نسابت باه پرداخات پرداخات حاقبیمه از یکماه تا ح اکثر اتفن ماه هر تا ، برگحق

 ه شتاب اق ام نماین .های بانکی عضو شبکبیمه با اتتفاده از کلیه کارتحق

باشان    تمایال دارنا  صا  ر منا  نمایشا گا  از امکاناات اینترنتای بهارهبا عنایت به اینکه برخای از بیماه -11

گاردد  های رتمی انجام پاذیرد، مقارر مایبیمه آنا  از طریق درگاه اینترنتی توتط کارگزاریپرداخت حقبرگ

بیمه این قبیل از افراد اقا ام ززم باه عمال آیا .   داخت حقپرصورت مراجده بیمه ش ه نسبت به ص  ر برگدر

هاای مصاوب موجاود باوده کاه قابال دریافات از الزحمه عملکارد کاارگزاری در قالاب تدرفاهب یهی اتت حق

 باش . ش گا  میبیمه

ری ش گا  در صورت تناشیص تقصایر از تاوی کاارگزا: مسئولیت هر گونه خسارت  ارده به تازما  یا بیمهتذکر

 متوجه مسئو  کارگزاری ذیربط بوده   با آنا  برابر یوابط مقرر رفتار خواه  ش . 

بیمه شامل تاامانه اینترنتای   یاا مراجداه باه شادب   پرداخت حقهای دریافت برگانتشاب هر یک از ر ق -23

ن زمیناه بارای ش ه بوده   ززم اتت از اعما  هرگونه محا  یتی در ایاها بنا بر تنشیص   میل بیمهکارگزاری

 ش گا  خودداری گردد. بیمه

ش گا    مماندت از احتماا  لغاو قراردادهاای من ی بیمهدر مواقع قادی اینترنت، به منظور افزایش ریایت تذکر:

 بیمه از طریق تیستم عملیاتی شدبه اق ام نمای . پرداخت حقآنا   اح  اجرایی مکلف اتت نسبت به ص  ر برگ

ش ه، کنتر  پرداخت صادره از جمله هویت بیمهطمینا  از صحت اطالعات من رج در برگمسئولیت کنتر    ا -21

پرداخات بیمه، د ره پرداخت حق بیمه   ... بار عها ه کارشاناس صاادر کننا ه بارگتاریخ مهلت پرداخت حق

 باش .بیمه )اعم از شدبه یا کارگزاری( میحق

حساب تاا  گذشاته خواها  بد  منوه به محاتبه گردق ماه هر تا  بهبیمه فر دینپرداخت حقص  ر برگ -22

 بود.

ش گا  ززم اتت به هنگام اندقاد قرارداد   انجاام به منظور اجرای دقیق مقررات   حفظ حقوق تازما    بیمه -20

مداینات پزشکی ب  ا هویت متقایی با اخذ م ارک شناتایی مدتبر از قبیال شناتانامه   کاارت ملای احاراز   

 تایر یوابط مربوطه نسبت به اندقاد قرارداد اق ام گردد. ت   با رعایت
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تاریخ شر ع ادامه بیمه به طور اختیاری از تاریخ ثبت تقایا در دبیرخانه شدبه یاا کاارگزاری رتامی تاازما   -20

 باش .می

( ر ز اداری از تاریخ ثبت درخواتت نسبت به اتاتدالم 2ش گا  مکلف اتت ح اکثر ظرف د  ) اح  امور بیمه -23

های انفرادی اق ام نمای .  اح  مربوطاه نیاز موظاف اتات بیمه از  اح  نامنویسی   حسابابقه پرداخت حقت

بیماه متقایای را باه  احا  اماور ح اکثر ظرف م ت یک هفته از تااریخ اتاتدالم، کال تاابقه پرداخات حاق

تاازما  باشا ، بالفاصاله  بیمه نزد شدب دیگرش ه دارای توابق پرداخت حقش گا  اعالم   چنانچه بیمهبیمه

بایسات حا اکثر ظارف       صاورت شادب مقصا  ماینسبت به اتتدالم تابقه از شدب ذیربط اق ام نمای ؛ در ایان

 ( هفته از تاریخ اتتدالم، تابقه مورد درخواتت را به شدبه مب ا اعالم نماین .1یک )

هاای اخاذ شا ه جهات اعاالم نتیجاه باه تکلیف نهایی درخواتتش گا  مکلف اتت تا تدیین اح  امور بیمه -22

 گیری نمای .   متقایی ظرف مهلت مقرر، مویوع را پی

به منظور تسریع در امور، چنانچه متقایی ح اقل تابقه ززم جهت اندقااد قارارداد را دارا باشا ، یامن عقا   -21

لز م اصالح دتتمزد بیمه از تایر شدب   عن الآ ری کلیه توابق پرداخت حققرارداد، ززم اتت نسبت به جمع

 ( این بشننامه اق ام گردد.38( تا )32بیمه  فق مفاد بن های )مبنای پرداخت حق

 نحوه انجام معاینات پزشکی:

هاای انفارادی   احاراز ش گا  موظف اتت پ  از اعالم تابقه توتط  اح  نامنویسی   حساب اح  امور بیمه -28

ه با توجه به یوابط مقرر در این بشننامه تریدا نسبت به بیمشرایط متقایی از حیث تن   تابقه پرداخت حق

 مدرفی متقایی به مرجع پزشکی مربوطه اق ام نمای .

  در راتاتای تحقاق  13/32/1011( یک هزار   نهص    هنتمین جلسه هیأت م یره ماور  3در اجرای بن  ) -21

ساریع در فرآینا  تدمایم   گساترق پوشاش تازی امور، تبر تسهیل   ر ا  های عملیاتی تازما  مبنیبرنامه

 دارد:های اداری اعالم میمن ی متقاییا    کاهش هزینهای به آحاد افراد جامده، ارتقا تاح ریایتبیمه

طور اختیاری درصورت احراز توأما  شرایط ذیل از انجام مداینات پزشکی ا لیه مدااف کلیه متقاییا  ادامه بیمه به 

 خواهن  بود:

 بیمه )با نر  کامل( داشته باشن . ده تا  قبل از تاریخ درخواتت یک تا  تابقه پرداخت حقظرف  -

 بیمه )با نر  کامل( باشن .ر ز تابقه پرداخت حق 13ظرف یک تا  قبل از تاریخ درخواتت دارای  -
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 28/13/1012مور   ( یک هزار   چهارص    پنجاه   هفتمین جلسه هیات م یره0در گذشته به اتتناد بن  ) تذکر: 

 ان :متقاییا  مربوطه در صورت احراز شرایط ذیل از انجام مداینات پزشکی ب   قرارداد مداف بوده

 ای آنا  ت ری نن ه باش .( ماه از قاع ارتباه بیمه1الف( در تاریخ ارایه درخواتت بیش از )

بیمه که ( ر ز تابقه پرداخت حق023صت   پنج )ای به طور پیوتته ح اقل تیص    شب( قبل از قاع ارتباه بیمه

 به لحاظ ازکارافتادگی مدتبر اتت را دارا باشن .

باشن  لذا اتتفاده از ای نمیبا توجه به اینکه متقاییا  ادامه بیمه به طور اختیاری تحت پوشش هیچ نوع بیمه -03

  باش .هر نوع دفترچه درمانی جهت انجام مداینات مذکور خالف مقررات می

ش گانی که تا قبل از ص  ر این بشننامه بر خالف یوابط مقرر   ب    انجاام مدایناات ا لیاه آ  گر ه از بیمه -01

نسبت به اندقاد قرارداد با آنا  اق ام ش ه اتت یر رتی به مدرفی آنا  جهت انجام مداینات پزشکی باه مرجاع 

صورت ززم اتت کلی باش ، در این  ازکارافتادگیمن ی از تدهش ه خواها  بهرهمداین نبوده، لیکن چنانچه بیمه

ش گا  اق ام گاردد. با یهی اتات در ایان قبیال ماوارد ( امور فنی بیمه11( بشننامه شماره )00ماابق بن  )

کلی تلقای گاردد، برخاورداری ش ه طبق رای کمیسیو  پزشکی در زما  اندقاد قرارداد ازکارافتادهچنانچه بیمه

پذیر نبوده، لیکن مدرفی ایناا  باه کمیسایو  تادگی در خصوص بیماری ب   قرارداد امکا  ی از تده  ازکاراف

 ها بالمانع خواه  بود.پزشکی در ارتباه با تایر بیماری

درصورتی که براتاس گواهی پزشک مدتم  تازما ، متقایی در ب   قرارداد به علت بیماری یا عاریه خاصای  -02

کلای اری یا عاریه مذکور موجاب اتاتفاده  ی از مزایاای قاانونی ازکارافتاادهکلی شناخته شود، بیمازکارافتاده

صورت امکا  اتتفاده از حمایت ماذکور نشواه  بود مگر اینکه به عاریه یا بیماری دیگری مبتال شود که در این

 با رعایت مقررات مربوطه بالمانع خواه  بود.

کلی آنا  )مویوع بن  ری یا عاریه منجر به ازکارافتادگیآ  گر ه از متقاییانی که طبق تنشیص تازما ، بیما -00

بیمه قبلی باش  از شمو  حکم مقرر در بن  مذکور خارج بوده   در این موارد ( مربوه به د را  پرداخت حق02

 گردد.ش گا  اق ام می( امور فنی بیمه11بشننامه شماره ) «20توجه بن  »برابر 

نامه، نظریه پزشاک ( از تاریخ دریافت مدرفی23ح اکثر ظرف بیست ر ز ) باش مرکز مداین تازما  موظف می -00

 کنن ه ارتا  نمای .مدتم  را درخصوص  یدیت جسمی   ر حی متقایی به شدبه درخواتت



 
 اجتماعیمینأت سازمان

 اعال ریمد

 

 

 بسمه تعالی

 وزارت تعاون ،کار و رافه اجتماعی

 

 
 0303/99/0333 شماره:
 01/31/0099 اترخی:
  ويپست:

 

 91930تلفن: 0195999999،کدپستی:099تهران:خیابان آزادی، پالک    91774174ش ش :

 «شدگانامور بیمه 22شماره  تلخیص بخشنامه»

 
چنانچه متقاییا  دارای توابق شرکت در کمیسیو  پزشکی   انجام مدایناات ا لیاه در پر نا ه فنای باشان ،  -03

هنگام مدرفی متقاییا  به پزشک مدتما  )هماننا  مدرفای باه کمیسایو  پزشاکی(  اح های اجرایی مکلفن  

 توابق مربوطه را پیوتت نماین . 

در مواردی که متقاییا  در مداینات مربوطه دارای عاریه یا بیماری بوده که با توجه به ش ت آ  دارای تایر  -02

ر نظریه مربوطه در چارچوب ج    تدیین بایست نهایت دقت را در ص  باش ، پزشکا  مدتم  میر ن ه میپیش

عضو   از کارافتادگی به عمل آ رن  تا موجبات تضییع حقوق قانونی تاازما    یاا احیاناا متقایای درص  نقص

 فراهم نگردد. 

های ززم   با توجه به شواه    قراین، عالیم چنانچه پزشک مدتم  پ  از انجام مداینات   آزماینات   بررتی -01

بایست پ  از درج تنشیص ی پزشکی اظهارنظر تایر پزشکا  متشصص را یر ری تنشیص ده ، میها  یافته

 ا لیه خود، متقایی را حسب مورد به کمیسیو  پزشکی تشصصی مربوطه ارجاع نمای . 

به منظور رعایت جوانب حقوقی، در مواردی که طبق رای مرکاز مدااین، متقایای باه علات مدلولیات ذهنای  -08

 باش ، اندقاد قرارداد با قیم قانونی بالمانع خواه  بود.ی میکلازکارافتاده

ادامه بیمه به طور اختیاری   افراد تحت تکفل  ی به منظور اتتفاده از خ مات درمانی ابت ا  درگذشته متقایی -01

 را  هایی که مربوه به دگرفتن    تازما  در قبا  درما  بیماریبا مدرفی تازما  مورد مداینه پزشکی قرار می

گونه تده ی ن اشته اتت؛ لیکن به موجب بنا  یاازدهمین مصاوبه پنجااه   پردازی آنا  بوده، هیچقبل از بیمه

در راتاتای ایجااد  20/32/1010های تابداه ماور  اجتماعی   صن  قامنای تازما  تامینیکمین جلسه هیات

چه بینتر مشاطبین، شره انجام مدایناه  من ی هرای   ریایت ح ت ر یه   تسهیل در گسترق پوشش بیمه

منا ی از خا مات پزشکی متقاییا  ادامه بیمه به طور اختیاری   افراد تحت تکفال قاانونی آناا  جهات بهاره

شا ه از تدها  درمانی تازما  حذف گردی . ب یهی اتت مداینه ب   قرارداد متقایی به منظور برخورداری بیمه

 باش .ازجرا میربوطه ززمازکارافتادگی با رعایت مقررات م

 بیمه:دستمزد مبنای پرداخت حق

هاای تابداه اجتمااعی   صان  قامنای تازما  تامین( مصوبه هنتاد   پنجمین جلسه هیات1به موجب بن  )  -03

بیمه ( تا  تابقه پرداخت حق3بیمه منمولین برای کسانی که بیش از )مبنای پرداخت حق، 11/13/11مور  

( ر ز قبل از ثبت تقایای ادامه بیمه باه طاور 023( درص  میانگین دتتمزد آخرین )133( تا )13بین ) دارن 

( ح اقل دتتمزد مصاوب شاورای عاالی کاار 2/1اختیاری به انتشاب متقایی خواه  بود منر ه بر اینکه از )
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بیماه ( تا  تابقه پرداخت حق3) ( تا    یا کمتر از3بیمه متقاییانی که )کمتر نباش    مبنای پرداخت حق 

 ( ح اقل   ح اکثر دتتمزد شاغلین خواه  بود.2/1دارن  به انتشاب متقایی بین )

 12/32/1018م یره محترم مور  ( یک هزار   هنتص    پنجاه   د مین صورتجلسه هیات0در اجرای بن  ) :1تذکر

دارای  1011ش گا  ادامه بیمه به طور اختیاری که در پایا  تا  بیمه بیمهمقرر گردی  ح اقل مبنای پرداخت حق

حا اقل دتاتمزد ( 1/1)ح اقل دتتمزد مصوب شورای عالی کار باه ( 2/1)از  1018ان ، در تا  قرارداد فدا  بوده

تت آنا  در اعما  گردد   درخصوص متقاییا  که درخوا 1011( درص  افزایش بد ی نیز در تا  13تغییر   ده )

ح اقل دتتمزد مصاوب ( 2/1)بیمه، ثبت دبیرخانه شدبه ش ه بود، ح اقل دتتمزد مبنای پرداخت حق 1018تا  

 شورای عالی کار لحاظ گردی ه اتت.

کار باه تااوح دتاتمزد شااغلین ایاافه عالیاز ابت ای هر تا  به میزانی که طبق مقررات مصوب شورای :2تذکر

 1011بیمه از تا  یاب ؛ در هر حا  مبنای پرداخت حقش گا  افزایش میرداخت حق بیمه بیمهگردد، مبنای پمی

 ح اقل دتتمزد مصوب شورای عالی کار کمتر   از ح اکثر دتتمزد مصوب بینتر نشواه  بود.( 2/1)به بد  از 

اجتمااعی شورای عالی تامین 23/11/1082در گذشته بر اتاس مصوبه تیص    پنجاه   هفتمین جلسه مور   -01

( تاا  تاابقه 13که بیش از ده )ش گا  ادامه بیمه به طور اختیاری برای کسانیبیمه بیمهمبنای پرداخت حق

بیماه آخارین تیصا    ان ، عبارت بوده اتت از میانگین دتتمزد مبنای پرداخت حاقبیمه داشتهپرداخت حق

دامه بیمه به طور اختیاری منر ه بر اینکه مبلغ مزباور کمتار از ( قبل از تاریخ ثبت تقایای ا023شصت ر ز )

بیمه متقاییانی که کمتر از       ح اقل دتتمزد مصوب شورای عالی کار در زما  تقایا نباش    مبنای پرداخت حق

ان  به انتشاب متقایی باین حا اقل   حا اکثر دتاتمزد شااغلین  بیمه داشته( تا  تابقه پرداخت حق13ده )

 بوده اتت.

( ر ز متقایایا  023بیمه آخرین تیص    شصت )در مواقدی که تدیین میانگین دتتمزد مبنای پرداخت حق -02

ادامه بیمه به طور اختیاری با بشنی از توابق منتقله، بیمه بیکاری، غرامت دتتمزد ایاام بیمااری، باارداری   

 ذیل اق ام گردد:    توابق ایام خ مت تربازی ت اخل داشته باش  می بایست به شرح

التفا ت مربوطاه باه نسابت ها   یا ایام خ مت تربازی، مبنای اخذ مابهدر مورد توابق منتقله از تایرصن  ق الف(

( ر ز مالک عمال 023بیمه در آخرین تیص    شصت )ر زهای مورد نیاز جهت تدیین میانگین مبنای پرداخت حق

 قرار گیرد.
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یافت مقرری ایام بیمه بیکاری   غرامت دتتمزد ایام بیماری   باارداری، میاناگااین در مورد توابق ناشی از در ب( 

ر ز( باه نسابت  13حاقوق   مزایای مبنای محاتبه مقرری بیمه بیکاری   غرامت دتتمزد ایام بیماری   بارداری )

تتمزد مربوطه لحااظ بیمه متقاییا  در ریز در زهای مورد نیاز جهت تدیین میانگین دتتمزد مبنای پرداخت حق

 شود.

 ای:بیمه و تعهدات بیمهنرخ پرداخت حق

اجتمااعی   امناای تاازما  تاامینهیاات 31/13/1012( هفتااد   هفتماین جلساه ماور  0به موجب بنا  ) -00

  اصاالحیه ماور   22/32/1083نامه ادامه بیماه باه طاور اختیااری مصاوب ( آیین2های تابده ماده )صن  ق

 بیمه به شرح ذیل اصالح گردی :اجتماعی، نر  پرداخت حقشورای عالی تامین 23/11/1082

اجتمااعی بابات بیمه متقاییا  ادامه بیمه به طور اختیاری برای اتتفاده از تده ات مویوع قاانو  تاامینتهم حق

( قاانو  در 0  )ب( مااده )های مویاوع بنا های )الاف( بازننستگی، فوت   ازکارافتادگی   همچنین بابت حمایت

 ( درص  تدیین گردی .21مجموعا بیست   هفت ) 1011نامه ادامه بیمه به طور اختیاری از ابت ای تا  آیین

( درصا  22بیمه ادامه بیمه به طور اختیاری مداد  بیست   شاش )نر  پرداخت حق 31/38/1083از تاریخ تذکر: 

 بیمه بوده اتت.مبنای پرداخت حق

( 0بیمه مورد اشاره باه میازا  تاه )اجتماعی عال ه بر نر  حق( قانو  تامین28اتاس ماده بیست   هنت )بر -00

 بیمه به عه ه د لت خواه  بود. درص  حق

( درصا  تغییار نماود لاذا 21بیمه به بیست   هفات )نر  پرداخت حق 1011با توجه به اینکه از ابت ای تا   -03

مکلف گردی نا  یامن اطاالع رتاانی، در اتارع  قات نسابت باه اتاتشراج ش گا  شدب  اح های امور بیمه

ش گا    همچنین با دعوت از آنا    یا  کیل قانونی  ی جهت تنظیم قرارداد ج ی ، اخذ امضاا منشصات بیمه

 ش ه   مسئولین ذیربط   ثبت آ  در دبیرخانه شدبه اق ام نماین .از بیمه

نسبت به ارایه درخواتت اق ام نموده، لیکن لغایت ارتا  نگاارق  23/13/1012متقاییانی که از تاریخ مصوبه  -02

افزار باه بدا  بیمه نگردی ه بودن ، از تاریخ ارتا  نرمپرداخت حقمربوطه موفق به اندقاد قرارداد   یا ص  ر برگ

( درص  21ت   هفت )بیمه بیسبیمه با نر  پرداخت حقپرداخت حقبایست با اندقاد قرارداد   یا ص  ر برگمی

 نمودن .اق ام می
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( 22بیمه بیسات   شاش )ش گانی که دارای قرارداد فدا  ادامه بیمه به طور اختیاری با نر  پرداخت حقبیمه -01

ان ، از اق ام نموده 01/30/1011الحساب لغایت بیمه به صورت علیان    نسبت به پیش پرداخت حقدرص  بوده

 ( درص  تغییر یافته اتت.21بیمه آنا  به بیست   هفت )بیمه، نر  پرداخت حقداخت حقتاریخ آخرین د ره پر

دارای قرارداد فدا  باوده   تاا تااریخ ارتاا  نگاارق،  23/13/1012ش گانی که قبل از تاریخ آ  گر ه از بیمه -08

بایسات ه بودنا ، مایننا  1012لغایت اتفن  تاا   1012پرداخت بازه زمانی دی تا  موفق به دریافت برگ

نمودن  کاه در ایان صاورت پرداخت د ره مزبور )درمهلت مقرر( به شدبه ذیربط مراجده میجهت دریافت برگ

بیماه بیسات   شاش  اح  اجرایی مربوطه مکلف بوده اتت ب  ا قرارداد ادامه بیمه به طور اختیاری با نر  حق

نماود. با یهی بیمه د ره فوق ازشدار اقا ام مایحقپرداخت ( درص  را فدا    ت   نسبت به ص  ر برگ22)

بیماه بیسات   بایست مج دا قرارداد ادامه بیمه به طور اختیاری با نر  حاقاتت پ  از انجام فراین  مزبور می

( درصا  امکاا  اداماه 21بیماه بیسات   هفات )( درص  مشتومه   با فدا  نمود  قرارداد با نر  حق22شش )

 نمودن .  ه را میسر میشپردازی بیمهبیمه

کلاای، فااوت   درمااا  حسااب شاارایط مقاارر در قااانو  برخااورداری از مسااتمری بازننسااتگی، ازکارافتااادگی -01

کلی عال ه بر شرایط مزبور، رعایت مفاد بنا  اجتماعی خواه  بود. در مورد برقراری مستمری ازکارافتادگیتامین

 اتت.( این بشننامه الزامی02)

( درصا  از مساتمری 2با کسار د  ) 31/38/1083ا  ادامه بیمه به طور اختیاری از تاریخ بگیردرما  مستمری -33

تارانه درماا  ماوردی گیرد   کسار حاقاجتماعی انجام می( قانو  تامین81مربوطه ماابق ماده هنتاد   نه )

 نشواه  داشت.

بگیرانی که با احتسااب تاابقه پرداخات مریش گا  ادامه بیمه به طور اختیاری   آ  گر ه از مستکلیه بیمه تذکر:

منا  بگیرا  قرار گرفته   با پرداخت فراننیز از خا مات درماانی تاازما  بهارهبیمه اختیاری در زمره مستمریحق

 باشن .ش گا  اجباری از پرداخت فراننیز درمانی مداف میهمانن  بیمه 31/38/1083ان  از تاریخ ش ه

پرداخت هزینه کفن   دفن،  تایل کمک پزشکی )پر تز   ار تز(   کمک  هزیناه تافر 31/38/1083از تاریخ  -31

 پذیر خواه  بود.ش گا  ادامه بیمه به طور اختیاری ماابق مقررات مربوطه امکا بیمار   همراه به بیمه

ی، باارداری   کماک اجتماعی پرداخت غرامت دتتمزد ایام بیمااربا توجه به تداریف من رج در قانو  تامین: 1تذکر

 هزینه ازد اج در این نوع بیمه مویوعیت نشواه  داشت.
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کماک باارداری    »اجتماعی باه خواتاته حاذف عباارت با عنایت به اقامه دعوی به طرفیت تازما  تامین :2تذکر 

ور    اصااالحیه ماا 22/32/1083نامااه ادامااه بیمااه بااه طااور اختیاااری مصااوب ( آیااین1از ماااده )« کمااک ازد اج

عمومی دیوا  ع الت اداری، مراتب در دیوا  مارح   در نهایت اجتماعی نزد هیاتشورای عالی تامین 23/11/1082

شکایت مربوطه خارج از ح  د اختیارات شاورای ماذکور تناشیص  10/30/1012( مور  121طی دادنامه شماره )

 باش . الذکر به قوت خود باقی میده اخیرداده نن    اباا  نگردی . بنابراین اعتبار ما

  هاکل استان شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری به ادارهواگذاری مجوز خاص مربوط به بیمه

ش گا  ادامه بیمه به طور اختیاری باه دزیلای از جملاه نظر به اینکه بدضا  اح های اجرایی در امور مربوه به بیمه

ش گا    ... یوابط مربوطه را رعایت ننموده   این مویوع نیز باعث تضییع حقوق بیمه انگاری در انجام  ظایفتهل

هاای گردد   از طرفی با عنایت به اینکه به دلیال اعماا  کنتار   همچنین طرح شکایت آنا  در مراجع قضایی می

ا  تازی امور، تسریع در باش ، لذا در راتتای ر موجود در تیستم امکا  اصالح اشتباهات صورت گرفته میسر نمی

ش گا ، ززم اتت  احا های اجرایای یامن اعاالم اتاامی افاراد خااطی باه      من ی بیمهکار   افزایش ریایتانجام

 اداره کل اتتا  به ترتیب ذیل اق ام نماین :  

ن بیمه، نوع بیمهه و ممننهیثبت اشتباه نرخ پرداخت حقشدب تابده ادارات کل مکلفن  صرفا در موارد  -32

مراتب را جهات اخاذ مجاوز باه اداره کال اتاتا   بیمهعدم محاسبه صحیح دستمزد مبنای پرداخت حق

 ذیربط مندک  نماین .

ای اتاتا  )ریای    عضاو کمیتاه(، مرکب از مدا   بیماه« کمیته ص  ر مجوز خاص»ای تحت عنوا  کمیته -30

بیماه        کارشاناس ارشا   صاو  حاق ش گا  )دبیر   عضو کمیته(   ریای ریی    کارشناس ارش  امور بیمه

به عنوا  عضو دیگر کمیته در محل اداره کل اتتا  تنکیل   برگزار گردد. یمنا کمیته با حضاور کلیاه اعضاا 

 رتمیت خواه  داشت.

کمیته یادش ه موظف اتت با مناه ه تصا یر پر ن ه الکتر نیک   در صورت نیاز اخذ گزارق   پر ن ه فنای از  -30

گانی راک  )حسب مورد( به طور دقیاق ما ارک   مساتن ات مربوطاه را ماورد بررتای قارار داده          شدبه یا بای

ای تنظایم   در صورت اجماع اعضای کمیته )ح اقل موافقت د  نفر از اعضا( مجاوز خااص طای صورتجلساهدر

 دبیرخانه اداره کل ثبت گردد.

گاردد ثبات اطالعاات مجاوز صاادره در گا  صادر میش در مواقدی که مجوز خاص توتط اداره کل امور بیمه -33

 کل اتتا  خواه  بود.ش گا  ادارهتیستم به عه ه ریی    کارشناس ارش  امور بیمه
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بایست ب  ا درخواتت   قرارداد با اطالعات ( می32 اح  اجرایی ذیربط جهت اصالح موارد مورد اشاره در بن  ) -32

ش گا  اداره کل به منظور اتت ریی    کارشناس ارش  امور بیمه صحیح را در تیستم ثبت   متداقب آ  ززم

اصالح اق امات گذشته    صو  صحیح حق بیماه مربوطاه پا  از صا  ر مجاوز باا  ر د باه تاامانه خا مات        

ش گا  خاص، مجوز تتاد صادره را ثبت تا امکا  انجام فرآین  مذکور توتط  اح های اجرایی بیمه -بین شدب 

 فراهم شود. تابده

ش ه ( این بشننامه یر ری اتت مبالغ پرداختی قبلی به بیمه32در صورت اصالح موارد اشاره ش ه در بن  ) :1تذکر

 مسترد   توابق نیز حذف گردد. 

بیمه ایام گذشته   ... به هیچ عنوا  مجاز به ص  ر مجاوز اداره کل اتتا  در تایر موارد از قبیل  صو  حق :2تذکر

 نشواه  بود .خاص 

ادارات کل مکلفن  با نظارت به هنگام بر عملکرد  اح های اجرایی تابده   آموزق مقاررات از بار ز اشاتباهات  -31

های ماوثر در یادش ه در موارد آتی مماندت به عمل آ رن . ب یهی اتت آمار اشتباهات به عنوا  یکی از شاخص

 اجرایی م نظر خواه  بود.ها    اح های ارزشیابی عملکرد ادارات کل اتتا 

آمار مربوه به مجوزهای صادره برابر ج    پیوتت   در قالب فایل اکسل در مقاطع شش ماهاه تنظایم   باه  -38

 ش گا  ارتا  گردد.اداره کل امور بیمه

 بیمه:موارد استرداد حق

ی آ  از قبیال هاامتقایی ادامه بیمه به طور اختیاری   بیمه صااحبا  حارف   منااغل آزاد   زیار مجموعاه -31

یارانه   ... در تاریخ ارایه تقایاا نبایا  خادمین ثابت مساج ، باربرا ، زنا  ترپرتت خانوار   م دجویا  منمو 

گاردد در ای باش ، لیکن بدضاا منااه ه مایهای بیمهها   نظاماجتماعی   یا تایر صن  قمنمو  قانو  تامین

توتط کارفرما، گزارق بازرتی   یا حسابرتی از دفاتر قاانونی، بیمه مواردی از قبیل ارتا  لیست پرداخت حق

گردد   این مویوع نیز منجار باه ایجااد تا اخل بیمه پرداخت   به تبع آ  تابقه ایجاد میش ه حقجهت بیمه

بیمه صاحبا  حرف   مناغل آزاد با بیماه اجبااری در  بیمه ادامه بیمه به طور اختیاری   یاتوابق پرداخت حق

پردازی خواه  ش ؛ لذا به منظور مساع ت با افراد موصوف، یمن مدتبر بود  قرارداد مندق ه، پاذیرق بیمهب   

بیمه از تاریخ خر ج از کارگاه با رعایت تایر شرایط مقرر بالمانع خواه  بود. ب یهی اتت  از توابق پرداخت حق

  به تبع آ  حذف تابقه )صرفا مرباوه باه بایست نسبت به اتترداد مبلغ پرداختی تاریخ تحقق هم وشانی می

 د ره هم وشانی( اق ام گردد. 
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مقرر  03/13/1010م یره محترم مور  ( یک هزار   شنص    چهل   هفتمین جلسه هیات13در اجرای بن  ) -23

قاانو  هاای منامو  ش گا  ادامه بیمه به طور اختیاری بدا  از اندقااد قارارداد در کارگااهگردی  چنانچه بیمه

گردد، در م تی که از طریاق کارگااه بیمه پرداخت ش ه یا میاجتماعی شاغل ش ه   به طور همزما  حقتامین

شود، قرارداد ادامه بیمه به طور اختیاری آنا  مدتبر بوده، لیکن با توجه به ا لویات بیمه پرداخت ش ه یا میحق

یامی که به موجب اشتغا  در کارگاه جهت آنا  توتاط بیمه از طریق بیمه اجباری، در اقانونی در پرداخت حق

شود، تابقه بیمه اجباری مالک عمل باوده   پا  از خار ج از کارگااه بیمه پرداخت میکارفرمای مربوطه حق

گاردد. پردازی آناا  نیاز بالماانع اعاالم مایبیمه به طریق اختیاری قابل قبو    ادامه بیمهتوابق پرداخت حق

بایست نسبت به اتترداد مبلغ پرداختی   باه تباع آ  حاذف تاابقه یخ تحقق هم وشانی میب یهی اتت از تار

 ادامه بیمه به طور اختیاری )صرفا مربوه به د ره هم وشانی( اق ام گردد. 

هاای ش گا  صاحبا  حرف   مناغل آزاد   زیر مجموعه های آ  بد  از اندقاد قرارداد در کارگااهچنانچه بیمه -21

گردد، در م تی کاه از بیمه پرداخت ش ه یا میاجتماعی شاغل ش ه   به طور همزما  حقتامینمنمو  قانو  

شود   یا به  اتاه اشتغا  از طریق طرح تابق بیمه رانن گا  به طور بیمه پرداخت ش ه یا میطریق کارگاه حق

بیمه پرداخت شا ه یاا حق گردد در م تی که به طریق مذکوربیمه پرداخت نموده باشن ، مقرر میهمزما  حق

شود، قرارداد بیمه صاحبا  حرف   مناغل آزاد آنا  مدتبر بوده، لیکن با توجه به ا لویت قانونی در پرداخت می

بیمه از طریق بیمه اجباری، در ایامی که به موجب اشتغا  در کارگاه جهت آنا  توتط کارفرماای مربوطاه حق

جباری مالک عمال باوده   پا  از خار ج از کارگااه تاوابق پرداخات شود، تابقه بیمه ابیمه پرداخت میحق

گاردد. پردازی آنا  نیز بالمانع اعالم مایبیمه به طریق صاحبا  حرف   مناغل آزاد قابل قبو    ادامه بیمهحق

بایست نسبت به اتترداد مبلغ پرداختی   باه تباع آ  حاذف تاابقه ب یهی اتت از تاریخ تحقق هم وشانی می

 مربوه به د ره هم وشانی( اق ام شود.  )صرفا

ای بیمه به طور همزما  منمو  نظام حمایتی خااص بیماهش گا  موصوف در حین پرداخت حقچنانچه بیمه -22

درما  از تاریخ تحقاق هم وشاانی بیمه تهمبیمه پرداختی به غیر از حقها( قرار گیرن  صرفا حق)تایر صن  ق

 باش .قابل اتترداد می

باش  مبلغ پرداختی پ  از کسر  بیمه متدلقه را خارج از مهلت مقرر پرداخت نمودهش ه حقکه بیمهدر صورتی -20

 ش ه   یا  کیل قانونی  ی مسترد خواه  ش .( به بیمه22/1هزینه اداری مداد  یک بیست   شنم )
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( درص  تغییر یافت لذا بد  21فت )به بیست   ه 31/31/11بیمه از تاریخ با توجه به اینکه نر  پرداخت حق تذکر: 

بایست نسبت به اتترداد مبلغ پرداختای باه از تاریخ اخیرالذکر در صورت پرداخت حق بیمه خارج از موع  مقرر می

 ( اق ام گردد.21/1کسر هزینه اداری مداد  یک بیست   هفتم ) 

( اماور 01/31/1081ماور   231ه )ش گا  مذکور قبل از اجرای بشننامدر مواردی که افراد تحت تکفل بیمه -20

پرداخات شا ه باشا ،       تارانه درماا  پایشش گا  از ردیف افراد تبدی خارج ش ه   بابات آناا  حاقفنی بیمه

ترانه درما  عینا از تاریخ خر ج از کفالت یا حسب مورد از زما  تحویل دفترچه درما    ثبت تاریخ اباا  حق

  . باشدر تیستم قابل اتترداد می

های اجتماعی خاص )طاالب، بیمه از طریق بیمه گر هش گا  یادش ه در حین پرداخت حقکه بیمهدر مواردی -23

بیمه پرداخت نماین  از تاریخ ارتا  ا لین لیسات ر حانیو ، رزمن گا    بسیجیا  فدا    ...( باور همزما  حق

درما    یا حسب مورد تارانه درماا  بیمه تهمبیمه پرداختی   حقبیمه، قرارداد آنا  ملغی   حقپرداخت حق

 باش . عینا قابل اتترداد می

بیماه قبلای باوده   تاابقه خاود را         ش ه ادامه بیمه به طور اختیاری دارای تاابقه پرداخات حاقچنانچه بیمه -22

ای  ی کمتر از ( ر ز قبل از تقای023به هنگام اندقاد قرارداد کتما  نمای    میانگین دتتمزد تیص    شصت )

( الای 32بایست عینا به بیمه ش ه مسترد   باا رعایات بنا های )دتتمزد مورد قرارداد باش  مبلغ پرداختی می

 بیمه اق ام گردد. ( این بشننامه نسبت به اصالح قرارداد   دتتمزد مبنای پرداخت حق 38)

بیماه        کاه حاقصاورتیغل آزاد، درهنگام تب یل ادامه بیمه به طور اختیاری باه بیماه صااحبا  حارف   مناا -21

ادامااه بیمااه بااه طااور اختیاااری پاایش پرداخاات شاا ه باشاا ، از تاااریخ درخواتاات بیمااه صاااحبا  حاارف               

 درما  قابل اتترداد خواه  بود. بیمه   تهممناغل آزاد، حسب مورد حق

گردد، گانه لغو میدلیل برقراری مستمری ته ش گا  ادامه بیمه به طور اختیاری بهکه قرارداد بیمهدر مواردی -28

 مبلغ پرداختی از تاریخ تغییر  یدیت عینا قابل اتترداد خواه  بود.

منا ی از خا مات ش ه به منظور بهارهبیکاری، بیمهچنانچه به دلیل طوزنی ش   فرآین  برقراری مقرری بیمه -21

صورت نمای ، در ایندار نموده   یا میخانهری یا بیمه زنا درمانی اق ام به اندقاد قرارداد ادامه بیمه به طور اختیا

 باش . بیکاری به بد  عینا قابل اتترداد میبیمه دریافتی از تاریخ برقراری مقرری بیمهحق

بیکاری قبل از اتمام اتتحقاق مقرری مزبور اق ام باه ارایاه درخواتات اداماه بگیرا  بیمهدر مواقدی که مقرری -13

صاورت قارارداد   نماینا ، در ایاناختیاری، اندقاد قرارداد   پرداخت حق بیمه مقرر نموده   یا مایبیمه به طور 
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بیکااری ادامه بیمه به طور اختیاری آنا  مدتبر   پذیرق توابق ایجادی ناشی از آ  از تاریخ پایا  مقرری بیمه 

  وشانی عینا قابل اتترداد خواه  بود.  به بد  بالمانع خواه  بود، در این صورت حق بیمه دریافتی در د ره هم

 سایر موارد: 

ای )باه اتاتثنا صان  ق بیماه هاای بیماهش گا  ادامه بیمه به طور اختیاری که منمو  تاایر صان  قبیمه  -11

گیرن ، قرارداد بیمه اختیاری آنا  از تاریخ شامو  در صان  ق اجتماعی کنا رزا ، ر تتاییا    عنایر( قرار می

گردد. ب یهی اتت اندقاد قرارداد مج د با آنا  موکو  به قاع ارتبااه   احاراز تاایر محسوب میمربوطه ملغی 

 شرایط مقرر خواه  بود. 

هاای آ ، در مقررات مربوه به ادامه بیمه به طور اختیاری   بیمه صاحبا  حرف   مناغل آزاد   زیر مجموعاه -12

بیمه به صورت متنا ب مویاوعیت نا ارد. داخت حقبینی گردی ه   پربیمه به صورت متوالی پیشپرداخت حق

بیمه به صاورت منقااع پرداخات گردیا ه   گردد که به دلیل اشکازت تیستمی   ... حقلذا بدضا مناه ه می

نماین ؛ لذا باه منظاور پردازی اق ام نموده   یا میش گا  نیز به اعتبار قرارداد مندق ه نسبت به ادامه بیمهبیمه

بیمه پرداخت گردی ه    احا  ماالی شادبه ش گا  صرفا توابقی که جهت آ  حقن قبیل از بیمهمساع ت با ای

 نمای ، با رعایت تایر شرایط مقرر قابل پذیرق خواه  بود. صولی آ  را تایی  می

ش گا  ادامه بیمه به طور اختیااری جهات برخاورداری از تدها ات بلنا  ما ت بیمه بیمهتوابق پرداخت حق -10

بارداری، تدها ات قاانونی تاازما  به تفکیک   براتاس نر  هر قرارداد اعالم گردد تا به هنگام بهاره بایستمی

( درصا  در 10بیمه با نار  چهاارده )ماابق نر    مقررات مربوطه ارایه شود. ب یهی اتت توابق پرداخت حق

حاراز شارایط   میازا  مساتمری ( درص  در ا12احراز شرایط   میزا  مستمری ازکارافتادگی   با نر  د ازده )

 ازکارافتادگی   بازمان گا  موثر نشواه  بود. 

های پیوتت این بشننامه که در تیساتم تدبیاه گردیا ه کلیه  اح های اجرایی صرفا ملزم به اتتفاده از فرم  -10

 باشن    یر ری اتت از به کاربرد  هرگونه فرم دیگر خودداری نماین . می

باه نحاوی از انحاا تنظایم گردیا ه    31/38/1083به طاور اختیااری کاه تاا تااریخ  قراردادهای ادامه بیمه  -13

 ان ، مورد پذیرق خواه  بود.بیمه مقرر را پرداخت نمودهش گا  به اعتبار آ  حقبیمه

بیماه قبلای، حاق مراجداه باه     متقاییا  ادامه بیمه به طور اختیاری فارغ از محل   شدبه دریافت کنن ه حق  -12

ر یک از شدب   یا کارگزاری های مورد انتشاب خود را دارن    شدبه یا کارگزاری مزبور موظاف اتات یامن ه

 اخذ درخواتت آنا  در اترع  قت نسبت به اندقاد قرارداد با رعایت تایر شرایط مقرر اق ام نمای .  
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ایایا  اداماه بیماه باه طاور با عنایت به اینکه بر اتاس بازخوردهای دریافتی از  احا های اجرایای بدضاا متق -11

های آ  از قبیل خادمین ثابت مساج ، باربرا ، زنا  اختیاری   بیمه صاحبا  حرف   مناغل آزاد   زیر مجموعه

پاردازی   باه طاور همزماا  نازد صان  ق بیماه ترپرتت خانوار، م دجویا  منمو  یارانه   ... در زما  بیمه

بیمه بوده   این مویوع نیز منجار باه ابااا  رای تابقه پرداخت حقاجتماعی کنا رزا ، ر تتاییا    عنایر دا

گردد؛ لذا به منظور مساع ت با این قبیال از بیمه میقراردادهای مندق ه   به تبع آ  حذف توابق پرداخت حق

ش گا ، چنانچه توابق ایجادی نزد صن  ق ماذکور باه تاازما  منتقال نگردیا ه اتات، پاذیرق تاوابق بیمه

کاه تاوابق بیمه آنا  نزد تازما  با رعایت تایر شرایط مقارر بالمالناع خواها  باود   در صاورتیقپرداخت ح

بیماه بیمه نزد آ  صن  ق به تازما  منتقل گردد، در ایامی کاه از طریاق صان  ق یادشا ه حاقپرداخت حق

کنا رزا ، ر تاتاییا    شود، قرارداد بیمه آنا  مدتبر   تابقه بیمه صن  ق بیمه اجتماعی پرداخت ش ه یا می

بیماه نازد تاازما  قابال عنایر مالک عمل بوده   پ  از خر ج از شمو  صن  ق مذکور، توابق پرداخت حاق

بایسات گردد. ب یهی اتت از تااریخ تحقاق هم وشاانی مایپردازی آنا  نیز بالمانع اعالم میقبو    ادامه بیمه

 تابقه )صرفا مربوه به د ره هم وشانی( اق ام شود. نسبت به اتترداد مبلغ پرداختی   به تبع آ  حذف

پاردازی فرزنا ا  اناا    ذکاور کاه عاال ه بار دریافات مساتمری ی بیماهبا توجه به اینکه در خصوص نحوه -18

بازمان گا ، متقایی اندقاد قرارداد ادامه بیمه به طور اختیاری می باشن ، توازت   ابهاماتی توتاط ادارات کال 

شاورای محتارم حقاوقی تاازما   03/31/1010گردد، همچنین با عنایت باه نظریاه ماور  اتتانها مارح می

مداا   حقاوقی   اماور مجلا (   همچناین نظریاه  31/32/1010مور   282/10/1133)مویوع نامه شماره 

گردد نظر باه قررات مقرر میترپرتت محترم دفتر امور قوانین   م 30/32/1010مور   030/10/1333شماره 

اینکه در مقررات ادامه بیمه به طور اختیاری برخالف بیمه صاحبا  حرف   مناغل آزاد دارا بود  شغل، شاره 

بیمه گذشته نسبت به عقا  باش    برابر یوابط مربوطه متقایی به اعتبار توابق پرداخت حقاندقاد قرارداد نمی

توانن  در صورت احراز شارایط باا اندقااد بگیر میفرزن ا  انا    ذکور مستمری نمای ، بنابراینقرارداد اق ام می

پردازا  موصوف قرارگرفته   مستمری خود را نیاز همچناا  دریافات بیمه در ردیف بیمهقرارداد   پرداخت حق

ا  ذکاور   اناا  نماین . یمنا با عنایت به شرح یادش ه اندقاد قرارداد ادامه بیمه به طور اختیاری توتط فرزنا 

ا زد باا من ی از کفالت  ال ین   به تبع آ  دریافات حاقش گا ، بازننستگا    ازکارافتادگا  مانع از بهرهبیمه

 لحاظ شرایط قانونی مربوطه نشواه  بود.

( 8بنا  )عماومی دیاوا  عا الت اداری  هیاات 20/31/1013( مور  21با توجه به اینکه برابر دادنامه شماره ) -11

اباا  گردی ه اتت، لذا در مواردی کاه  احا های اجرایای  31/31/1011مور   81/3313دتتور اداری شماره 
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( پر ن ه بیمه ش ه را بر اتاس تاریخ پرداخت 20/31/1013ماابق مفاد بن  مذکور قبل از تاریخ ص  ر دادنامه ) 

بیمه آنا  را با توجه به مقاررات جااری، مبناای برقاراری تدها ات ه پرداخت حقبیمه تدیین تکلیف   تابقحق

شا ه مساترد نماوده باشان ، اقا امات انجاام شا ه تنفیاذ ان    یا مبلغ پرداختی را به بیماهم ت قرار دادهبلن 

د، به اعتبار دادنامه صورت ب    توجه به مفاد بن  یادش ه   با عنایت به ادامه بیمه این افراگردد؛ در غیر اینمی

ش ه حسب مورد از تاریخ درخواتت   یا اندقاد قرارداد ی بیمهصادره   قرارداد مندق ه، تابقه پرداخت حق بیمه

بیمه در مورد منامولین ایان بنا  با رعایت تایر شرایط مقرر قابل پذیرق خواه  بود   تاخیر در پرداخت حق

 گردد.موجب اباا  توابق نمی

( 1عمومی دیاوا  عا الت اداری بنا  ) هیات01/30/1088( مور  212ه اینکه برابر دادنامه شماره )با عنایت ب -83

گاردد در ماواردی کاه اباا  گردی ه اتت، لاذا مقارر مای 31/31/1011مور   81/3313دتتور اداری شماره 

خصاوص تاوابق    ( در01/30/1088ر دادناماه ) اح های اجرایی بر اتاس مفاد بن  مذکور قبال از تااریخ صا  

ان    تابقه پرداخت حق بیمه مبنای برقراری تده ات ایجاد ش ه برای بیمه ش گا  تدیین تکلیف قادی ننموده

ش ه مسترد نگردی ه باش  به اعتباار دادناماه صاادره، قارارداد بلن  م ت قرار نگرفته   یا مبلغ پرداختی به بیمه

شا گا  خاارج از مهلات مقارر مباادرت باه ای که بیمهق ه   مبالغ پرداخت ش ه، تابقه پرداخت حق بیمهمند

ان ، مالک عمل بوده   نیازی به اعما  قاع ه  یع ش ه پرداخت آ  نموده    اح های اجرایی نیز آ  را پذیرفته

 ( دتتور اداری اخیرالذکر نشواه  بود. 1در بن  )

های صادره که با مفاد این بشننامه مغایر ها   بشننامهبشننامه آ  قسمت از دتتورالدملاز تاریخ ص  ر این   -81

 باش  قابلیت اجرائی نشواه  داشت. می

ش گا ،  صو  ای، ر تا   کارشناتا  ارش  امور بیمهمسئو  حسن اجرای این بشننامه م یرا  کل   مدا نین بیمه

هاا   ر تاا، مسائولین های انفرادی، مسئو  آمار ادارات کل اتتااا سابها، نامنویسی   حبیمه، امور مستمریحق

ای   کارشناتا  ارش  )راباین( امور کارگزاریها   نیز شرکت منا ر م یریت   خ مات ماشینی تامین  اح های بیمه

 خواهن  بود.  

 مصطفی  ساالری 
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 / پارافانم و انم خانوادگی

 کارشناس تهیه کننده

 / پارافو انم خانوادگی انم

 / ادارهرئیس گروه

 / پارافانم و انم خانوادگی

 معاون مدریک 

 / پارافانم و انم خانوادگی

 مدریک 

 / پارافانم و انم خانوادگی

 معاونت ذریبط

 بانیزرهه ات – ملکیمجید 

 نزرهه شرف الدی 
 ریبق    اددمهر وری مهدی شک  حسن زادهید مج  محمود اعلی بخشی


