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در راسـتای رعایـت اصل قانونمـداری و شفاف سـازی مقررات 
سـازمانی، جلوگیری از انباشت بخشـنامه ها و دستورالعمل های 
تکـراری، مشـابه و مغایـر، اطـاع شـرکای اجتماعـی سـازمان 
از حقـوق و تکالیـف مقـرر، بـا هـدف رضایـت بیمه شـدگان، 
مسـتمری بگیران و کارفرمایان، رعایـت قوانین و مقررات جدید 
و همچنیـن آرای هیئـت عمومی دیـوان عدالـت اداری،کاهش 
شـکایات علیـه سـازمان در مراجـع نظارتـی و قضایـی، برنامۀ 
»تنقیح بخشـنامه ها و دسـتورالعمل های الزم االجـرا« در اولویت 
برنامه هـای سـازمان قرار دارد. بـا توجه به کارایی و اثربخشـی 
برنامـۀ مذکور در اصـاح فرایندهای ارائۀ خدمـات و تعهدات 
سـازمان و جلـب رضایت ذی نفعـان، این برنامه بـه عنوان یکی 
از طرح هـای کاندیـد جایـزه تجربـۀ موفـق سـازمان های عضو 
ایسـا در منطقه آسـیا و اقیانوسـیه سـال 2018، معرفی شـد و 

موفـق به کسـب گواهـی تجربۀ موفـق از ایسـا گردید.
به منظـور تنقیـح و تلخیـص بخشـنامه ها و دسـتورالعمل های 
مربـوط بـه هر موضوع که در سـنوات گذشـته صـادر گردیده 
اسـت، ایـن موضوعات در کمیته های تخصصـی فرعی و کمیتۀ 
تنقیـح مقـررات سـازمان متشـکل از مدیـران و کارشناسـان و 
بـا مشـارکت نماینـدگان ذینفعـان در جهـت تحقـق رویکـرد 
سـه جانبه گرایی در سـازمان، مـورد بررسـی قـرار می گیرنـد و 
پـس از تدویـن، متـن نهایی توسـط اینجانـب صـادر می گردد 
و بدیـن ترتیـب کلیـۀ بخشـنامه های متعـدد قبلـی تبدیـل به 
یـک بخشـنامه واحد شـده و بخشـنامۀ تنقیحـی مـاک عمل 
سـازمان خواهـد بود. ضمنـاً پس از صدور بخشـنامۀ مربوطه و 
همزمان با اجرایی شـدن آن در سـازمان، در راسـتای شـفافیت 
و آگاهی بخشـی ذی نفعان و مشـموالن، بخشـنامۀ موردنظر در 

مقدمه
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سـایت سـازمان تحت عنوان »دسترسی آزاد به بخشـنامه ها و دستورالعمل ها« 
منتشـر و در دسـترس عمـوم قـرار می گیرد.

بخشـنامۀ تنقیحـی حاضر با تجمیع، تلخیـص و تنقیح تعداد زیادی بخشـنامه و 
دسـتورالعمل بـه صورت سـنِد واحـد گردآوری شـده و در تدویـن آن، آخرین 
قوانیـن و مقـررات مصوب در کشـور به همراه جدیدتریـن آرای هیئت عمومی 
دیـوان عدالـت اداری مـورد توجـه قرار گرفتـه اسـت. همچنیـن در تدوین این 
بخشـنامه سعی شـده اسـت عاوه بر جلب نظر ذینفعان، مشـکات و ابهامات 

واحدهـای اجرایی سـازمان نیـز در این زمینه مرتفـع گردد.
مصطفی ساالری
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی

  

7



کلیات

تلخیص، تجمیع و تنقیح ضوابط، بخشنامه  ها  و 
دستور  های اداری بیمه  های توافقی

1    - افراد مشـمول می  بایست فاقد پوشش بیمه  ای، مقررات حمایتی 
خاص و رابطۀ مزدبگیری باشند. 

تبصـره  - سـایر کارکنان کـه رابطة اسـتخدامی و مزدبگیری با 
مراجـع ذی  ربط دارند، مشـمول بند الف مـاده )4( قانون تأمین   
اجتماعـی بـوده و کارفرمایـان مکلف انـد مطابـق مـواد )28(، 
)36( و )39( قانـون تأمیـن   اجتماعـی نسـبت بـه پرداخت حق 

  بیمـة آنان اقـدام نمایند.

2    - متقاضیـان مربوطـه از سـوی کارگزاران ذی  ربط معرفی و سـن 
ایـن افـراد می  بایسـت در تاریـخ ثبـت معرفی  نامـه در واحدهـای 

اجرایـی سـازمان حداکثر 50 سـال تمام   باشـد.

 تبصـره  - درصورتی که متقاضیـان، دارای سـابقه پرداخت حق 
  بیمـة قابل قبـول نزد سـازمان تأمیـن   اجتماعی باشـند، معادل 
مـدت سـابقه پرداخـت حق   بیمـة قبلی جهـت ورود بـه دایره 
شـمول به سـقف سـنی مجاز )50   سـال( اضافه می  گردد و در 

صـورت احـراز شـرایط، به عنوان مشـمول پذیرفته می  شـوند.

3   - هـر یـک از کارگـزاران می  بایسـت متقاضیـان را مطابق فرم 
پیوسـت شـماره 1 بـه واحـد اجرایـی ذی ربط معرفـی نمایند که 
در ایـن صـورت پـس از اخذ معرفی  نامه و ثبـت آن در دبیرخانه، 
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واحـد امـور بیمه  شـدگان مکلـف خواهـد بود ضمـن بررسـی مـدارک و احراز 
شـرایط اولیـه، متقاضیـان را به منظور ایجـاد رابطه بیمه  ای جدیـد )تخصیص یا 
به  روزرسـانی شـماره تأمین   اجتماعی( و همچنین در خصـوص افرادی که بیش 
از 50 سـال سـن دارند، نسـبت به درخواست اعام سـابقه به  صورت سیستمی 
از واحـد نام نویسـی و حسـاب های انفـرادی اقـدام و پـس از دریافـت پاسـخ، 
اطاعـات در سیسـتم مکانیـزه درج و در صورت احراز و یا عدم احراز شـرایط 
مقـرر، مراتـب را بـه ترتیب از طریق فرم پیوسـت شـماره 2 یا 1       /2 سـریعاً به 

کارگـزار ذی  ربط )مرجـع معرفی  کننده( اعـام نمایند.

تبصـره  - مسـئولیت شناسـایی، معرفـی یا اعـام خـروج افراد بـه دلیل عدم 
احـراز شـرایط عضویت و ... متوجـه کارگزار مربوطـه )مرجع معرفی  کننده( 

می  باشد.

4    -  مهلـت ارسـال لیسـت و پرداخـت حـق   بیمـه بیمه  شـدگانی کـه براسـاس 
توافق  نامه  هـای قبلی فیمابین،  بیمه  پردازی آنان به صورت گروهی توسـط کارگزار 
انجـام می گـردد، همچنین بیمه  شـدگانی که پرداخـت حق بیمه آنـان به صورت 
انفرادی توسـط بیمه  شـده می  باشـد، حداکثـر تا آخریـن روز ماه بعـد خواهد بود. 

تبصـره 1  - بیمه شـدگان انفـرادی می بایسـت حـق بیمـه خود را بر اسـاس 
حسـاب کاربـری کـه واحد     اجرایی بـه متقاضی تخصیص می دهـد از طریق 
درگاه الکترونیکـی  بـه حسـاب متمرکـز سـازمان   تأمیـن   اجتماعـی واریز 
نماینـد. ضمنـاً امـکان پیش پرداخـت حـق بیمه بیـش از یـک ماه تـا پایان 

سـال مربوطه بـرای ایـن گـروه از بیمه  شـدگان فراهم می  باشـد.

تبصره2  - احتسـاب سـابقه و برقـراری حمایت های منـدرج در قانون تأمین   
اجتماعـی منوط بـه پرداخت کامل حق بیمه )حسـب مورد توسـط کارگزار 

یا بیمه شـده( می  باشـد.

5   - شـروع بیمه پـردازی هـر یک از مشـمولین با رعایـت تاریخ شـمول از تاریخ 
ثبـت معرفی  نامـه در واحـد اجرایی ذی ربط می باشـد و پذیـرش حق بیمه ماقبل 

آن میسـر نخواهد بود.
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تبصـره - اعتبـار معرفی  نامـه افـراد به منظـور ثبـت در واحدهـای اجرایـی 
سـازمان تأمیـن   اجتماعـی حداکثـر سـه مـاه از تاریـخ صـدور آن توسـط 
کارگـزار می  باشـد کـه الزم اسـت حـق   بیمـه مـاه اول تـا آخریـن روز ماه 
بعـد در مـدت اعتبـار معرفی  نامـه مربوطـه پرداخـت گـردد. بدیهی اسـت 
در صـورت عـدم پرداخـت حـق بیمه فـرد در بـازه زمانـی مــذکور )دوره 

سـه ماهــه(، ارائـه معرفی  نامـه جدیـد الزامی اسـت.

6    - مشـمولین  مربوطـه  می  بایسـت  بـا معرفی  سـازمان تأمین   اجتماعـی  و بر 
اسـاس  مفـاد بخشـنامه های ذی  ربط )چنانچه واجد  شـرایط انجـام معاینات  بدو 
بیمه پـردازی باشـند(، قبـل از پرداخت حق   بیمه، به هزینه شـخصی، مورد معاینه  
قـرار گرفتـه و میـزان توانایـی جسـمی و روحـی آنـان برابـر ضوابط مقـرر مورد 

سـنجش قرار     گیرد.

تبصـره1 - در اجـرای بنـد )5( یـک هزار و نهصد و هشـتمین جلسـه مورخ 
15    /02    /1399 هیئـت مدیـره محتـرم سـازمان، کلیـه متقاضیـان بیمـه با 
ماهیـت غیر اجباری )بیمه  هـای توافقی و ...( در صورت احراز توأمان شـرایط 

ذیـل از انجـام معاینات پزشـکی اولیه معـاف خواهند بود:

 ظـرف ده سـال قبـل از تاریخ درخواسـت یک سـال سـابقه پرداخت حق   بیمه 
)با نرخ کامل( داشـته باشـند. 

 ظـرف یک سـال قبـل از تاریخ درخواسـت دارای 90 روز سـابقه پرداخت حق 
  بیمـه )با نرخ کامل( باشـند.

تبصـره2 - چنانچـه هـر یک از مشـمولین مزبـور در معاینات قبل از شـروع 
پرداخت حق   بیمه، به واسـطه نقص عضو  یـا یک یا چند بیماری ازکارافتاده 
کلـی شـناخته شـوند، امـکان معرفی به کمیسـیون پزشـکی )موضـوع ماده 
91 قانـون تأمیـن   اجتماعی( درخصـوص ازکارافتادگی اولیـه وجود نخواهد 

داشـت و در ایـن   مـورد جـای هیچ  گونه اعتراضی نمی  باشـد.
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7 - مبنـای پرداخـت حق بیمه متقاضیانی که 5 سـال و یا کمتر از 5 سـال سـابقه 
پرداخـت حـق بیمه دارند بـه انتخاب متقاضی بین 2 /1 حداقل دسـتمزد مصوب 
شـورای  عالی کار و حداکثـر دسـتمزد مبنـای پرداخـت حق بیمـه در زمان ثبت 
معرفی نامـه در واحـد اجرایی و در خصوص متقاضیانی که بیش از 5 سـال سـابقه 
پرداخـت حـق بیمه دارنـد بین 2 /1 حداقل دسـتمزد مصوب شـورای عالی کار تا 
حداکثر میانگین دستمزد آخرین360 روز قبل از ثبت معرفی نامه در واحداجرایی 

به انتخاب متقاضـی خواهد بود. 
7 -1 - مبنـای پرداخـت حق   بیمـه متقاضیان عضـو گروه  های ذیل کـه در زمان 
ثبت معرفی  نامه در واحد اجرایی، کمتر از 5 سـال سـابقه پرداخت حق   بیمه دارند 
به انتخاب متقاضی بین حداقل و حداکثر دسـتمزد مصوب شـورای  عالی کار و در 
خصوص متقاضیانی که بیش از 5 سـال سـابقه پرداخت حق   بیمه دارند، براساس 
میانگیـن آخریـن 360روز قبـل از ثبت معرفی  نامه مشـروط بر اینکه مبلغ مزبور 

از حداقل دسـتمزد مصوب شـورای  عالی کار کمتر نباشـد، تعیین   گردیده است: 

  اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان.
  اعضای انجمن صنفی نمایندگان بیمه آسیا .
    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. 

   اعضای سازمان نظام کاردانی ساختمان.
   راکبین و نمایندگی  های پیک موتوری.

   فعاالن حوزه رسانه و مطبوعات. 
   شاغلین کسب و کار فضای مجازی.

7 -2 - مبنـای پرداخـت حق بیمه متقاضیان بیمه وکا و کارشناسـان قوه قضائیه 
)موضوع بخشـنامه شـماره 667 فنی( که کمتر از 10 سـال سـابقه پرداخت حق 
  بیمـه دارند بـه انتخاب متقاضی بیـن حداقل دسـتمزد مصوب شـورای عالی کار 
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و حداکثـر دسـتمزد مصـوب و در خصـوص افرادی که بیش از 10 سـال سـابقه 
پرداخـت حـق بیمه دارند بر اسـاس میانگین دسـتمزد آخریـن 360 روز قبل از 
ثبت معرفی نامه در واحد اجرایی مشـروط بر اینکه مبلغ مزبور از حداقل دسـتمزد 
مصوب شـورای عالی کار کمتر نباشـد تعیین و مقرر گردیده بود دسـتمزد مبنای 
پرداخـت حـق بیمه متقاضیانی که حداقل می  باشـد در صورت تمایـل، در ابتدای 
هـر سـال معادل 7% عـاوه بر افزایش دسـتمزد سـنواتی افزایش یابـد، لیکن به 
موجـب موافقت  نامـه شـماره 14347 /98 /1000 مـورخ 7 /12 /1398 بـا مرکز 
وکا، کارشناسـان رسـمی و مشـاوران خانواده قوه قضائیه )تصویر پیوست(، مبنای 
پرداخت حق بیمه این گروه از مشـمولین، همانند سـایر بیمه شـدگان، مطابق بند 

7 کلیـات این بخشـنامه تغییر می  یابد.

7 -3 -  مبنـای پرداخـت حـق   بیمـه گروه  هـای ذیل بر اسـاس حداقل دسـتمزد 
مصـوب شـورای  عالی  کار در هر سـال می  باشـد: 

 طاب و روحانیون.
  رزمندگان و بسیجیان فعال.
  مداحان و شاعران اهل بیت.

 هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی.
 اعضای سازمان نظام دامپزشکی.

 اعضای جامعۀ راهنمایان ایران  گردی و جهان  گردی.
 اعضای انجمن حمایت از مدیران مزرعه.

تبصـره: مبنـای پرداخـت حـق   بیمـه متقاضیـان بیمـه طـاب و روحانیون و 
مداحـان و شـاعران اهـل بیـت که سـن آنان در زمـان ثبـت معرفی  نامه در 
واحـد اجرایـی مربوطه بین 50 تا 60 سـال بـوده، معـادل 2  /1 برابر حداقل 

دسـتمزد مصـوب شـورای  عالی      کار در سـال مربوطه می  باشـد.

7 -4 - مبنـای پرداخـت حـق   بیمـه اعضـا و کارکنـان شـوراهای حـل اختـاف 
دادگسـتری     بیـن حداقل   تـا 2 برابر حداقل دسـتمزد مصوب شـورای  عالی کار با 
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توافـق اولیـه مرجع ارسـال کنندة لیسـت می  باشـد.

7 -5 - دسـتمزد مبنـای پرداخـت حـق بیمـه اعضـای سـازمان نظام مهندسـی 
کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان تهران: 

 متقاضیـان   دارای 5 سـال و   کمتـر از 5   سـال سـابقه   پرداخـت حـق بیمـه یـا 
متقاضیانـی که سـن آنـان در تاریخ ثبـت معرفی  نامـه در واحد اجرایـی مربوطه 
از 40 سـال تجـاوز ننمایـد، بـه انتخاب متقاضی بیـن 5  /1 برابر حداقل دسـتمزد 

مصـوب شـورای  عالی کار و حداکثـر دسـتمزد مصوب.
 متقاضیان دارای بیش از 5 سـال سـابقه پرداخت حق   بیمه بر اسـاس میانگین 
دسـتمزد آخریـن 360 روز قبـل از ثبـت معرفی  نامـه   در واحد اجرایی مشـروط 
بر  اینکـه مبلغ مزبـور از 5  /1برابر حداقل    دسـتمزد     مصوب شـورای    عالی کار کمتر 

نباشد.

7 -6 - دسـتمزد گروه  هـای خـاص بیمه  ای  دارای تخصـص، درجه و یا نمایندگی، 
به شـرح ذیل می باشـد:

پزشکان و پیراپزشکان
  پیراپزشـکان: 5   /1 برابر حداقل دسـتمزد مصوب شـورای  عالی کار در سـال 

مربوطه.
 پزشـکان عمومی: 2 برابر حداقل دسـتمزد مصوب شـورای  عالی کار در سـال 

مربوطه.
 پزشـکان متخصص: 3 برابر حداقل دسـتمزد مصوب شورای  عالی کار در سال 

مربوطه.
 پزشـکان فوق تخصص: 4 برابر حداقل دسـتمزد مصوب شـورای  عالی کار در 

مربوطه. سال 
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انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران
 نمایندگـی درجه سـه: معادل حداقل دسـتمزد مصوب شـورای عالـی کار در 

مربوطه. سال 
 نمایندگـی درجـه دو: 2 برابر حداقل دسـتمزد مصوب شـورای عالـی کار در 

سـال مربوطه.
 نمایندگـی درجـه یک: 4 برابر حداقل دسـتمزد مصوب شـورای عالی کار در 

مربوطه. سال 

بیمـه  اعضا شـرکت تعاونی اعتباری سـرویس کاران مجاز شـرکت صنعتی 
بوتـان  )بیمـه اعضای شـرکت تعاونی اعتبار سـرویس کاران مجـاز حرارتی 

برودتی( و 
 اسـتادکار درجه سـه، مشاورین فنی و کمک سـرویس  کاران مرتبط با لوازم 
حرارتـی و برودتـی: 1   /1 حداقـل دسـتمزد مصـوب شـورای عالی کار در سـال 

مربوطه.  
 اسـتادکار درجه دو: 2   /1 برابر حداقل دسـتمزد مصوب شـورای عالی کار در 

مربوطه. سال 
 اسـتادکار درجـه یـک: 3   /1 برابر حداقل دسـتمزد مصوب شـورای عالی کار 

در سـال مربوطه.

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

بیمه اعضا انجمن صنفی نمایندگان بیمه معلم 
 نمایندگـی درجه چهار: معادل حداقل دسـتمزد مصوب شـورای  عالی کار در 

مربوطه. سال 
 نمایندگـی درجـه سـه: 2 برابر حداقل دسـتمزد مصوب شـورای  عالی کار در 

مربوطه. سال 
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 نمایندگـی درجـه دو: 3 برابر حداقل دسـتمزد مصـوب شـورای  عالی کار در 
سـال مربوطه.

 نمایندگـی درجـه یک: 4 برابر حداقل دسـتمزد مصوب شـورای  عالی کار در 
مربوطه. سال 

بیمه اعضای گروه صنعتی بوتان 
 اسـتادکار درجه سـه: 2   /1 برابر حداقل دستمزد مصوب شـورای  عالی کار در 

مربوطه. سال 
 اسـتادکار درجـه دو: 3   /1 برابر حداقل دسـتمزد مصوب شـورای  عالی کار در 

مربوطه. سال 
 اسـتادکار درجه یک: 4   /1 برابر حداقل دسـتمزد مصوب شـورای  عالی کار در 

مربوطه. سال 

8    - نرخ حق بیمه معادل 27% مبنای پرداخت حق   بیمه می باشد. 
9 - در صـورت توالـی پرداخـت حق بیمه، مبنـای پرداخت در هر سـال مطابق با 
دسـتمزد مصوب شـورای  عالی کار افزایش می  یابد و در صورت قطع بیمه پردازی، 

حسـب درخواسـت جدید و احراز سایر شـرایط مقرر، اقدام می  گردد.
10  - خـروج بیمه  شـده از شـمول ایـن بخشـنامه بـه هـر دلیـل )اعـام مرجـع 
معرفی  کننده /کارگـزار، عـدم ارسـال لیسـت، عدم درج نام بیمه  شـده در لیسـت 
ارسـالی و عـدم پرداخـت حق   بیمه در مهلت مقرر(، به منزلۀ انصـراف از پرداخت 
حـق   بیمه تلقی می  گـردد و ادامـۀ بیمه پردازی منـوط به ارائـه معرفی  نامه جدید 

و احـراز شـرایط مجدد   می  باشـد.
11- بـا توجه به اینکه این گروه از بیمه  شـدگان، فاقد رابطه مزدبگیری با کارگزار 
ذی  ربـط )مرجـع معرفـی کننـده( می  باشـند  لـذا از شـمول قانون بیمـه   بیکاری 
مصـوب 26     /6     /1369 مجلس شـورای اسـامی خـارج بوده و بر این اسـاس حق 

  بیمـه مربوطـه )3 درصـد مبنای پرداخت حـق بیمه( نیز وصول نخواهد شـد.
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12    - کلیـه حمایت  هـای مقرر در مـاده )3( قانون تأمیـن   اجتماعی مصوب تیرماه 
سـال 1354 بـه اسـتثنای بنـد )ج( )غرامت دسـتمزد ایام بیمـاری و بـارداری( با 
رعایـت مقـررات مربوطـه و تغییـرات بعدی بـه این گـروه از بیمه  شـدگان ارائه 

خواهد شـد.

تبصـره1 - شـرایط برقـراری و میـزان تعهـدات کوتاه مدت، مسـتمری های 
بازنشسـتگی، بازماندگان، ازکارافتادگی کلی و همچنین اسـتفاده از خدمات 
درمانـی و بهداشـتی در چارچـوب قانـون تأمین   اجتماعی و تغییـرات بعدی 

آن خواهـد بود.

تبصـره2 - حمایت  هـای کوتاه مدت قابل ارائه، شـامل کمک هزینـه ازدواج، 
پروتـز و اروتـز، هزینـه کفـن و دفـن و کمـک هزینـه سـفر بیمـار و همراه 

می باشـد. 

تبصـره3 - حمایت  هـای موضـوع مـواد 73 )ازکارافتادگـی جزئـی( و 74 
)غرامـت نقـص عضـو( قانون تأمیـن   اجتماعی به ایـن گروه از بیمه  شـدگان 

نمی  گیرد. تعلـق 

مسـتمری  برقـراری  شـرایط  احـراز  و  بررسـی  صـورت  در  تبصـره4 - 
)بازنشسـتگی و ازکارافتادگی  کلـی(، می بایسـت مراتـب تـرک کار و عـدم   
اشـتغال از کارگزار مربوطـه )مرجع معرفی  کننده( جهـت ارائه حمایت  های 
مذکـور بـه سـازمان اعام گـردد. در خصوص وکا، کارشناسـان رسـمی و 

مشـاوران خانـواده قـوه قضائیـه، تودیـع پروانـه فعالیت الزامی اسـت. 

13  - ایـن گـروه از بیمه  شـدگان از پرداخـت فرانشـیز در مراکز درمانی سـازمان 
)اعـم از ملکـی و اسـتیجاری( همانند بیمه شـدگان اجباری معاف می باشـند.

تبصره1 - اسـتحقاق درمان بیمه شـدگان مذکور تابع ضوابط تعیین شـده در 
دسـتور اداری شماره 1373 /99 /1000 مورخ 27 /02 /1399 و تغییرات و 

اصاحات بعـدی آن خواهد بود.
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تبصـره2 - در صـورت عدم پرداخت حق بیمه، مسـئولیت درمـان این گروه 
از بیمه  شـدگان و افـراد تحـت تکفل آنان متوجه سـازمان تأمیـن   اجتماعی 

بود.  نخواهد 

14  - متقاضیانی که مشـمول بیمه صاحبان حرف و مشـاغل آزاد یا ادامه بیمه به 
طـور اختیاری می باشـند، در صورت عدم انقطـاع در پرداخت حق   بیمه می  توانند 
پـس از پایـان دوره پیـش پرداخت و صرفـاً در مرحله تغییر نوع بیمـه، بدون در 
نظر گرفتن شـرایط سـن و سـابقه مقرر در بند )2( این بخشنامه و همچنین بدون 
انجام معاینات پزشـکی )در  صورت انجام معاینات پزشـکی قبلی و یا احراز شرایط 
مقرر در بخشـنامه شـماره 13200   /92   /1000 مـورخ 28   /12   /1392 و تغییرات 
بعـدی آن(، بـا ارائـه معرفی نامـه از کارگـزار ذی ربـط )مرجـع معرفی  کننـده( و 

رعایت سـایر شـرایط مقرر، در زمره بیمه شـدگان قرار گیرند. 

تبصـره - درصورتی  کـه ایـن افـراد پرداخت حق   بیمـه را بعد از شـروع بیمه 
قطـع نماینـد، ورود مجدد آنان منوط بـه رعایت مقـررات، مطابق بندهای 1 

و 2 بخـش کلیـات این بخشـنامه خواهد بود.

15  - اسـترداد و حـذف سـوابق بیمه شـدگان توافقـی کـه پرداخـت حـق بیمـه 
آنـان به صـورت گروهی )ارسـال لیسـت( می  باشـد بـا تأییـد و اعام واحـد امور 
بیمه  شـدگان از طریـق کاربـرگ، توسـط واحد وصـول حق   بیمـه  و در خصوص 
بیمه  شـدگانی کـه پرداخـت حق   بیمه آنـان به صورت انفـرادی )بـرگ پرداخت( 

می باشـد از طریـق کاربـرگ، توسـط واحـد امـور بیمه شـدگان انجـام می  گردد.

تبصـره 1 - در صـورت سـاخت سیسـتم مکانیـزه مربوطـه، اسـترداد حـق 
بیمه هـای دریافتـی از طریـق سیسـتم یادشـده انجـام خواهـد شـد. 

تبصره2 - اسـترداد حق بیمه و حذف سـوابق بیمه شـدگان توافقی درصورت 
وقوع یکـی از موارد ذیل امکان  پذیر اسـت:

اسـترداد حق   بیمه  های پیش  پرداخت  شده از تاریخ برقراری مستمری بازنشستگی، 
ازکارافتادگی کلی و فوت )حسـب مورد(، همپوشـانی با سایر انواع بیمه های تأمین   

اجتماعی، همپوشانی با سوابق سایر صندوق های بیمه و بازنشستگی و... .
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تبصره 3 - نحوه محاسبه مبلغ قابل استرداد مطابق فرمول ذیل می باشد: 

) 9%   - 27%( × دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه = حق بیمه قابل استرداد
تبصـره4 - چنانچـه همپوشـانی بـا سـایر بیمه  هـای مشـمول قانـون تأمیـن   
اجتماعـی کـه دارای درمـان می باشـند صـورت پذیـرد، اسـترداد حق بیمه 

بـدون کسـر سـهم درمـان انجـام خواهد شـد.
16  - نـوع سـابقه ایـن گروه از بیمه  شـدگان کـد 44 با عنوان گـروه های خاص 

بیمه ای می باشـد.
تبصره -کـد نوع سـابقه گروه  هـای خاص بیمـه  ای ذیل از تاریخ صـدور این 

بخشـنامه و اصاح سیسـتم مکانیزه مربوطه بـه 44 تغییر می  یابد.
 کلیه گروه  هایی  که قباً از کد 001 )ارسال لیست( استفاده می  نمودند. 

  اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان با کد 59
  اعضای انجمن صنفی نمایندگان بیمه آسیا با کد 68
  اعضاء و کارکنان شوراهای حل اختاف با کد 75

17 - تاریخ شـمول، نام کارگزار، مشـمولین، کد فعالیت اقتصادی، شـماره مصوبه 
هیئـت مدیره، شـماره و تاریخ موافقت  نامه و صورتجلسـه گروه  هایـی که تا قبل از 
صـدور این بخشـنامه در زمره بیمه  هـای توافقی قرار گرفته  اند در جدول پیوسـت 

درج گردیده است.
18   - بیمه شـدگان مربوطـه در   صـورت تمایل می  توانند درهر مرحله نسـبت به 
قطـع بیمه  پـردازی بیمه  هـای توافقـی و ادامـه پرداخت حق   بیمه حسـب ضوابط 
مقـرر در چارچـوب بیمـه صاحبـان حـرف و مشـاغل  آزاد، ادامـه بیمـه بـه طور 

اختیـاری و ... اقـدام نمایند.
19  - تغییـر در قوانیـن و مقررات و ضوابط مرتبط با بیمه  های توافقی )مصوبه  های 
هیئـت مدیـره محتـرم سـازمان و ...( در خصـوص همـه گروه  هایـی کـه در این 
چارچوب مشـمول قانـون تأمین   اجتماعی قـرار گرفته  اند الزم  الرعایه بـوده که در 

  صـورت تغییـر، مراتب اعـام می  گردد.
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 موارد خاص

بـا توجه بـه مفـاد صورت  جلسـات و توافقنامه  هـای منعقـده فیمابین سـازمان و 
کارگزاران ذی ربط و تصویب مراتب توسـط هیئت مدیره محترم سـازمان، موارد 
خاصـی بـرای برخـی از ایـن گروه  ها به شـرح بند  هـای ذیل تعیین که بر اسـاس 
مکاتبات با کارگزار ذی ربط و برگزاری جلسـات فیمابین منجر به اصاح گردید.

            20  - بیمه طاب و روحانیون 
پذیرش درخواسـت طاب و روحانیون بین50 تا 60 سـال سـن )متولدین سـال 
1324 الـی 1333( به منظـور فراهم نمودن زمینه بیمه پـردازی این افراد در مقطع 
زمانی مربوطه )سـال 1384( مهیا گردیده اسـت، لذا پس از سـال مذکور، پذیرش 
درخواسـت متقاضیان باالی 50 سال سـن صرفاً درصورت داشتن سابقۀ پرداخت 

حق بیمۀ قبلی معادل مازاد سـن نسـبت به 50 سـال امکان پذیر خواهد بود.

تبصـره1 - پذیرش حق بیمه سـوابق گذشـته طـاب و روحانیـون که خارج 
از ضوابط یادشـده به سـازمان پرداخت گردیده اسـت مطابـق بندهای ذیل 

امکان پذیر می باشـد: 

 بیمه  شـدگانی کـه در تاریـخ ثبـت معرفی نامـه در واحد اجرایی مربوطه سـن 
آنـان بیـن 50 تا 60 سـال بوده اسـت، می بایسـت همانند بیمه  شـدگان موضوع 
مصوبـه شـماره 61967   /1100 مـورخ 17   /7   /84 هیئـت مدیره محترم سـازمان 
نسـبت بـه پرداخت حق   بیمه از تاریخ شـروع بیمه  پـردازی بر اسـاس 2   /1 برابر 
حداقل دسـتمزد مصوب شـورای  عالی کار در سـنوات مربوطه تا زمان بهره  مندی 

از تعهـدات بلندمدت سـازمان اقدام نمایند.
 بیمه  شـدگانی کـه در تاریـخ ثبـت معرفی  نامـه در واحد اجرایی مربوطه سـن 
آنـان بیـش از 60 سـال بوده اسـت، می  بایسـت نسـبت بـه پرداخـت حق   بیمه 
از تاریـخ شـروع بیمه  پـردازی بـر اسـاس 5   /1 برابـر حداقـل دسـتمزد مصـوب 
شـورای  عالی کار در سـنوات مربوطـه تا زمـان بهره  مندی از تعهـدات بلندمدت 

سـازمان اقدام نمایند.

19



تبصره2 - با پذیرش درخواسـت متقاضیان بین 50 تا 60 سـال سـن، مرکز 
خدمـات حوزه  هـای علمیـه مکلـف به ارسـال لیسـت و پرداخـت حق   بیمه 

طـاب و روحانیون  بین 20 تا 25 سـال سـن می  باشـد.

21  - بیمه رزمندگان و بسیجیان فعال 
21 -1 - مهلـت ارسـال لیسـت و پرداخـت حـق   بیمـه که مقـرر گردیده بـود تا 
آخریـن روز 2 مـاه بعـد باشـد، با توجـه به توافـق به عمل آمده با مؤسسـه تأمین   

درمـان بسـیجیان، صرفاً تـا آخرین روز مـاه بعد تعییـن می  گردد. 
21 -2 - ارائـۀ دفاتـر درمانـی ایـن گروه از بیمه  شـدگان کـه مقرر گردیـده بود با 
صـدور معرفی نامـه انجـام گـردد، صرفـاً با ارسـال لیسـت و پرداخـت حق بیمه 

امکان  پذیـر می  باشـد.
21 -3 - معاینـات پزشـکی ایـن گروه از بیمه  شـدگان بـا توجه به توافقـات قبلی، 
عاوه بر مراکز درمانی سـازمان، در مراکز درمانی مؤسسه تأمین   درمان بسیجیان 
)درصورتی  کـه کیفیت آزمایش ها و معاینـات انجام گرفته در حد اسـتانداردهای 

معمول سـازمان باشـد( نیز انجـام می  گردد. 

22  - مداحان و شاعران اهل بیت 
پذیرش درخواسـت متقاضیان بین50 تا60 سال سـن که از تاریخ 01 /10 /1385 
اجرایـی گردیـده بـود، به علت فراهم   شـدن زمینه پذیرش کلیه مشـمولین فاقد 
شـرایط سـنی )از تاریخ مذکور تاکنون(، موضوعیت نداشـته که مراتب به موجب 
صورت  جلسـه مـورخ 21  /11  /1398 بـا بنیاد دعبل خزاعی )موضوع نامه شـماره 
5347  /98  /5010 مـورخ 19  /11  /1398( تبییـن گردیـد، لـذا پذیـرش افـراد 
یادشـده از تاریخ 06 /01 /1399 )صدور بخشـنامه 2 /642 فنی( کان لم یکن تلقی 

می  گردد.
23 -بیمه اعضای مرکز وکا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه 

)موضوع موافقت نامه شماره 14347 /98 /1000 مورخ 7 /12 /1398(
موافقت  نامه فوق جایگزین بیمه وکا و کارشناسان قوه قضائیه )موضوع بخشنامه 

شـماره 667 فنـی( گردید، لذا موارد ذیل می بایسـت مـورد توجه قرار گیرد: 
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23 -1 - متقاضیان بیمه وکا، کارشناسـان رسـمی و مشـاوران خانواده قوه قضائیه 
می  تواننـد بـر اسـاس نظر مرکز مربوطـه در چارچوب بیمه توافقـی گروهی، بیمه 
توافقی انفرادی یا بیمه صاحبان حرف و مشـاغل آزاد  به سـازمان معرفی گردند 
کـه در این صورت حق   بیمه تعیین  شـده می  بایسـت هر ماه  به یکـی از روش های 

ذیـل پرداخت گردد:
 به صورت گروهی توسـط مرکز مذکور )با ارسـال لیسـت واحد  - پرداخت 

متمرکز(.
  به صورت انفرادی توسط بیمه  شده )صدور برگ پرداخت بیمه های توافقی(.

  مطابق مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد. 

23 -2 - در خصوص معرفی مشـموالن جهـت انجام معاینه قبل از بیمه  پردازی، 
سـازمان می  بایسـت نـوع آزمایش هـای مـورد نیـاز را به مرکـز وکا اعـام   تا 
مرکـز مذکـور نسـبت به معرفـی اعضای مشـمول به واحـد درمانـی ذی صاح 
اقـدام نماید. همچنین سـازمان نسـبت بـه تعییـن و معرفی یک مرکـز درمانی 
مـورد تأییـد بـه مرکـز وکا کـه کلیـه آزمایش هـای مـورد   نیـاز را به صـورت 
متمرکـز انجـام دهـد اقدام، لیکـن مراجعه به سـایر مراکـز درمانی مـورد تأیید 

سـازمان در سراسـر اسـتان بامانع می  باشد.
اضافه می  نماید در هر اسـتان شـعبه شماره یک مرکز اسـتان و دو شعبه در حوزه 
عملکـرد ادارات کل تأمیـن   اجتماعـی شـرق و غـرب تهران بـزرگ )با هماهنگی 
مرکـز وکا( جهـت وصول نتیجه آزمایش ها به صـورت متمرکز تعیین می گردد. 
23 -3 - در مـوارد اسـتثناء بـرای افـرادی کـه بنا به تشـخیص و با عـذر موجه و 
مدلـل امـکان پرداخـت حـق بیمه متعلقه تـا آخریـن روز ماه بعـد وجود نـدارد، 
سـازمان می توانـد با اعـام مرکـز وکا و در اجرای تبصره مـاده 6 آیین نامه طرز 
تنظیـم صـورت مـزد و حقوق و مواقع ارسـال آن ها به سـازمان، بـه مدت مهلت 

ارسـال لیسـت و پرداخـت حـق بیمه آنان یک  مـاه دیگر اضافـه نماید.

23 -4 - در اجـرای بنـد 20 توافق  نامـه، امکان محاسـبه و وصول حق بیمـه دوره 
اشـتغال و سوابق قبلی مشمولین بر مبنای دستمزد زمان تقاضا در صورت بررسی 
دوره اشـتغال مشـمول و احراز آن از هر حیث توسـط مرکز و ارسال فهرست افراد 
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متقاضـی منضم به پروانه فعالیت صـادره دوره مورد نظر، بـه اداره کل وصول حق 
  بیمـه، فراهم می  باشـد. بدیهی اسـت پـس از وصول حق بیمه متعلقه می  بایسـت 
نسـبت به اعام و احتسـاب سـابقه پرداخت حق   بیمـه به واحد اجرایـی ذی  ربط 

اقـدام الزم صورت پذیرد.
23 -5 - اسـتمرار بیمه  پردازی بیمه  شـدگان مشمول بخشـنامه 667 فنی بامانع 
بـوده، لیکـن در صـورت انقطـاع در پرداخـت حق   بیمه می  بایسـت پـس از ارائه 
معرفی نامـه از مرکـز وکا، کارشناسـان رسـمی و مشـاوران خانواده قـوه قضائیه 
و احـراز شـرایط مقـرر )از جمله سـن و سـابقه(، مطابـق مفاد موافقت  نامـه مورخ 

07 /12 /1398 نسـبت بـه ادامـه بیمه  پـردازی خود اقـدام نمایند. 

تبصـره - در صورت عدم انقطاع در پرداخت حق بیمه و تمایل بیمه شـدگان 
مذکـور مبنی بر ادامـه بیمه پـردازی در چارچوب موافقت  نامـه اخیر  الذکر و 
ارائـه معرفی  نامـه از مرکز یاد  شـده، پذیرش ایـن افراد بدون احراز شـرایط 

سـن و سـابقه امکان  پذیر می  باشد. 

 سایر موارد

24 - به منظـور یکسان سـازی امور و ایجـاد الگوی واحد بـرای بیمه  های توافقی، 
مقـرر شـد اداره کل امـور بیمه  شـدگان با همـکاری سـایر حوزه  هـای ذی  ربط، 
ضمـن برنامه  ریـزی الزم و دعـوت از کارگـزاران گروه  هایـی کـه تاکنـون بـا 
انعقـاد توافق  نامه مبادرت به تحت پوشـش قـرار دادن متقاضیان نزد سـازمان 
نموده انـد، نسـبت بـه بازنگـری ضوابـط، ارتقـای دسـتمزدها و ارائـه خدمات 

مطلوب  تـر و سـایر مـوارد، اقدام متناسـب را به عمـل آورد.
25 - این بخشنامه در راستای متمرکز نمودن و ایجاد ضابطه کلی برای گروه  های 
جدیـد و همچنین رفـع ابهام و ایجاد وحـدت رویه در خصـوص بیمه های توافقی 

تهیه و از تاریخ صدور، جایگزین 32 بخشـنامه   و دسـتور اداری ذیل می گردد:
 بخشـنامه شـماره 638 فنـی و دسـتوراداری   شـماره 20346  /5000 مـورخ 

9  /3  /1384 )موضـوع بیمـه طـاب و روحانیـون(.
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 بخشـنامه شـماره 640 و 1 /640 فنی و دسـتور اداری شـماره 96607  /5000 
مـورخ 5  /11  /1384 )موضـوع بیمه رزمندگان و بسـیجیان فعال(.

 بخشنامه شماره 642 و 1 /642 و 2 /642 فنی )موضوع بیمه مداحان و شاعران 
اهل بیت(.

 بخشنامه شماره 644 فنی )موضوع بیمه پزشکان و پیراپزشکان(
  بخشنامه شماره 646 فنی )موضوع بیمه هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی(.

 بخشنامه شماره 652 فنی )موضوع بیمه اعضای سازمان نظام دامپزشکی(.
 بخشـنامه شـماره 653 فنـی )موضوع بیمـه اعضای انجمن صنفـی نمایندگان 

بیمه ایـران(.
 بخشنامه شـماره 654 فنی )موضوع بیمه اعضای جامعه راهنمایان ایران  گردی 

و جهان  گردی(.
 بخشنامه شماره 657 فنی )موضوع بیمه اعضای انجمن حمایت از مدیران مزرعه(.

  بخشـنامه شـماره 658 فنـی )موضـوع بیمه اعضای شـرکت تعاونـی اعتباری 
سرویسـکاران مجاز شـرکت صنعتـی بوتان(.

 بخشـنامه شـماره 662 فنـی )موضوع بیمـه اعضای انجمن صنفـی نمایندگان 
معلم(. بیمه 

 بخشنامه شماره 666 فنی )موضوع بیمه اعضای گروه صنعتی بوتان(.
 بخشنامه شماره 667 فنی )موضوع بیمه وکا و کارشناسان قوه قضائیه(.

 بخشـنامه شـماره 670 و 1 /670 فنـی )موضـوع بیمـه اعضای سـازمان نظام 
مهندسی سـاختمان(.

 بخشـنامه شـماره 672 فنـی )موضوع بیمـه اعضای انجمن صنفـی نمایندگان 
آسیا(. بیمه 

 بخشـنامه شـماره 674 فنی )موضوع بیمه اعضا و کارکنان افتخاری شـوراهای 
اختاف(. حل 
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  بخشـنامه شـماره 675 فنی )موضـوع بیمه اعضای انجمـن صنفی نمایندگان 
البرز(. بیمه 

 بخشـنامه شـماره 678 فنـی و دسـتور اداری شـماره 3357 /95 /1000 مورخ 
6 /4 /1395 )موضـوع بیمـه اعضای سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابع 

طبیعی کل کشـور(.
 بخشـنامه شـماره 679 فنی )موضوع بیمه اعضای انجمن صنفی شـرکت های 

امداد خودرویی برون شـهری(.
 بخشـنامه شـماره 680 فنـی )موضـوع بیمه اعضـای سـازمان نظـام کاردانی 

ساختمان(.
 بخشـنامه شـماره 681 فنی )موضوع بیمه .بیمه راکبین و نمایندگی های پیک 

موتوری(.
  بخشنامه شماره 682 فنی )موضوع بیمه فعاالن حوزه رسانه و مطبوعات(.

 بخشـنامه شـماره 683 فنی )موضوع بیمه شـاغلین شـرکت های کسب و کار 
مجازی(.

 بخشـنامه شـماره 687 فنـی )موضـوع بیمـه اعضای شـرکت تعاونی توسـعه 
خدمـات خـودرو رفـاه ایرانیان(.

  بخشـنامه شـماره 688 فنـی )موضـوع بیمه اعضای سـازمان نظام مهندسـی 
معدن(.

مسـئول حسن اجرای این بخشـنامه مدیران کل بیمه ای، معاونین بیمه ای، رؤسا و 
کارشناسـان ارشـد امور بیمه شـدگان، وصول حق بیمه، نام نویسـی و حسـاب های 
انفـرادی و امـور مسـتمری های ادارات کل اسـتان  ها، رؤسـا، معاونین و مسـئولین 
ذی ربط در شـعب و شـرکت مشـاور مدیریت و خدمات ماشـینی تأمین   خواهند 

بود.
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فرم پیوست شماره 1

»بسمه تعالی«

سازمان تأمین اجتماعی، شعبه ...........

موضوع: معرفی متقاضیان بیمه ...

باسالم 

احرتاماً، با توجه به توافق به عمل آمده و بخشنامه تلخیص شماره 21 امور بیمه شدگان آن سازمان بدینوسیله درخواست 
مورخ......................................آقـای/  ............................................... شـماره  
خانـم........................ فرند.......................... متولد ........./............/............  به شـماره 
 ............................... از  صـادره  شناسـنامه........................................................ 
بیمـه  و شـماره   .............................................................................. ملـی  دارنـده کـد 
تأمین اجتماعی ................................. که دارای کارت عضویت/پروانه/مجوز فعالیت/...  معترب به شـماره 

.............. مـی باشـد ارسـال می گردد. 

خواهشـمند اسـت بـا عنایت به اینکه نامـربده درحال حـارض....... سـال ........ ماه ........ روز سـن داشـته و مدعی 
اسـت دارای سـوابق پرداخت حق بیمه قبلی می باشـد/ نمی باشد، دستورفرمائید نسـبت به بررسی وضعیت نامربده طبق 
مقـررات جـاری آن سـازمان اقـدام الزم معمول و از نتیجه ایـن .......... را جهت فراهم نمودن زمینه پرداخت حق بیمه 

مطلع نمایند. 

نشانی محل کارفعلی:  .......................................................................................

 نشانی محل سکونت : .......................................................................................

 تلفن تماس :  ...............................................................................................

ضمناً ریز سوابق پرداخت حق بیمه مورد ادعا به رشح ذیل اعالم می گردد.

1- نـام کارگاه.............  بـه کارفرمائـی ............ از تاریـخ ............. لغایـت............. نـزد شـعبه تأمیـن 
اجتماعـی..............

........... )مرجع معرفی کننده(  
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فرم پیوست شماره 2

»بسمه تعالی«

...........................................................)مرجع معرفی کننده (

 موضوع: آقای/خانم

احرتاماً، بازگشت به نامه شـماره ............................................ مورخ ............................... 
به اسـتحضار می رساند: 

وضعیت سـوابق پرداخت حق بیمه آقای/خانـم ..................................................................
......................... بـه شـماره بیمـه ............................................................ و  کد ملی  
..................................................بـه تاریخ تولد......../.........../............... مورد بررسـی 
قـرار گرفت و اعالم می گـردد از تاریـخ ........................................... لغایـت ........................
..................... جمعـاً دارای..................................................... روز )بـه حـروف: ........
..............................................................................................................
.................( سـابقه پرداخت حق بیمه قطعی  می باشـد/ نمی باشـد، لذا در اجرای بخشـنامه تلخیص شـماره 21    

اموربیمـه شـدگان، پرداخت حق بیمه وی با رعایت سـایر رشایط مقـرر امکانپذیرخواهد بود.

ضمناً پرداخت حق بیمه نامـربده از تاریـخ ........................................................................ 
)تاریـخ ثبـت معرفی نامه در دبیرخانه شـعبه( با رعایت مهلت های مقرر امکانپذیر می باشـد.

 اضافـه مـی نمایـد در صورت عدم پرداخت حق بیمه در مهلت های تعیین شـده ، رشوع بیمه پـردازی وی منوط به صدور 
معرفـی نامه جدید و احـراز رشایط مجدد خواهد بود.
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»بسمه تعالی«       

........................................................... )مرجع معرفی کننده (

آقای/خانم:

احرتاماً، بازگشت به نامه شماره ................ مورخ ............................... به استحضار می رساندوضعیت 
سـوابق پرداخت حق بیمه آقای/خانم ...........................................................................
................ به شـماره بیمـه ................ و  کد ملـی  ..................................................به 
تاریـخ تولـد......../.........../............... مورد بررسـی قرار گرفت و اعالم می گردد از تاریـخ .................
.......................................لغایت ........ جمعـاً دارای......................... روز )به حروف: .....
....................................................................( سـابقه پرداخـت حق بیمه قطعی  می باشـد/ 
نمی باشـد، لذا در اجرای بخشـنامه تلخیص شـماره 21 اموربیمه شـدگان، پرداخت حق بیمه وی امکانپذیرنخواهد بود.

شعبه        
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