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 فهرست دستورالعمل ها، بخشنامه ها و دستورهای اداری اصالح، روانسازی و
تلخیص  شده، پس از اعمال آراء دیوان عدالت اداری

عنوان تاریخ شماره بخشنامه ردیف

قانون اصالح بند ب و تبصره 3 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی مصوب 
1365/6/30 مجلس شورای اسالمی 

__________ ________ 1

آیین نامه اجرایی قانون اصالح بند ب و تبصره 3 ماده 4 قانون تأمین 
اجتماعی مصوب 1366/7/29هیئت وزیران 

__________ __________ 2

دستور العمل شماره یک بیمۀ صاحبان حرف و مشاغل آزاد 1367/7/2 _________ 3

بیمه روحانیون  1367/12/18 591 فنی 4

بیمه خادمین مساجد 1368/4/11 592 فنی 5

تعمیم و گسترش بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و ایجاد 
تسهیالت الزم  

1368/11/10 598 فنی 6

تعمیم بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد به گروه های جدید 1369/6/26 607 فنی 7

ارسال پرونده های درآمد حق بیمه اختیاری و حرف و مشاغل آزاد 
به شعب دیگر

1372/5/25 6/20279 8

بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه اختیاری  1373/8/22 620 فنی 9

درمان بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد بیمه اختیاری  1374/2/11 620/1 10

حق سرانه درمان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و اختیاری سال 
1374

1374/4/31 32-3/11253 11

حق سرانه درمان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و اختیاری سال 
1375

1374/12/6 51/32234 12

حق سرانه درمان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و اختیاری سال 
1376

1376/1/27 50/1255 13

بیمه رانندگان شاغل در آژانس های تاکسی تلفنی  1376/6/29 52-1/18434 14

وصول حق بیمه و حق سرانه درمان بیمه شدگان اختیاری و حرف 
و مشاغل آزاد

1376/10/13 5010-3/17372 15

حداقل دستمزد کارگر عادی 1377/1/17 627 فنی  16

حق سرانه درمان بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد و اختیاری و فرزند 
چهارم سال 1377

1377/12/25 5010-3/27571 17

بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد 1378/2/19 5010-3/3875 18

نحوه وصول حق سرانه درمان از افراد تحت تکفل سرپرست خانوار 1378/11/2 5015/45549 19

حق سرانه درمان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و اختیاری سال 
1378

1378/12/25 5010/59779 20

بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد 1379/1/7 5015/81 21
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 فهرست دستورالعمل ها، بخشنامه ها و دستورهای اداری اصالح، روانسازی و
تلخیص  شده، پس از اعمال آراء دیوان عدالت اداری

عنوان تاریخ شماره بخشنامه ردیف

حق سرانه درمان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و اختیاری سال  1379                              
79/1/1لغایت 1379/2/31

1379/2/6 5000/11854 22

حق سرانه درمان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و اختیاری سال  1379 
79/3/1 لغایت 1379/12/29                               

1379/2/31 5015/22361 23

نگهداری حساب درآمد و هزینه بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد 1379/12/23 5000/114055 24

حق سرانه بیمه شدگان اختیاری و حرف و مشاغل آزاد سال 1380 1380/3/28 5015/24242 25

بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بنایان و کارگران ساختمانی 1381/2/24 5010/15138 26

نحوه انجام معاینات خانواده متقاضیان بیمه صاحبان حرف و مشاغل 
آزاد

1381/2/28 4010/16705 27

بند14 دستور اداری شماره 5015/81 مورخ 1379/1/7 1381/4/22 52/34621 28

بیمه نویسندگان و پدید آورندگان کتاب 1381/9/11 5000/81994 29

احصاء کد حساب حق سرانه درمان بیمه صاحبان حرف و مشاغل 
آزاد و اختیاری

1381/12/3 2020/106793 30

بیمه هنرمندان هنرهای تجسمی 1381/12/12 5000/110775 31

تأیید دستورات اداری شماره 5010/3/27571 مورخ 1377/12/25و 
5010/3/3875 مورخ 1378/2/19 طی دادنامه های 410و411

1382/2/7 5000/7638 32

نحوه انجام معاینات خانواده متقاضیان بیمه صاحبان حرف و مشاغل 
آزاد و اختیاری

1382/2/16 11926/ط/4010 33

بیمه رانندگان شاغل در آژانس های تاکسی تلفنی 1382/7/22 5000/68018 34

معرفی بنایان و کارگران ساختمانی متقاضی بیمه صاحبان حرف و 
مشاغل آزاد 

1382/8/18 5000/76443 35

بیمه دارندگان کارت بازرگانی )اشخاص حقیقی( 1382/10/24 636 36

بیمه اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور 1382/10/27  635 امور فنی
بیمه شدگان

37

حق سرانه درمان بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و ادامه 
بیمه به طور اختیاری )به صورت سیستمی(

1383/2/22 5015/15867 38

حق سرانه درمان بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و ادامه 
بیمه به طور اختیاری

83/3/7 5000/19416 39

بیمه پدیدآورندگان، نویسندگان کتاب و هنرمندان 1383/9/16 5000/97353 40

تعمیم بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد به گروه های جدید  1383/11/12  639 معاونت فنی
و درآمد

41
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 فهرست دستورالعمل ها، بخشنامه ها و دستورهای اداری اصالح، روانسازی و
تلخیص  شده، پس از اعمال آراء دیوان عدالت اداری

عنوان تاریخ شماره بخشنامه ردیف

بند 9 بخشنامه 639 فنی درخصوص شمول بیمه صاحبان حرف و 
مشاغل آزاد به اعضای سازمان نظام پزشکی 

1383/12/11  639/1 معاونت فنی
و درآمد

42

بیمه اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان 1380/2/1  632 امورفنی
بیمه شدگان

43

بیمه مددجویان تحت پوشش بخش اشتغال و خودکفایی کمیته 
امداد امام خمینی )ره(

1384/1/23 643فنی 44

تغییر نرخ پرداخت حق بیمه بیمه شدگان اختیاری و صاحبان حرف 
و مشاغل آزاد 

1384/7/17 5000/62078 45

حق سرانه درمان بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه 
اختیاری )به صورت سیستمی(

1384/10/25 5015/92541 46

بند 6 دستورالعمل کتاب جامع امور بیمه گری 1384/11/5 5000/96630 47

بیمه مددجویان تحت پوشش بخش اشتغال و خودکفایی کمیته 
امداد امام خمینی)ره(

1384/12/20 643 فنی 48

میزان حق سرانه درمان 1385/3/24 5000/27782 49

اجرای بخشنامه شماره 643 فنی درخصوص بیمه مددجویان تحت 
پوشش بخش اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی )ره(

1385/3/30 5015/29989 50

تعمیم بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد به رانندگان وانت بار 
پالک سفید

1385/6/14 647 فنی 51

معلمان و تعلیم دهندگان کالم اهلل مجید  1385/6/14 648 فنی 52

حق سرانه درمان بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد 1387/7/13 5000/191 53

بیمه پدیدآورندگان، نویسندگان کتاب و هنرمندان  1385/7/2 5000/63652 54

نحوه وصول حق بیمه مددجویان کمیته امداد امام خمینی )ره( 1385/8/8 2020/65677 55

تعمیم بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد به کارشناسان رسمی 
دادگستری 

1386/5/29 655 فنی 56

تعمیم بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد به اعضای فدراسیون 
سوارکاری شامل مربیان، نعلبندان، داوران، طراحان مسیر،کالنتران، 

مراقبین دام و رانندگان یدک کش اسب

1386/9/10 659 فنی 57

بیمه مجریان طرح های خود اشتغالی و کارآفرینی تحت پوشش بنیاد 
شهید و امور ایثارگران

1386/10/3  656 امورفنی
بیمه شدگان

58

بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد 1387/1/24  660 امور فنی
بیمه شدگان

59

میزان حق سرانه درمان بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد 1387/7/13 5000/191 60

بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد  1387/7/30 134368/1000/128  61
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 فهرست دستورالعمل ها، بخشنامه ها و دستورهای اداری اصالح، روانسازی و
تلخیص  شده، پس از اعمال آراء دیوان عدالت اداری

عنوان تاریخ شماره بخشنامه ردیف

نحوه انجام معاینات متقاضیان بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، 
اختیاری، رانندگان، خادمین مساجد و باربرها

1387/8/1 136906/1000/140 62

بیمه زنان خانه دار  1387/9/17  664 امور فنی
بیمه شدگان

63

حق سرانه درمان بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد 1389/11/30 5010/12791 64

احراز هویت بیمه شده اصلی به هنگام قرارداد ادامه بیمه به طور 
اختیاری، بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و قالی بافان و ...

1389/12/14 12995 65

پوشش بیمه ای گروه های خاص جامعه   5020/32487  مورخ
1389/12/21

8 مشترک فنی و درآمد 66

بیمه شاغلین کسب و کار خانگی   13694مورخ
1390/1/23

 669 امور فنی
بیمه شدگان

67

بیمه زنان سرپرست خانوار، مددجویان و مربیان مهد کودک 
خود مالک 

1390/05/23 16898 68

حق سرانه درمان بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد 1390/12/14 1000/90/54332 69

بیمه پدید آورندگان، نویسندگان کتاب و هنرمندان مشمول یارانه  1000/91/2775 
مورخ 1391/3/31

 11 مشترک فنی
و درآمد

70

حق سرانه درمان بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد  1391/5/10 1000/91/4503 71

میزان حق سرانه درمان بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد  1392/6/03 5010/92/1982 72

حذف حمایت درمانی مدد جویان و زنان سرپرست خانوار تحت 
پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره(

1393/1/26 5010/93/102 73

میزان حق سرانه درمان بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد 1393/3/28 5010/93/1033 74

بیمه نخبگان و استعدادهای برتر 1394/3/18  677 امور فنی
بیمه شدگان

75

میزان حق سرانه درمان بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد 1395/4/15 5010/95/1323 76

تعییـن شـرایط مربـوط بـه عقد بیمه بیـن سـازمان تأمیـن اجتماعی و 
صاحبان حرف و مشـاغل آزاد از جمله در زمینه شـرایط سـنی داوطلبان 
بیمـه اختیـاری و تعیین میـزان حق سـرانه درمان در باب بیمه شـدگان 
مذکور و ضرورت اسـتفاده بیمه شـدگان از خدمات درمانی مراکز درمانی 
ملکی و متعلقه و یا مراکز آموزشـی درمانی تحت پوشـش دانشـگاه های 
علوم پزشـکی و خدمات بهداشـتی درمانی و نیروهای مسـلح از وظایف و 

اختیـارات قانونی سـازمان تأمین اجتماعی قلمداد گردیده اسـت.

1381/11/13  دادنامه شماره 410
 و 411 هیئت عمومی
دیوان عدالت اداری

77

ابطال بند 9 دستور اداری شماره 5015/81 مورخ 79/1/7 1388/3/31  دادنامه شماره 276
 هیئت عمومی دیوان

عدالت اداری

78
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 فهرست دستورالعمل ها، بخشنامه ها و دستورهای اداری اصالح، روانسازی و
تلخیص  شده، پس از اعمال آراء دیوان عدالت اداری

عنوان تاریخ شماره بخشنامه ردیف

تأیید  مفاد بند های 6 و 7 دستور اداری شماره 5015/81 مورخ 
79/1/7

1394/5/6  دادنامه شماره 180
 هیئت عمومی دیوان

عدالت اداری

79

تأیید شرط سنی 50 سال تمام برای پذیرش تقاضای زنان سرپرست 
خانوار، مددجویان و مربیان مهدکودک خود مالک

1394/12/9  دادنامه شماره 388
 هیئت عمومی دیوان

عدالت اداری

80

ابطال بند 8 دستور اداری شماره 5015/81 مورخ 79/1/7 1395/1/24  دادنامه شماره 29
 هیئت عمومی دیوان

عدالت اداری

81

عدم ابطال قسـمتی از بند 5 بخش دوم و بند 1 بخش چهارم بخشـنامه 
شـماره 8 مشـترک فنی و درآمد در خصوص شرایط پذیرش تقاضا

1395/3/10  دادنامه شماره 40
 هیئت عمومی دیوان

عدالت اداری

82

تأییـد اقدامات سـازمان در خصوص عدم پرداخـت هزینه کفن و دفن 
بـه بیمه شـدگان صاحبـان حـرف و مشـاغل آزاد و مسـتمری بگیران 
بازنشسـته و ازکارافتاده کلی که مشـمول پرداخت حق سـرانه درمان 

می باشند.

1395/3/10  دادنامه شماره 41
 هیئت عمومی دیوان

عدالت اداری

83
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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، اطـالع 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 اصـالح فرایندهای ارائۀ خدمـات و تعهدات 
سـازمان و جلـب رضایت ذینفعان، این برنامه بـه عنوان یکی از 
طرح هـای کاندیـد جایزه تجربۀ موفق سـازمان های عضو ایسـا 
در منطقه آسـیا و اقیانوسـیه سـال 2018، معرفی شـد و موفق 

بـه کسـب گواهی 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 مـالک عمل 
سـازمان خواهـد بود. ضمنـاً پـس از صدور بخشـنامۀ مربوطه 
و همزمان با اجرایی شـدن آن در سـازمان، در راسـتای شفافیت 
و آگاهی بخشـی ذینفعـان 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 توجه قـرار گرفته اسـت. همچنیـن در تدوین این 
بخشـنامه سعی شـده اسـت عالوه بر جلب نظر ذینفعان، مشـکالت و ابهامات 

واحدهـای اجرایی سـازمان نیـز در این زمینـه مرتفع گردد.
مصطفی ساالری
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی
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صاحبان حرف و مشاغل آزاد

بخش اول
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قوانین و مقررات مرتبط 

بازبینی، تجمیع و تلخیص بخشنامه ها و دستورات اداری
بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد

1- قانـون اصالح بند ب و تبصـره 3 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی 
مصوب 1365/6/30 مجلس شورای اسالمی؛ 

2- آیین نامـه اجرایـی قانـون اصـالح بنـد ب و تبصره 3 مـاده 4 
قانـون تأمین اجتماعـی مصـوب 1366/7/29 هیئـت وزیران؛ 

3- دادنامه هـای شـماره 410 و 411 مـورخ 81/11/13 هیئـت 
عمومی دیـوان عدالـت اداری؛

4- دادنامـه شـماره 276 مـورخ 88/3/31 هیئـت عمومی دیوان 
اداری؛ عدالت 

5- دادنامـه شـماره 180 مـورخ 94/5/6 هیئـت عمومـی دیوان 
عدالـت اداری؛ 

6- دادنامـه شـماره 388 مـورخ 94/12/9 هیئـت عمومی دیوان 
اداری؛ عدالت 

7- دادنامـه شـماره 29 مـورخ 95/1/24 هیئـت عمومـی دیوان 
عدالـت اداری؛

8 - دادنامـه شـماره 40 مـورخ 95/3/10 هیئـت عمومـی دیوان 
اداری؛ عدالت 

9- دادنامـه شـماره 41 مـورخ 95/3/10 هیئـت عمومـی دیوان 
عدالـت اداری.
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 تعریف صاحبان حرف و مشاغل آزاد 

 مشمولین و نحوه شناسایی

10- بـر اسـاس مـاده »یک« آیین نامـه اجرایی مربوط به قانـون بیمۀ صاحبان 
حـرف و مشـاغل آزاد مصـوب 66/7/29 هیئـت وزیـران، صاحبـان حـرف 
و مشـاغل آزاد بـه افـرادی اطـالق می شـود کـه بـرای انجـام حرفـه و شـغل 
موردِ نظـر بـا داشـتن کارگر)کارفرما( یا خـود به تنهایی )خویش فرما( به اسـتناِد 
مجوز اشـتغال صـادره از سـوی مراجع ذی صالح یا به تشـخیص هیئت مدیره 
سـازمان تأمیـن اجتماعـی به کار اشـتغال داشـته و مشـمول مقـررات حمایتی 

خاصی نباشـند.

11-  مشاغل 63گانه طبق جدول پیوست شماره 1؛
12 -  به موجـِب بنـد »6« و جـزء الـف بنـد »7« هـزار و بیسـت و یکمین 
جلسـۀ هیئـت مدیـره مـورخ 86/10/25 »کلیه مشـاغلی که تاکنـون بیمه 
نشـده اند مشـمول مقـررات بیمـه صاحبـان حرف و مشـاغل آزاد شـناخته 
شـدند« و پذیـرش درخواسـت و انعقـاد قرارداد بـا متقاضیـان موصوف به 
جـز افرادی کـه قسـمتی و یـا کل حـق بیمـه آنـان توسـط مراجـع ذی ربط 
پرداخـت می شـود )مانند نویسـندگان و پدید آورندگان کتـاب و هنرمندان، 
مجریـان طرح هـای خـود اشـتغالی و کارآفرینی تحِت پوشـش بنیاد شـهید 
و امـور ایثارگـران، مددجویـان تحِت پوشـش معاونت اشـتغال و خودکفایی 
کمیتـه امـداد امام خمینـی)ره(  و ... ( بر اسـاس اظهـارات متقاضی صورت 
می پذیـرد. بنابرایـن افرادی کـه مطابـق مقـررات سـازمان مشـمول بیمـه 
صاحبـان حرف و مشـاغل آزاد شناخته شـده اند، واحدهـای اجرایی از تاریخ 
87/1/24  مکلـف بـوده و خواهند بود نسـبت به پذیرش درخواسـت آنان 

برابـر ضوابط اقـدام نمایند.
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13- واحـد اجرایی مکلف اسـت به منظوِر احراز اشتغــال به کار متقاضی بیمه 
صاحبان حرف و مشـاغل آزاد حسـب مـورد به  روش های زیـر اقدام نماید:

الـف( درمواردی کـه اشـتغال بـه کار متقاضی صرفاً مسـتلزم دارا بـودن پروانه و 
یـا مجوز اشـتغال خاص از مراجـع ذی صالح مربوطه باشـد )هماننـد بازرگانان، 
پزشـکان، مهندسـین سـاختمان و ... ( الزم اسـت با توجه به اهمیت و حساسـیت 
اشـتغال بـه کار آنـان و تبعات احتمالـی مربوطه برای جامعه، تصویر مسـتندات 

شـغلی از متقاضـی اخـذ و در پرونده فنی وی ضبط شـود. 
ب( پذیـرش درخواسـت بیمـه متقاضیانـی که به صورت سـیار و بـدون پروانه، 
اشـتغال بـه کار دارند در صورتی که انجام فعالیـت مربوطه مغایر با ضوابط قانونی 
و عـرف معمـول نباشـد و شـواهد و قرائن داللـت بر صحت اظهـارات متقاضی 
نمایـد، بـا رعایت سـایر شـرایط مقرر بالمانـع خواهد بـود؛ در غیر ایـن صورت 
واحـد اجرایـی بایـد در اسـرع وقـت بـا انجـام بازرسـی تحقیقی صحت و سـقم 

اشـتغال بـه کار متقاضـی در حرفۀ مـورد ادعا را مورد بررسـی قـرار دهد.
ج( پذیـرش درخواسـت زنانـی کـه بـه حـرف مشـمول از قبیـل خیاطـی، 
آرایشـگری و ... اشـتغال به کار داشـته و فعالیت آنان در منازل مسـکونی انجام 
می پذیـرد، اخـذ مسـتندات صرفـاً در صـورت دارا بـودن گواهـی و یـا پروانـۀ 
مهـارت حرفـه ای صادره از سـوی مراجع ذی صـالح الزامی خواهد بـود. ضمنًا 
متقاضیانـی کـه خواهان انعقاد قـرارداد با عنوان »بیمه زنان خانه دار« می باشـند 
از ارائه مسـتندات اشـتغال مسـتثنی بوده و اظهارات متقاضی در این خصوص 

کافـی و مـالک عمل می باشـد.

 نرخ پرداخت حق بیمه و حامیت های بیمه ای

14- بیمه شـدگان بیمه صاحبان حرف و مشـاغل آزاد می توانند با پرداخت حق 
بیمـۀ مقرر برابـر مقررات از مزایـا و حمایت های موضوع قانـون تأمین اجتماعی 

مصـوب تیرمـاه 1354 و تغییرات بعدی آن به ترتیب زیر بهره مند شـوند:
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الف( بیمۀ بازنشسـتگی و فوت بعد از بازنشسـتگی با نرخ حق بیمه %14 )%12 
سـهم بیمه شـده + 2% سهم دولت(؛

ب( بیمـۀ بازنشسـتگی و فوت قبل و بعد از بازنشسـتگی با نـرخ حق بیمه %16 
)14% سـهم بیمه شـده + 2% سهم دولت(؛

ج( بیمـۀ بازنشسـتگی، ازکارافتادگـی کلی و فوت بـا نرخ حق بیمـه %20 )%18 
سهم بیمه شـده+ 2% سـهم دولت(.

15- پرداخـت دو درصـد )2%( حـق بیمـه مربـوط بـه حمایت هـای موضـوع 
بندهـای »الـف« یا »ب«  یـا »ج« و نیز  یک درصد)1%( حق بیمۀ سـهم درمان 
)جمعـاً سـه درصد( بر اسـاس ماده 28 قانـون تأمین اجتماعی بـه عهدۀ دولت 
خواهـد بود کـه در اجرای قانـون بیمه همگانی خدمات درمانی کشـور مصوب 
73/8/3 مجلس شـورای اسالمی و همچنین براسـاس بخشنامه شماره 620/1 
فنـی مـورخ 74/2/11 بـا اخذ حق سـرانه درمـان معـادل 100% به موجِب بند 
4 مـاده 13 قانـون یاد شـده، اخذ 1% کمک دولت از دسـتور کار سـازمان بابت 

سـهم درمان خارج شـده است.

 تعهدات قانونی

16 - برخـورداری بیمه شـدگان صاحبـان حـرف و مشـاغل آزاد از مسـتمری 
بازنشسـتگی، ازکارافتادگی کلی، فوت و درمان حسـب شـرایط مقـرر در قانون 

تأمیـن اجتماعی و تغییـرات بعـدی آن خواهد بود.
17- با عنایت بـه بنـد »ج« ماده 4 آیین نامۀ اجرایـی قانون بیمه صاحبان حرف 
و مشـاغل آزاد مصـوب 66/7/29 هیئت وزیـران، ارائه تعهد ازکارافتادگی کلی 
ناشـی و غیـر ناشـی از کار بـه بیمه شـدگان در صـورت احـراز شـرایط مقـرر 
بالمانـع می باشـد لیکـن بـا امعان نظـر به مفـاد تبصره هـای 3 و 5 مـاده مورد 
اشـاره از آیین نامـه مربوطه، ارائه تعهدات مقرر در مـواد 73 و 74 قانون تأمین 

اجتماعی موضوعیت نخواهد داشـت. 
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18- باتوجه بـه نـرخ پرداخـت حـق بیمـه و تعاریـف منـدرج در قانـون تأمین 
اجتماعـی، پرداخـت غرامت دسـتمزد ایام بیمـاری، کمک بـارداری، کمک هزینۀ 
ازدواج، هزینـۀ سـفر، هزینـۀ اقامـت، هزینۀ همراه بیمار، وسـایل کمک پزشـکی 
)پروتـز و ارتـز( و هزینـۀ کفـن و دفن به بیمه شـدگان صاحبان حرف و مشـاغل 

فاقـد وجاهت قانونی اسـت.
19- با عنایت بـه اقامـه دعوی به طرفیت سـازمان تأمین اجتماعی به خواسـته 
ابطـال بنـد 4 بخشـنامه شـماره 5030/15453 مـورخ 79/2/13 نـزد هیئت 
عمومـی دیـوان عدالت اداری، مراتب در کمیسـیون تخصصـی تأمین اجتماعی 
دیـوان مطـرح و در نهایـت کمیسـیون مذکـور طـی دادنامه شـماره 41 مورخ 
95/3/10 اقدامـات سـازمان را در خصـوص عدم پرداخـت هزینه کفن و دفن 
به بیمه شـدگان صاحبان حرف و مشـاغل آزاد و مسـتمری بگیران بازنشسته و 
ازکارافتاده کلی که مشـمول پرداخت حق سـرانه درمان می  باشـند مورد تأیید 

قرار داده اسـت.

 تعهدات درمانی

20- به موجـِب بنـد »4« مـاده »13« قانـون بیمـه همگانـی خدمـات درمانـی 
کشـور مصـوب 1373/8/3 مجلـس شـورای اسـالمی وصـول حق بیمه سـهم 
درمـان از بیمه شـدگان صاحبـان حـرف و مشـاغل آزاد بایـد در قالب حق بیمه 
سـرانه مصـوب هیئت وزیـران و تغییرات بعـدی آن صورت پذیردکـه از تاریخ 
1374/1/1 وصـول حـق بیمه بابـت درمان به ترتیب مقـرر در تبصرۀ یک ماده 
»4« آیین نامـه اجرایـی قانـون بیمه صاحبان حرف و مشـاغل آزاد از دسـتور کار 
سـازمان خارج شـده اسـت. بر این اسـاس چنانچه بیمه شـدگان موصوف تمایل 
به بهره مندی از خدمات درمانی سـازمان را داشـته باشـند مکلف اند نسـبت به 
پرداخـت 100% حـق سـرانه درمـان در ماه بـرای خود و کلیۀ افـراد تحت تکفل 

قانونی اقـدام نمایند. 
21- چنانچـه متقاضـی در زمان انعقاد قـرارداد و یا بعد از آن تعداد افراد تحت 
تکفـل قانونـی خود را کتمان نماید سـازمان به محض اطالع نسـبت به مطالبه 
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و وصول حق بیمه سـرانه متعلقه حسـب مورد از تاریخ درخواسـت اولیه، تولد 
فرزنـد و یـا تاریـخ کفالـت والدیـن به طور یکجـا اقـدام خواهد نمـود و در این 
قبیـل مـوارد تأمیـن اعتبـار دفاتـر درمانی صـادره منوط  به تسـویه حسـاب و 

وصـول بدهی معوقـه بابت کلیۀ افـراد خانـواده خواهد بود. 
22- در  مواردی کـه سرپرسـت خانـوار از طریق بیمۀ صاحبان حرف و مشـاغل 
آزاد خـود را در زمـرۀ بیمه شـدگان قـرارداده یـا بدهـد، مادامـی که همسـر و یا 
فرزنـدان او راسـاً مشـمول مقـررات حمایتـی خاص و یـا قانون تأمیـن اجتماعی 
باشـند نیازی به مطالبه و وصول حق بیمۀ سـرانۀ درمـان بابت افراد تحت تکفل 
بیمه شـده )موضوع مـادۀ 58 قانون تأمین اجتماعـی( و ارائه تعهـدات درمانی به 

آنـان به تبِع سرپرسـت خانـواده نخواهد بود. 
23- چنانچـه سرپرسـت خانـواده با انعقاد قرارداد مشـمول بیمه صاحبان حرف 
و مشـاغل آزاد شـده یا بشـود و همسـر بیمه شـده نیز به طور همزمان مشـمول 
مقـررات حمایتـی خـاص و یـا قانـون تأمیـن اجتماعی باشـد وصول حـق بیمه 
سـرانه درمـان بابـت افراد تحـت تکفل )به اسـتثناِء همسـر( به تبِع بیمه شـده 
مــرد با رعـایت سـایر مقــررات الـزامی می باشـد. ضـروری است پرونـده این 
گــروه از بیمه شـدگان که از درمان سازمان اسـتفاده می نمایند با رویت و کنترل 
شناسـنامه های زوجین و شناسـایی فرزندان مورد بررسی قرار گرفته و در صورت 
انتخـاب امر درمان حسـب مـورد از تاریخ 1378/11/2 نسـبت بـه وصول حق 
بیمۀ سـرانۀ درمـان افراد تحت تکفل  بیمه شـدگان موصوف )موضـوع ماده 58  

قانـون تأمین اجتماعـی( اقدام نمایند.
24- بـه موجب بند یازدهم مصوبه پنجاه و یکمین جلسـۀ هیئت امناِء سـازمان 
تأمیـن اجتماعـی مـورخ 93/2/24 در راسـتای ایجاد وحدت رویه و تسـهیل در 
گسـترش پوشـش بیمه ای و رضایت مندی هر چه بیشـتر مخاطبین، شرط انجام 
معاینـۀ پزشـکی متقاضیان بیمـۀ صاحبان حـرف و مشـاغل آزاد و افـراد تحِت 
تکفـل قانونی آنان جهـت بهره مندی از خدمات درمانی سـازمان حذف گردید. 
25- با توجه بـه فـرض قانونـی مبنی  بر اینکـه متقاضیان بیمـۀ صاحبان حرف 
و مشـاغل آزاد تحِت پوشـش هیـچ نـوع نظـام بیمه ای نمی باشـند، اسـتفاده از 
دفترچـۀ درمانی جهت انجام معاینات اولیۀ پزشـکی خـالف مقررات مربوطه 
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می باشـد. بدیهی اسـت کلیۀ مراکز درمانـی تحت مالکیت سـازمان موظف اند 
در صـورت رؤیـت این قبیـل از دفاتر درمانی نسـبت به اخـذ دفترچه درمانی 

و ارسـال آن به شـعبۀ ذی ربط اقـدام نمایند.   
26- تأمــین اعتــبار دفــاتر درمــانی بیمه شـدگان صاحبان حرف و مشاغل 
آزاد تـا پایـان ماهـی انجـام می گـردد که حق بیمـه و حق سـرانه درمان متعلقه 

پرداخت شده باشـد.
27- کلیۀ مسـتمری بگیرانی که مسـتمری آنان قبل از 1374/1/1 برقرار شـده 
)اعم از مسـتمری بگیر بازنشسـته، ازکارافتاده کلی و بازماندگان بیمه شده متوفی( 
درصورتی کـه در زمـان ارتبـاط خـود بـا سـازمان از طریق بیمۀ صاحبـان حرف 
و مشـاغل آزاد و بیمـۀ اختیـاری امـر درمـان مـورد قـرارداد آنـان بـوده اسـت 
کماکان به کسـر 2% مسـتمری از خدمات درمانی همانند سـایر مستمری بگیران 

برخوردار خواهند شـد.  
28- بازمانـدگان مسـتمری بگیران موصـوف در بنـد »27 ایـن بخشـنامه« 
)مسـتمری بگیر بازنشسته و ازکارافتاده کلی( که مسـتمری آنان بعد از 74/1/1 
برقرار شـده یا می شـود از لحاظ برخورداری از حمایت درمان مشـمول بند مذکور 

بود.    خواهند 
29- کلیۀ مسـتمری بگیران بازنشسـته، ازکارافتاده کلی و بازماندگان بیمه شـدۀ 
متوفـی که مسـتمری آنـان قبـل از 74/1/1 برقرار شـده در صورتی کـه در زمان 
ارتبـاط خود با سـازمان از طریق بیمـۀ صاحبان حرف و مشـاغل آزاد امر درمان 
مـورد قـرارداد آنـان نبـوده باشـد و تمایل به اسـتفاده از درمـان دارنـد از تاریخ 
78/3/1 هماننـد سـایرین بـا رعایـت دسـتور اداری شـماره 5010/3/27571 
مـورخ 77/12/25 و تغییـرات بعدی آن از خدمات درمانی برخوردار می شـوند، 
بنابرایـن به منظوِر صـدور، تجدید یا تمدید دفاتر درمانی آنان واحد مسـتمری ها 
موظـف اسـت به جـای کسـر 2% مسـتمری بـه ازای هر فـرد حق بیمۀ سـرانۀ 
درمان کسـر و مراتب را به واحد نام نویسـی و حسـاب های انفرادی اعالم نمایند 
کـه  در ایـن صـورت صـدور، تجدیـد و تأمین اعتبـار دفاتر درمانی ایـن قبیل از 
بیمه شـدگان بـا عنـوان »مشـمول فرانشـیز« چـاپ و در صورت عـدم تمایل به 
اسـتفاده از درمـان سـازمان وجهی از مسـتمری آنان کسـر نخواهد شـد. اضافه 
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می نماید چنانچه مسـتمری بگیران موصوف از اسـتفادۀ درمان سـازمان انصراف 
و دفاتـر درمانـی را تحویـل نمایند، پذیرش درخواسـت بهره مندی مجـدد آنان 

منـوط  بـه پرداخت حـق بیمه سـرانه دوران انقطاع می باشـد.  
30- کسـانی که بعد از تاریخ 74/1/1 در ردیف مسـتمری بگیران قرار گرفته یا 
می گیرنـد، هر چنـد در زمان بیمه پـردازی امر درمان مـورد قرارداد آنـان بوده یا 
نبوده باشـد، در صورت تمایل به اسـتفاده از درمان سـازمان مطابق بند»29 این 

بخشـنامه« خدمات درمانی به آنان ارائه می شـود. 
31- مسـتمری بگیران موضـوع بندهـای »29 و30 ایـن بخشـنامه« کـه دارای 
حداقـل 10 سـال سـابقه پرداخـت حـق بیمـۀ اجبـاری )اشـتغال در کارگاه های 
مشـمول قانـون تأمین اجتماعی( باشـند از تاریـخ 79/1/1 صرفِ نظـر از آخرین 
نـوع ارتبـاط بیمـه ای از کسـر حق بیمۀ سـرانه درمان بـه جهت برخـورداری از 
تعهـدات درمـان معـاف و مطابـق مـاده 89 قانون تأمیـن اجتماعی با کسـر %2 
مسـتمری از درمـان سـازمان برخـوردار می شـوند. شـایان ذکر اسـت  سـوابق 
پرداخـت حـق بیمـۀ صاحبان حـرف و مشـاغل آزاد و بیمۀ اختیـاری مربوط به 
قبل از 1374/1/1 و همچنین کلیۀ سـوابق پرداخت حق بیمه با ماهیت اختیاری 
)بـا نرخ هـای 26%  و 27% ( بـه عنـوان سـابقه پرداخت حق بیمـۀ اجباری مالک 
عمـل خواهـد بـود. ضمنـاً در این صورت پرداخت هزینه وسـایل کمک پزشـکی 
)پروتـز و اُرتـز( و هزینه کفن و دفن با رعایت سـایر شـرایط مقرر بالمانع اسـت. 

تذکر:  افرادی که مستمری آنان با احتساب مدت پرداخت حق 
بیمـۀ صاحبان حرف و مشـاغل آزاد و یا بیمۀ اختیـاری از تاریخ 
78/3/1 بـه بعـد برقرار گردیده یا می گردد  و سـابقه پرداخت 
حق بیمۀ آنان بدون در نظر گرفتن سابقۀ بیمۀ صاحبان حرف و 
مشاغل آزاد و بیمۀ اختیاری )با نرخ های 12% ،14%، 18% و%21(  
کمتر از 10 سـال  باشـد از تاریخ 79/1/1 کسـر حق بیمه سـرانه 
درمـان از مسـتمری آنان در صـورت انتخاب امر درمـان الزامی 
بـوده و خواهـد بـود. ضمنـاً برابـر دادنامـه شـماره 180 هیئت 
عمومـی دیـوان عدالـت اداری اقدامـات سـازمان در خصوص 
اجـرای مفـاد بند هـای 6 و 7 دسـتور اداری شـماره 5015/81 

مـورخ 79/1/7 مـورد تأیید قـرار گرفت .
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32- در صورتی کـه مسـتمری بگیران ازکارافتـاده کلـی و بازمانـدگان مشـمول 
شـرایط منـدرج در بندهـای »29، 30 و 31 ایـن بخشـنامه« نبـوده لیکن بدون 
لحـاظ سـوابق حـرف و مشـاغل آزاد )بعـد از 1374/1/1( و به اعتبار سـوابق 
پرداخـت حـق بیمـۀ اجباری و سـوابق پرداخت حـق بیمۀ اختیـاری و صاحبان 
حرف و مشـاغل آزاد )سـوابق مربوط به قبل از 1374/1/1( و همچنین سـوابق 
پرداخـت حـق بیمـه بـا ماهیـت اختیـاری )بـا نرخ هـای 26% و 27% ( نیـز بـه 
تنهایی شـرایط مـادۀ » 75 و 80« قانون تأمین اجتماعـی را احراز نمایند  جهت 
برخـورداری از حمایت درمان مشـمول مـاده »89 « قانون )کسـر2% ( بوده و از 

پرداخـت حق سـرانه درمـان معاف خواهنـد بود. 
33- در صورت سـوِء اسـتفاده از دفاتر درمانی توسـط بیمه شـده و یا اشخاص 
غیـر و یـا هر نـوع اسـتفاده منِ غیرِ حـق کـه سـازمان را متحمل ضـرر و زیان 
نمایـد، واحدهـای اجرایـی اعم از ادارات کل اسـتان ها، شـعب، مراکـز درمانی، 
دفاتـر اسـناد پزشـکی و مدیریـت درمان اسـتان ها مکلف اند بـه محض اطالع 
از تخلـف به اسـتناِد مـواد »97 و 105« قانون تأمیـن اجتماعی ضمن هماهنگی 
بـا واحـد حقوقـی اسـتان ذی ربـط و از طریـق مرجع قضایی نسـبت بـه طرح 

شـکایات و تنظیم دادخواسـت ضـرر و زیان اقـدام نمایند.

 دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه

34- دسـتمزد ماهانـه مبنـای پرداخـت حـق بیمـۀ متقاضیانی که فاقد سـابقۀ 
پرداخـت حـق بیمه بـوده و یا سـابقۀ آنان کمتـر از 360 روز باشـد بـه انتخاب 
آنان بین حداقل دسـتمزد مصوب شـورای عالی کار و حداکثر دسـتمزد مصوب 
تعییـن می گردیـد و در خصوص آن گـروه از متقاضیان که سـابقۀ پرداخت حق 
بیمـه به مدت 360 روز و یا بیشـتر را دارند، دسـتمزد انتخابـی آنان بین حداقل 
دسـتمزد مصوب شـورای عالی کار تا حداکثر 10% بیشـتر از میانگین دسـتمزد 

مبنـای پرداخت حـق بیمه در آخریـن360 روز تعییـن می  گردید. 
35- بیمه شـده می توانسـت هـر بار بـا دارا بودن 2 سـال سـابقه پرداخت حق 
بیمـه از تاریخ ثبت درخواسـت کتبـی 10%  )ده درصد( میزان دسـتمزد مبنای 
پرداخـت حـق بیمـه خـود را افزایـش دهـد. چنانچه بیمه شـده مدتـی پس از 
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انقضاء موعد مقرر )دو سـال( درخواسـت افزایش دسـتمزد مبنای پرداخت حق 
بیمـه را بنمایـد در ایـن حالـت نیز نسـبت افزایش همـان 10%  و بـرای مدت 
اضافـی زائـد بر دو سـال افزایشـی صـورت نمی پذیرفت و افزایش هـای بعدی 
نیـز موکـول به گذشـت دو سـال پرداخت حق بیمـه از تاریخ آخریـن افزایش 

بوده اسـت.

تذکـر: همانگونه کـه در مادۀ 8 آیین نامه بیمـۀ صاحبان حرف 
و مشـاغل آزاد مصـوب 66/7/29 هیئت وزیران تصریح شـده 
اسـت در مواقعی که بیمـۀ افراد به دلیل عـدم پرداخت حق بیمه 
در موعـد مقرر قطـع می گردیـد، در صورت ارائه درخواسـت 
و انعقـاد قـرارداد مجـدد بیمـۀ صاحبان حـرف و مشـاغل آزاد، 
همان دستمزد مبنای کسر حق بیمه قبلی مالک عمل در انعقاد 
قـرارداد قرار می گرفت، لذا مادامی که این قبیل از بیمه شـدگان 
پرداخـت حـق بیمـه خـود را در قالـب قـرارداد فی مابیـن ادامه 
می دادنـد  تقلیـل دسـتمزد تعیین  شـده در قـرارداد با آنـان فاقد 
وجاهـت قانونـی بـود و باید همچنان بـر مبنای دسـتمزد مورد 

توافـق، پرداخت حـق بیمه خـود را ادامـه می دادند.

در اجـرای مصوبـه هیئت مدیـره مـورخ 94/12/24 نحوۀ تعیین دسـتمزد 
مبنـای پرداخـت حـق بیمه بـه شـرح زیر تغییـر می یابد: 

36 - مبنـای پرداخـت حـق بیمـه متقاضیانـی که 5 سـال و یا کمتر از 5 سـال 
سـابقه پرداخـت حـق بیمـه دارند، بـه انتخاب متقاضـی بین حداقـل و حداکثر 
دسـتمزد مبنـای پرداخت حق بیمۀ شـاغلین خواهد بود و مبنـای پرداخت حق 
بیمـۀ متقاضیانـی که بیش از 5 سـال سـابقه پرداخت حق بیمه دارند، دسـتمزد 
مبنـای پرداخـت حق بیمۀ آنان بین حداقل دسـتمزد مصوب شـورای عالی کار 
تـا حداکثـر میانگین دسـتمزد آخریـن 360 روز قبـل از ثبت تقاضـا به انتخاب 

متقاضـی خواهد بود. 
37 - در ابتـدای هـر سـال به میزان درصدی که طبق مقررات مصوب شـورای 
عالی کار به سـطوح دسـتمزد شـاغلین اضافه می گردد مبنای پرداخت حق بیمۀ 
بیمه شـدگان افزایـش می یابـد و در هر حال مبنای پرداخـت حق بیمه از حداقل 
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دسـتمزد مصوب شـورای عالی کار کمتر و از حداکثر دسـتمزد مصوب بیشـتر 
بود.   نخواهد 

38- در مواقعی کـه تعیین میانگین دسـتمزد مبنای پرداخـت حق بیمۀ آخرین 
360 روز متقاضیـان بیمـۀ صاحبان حرف و مشـاغل آزاد با بخشـی از سـوابق 
منتقلـه، بیمـۀ بیـکاری، غرامت دسـتمزد ایـام بیمـاری، بـارداری، سـوابق ایام 

خدمـت سـربازی و ... تداخـل داشـته باشـد به شـرح زیر اقـدام گردد:   
 الف( درمورِد سـوابق منتقله از سـایرصندوق ها، مبنای اخـذ مابه التفاوت انتقال 
سـوابق از صنـدوق قبلی بـه نسـبت روزهـای موردِ نیاز جهت تعییـن میانگین 

مبنـای پرداخت حـق بیمه در آخــرین 360 روز مالک عمل قـرار گیرد.
 ب( درخصـوص سـوابق ناشـی از دریافـت مقرری ایام بیمه بیـکاری و غرامت 
دسـتمزد ایام بیماری و بارداری، میانـگــین حــقوق و مزایای مبنای محاسـبه 
مقـرری بیمـه بیکاری و غرامت دسـتمزد ایام بیمـاری و بـارداری )90 روز( به 
نسـبت روزهـای موردِ نیاز جهت تعیین میانگین دسـتمزد مبنـای پرداخت حق 

بیمـۀ متقاضیان در ریز دسـتمزد مربوطه لحاظ شـود.
39- چنانچـه متقاضـی سـابقۀ پرداخـت حـق بیمۀ قبلی خـود را نزد سـازمان 
کتمان نماید پس از مشـخص شـدن موضوع و تعیین میزان صحیح دسـتمزد 
مبنـای پرداخـت حـق بیمه، مازاد دسـتمزد مبنای محاسـبه حق بیمـه انتخابی 
در محاسـبات مربـوط بـه پرداخت مزایـای قانونی منظور نخواهد شـد و مبلغ 

اضافـه پرداختـی از ایـن بابت عیناً به بیمه شـده مسـترد خواهد شـد. 

 رشایط پذیرش درخواست

40- در اجـرای مقـررات مربوطـه پذیـرش درخواسـت متقاضی بـدون اعمال 
شـرط سـنی میسـر بود، لیکن در اجرای مصوبۀ هیئت مدیرۀ مـورخ 78/1/22 
از تاریـخ 78/3/1 پذیـرش درخواسـت متقاضـی بـرای مردان و زنانی که سـن 
آنـان در تاریـخ ارائـه تقاضـا به ترتیب بیش از 50  و 45 سـال تمـام بود و فاقد 
سـابقه پرداخـت حق بیمه بوده انـد امکان پذیر نبوده لیکن چنانچه سـن متقاضی 
در زمـان ثبـت تقاضـا بیـش از سـنین مذکور بـود، پذیـرش درخواسـت آنان  
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منـوط  بـه دارا بـودن دو برابر سـابقه پرداخت حق بیمه، برای مدت مازاد سـنی 
در تاریـخ ثبت تقاضا تعییـن گردید.

41- به اسـتناِد مصوبـه هیئـت مدیره محترم مـورخ 94/12/24 حداکثر سـن 
پذیـرش تقاضای متقاضـی بیمه صاحبان حرف و مشـاغل آزاد بـرای مردان و 
زنـان 50 سـال تمـام در تاریـخ ثبت تقاضا تعییـن گردید و در صورتی که سـن 
متقاضـی در زمـان ثبت تقاضا بیش از سـن مذکور باشـد، پذیرش درخواسـت 
وی منـوط  به داشـتن سـابقه پرداخت حق بیمـۀ قبلی معادل مدت مازاد سـن 

نسـبت به 50 سـال خواهد بود.
42- پذیـرش درخواسـت متقاضیانی که در تاریخ ثبت تقاضا کمتر از 18 سـال 
سـن دارنـد مجـاز نبوده لیکـن در صورتی که گواهی رشـد توسـط متقاضـی ارائه 

شـود، قبول درخواسـت با رعایت سـایر شـرایط مقـرر بالمانـع خواهد بود. 
43- پذیرش درخواسـت متقاضی در صورتی که قبل از تاریـخ ارائه تقاضا دارای 
حداقـل 10 سـال سـابقه پرداخت حق بیمه نزد سـازمان باشـد، بـدون رعایت 

شـرط سـنی و در صورت اشـتغال به کار در حرفـۀ موردِ نظر انجام می شـود.
44- هـر نـوع سـابقه پرداخت حق بیمه که به لحاظ بازنشسـتگی معتبر باشـد 
)به اسـتثناِء سـابقۀ پرداخـت حـق بیمه بـا نرخ جزئـی( و همچنین کلیۀ سـوابق 
منتقلـه از سـایر صندوق هـا پـس از پرداخـت مابه التفـاوت مربوطـه در احـراز 
شـرایط سـن و سـابقۀ مقرر به منظـوِر انعقاد قـرارداد مـالک عمل خواهـد بود.

45- سـوابق پرداخـت حـق بیمـۀ بافنـدگان قالـی، قالیچه، گلیـم و زیلـو با نرخ 
14%  در صورتی کـه مطابـق ضوابط مقرر در بخش اول مـاده10 آیین نامه اجرایی 
قانـون بیمه هـای اجتماعـی قالیبافـان، بافندگان فرش و شـاغالن صنایع دسـتی 
شناسـه دار)کددار( به سـابقۀ کامل تبدیل گردد، در احراز شـرایط سـن و سـابقه 
متقاضیـان بیمۀ صاحبـان حرف و  مشـاغل آزاد قابل پذیرش می باشـد، در غیر 
ایـن صـورت سـابقۀ آنان به نسـبت پنجـاه درصد سـنوات پرداخـت حق بیمه 

مـالک عمل خواهـد بود.
46- چنانچه بیمه شـدگان صاحبان حرف و مشـاغل آزاد قبل از تاریـخ 78/3/1 
در ردیـف بیمه شـدگان بوده و قـرارداد خود را همچنان ادامـه داده و بعد از تاریخ 
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تذکـر: در اجـرای مصوبـه هیئـت مدیـره مـورخ 94/12/24 
پرداخـت حق بیمـه دوران انقطاع جهت پذیرش درخواسـت و 

انعقـاد قـرارداد مجدد حذف شـده اسـت .

 نحوۀ انجام معاینات

47- کلیـۀ متقاضیـان بیمـۀ بازنشسـتگی، فـوت و ازکارافتادگـی بـا نـرخ حق 
بیمه20% )18% سـهم بیمه شـده + 2% سـهم دولـت( باید در اجـرای بند 4 یک 
هزار و ششـصد و نهمین  و بند 6 یک هزار و ششـصد و شـانزدهمین جلسـه 
هیئـت مدیـرۀ محتـرم سـازمان مـورخ 94/5/24 و94/6/25 بـدواً با معرفی 
سـازمان )طبق فرم پیوسـت شـمارۀ 5( به هزینه شـخص متقاضی مورد معاینه 
قرارگیرند و چنانچه ازکارافتاده کلی شـناخته شـوند حسـب شـرایط مقرر تنها 

مذکـور قـرارداد منعقده را لغو نموده باشـند و همچنیـن افرادی که پـس از تاریخ 
مذکور یکبار شـرایط مقرر)سـن و سـابقه( را احراز و در زمرۀ بیمه شدگان صاحبان 
حـرف و مشـاغل آزاد قـرار گرفتـه و قرارداد منعقـده را به دلیلی لغو نمـوده و یا 
بنماینـد تـا دو مرتبه دیگر پذیرش درخواسـت و انعقـاد قرارداد با آنـان بدون در 
نظـر گرفتن شـرایط سـن و سـابقه و پرداخت حق بیمـه دوران انقطـاع با رعایت 
سـایر شـرایط مربوطه بالمانع خواهد بود. ضمناً در گذشـته  انعقاد قرارداد سـوم 
منـوط  بـه احراز مجدد شـرط سـنی و پرداخـت حق بیمـه دوران انقطـاع با نرخ 
حـق بیمه مربوطـه برابر فرمول زیر برای هر روز انقطاع بعد از تاریـخ 1378/3/1 

بوده اسـت. 
= حق بیمه برای مدت انقطاع

نرخ قرارداد قبلی × مدت انقطاع به روز× میانگین حداقل و حداکثر دستمزد روزانه زمان درخواست

شـایان ذکـر اسـت سـابقۀ پرداخت حق بیمـۀ دوران انقطـاع در احراز شـرایط 
مقـرر به منظوِر برخـورداری از حمایت های قانونی محسـوب نشـده و منحصراً 
در محاسـبات میـزان ارائـه تعهدات قانونـی بلند مدت مالک عمل می باشـد.
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می تواننـد در قبال حمایت بیمه بازنشسـتگی و فوت قبل و بعد از بازنشسـتگی 
)14% سـهم بیمه شـده + 2% سـهم دولـت( و بیمـۀ بازنشسـتگی و فـوت بعد از 
بازنشسـتگی )12% سـهم بیمه شـده +2% سـهم دولت( مشـمول مقـررات بیمۀ 

صاحبـان حرف و مشـاغل آزاد قـرار گیرند.
48- واحدهـای اجرایـی موظـف بودند بـا متقاضیانی که در معاینات پزشـکی 
قبـل از عقـد قرارداد ازکارافتادۀ کلی شـناخته می شـدند و سـابقۀ پرداخت حق 
بیمـۀ آنان کمتر از 10 سـال تمـام بود صرفاً در برابر حمایت های بازنشسـتگی 
و فـوت بعـد از بازنشسـتگی قـرارداد منعقـد می نمودنـد و چنانچـه سـابقۀ 
پرداخـت حـق بیمه آنان بیش از 10 سـال بـود انعقاد قرارداد صرفـاً در برابر 
حمایت هـای بازنشسـتگی و فـوت قبـل و بعـد از بازنشسـتگی انجـام می شـد، 
بنابراین از تاریخ 1378/3/1 به بعد با  متقاضیانی که کمتر از 10 سـال سـابقه 
پرداخـت حق بیمه داشـتند و درخواسـت انعقـاد قـرارداد در برابر حمایت های 
بازنشسـتگی و فوت قبل و بعد از بازنشسـتگی ارائه می دادند، همانند متقاضیان 

نـرخ کامل مـورد معاینه قـرار می گرفتند.
49- کلیـۀ بیمه شـدگانی کـه بـه دلیـل از کارافتادگـی کلـی در بـدو قـرارداد 
الزامـاً در برابـر تعهـد بازنشسـتگی و فـوت بعـد از بازنشسـتگی با نـرخ %14 
)12% بیمه شـده +2% سـهم دولـت( قـرارداد منعقـد نموده انـد از تاریـخ ابـالغ 
مصوبـه و در صـورت دارابـودن حداقل یک سـال سـابقۀ پرداخت حـق بیمه و 
بنا به درخواسـت بیمه شـده و رعایت ضوابط مقـرر می توانند قـرارداد خود را به 

نـرخ 16% )14% سـهم بیمه شـده +2% سـهم دولـت( تبدیـل نمایند.   
50- در اجـرای بنـد»3« یـک هزار و چهارصد و پنجاه و هفتمین جلسـۀ هیئت 
مدیـره مـورخ 92/10/28  و در راسـتای تسـهیل و روان سـازی امـور، ارتقـاء 
سـطح رضایت منـدی و اعتماد سـازی مخاطبین سـازمان و کاهـش هزینه های 
اداری، متقاضیـان در صـورت احراز شـرایط زیر از انجام معاینات پزشـکی بدو 

تذکر: به اسـتنادِ مصوبه هیئت مدیره مورخ 94/12/24 شـرط 
سـابقه پرداخت حق بیمه )موضوع بند 48 این بخشـنامه( از ده 

سـال به یک سـال کاهش یافته اسـت .
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قـرارداد معـاف خواهند بود:
الـف( در تاریـخ ارائـه درخواسـت بیـش از 9 مـاه از قطـع ارتبـاط بیمـه ای آنـان 

سپری نشـده باشـد؛
ب( قبـل از قطـع ارتبـاط بیمـه ای بـه طور پیوسـته حداقـل  365 روز سـابقه 
پرداخـت حـق بیمـه کـه بـه لحـاظ ازکارافتادگی معتبـر اسـت را دارا  باشـد.

مثـال: فـردی از تاریخ هـای 80/8/1 لغایـت 87/7/30 و 91/3/1 لغایت 
92/6/31 دارای سـابقۀ پرداخـت حق بیمه نزد سـازمان بوده، ضمن اینکه 
در تیـر مـاه سـال 92 به مـدت 30 روز جهـت وی حق بیمه پرداخت شـده 
و سـپس در تاریـخ 93/2/16 نیـز با ارائه درخواسـت بیمـۀ صاحبان حرف 
و مشـاغل آزاد، خواهـان انعقـاد قـرارداد و پرداخـت حـق بیمـه بـه روش 
مذکـور بـوده اسـت در ایـن حالت هرچنـد از آخریـن قطع ارتبـاط بیمه ای 
)92/6/31( تـا تاریـخ ارائه تقاضا بیش از 9 ماه سـپری نشـده اسـت لیکن 
با توجه بـه اینکـه متقاضـی فاقد حداقـل 365 روز سـابقۀ پرداخت حق بیمه 
بـه طور پیوسـته قبل از آخرین قطـع ارتباط بیمه ای )به واسـطۀ دارا بودن 30 
روز سـابقه پرداخـت حـق بیمـه در تیرماه سـال 92( می باشـد، بدین لحاظ 
شـرایط معافیـت در انجـام معاینات مربوط به بـدو قرارداد را از دسـت داده 
و بایـد در ایـن خصوص وفق شـرایط مقرر نسـبت به انجام معاینه پزشـکی 

نماید. اقدام 
51- با آن دسـته از بیمه شـدگانی که تا قبل از صدور این بخشـنامه بدون انجام 
معاینـات اولیه نسـبت بـه انعقاد قرارداد بر اسـاس نرخ کامل اقدام شـده  اسـت؛ 
ضرورتـی به معرفی بیمه شـده جهـت انجام معاینات پزشـکی بـه مرجع معاین 
نبـوده؛ لیکن چنانچه بیمه شـده خواهـان بهره منـدی از تعهـد از کارافتادگی کلی 
باشـد در این صورت الزم اسـت مطابق بند 34 بخشـنامه شـمارۀ 19 امور فنی 
بیمه شـدگان اقـدام گـردد. بدیهی اسـت در این قبیل از موارد چنانچه بیمه شـده 
طبـق رأی کمیسـیون پزشـکی در زمـان انعقـاد قـرارداد از کارافتـاده کلی تلقی 
گـردد، برخـورداری وی از تعهـد از کارافتادگی در خصوص بیماری بـدو قرارداد 
امکان پذیـر نبـوده ولی معرفی ایشـان به کمیسـیون پزشـکی در ارتباط با سـایر 

بیماری هـا بالمانع خواهـد بود.    
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 نحـوه ارائـه درخواسـت و ضوابـط انعقـاد قـرارداد و پرداخـت 
حـق بیمه

52- ارائه درخواسـت مطابق فرم پیوسـت شـماره »1« توسـط متقاضی و ثبت 
آن در دفتر شـعبه صـورت می پذیرد.

53- واحدهـای اجرایـی مکلف انـد بالفاصله پس از ثبت تقاضا در دفتر شـعبه 
حداکثـر ظـرف دو مـاه بررسـی های الزم )از قبیل احراز اشـتغال به کار متقاضی 
در شـغل مـورد ادعـا، شـرایط سـن و سـابقه، معرفی بـه مراجع معایـن و اخذ 
نظریـۀ مراجـع مربوطـه( را انجام و سـپس نتیجه را ضمن تعیین نـرخ و میزان 
حق بیمه ماهانه با اسـتفاده از فرم های پیوسـت شـماره»2«و »3«حسـب مورد 
بـه متقاضـی اعالم نماینـد. متقاضی نیـز حداکثر ظرف مـدت یکمـاه از تاریخ 
وصـول اعـالم کتبی موافقت سـازمان جهت انعقاد قـرارداد برابر فرم پیوسـت 
شـماره»4« بـه شـعبه مراجعه و پـس از عقد قرارداد نسـبت بـه پرداخت حق 
بیمـۀ مقـرر ظرف مهلـت مندرج در بـرگ پرداخـت حق بیمه اقـدام مقتضی 
معمـول نماید. بدیهی اسـت چنانچه به عللی سـه ماه مهلت مقـرر )2 ماه واحد 
اجرایـی و یـک مـاه متقاضـی( سـپری شـود شـروع امر بیمـه منوط به تسـلیم 

درخواسـت مجدد و رعایت سـایر شـرایط مقـرر خواهد بود.

54- به منظـوِر رعایـت جوانـب حقوقـی مربـوط بـه انعقـاد قـرارداد بیمـه، 
در مواردی کـه طبـق رأی مراجـع معایـن متقاضـی بـه علـت معلولیـت ذهنی 
از کارافتـاده کلـی تلقـی و قـادر بـه انجام امـور خود و اشـتغال به حرفه نباشـد، 
انعقـاد قـرارداد بیمـه بـا ایـن قبیـل از افـراد وجاهـت قانونـی نـدارد؛ لیکن در 
خصـوص متقاضیانی که به علـت معلولیت ذهنی ازکارافتـاده تلقی می گردند و 
در حرفـۀ مورد ادعا اشـتغال بـه کار دارند، انعقاد قـرارداد با قیم قانونی بالمانع 

خواهـد بود.

تذکـر: ضـروری اسـت واحد امـور فنی بیمه شـدگان فرم 
درخواسـت اخذ شـده را در کالسـور جداگانه ای نگهداری 
و موضـوع را تـا تعییـن تکلیـف نهایـی جهت اعـالم نتیجه 
بـه متقاضـی پیگیـری نمـوده و بعـد از آن در پرونـده فنی 

بیمه شـده پیگیـری نمایند.
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55- شـروع بیمـۀ صاحبان حرف و مشـاغل آزاد از تاریـخ ثبت تقاضا در دفتر 
شـعبه می باشد.

56- به منظـوِر اجـرای دقیـق مقـررات و حفظ حقوق سـازمان و بیمه شـدگان 
الزم اسـت بـه هنـگام انعقـاد قـرارداد و انجـام معاینات پزشـکی بـدواً هویت 
متقاضی با اخذ مدارک شناسـایی معتبر از قبیل شناسـنامه و کارت ملی احراز 
و ســپس بــا رعایت سـایر ضوابـط مربوطه نسـبت به انعقـاد قـرارداد اقدام 

گردد.
57- در مواردی کـه بعـد از انعقـاد قـرارداد بنابر تقاضا و یا شـرایط بیمه شـده ، 
تغییـری در اقـالم قرارداد ایجاد می شـود )شـامل تغییر در نـرخ پرداخت حق 
بیمـه، دسـتمزد مبنـای پرداخـت حق بیمـه، انتخـاب حمایـت درمـان و باید 
بالعکـس و همچنیـن تغییـر در حرفـۀ مورد اشـتغال(، واحـد اجرایـی مربوطه 
بایـد پـس از اخذ درخواسـت از بیمه شـده و ثبـت آن در دبیرخانه، نسـبت به 
مختومه نمـودن قـرارداد قبلی در سیسـتم و تنظیم قرارداد با شـرایط و تعهدات 

جدیـد و در ادامـۀ قـرارداد قبلـی و ثبت صحیح اطالعـات آن اقـدام نماید. 
58- بیمه شـدگان صاحبـان حـرف و مشـاغل آزاد مکلف انـد پـس از شـروع 
بیمـه، حـق بیمۀ، کامل هـر مـاه را حداکثر تا آخریـن روز 2 ماه بعـد پرداخت 
نماینـد. چنانچـه بیـن آخرین مـاه پرداخت حـق بیمـه )ابتدای ماهـی که حق 
بیمـه متعلقـه پرداخت نشـده اسـت( تا تاریخ پرداخـت مجدد بیش از سـه ماه 
فاصلـه ایجاد شـود، موضـوع قرارداد منعقـده از تاریخ قطـع پرداخت حق بیمه 
ملغـی محسوب شـده و ادامـۀ امـر بیمـه موکول به تسـلیم درخواسـت مجدد، 
موافقت سـازمان و عقد قرارداد جدید با رعایت سـایر شـرایط مقررخواهد بود.

59- برابـر بندهای »7 و 8« از بخش»ج« بخشـنامۀ شـمارۀ 4 حقوقی مسـتند 
بـه مـواد»444 و 445 « آییـن دادرسـی مدنـی روز ابـالغ و اقدام جـزِء مدت 
محسـوب نشـده و چنانچه روز پایانی موعد با روز تعطیل ادارات مصادف شـود 
آن روز کـه تعطیل اسـت به حسـاب نمی آیـد و روز آخر موعـد روزی خواهد 

بود کـه ادارات پـس از تعطیلی باز می شـوند.
60- بیمه شـدگان صاحبان حرف و مشـاغل آزاد می توانند قبل از موعد مقرر 
حـق بیمـۀ متعلقـه را  لغایـت اسـفند ماه هر سـال پرداخت و سـپس نسـبت 
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بـه پیش پرداخـت حـق بیمـه تـا پایـان خردادمـاه سـال بعـد نیز بـه صورت 
علی الحسـاب اقـدام نمایند. 

61- افراد شـاغل در دسـتگاه های اجرایی از جمله کارکنان مؤسسـات عمومی 
غیـر دولتـی که مشـمول قانون تأمین اجتماعی هسـتند در صـورت قطع رابطه 
اشـتغال بـا دسـتگاه متبـوع چنانچه تابـع هیچ  یـک از نظام هـای بیمـه ای قرار 
نداشـته باشـند، با رعایت شـرایط مقرر می توانند نسـبت به ادامه بیمه خویش 
به طریـِق بیمـۀ صاحبـان حـرف و مشـاغل آزاد، ادامۀ بیمه به طـور اختیاری و 

یا ... اقـدام نمایند. 

 واگـذاری مجـوز خـاص مربوط به بیمه شـدگان صاحبـان حرف و 

مشـاغل آزاد و ادامـۀ بیمـه به طور اختیـاری به ادارات کل اسـتان ها 

نظر به اینکه بعضاً واحدهای اجرایی در امور مربوط به بیمه شـدگان فوق االشـعار 
بـه دالیلـی از جملـه سـهل انگاری در امـور و ... ضوابط مربوطـه را رعایت ننموده 
و ایـن موضـوع نیـز باعث تضییع حقوق بیمه شـدگان و همچنین طرح شـکایت 
آنـان در مراجـع قضایـی می گـردد و از طرفی بـا عنایت به اینکه بـه دلیل اعمال 
کنترل هـای موجـود در سیسـتم امـکان اصالح اشـتباهات صورت گرفته میسـر 
نمی باشـد لـذا در راسـتای روانسـازی امـور، تسـریع در انجـام کار و افزایـش 
رضایتمندی بیمه شـدگان، الزم اسـت واحدهای اجرایی ضمن اعالم اسـامی افراد 

خاطـی بـه اداره کل اسـتان به ترتیب ذیل اقـدام نمایند:
62- شـعب تابعـه ادارات کل مکلف اند صرفاً در موارد ثبت اشـتباه نرخ پرداخت 
حـق بیمـه، نوع بیمه و همچنین عدم محاسـبۀ صحیح دسـتمزد مبنـای پرداخت 
حـق بیمـه مراتب را جهت اخذ مجـوز به ادارۀ کل اسـتان ذیربط منعکس نمایند.

63- کمیتـه ای تحـت عنـوان »کمیته صـدور مجوز خـاص« مرکـب از معاون 
بیمـه ای اسـتان )رئیـس و عضـو کمیتـه(، رئیس و کارشـناس ارشـد امـور فنی 
بیمه شـدگان )دبیر و عضو کمیته( و رئیس و کارشـناس ارشـد درآمد حق بیمه 
بـه عنـوان عضو دیگر کمیته در محل ادارۀ کل اسـتان تشـکیل و برگـزار گردد.
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64- کمیتۀ یادشـده موظف اسـت حسـب مورد با اخذ پروندۀ فنی و گزارش 
از شـعب به طور دقیق مدارک و مسـتندات مربوطه را مورد بررسـی قرار داده 
و در صـورت اجمـاع اعضـای کمیته )حداقـل موافقت دو نفـر از اعضاء( مجوز 

خاص طی صورت جلسـه ای تنظیـم و در دبیرخانـۀ ادارۀ کل ثبت گردد.
65- رئیـس و کارشـناس ارشـد امـور فنی بیمه شـدگان اداره کل بایـد پس از 
صـدور مجـوز بـا ورود به سـامانۀ خدمـات بین شـعب »بیمه شـدگان خاص« 
مجوز سـتاد صـادره را ثبـت تا امکان اصالح اشـتباهات صورت گرفته توسـط 

واحدهـای اجرایی تابعه فراهم شـود. 

 66- در مواقعی کـه مجوز خاص توسـط ادارۀ کل امور فنی بیمه شـدگان صادر 
می گـردد ثبـت اطالعـات مجوز صـادره به عهـدۀ رئیس و کارشـناس ارشـد 

امـور فنـی بیمه شـدگان ادارات کل خواهد بود. 
67- ادارات کل مکلف انـد بـا نظـارت بهنـگام بر عملکـرد واحدهـای اجرایی 
تابعـه و آمـوزش مقررات از بروز اشـتباهات یادشـده در آتی ممانعت به عمل 
آورنـد. بدیهـی اسـت آمار اشـتباهات یکی از شـاخص های مؤثر در ارزشـیابی 

عملکـرد ادارات کل اسـتان ها و واحدهـای اجرایـی مدِ نظـر خواهد بود.
68- آمـار مربـوط بـه مجوز هـای صـادره برابـر جـدول پیوسـت شـماره 3 و 
در قالـب فایـل اکسـل در مقاطـع شـش ماهه تنظیـم و بـه ادارۀ کل  امور فنی 

بیمه شـدگان ارسـال شود. 

تذکـر1: در صـورت اصـالح مـوارد اشاره شـده در بنـد 62 این 
بخشنامه ضروری است مبالغ پرداختی قبلی به بیمه شده مسترد 

و سـوابق نیـز از طریق کاربرگ حذف شـود. 

تذکـر2: ادارۀ کل اسـتان در سـایر مـوارد از قبیـل وصـول حق 
بیمه ایام گذشته و ... به هیچ عنوان مجاز به صدور مجوز خاص 

نخواهد بود.
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 سایر موارد

69- سـوابق پرداخـت حـق بیمه، بیمه شـدگان صاحبـان حرف و مشـاغل آزاد 
جهـت برخـورداری از تعهـدات بلند مدت بایـد به تفکیک و بر اسـاس نرخ هر 
قـرارداد اعـالم شـود تـا به هنـگام بهره بـرداری، تعهـدات قانونی مطابـق نرخ و 
مقررات مربوطه ارائه شـود. بدیهی اسـت سـوابق پرداخت حق بیمه با نرخ های 
مندرج در قسـمت »الف« و »ب« بند 14 این بخشـنامه در احراز شرایط و میزان 
ازکارافتادگی و با نرخ مندرج در قسـمت  »الف« بند 14 این بخشـنامه در احراز 

شـرایط و میزان مسـتمری ازکارافتادگی و بازماندگان مؤثر نخواهد بود.
70- به منظـوِر مسـاعدت بـه افرادی کـه درخواسـت آنـان جهت اسـتفاده از 
بیمـه اختیاری یا بیمه صاحبان حرف مشـاغل آزاد در فاصلـه زمانی 77/12/1 
لغایـت 78/2/31 ثبـت دفتـر شعبه شـده بـود ولـی بـه علـت عـدم تطبیق با 
ضوابط مقرر در دسـتور اداری شـماره 3/3875-5010 مورخ 78/2/19 موفق 
بـه انعقـاد قرارداد نشـده بودنـد، از تاریخ 79/1/7  به مدت شـش مـاه به آنان 

جهـت ارائه درخواسـت و انعقاد قـرارداد فرصت داده شـده بود. 
71- انعقـاد قرارداد با افرادی که درخواسـت بیمۀ اختیاری یا حرف و مشـاغل 
آزاد آنـان در فاصلـۀ زمانـی 77/12/1 لغایت 78/2/31 ثبـت دفتر واحدهای 
اجرایـی گردیده و شـرایط سـنی مقرر را نداشـته اند صرفاً برای برخـورداری از 

حمایت بازنشسـتگی و فوت بعد از بازنشسـتگی بالمانع بوده اسـت.
72- انعقـاد قـرارداد بـا متقاضیانـی کـه در فاصلـۀ زمانـی 77/12/1 لغایـت 
78/2/31 متقاضی بیمۀ صاحبان حرف و مشـاغل آزاد بوده و شـرط سـنی را 
نیـز دارا بوده انـد برای کلیـۀ حمایت های مورد درخواسـت بالمانع اعالم شـده 

است.
73- بـه افرادی کـه قبـل از تاریخ 78/3/1 به نحـوی از انحاء از طریق مقررات 
بیمـۀ صاحبـان حرف و مشـاغل آزاد و آیین نامـۀ ادامۀ بیمه به طـور اختیاری 
در زمـره بیمه شـدگان قرار داشـته اند ولـی به هر علت ادامۀ بیمـۀ خود را قطع 
کرده و فاقد شـرط سـنی بوده انـد از تاریخ 79/1/7 حداکثر به مدت یک سـال 
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و بـرای یـک مرحله فرصت داده شـده بود بدون در نظر گرفتن شـرایط سـن و 
سـابقه صرفاً در برابر حمایت بازنشسـتگی و فوت بعد از بازنشسـتگی و درمان 

با رعایت سـایر شـرایط مقرر قرارداد منعقد نمایند. 
74- تشـخیص حوادث ناشـی ازکار منجـر به فوت یا ازکارافتادگی مشـمولین 
بیمـه صاحبـان حـرف و مشـاغل آزاد به عهدۀ کمیسـیونی مرکب از مسـئول 
واحـد تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل، مسـئول شـعبه و بـازرس فنی با رعایت 
مقـررات کلـی قانون تأمیـن اجتماعی خواهد بود. سـاعت، روز و محل تشـکیل 
جلسـات کمیسـیون توسـط شـعبه بـه اطـالع اعضـا خواهـد رسـید و نظریۀ 
کمیسـیون بـا اکثریـت آراء نافـذ و عـدم حضور یکـی از اعضاء مانع تشـکیل 

جلسـات و یا صـدور رأی نخواهـد بود. 
75- بـر اسـاس مصوبۀ هیئت مدیـره مـورخ 78/1/22 افرادی کـه در اجرای 
مقررات بیمه صاحبان حرف و مشـاغل آزاد بیمه شـده اند، مادامی که در شـغل 
مـورد قـرارداد اشـتغال بـه کار دارند و امـکان انعقاد مجـدد قرارداد بـه اعتبار 
شـغل قبلـی برای آنان وجـود دارد، نمی توانند بیمۀ خود را بـه صورت اختیاری 
ادامه دهنـد لیکـن متقاضیانـی که قبالً قـرارداد بیمۀ صاحبان حرف و  مشـاغل 
آزاد  منعقـد ننمـوده و حق بیمه ای نیـز در این خصوص پرداخـت نکرده اند اما 
دارای سـابقۀ پرداخـت حـق بیمه نزد سـازمان هسـتند، می تواننـد در صورت 
تمایـل و احراز سـایر شـرایط مقـرر، بیمۀ خود را بـه طور اختیـاری یا صاحبان 

حـرف و مشـاغل آزاد ادامه دهند.
76- با توجه بـه اینکـه بیمۀ کارفرمایان صنفی با رعایت مفاد بخشـنامه شـمارۀ 
9 مشـترک فنـی و درآمـد صـورت می پذیرد، لـذا چنانچـه کارفرمایان صنفی 
در زمـرۀ بیمه پـردازان موصـوف قرارگرفته و به هر دلیلی قـرارداد منعقده را لغو 
نماینـد در صورتی کـه همچنان حائز شـرایط مقـرر در بیمـۀ کارفرمایان صنفی 
باشـند، امـکان پذیرش درخواسـت و انعقاد قرارداد ادامۀ بیمـه به طور اختیاری 

بـا آنان میسـر نخواهد بود.                                                                   
77- تغییـر نـرخ پرداخـت حق بیمۀ متقاضیان بیمۀ صاحبان حرف و مشـاغل 
آزاد از تاریخ ثبت درخواسـت در دفتر شـعبه و با رعایت کلیۀ شـرایط مقرر و 
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انعقـاد قرارداد جدید بالمانع اسـت. 
78- کلیـۀ واحدهـای اجرایـی صرفاً ملزم به اسـتفاده از فرم های پیوسـت این 
بخشـنامه بـوده و ضـروری اسـت از به کار بـردن هرگونه فرم غیـر از فرم های 

پیوسـت خودداری نمایند.
79- تبدیـل ادامـۀ بیمـه به طور اختیـاری در صـورت احراز شـرایط، به بیمۀ 

صاحبـان حرف و مشـاغل آزاد بالمانـع خواهد بود.
80- تبدیـل بیمـۀ صاحبان حرف و مشـاغل آزاد به بیمۀ اختیـاری در صورتی 

مجاز اسـت که بیمه شـده شـغل مورد قرارداد را از دسـت داده باشـد.
81- درخواسـت تغییر عنوان شـغلی منـدرج در قرارداد بیمـۀ صاحبان حرف 
و مشـاغل آزاد در صورت اشـتغال در حرف دیگری از قبیل نویسـنده، مددجو، 
راننـده و...  بـا احراز اشـتغال در شـغل مورد ادعا و رعایت سـایر شـرایط مقرر 

بالمانـع خواهد بود. 

تذکر: پذیرش درخواسـت تغییر نوع بیمۀ مشمولین بندهای 
»79، 80 و 81 ایـن بخشـنامه« در صـورت عـدم انقطـاع در 
بیمه پـردازی از پایـان دوره  پیش پرداخـت حـق بیمـه، بدون 
رعایـت شـرایط سـن، سـابقه و انجـام معاینـه پزشـکی )در 
صورت انجام معاینه قبلی پزشـکی و یا احراز شـرایط مقرر 

در بنـد 50 این بخشـنامه( میسـر خواهـد بود.

82- در مواردی کـه بیمه شـده با پرداخت حق بیمۀ مقرر در زمرۀ بیمه شـدگان 
باربـر، کارگـر سـاختمانی، خادم ثابت مسـجد، راننـده و ... قرارگرفتـه و پس از 
مدتـی بیمه پردازی حرفه خود را از دسـت داده باشـد، چنانچـه تمایل به انعقاد 
قـرارداد در قالـب بیمـۀ صاحبان حرف و مشـاغل آزاد و یا ادامـۀ بیمه به طور 
اختیاری داشـته باشـد مشـروط به عدم انقطاع در پرداخت حق بیمه، می تواند 
بـدون احـراز شـرایط سـن و سـابقه و انجام معاینه پزشـکی )در صـورت انجام 
معاینـه پزشـکی قبلـی و یا احراز شـرایط مقـرر در بنـد 50 این بخشـنامه این 
بخشـنامه( و رعایـت سـایر شـرایط مقـرر نسـبت به تبدیـل بیمه خـود اقدام 

35



نمایـد لیکـن آن تعداد از بیمه شـدگانی که براسـاس  بررسـی های به عمل آمده 
مشـخص می گـردد اساسـاً در حرفـه مربوطه اشـتغال بـه کار نداشـته  و بدین 
سـبب بیمـه آنان قطـع می گـردد در صورتی که متقاضـی انعقاد قـرارداد بیمه 
صاحبـان حـرف و مشـاغل آزاد و یا ادامه بیمه به طوِر اختیاری باشـند پذیرش 

درخواسـت و تبدیـل بیمـه آنان منـوط به احراز شـرایط مقـرر خواهد بود.
83- قـرارداد بیمـۀ صاحبـان حـرف و مشـاغل آزاد افرادی کـه بـه نحـوی از 
انحـاء حرفـه خـود را ازدسـت می دهنـد و یـا در حرفه دیگری شـاغل می شـوند 
درصورتی کـه مشـمول مقررات خاص حمایتی دیگری نشـده باشـند تـا زمانی که 
بیمه شـده بـه دلیل قطـع پرداخت حق بیمـه، قرارداد را فسـخ ننمایـد در صورت 
تمایـل وی بـه پرداخـت حق بیمـه ادامه خواهـد یافـت و اقدامات انجـام یافته از 
طـرف واحدهـای اجرایی در این خصوص در سـنوات گذشـته نیز تنفیذ می گردد.

84- در مواردی کـه قبـل از 79/1/1 واحدهـای اجرایـی خـارج از مهلت مقرر 
مبـادرت بـه انعقاد قـرارداد نموده اند و متقاضی بر اسـاس قـرارداد منعقده حق 
بیمـه را پرداخـت نموده باشـد، تاریخ صدور اولیـن اظهارنامه به عنوان شـروع 
امـر بیمـه وی تلقی و سـوابق صرفـاً از تاریخ مزبور پذیرفته می شـود مشـروط 
بـر اینکـه متقاضـی ظـرف یک مـاه پـس از انعقـاد قـرارداد حق بیمـۀ متعلقه 
را پرداخـت نمـوده باشـد. درغیـر ایـن صـورت قـرارداد منعقده به طـور کلی 
باطـل  و حـق بیمه هـای دریافتی به کسـر هزینه های درمانی مسـترد و سـابقۀ 

ایجاد شـده نیـز باطـل اعالم می شـود.
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تذکـر: با توجه بـه اینکـه برابـر دادنامـه شـماره 29 مـورخ 
بنـد 8  اداری  دیـوان عدالـت  هیئـت عمومـی   95/1/24
ابطـال  مـورخ 79/1/7  شـماره 5015/81  اداری  دسـتور 
گردیـده اسـت لـذا در مـواردی کـه واحدهـای اجرایـی 
مطابـق مفـاد بنـد مذکـور قبـل از تاریـخ صـدور دادنامـه 
)95/1/24(  پرونـده بیمه شـده را براسـاس تاریـخ پرداخت 
حـق بیمـه تعییـن تکلیـف و سـابقه پرداخت حق بیمـه آنان 
را بـا توجـه بـه مقـررات جـاری، مبنـای برقـرای تعهـدات 
بلندمـدت  قـرار داده انـد و یـا مبلغ پرداختی را به بیمه شـده 
مسـترد نموده باشند، اقدامات انجام شـده تنفیذ می گردد در 
غیـر ایـن صـورت بـدون توجـه بـه مفـاد بنـد یاد شـده و با 
عنایـت بـه ادامه بیمه این افـراد، به اعتبـار دادنامه صـادره و 
قرارداد منعقده، سـابقۀ پرداخت حق بیمه بیمه شـده حسـب 
مـورد از تاریـخ درخواسـت و یـا انعقـاد قـرارداد بـا رعایت 
سـایر شـرایط مقرر قابـل پذیرش خواهـد بـود و تأخیر در 
پرداخـت حـق بیمـه در مـورد مشـمولین ایـن بنـد موجـب 

ابطـال سـوابق نمی گـردد.

85- درمواردی کـه قبـل از 79/1/1 بیمه شـدگان بعد از شـروع بیمه، حق بیمۀ 
ماهانـه را خـارج از مهلت مقرر پرداخـت نموده اند و واحدهـای اجرایی نیز بدون 
توجـه به مقـررات، پرداختی بیمه شـده را پذیرفته انـد در هر مـورد تاریخ صدور 
اظهارنامـه بـه عنوان درخواسـت و عقد قرارداد جدید و شـروع مجـدد پرداخت 
حـق بیمـه تلقی و صرفـاً از تاریـخ مزبور به بعد سـابقه آنان مورد پذیـرش واقع 
گـردد مشـروط بـر اینکـه پرداخت حق بیمـه حداکثر ظرف شـش مـاه پس از 
انقضـای مهلـت مقرر صـورت گرفته باشـد؛ در غیر ایـن صورت، سـوابق مدتی 
کـه حـق بیمه آن خـارج از مهلت یادشـده پرداخت شـده باشـد مـورد پذیرش 

نخواهدبود.
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تذکـر: با عنایت بـه اینکـه برابـر دادنامـه شـماره 276 مـورخ 
88/3/31 هیئـت عمومـی دیـوان عدالت اداری بند 9 دسـتور 
اداری شـماره 5015/81 مورخ 79/1/7 ابطال شـده اسـت، لذا 
مقـرر می گـردد درمواردی کـه واحدهـای اجرایـی براسـاس 
مفـاد بنـد مذکور قبـل از تاریـخ صـدور دادنامـه )88/3/31( 
درخصوص سـوابق ایجاد شده برای بیمه شدگان تعیین تکلیف 
قطعـی ننموده انـد و سـابقۀ پرداخت حق بیمه مبنـای برقراری 
تعهـدات بلنـد مـدت قـرار نگرفتـه و یـا مبلـغ پرداختـی بـه 
بیمه شده مسترد نگردیده باشد به اعتبار دادنامۀ صادره و مبالغ 
پرداخت شـده، سـابقۀ پرداخـت حـق بیمه ای که بیمه شـدگان 
خـارج از مهلـت مقـرر مبـادرت بـه پرداخـت آن نمـوده و 
واحدهـای اجرایی نیـز آن را پذیرفته اند، مالک عمـل بوده و 
نیـازی بـه اعمال قاعـدۀ وضع شـده در بند »85 این بخشـنامه« 

نخواهـد بود.

86- در پرونده هایـی کـه نـرخ پرداخـت حـق بیمـه بـدون ارائه درخواسـت از 
سـوی بیمه شـده و انعقـاد قـرارداد جدیـد افزایـش و یا کاهش داده شـده باشـد، 

صرفـاً قـرارداد منعقـده مـالک عمل خواهـد بود.
87- در صورتی کـه بیمه شـدگان صاحبـان حـرف و مشـاغل آزاد در حیـن 
پرداخـت حق بیمه مشـمول مقـررات حمایتی خاص دیگری غیـر از نظام تأمین 
اجتماعی شـده یا بشـوند و مراتب را کتباً به سـازمان اعالم ننمایند، در هر زمان 
کـه واحدهای سـازمان از موضوع آگاهی یابنـد در این صورت حق بیمۀ پرداختی 
بـه غیـر از حـق سـرانه درمان حسـب مـورد به بیمه شـده مسـترد  می گـردد. 
بـه این ترتیب سـوابق ایجاد شـده نیـز کان لم یکن تلقـی و در صـورت برقراری 
مسـتمری ضمن قطع مسـتمری نسـبت به وصول خسـارات وارده به سازمان به 

طور یکجـا اقدام خواهد شـد.  
88- چنانچـه بیمه شـدۀ صاحبـان حرف و مشـاغل آزاد در حیـن پرداخت حق 
بیمـه مربوطـه درکارگاه هـای مشـمول قانـون تأمیـن اجتماعی شاغل شـده و به 
طـور هم زمـان حـق بیمـه پرداخت نمـوده و یـا بنماید و یا به واسـطۀ اشـتغال از 
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طریـق طرح سـابق بیمـۀ رانندگان به طـور هم زمان حـق بیمه پرداخـت نموده 
باشـد، مقـرر می شـود در مدتی کـه به طریـق مذکور حـق بیمه پرداخت شـده یا 
می شـود قـرارداد بیمـۀ صاحبان حرف و مشـاغل آزاد وی معتبر و سـابقه  ای که 
بـه اعتبار آن ایجاد شـده اسـت، قابل پذیرش بـوده و در صورت وقـوع حادثه در 
زمـان پرداخـت حـق بیمه از طریق طرح سـابق بیمـۀ رانندگان یا بیمـۀ اجباری، 
به واسـطۀ اشـتغال از حمایت هـای قانونـی بهره منـد خواهـد شـد. بدیهی اسـت 
در هـر حـال و در صـورت تحقـق هم زمانـی پرداخـت حـق بیمه بـه دو یا چند 
طریـق صرفـاً سـوابق پرداخت حق بیمه به اعتبار اشـتغال در کارگاه مالک عمل 
قرارمی گیـرد و به هیچ عنوان جمع دو یا چند دسـتمزد مبنـای پرداخت حق بیمه 
بـه صورت اجباری و صاحبان حرف و مشـاغل آزاد جهـت ارائه تعهدات قانونی 
مؤثر نخواهد بود. بدیهی اسـت در صورتی که بیمه شـده با ارائه درخواسـت کتبی 
خواهـان دریافـت مبلـغ پرداختـی از تاریخ تحقق همپوشـانی )پرداخت حق بیمه 
هم زمـان بیمـه صاحبـان حـرف و مشـاغل آزاد و بیمـه اجبـاری( باشـد در این 
حالـت بر اسـاس مفـاد بنـد 10 آیین نامۀ اجرایـی قانون بیمه صاحبـان حرف و 
مشـاغل آزاد، اسـترداد مبلغ پرداختی بابت بیمۀ صاحبان حرف و مشـاغل آزاد 
از تاریخ اشـتغال در کارگاه مشـمول قانون تأمین اجتماعی به بیمه شـده با رعایت 

سـایر شـرایط مقرر بالمانـع خواهد بود.
89- اتباع بیگانه دارای کارت کار یا پروانۀ کار معتبر از وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعـی می تواننـد با رعایت شـرایط مقرر نسـبت بـه ارائه درخواسـت، انعقاد 
قـرارداد بیمـۀ صاحبان حرف و مشـاغل آزاد و پرداخت حق بیمـه اقدام نمایند.

90- سـوابق پرداخـت حـق بیمـۀ صاحبان حـرف و مشـاغل آزاد کـه به نحوی 
از انحـاء قـرارداد منعقـد نموده انـد و بـه اعتبار آن حق بیمه پرداخت شـده اسـت 
تـا تاریـخ صـدور این بخشـنامه مـورد پذیرش بـوده و تـداوم پرداخـت حق بیمه 
مادامی کـه بیمه شـده پرداخـت حـق بیمۀ خـود را متوقـف ننموده باشـد بالمانع 

خواهـد بود. 
91- برابـر دادنامه هـای شـماره410 و 411 مـورخ 81/11/13 هیئت عمومی 
دیـوان عدالـت اداری تعییـن شـرایط مربوط بـه عقد بیمه بین سـازمان تأمین 
اجتماعـی و صاحبـان حـرف و مشـاغل آزاد از جملـه در زمینـۀ شـرایط سـنی 
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داوطلبان بیمۀ اختیاری و تعیین میزان حق سـرانه درمان در باب بیمه شـدگان 
مذکور و ضرورت اسـتفاده بیمه شـدگان از خدمات درمانی مراکز درمانی ملکی 
و متعلقه و یا مراکز آموزشـی درمانی تحِت پوشـش دانشـگاه های علوم پزشکی 
و خدمـات بهداشـتی درمانـی و نیروهای مسـلح از وظایف و اختیـارات قانونی 

سـازمان تأمین اجتماعی قلمداد شـده است.
92-  در مواردی کـه افـراد پـس از پایـان مدت خدمت نظام وظیفـه در ردیف 
بیمه شـدگان سـازمان تأمین اجتماعـی قرار گیرند و متقاضی احتسـاب سـوابق 
مـدت مذکور باشـند و پس از بررسـی های الزم مشـخص شـود در طـول دوره 
خدمت سـربازی دارای سـابقۀ پرداخـت حق بیمه از نوع بیمه هـای خاص )اعم 
از بیمه شـدگان صاحبـان حرف و مشـاغل آزاد، ادامۀ بیمه به طور اختیـاری و...( 
هسـتند، هرچنـد بر اسـاس قوانین اختصاصی نیروهای مسـلح سـربازان وظیفه 
جـزء پرسـنل نیروهای مزبور تلقی می شـوند امـا با توجه به اینکه ایـن قبیل افراد 
عمومـاً در مـدت خدمت نظام وظیفه فاقد سـابقۀ پرداخت کسـور نزد صندوق 
بازنشسـتگی نیروهای مسـلح هسـتند، بر همین اسـاس و به منظوِر مساعدت به 
بیمه شـدگان موصوف، حـق بیمه   های پرداختی آنـان )در بدو قـرارداد و یا حین 
بیمه پـردازی( در طـول مدت خدمت سـربازی معتبر و تنفیذ می شـود. بنابراین 
چنانچه بیمه شـدگان مورِد اشـاره ِمن بعد متقاضی احتسـاب مدت خدمت نظام 
وظیفـه و یـا حضـور در جبهه خود شـوند در این صورت محاسـبۀ حـق بیمه و 
پذیـرش سـوابق دورۀ موردِ نظـر صرفاً به کسـر ایـام بیمه پردازی نزد سـازمان 

ا زجملـه سـوابق ایجادی ناشـی از بیمه های خـاص امکان پذیـر خواهد بود.
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بیمه نویسندگان و پدیدآورندگان 

کتاب و هرنمندان

بخش دوم
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به منظوِر تحقق پوشش بیمه ای بــه نویســندگان و پـدیـد آورنــدگان کـتاب 
تــسهیالتی از ســوی دولت در اختیار وزارت فرهـنگ و ارشـاد اسـالمی قرار 
گرفـته و در این خصـوص توافـق نامه ای نیز فی مابین وزارت مـذکور، مؤسسه 
کمک به توسعه فرهنگ و هنر و سازمان تأمــین اجتــماعی منـعقد شده است 
کـه بـر ایـن اسـاس در زمینـۀ چگونگـی بهره منـدی از تسـهیالت و تعهدات 

قانونـی رعایت نـکات زیر الزامی اسـت:
93- بیمـۀ نویسـندگان و پدیدآورندگان کتاب و هنرمندان براسـاس مقررات 
مربـوط بـه بیمـۀ صاحبـان حـرف و مشـاغل آزاد انجـام می پذیرد، لـذا کلیۀ 
ضوابـط و شـرایط مربـوط به بیمۀ صاحبان حـرف و مشـاغل آزاد باید عیناً در 

مـورد این گـروه اعمال شـود؛
94- مرجـع معرفـی پدیدآورندگان، نویسـندگان کتاب و هنرمندان مؤسسـۀ 
یادشـده، افـراد را بـه ادارۀ کل امور فنی بیمه شـدگان معرفی نمـوده و ادارۀ کل 
مذکـور نیز از تاریـخ 1381/9/11 افراد موصوف را به واحدهای اجرایی معرفی 
و سـپس از تاریـخ 1383/9/16 مسـتقیماً از طریق مؤسسـه کمک به توسـعۀ 
فرهنـگ و هنـر به عنوان نمایندۀ وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی مشـمولین 
یادشـده بـه واحدهـا معرفی شـده اند و از تاریـخ 1385/7/1 بـه بعـد معرفـی 
مشـمولین واجِد شـرایط طبق فرم پیوست شـماره »6« به طور مستقیم و صرفًا 
توسـط صندوق اعتبـاری حمایـت از نویسـندگان، روزنامه نـگاران و هنرمندان 
وابسـته بـه وزارت مذکـور بـه واحدهـای اجرایی سـازمان صـورت  می پذیرد. 
ضمناً از تاریخ صدور این بخشـنامه در مواردی که مشـمولین از سـوی صندوق 
یادشـده بـه واحدهـای اجرایی سـازمان معرفـی و با انعقـاد قـرارداد در ردیف 
بیمه شـدگان قـرار گرفتـه و در ادامه به هر دلیلی قـرارداد منعقده را لغو نمایند، 
پذیـرش درخواسـت و انعقـاد قرارداد مجـدد منوط  به ارائـه معرفی نامۀ جدید 

از سـوی صنـدوق فوق الذکـر خواهد بود؛
95- با توجه بـه توافقـات بـه عمـل آمـده فی مابیـن وزارت فرهنـگ و ارشـاد 
اسـالمی، سـازمان تأمین اجتماعی و مؤسسـۀ کمک به توسـعه فرهنـگ و هنر، 
بیمـۀ نویسـندگان و پدید آورنـدگان کتـاب به هنرمندان رشـته های سـینمایی، 
موسیقی، تئاتر و هنرهای تجسـمی )شامل نقاشی، طراحی، گرافیک، خوشنویسی، 
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نگارگـری، مجسمه سـازی و تذهیـب( و نویسـندگان مطبوعـات، خبرنـگاران، 
عکاسـان حرفه ای، نویسـندگان کتاب، مؤلفین، مترجمین، شاعران و مورخین نیز 

تعمیم داده شـده است؛ 
96- افرادی که توسـط مراجع فوق الذکر و در چارچوب توافق نامه مورد اشـاره 
بـرای برخـورداری از بیمـه صاحبان حرف و مشـاغل آزاد معرفی می شـوند از 
کمـک ویـژه دولـت از طریـق وزارت مذکـور به میـزان ده درصـد )10%( حق 
بیمـه برمبنای حداقل دسـتمزد روزانـه کارگر عادی مصوب شـورای عالی کار 
و پنجاه درصد)50%( سـرانه درمان متعلقه بابت هرنفر در ماه شـامل بیمه شـده 

و افـراد تحت تکفـل قانونی وی بهره منـد بوده اند؛ 

97- نام نویسـی کلیۀ مشـمولین معرفی شـده جهـت بهره منـدی از کمک ویژه 
دولـت بایـد با رعایت ضوابـط مربوطه صرفاً در منوی خـاص با موضوع »بیمۀ 

پدیدآورندگان، نویسـندگان و هنرمندان« انجام پذیرد؛
98- وصـول کمـک ویـژۀ دولـت بـه صـورت متمرکز توسـط سـتاد مرکزی 
صـورت می گیـرد؛ بنابرایـن به منظـوِر نگهـداری حسـاب مربوطـۀ واحدهـای 

تذکـر: کلیـه بیمه شـدگانی کـه در اجـرای توافقنامـه شـماره 
5000/82011 مـورخ 1381/9/11 بـا انعقـاد قـرارداد در زمرۀ             
بیمه شـدگان صاحبـان حـرف و مشـاغل آزاد قـرار گرفته اند از 
تاریـخ 94/4/1 از شـمول بهره منـدی از 50% حـق سـرانه درمان 
بابت سـهم وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی خارج گردیدند و 
چنانچه بیمه شدگان موصوف همچنان خواهان ادامه  بهره مندی 
از خدمات درمانی سازمان باشند همانند سایر بیمه شدگان عادی 
صاحبـان حـرف و مشـاغل آزاد باید نسـبت به پرداخـت %100 
حـق سـرانه درمـان مربوطه اقـدام نمـوده و مرجع یادشـده نیز 
در خصـوص پرداخـت کمک سـهم وزارت فرهنگ و ارشـاد 
اسـالمی بابت 50% حق سـرانه درمان از تاریخ مذکور هیچگونه 
تعهـدی نخواهـد داشـت. ضمنـاً در صورتی کـه  بیمه شـدگان 
فوق الذکـر حـق بیمـه و حـق سـرانه درمان خـود را قبـاًل پیش 
پرداخت نموده اند راساً مکلف به پرداخت مابه التفاوت مربوطه 

از تاریـخ مذکـور به بعد خواهنـد بود. 
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اجرایـی مکلف انـد بعـد از معرفی افـراد واجد شـرایط و انعقاد قرارداد، نسـبت 
بـه ارسـال گـزارش وصولی و تعداد بیمه شـدگان به طـور ماهیانه بـه ادارۀ کل 

درآمـد حـق بیمه اقـدام نمایند؛
99- پدیدآورنـدگان، نویسـندگان کتـاب و هنرمنـدان مختار خواهنـد بود که 
درآمـد مبنـای پرداخـت حق بیمـه خـود را با رعایـت ضوابط و شـرایط مقرر 
بیـن حداقـل و حداکثر دسـتمزد مصوب انتخـاب نمایند. بدیهی اسـت در هر 
حـال میـزان کمک دولـت از بابت حـق بیمه معـادل ده درصـد )10%( حداقل 
دسـتمزد کارگـر عادی بـوده و چنانچـه متقاضیان بـا رعایت شـرایط مربوطه 
دسـتمزد مبنـای پرداخت حـق بیمه خـود را باالتر از حداقل دسـتمزد انتخاب 

نماینـد، موظـف به پرداخـت مابقی حق بیمـه متعلقه خواهنـد بود؛
100- خـروج مشـمولین بهره منـدی از کمـک ویـژه بایدکتبـاً توسـط مرجع 
مربوطـه اعالم شـود کـه در این وضعیت هریـک از افراد موصـوف در صورت 
عـدم قطـع پرداخت حق بیمـه می توانند نسـبت به ارائـه درخواسـت و انعقاد 
قـرارداد جدیـد بیمه صاحبـان حرف و مشـاغل آزاد اقدام نمـوده و با پرداخت 

کل حـق بیمـه شـخصاً بیمه خـود را برابر مقـررات مربوطـه ادامه دهند؛
101- در مواقعی کـه بـرای افـراد موصـوف بعـد از انعقـاد قـرارداد به واسـطۀ 
اشـتغال در کارگاه های مشـمول قانـون تأمین اجتماعی کارفرمایـان مبادرت به 
ارسـال و پرداخـت لیسـت حق  بیمه اقدام می نمایند، الزم اسـت وفـق بند »88 

این بخشـنامه« اقـدام گردد؛                                                                                         
102- کلیـۀ واحدهـای اجرایی موظف انـد از تاریـخ 92/6/13  تا اطالع ثانوی 
از پذیرش درخواسـت متقاضیان بیمۀ نویسـندگان، هنرمنـدان و روزنامه نگاران 
کـه در اجـرای توافق نامـه شـماره 5000/82011 مـورخ 81/9/11 از سـوی 
صنـدوق اعتبـاری حمایـت از نویسـندگان، روزنامه نگاران و هنرمنـدان به طور 
مسـتقیم و به عنـوان متقاضی جدید )افرادی که در گذشـته فاقد قـرارداد بیمه 
نویسـندگان می باشـند( معرفـی می گردنـد ممانعـت به عمـل آورنـد. ضمنـًا 
پذیـرش متقاضـی جدیـد پس از معرفی مرجـع مربوطه و تأییـد اداره کل امور 

فنـی بیمه شـدگان با رعایت سـایر شـرایط مقـرر بالمانع خواهـد بود.  
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بیمۀ  پدید آورندگان، نویسندگان 

کتاب و هرنمندان مشمول یارانه

بخش سوم
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در اجـرای بنـد »ب« مـاده 11 آیین نامـه اجرایـی ماده 7 قانون هدفمندسـازی 
یارانه ها و در راسـتای تعمیم و گسـترش هرچه بیشـتر پوشـش بیمه ای )افراد 
جدیـد( به پدید آورندگان، نویسـندگان  کتاب و هنرمنـدان و با توجه به پرداخت 
بخشـی از حـق بیمه این گـروه از افـراد از محل منابع حاصله از هدفمند سـازی 

یارانه ها توسـط سـازمان هدفمند سـازی یارانه ها، مقرر اسـت:
103- بیمـۀ افراد موصوف بر اسـاس مقررات مربـوط به بیمۀ صاحبان حرف 
و مشـاغل آزاد انجام شـود و کلیه ضوابط از جمله شـرایط سـنی، معاینات اولیه، 

تنظیم قـرارداد و... الزم الرعایه خواهد بود؛
104- مشـمولین افرادی هسـتند که بعد از تاریخ 88/1/1 تا تاریخ درخواست  
نـزد سـازمان تأمیـن اجتماعـی دارای سـابقۀ پرداخت حق بیمه نبـوده و جهت 
انعقـاد قرارداد بیمه به طور مسـتقیم و صرفاً توسـط صنـدوق اعتباری حمایت 
از نویسـندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان وابسـته به وزارت فرهنگ و ارشـاد 
اسـالمی مطابق فرم پیوسـت شـماره »7« به واحدهای اجرایی معرفی می شوند؛

105- افرادی که از تاریخ 90/4/7 توسط صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان، 
روزنامه نـگاران و هنرمنـدان به واحدهـای اجرایی معرفی شـده اند و به دلیل عدم 
صدور دسـتورالعمل و سـاخت نرم افزار مربوطه، در قالب دسـتور اداری شـمارۀ 
5000/63652 مـورخ 85/7/2 در ردیـف بیمه پـردازان قرارگرفتـه بودند و در 
فاصلـۀ زمانـی 90/4/7 لغایـت 91/6/31 دارای قـرارداد فعال بوده انـد و بعد از 
تاریخ 88/1/1 تا تاریخ درخواسـت قبلی که  منجر به انعقاد قرارداد شـده  اسـت 
فاقـد سـابقۀ پرداخت حق بیمـه نزد سـازمان بوده اند، مقرر گردید از تسـهیالت 
در نظرگرفته شـده از منابـع حاصلـه از هدفمندسـازی یارانه ها برخوردار شـوند، 
در ایـن خصـوص واحدهای اجرایی مکلف شـدند ضمــن شناســایی این قبیل 
از بیمــه شدگان نسـبت بـه مختومه نمودن قـرارداد قبلـی و اخذ درخواسـت و 
تنظیـم قـرارداد جدیـد برابـر فرم پیوسـت شـماره »9« از پایـان دوره ای که حق 
بیمه پرداخت شـده اسـت اقدام و آمـار و اطالعات مربوطه را  لغایـت 91/6/31 
از سیسـتم اخذ و به اداره کل امور فنی بیمه  شـدگان ارسـال نمایند. بدیهی اسـت 
با توجه بـه عـدم انقطـاع در بیمه پردازی، انجام معاینات پزشـکی و احراز شـرایط 

سـن و سـابقه جهت ایـن قبیل از افـراد ضروری نبوده اسـت؛
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106- در اجـرای هماهنگی هـای بـه عمـل آمـده بـا سـازمان هدفمندسـازی 
یارانه ها جهت برخورداری از تسـهیالت مقرر، صندوق یاد شـده مکلف گردیده 
سـی دی اطالعـات افـراد واجد شـرایط را بـه معاونت فنـی و درآمد ارسـال تا 
از طریـق سـایت معاونـت مذکـور در اختیـار واحدهـای اجرایـی قـرار گیرد و 
واحدهـای اجرایـی با مراجعه به پایگاه فنی/ مسـتندات/ حرف و مشـاغل آزاد، 
بـا تطبیق اطالعات و رعایت مقررات سـازمان، نسـبت به پذیرش درخواسـت 

افـراد یاد شـده جهت بیمـه نمودن آنان حسـب مـورد اقـدام نمایند؛
107- واحـد اجرایـی مکلف اسـت پس از ثبت درخواسـت متقاضی طبق فرم 
پیوسـت شـماره »8« بالفاصله وی را برابر فرم پیوسـت شماره »5« جهت انجام 
معاینـات پزشـکی قبـل از انعقـاد قـرارداد به مرجـع معاین سـازمان  معرفی و 
پـس از وصـول نتیجـه معاینات، قـرارداد بیمه صاحبـان حرف و مشـاغل آزاد 
این افراد را در سـه نسـخه طبق فرم پیوسـت شـماره »9« از سیستم اخذ و پس 
از امضـاِء متقاضـی و مسـئولین ذی ربط نسـخه اول را به متقاضی ارائه، نسـخۀ 
دوم را در پرونـدۀ فنـی بیمه شـده ضبـط و نسـخۀ سـوم را در پایـان هرمـاه به 

مرجـع معرفی کننده ارسـال نماید؛
108- با توجه بـه اعـالم سـازمان هدفمندسـازی یارانه ها )موضوع نامه شـماره 
371/2377/10 مـورخ 1390/5/9( نظربه اینکه مشـمولین یاد شـده حسـب 
شـرایط مقـرر یکـی از نرخ هـای متفاوت حق بیمـه را انتخاب می نماینـد )%12، 
14%، 18% (،  از       حـق بیمـۀ کامـل )بـا نـرخ 27% ( بـر اسـاس حداقـل 
دسـتمزد مصوب شـورای عالی کار که از محل منابع حاصله از هدفمندسـازی          
یارانه هـا بابـت بخشـی از حق بیمـه تأمین می گـردد، برخـوردار خواهند شـد. 
بدیهـی اسـت متقاضیانـی که برابـر ضوابط مربوطه دسـتمزد مبنـای پرداخت 
حـق بیمۀ خود را باالتر از حداقل دسـتمزد انتخاب نماینـد، موظف به پرداخت 

مابقـی حق بیمـۀ مقرر خواهنـد بود؛
109- در صورتی کـه بـرای افـراد موصـوف بعـد از انعقـاد قـرارداد به واسـطۀ 
اشـتغال در کارگاه هـای مشـمول قانـون تأمین اجتماعـی از طریـق کارفرمایان 
صـورت مـزد و حـق بیمـه ارسـال  گـردد و یـا در مـواردی کـه متقاضیـان با 
کتمـان موضـوع بعـد از تاریـخ 88/1/1 تـا تاریـخ ثبـت درخواسـت بـه هـر 
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طریقی نزد سـازمان تأمین اجتماعی دارای سـابقۀ پرداخت حق بیمه باشـند از 
شـمول بهره منـدی از تسـهیالت در نظـر گرفته شـده از محل منابـع حاصله از 
هدفمندسـازی یارانه هـا خـارج خواهند بود و الزم اسـت در خصـوص آنان به 

شـرح زیـر اقـدام گردد:
الـف( چنانچـه بیمه شـده، متقاضی پرداخت حق بیمه سـهم هدفمنـدی یارانه ها 
باشـد، الزم اسـت واحـد اجرایی بدواً درخواسـت و قـرارداد وی را در منوی بیمه 
صاحبـان حرف و مشـاغل آزاد )عـادی( ثبت و با هماهنگـی آن ادارۀ کل و ورود 
به منوی مجوز سـتاد، حق بیمۀ مربوطه را حسـب مورد از تاریخ ارسـال صورت 
مـزد و یا درخواسـت )شـروع بیمه پـردازی( تـا آخریـن دوره پرداخت حق بیمه 
محاسـبه و وصول نماید و مبالغ پرداختی قبلی سـهم بیمه شـده با رعایت شرایط 
مقـرر بـه وی مسـترد و سـوابق نیـز از طریق کاربرگ حذف شـود. ضمنـاً ادامۀ 
بیمه پـردازی از طریـق بیمـۀ صاحبان حرف و مشـاغل آزاد بـا پرداخت کل حق 
بیمه توسـط بیمه شـده مشـروط به معتبر بودن قرارداد منعقده )سـپری نشـدن 
سـه مـاه از آخریـن پرداخـت حق بیمـه( بالمانع می  باشـد در غیر ایـن صورت 
بیمه پـردازی منـوط  به ارائه درخواسـت و انعقاد قرارداد مجدد با رعایت شـرایط 

مربوطـه خواهد بود؛  
ب( چنانچـه متقاضـی، خواهـان پرداخت حق بیمۀ سـهم یارانه نباشـد، قـرارداد 
منعقـده حسـب مـورد از تاریخ ارسـال صورت مـزد و یا بدو بیمه پـردازی ملغی 
تلقی و مبالغ پرداختی سـهم بیمه شـده با رعایت شـرایط مقرر به وی مسـترد و 

سـوابق نیز از طریـق کاربرگ حـذف گردد.                                                                                            
110- به منظوِر تفکیک پدیدآورندگان، نویسـندگان کتاب و هنرمندان مشـمول 
یارانـه از سـایر بیمه شـدگان صاحبان حـرف و مشـاغل آزاد، واحدهـای اجرایی 
مکلف اند نسـبت به ثبت نوع بیمه افـراد متقاضی تحتِ عنـوان »پدید آورندگان، 
نویسـندگان کتاب و هنرمنـدان مشـمول یارانـه« با کـد »23« در سیسـتم اقدام 

نمایند.
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بیمۀ مدد جویان تحت پوشش 

بخش اشتغال و خودکفایی 

کمیته امداد امام خمینی )ره(

بخش چهارم
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در اجـرای مـاده 7 قانـون تأمیـن اجتماعی و به اسـتناِد بند »6« نهصـد و چهل و 
چهارمیـن جلسـۀ هیئت مدیـره مـورخ 84/12/1 مبتنی بـر توافق نامه شـماره 
5000/99825 مـورخ 84/11/17 فی مابین سـازمان و کمیته امداد امام خمینی 
)ره( مدد جویـان  تحـت پوشـش بخـش اشـتغال و خودکفایی کمیته امـداد امام 
خمینی )ره( که کمتر از 50 سـال سـن داشـته و مشـمول مقررات خاص دیگری 
نباشـند از تاریخ 84/4/1 مشـمول قانون تأمین اجتماعـی قرارگرفته اند لذا مقرر 

می شـود واحدهـای اجرایی به شـرح زیر اقـدام نمایند:
111- مددجـو بـه فـردی اطـالق می شـود کـه بـرای انجـام حرفه و شـغل 
موردِ نظـر به صـورت خویش فرما تحِت پوشـش معاونت اشـتغال و خودکفایی 
کمیتـه امـداد امام خمینی )ره( قرار داشـته و به اسـتناِد گواهی کمیتـه امداد به 

کار اشـتغال داشته باشد.
112- معرفـی مددجویـان مطابق فرم پیوسـت شـمارۀ »10« کـه الزاماً حاوی 
مشـخصات هویتی، شـغل، دسـتمزد مبنـای پرداخـت حق بیمـه، بهره مندی یا 
عـدم بهره منـدی از خدمـات درمانی سـازمان هسـتند، از طریق کمیتـۀ امداد 

امام خمینـی )ره( انجـام می گیرد.
113- بیمـۀ مددجویـان بـر اسـاس مقررات مربـوط به بیمه صاحبـان حرف و 
مشـاغل آزاد انجـام می پذیـرد. بنابراین در سـایر مـواردی که مقـررات دیگری 
وضع نشـده باشـد، عیناً ضوابط جاری مربوط به بیمه صاحبان حرف و مشـاغل 

آزاد مـالک عمل می باشـد.
 الـف( افرادی که لغایت 85/3/31 معرفی شـده اند، انجام بیمـۀ آنان با رعایت 

موارد زیر صورت گرفته اسـت:
114- افرادی کـه در فاصلـۀ زمانـی 84/12/20 لغایـت 85/3/31 بـه شـعب 
سـازمان معرفی شـده اند، شـروع بیمۀ آنان بدون در نظرگرفتـن تاریخ ثبت تقاضا 
84/4/1 بوده و مالک محاسـبه سـن متقاضی به منظوِر بررسـی شـرط سنی مقرر  

)50 سـال( تاریـخ 84/4/1 وضع گردیـده بود.
115- شـعب سـازمان در زمان اجرای مقررات »بند113 این بخشـنامه« پس از 
ثبت معرفی نامه و درخواسـت افراد معرفی شـده، آنان را به منظور انجام معاینات 
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پزشـکی قبل از انعقاد قرارداد به کمیسـیون پزشکی معرفی نموده وکمیسیون های 
پزشـکی نیز حداکثر ظرف20 روز معاینات پزشـکی متقاضیان موردِ اشاره را انجام 

داده و نتیجه را به شـعب مربوطـه اعالم نموده اند.
116- شـعب سـازمان موظف بوده انـد بالفاصله پس از اخذ نظریۀ کمیسـیون 
پزشـکی، ضمـن تعیین نرخ اسـتحقاقی متقاضی نسـبت بـه انعقاد قـرارداد بیمۀ 
صاحبـان حـرف و مشـاغل آزاد و ارسـال یـک نسـخه از قـرارداد بـرای واحـد 
معرفی کننـده )کمیتـۀ امداد امام خمینـی»ره«( و صدور بـرگ پرداخت حق بیمه 
از تاریـخ 84/4/1 لغایـت 85/3/31  با مهلت پرداخت 85/7/1 و در یک مرحله  
اقـدام و بـرگ پرداخت صـادره را جهت پرداخت حق بیمه به شـخص متقاضی 

یـا نمایندۀ مرجع یادشـده ارائـه نموده اند.
ب( افرادی کـه از تاریـخ 85/4/1 بـه بعد معرفی می شـوند انجـام بیمۀ آنان با 

رعایت مـوارد زیر صـورت می گیرد: 
117- تاریـخ شـروع بیمـۀ افـراد موصوف همانند سـایر بیمه شـدگان صاحبان 
حرف و مشـاغل آزاد از تاریخ ثبت تقاضای بیمه در دبیرخانۀ شـعبه و بر اسـاس 
معرفی نامـۀ صـادره خواهـد بـود که حداکثـر ظرف 2 مـاه مطابق مقـررات باید 
شـعبه مربوطه اسـتحقاق یا عدم اسـتحقاق فرد معرفی شـده را به وی کتباً اعالم 
و سـپس نسـبت بـه تنظیم قـرارداد ظرف مهلت مقرر و در سـه نسـخه اقدام و 
یک نسـخه را به بیمه شـده ارائه و نسـخۀ دیگر را در پرونده ضبط و نسـخۀ سوم 

را نیـز به مرجع معرفی کننـده تحویل نمایند. 

تذکـر:  ضـروری اسـت واحـد امـور فنـی بیمه شـدگان فـرم 
درخواسـت اخذ شـده را در کالسـور جداگانـه ای نگهـداری و 
موضوع را تا تعیین تکلیف نهایی جهت اعالم نتیجه به متقاضی 
پیگیری نموده و بعد از آن در پرونده فنی بیمه شده بایگانی نماید.

118- متقاضیـان مـرد و زن کـه در زمـان ارائه تقاضا بیش از 50 سـال سـن 
دارنـد، پذیـرش درخواسـت آنان مسـتلزم دارا بودن سـابقۀ پرداخت حق بیمۀ 

قبلـی به میزان مـازاد سـنی )50 سـال( خواهد بود.
119- متقاضیـان ایـن نوع بیمه می توانسـته اند عـالوه بر پرداخـت حق بیمه با 
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نرخ هـای تعیین شـده در قرارداد با پرداخت حق سـرانه درمـان مقرر و تغییرات 
بعـدی آن از حمایت هـای درمانـی موضـوع بندهـای الـف و ب مـاده 3 قانـون 
تأمیـن اجتماعـی و تغییرات بعدی آن بهره مند شـوند. ضمناً تأمیـن اعتبار دفاتر 
درمانی مشـمولین طبق مفاد بند»ج« دستور اداری شـماره 2044/95529 مورخ 

84/11/3 صورت پذیرفته اسـت.
120- واحدهـای اجرایـی مکلف انـد قبـل از انقضای مهلـت پرداخت حق بیمه 
نسـبت به تنظیم  و اسـتخراج لیسـت گروهی و صدور برگ پرداخت حق بیمه 
بـه صـورت فصلـی و پیش پرداخـت )حداکثر لغایت اسـفند ماه هر سـال و پس 
از پرداخـت آن لغایت خردادماه سـال بعد( برای کلیۀ بیمه شـدگان موصوف در 
هـر واحـد اقـدام و برگ پرداخت صـادره را به همراه لیسـت گروهی طی نامه ای 
بـه کمیتـه امداد امام خمینی )ره( ارسـال تا مرجع یاد شـده نسـبت بـه پرداخت 
حـق بیمـه معـادل مبلغ بـرگ پرداخـت حق بیمـۀ دریافتی ظـرف مهلت مقرر 
اقـدام نمایند. ضمناً چنانچه در فاصلۀ زمانی صـدور برگ پرداخت گروهی فصل 
جـاری تـا صـدور برگ پرداخـت گروهی فصل بعد، نسـبت به انعقاد قـرارداد با 
احـدی از متقاضیـان اقـدام گردیـد، در این صورت به سـبب ممانعـت از انقضاء 
مهلـت پرداخت حق بیمـه واحدهای اجرایی موظف اند بـرگ پرداخت حق بیمۀ 
ایـن قبیـل از افـراد را بـه صـورت انفـرادی صـادر و جهـت پرداخـت حق بیمه 

ظـرف موعد قانونـی به مرجع مربوطـه تحویل نمایند.  
121- درصورتـی  کـه فرد معرفی شـده متقاضـی بهره مندی از حمایـت درمانی 
سـازمان بـوده، موضـوع ازکمیتۀ امـداد امام خمینـی )ره( اسـتعالم و در صورت 
موافقـت مرجـع مذکـور انعقـاد قـرارداد با حمایـت درمـان بالمانع بوده اسـت.

ضمنـاً در اجـرای دسـتور اداری شـماره 5010/93/102 مـورخ 93/1/26 و 
بنا به درخواسـت مرجـع یاد شـده، مقـرر شـد ارائـه حمایـت درمانـی از تاریـخ 

93/2/1 بـه ایـن قبیـل از افـرادکالً قطع شـود.
تذکـر:  به منظـورِ ضابطه مند شـدن امـور و ایجاد وحـدت رویه ، 
انتخـاب مجـدد حمایـت درمانـی سـازمان جهـت بیمه شـدگان 
فوق الذکر از تاریخ صدور دسـتور اداری مورد اشـاره به صورت 
موردی مجاز نبوده و انجام این مهم مستلزم هماهنگی و موافقت 

سـتاد مرکزی سـازمان با مرجـع مذکور خواهـد بود.
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122- مددجویانـی کـه به واسـطۀ اشـتغال درکارگاه های مشـمول قانـون تأمین 
اجتماعی یا از طریق بیمه های اجتماعی رانندگان، مشـمول قانون تأمین اجتماعی 
هسـتند، مادامی که وضعیت اشـتغال آنان پایدار باشد از شمول مقررات موردِ نظر 
خـارج خواهنـد بـود و مطابق مقررات مربوطـه حق بیمۀ آنان وصـول می گردد. 
123- در مواقعی که برای افراد موصوف بعد از انعقاد قرارداد به واسـطۀ اشـتغال 
در کارگاه هـای مشـمول قانـون تأمیـن اجتماعی کارفرمایـان مبادرت به ارسـال 
صـورت مـزد و پرداخـت حـق  بیمـه می نمایند، الزم اسـت وفـق بنـد »88 این 

بخشـنامه« اقدام گردد.                                                                                         
124- افرادی کـه در حـال حاضـر دارای قـرارداد فعـال بیمۀ صاحبـان حرف و 
مشـاغل آزاد یـا ادامـۀ بیمـه به طـور اختیاری هسـتند، نمی توانند بیمۀ خـود را 
بـه بیمـۀ مددجویان تبدیل نماینـد و الزم اسـت در این موارد واحدهـای اجرایی 
ضمـن گـزارش موضوع به کمیتۀ امداد موافقت مجدد مرجع مذکـور را دریافت 

و سـپس نسـبت به تبدیل قرارداد اقـدام نمایند.
125- چنانچه هریک از افراد موصوف به هر علت از شـمول ضوابط یاد شـده 
خـارج شـوند، در صـورت عـدم قطـع پرداخت حـق بیمه می توانند نسـبت به 
ارائـه درخواسـت و انعقاد قـرارداد جدید بیمـۀ صاحبان حرف و مشـاغل آزاد 
اقـدام نمـوده و با پرداخت حق بیمۀ متعلقه شـخصاً بیمه خـود را طبق مقررات 

مربوطـه ادامه دهند.
126- بیمـۀ مددجویـان صرفـاً بـر مبنـای حداقـل دسـتمزد محاسـبه و انجام 
می گیـرد، لـذا پذیـرش دسـتمزد باالتـر از حداقـل دسـتمزد به هیچ وجـه مجاز 

نخواهـد بود. 
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بیمۀ مجریان طرح های

خود اشتغالی و کارآفرینی تحت 
پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران

بخش پنجم
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به اسـتناِد بنـد یک یک هـزار و دومین جلسـه هیئت مدیـره مـورخ 86/5/22 
و توافـق بـه عمـل آمـده فی مابیـن سـازمان و بنیـاد شـهید و امـور ایثارگران، 
مجریـان طرح هـای خود اشـتغالی و کارآفرینی تحِت پوشـش بنیـاد مذکور که 
مشـمول مقررات حمایتی خاص دیگری قرار نداشـته باشـند از تاریخ 86/1/1 
مشـمول قانـون تأمین اجتماعی )مقـررات بیمۀ صاحبان حرف و مشـاغل آزاد( 
قـرار گرفته انـد لـذا مقرر اسـت واحد هـای اجرایی به شـرح زیر اقـدام نمایند:
127- مشـمولین یاد شـده بـه افرادی اطالق می شـود کـه برای انجـام حرفه و 
شـغل موردِ نظر به صورت کارفرما )داشـتن کارگر( یا خویش فرما )خود اشتغالی( 

به اسـتناِد گواهی بنیاد شـهید و امور ایثارگران به کار اشـتغال داشته باشند.
128- معرفـی مشـمولین مطابـق فـرم پیوسـت شـماره »11« که الزامـاً حاوی 
مشـخصات هویتـی، شـغل، دسـتمزد مبنـای پرداخت حـق بیمه خود اشـتغال و 
کارآفریـن، بهره منـدی یـا عدم بهره منـدی از خدمات درمانی سـازمان باشـد از 

طریـق بنیاد شـهید و امـور ایثارگـران صـورت می پذیرد.
129- بیمـۀ مشـمولین بـر اسـاس مقـررات مربوط بـه بیمۀ صاحبـان حرف و 
مشـاغل آزاد انجـام می شـود. بنابرایـن در سـایر مـواردی که مقـررات دیگری 
وضع نشـده اسـت، عینـاً ضوابط مربوط به بیمـۀ صاحبان حرف و مشـاغل آزاد 

مـالک عمل می باشـد.
الـف( افرادی کـه لغایـت 86/11/30 معرفی شـده اند بیمـه آنـان بـا رعایت 

شـرایط زیر انجام شـده اسـت:
130- افرادی کـه از تاریـخ 86/10/3 لغایـت 86/11/30 به شـعب سـازمان 
معرفی شـده اند، شـروع بیمـۀ آنـان از تاریـخ 86/1/1 بـوده و مالک محاسـبۀ 

شـرط سـنی آنان نیز تاریـخ 86/1/1 بوده اسـت.
131- شـعب سـازمان بالفاصلـه پس از ثبـت معرفی نامه و درخواسـت، افراد 
معرفی شـده را به منظـوِر انجـام معاینـات پزشـکی قبـل از انعقـاد قـرارداد به 
کمیسـیون پزشکی معرفی و کمیسیون های پزشـکی نیز ظرف 20 روز معاینات 
پزشـکی متقاضیـان مـورد اشـاره را انجـام و نتیجه را به شـعبۀ مربوطـه اعالم 

داشته اند.
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132- شـعب سـازمان بالفاصله پس از اخذ نظریۀ کمیسـیون پزشـکی، ضمن 
تعییـن نرخ حق بیمه نسـبت به انعقاد قـرارداد بیمۀ صاحبان حرف و مشـاغل 
آزاد و ارسـال یـک نسـخه از قـرارداد بـرای واحد معرفی کننده )بنیاد شـهید و 
امـور ایثارگـران( و همچنین صدور بـرگ پرداخت حق بیمه از تاریـخ 86/1/1 
)در یـک مرحلـه( اقـدام و بـرگ صـادره را جهـت واریـز حق بیمه به شـخص 

متقاضـی یـا نمایندۀ بنیاد شـهید و امـور ایثارگران ارائـه نموده اند.
ب( افرادی کـه از تاریـخ 86/12/1 بـه بعـد معرفـی می شـوند بیمـۀ آنان با 

رعایت شـرایط زیـر انجام می شـود:
133- تاریـخ شـروع بیمـۀ افـراد موصوف همانند سـایر بیمه شـدگان صاحبان 
حرف و مشـاغل آزاد از تاریخ ثبت تقاضای بیمه شـده در دبیرخانۀ شـعبه خواهد 
بود و حداکثر ظرف 2 ماه مطابق مقررات باید شـعبۀ مربوطه اسـتحقاق یا عدم 
اسـتحقاق فرد معرفی شـده را بررسـی و مراتب را به وی اعالم نماید تا نسبت به 

عقـد قـرارداد ظرف مهلت مقرر اقدام شـود. 
134- متقاضیـان ایـن نـوع بیمـه می تواننـد عـالوه بـر پرداخـت حـق بیمه با 
نرخ هـای تعیین شـده در قرارداد با پرداخت حق سـرانۀ درمـان مقرر و تغییرات 
بعـدی آن از حمایت هـای درمانی موضوع بندهای الـف و ب ماده 3 قانون تأمین 
اجتماعـی و تغییرات بعدی آن اسـتفاده نمایند. ضمناً تأمین اعتبـار دفاتر درمانی 
مشمولین طبق مفاد بند ج دستور اداری شـماره 2044/95529 مورخ 84/11/3 

پذیرد. صورت 
135- واحدهـای اجرایـی مکلف انـد در ابتـدای هر فصل قبـل از انقضای مهلت 
مقـرر پرداخـت حق بیمه نسـبت به صـدور بـرگ پرداخت، به صـورت فصلی 
)حداکثر لغایت اسـفند ماه هر سـال و پس از پرداخت آن لغایت خردادماه سـال 
بعـد( بـرای کلیۀ بیمه شـدگان موصوف اقـدام و برگ های صـادره را طی نامه ای 
بـه بنیـاد شـهید و امور ایثارگران ارسـال تا مرجع مربوطه نسـبت بـه واریز حق 

بیمـه معـادل مبالغ برگ ها ظـرف مهلت معین اقـدام نمایند. 
136- افرادی که به واسـطۀ اشتغال درکارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی 
یـا از طریـق بیمه هـای اجتماعی رانندگان، مشـمول قانون تأمیـن اجتماعی قرار 
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گرفتـه یـا می گیرنـد، مادامی که وضعیت اشـتغال آنان پایدار باشـد از شـمول 
مقـررات موردِ نظـر خـارج خواهنـد بـود و مطابق مقـررات مربوطـه حق بیمه 

آنـان وصول می شـود.
137- در مواقعی که برای افراد موصوف بعد از انعقاد قرارداد به واسـطۀ اشـتغال 
در کارگاه هـای مشـمول قانـون تأمیـن اجتماعی کارفرمایـان مبادرت به ارسـال 
صـورت مـزد و پرداخـت حـق  بیمـه می نمایند، الزم اسـت وفـق بنـد »88 این 

بخشـنامه« اقدام گردد.                                                                                         
138- افرادی کـه از تاریـخ 86/12/1 به بعد دارای قرارداد فعال بیمۀ صاحبان 
حـرف و مشـاغل آزاد عادی یـا ادامه بیمه به طور اختیاری هسـتند، نمی توانند 
بیمـه خـود را به بیمـۀ مجریـان طرح هـای خود اشـتغالی و کارآفرینـی تبدیل 
نماینـد؛ بنابرایـن الزم اسـت در ایـن مـوارد واحدهـای اجرایی ضمـن گزارش 
موضـوع بـه بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران موافقت مجـدد مرجع مذکـور را 

دریافـت و سـپس نسـبت به تبدیل قـرارداد بیمـه آنان اقـدام نمایند.
139- چنانچـه هریـک از افراد موصوف با اعالم بنیاد شـهید و امور ایثارگران از 
شـمول ضوابط یاد شـده خارج شـوند، می توانند از پایان دوره ای که حق بیمۀ آن 
پیش پرداخت شـده است نسـبت به ارائه درخواسـت و انعقاد قرارداد جدید بیمۀ 
صاحبـان حـرف و مشـاغل آزاد اقدام نمـوده و با پرداخت کل حق بیمۀ شـخصًا 
بیمـه را بـر اسـاس ضوابط مربوطـه ادامـه داده و یـا در صورت اشـتغال مطابق 

قانـون تأمین اجتماعی نسـبت به تـداوم بیمۀ خود اقـدام نماید.
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بیمۀ مددجویان، زنان رسپرست 
خانوار و مربیان مهدکودک 

خودمالک مشمول یارانه

بخش ششم
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در اجرای بند »ب« ماده »11« آیین نامه اجرایی ماده »7« قانون هدفمندسـازی 
یارانه هـا و در راسـتای تعمیم و گسـترش پوشـش بیمه ای بـه گروه های خاص 
جامعه شـامل مددجویان و زنان سرپرسـت خانوار شهری تحت پوشش کمیتۀ 
امداد امام خمینی )ره( و سـازمان بهزیسـتی کشـور و همچنین مربیان مهدهای 
کـودک خود مالـک تحـت پوشـش سـازمان بهزیسـتی کشـور و با توجه بـه 
اینکـه پرداخـت بخشـی از حق بیمۀ افـراد موصـوف از محل منابـع حاصله از 
هدفمندسـازی یارانه ها توسـط سـازمان هدفمندسـازی یارانه ها تأمین می شود، 

توجـه واحدهـای اجرایی را بـه نکات زیر جلـب می نماید:

 تعاریف 

 نحوۀ پذیرش و ثبت نام متقاضی

140 - زنـان سرپرسـت خانـوار: بـه زنانی اطالق مي شـود که تحِت پوشـش 
کمیتـۀ امـداد امام خمینی »ره« و سـازمان بهزیسـتی کشـور بوده و مسـئولیت 
تأمیـن معـاش مـادی و نیازهـای معنـوی خانـواده را بـر عهـده داشـته و 

تحِت پوشـش هیچ یـک از صندوق هـای بازنشسـتگی نباشـند.
141 - مددجویـان: مددجویـان افـرادی هسـتند که تحِت پوشـشکمیتۀ امداد 
امـام خمینـی  »ره« یـا سـازمان بهزیسـتی کشـور بـوده کـه در حرفـه و شـغل 

موردِ نظـر به صـورت خویش فرمـا بـه کار اشـتغال داشـته باشـند.
142 - مربیـان مهدهـای کـودک خود مالـک: به افـرادی اطالق می شـود که 
در مهدهای کودک تحِت پوشـش و نظارت سـازمان بهزیسـتی کشور اشتغال به 

کار داشـته و راسـاً ادارۀ مهدکودک را به عهده دارند.

143- باتوجه بـه توافقـات صورت گرفتـه معرفـی زنـان سرپرسـت خانـوار و 
مددجویان تحت پوشـش سـازمان بهزیستی کشـور و کمیتۀ امداد امام خمینی 
)ره( از طریـق مراجـع مربوطـه یـا واحدهـای تابعه بـه صورت مسـتقیم انجام 
می گیـرد، بنابرایـن معرفی نامه صـادره با رعایت سـایر شـرایط مربوطه مبنای 
پذیـرش درخواسـت متقاضیـان می باشـد و درایـن زمینـه نیـازی بـه تطبیـق 
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اطالعـات افـراد واجـد شـرایط با اطالعـات موجود در سـایت معاونـت فنی و 
درآمـد نخواهـد بود.

144- مقـرر اسـت بیمـۀ مددجویـان و زنان سرپرسـت خانوار تحِت پوشـش 
کمیتـۀ امـداد امام خمینی )ره( و سـازمان بهزیسـتی کشـور تا سـقف سـهمیۀ 
تعیین شـده محقـق شـود لـذا واحدهـای اجرایی مکلف انـد با نظـارت و کنترل 
تعـداد مشـمولین تـا سـقف سـهمیۀ اسـتانی اعالم شـده، نسـبت بـه پذیرش 
درخواسـت افـراد واجـد شـرایط اقـدام نمایند تا امـکان بهره مندی مشـمولین 
از تسـهیالت در نظرگرفته شـده فراهـم گـردد. بدیهی اسـت مسـئولیت عدم 
رعایت سـهمیۀ اختصـاص یافته به عهدۀ مدیـران کل، معاونین بیمه ای، رؤسـا 
و کارشناسـان ارشـد امـور فنـی بیمه شـدگان ادارات کل اسـتان ها و رؤسـا و 
مسـئولین امور فنی بیمه شـدگان شـعب خواهـد بود. ضمناً سـهمیۀ تخصیصی 
بـه تفکیک اسـتان در سـایت معاونـت فنی و درآمـد/ پایگاه فنی/ مسـتندات/ 

حـرف و مشـاغل آزاد قابـل بهره بـرداری می باشـد. 
145- در اجـرای هماهنگی های به عمل آمده با سـازمان هدفمندسـازی یارانه   ها، 
سـازمان بهزیسـتی کشـور مکلف شـد اطالعات مربیان مهد کـودک خود مالک 
واجدِ شـرایط را  بـا در نظـر گرفتـن توزیـع اسـتانی بـه معاونـت فنـی و درآمد 
سـازمان تأمیـن اجتماعی ارسـال تـا از طریق سـایت معاونت یادشـده در اختیار 
واحدهـای اجرایـی قرارگیـرد؛ در این خصـوص واحدهـای اجرایی بایـد از تاریخ 
91/1/28 بـه بعـد )موضـوع خبر منـدرج در سـایت معاونت فنـی و درآمد( با 
مراجعـه بـه پایگاه فنی/ مسـتندات/ حرف و مشـاغل آزاد با تطبیـق اطالعات و 
رعایت مقررات سـازمان نسـبت به پذیرش درخواسـت افرادیاد شده جهت بیمه 

نمـودن آنان حسـب مورد اقـدام نمایند.
146- بیمـۀ زنـان سرپرسـت  خانوار،  مددجویان و مربیـان خود مالک مهد های 
کـودک با توجه بـه مقررات مربوط به بیمـۀ صاحبان حرف و مشـاغل آزاد انجام 
می شـود و در سـایر مـواردی که در این بخشـنامه مسـتثنی نشـده اسـت، عینًا 
ضوابـط مربـوط به بیمۀ صاحبـان حرف و مشـاغل آزاد مالک عمل مي باشـد.

147- معرفـی مشـمولین مطابـق فرم هـای پیوسـت شـماره »12« و »13« که 
الزامـاً حـاوی مشـخصات هویتي، شـغل و دسـتمزد مبنـای پرداخـت حق بیمه، 
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بهره منـدی یا عدم بهره مندی از خدمات درمانی سـازمان اسـت از طریق مراجع 
یاد شـده و یـا واحدهـای تابعـه آن صـورت مي پذیرد.

148- واحدهـای اجرایـی مکلف انـد بالفاصلـه پـس از ثبـت معرفي نامـه و 
درخواسـت افراد معرفی شـده طبق فرم پیوسـت شـمارۀ »14« متقاضی را برابر 
فرم پیوسـت شـمارۀ »5« جهت  انجام معاینات پزشـکی قبل از انعقاد قرارداد به 

مرجـع ذی ربط معرفـی نمایند.                                                                                                         
149- واحدهـای اجرایی بایـد بالفاصله پس از وصول نتیجۀ معاینات مربوطه، 
ضمـن تعیین نرخ اسـتحقاقی متقاضي، قـرارداد بیمه صاحبان حرف و مشـاغل 
آزاد این افراد را در سـه نسـخه طبق فرم پیوسـت شـماره»15« تنظیم و نسخۀ 
اول به بیمه شـده تحویل و نسـخه دوم را در پروندۀ فنی ضبط و نسـخه سـوم را 

در پایـان هر مـاه طی نامه ای بـه مرجع معرفي کننده ارسـال نمایند.
150- حداکثر شـرط سـنی مشـمولین این بخشـنامه برای مردان و زنان  50 
سـال تمـام  تعیین شـده و چنانچه سـن متقاضـی در زمان ثبت تقاضـا بیش از 
سـن مذکـور باشـد پذیرش درخواسـت فـرد معرفی شـده مسـتلزم دارا بودن 
سـابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل مازاد سـنی)50 سـال( نزد سازمان تأمین 
اجتماعـی خواهـد بودکـه مراتب طـی دادنامـه شـماره 388 مـورخ 94/12/9 

مـورد تأییـد هیئـت عمومی دیـوان عدالـت اداری نیز قرار گرفته اسـت. 
151- دسـتمزد مبنـای پرداخـت حق بیمۀ مشـمولین صرفاً بر اسـاس حداقل 
دسـتمزد مصوب شـورای عالی کار در هر سـال بوده و پذیرش دسـتمزد باالتر از 

حداقل دسـتمزد سـاالنه به هیچ عنـوان مجـاز نخواهد بود. 
152- نظـر بـه اعالم سـازمان هدفمندسـازی یارانه هـا )موضوع نامۀ شـمارۀ 
371/2377/10 مـورخ 90/5/9( زنان سرپرسـت خانوار، مددجویان و مربیان 
مهدکـودک خود مالـک کـه حسـب شـرایط مقرر یکـی از  نرخ هـای حق بیمه 
را انتخـاب می نماینـد، معـادل          حـق بیمـه کامـل )با نرخ 27%( براسـاس 
حداقـل دسـتمزد مصـوب شـورای عالـی کار به عنـوان کمک دولـت از محل 

منابـع حاصلـه از هدفمندسـازی یارانه ها برخوردار خواهند شـد.
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153- تاریخ شـروع بیمۀ مشـمولین همانند سـایر بیمه شـدگان صاحبان حرف 
و مشـاغل آزاد از تاریـخ ثبـت تقاضـا در دفتـر واحد اجرایـی خواهد بـود. واحد 
اجرایـی حداکثـر ظـرف دو ماه مطابـق مقررات باید اسـتحقاق یا عدمِ اسـتحقاق 
فـرد معرفی شـده را بررسـی و مراتـب را کتباً بـه وی اعالم نماید تـا در صورت 
اسـتحقاق نسـبت به عقد قرارداد و پرداخت حق بیمه متعلقه ظرف مهلت مقرر 
اقـدام نمایـد. ضمناً ضروری اسـت واحد امور فنی بیمه شـدگان فرم درخواسـت 
اخذ شـده را در کالسـور جداگانه ای نگهداری و موضوع را تا تعیین تکلیف نهایی 
جهـت اعـالم نتیجـه بـه متقاضی پیگیـری نمـوده و بعـد از آن در پرونـده فنی 

بیمه شـده بایگانی نماید. 
154-  قـرارداد بیمـۀ مشـمولین معرفی شـده با توجه به هماهنگـی به عمل آمده 
بـا سـازمان بهزیسـتی کشـور صرفاً جهـت تعهدات بلنـد مدت مطابق شـرایط 
فـردی افـراد و نتیجـۀ معاینات پزشـکی آنـان و بـدون درمان انجام می شـود و 
متقاضیانـی کـه تمایل بـه بهره مندی از خدمـات درمانـی سـازمان را دارند باید 
درخصـوص درخواسـت آنان به صورت موردی از مرجع معرفی کننده اسـتعالم 
و در صـورت موافقـت، بـا انعقـاد قـرارداد جدیـد و پرداخت حق سـرانه درمان 
مربوطـه از تاریـخ ثبـت موافقت نامـه مرجـع مربوطه در دفتـر واحـد اجرایی از 
خدمات درمانی سـازمان با رعایت سـایر شـرایط مقـرر برخوردار خواهند شـد.

155- برابـر موافقـت کمیتـۀ امـداد امـام خمینـی )ره( مبنی بـر پرداخت حق 
سـرانۀ درمـان زنـان سرپرسـت خانـوار و مددجویـان تحِت پوشـش جهـت 
برخـورداری از خدمـات درمانـی سـازمان تأمیـن اجتماعـی ضرورتـی جهـت 
اسـتعالم از مرجـع یاد شـده درخصـوص پرداخـت حق سـرانه درمان نبـوده و 
چنانچه برابر فرم پیوسـت شـماره »13« موضوع بهره منـدی متقاضی از درمان 
سـازمان و پرداخـت کل حـق سـرانه درمـان اعـالم می گردیـد، ارائـه حمایت 
درمانـی بـا رعایـت سـایر شـرایط مقـرر امکان پذیـر بـود. ضمنـاً در اجـرای 
دسـتور اداری شـماره 5010/93/102 مـورخ 93/1/26 و بنـا بـه درخواسـت 
مرجـع یادشـده ارائـه تعهـدات درمانی از تاریـخ 93/2/1 به این قبیـل از افراد 

است. قطع شـده 
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156- درخصـوص بیمـۀ زن سرپرسـت خانـوار و مددجو تحتِ پوشـش کمیتۀ 
امداد امام خمینی )ره( و زن سرپرسـت خانوار تحتِ پوشـش سـازمان بهزیسـتی 
کشـور واحدهـای اجرایـی مکلف انـد از تاریخ شـروع بیمـه در مرحلـۀ اول و در 
ادامـه در آغـاز هـر فصـل قبـل از انقضای مهلـت پرداخت حق بیمه نسـبت به 
تنظیـم و اسـتخراج لیسـت گروهـی و صدور بـرگ پرداخـت حق بیمه اقـدام و 
بـرگ پرداخـت صـادره را جهـت پرداخـت حق بیمه بـه مراجـع معرفی کننده 
طـی نامه ای ارسـال تـا معادل مبلغ برگ دریافتی نسـبت بـه پرداخت حق بیمه 
سـهم بیمه شـده در مهلت قانونـی اقدام گـردد. ضمناً در خصـوص مددجویان و 
مربیان مهدکودک خود مالک مشـمول یارانۀ تحت پوشـش سـازمان بهزیسـتی 
کشـور، بایـد بـرگ پرداخـت حق بیمـۀ مربوطه پـس از صدور به بیمه شـدگان 
موصـوف تحویل تا نسـبت به واریز حق بیمه متعلقـه اقدام نمایند. ضمناً چنانچه 
در فاصلـه زمانـی صـدور بـرگ پرداخـت گروهی فصل جـاری تا صـدور برگ 
پرداخـت فصـل بعدی، نسـبت به انعقـاد قـرارداد با احـدی از متقاضیـان اقدام 
گـردد در ایـن صـورت به سـبب ممانعت از انقضـاء مهلت پرداخـت حق بیمه 
واحدهـای اجرایـی موظف انـد بـرگ پرداخت حق بیمۀ ایـن قبیل از افـراد را به 
صـورت انفـرادی صـادر و جهـت پرداخـت حـق بیمه ظـرف موعـد قانونی به 

مرجع مربوطـه تحویل نمایند.  
157- چنانچـه هریـک از معرفي شـدگان بنابـر اعـالم مراجع معرفی کننـده از 
شـمول طـرح موصوف خارج شـوند، می تواننـد از پایـان دوره ای که حق بیمه آن 
پیش پرداخت شـده است نسـبت به ارائه درخواسـت و انعقاد قرارداد جدید بیمۀ 
صاحبـان حـرف و مشـاغل آزاد اقدام نمـوده و با پرداخت کل حق بیمه شـخصًا 
بیمـه خود را براسـاس ضوابط مربوطـه ادامه داده و یا در صورت اشـتغال مطابق 
مقـررات عـام قانون تأمین اجتماعی نسـبت بـه تداوم بیمه پـردازی خـود اقدام 

نمایند.

تذکر: به منظورِضابطه مند شـدن امور و ایجـاد وحدت رویه، 
انتخـاب مجدد تعهـدات درمانی سـازمان جهت بیمه شـدگان 
فوق الذکـر بـه صورت مـوردی مجاز نبوده و انجـام این مهم 
مستلزم هماهنگی و موافقت ستاد مرکزی سازمان )ادارۀ کل 

امور فنی بیمه شـدگان( بـا مرجع مذکـور خواهد بود.
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158- در صورتی کـه بـرای زنـان سرپرسـت خانـوار، مددجویـان و مربیـان 
اشـتغال  به واسـطۀ  قـرارداد  انعقـاد  از  بعـد  کـودک  مهدهـای  خود مالـک 
درکارگاه هـای مشـمول قانـون تأمیـن اجتماعـی از طریـق کارفرمایان لیسـت 
حق بیمـه ارسـال  شـود و یـا درمواردی کـه متقاضیـان بـا کتمان موضـوع بعد 
از تاریـخ 88/1/1 تـا تاریـخ ثبـت درخواسـت بـه نحوی نـزد سـازمان تأمین 
اجتماعـی دارای سـابقه پرداخـت حـق بیمـه باشـند، از شـمول بهره منـدی از 
تسـهیالت در نظر گرفته شـده از محـل منابع حاصلـه از هدفمندسـازی یارانه ها 
خـارج خواهنـد بـود و الزم اسـت در خصوص آنان به شـرح زیر اقـدام گردد:

الـف( چنانچه بیمه شـده متقاضی پرداخـت حق بیمه از محل سـهم هدفمندی 
یارانه هـا باشـد الزم اسـت واحـد اجرایی بـدواً درخواسـت و قـرارداد وی را در 
منـوی بیمـۀ صاحبـان حرف و مشـاغل آزاد )عـادی( ثبت و با هماهنگـی ادارۀ 
کل اسـتان و ورود بـه منـوی مجـوز سـتاد حق بیمـۀ مربوطه را حسـب مورد 
از تاریـخ ارسـال لیسـت و یا درخواسـت )شـروع بیمه پـردازی( لغایت آخرین 
دورۀ پرداخـت حـق بیمه محاسـبه و وصـول نماید و مبالغ پرداختی قبلی سـهم 
بیمه شـده را بـا رعایـت شـرایط مقررحسـب مـورد بـه وی یا مرجـع ذی ربط 
مسـترد و سـوابق نیـز از طریق کاربرگ حذف شـود. ضمناً ادامـه بیمه پردازی 
از طریـق بیمـۀ صاحبان حرف و مشـاغل آزاد با پرداخت کل حق بیمه توسـط 
بیمه شـده مشـروط به معتبر بودن قرارداد منعقده )سـپری نشـدن سـه ماه از 
آخریـن پرداخـت حـق بیمه( بالمانع اسـت، در غیـر این صـورت بیمه پردازی 
منوط بـه ارائـه درخواسـت و انعقاد قـرارداد مجدد بـا رعایت شـرایط مربوطه 

خواهـد بود.  
ب( چنانچـه متقاضـی، خواهـان پرداخـت حـق بیمـه از محل سـهم هدفمندی 
یارانـه نباشـد، قـرارداد منعقـده حسـب مـورد از تاریخ ارسـال لیسـت و یا بدو 
بیمه پـردازی ملغـی تلقـی و مبالـغ پرداختی سـهم بیمه شـده با رعایت شـرایط 
مقـرر بـه وی یـا بـه حسـاب مرجـع ذی ربـط مسـترد و سـوابق نیـز از طریق 

کاربـرگ حذف شـود.                                                                       
159- با توجه بـه اقامـۀ دعوی به طرفیت سـازمان تأمین اجتماعی به خواسـتۀ 
ابطـال قسـمتی از بنـد 5 بخش دوم و بند 1 بخش چهارم بخشـنامۀ شـمارۀ 8 
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مشـترک فنـی و درآمد نزد هیئـت عمومی دیـوان عدالـت اداری، موضوع در 
کمیسـیون تخصصی تأمیـن اجتماعی دیـوان عدالت اداری مطـرح و در نهایت 
کمیسـیون مذکـور طی دادنامه شـماره 41 مـورخ 95/3/10 اقدامات سـازمان 
را درخصوص تعیین سـقف سـنی 50 سـال جهت پذیرش درخواست متقاضی 
و همچنین شـرط عدم داشـتن سـابقۀ پرداخت حق بیمـه از تاریـخ 88/1/1 تا 
تاریـخ درخواسـت مـورد تأیید و این موضـوع را نیز مغایر با بنـد »ج« ماده 39 
قانون برنامه پنج سـالۀ توسـعه و قانون هدفمندسـازی یارانه ها ندانسـته است.

160- به منظـوِر تفکیک بیمه شـدگان مددجو، زنان سرپرسـت خانـوار، مربیان 
خود مالک مهدهای کودک از سـایر بیمه شـدگان صاحبان حرف و مشـاغل آزاد، 
واحدهـای اجرایـی مکلفند نسـبت به ثبت نوع بیمـه افراد متقاضی در سیسـتم 

نمایند. اقدام 
161- با توجه بـه صورت جلسـات نحـوۀ اجرایـی نمـودن قانون هدفمندسـازی 
یارانه هـا بـه تاریخ 89/10/13 و همچنین نامۀ شـمارۀ 2164 مـورخ 89/10/22  
معاونـت برنامه ریـزی و نظـارت راهبردی وزارت سـابق رفـاه و تأمین اجتماعي، 
واحدهای اجرایی  باید با رعایت تعداد و سـهمیۀ اسـتانی )زنان سرپرسـت خانوار 
و مدد جویـان( و همچنیـن تطبیق اطالعات افراد معرفی شـده با اطالعات سـایت 
معاونـت فنـی و درآمـد )مربیان مهد کـودک خود مالک( نسـبت به نام نویسـی 

نمایند. اقدام 
162- با توجه بـه اینکـه پرداخت بخشـی از حق بیمه از محـل منابع حاصله از 
هدفمندسـازی یارانه ها توسـط سـازمان هدفمندسـازی یارانه ها انجام مي گیرد، 
در هرحـال اعمـال معافیـت بخشـی از حـق بیمه بابت افـراد یادشـده منوط به 
پرداخـت حـق بیمـه مزبـور از طریـق سـازمان یاد شـده و با توجه بـه عملکـرد 

ماهیانـۀ سـازمان تأمین اجتماعـی خواهد بود.
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بیمه شاغلین کسب و کار خانگی

بخش هفتم
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در اجـرای بنـد »5« مـاده »7« قانـون سـاماندهی و حمایت از مشـاغل خانگی 
مصـوب 89/2/22 مجلس شـورای اسـالمی و مـادۀ »9« دسـتورالعمل اجرایی 
مربوطـه مصـوب 89/8/23 سـتاد سـاماندهی و حمایـت از مشـاغل خانگـی 

رعایـت مـوارد زیـر الزامی خواهـد بود:  
163- شـاغلین کسـب و کار خانگی اعم از مستقل، پشتیبان و افراد تحتِ پوشش 
در صورتی کـه مشـمول مقـررات حمایتی خـاص دیگری قرار نداشـته باشـند. از 
تاریـخ 1390/1/23 مشـمول قانـون تأمیـن اجتماعـی )مقررات بیمـۀ صاحبان 

حـرف و مشـاغل آزاد( قرار گرفته انـد. 

 تذکـر: به اسـتنادِ مـاده »2« قانـون سـاماندهی و حمایـت از 
مشـاغل خانگی و بند »1« از ماده »2« دستورالعمل اجرایی، 
بیمـۀ عضـو یـا اعضای  خانـواده کـه حائز شـرایط مقـرر در 
قانـون و آیین نامـه مذکـور هسـتند و در فضای مسـکونی به 
کسـب وکار خانگـی اشـتغال به کار دارنـد مشـمول مقررات 
مربوطـه بـوده و افـراد غیر عضو خانواده از شـمول مقررات 

مورد اشـاره خـارج خواهنـد بود.

        

164- مشـمولین صنـدوق بیمه اجتماعی کشـاورزان، روسـتاییان و عشـایر از 
شـمول ضوابط یادشـده خارج بوده و تابع قوانین و مقررات مربوطه می باشـند.

165- معرفـی شـاغلین کسـب و کار خانگـی توسـط وزارت تعـاون، کار و رفاه 
اجتماعـی و یـا واحدهـای تابعـه صـورت می پذیرد.

166- بـرخـورداری از حمـایت درمانی جهت افـراد موصوف در قـالب بیمۀ 
پایـۀ ایـرانیـان خـواهد بـود؛ لذا براسـاس تبصـرۀ»2« مـادۀ »9« دستـورالعمـل 
اجـرایی مـربوطـه، معـاونت بـرنامـه ریزی و نظـارت راهبـردی رئیـس جمهـور 
با همکــاری وزارت تعاون، کار ورفاه اجتمـاعـی مکلـف است اعتبـار موردِ نیاز 
بیمـۀ درمان مشمولین مـوضوع مـاده »2«  قانـون مذکور را در بودجۀ سـنـواتی 
کــل کشـــور پیش بینی و نسبــت به پرداخت آن به صنـدوق بیمه گر اقدام 

نماید.
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167- به منظـوِر تفکیـک بیمه شـدگان مشـاغل خانگی از سـایر بیمه شـدگان 
صاحبـان حـرف و مشـاغل آزاد واحدهـای اجرایـی مکلف اند نسـبت به ثبت 
نوع شـغل و نوع بیمۀ افراد متقاضی )شـاغلین کسـب و کار خانگی( در سیسـتم 

اقـدام نمایند.

تذکـر: درصورتی که افراد معرفی شـده با پرداخت حق بیمه 
سـرانه درمـان مقرر متقاضـی بهره مندی از حمایت درمــانی 
سـازمان تأمین اجتماعی باشـند، ارائه حمایت درمانی به آنان 
هماننـد سـایر بیمه شـدگان صاحبان حـرف و مشـاغل آزاد با 

رعایت شـرایط مقرر بالمانـع خواهد بود.

69



70



بیمه نخبگان و استعدادهای برتر

بخش هشتم
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در اجـرای توافقنامـۀ مورخ 1393/12/1 فی مابین سـازمان و بنیاد ملی نخبگان 
و در راسـتای تعمیـم و گسـترش پوشـش بیمه ای بـه نخبگان و اسـتعداد های 

برتـر توجـه واحدهـای اجرایـی را به رعایـت نکات زیر جلـب می نماید:
168- نخبـگان و اسـتعدادهای برتـر بـه افرادی اطالق می شـود که مشـمول 
طرح هـای حمایتی بنیـاد ملی نخبگان قرار داشـته و به عنوان پژوهشـگر)بدون 
احـراز رابطـه مزد بگیـری( شـاغل محسـوب گردیـده و مشـمول هیچ یـک از 

صندوق های بیمه و بازنشسـتگی نباشـند.
169-  بیمـه نخبـگان و اسـتعدادهای برتـر در مـواردی که در این بخشـنامه 
مسـتثنی نشـده اسـت عیناً مطابق مقـررات مربـوط به بیمۀ صاحبـان حرف و 

مشـاغل آزاد انجام می شـود.
170-  معرفـی مشـمولین مطابق فرم پیوسـت شـماره »16« کـه الزاماً حاوی 
مشـخصات هویتی، شـغل و دسـتمزد مبنـای پرداخت حـق بیمه می باشـد، از 
طریـق واحدهـای تابعۀ بنیاد ملی نخبگان در مراکز اسـتان ها صورت می پذیرد.

171- واحدهـای اجرایـی مکلف انـد بالفاصلـه پـس از ثبـت معرفی نامـه و 
درخواسـت افـراد معرفی شـده، متقاضیـان مربوطـه را جهـت انجـام معاینات 
پزشـکی قبـل از انعقـاد قـرارداد )درصـورت لـزوم( بـه مرجع معایـن معرفی 

نمایند.
172- شـعب بایـد بالفاصلـه پـس از وصول نتیجـۀ معاینـات مربوطه، ضمن 
تعییـن نرخ اسـتحقاقی متقاضی، قـرارداد بیمۀ صاحبـان حرف و مشـاغل آزاد 
بـدون درمـان )موضوع مفـاد نامۀ شـمارۀ 15/68054 مورخ 93/10/9 سـتاد 
اجرایی سـازی سـند راهبـردی کشـور در امور نخبـگان مبنی بـر تقاضای بیمه 
صاحبـان حـرف و مشـاغل آزاد بـدون درمـان( ایـن افـراد را در سـه نسـخه 
مطابق فرم پیوسـت شـمارۀ »17« تنظیم و سـپس نسـبت به ارائه نسـخۀ اول 
به بیمه شـده، ضبط نسـخۀ دوم در پرونده فنی و ارسـال نسـخۀ سـوم در پایان 

هر مـاه به مرجـع معرفی کننـده اقـدام نمایند.
173- ادارات کل اسـتان ها مکلف اند با هماهنگی بنیاد ملی نخبگان در هر اسـتان، 
یک شـعبۀ تأمین اجتماعی را به عنوان شـعبۀ عامل انتخاب تا به صورت متمرکز 
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امـور مربـوط به بیمۀ نخبگان و اسـتعدادهای برتـر را انجام و مـورد پی گیری قرار 
 دهند.

174- حق بیمه هریک از مشـمولین مربوطه در شـعب عامل در مرکز هر استان 
بـه طور جداگانه محاسـبه و بـه صورت تجمیعی در قالب لیسـت منضم به برگ 
پرداخـت حـق بیمه به صورت کلی صادر و مراتـب طی نامه ای به نمایندۀ آن بنیاد 
در اسـتان تحویل می گردد. نمایندۀ مربوطه موظف اسـت نسبت به پرداخت حق 
بیمه در مهلت مقرر مندرج در برگ پرداخت حق بیمه به حسـاب سـازمان اقدام 
نمایـد. ضمنـاً در صورت عـدم پرداخت حق بیمـه در مهلت قانونـی، قراردادهای 
منعقده ملغی و مسـئولیت بعدی آن به عهده بنیاد ملی نخبگان می باشـد. بدیهی 
اسـت پذیـرش درخواسـت و انعقاد قـرارداد مجدد با رعایت سـایر شـرایط مقرر 

منوط بـه ارائه معرفی نامـه از مرجع ذی ربـط خواهد بود.
175- مشمولین این بخشنامه صرفاً می توانند حسبِ مورد و با توجه به درخواست، 
میزان سـابقه پرداخت حق بیمه و همچنین نتیجۀ معاینات پزشـکی بدو قرارداد از 
حمایت هـای موضـوع بندهای الـف، ب، و ج ماده 4  آیین نامـه اجرایی قانون بیمه 
صاحبـان حرف و مشـاغل آزاد مصوب 66/7/29 هیئـت وزیران بهره مند گردند. 

تذکـر: در صـورت تقاضـای بنیـاد ملـی نخبـگان مبنـی بـر 
برخـورداری مشـمولین از خدمـات درمانـی سـازمان، الزم 
اسـت مراتب توسـط مرجع یادشـده به معاونت فنی و درآمد 
منعکـس تـا در صـورت موافقـت زمینـه بهره منـدی افـراد 

موصـوف از خدمـات درمانـی فراهـم شـود.

ضمنـاً ارائه حمایـت درمانی به این قبیل از افراد موضوعیت نخواهد داشـت.
176- چنانچـه هریـک از معرفی شـدگان با توجه بـه اعالم بنیاد ملـی نخبگان از 
شـمول طرح های حمایتی بنیـاد مذکور خارج شـوند، در صـورت عدم انقطاع در 
پرداخـت حق بیمه می تواننـد پس از پایان دورۀ پیش پرداخت حق بیمه، شـخصًا 
بیمـۀ خود را طبق مقـررات مربوطه ادامه دهند. بدیهی اسـت در صورت انقطاع 
در پرداخـت حـق بیمـه )ابطال قـرارداد( ادامۀ بیمه پـردازی آنان منوط بـه احراز 

اشـتغال و رعایت سـایر شـرایط مقرر خواهد بود.
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177- در مواقعی کـه بـرای افـراد موصـوف بعـد از انعقـاد قـرارداد به واسـطۀ 
اشـتغال، توسـط کارفرمایان از طریق کارگاه های مشـمول قانون تأمین اجتماعی 
لیسـت ارسـال و حـق بیمـه پرداخت می شـود الزم اسـت وفـق بنـد »88 این 

اقدام گردد. بخشـنامه« 
178- به منظـوِر تفکیـک بیمـه نخبـگان و اسـتعدادهای برتر و اخذ گزارشـات 
آمـاری، واحدهـای اجرایـی مکلف اند نسـبت به ثبت نـوع بیمه افـراد متقاضی 
تحتِ عنـوان »بیمـۀ نخبگان و اسـتعدادهای برتر« بـا کد30 در سیسـتم اقدام 

نمایند.
179- شـرکت مشـاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین مکلف است در اسرع 
وقـت با همـکاری واحدهـای ذی ربط نسـبت به تهیـه نرم افـزار مربوطـه اقدام 

نماید.
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گردش حساب بیمه شدگان 
صاحبان حرف و مشاغل آزاد و 

ادامه بیمه به طور اختیاری

بخش نهم
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با توجه بـه سـاخت و نصـب سیسـتم گـردش حسـاب بیمه شـدگان مذکـور و 
به منظـوِر تسـهیل در اجـرای صحیح قوانیـن و مقررات مربوطـه و حفظ حقوق 
و مصالـح سـازمان و بیمه شدگان،»محاسـبه و وصول  حق بیمه هـای معوق در 

پایـان هـر سـال« توجـه واحد هـای اجرایـی را به مـوارد زیر جلـب می نماید:
180- تاریخ تنظیم و محاسـبۀ گردش حسـاب از تاریخ نصب سیسـتم اوراکل 
هر شـعبه بوده و در خصوص بیمه شـدگان نویسـنده طرح قبلی )موضوع دستور 
اداری شـماره 5000/63652 مـورخ 1385/7/2( و ادامـۀ بیمـه به طور اختیاری 
از تاریـخ 87/7/1 بـه بعد قابل انجـام خواهد بود. بنابراین ضروری اسـت جهت 
دوره هـای قبل از تاریخ های مذکور، محاسـبۀ گردش حسـاب به صورت دسـتی 
و بر اسـاس دسـتمزد های مبنای پرداخت حق بیمه انتخابی و یا مصوب شـورای 
عالـی کار و همچنیـن میـزان حـق بیمـه سـرانه درمـان مصوب هیئـت محترم 

وزیـران )برابر جدول پیوسـت شـماره 2(  انجام پذیرد.
181- واحدهـای اجرایـی موظف انـد تـا پایـان خـرداد ماه هر سـال نسـبت به 
تنظیم و محاسـبۀ گردش حسـاب سـال گذشـته و صدور برگ پرداخت بدهی 

نمایند. اقـدام  مربوطه 
182- نظـر بـه اینکه مقرر شـده اسـت محاسـبۀ گردش حسـاب بیمه شـدگان 
صاحبـان حـرف و مشـاغل آزاد و ادامۀ بیمه به طور اختیاری به صورت سـاالنه 
انجام پذیرد و از طرفی با توجه به مقررات وضع شـده و مکانیزم سیسـتمی موجود 
امـکان صـدور برگ پرداخت حق بیمه صرفاً تا اسـفندماه هر سـال تعریف شـده 
اسـت، لـذا چنانچه بیمه شـدگان موصوف خواهـان پیش پرداخت حق بیمه سـه 
ماهـه اول سـال بعـد به صورت علی الحسـاب  باشـند، می باید حـق بیمۀ مربوط 
به  اسـفند ماه وصول و سـپس نسـبت به تنظیم و محاسـبه گردش حساب سال 
جـاری و همچنین صـدور برگ پرداخت بدهـی مربوطه اقـدام الزم به عمل آید 
تا امکان صدور برگ پرداخت سـه ماهۀ اول سـال بعد نیز میسـر گردد. بدیهی 
اسـت در این حالت مهلت پرداخت بدهی ناشـی از گردش حسـاب لغایت آبان 

ماه سـال آتـی خواهد بود.         
183- با عنایت بـه اینکه در مرحلۀ اول )بعد از نصب نرم افزار( محاسـبۀ گردش 
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حسـاب مربوط به سـال های گذشـته به صورت یکجـا انجام می پذیرفـت و این 
موضوع نیز موجب تطویل زمان محاسـبه گردش حسـاب در سیسـتم می شـد، 
لـذا به منظوِر ممانعت از ازدحام بیمه شـدگان، واحدهـای اجرایی مکلف گردیدند 
گـردش حسـاب مربوط بـه هریک از افـراد موصوف را حتی االمکان در سـاعات 
اضافه کاری از سیسـتم اسـتخراج و در کالسـور جداگانه ای نگهداری نموده تا در 
هنـگام مراجعـۀ بیمه شـده، بـدون فـوت وقت گردش حسـاب مربوطـه تحویل 

آنـان گردد. 
184- در مواردی کـه حـق بیمۀ اسـفندماه سـال قبـل به همراه حق بیمۀ سـال 
بعـد طی یـک بـرگ پرداخت محاسـبه و وصول شـده اسـت، امکان محاسـبۀ 
گـردش حسـاب مربوطه لغایـت پایـان دوره پرداخت قبل مقـدور خواهد بود.
مثـال 1: چنانچـه بیمه شـده ای حـق بیمـۀ مربـوط بـه دورۀ 91/8/1 تـا 
92/2/31 را طـی یـک مرحلـه پرداخـت نموده باشـد، در این قبیـل موارد 
سیسـتم نسـبت به محاسـبۀ گردش حسـاب تـا 91/7/30 اقدام نمـوده و 
محاسـبۀ گردش حسـاب مربوط به بازه زمانـی 91/8/1 تـا 92/2/31 در 

گردش حسـاب سـال 92 لحاظ شـده اسـت.
مثال2: در صورتی که بیمه شـده ای حق بیمۀ دوره 91/10/1 تـا 91/12/30 
را پرداخـت نمـوده باشـد، در این صـورت امـکان محاسـبۀ گردش حسـاب 

لغایـت 91/12/30 جهـت وی امکانپذیـر خواهد بود.
185- در هنـگام  بهره بـرداری از سـوابق پرداخـت حـق بیمـۀ صاحبـان حرف 
و مشـاغل آزاد و ادامـۀ بیمـه بـه طـور اختیـاری )شـامل ارائه تعهـدات قانونی 
بلند مـدت، انتقـال پرونـدۀ فنی و ... به سـایر شـعب( محاسـبۀ گردش حسـاب 
الزامـی بـوده و واحد نام نویسـی و حسـاب های انفرادی شـعب موظف اند مطابق 
فرم پیوسـت شـماره  »18« در خصوص عدمِ وجود بدهی بیمه شـده از واحد امور 
فنی بیمه شـدگان شـعبه اسـتعالم به عمل آورنـد و واحد مزبور نیـز ظرف مدت 
پانـزده روز  باید برابر ذیل فرم مذکور نسـبت به بررسـی موضـوع اقدام و نتیجه 

را بـه واحـد نام نویسـی و حسـاب های انفرادی اعـالم نماید. 
186- در مواردی که درخواسـت انتقال پرونده و اعالم سـابقه به شـعبه واصل 
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می شـود و پـس از بررسـی و تنظیـم گـردش حسـاب مشـخص می گـردد که 
بیمه شـده بابـت ایام گذشـته دارای بدهـی اسـت، واحد امورفنی بیمه شـدگان 
بایـد نسـبت به صـدور بـرگ پرداخت بدهـی اقدام و سـپس بـرگ پرداخت 
مربوطـه را به همراه نامه ای به شـعبۀ درخواسـت کننده ارسـال نماید و شـعبه 
مزبور نیز مکلف اسـت در اسـرع وقت مراتب را به نحو مقتضی به بیمه شـده 
اعـالم، تـا پـس از پرداخـت حـق بیمـه مربوطه و تسـویه حسـاب در شـعبه 
وصول کننـده حـق بیمه، امکان انتقـال پرونده و اعالم سـابقه پرداخت حق بیمه 

میسـر شود.
187- درصورتی که پس از تنظیم گردش حسـاب مشـخص شـود بیمه شـده 
فاقـد بدهـی )مبلـغ گـردش حسـاب  صفر( و یا بسـتانکار اسـت، بـا کلیک بر 
روی کلیـد »ثبـت بدهی« امکان صـدور برگ پرداخت دوره بعد میسـر خواهد 

بود. 
188- درمواردی کـه بـرگ پرداخـت مربـوط بـه گـردش حسـاب  سـال 
گذشـته تـا پایـان آبان مـاه سـال جـاری پرداخت نگـردد بـه هر حـال صدور 
بـرگ پرداخـت آذرمـاه سـال جاری به بعـد موکول بـه پرداخـت ما به التفاوت 

مربوطـه خواهـد بود.
189- چنانچه بیمه شـدگان صاحبان حرف و مشـاغل آزاد و ادامه بیمۀ به طور 
اختیاری دارای چندین قرارداد مختومه در سیسـتم باشـند واحد اجرایی ذی ربط 
مکلـف اسـت هم زمـان بـا تنظیـم گـردش حسـاب قـرارداد فعـال، نسـبت به 
محاسـبه و اسـتخراج گردش حسـاب قراردادهای مختومه قبلی نیـز به صورت 

مجـزا اقـدام و پـس از وصـول در پرونده فنی آنـان ضبط نمایند.
190- به منظـوِر سـهولت در انجـام امـور در مواقعـی کـه مبلغ بدهـی گردش 
حسـاب بیمه شـدگان صفـر می شـود چـاپ اعالمیـه گـردش حسـاب لزومـی 
نداشـته و صرفـاً در مواردی کـه بیمه شـده بدهکار یا بسـتانکار می شـود عملیات 

چـاپ و صـدور اعالمیـه گردش حسـاب انجـام پذیرد.
191- بـه جهت تسـریع در انجام امـور و افزایش رضایت مندی بیمه شـدگان 
امـکان صـدور اعالمیـه و بـرگ پرداخت مابه التفاوت گردش حسـاب توسـط 
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کارگزاری هـا و سـامانۀ پرداخت غیرِ حضوری )اینترنتی( میسـر گردیده اسـت. 
192- درخصـوص مددجویـان و زنان سرپرسـت خانوار تحِت پوشـش کمیتۀ 
امـداد امـام خمینـی )ره( و همچنیـن زنـان سرپرسـت خانـوار تحِت پوشـش 
سـازمان بهزیسـتی کشـور واحدهای اجرایی مکلف اند پس از محاسبه و تنظیم 
دو نسـخه اعالمیـۀ گردش حسـاب هریک از بیمه شـدگان، نسـبت بـه صدور 
بـرگ پرداخـت بدهی ایام گذشـته آنان اقـدام و مراتب را به طـور یکجا و طی 
نامـه ای بـه مراجع ذی ربط ارسـال نماینـد. در این زمینه مقتضی اسـت نماینده 
مراجـع یادشـده بـه عنـوان نماینده بیمه شـدگان پـس از امضا ذیـل هریک از 

اعالمیه هـا آن را بـه شـعبه ذی ربط اعـاده نمایند. 

 193- فرایند انجام کار 

ورود به منوی امورفنی بیمه شـدگان- بیمه شـدگان خاص- گردش حساب - ثبت 
شـماره بیمه - انتخاب قرارداد - انتخاب  کلید F 5 - محاسـبه گردش حسـاب - 
چـاپ فـرم اعالمیه گردش حسـاب - انتخـاب کلید ثبت بدهـی - ورود به منوی 

باجه دریافـت- صدور برگ پرداخت گردش حسـاب.
194- آن بخش از مفاد بخشـنامه که مسـتلزم تغییرات سیسـتمی می باشـد، 
پس از ارسـال نگارش مربوطه و عملیاتی شـدن آن قابلیت اجرا خواهد داشـت. 
195- از تاریخ صدور این بخشنامه آن قسمت از دستورالعمل ها و بخشنامه های 

صادره که با مفاد این بخشـنامه مغایر می باشـد قابلیت اجرایی نخواهد داشت.
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فرم ها
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فرم پیوست شماره 1

درخواست برقراری  بیمۀ صاحبان حرف و مشاغل آزاد

رياست محرتم تأمني اجتماعی شعبه ..................

با سالم 

احرتامـاً، اينجانـب آقای / خانم ................ فرزند ..........شـماره شناسـنامه .........محل تولد ......... 

محـل صـدور ............... تاریخ تولد ........ شـمارۀ ملی ................ شـمارۀ بیمـه .................. 

کـه در حرفـه ............................... اشـتغال بـه كار دارم بـا آگاهی کامل  از مقـررات مربوطه، متقاضی  

انعقـاد قـرارداد بيمه صاحبان حرف  و مشـاغل آزاد در برابر تعهـدات بازنشسـتگی، .............................. 

بـا نـرخ پرداخت حق بیمـه ................. و دسـتمزد مبنای پرداخت حق بیمـه به میـزان ............... ریال

 بااستفاده از حمایت درمان                 

 عدم استفاده ازحمایت درمان   

مـی باشـم .ضمنـاً هرگونـه تغیـر در مقـررات مربوطـه اعـم از نـرخ  پرداخـت حـق بیمـه،  دسـتمزد مبنـای پرداخـت 
حـق بيمـه، شـيوه پرداخـت، نحـوه ارائـه تعهـدات قانونـی و درمانـی و زمـان  بهره منـدی از آن را كـه طبـق رویـه 
جـاری سـازمان تأمیـن اجتماعـی ملـزم بـه انجام آن اسـت بعنـوان الحاقیه بـه قـرارداد تلقی می گـردد و  بـا ارائه این 

درخواسـت قبـول نمـوده و خـود را ملـزم بـه پذیـرش  آن مطابـق تغییـرات می دانـم.

مشخصات هويتی افراد تحت تکفل  قانونی در زمان تقاضا:

نسبت با  متقاضیتاریخ تولدشماره ملیشماره شناسنامهنام و نام خانوادگیردیف

ضمن تأیید اظهارات فوق متعهد می گردم:

1- در صورتیکـه از موضـوع درخواسـت خـود منـرف گـردم حداکـر ظـرف مـدت دو مـاه از تاریخ ثبت آن در شـعبه 
تأمیـن اجتماعـی مراتـب را کتبـاً   اعـالم می نمایـم و در غیـر اینصورت رصفـاً به واسـطۀ ارائه درخواسـت و همچنین 

عـدم پیگیـری موضـوع  کـه منتـج به انعقـاد قـرارداد و پرداخت حـق بیمـه نگردیـده  ادعایی نخواهم داشـت .

2-  در تاریـخ درخواسـت بیمـه صاحبان حرف و مشـاغل آزاد مشـمول هیچ یک از نظام هـای حمایتی بیمه ای خاص 
و یـا اشـتغال در کارگاه هـای مشـمول قانـون  تأمین اجتماعی نبـوده و چنانچه خـالف آن ثابت گردد قـرارداد منعقده 

باطـل واز این نظـر هیچ گونه حقی نخواهم داشـت .

3- چنانچـه حرفـه مـورد قـرارداد خود را از دسـت دهم مراتب را کتباً به شـعبه مربوطه اعالم نمایم تا نسـبت به تنظیم 
قرارداد مجدد متناسـب با شـغل جدیـد اقدام گردد. 

4- در صورتی کـه بعـد از انعقـاد قـرارداد و در حیـن پرداخـت حـق بیمـه مشـمول قانـون تأمیـن اجتماعـی و یـا نظـام 
حمایتـی بیمـه ای خـاص گردیـدم موضـوع را کتبـاً بـه شـعبه ذی ربـط اعـالم نمایم.  

شماره: .......................

تاریخ: ........................
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5- به محض تغییر نشانی، مراتب را شخصاً و کتباً به شعبه ای که بیمه پرداز آن می باشم اعالم می نمایم. 

نشانی محل سكونت: ..........................................................................

نشانی محل اشتغال: ...........................................................................

شماره تماس: .............................

كد پستی:  ................................             

                                      

   امضاء و  اثر انگشت متقاضی

توضيحات: 

1-  تعهدات  بيمه ای و نرخ های پرداخت حق بيمه 

الف( بيمه بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی با نرخ حق بيمه 14%  ) 12 % سهم بيمه شده + 2% سهم دولت(. 

ب( بيمه بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی با نرخ حق بيمه 16%  ) 14% سهم بيمه شده + 2% سهم دولت(.

ج ( بيمه بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت با نرخ حق بيمه 20%  ) 18% سهم بيمه شده +2% سهم دولت(.

* اسـتفاده ازمزایـای مقـرر کاًل یـا بعضـاً تابع رشایـط پیش بینی شـده در قانون تأمیـن اجتماعی و تغییـرات بعدی آن 
خواهدبود.

2- درآمد مبنای پرداخت حق بیمه

الـف( مبنـای پرداخـت حـق بیمـه متقاضیانـی کـه 5 سـال و یـا کمـرت از 5 سـال سـابقه پرداخـت حـق بیمـه دارند به 
انتخـاب متقاضـی بیـن حداقـل و حداکر دسـتمزد مبنـای پرداخت حق بیمه شـاغلین خواهـد بود و مبنـای پرداخت 
حـق بیمـه متقاضیانـی کـه بیش از 5 سـال سـابقه پرداخت حـق بیمه دارند دسـتمزد مبنـای پرداخت حـق بیمه آنان 
بیـن حداقـل دسـتمزد مصوب شـورای عالی کار تـا حداکر میانگین دسـتمزد آخریـن 360 روز قبل از ثبـت تقاضا به 

انتخـاب متقاضی خواهـد بود .

ب( در ابتـدای هـر سـال به میزان درصدی که طبق مقررات مصوب شـورای عالی کار به سـطوح دسـتمزد شـاغلین 
اضافـه  می گـردد مبنـای پرداخـت حق بیمه بیمه شـدگان افزایـش می یابد و در هـر حال مبنای پرداخـت حق بیمه از 

حداقل دسـتمزد مصوب شـورای عالی کار کمرت و از حداکر دسـتمزد مصوب بیشـرت نخواهد بود.  

3- رشایط برخورداری از خدمات درمانی سازمان

متقاضـی عـالوه بـر پرداخـت حق بیمـه، درصـورت تمایل بـه اسـتفاده از خدمـات درمانی سـازمان تأمیـن اجتماعی 
می توانـد پـس از انجـام اقدامـات الزم بـا پرداخـت رسانـه درمان بـرای خود وافـراد تحـت تکفلش مطابق مقــررات 

مربوطـه از درمان سـازمان بهره مند شـود.

4- چگونگی پرداخت حق بیمه

الـف( متقاضـی می بایسـت پـس از انعقـاد قـرارداد، حق بیمه متعلقه و یا حسـب مـورد حق رسانـه درمـان را از تاریخ 
ثبـت درخواسـت تـا تاریخ عقـد قرارداد بطـور یکجا به سـازمان پرداخـت نمایند.

ب( پـس از اولیـن پرداخـت، بیمه شـده بایسـتی حـق بیمـه مربـوط به هرمـاه را حداکر تـا آخریـن روز دو مـاه بعد به 
سـازمان پرداخـت نمایـد در غیـر اینصـورت از ماهی کـه حق بیمـه آن پرداخت نگردیده اسـت، قرارداد منعقـده لغو و 
ادامـه پرداخـت حق بیمـه منوط بـه احـراز رشایط و عقد قـرارداد مجـدد خواهد بود. بدیهی اسـت وقفه ایجاد شـده به 
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هیچ وجـه قابـل پرداخـت نخواهد بـود و عذری در ایـن زمینه از جانب بیمه شـده پذیرفته نمی باشـد. 

ج( بیمه شـدگان در صـورت تمایـل می تواننـد بـا ورود بـه سـامانه samt.tamin.ir بـرگ پرداخـت خـود را بصـورت 
غیرحضـوری )اینرتنتـی( صـادر و  نسـبت بـه پرداخـت آن اقـدام نماینـد.

5- سایر موارد

الـف( در صورتی کـه بیمه شـده صاحبـان حرف و مشـاغل آزاد از شـمول ایـن آیین نامه خـارج و یا طبق قانـون تأمین 
اجتماعـی یـا سـایر قوانیـن مربوطـه مکلـف بـه پرداخـت  حق بیمـه بر اسـاس مقـررات دیگـری گردد موظف اسـت 
مراتـب را کتبـا ًبـه شـعبه مربوطـه اعـالم تا قـرارداد منعقـده مختومه گـردد، بدیهی اسـت حق بیمـه پرداختـی بعد از 
تاریـخ شـمول مقـررات دیگـر قابـل اسـرتداد بوده و سـوابق ایجاد شـده مالک انجـام تعهـدات قانونی نخواهـد بود.  

ب( بیمه شـده حتی املقـدور بـرای ادامـه پرداخـت حـق بیمـه در زمـان مراجعـه آخریـن بـرگ پرداخـت حـق بیمـه را 
ارائه نمایـد.
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فرم پیوست  شماره 2

» بسمه تعالی «

جناب آقای /رسکار خانم ........................                      به شماره بیمه: ..............

به نشانی: ...........................................................................

احرتامـاً، عطـف بـه درخواسـت شـماره ..........  مـورخ ................، باتوجه به نظریه مرجع معاین سـازمان 

درخصـوص انعقـاد قـرارداد کـه طـی شـماره.............. مـورخ ............. ثبـت دبیرخانـه این شـعبه گردیده 

اسـت، شـما می توانیـد به منظـوِر بهره منـدی از مزایـای مربوطـه نسـبت بـه تنظیـم قـرارداد بـا ایـن سـازمان اقـدام  

فرمائیـد. لـذا خواهشـمند اسـت به منظـوِر انعقاد قـرارداد وپرداخت حـق بیمه مقـرر حداکر تـا تاریـخ ............. 

بـه واحـد امـور فنـی بیمه شـدگان این شـعبه مراجعه نمائید. شـایان ذکر اسـت درصورت عـدم مراجعه تـا تاریخ  فوق 

موضـوع درخواسـت کان لـم یکـن تلقـی و انعقـاد قرارداد موکـول به ارائه درخواسـت مجـدد و طی مراحـل قانونی از 

جملـه تجدیـد معاینـات موردِ نظر خواهـد بود .

                                                                                                                                    شعبه تأمین اجتماعی          

                                                                                                                            رئیس شعبه                  مسئول امور فنی بیمه شدگان

شماره: .......................

تاریخ: ........................
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فرم  پیوست شماره 3

» بسمه تعالی «

جناب آقای /رسکار خانم ........................                      به شماره بیمه:  .................................

به نشانی: .............................................................................................

احرتامـاً؛ بازگشـت بـه درخواسـت وارده بـه شـماره ...................... مـورخ ..................... مبنـی بـر 

انعقـاد قـرارداد بیمـه....................................... نظربه اینکه با بررسـی های انجام شـده از نظر سـن 

و سـابقه موردِ نیـاز و یـا اشـتغال در شـغل مـورد ادعـا  فاقـد رشایـط الزم می باشـید لـذا اقدامـی درخصـوص اجابـت 

درخواسـت شـما مقدور نمی باشـد .

                                                                                                                                    شعبه تأمین اجتماعی          

                                                                                                                            رئیس شعبه                  مسئول امور فنی بیمه شدگان

شماره: .......................

تاریخ: ........................
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فرم پیوست شماره 4

    قرارداد بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد

شماره: .......................

تاریخ: ........................

ایـن قـرارداد بیـن سـازمان تأمیـن اجتماعـی شـعبه ................ و آقـای / خانـم ..........................  
شـماره   13     /     / متولـد    ....................... شناسـنامه  شـماره  بـه   ................... فرزنـد 
ملـی........................ شـماره بیمـه ................ دارای  ................. روز سـابقه  پرداخـت حق 
بیمـه قابـل قبـول کـه در حرفـه ......................... اشـتغال بـه کار دارد، بـا آگاهـی کامل از مفـاد آیین نامه 
و مقـررات مربـوط بـه بیمـه صاحبـان حـرف و مشـاغل آزاد و توجـه ویـژه  بـه تذکـرات منـدرج در ظهـر ایـن قـرارداد 
و بـر اسـاس درخواسـت کتبـی کـه طـی نامـه شـماره .................. مـورخ ....................... ثبـت 
دفـرت واحـد تأمیـن اجتماعـی مزبـور گردیـده به منظـوِر برخـورداری ازحمایت هـای  بازنشسـتگی و ................ 

می گـردد: منعقـد  ذیـل  رشح  بـه  و......................... 

*  متقاضی اعالم می دارد سـابقه پرداخت حق بیمه نزد سـازمان 5سـال و کمرت از 5 سـال   بیش از 5 سـال 

درآمـد مبنـای پرداخـت حق بیمـه مــورد درخــواست روزانـه معـادل ......................... ریال که بر مبنــای 

.............. درصــد با رسانه درمان  به ســازمان در مهلــت   مقـــرر پرداخت می نماید.                                                                                                       

*  متقاضـی اعـالم مـی دارد کـه در تاریـخ درخواسـت بیمـه صاحبـان حـرف و مشـاغل آزاد مشـمول هیچ یـک از 
نظامهـای حمایتـی   بیمـه ای  )اشـتغال در کارگاه هـای مشـمول قانـون تأمیـن اجتماعـی و نظـام بیمـه ای خـاص( 
نمی باشـدو چنانچـه خـالف آن ثابـت گـردد قرارداد منعقـده باطل بـوده و از این نظـر هیچگونه حقی بـرای متقاضی 

نـدارد. وجود 

  *  در ابتـدای هـر سـال بـه میـزان درصدی که طبق مقررات مصوب شـورای عالی کار به سـطوح دسـتمزد شـاغلین 
اضافـه  می گـردد مبنـای پرداخـت حق بیمه بیمه شـدگان افزایـش می یابد و در هـر حال مبنای پرداخـت حق بیمه از 

حداقـل دسـتمزد مصوب شـورای عالـی کار کمرت و از حداکر دسـتمزد مصوب بیشـرت نخواهد بود.  

* اسـتفاده از مزایـای تأمیـن اجتماعـی در زمـان بیمه پردازی و یا در دوران اسـتفاده از مسـتمری های بازنشسـتگی، از 
کارافتادگـی و فـوت از هـر نظر تابع رشایط پیش بینی شـده در قانون تأمیـن اجتماعی و تغییرات بعـدی آن خواهد بود.

* چنانجـه اثبـات گـردد اساسـاً متقاضـی  فاقد حرفه و شـغل بوده اسـت به رصف انعقـاد قـرارداد و پرداخت حق بیمه 
مسـئولیتی متوجـه سـازمان نبـوده و بیمه شـده نیـز در ایـن خصوص مطابـق مقـررات در خصوص صحـت اظهارات 

خود مسـئولیت خواهد داشـت. 

* چنانچـه بیمه شـده حرفـه مـورد قـرارداد خـود را از دسـت داده و بـه حرفـه دیگـری اشـتغال بـه کار  یابد می بایسـت 
مراتـب را کتبـاً بـه شـعبه مربوطـه اعالم نماید تا نسـبت به تنظیم قرارداد مجدد متناسـب با شـغل جدید اقـدام گردد. 

*در صورتی کـه بیمه شـده بعـد از انعقـاد قـرارداد و در حیـن پرداخـت حـق بیمه مشـمول قانـون تأمین اجتماعـی و یا 
نظـام حمایتـی بیمـه ای خـاص قرارگیـرد مکلف اسـت موضـوع را کتبـاً به شـعبه ذی ربط اعـالم نماید. 

  تذکرات مهم: 

1- قرارداد مخدوش معترب نمی باشد و بایستی بدون خط خوردگی تنظیم گردد. 

بدون رسانه درمان      
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2- تـا زمانـی کـه پرداخـت حق بیمـه متعلقه ظرف مهلت مقرر صـورت نگیرد طرف قـرارداد سـازمان تأمین اجتماعی 
متقاضـی تلقـی می گـردد و به محـض پرداخت حق بیمه در اعداد بیمه شـدگان قـرار می گیرد. 

نام و نام خانوادگی رئیس واحد اجرایی سازمان

                                    امضاء                               

                                                                                                                                                                    امضاء و  اثر انگشت متقاضی 

    نام و نام خانوادگی مسئول واحد امور فنی بیمه شدگان         

                                    امضاء

اقدام کننده: ................................   
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فرم پیوست شماره5 
ضمیمه 1

فرم آزمایشات متقاضیان بیمه های خاص )غیر اجباری(
به استثنای بیمه قالی بافان و صنایع دستی شناسه دار و رانندگان

موضوع دستور اداری شماره ..................مورخ ..................

نام  و نام خانوادگی  .........................نام پدر .........................

متولد ................ شماره شناسنامه ............... کد ملی ...............

 محل الصاق
 عکس 4*3

 ممهور به مهر
 شعبه

1- مسئول محرتم آزمایشگاه معتمد سازمان: 

لطفا ضمن احراز هویت متقاضی نسبت به انجام و ارائه نتیجه آزمایشات ذیل اقدام فرمائید: 

CBC-ESR-FBS- LFT-BUN-CREAT-U/A :افراد زير 35 سال

 CBC-ESR-FBS-LFT-BUN-creat-U/A-OB-TG-CHOL   افراد باالی 35 سال:   

مهر و امضاء آزمایشگاه 

2-  نوارقلـب / گرافـی قفسـه سـینه )برای افراد باالی 35 سـال( گرافی کمر ،گـردن )نیم رخ ( وزانوهـا )رخ( برای 
افراد باالی 50 سـال

این قسمت  توسط مسئول مربوطه  تأیید گردد: 

پـس از کنـرتل هویـت متقاضـی فـوق، تسـت نـوار قلـب / گرافی هـای درخواسـتی  انجـام شـد و گـزارش آن 
پیوسـت گردیـد .

                              امضاء مسئول مربوطه نوار قلب                                امضاء مسئول مربوطه رادیولوژی              

4 - ادیومرتی )شنوایی سنجی( فقط PTA هوائی و استخوانی  )مخصوص متقاضیان باالی 50 سال(                                                                                                          

این قسمت توسط کارشناس مربوطه تأیید گردد. 

پس از کنرتل هویت متقاضی فوق تست ادیومرتی انجام شد و گزارش آن  به پیوست گردید.   

                                                                                                                                                                مهر و امضاء کارشناس 

 3- محل درج نتیجه معاینات اپتومرتی: 

هویت متقاضی کنرتل شد، نتیجه معاینه دید دور بيمه شده فوق به رشح ذیل اعالم و گزارش آن  پیوست گردید:

تو ضیحات رضوری:  با عینک بدون عینک

R

L

مهر و امضاء
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فرم پیوست شماره 5

ضمیمه2

فرم اعالم نتیجه معاینات پزشکی

متقاضیان موارد خاص بیمه ای )غیر اجباری(

 محل الصاق
 عکس 4*3

 ممهور به مهر
 شعبه

موضوع دستور اداری شماره ...................مورخ .........

اینجانب  ............... فرزند   ..............  متولد  ............   به شـماره ملی  ...............   و شـماره 
بیمـه ..........   متقاضـی بیمـه  ............. کـه دارای سـابقه تحـت پوشـش بـودن نهـاد حمایتـی بـه دلیل 
بیماری می باشـم  نمی باشـم     بدینوسـیله کلیه سـوابق بیماری  خویش را )با قبول مسـئولیت صحت آن( به 

اطالع پزشـک معاین می رسانم .

سابقه بسرتی شدن در بیمارستان:       خیر            بلی      علت بسرتی ................................

سابقه مراجعه رسپائی به پزشک / مرکز درمانی:  خیر   بلی  نام / تشخیص بیماری ...................

 دارای سابقه انجام تست   سونوگرافی   MRI   سی تی اسکن     اکو      آنژیوگرافی

نام بیماری ارثی، مادرزادی ...............................................   
                                امضاء و اثر انگشت  متقاضی                                   

ضمـن انجـام دقیـق معاینات بالینـی و قبول مسـئولیت آن با توجـه به مـدارک پاراکلینیکی و شـواهد کلینیکی،  
نتیجـه بررسـی و معاینـات مـورخ ..................................... به رشح ذیل می باشـد: 

1-   سالم است.         

............................................................................. ردیـف   / کـد  طبـق   -2
میـزان  تعییـن  ........................................................جـدول  صفحه هـای  صفحـه/ 

نقـص عضـو و از کارافتادگـی از کارافتـاده کلـی نمی باشـد.  

3- طبـق کـد / ردیـف  ...............................................................................

...................................................................صفحـه/ صفحه های ............
...................................................  جـدول تعییـن میـزان نقص عضـو  و ازکارافتادگی به 

علـت .................................................................

به میزان 66 % یا بیشرت ازکارافتاده کلی می باشد.

توضیحات:      

    مهر و امضاء پزشک معاین معتمد  
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مـدارک و مسـتندات  ارسـالی، مندرجـات هویتی  درگزارش آزمایشـات، هویـت متقاضی  نوع بیمه درخواسـتی، 
سـوابق بیمـه ای و... مطابـق رشح وظایـف کنـرتل و مـوارد مرتبط به پزشـک معاین ارائـه گردید.             

                                                                                                                             مهر و امضاء نماینده فنی )مشاور( سازمان  

شعبه تأمین اجتماعی ....................................

با سالم، احرتاما بازگشت به نامه شماره ..................................مورخ ......................  
بدینوسیله نتیجه معاینات نامربده فوق جهت اقدام الزم ارسال می گردد.     
        

                                                                                                                                                                      
رئیس مرکز 

91



فرم پیوست شماره 5

فـرم معـرفی معاینات بـدو قرارداد متقاضیان مـوارد خاص بیمـه ای

  )غیر اجباری( موضوع دستور اداری شماره ...........مورخ ..............

 محل الصاق
 عکس 4*3

 ممهور به مهر
 شعبه

مرکز معاینات مستقر در   ......................

باسالم 

بدینوسیله آقای / خانم  ..................متقاضی بیمه........................
با مشخصات فردی ذیل: 

نام پدر:                                     تاریخ تولد:                                             شماره شناسنامه: 

کدملی:                                      وضعیت تأهل:                                         شماره بیمه: 

تاریخ درخواست:                         آخرین روز مهلت معاینه:                           شماره تماس:           

جهـت انجـام معاینـه اولیـه قبـل از بیمه پـردازی معرفـی می گـردد، خواهشـمند اسـت در ایـن خصـوص اقـدام الزم 
معمـول و نتیجـه را بـه این شـعبه اعـالم فرمائید. ضمنـاً تعـداد .....  برگ مدارک ذیل به پیوسـت ارسـال می گردد.

1- گزارش چاپی از سوابق پرداخت حق بیمه دارد  به تعداد ......... برگ پیوست شد.           ندارد 

2- اوراق پرونده هـای بسـرتی و رسپایـی و سـایر مـدارک مربـوط بـه سـوابق بیمـاری / بیماری های قبلـی دارد  به 
تعـداد..... برگ پیوسـت شـد.    نـدارد   

3- تصویـر معاینـات اولیـه )موضـوع مـاده 90- بیمه هـای خـاص( دارد    بـه تعـداد ....... بـرگ پیوسـت شـد.                   
نـدارد 

4- تصویـر کارت پایـان خدمـت یـا معافیـت از رسبـازی دارد   بـه تعـداد ..... بـرگ پیوسـت شـد.)با ذکـر علـت 
معافیـت پزشـکی(      نـدارد  

5- نظریه های قبلی کمیسیون پزشکی:    بدوی و   تجدید نظر  دارد    به تعداد  ...... برگ پیوست شد.      

 ندارد 

6- تصویر فرم ثبت سـوابق اسـتفاده از غرامت دسـتمزد ایام بیماری )فرم شـماره 5 سـاماندهی بایگانی فنی( دارد               
تعـداد ......بـرگ پیوسـت شـد.                  نـدارد 

7- تصویر فرم استفاده از پروتز و اُرتز )فرم شماره 6 ساماندهی بایگانی فنی(  دارد  پیوست شد.           ندارد  

8- سایر مدارک ذکر گردد: 

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                               شعبـه تأمین اجتماعی  

                                                                                                                                                           رئیس شعبـه                 مسئول فنـی
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فرم پیوست شماره 6
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فرم پیوست شماره 7
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فرم پیوست شماره 8

درخواست برقراری 
بيمه پدیدآورندگان، نویسندگان کتاب و هرنمندان  مشمول یارانه

رياست محرتم تأمني اجتماعی شعبه ........

با سالم 

    احرتامـاً، اينجانـب آقـای / خانـم .................. فرزنـد ............ شـماره شناسـنامه ................... 
 ........................... متولـد    ......................... صـدور  ..................محـل  تولـد  محـل 
شـماره ملـی .................. شـماره بیمـه ..................... کـه در حرفـه ............................ 
ایـن  ظهـر  توضیحـات  بـه  ویـژه  نظـر  امعـان  و  مربوطـه  مقـررات  از  کامـل   آگاهـی  بـا  دارم  كار  بـه  اشـتغال 
بازنشسـتگی،  تعهـدات  برابـر  در  آزاد  مشـاغل  و  حـرف  صاحبـان  بيمـه  قـرارداد  انعقـاد  متقاضـی   درخواسـت، 
................ بـا نـرخ پرداخـت حـق بیمـه ..................... و دسـتمزد مبنـای پرداخـت حـق بیمـه بـه 

ریـال  ....................... میـزان 

 با استفاده از حمایت درمان                 

عدم استفاده ازحمایت درمان   

مـی باشـم. ضمنـاً هرگونه تغيـردر مقررات مربوطـه اعم از نرخ  پرداخت، دسـتمزد مبناء، شـيوه پرداخـت حق بیمه، 
نحـوه ارائـه تعهـدات قانونـی و درمانـی و زمـان بهره منـدی از آن را كـه طبـق مقـررات سـازمان تأمیـن اجتماعـی به 
عنـوان طـرف قـرارداد انجـام می دهـد را به عنـوان الحاقیه بـه قـرارداد می پذیـرم و  با ارائه ایـن درخواسـت و انعقاد 

قـرارداد خـود را ملـزم بـه قبـول آن می دانم .

مشخصات هويتی افراد تحت تکفل  قانونی در زمان تقاضا: 

ردیف  نام و نام

خانوادگی

شماره شناسنامه شماره ملی تاریخ تولد   نسبت با

متقاضی

ضمن تأیید اظهارات فوق متعهد می گردم: 

1- درصورتی کـه از موضـوع درخواسـت خـود منـرف گـردم حداکـر ظـرف مـدت دو مـاه از تاریـخ ثبـت آن در 
دفرتشـعبه تأمیـن اجتماعـی مراتـب را کتبـاً اعـالم می نمایـم و در غیـر اینصورت رصفـاً به واسـطۀ ارائه درخواسـت و 
همچنیـن عـدم پیگیـری موضـوع در مهلـت مقررکـه منتج بـه انعقـاد قـرارداد و پرداخت  حق بیمـه نگردیـده  ادعایی 

داشـت. نخواهم 

2-  در تاریـخ درخواسـت بیمـه صاحبان حرف و مشـاغل آزاد مشـمول هیچ یک از نظام هـای حمایتی بیمه ای خاص 
و یـا اشـتغال در کارگاه هـای مشـمول قانـون تأمیـن اجتماعی نبـوده و چنانچه خـالف آن ثابت گردد قـرارداد منعقده 

باطـل و از ایـن نظر خـود را محق به حقـی نمی دانم.
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3- رصاحتـاً اعـالم می نمایـم کـه از تاریـخ 1388/1/1 تـا تاریـخ ارائـه و ثبـت ایـن درخواسـت بـه هیـچ طریقـی نـزد 
سـازمان  تأمیـن اجتماعـی سـابقه پرداخـت   حـق بیمـه نـدارم و چنانچـه خالف ایـن موضـوع ثابت گـردد هیچگونه 
ادعائـی نسـبت بـه خـروج  از ردیـف مشـمولین دریافت کننـدگان کمـک از محـل  منابـع اختصاصـی هدفمندکـردن 
یارانه هـا را نخواهـم داشـت و در صـورت تمایـل، شـخصاً با پرداخت کل حق بیمه نسـبت بـه ادامه بیمه خـود اقدام 

 . می نمایم 

4- به محض تغییر نشانی، مراتب را شخصاً و کتباً به شعبه ای که بیمه پرداز آن می باشم اعالم می نمایم. 

5- چنانچـه حرفـه مـورد قـرارداد خود را از دسـت دهم مراتب را کتباً به شـعبه مربوطه اعالم نمایم تا نسـبت به تنظیم 
قرارداد مجدد متناسـب با شـغل جدیـد اقدام گردد. 

6- در صورتی کـه بعـد از انعقـاد قـرارداد و در حیـن پرداخـت حـق بیمـه مشـمول قانـون تأمیـن اجتماعـی و یـا نظـام 
حمایتـی بیمـه ای خـاص گردیـدم موضـوع را کتبـاً بـه شـعبه ذی ربـط اعـالم نمایم.  

نشانی محل سكونت: ...............................

كد پستی:    ......................................

نشانی محل اشتغال: ....................................  

شماره تماس:   ...........................................

                                                                                                            امضاء و  اثر انگشت متقاضی

توضيحات: 

1-  تعهدات  بيمه ای و نرخ های پرداخت حق بيمه 

الـف ( بيمـه بازنشسـتگی و فـوت بعـد از بازنشسـتگی بـا نـرخ حـق بيمـه 14% )12 % سـهم بيمه شـده + 2% سـهم 
دولـت(. 

ب ( بيمـه بازنشسـتگی و فـوت قبـل و بعـد از بازنشسـتگی بـا نـرخ حق بيمه 16% )14% سـهم بيمه شـده + 2% سـهم 
دولت(.

ج ( بيمه بازنشستگي، ازکارافتادگی و فوت با نرخ حق بيمه 20% )18% سهم بيمه شده +2% سهم دولت(.

* اسـتفاده ازمزایـای مقـرر کاًل یـا بعضـاً تابع رشایـط پیش بینی شـده در قانون تأمیـن اجتماعی و تغییـرات بعدی آن 
خواهدبود.

2- درآمد مبنای پرداخت حق بیمه

الـف( مبنـای پرداخـت حـق بیمـه متقاضیانـی کـه 5 سـال و یـا کمـرت از 5 سـال سـابقه پرداخـت حـق بیمـه دارند به 
انتخـاب متقاضـی بیـن حداقـل و حداکر دسـتمزد مبنـای پرداخت حق بیمه شـاغلین خواهـد بود و مبنـای پرداخت 
حـق بیمـه متقاضیانـی کـه بیش از 5 سـال سـابقه پرداخت حـق بیمه دارند دسـتمزد مبنـای پرداخت حـق بیمه آنان 
بیـن حداقـل دسـتمزد مصوب شـورای عالی کار تـا حداکر میانگین دسـتمزد آخریـن 360 روز قبل از ثبـت تقاضا به 

انتخـاب متقاضی خواهـد بود.

ب( در ابتـدای هـر سـال به میزان درصدی که طبق مقررات مصوب شـورای عالی کار به سـطوح دسـتمزد شـاغلین 
اضافـه  می گـردد مبنـای پرداخـت حق بیمه بیمه شـدگان افزایـش می یابد و در هـر حال مبنای پرداخـت حق بیمه از 

حداقل دسـتمزد مصوب شـورای عالی کار کمرت و از حداکر دسـتمزد مصوب بیشـرت نخواهد بود.  

3- رشایط برخورداری از خدمات درمانی سازمان
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متقاضـی عـالوه بـر پرداخـت حق بیمـه، درصـورت تمایـل به اسـتفاده از خدمـات درمانی سـازمان تأمیـن اجتماعی 
می توانـد پـس از انجـام اقدامـات الزم بـا پرداخـت رسانـه درمان بـرای خود وافـراد تحـت تکفلش مطابق مقــررات 

مربوطـه از درمان سـازمان بهره مند شـود.

4- چگونگی پرداخت حق بیمه

الـف( متقاضـی می بایسـت پـس از انعقـاد قـرارداد، حق بیمه متعلقه و یا حسـب مـورد حق رسانـه درمـان را از تاریخ 
ثبـت درخواسـت تـا تاریخ عقـد قرارداد بطـور یکجا به سـازمان پرداخـت نمایند.

ب( پـس از اولیـن پرداخـت، بیمه شـده بایسـتی حـق بیمـه مربـوط به هرمـاه را حداکر تـا آخریـن روز دو مـاه بعد به 
سـازمان پرداخـت نمایـد در غیـر اینصـورت از ماهی کـه حق بیمـه آن پرداخت نگردیده اسـت، قرارداد منعقـده لغو و 
ادامـه پرداخـت حق بیمـه منوط بـه احـراز رشایط و عقد قـرارداد مجـدد خواهد بود. بدیهی اسـت وقفه ایجاد شـده به 

هیچ وجـه قابـل پرداخـت نخواهد بـود و عذری در ایـن زمینه از جانب بیمه شـده پذیرفته نمی باشـد. 

ج( بیمه شـدگان در صـورت تمایـل می تواننـد بـا ورود بـه سـامانه samt.tamin.ir بـرگ پرداخـت خـود را بصـورت 
غیرحضـوری )اینرتنتـی( صـادر و  نسـبت بـه پرداخـت آن اقـدام نماینـد.

5- سایر موارد

الـف( در صورتی کـه بیمه شـده صاحبـان حرف و مشـاغل آزاد از شـمول ایـن آیین نامه خـارج و یا طبق قانـون تأمین 
اجتماعـی یـا سـایر قوانیـن مربوطـه مکلـف بـه پرداخـت  حق بیمـه بر اسـاس مقـررات دیگـری گردد موظف اسـت 
مراتـب را کتبـاً بـه شـعبه مربوطـه اعـالم تا قـرارداد منعقـده مختومه گـردد، بدیهی اسـت حق بیمـه پرداختـی بعد از 
تاریـخ شـمول مقـررات دیگـر قابـل اسـرتداد بوده و سـوابق ایجاد شـده مالک انجـام تعهـدات قانونی نخواهـد بود.  

ب( بیمه شـده حتـی املقـدور بـرای ادامـه پرداخـت حـق بیمـه در زمـان مراجعـه آخریـن بـرگ پرداخـت حـق بیمـه را 
نماید. ارائـه 
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فرم پیوست شماره 9

قرارداد بیمه پدیدآورندگان، نویسندگان کتاب و هرنمندان  مشمول یارانه

ایـن قرارداد بین سـازمان  تأمین اجتماعی شـعبه ........................ و آقای / خانـم ......................  
/    13   شـماره      / متولـد     ...................... بـه شـماره شناسـنامه   .......................... فرزنـد 
ملی..................... شـماره بیمه ............................   به نشـانی ............................
.......................................................... دارای  ................. روز سابقه  پرداخت حق 
بیمـه قابـل قبـول کـه در حرفـه ......................... اشـتغال به کار دارد، بـا آگاهی کامل از مفـاد آیین نامه و 
مقـررات مربـوط بـه بیمـه صاحبـان حرف و مشـاغل آزاد و بـا  توجه ویژه بـه تذکرات منـدرج در ظهر این قـرارداد و بر 
اسـاس درخواسـت کتبی که طی  شـماره ...................... مـورخ ........................ ثبت دفرت واحد 
تأمیـن اجتماعـی مزبور گردیـده به منظوِر برخورداری ازحمایت هـای  بازنشسـتگی و ................. و ..........

...........................  به رشح ذیل منعقد می گردد:      

1- درآمـد مبنـای  پرداخـت  حـق بیمـه مــورد درخــواست روزانـه معـادل .................... ریـال اسـت کـه بـر  
مبنــای  .................  درصــد  میبایست به سازمان تأمین اجتماعی و در مهلــت مقـــرر  پرداخت گردد. عدم 
پرداخـت بـه هنـگام موجـب فسـخ قـرارداد از تاریـخ آخریـن ماهـی که حـق بیمـه آن پرداخت گردیـده خواهـد بود و 
ادامـه پرداخـت موکـول بـه ارائـه درخواسـت جدیـد و انعقـاد قـرارداد و پرداخت حـق بیمـه از تاریخ درخواسـت جدید 

می باشـد. بدیهـی اسـت وقفـه ایجاد شـده بـه هیچ وجـه قابـل پرداخت نخواهـد بود.

2- برابـر اعـالم سـازمان هدفمند سـازی یارانه هـا بیمه شـدگان موردِ نظـراز   حـق بیمـه کامل)بـا نـرخ27%( بر اسـاس 
حداقـل دسـتمزد مصـوب شـورای عالی کار بـه عنوان کمـک دولت ازمحـل منابع حاصلـه از هدفمند سـازی یارانه ها 

بـر خوردار می باشـند.  

   ضمناً متقاضی متعهد می گردد:

الـف - در تاریـخ درخواسـت بیمـه صاحبـان حـرف و مشـاغل آزاد مشـمول هیچیـک از نظامهـای حمایتـی  بیمه ای  
)اشـتغال در کارگاه هـای مشـمول قانـون تأمین اجتماعی و یـا نظام های  بیمـه ای خاص نبـوده و چنانچه خالف آن 

ثابـت گـردد قـرارداد منعقـده باطـل بـوده و از این نظـر هیچگونه حقی بـرای وی وجود نـدارد .

ب - از تاریـخ 1388/1/1 تـا تاریـخ ارائـه و ثبـت درخواسـت بـه هیـچ طریقـی نـزد سـازمان تأمیـن اجتماعـی  سـابقه 
پرداخـت حـق بیمـه و اشـتغال در کارگاه های مشـمول قانون تأمین اجتماعی نداشـته و چنانچه خـالف این موضوع 
ثابـت گـردد هیچ گونـه ادعائـی نسـبت به خـروج  از ردیف مشـمولین دریافت کننده کمـک اختصاص یافتـه  از محل 
هدفمندسـازی یارانه هـا را  نخواهـد داشـت و در صـورت تمایـل شـخصاً بـا پرداخـت کل حـق بیمـه نسـبت بـه ادامه 

بیمـه خود اقـدام خواهـد نمود.

*  در ابتـدای هـر سـال بـه میـزان درصـدی که طبق مقررات مصوب شـورای عالی کار به سـطوح دسـتمزد شـاغلین 
اضافـه  می گـردد مبنـای پرداخـت حق بیمه بیمه شـدگان افزایـش می یابد و در هـر حال مبنای پرداخـت حق بیمه از 

حداقـل دسـتمزد مصـوب شـورای عالی کار کمـرت و از حداکر دسـتمزد مصوب بیشـرت نخواهد بود.

* اسـتفاده از مزایـای تأمیـن اجتماعـی در زمـان بیمه پردازی و یا در دوران اسـتفاده از مسـتمری های بازنشسـتگی، از 
کارافتادگـی و فـوت از هـر نظر تابع رشایط پیش بینی شـده در قانون تأمیـن اجتماعی و تغییرات بعـدی آن خواهد بود.
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*در صورتی کـه بیمه شـده بعـد از انعقـاد قـرارداد و در حیـن پرداخـت حـق بیمه مشـمول قانـون تأمین اجتماعـی و یا 
نظـام حمایتـی بیمـه ای خـاص قرارگیـرد مکلف اسـت موضـوع را کتبـاً به شـعبه ذی ربط اعـالم نماید. 

تذکرات مهم: 

تذکر اول: قرارداد مخدوش معترب نمی باشد و بایستی بدون خط خوردگی تنظیم گردد.

تذکـردوم: تـا زمانـی کـه پرداخت حـق بیمه متعلقـه ظرف مهلت مقـرر صورت نگیـرد طرف قـرارداد سـازمان  تأمین 
اجتماعـی، متقاضـی تلقـی می گـردد و به محـض پرداخت حق بیمـه در اعداد بیمه شـدگان قـرار می گیرد.  

تذکـر سـوم: متقاضـی موظف اسـت بـه محض تغییر نشـانی، مراتب را شـخصاً و کتباً به شـعبه ای که بیمه پـرداز آن 
می باشـد، اعالم نماید.  

        نام و نام خانوادگی رئیس واحد اجرایی 

                                    امضاء                               

 

 نام و نام خانوادگی مسئول واحد امور فنی بیمه شدگان         

                                    امضاء

                                                                                                                                                            امضاء و  اثر انگشت متقاضی

           نام و نام خانوادگی اقدام کننده:  

                                  امضاء

 توضيحات: 

1-  تعهدات  بيمه ای و نرخ های پرداخت حق بيمه 

الف( بيمه بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی با نرخ حق بيمه 14% )12 % سهم بيمه شده + 2% سهم دولت(. 

ب ( بيمـه بازنشسـتگی و فـوت قبـل و بعـد از بازنشسـتگی بـا نـرخ حق بيمه 16% )14% سـهم بيمه شـده + 2% سـهم 
دولت(.

ج ( بيمه بازنشستگي، ازکارافتادگی و فوت با نرخ حق بيمه 20% )18% سهم بيمه شده +2% سهم دولت(.

* اسـتفاده از مزایـای مقـرر کاًل یـا بعضـاً تابـع رشایط پیش بینی شـده در قانون تأمیـن اجتماعی و تغییـرات بعدی آن 
خواهـد بود.

2- درآمد مبنای پرداخت حق بیمه

الـف( مبنـای پرداخـت حـق بیمـه متقاضیانـی کـه 5 سـال و یـا کمـرت از 5 سـال سـابقه پرداخـت حـق بیمـه دارند به 
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انتخـاب متقاضـی بیـن حداقـل و حداکر دسـتمزد مبنـای پرداخت حق بیمه شـاغلین خواهـد بود و مبنـای پرداخت 
حـق بیمـه متقاضیانـی کـه بیش از 5 سـال سـابقه پرداخت حـق بیمه دارند دسـتمزد مبنـای پرداخت حـق بیمه آنان 
بیـن حداقـل دسـتمزد مصوب شـورای عالی کار تـا حداکر میانگین دسـتمزد آخریـن 360 روز قبل از ثبـت تقاضا به 

انتخـاب متقاضی خواهـد بود .

ب( در ابتـدای هـر سـال به میزان درصدی که طبق مقررات مصوب شـورای عالی کار به سـطوح دسـتمزد شـاغلین 
اضافـه  می گـردد مبنـای پرداخـت حق بیمه بیمه شـدگان افزایـش می یابد و در هـر حال مبنای پرداخـت حق بیمه از 

حداقل دسـتمزد مصوب شـورای عالی کار کمرت و از حداکر دسـتمزد مصوب بیشـرت نخواهد بود.  

3- رشایط برخورداری از خدمات درمانی سازمان

متقاضـی عـالوه بـر پرداخـت حق بیمـه، درصـورت تمایـل به اسـتفاده از خدمـات درمانی سـازمان تأمیـن اجتماعی 
می توانـد پـس از انجـام اقدامـات الزم بـا پرداخـت رسانـه درمان بـرای خود وافـراد تحـت تکفلش مطابق مقــررات 

مربوطـه از درمان سـازمان بهره مند شـود.

4- چگونگی پرداخت حق بیمه

الـف( متقاضـی می بایسـت پـس از انعقـاد قـرارداد، حق بیمه متعلقه و یا حسـب مـورد حق رسانـه درمـان را از تاریخ 
ثبـت درخواسـت تـا تاریخ عقـد قرارداد بطـور یکجا به سـازمان پرداخـت نمایند.

ب( پـس از اولیـن پرداخـت، بیمه شـده بایسـتی حـق بیمـه مربـوط به هرمـاه را حداکر تـا آخریـن روز دو مـاه بعد به 
سـازمان پرداخـت نمایـد در غیـر اینصـورت از ماهی کـه حق بیمـه آن پرداخت نگردیده اسـت، قرارداد منعقـده لغو و 
ادامـه پرداخـت حق بیمـه منوط بـه احـراز رشایط و عقد قـرارداد مجـدد خواهد بود. بدیهی اسـت وقفه ایجاد شـده به 

هیچ وجـه قابـل پرداخـت نخواهد بـود و عذری در ایـن زمینه از جانب بیمه شـده پذیرفته نمی باشـد. 

ج( بیمه شـدگان در صـورت تمایـل می تواننـد بـا ورود بـه سـامانه samt.tamin.ir بـرگ پرداخـت خـود را بصـورت 
غیرحضـوری )اینرتنتـی( صـادر و  نسـبت بـه پرداخـت آن اقـدام نماینـد.

5- سایر موارد

الـف( در صورتی کـه بیمه شـده صاحبـان حرف و مشـاغل آزاد از شـمول ایـن آیین نامه خـارج و یا طبق قانـون تأمین 
اجتماعـی یـا سـایر قوانیـن مربوطـه مکلـف بـه پرداخـت  حق بیمـه بر اسـاس مقـررات دیگـری گردد موظف اسـت 
مراتـب را کتبـا ًبـه شـعبه مربوطـه اعـالم تا قـرارداد منعقـده مختومه گـردد، بدیهی اسـت حق بیمـه پرداختـی بعد از 
تاریـخ شـمول مقـررات دیگـر قابـل اسـرتداد بوده و سـوابق ایجاد شـده مالک انجـام تعهـدات قانونی نخواهـد بود.  

ب( بیمه شـده حتی املقـدور بـرای ادامـه پرداخـت حق بیمـه در زمـان مراجعه آخرین بـرگ پرداخت حق بیمـه را ارائه 
نماید.
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فرم پیوست شماره 10

شماره:……………………                                                                                                                                                                                      

تاریخ: ……………………

 پیوست: ……………………

به: سازمان تأمین اجتماعی، شعبه................... 

از: کمیته امداد امام خمینی )ره(  

موضوع:  معرفی نامه 

باسالم 

احرتامـاً، دراجـرای بنـد پنـج توافقنامـه شـماره 5000/99825 مـورخ 84/11/17 فی مابین کمیته امـداد امام خمینی 
)ره( و سـازمان تأمیـن اجتماعـی، موضـوع بنـد»ژ« تبـره 15 قانـون بودجه سـال 1384 کشـور، بدینوسـیله آقای/

شناسـنامه  شـماره  ................بـه  متولـد   ...................... .........................فرزنـد  خانـم 
.................صـادره از ................دارنـده کـد ملـی .................کـه در شـغل .................

فعالیـت دارد معرفـی می گـردد. لطفـاً دسـتور فرمائیـد نسـبت بـه عقـد قـرارداد و اعـالم مبلغ حـق بیمه و حـق رسانه 
درمـان نامـربده بـر مبنـای حداقـل دسـتمزد محاسـبه و بـه این شـاخه اعـالم فرمائید تـا اقـدام الزم مبـذول گردد.     

و من ا… التوفیق

رئیس شاخه کمیته امداد امام خمینی »ره«
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فرم پیوست شماره 11

شماره:……………………

تاریخ:  ……………………

پیوست: ……………………

به:  سازمان تأمین اجتماعی، شعبه ....................

از:  بنیاد شهید و امور ایثارگران 

موضوع: معرفی نامه 

باسالم 

احرتامـاً، دراجـرای توافقنامـه فی مابیـن بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران و سـازمان تأمیـن اجتماعی بدینوسـیله  آقای 
/ خانـم …………........... فرزنـد ………………….. متولـد …………… بـه شـماره شناسـنامه 
ملـی  کـد  دارنـده   .………………………..............… از  صـادره   .………………………
……………………. کـه در شـغل ……………………….. فعالیـت دارد معرفـی می گـردد. لطفـاً 
دسـتور فرمائیـد نسـبت بـه عقـد قـرار داد و اعـالم مبلـغ حق بیمـه و حـق رسانه درمـان  نامـربده  و افـراد تحت تکفل 
قانونـی از تاریخ ....................لغایت ............................. بر مبنای دسـتمزد .................  

محاسـبه و بـه ایـن بنیـاد اعـالم نماینـد تـا نسـبت بـه واریـز آن  در مهلت مقـرر قانونـی  اقـدام الزم  بعمـل آید.

و من ا… التوفیق

بنیاد شهید و امور ایثارگران  
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فرم پیوست شماره 12

شماره:……………………

تاریخ: ……………………

پیوست: ……………………

به:  سازمان تأمین اجتماعی، شعبه .......

از:  سازمان بهزیستی کشور

موضوع:  معرفی نامه 

باسالم 

احرتاماً، دراجرای بند »ب« ماده 7 قانون هدفمندسـازی یارانه ها درخصوص بسـط و گسـرتش حمایت های   بیمه ای 
به مددجویان، زنان رسپرسـت خانوار و مربی مهدکودک خود مالک بدینوسـیله آقای / خانم ………………… 
فرزند ………………….. متولد …………… به شـماره شناسنامه ………………………. صادره 
از ………………. دارنـده کـد ملی ……………………. که در شـغل ……………………….. 
فعالیـت دارد معرفـی می گـردد . لطفـاً دسـتور فرمائیـد مراتب عقـد قـرارداد  اعالم گردد تـا مبلغ حق بیمـه نامربده بر 
مبنـای حداقـل دسـتمزد بـه ایـن سـازمان  اعـالم فرمائید تا نسـبت بـه واریز حق بیمـه در مهلـت مقرر قانونـی  اقدام 

الزم  بعمـل آید.

و من ا… التوفیق

سازمان بهزیستی کشور 
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فرم پیوست شماره 13

 شماره:……………………                                                                                                                                                                                      

تاریخ: ……………………

 پیوست: ……………………

به:  سازمان تأمین اجتماعی، شعبه......... 

از:  کمیته امداد امام خمینی )ره(  

موضوع:  معرفی نامه 

باسالم 

احرتامـاً، دراجـرای بنـد »ب« مـاده 7 قانـون هدفمند سـازی یارانه هـا درخصـوص بسـط و گسـرتش حمایت هـای     
بیمه ای به مددجویان و زنان رسپرسـت خانوار، بدینوسـیله آقای / خانم …………… فرزند………         متولد 
…………… به شـماره شناسـنامه ………………………. صادره از …………………………. 
دارنـده کـد ملی ……………………. که در شـغل ………………….. فعالیـت دارد معرفی می گردد . 
لطفـاً دسـتور فرمائیـد نسـبت به عقد قـرار داد و اعالم مبلغ حـق بیمه و حق رسانـه  نامربده بر مبنای حداقل دسـتمزد 

بـه ایـن نهـاد  اقـدام  گـردد تا نسـبت به واریـز حق بیمه متعلقـه  در مهلت مقـرر قانونـی  اقـدام الزم  بعمل آید.

و من ا… التوفیق

رئیس شاخه کمیته امداد امام خمینی)ره(
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فرم پیوست شماره 14

       درخواست برقراری
بيمه مددجویان، زنان رسپرست خانوار و مربیان  مهدکودک های خود مالک  مشمول یارانه 

رياست محرتم تأمني اجتماعی شعبه ..................

با سالم 

احرتاماً، اينجانب آقای / خانم ...................... فرزند .......... شـماره شناسـنامه ...................... 
محـل تولـد .................... محـل صدور....................تاریخ تولـد .............................. 
شـماره ملی ............................. شـماره بیمه ...................................... که در حرفه ..
................................... اشـتغال بـه كار دارم بـا آگاهـی کامـل  از مقـررات مربوطـه، متقاضی  انعقاد 
قـرارداد بيمـه صاحبـان حـرف  و مشـاغل آزاد در برابـر تعهـدات بازنشسـتگی، ......................... بـا نـرخ                                            
پرداخـت  حـق بیمـه ............................ و دسـتمزد مبنـای پرداخـت حـق بیمه بـه میـزان ............

..................... ریـال

 بااستفاده از حمایت درمان                 

 عدم استفاده ازحمایت درمان   

مـی باشـم .ضمنـاً هرگونـه تغيـر در مقـررات مربوطـه اعـم از نـرخ  پرداخـت حـق بیمـه،  دسـتمزد مبنـای پرداخـت 
حـق بيمـه، شـيوه پرداخـت، نحـوه ارائـه تعهـدات قانونـی و درمانـی و زمـان  بهره منـدی از آن را كـه طبـق رویـه 
جـاری صنـدوق تأمیـن اجتماعـی ملـزم به انجام آن اسـت بعنـوان الحاقیـه به قـرارداد تلقی می گـردد و  بـا ارائه این 

درخواسـت قبـول نمـوده و خـود را ملـزم بـه پذیـرش  آن مطابـق تغییـرات می دانـم.

مشخصات هويتی افراد تحت تکفل  قانونی در زمان تقاضا: 

ردیف  نام و نام
خانوادگی

 شماره
شناسنامه

شماره ملی تاریخ تولد   نسبت با
متقاضی

ضمن تأیید اظهارات فوق متعهد می گردم: 

1- در صورتیکـه از موضـوع درخواسـت خـود منـرف گـردم حداکـر ظـرف مـدت دو مـاه از تاریخ ثبت آن در شـعبه 
تأمیـن اجتماعـی مراتـب را کتبـاً   اعـالم می نمایـم و در غیـر اینصورت رصفـاً به واسـطۀ ارائه درخواسـت و  همچنین 

عـدم پیگیـری موضـوع  کـه منتـج  به انعقـاد قـرارداد  و  پرداخـت حق بیمـه نگردیـده  ادعایی نخواهم داشـت .

2-  در تاریـخ درخواسـت بیمـه صاحبان حرف و مشـاغل آزاد مشـمول هیچ یک از نظام هـای حمایتی بیمه ای خاص 
و یـا اشـتغال در کارگاه هـای مشـمول قانـون تأمیـن اجتماعی نبـوده و چنانچه خـالف آن ثابت گردد قـرارداد منعقده 

باطـل و از ایـن نظـر هیچ گونه حقی نخواهم داشـت .

3- در صورتی کـه بیمه شـده بعـد از انعقـاد قـرارداد و در حیـن پرداخـت حق بیمه مشـمول قانون تأمیـن اجتماعی و یا 
نظـام حمایتـی بیمـه ای خـاص قرارگیرد مکلف اسـت موضـوع را کتباً به شـعبه ذی ربط اعـالم نماید. 
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4- رصاحتـاً اعـالم می نمایـم که از تاریخ 1388/1/1 تا تاریخ ارائه و ثبت این درخواسـت به هیچ طریقی نزد سـازمان  
تأمیـن اجتماعی سـابقه پرداخت حـق بیمه ندارم و چنانچه خـالف این موضوع ثابت گردد هیچگونه ادعائی نسـبت 
بـه خـروج  از ردیـف مشـمولین دریافت کنندگان کمک از محـل  منابع اختصاصی هدفمند کـردن یارانه ها را نخواهم 

داشـت و در صـورت تمایل، شـخصاً با پرداخت کل حق بیمه نسـبت بـه ادامه بیمه خود اقـدام می نمایم . 

5- چنانچـه حرفـه مـورد قـرارداد خود را از دسـت دهم مراتب را کتباً به شـعبه مربوطه اعالم نمایم تا نسـبت به تنظیم 
قرارداد مجدد متناسـب با شـغل جدیـد اقدام گردد. 

6- در صورتی کـه بعـد از انعقـاد قـرارداد و در حیـن پرداخـت حـق بیمـه مشـمول قانـون تأمیـن اجتماعـی و یـا نظـام 
حمایتـی بیمـه ای خـاص گردیـدم موضـوع را کتبـاً بـه شـعبه ذی ربـط اعـالم نمایم.  

نشانی محل سكونت: ..............................................................................

نشانی محل اشتغال: .......................................................

شماره تماس: ...........................

كد پستی: .................................                                                                                               

                                                                                                                                                                  امضاء و  اثر انگشت متقاضی

توضيحات: 

1-  تعهدات  بيمه ای و نرخ های پرداخت حق بيمه 

الف( بيمه بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی با نرخ حق بيمه 14% )12 % سهم بيمه شده + 2% سهم دولت(. 

ب ( بيمـه بازنشسـتگی و فـوت قبـل و بعـد از بازنشسـتگی بـا نرخ حق بيمه 16% ) 14% سـهم بيمه شـده + 2% سـهم 
دولت(.

ج( بيمه بازنشستگي، ازکارافتادگی و فوت با نرخ حق بيمه 20% )18% سهم بيمه شده +2% سهم دولت(.

* اسـتفاده ازمزایـای مقـرر کاًل یـا بعضـاً تابع رشایـط پیش بینی شـده در قانون تأمیـن اجتماعی و تغییـرات بعدی آن 
خواهدبود.

تذکـر: بیمه شـده حسـب قـرارداد منعقـده در برابـر تعهـد مربوطـه بیمـه می گـردد و در زمینـه سـایر تعهدات خـارج از 
قـرارداد فاقـد پوشـش بیمه ای می باشـد.

2- درآمد مبنای پرداخت حق بیمه

 بـر اسـاس توافقـات به عمل آمـده دسـتمزد مبنـای پرداخت حـق بیمه مددجویـان، زنان رسپرسـت خانـوار و مربیان 
مهد کودک هـای خود مالـک مشـمول یارانـه رصفاً بر اسـاس حداقل دسـتمزد مصوب شـورای عالی کار در هر سـال 

خواهـد بود.

3- رشایط برخورداری از خدمات درمانی سازمان

مددجویان، زنان رسپرسـت خانوار و مربیان مهد کودک خود مالک تحت پوشـش سـازمان بهزیسـتی کشـور  عالوه 
بـر پرداخـت حق بیمـه، درصـورت تمایـل بـه اسـتفاده از خدمـات درمانـی سـازمان تأمیـن اجتماعـی می تواننـد بـا 
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پرداخـت حـق رسانـه درمان و پـس از انجام اقدامـات الزم، خود وافراد تحت تکفلشـان را  مطابق مقــررات مربوطه 
تحت پوشـش حمایـت  درمـان سـازمان قراردهند.

4- چگونگی پرداخت حق بیمه

الـف( متقاضیـان می بایسـت پـس از انعقـاد قـرارداد، حـق بیمـه متعلقـه را از تاریـخ ثبـت درخواسـت تـا تاریـخ عقد 
قـرارداد بطـور یکجـا بـه سـازمان پرداخـت نمایند.

ب( پـس از اولیـن پرداخـت، بیمه شـده بایسـتی حـق بیمـه مربـوط به هرمـاه را حداکر تـا آخریـن روز دو مـاه بعد به 
سـازمان پرداخـت نمایـد در غیـر اینصـورت از ماهی کـه حق بیمـه آن پرداخت نگردیده اسـت، قرارداد منعقـده لغو و 
ادامـه پرداخـت حق بیمـه منوط بـه احـراز رشایط و عقد قـرارداد مجـدد خواهد بود. بدیهی اسـت وقفۀ ایجاد شـده به 

هیچ وجـه قابـل پرداخـت نخواهد بـود و عذری در ایـن زمینه از جانب بیمه شـده پذیرفته نمی باشـد.

 5- سایر موارد

الـف( در صورتی کـه بیمه شـده صاحبـان حرف و مشـاغل آزاد از شـمول ایـن آیین نامه خـارج و یا طبق قانـون تأمین 
اجتماعـی یـا سـایر قوانیـن مربوطـه مکلـف بـه پرداخـت  حق بیمـه بر اسـاس مقـررات دیگـری گردد موظف اسـت 
مراتـب را کتباًبـه شـعبه مربوطـه اعـالم تـا قـرارداد منعقـده مختومـه گـردد، بدیهی اسـت حق بیمـه پرداختـی بعد از 
تاریـخ شـمول مقـررات دیگـر قابل اسـرتداد بـوده و سـوابق ایجاد شـده مالک انجـام تعهـدات قانونی نخواهـد بود. 

ب( بیمه شـده مکلـف اسـت   بـرای ادامـه پرداخـت حق بیمـه در زمـان مراجعـه آخریـن بـرگ پرداخـت حق بیمـه را 
نماید.  ارائـه 

ج( مربیـان مهدکـودک خود مالک و مددجویان تحت پوشـش سـازمان بهزیسـتی کشـور درصورت تمایـل می توانند 
بـا ورود بـه سـامانه samt.tamin.ir بـرگ پرداخـت حـق بیمه خـود را  بصورت غیرحضـوری )اینرتنتی( صادر و نسـبت 

بـه پرداخت آن اقـدام نمایند.
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فرم پیوست شماره 15

قرارداد بیمه مددجویان، زنان رسپرست خانوار و
مربیان مهد کودک های خود مالک مشمول یارانه

این قرارداد بین سـازمان   تأمین اجتماعی شـعبه .................... و آقای / خانم .......................... 
 ...................................... شناسـنامه  شـماره  بـه   .................................... فرزنـد 
شـماره ملـی...........................  شـماره بیمـه ............................. بـه نشـانی  .............
.................................. و دارای ...................... روز سـابقه پرداخـت حـق بیمـه قابـل قبـول 
کـه در حرفـه ................... اشـتغال بـه کار دارد،  بـا آگاهـی کامل از مفاد آیین نامه و مقـررات مربوط به بیمه 
صاحبـان حـرف و مشـاغل آزاد و بـا توجـه بـه تذکـرات مندرج در ظهـر این قـرارداد و بر اسـاس درخواسـت کتبی که 
طـی شـماره  ......................... مـورخ ........................ ثبـت دفـرت واحـد تأمیـن اجتماعی مزبور 
گردیده به منظـوِر برخورداری ازحمایت های  بازنشسـتگی،  ........................ و......................... 

بـه رشح ذیـل منعقـد می گردد: 

الـف -  درآمـد مبنـای  پرداخت  حق بیمه مــورد درخــواست روزانه معـادل ........................... ریال اسـت 
بـدون رسانـه درمان     کـه بـر مبنــای .................................. درصــد   بـا رسانـه درمـان 

می بایست به سازمان در مهلـت مقــرر  پرداخت گردد.  

ب -  برابـر اعـالم سـازمان هدفمند سـازی یارانه هـا بیمه شـدگان مورِد  نظـر از   حق بیمه کامل)با نرخ27%( بر اسـاس 
حداقـل دسـتمزد مصـوب شـورای عالی کار بـه عنوان کمک دولـت ازمحل منابـع حاصلـه از هدفمند سـازی یارانه ها 

برخوردار می باشـند.  

 ضمناً متقاضی متعهد می گردد:

1-  در تاریخ درخواسـت بیمه صاحبان حرف و مشـاغل آزاد مشـمول هیچ یک از نظام های حمایتی  بیمه ای  )اشـتغال 
در کارگاه هـای مشـمول قانـون تأمین اجتماعـی و یا نظام های  بیمه ای خـاص( نبوده و چنانچه خـالف آن ثابت گردد 

قـرارداد منعقـده باطـل بوده و از ایـن نظر هیچگونه حقی برای وی وجـود ندارد. 

2-  در صورتی کـه بیمه شـده بعـد از انعقـاد قـرارداد و در حیـن پرداخت حق بیمه مشـمول قانون تأمیـن اجتماعی و یا 
نظـام حمایتـی بیمـه ای خاص قرارگیرد مکلف اسـت موضـوع را کتباً به شـعبه ذی ربط اعـالم نماید. 

3- از تاریـخ 1388/1/1 تـا تاریـخ ارائـه و ثبـت درخواسـت بـه هیـچ طریقـی نـزد سـازمان  تأمیـن اجتماعـی  سـابقه 
پرداخـت حـق بیمـه و اشـتغال در کارگاه هـای مشـمول قانـون تأمیـن اجتماعـی را نداشـته و چنانچـه خـالف ایـن 
موضـوع ثابـت گـردد هیچ گونـه ادعائی نسـبت به خـروج  از ردیـف مشـمولین دریافت کننده کمک اختصـاص یافته  
از محـل هدفمنـد کـردن یارانه هـا را  نخواهـد داشـت و در صورت تمایل شـخصاً بـا پرداخت کل حق بیمه نسـبت به 

ادامـه بیمه خـود اقـدام خواهـد نمود.

4-  اسـتفاده از مزایای تأمین اجتماعی در زمان بیمه پردازی و یا در دوران اسـتفاده از مسـتمری های بازنشسـتگی، 
از کارافتادگـی و فـوت از هـر نظـر تابـع رشایـط پیش بینی شـده در قانـون تأمیـن اجتماعـی و تغییـرات بعـدی آن 

خواهد بود.
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تذکرات مهم:

تذکر اول: قرارداد مخدوش معترب نمی باشد و بایستی بدون خط خوردگی تنظیم گردد.

تذکـر دوم: تـا زمانـی کـه پرداخت حـق بیمه متعلقه ظـرف مهلت مقرر صـورت نگیرد طرف قـرارداد سـازمان  تأمین 
اجتماعـی متقاضـی تلقـی می گـردد و به محض پرداخت حـق بیمه در اعداد بیمه شـدگان قـرار می گیرد.  

تذکرسـوم: متقاضـی موظـف اسـت به محـض تغییر نشـانی، مراتب را شـخصاً و کتباً به شـعبه ای که بیمه پـرداز آن 
می باشـد، اعالم نماید.    

           نام و نام خانوادگی رئیس واحد اجرایی سازمان     

                                            امضاء

                                        

       نام و نام خانوادگی مسئول واحد امور فنی بیمه شدگان    

                                            امضاء

                                     

                   نام و نام خانوادگی اقدام کننده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 امضاءو  اثر انگشت متقاضی: 

توضيحات: 

1-  تعهدات  بيمه ای و نرخ های پرداخت حق بيمه 

الف( بيمه بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی با نرخ حق بيمه 14% )12 % سهم بيمه شده + 2% سهم دولت(. 

ب( بيمـه بازنشسـتگی و فـوت قبـل و بعـد از بازنشسـتگی بـا نرخ حـق بيمه 16% )14% سـهم بيمه شـده + 2% سـهم 
دولت(.

ج ( بيمه بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت با نرخ حق بيمه 20% )18% سهم بيمه شده +2% سهم دولت(.

* اسـتفاده ازمزایـای مقـرر کاًل یـا بعضـاً تابع رشایـط پیش بینی شـده در قانون تأمیـن اجتماعی و تغییـرات بعدی آن 
خواهـد بود.

تذکـر: بیمه شـده حسـب قـرارداد منعقـده در برابـر تعهـد مربوطـه بیمـه می گـردد و در زمینـه سـایر تعهدات خـارج از 
قـرارداد فاقـد پوشـش بیمه ای می باشـد.

2- درآمد مبنای پرداخت حق بیمه

 بـر اسـاس توافقـات بـه عمل آمده دسـتمزد مبنای پرداخـت حق بیمـه مددجویان، زنان رسپرسـت خانـوار و مربیان 
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مهد کودک هـای خود مالـک مشـمول یارانـه رصفاً بر اسـاس حداقل دسـتمزد مصوب شـورای عالی کار در هر سـال 
خواهـد بود.

3- رشایط برخورداری از خدمات درمانی سازمان

مددجویان،زنـان رسپرسـت خانـوار و مربیان مهد کودک خود مالک تحت پوشـش سـازمان بهزیسـتی کشـور  عالوه 
بـر پرداخـت حق بیمـه، درصـورت تمایـل بـه اسـتفاده از خدمـات درمانـی سـازمان تأمیـن اجتماعـی می تواننـد بـا 
پرداخـت حـق رسانـه درمـان و پس از انجـام اقدامات الزم، خود و افراد تحت تکفلشـان را  مطابق مقــررات مربوطه 

تحت پوشـش حمایـت  درمـان سـازمان قراردهند.

4- چگونگی پرداخت حق بیمه

الـف( متقاضیـان می بایسـت پـس از انعقـاد قـرارداد، حـق بیمـه متعلقـه را از تاریـخ ثبـت درخواسـت تـا تاریـخ عقد 
قـرارداد بطـور یکجـا بـه سـازمان پرداخـت نمایند.

ب( پـس از اولیـن پرداخـت، بیمه شـده بایسـتی حـق بیمـه مربـوط به هرمـاه را حداکر تـا آخریـن روز دو مـاه بعد به 
سـازمان پرداخـت نمایـد در غیـر اینصـورت از ماهی کـه حق بیمـه آن پرداخت نگردیده اسـت، قرارداد منعقـده لغو و 
ادامـه پرداخـت حق بیمـه منوط بـه احـراز رشایط و عقد قـرارداد مجـدد خواهد بود. بدیهی اسـت وقفۀ ایجاد شـده به 

هیچ وجـه قابـل پرداخـت نخواهد بـود و عذری در ایـن زمینه از جانب بیمه شـده پذیرفته نمی باشـد.

 5- سایر موارد

الـف( در صورتی کـه بیمه شـده صاحبـان حرف و مشـاغل آزاد از شـمول ایـن آیین نامه خـارج و یا طبق قانـون تأمین 
اجتماعـی یـا سـایر قوانیـن مربوطـه مکلـف بـه پرداخـت  حق بیمـه بر اسـاس مقـررات دیگـری گردد موظف اسـت 
مراتـب را کتباًبـه شـعبه مربوطـه اعـالم تـا قـرارداد منعقـده مختومـه گـردد، بدیهی اسـت حق بیمـه پرداختـی بعد از 
تاریـخ شـمول مقـررات دیگـر قابل اسـرتداد بـوده و سـوابق ایجاد شـده مالک انجـام تعهـدات قانونی نخواهـد بود. 

ب( بیمه شـده مکلـف اسـت  بـرای ادامـه پرداخت حق بیمه در زمـان مراجعه آخرین بـرگ پرداخت حق بیمـه را ارائه 
نماید. 

ج( مربیـان مهدکـودک خود مالک و مددجویان تحت پوشـش سـازمان بهزیسـتی کشـور  درصورت تمایـل می توانند 
بـا ورود بـه سـامانه samt.tamin.ir بـرگ پرداخـت حـق بیمه خـود را  بصورت غیرحضـوری )اینرتنتی( صادر و نسـبت 

بـه پرداخت آن اقـدام نمایند.
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فرم پیوست شماره 16

 شماره:……………………                                                                                                                                                                                      

تاریخ: ……………………

 پیوست: ……………………

 سازمان تأمین اجتماعی، شعبه.........

 موضوع: معرفی متقاضیان بیمه نخبگان و استعداد های برتر  

باسالم 

احرتامـاً، دراجـرای بخشـنامه شـماره 677 امور فنی بیمه شـدگان، موضـوع توافقنامـه مـورخ 1393/12/1 فی مابین 
.........................فرزنـد  /خانـم  آقـای  بدینوسـیله  اجتماعـی،  تأمیـن  سـازمان  و  نخبـگان  ملـی  بنیـاد 
...................... متولد ................به شـماره شناسنامه .................صادره از ................

دارنـده کـد ملـی .......................... کـه  بـه عنـوان  پژوهشـگر )بـدون احـراز رابطـه مزدبگیـری( شـاغل 
محسـوب گردیـده و تحـت پوشـش مقـررات حمایتی خاص قـرار ندارد  معرفی می گردد. خواهشـمند اسـت دسـتور 
فرمائیـد نسـبت بـه عقـد قـرارداد بیمه صاحبان حـرف و مشـاغل آزاد بـدون درمان و محاسـبه مبلغ حق بیمـه نامربده 

بـر مبنـای حداقـل دسـتمزد مصـوب شـورای عالـی کار اقـدام و از نتیجـه این بنیـاد را مطلـع نمایند.     

و من ا… التوفیق

بنیاد ملی نخبگان /استان.......
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فرم پیوست شماره 17

ایـن قرارداد بین سـازمان تأمین اجتماعـی شـعبه ........................ و آقای / خانـم .......................
..............  فرزند ............ به شـماره شناسـنامه ....................... متولد  /    /    13  ............... 
 .................................... بیمـه  شـماره  ملـی...........................................  شـماره 
دارای  .................روز سـابقه  پرداخـت حـق بیمه قابل قبـول که در حرفه .........................اشـتغال 
بـه کار دارد، بـا آگاهـی کامـل از مفـاد آیین نامـه و مقـررات مربـوط بـه بیمه صاحبـان حـرف و مشـاغل آزاد و توجه به 
تذکـرات منـدرج در ظهـر ایـن قرارداد و بر اسـاس درخواسـت کتبی که طـی نامـه شـماره ......................... 
مـورخ ........................ ثبـت دفـرت واحد تأمیـن اجتماعی مزبور گردیده به منظوِر برخـورداری ازحمایت های  

بازنشسـتگی و ....................... و......................... بـه رشح ذیـل منعقـد   می گردد: 

*  متقاضـی اعـالم مـی دارد مبنای پرداخت  حق بیمه مــورد درخــواست روزانـه معـادل ......................... 
ریال که بر مبنــای .............. درصــد بدون رسانه درمان را  به ســازمان در مهلــت مقـــرر پرداخت می نماید.

*  متقاضـی اعـالم مـی دارد کـه در تاریـخ درخواسـت بیمـه صاحبـان حـرف و مشـاغل آزاد مشـمول هیچ یـک از 
نظام هـای حمایتـی   بیمـه ای  )اشـتغال در کارگاه هـای مشـمول قانـون تأمیـن اجتماعـی و نظـام بیمـه ای خـاص( 
نمی باشـدو چنانچـه خـالف آن ثابـت گـردد قرارداد منعقـده باطل بـوده و از این نظـر هیچگونه حقی بـرای متقاضی 

وجود نـدارد .

* اسـتفاده از مزایـای تأمیـن اجتماعـی در زمـان بیمه پردازی و یا در دوران اسـتفاده از مسـتمری های بازنشسـتگی، 
از کارافتادگـی و فـوت از هـر نظـر تابع رشایط پیش بینی شـده در قانـون تأمین اجتماعی و تغییرات بعـدی آن خواهد 

بود.

* متقاضـی بایـد چنانچـه حرفـه مـورد قـرارداد خـود را از دسـت دهـد مراتـب را کتباً بـه شـعبه مربوطه اعـالم نماید تا 
نسـبت بـه تنظیـم قـرارداد مجدد متناسـب با شـغل جدیـد اقـدام گردد. 

*در صورتی کـه بعـد از انعقـاد قـرارداد و در حیـن پرداخـت حـق بیمـه مشـمول قانـون تأمیـن اجتماعـی و یـا نظـام 
حمایتـی بیمـه ای خـاص گردیـد موضـوع را کتبـاً بـه شـعبه ذی ربـط اعـالم نمایـد. 

تذکرات مهم: 

1- قرارداد مخدوش معترب نمی باشد و بایستی بدون خط خوردگی تنظیم گردد. 

2- تـا زمانـی کـه پرداخـت حق بیمـه متعلقه ظرف مهلت مقرر صـورت نگیرد طرف قـرارداد سـازمان تأمین اجتماعی 
متقاضـی تلقـی می گـردد و به محـض پرداخت حق بیمه در اعداد بیمه شـدگان قـرار می گیرد. 

نام و نام خانوادگی رئیس واحد اجرایی سازمان

                                    امضاء                                                                                                               امضاء و  اثر انگشت متقاضی 

 نام و نام خانوادگی مسئول واحد امور فنی بیمه شدگان         

                                    امضاء

اقدام کننده:   

   

قرارداد بیمه نخبگان و استعدادهای برتر 

112



توضيحات: 

1-  تعهدات  بيمه ای و نرخ های پرداخت حق بيمه 

الف( بيمه بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی با نرخ حق بيمه 14% )12 % سهم بيمه شده + 2% سهم دولت(. 

ب( بيمـه بازنشسـتگی و فـوت قبـل و بعـد از بازنشسـتگی بـا نرخ حـق بيمه 16% )14% سـهم بيمه شـده + 2% سـهم 
دولت(.

ج ( بيمه بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت با نرخ حق بيمه 20% )18% سهم بيمه شده +2% سهم دولت(.

* اسـتفاده ازمزایـای مقـرر کاًل یـا بعضـاً تابع رشایـط پیش بینی شـده در قانون تأمیـن اجتماعی و تغییـرات بعدی آن 
خواهدبود.

2- درآمد مبنای پرداخت حق بیمه

الـف( مبنـای پرداخـت حـق بیمـه متقاضیانـی کـه 5 سـال و یـا کمـرت از 5 سـال سـابقه پرداخـت حـق بیمـه دارند به 
انتخـاب متقاضـی بیـن حداقـل و حداکر دسـتمزد مبنـای پرداخت حق بیمه شـاغلین خواهـد بود و مبنـای پرداخت 
حـق بیمـه متقاضیانـی کـه بیش از 5 سـال سـابقه پرداخت حـق بیمه دارند دسـتمزد مبنـای پرداخت حـق بیمه آنان 
بیـن حداقـل دسـتمزد مصوب شـورای عالی کار تـا حداکر میانگین دسـتمزد آخریـن 360 روز قبل از ثبـت تقاضا به 

انتخـاب متقاضی خواهـد بود .

ب( در ابتـدای هـر سـال به میزان درصدی که طبق مقررات مصوب شـورای عالی کار به سـطوح دسـتمزد شـاغلین 
اضافـه  می گـردد مبنـای پرداخـت حق بیمه بیمه شـدگان افزایـش می یابد و در هـر حال مبنای پرداخـت حق بیمه از 

حداقل دسـتمزد مصوب شـورای عالی کار کمرت و از حداکر دسـتمزد مصوب بیشـرت نخواهد بود.  

3- رشایط برخورداری از خدمات درمانی سازمان

متقاضـی عـالوه بـر پرداخـت حق بیمـه، درصـورت تمایـل به اسـتفاده از خدمـات درمانی سـازمان تأمیـن اجتماعی 
می توانـد پـس از انجـام اقدامـات الزم بـا پرداخـت رسانـه درمان بـرای خود وافـراد تحـت تکفلش مطابق مقــررات 

مربوطـه از درمان سـازمان بهره مند شـود.

4- چگونگی پرداخت حق بیمه

الـف( متقاضـی می بایسـت پـس از انعقـاد قـرارداد، حق بیمه متعلقه و یا حسـب مـورد حق رسانـه درمـان را از تاریخ 
ثبـت درخواسـت تـا تاریخ عقـد قرارداد بطـور یکجا به سـازمان پرداخـت نمایند.

ب( پـس از اولیـن پرداخـت، بیمه شـده بایسـتی حـق بیمـه مربـوط به هرمـاه را حداکر تـا آخریـن روز دو مـاه بعد به 
سـازمان پرداخـت نمایـد در غیـر اینصـورت از ماهی کـه حق بیمـه آن پرداخت نگردیده اسـت، قرارداد منعقـده لغو و 
ادامـه پرداخـت حق بیمـه منوط بـه احـراز رشایط و عقد قـرارداد مجـدد خواهد بود. بدیهی اسـت وقفه ایجاد شـده به 

هیچ وجـه قابـل پرداخـت نخواهد بـود و عذری در ایـن زمینه از جانب بیمه شـده پذیرفته نمی باشـد. 

5- سایر موارد

الـف( در صورتی کـه بیمه شـده صاحبـان حرف و مشـاغل آزاد از شـمول ایـن آیین نامه خـارج و یا طبق قانـون تأمین 
اجتماعـی یـا سـایر قوانیـن مربوطـه مکلـف بـه پرداخـت  حق بیمـه بر اسـاس مقـررات دیگـری گردد موظف اسـت 
مراتـب را کتباًبـه شـعبه مربوطـه اعـالم تـا قـرارداد منعقـده مختومـه گـردد، بدیهی اسـت حق بیمـه پرداختـی بعد از 
تاریـخ شـمول مقـررات دیگـر قابل اسـرتداد بـوده و سـوابق ایجاد شـده مالک انجـام تعهـدات قانونی نخواهـد بود.  

ب( بیمه شـده حتی املقـدور بـرای ادامـه پرداخـت حـق بیمـه در زمـان مراجعـه آخریـن بـرگ پرداخـت حـق بیمـه را 
ارائه نمایـد.
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فرم پیوست شماره 18

واحد امور فنی بیمه شدگان 

با سالم؛ 

احرتامـاً، در اجـرای دسـتور اداری شـماره ................مـورخ .................. نظـر به اینکـه آقای /خانم ..
.............................. بیمه شده شـماره ......................................................... 
خواهـان بهره منـدی از تعهـدات قانونـی مقـرر در بیمه صاحبان حـرف و مشـاغل آزاد و ادامه بیمه به طـور اختیاری، 
انتقـال پرونده و اعالم سـابقه به سـایر شـعب و... می باشـد لذا خواهشـمند اسـت در صورت عدم وجـود بدهی بابت 

ایـام بیمه پـردازی، مراتـب را اعالم تـا اقدام الزم بـه عمل آید. 

                                                                                                                مسئول واحد نام نویسی و حساب های انفرادی 

                                                                                                                    نام و نام خانوادگی و امضاء 

واحد نام نویسی و حساب های انفرادی 

با سالم؛ 

احرتاماً بدینوسـیله موضوع عدم بدهـی آقـای /خانـم ........................................................
.................... بیمه شـده شـماره ..................................... جهـت هرگونـه اقـدام الزم اعالم 

می گردد. 

                                                                                                                       مسئول واحد امور فنی بیمه شدگان 

                                                                                                                              نام و نام خانوادگی و امضاء 
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جدول پیوست شماره 1

لیست مشمولین بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و مراجع معرفی کننده

تاریخ شمول دستورالعمل حرفه مشمول مرجع معرف ردیف

دستورالعمل شماره یک بیمه 
صاحبان حرف و مشاغل آزاد

1367/7/2 ارائه پروانه کسب 
یا معرفی نامه از 

سوی مراجع ذی ربط 
)شورای مرکزی 

اصناف، اتحادیه ها،  
شهرداری ها، 
بخشداری ها، 

فرمانداری ها،جهاد 
سازندگی، وزارت کار و 
امور اجتماعی، سازمان 

بهزیستی

کارفرمایان کلیه 
فعالیت های مشمول 

تأمین اجتماعی

1

دستورالعمل شماره یک بیمه 
صاحبان حرف و مشاغل آزاد

1367/7/2 ارائه پروانه کسب یا 
معرفی نامه از سوی 

مراجع ذی ربط

)شورای مرکزی اصناف، 
اتحادیه ها، شهرداری ها، 

بخشداری ها، 
فرمانداری ها، جهاد 

سازندگی، وزارت کار و 
امور اجتماعی، سازمان 

بهزیستی(

خویش فرمایان 
فعالیت های مشمول 

تأمین اجتماعی

)کارفرمایانی که شخصاً 
به کار اشتغال دارند و 
فاقد کارگر می باشند(

2

دستورالعمل شماره یک بیمه 
صاحبان حرف و مشاغل آزاد

1367/7/2 سازمان تاکسیرانی یا 
اتحادیه های مربوطه

رانندگان تاکسی و 
تاکسی بار

3

دستورالعمل شماره یک بیمه 
صاحبان حرف و مشاغل آزاد

1367/7/2 شورای اسالمی بنایان 
خانه کارگر

بنایان و کارگران 
ساختمانی

4

دستورالعمل شماره یک بیمه 
صاحبان حرف و مشاغل آزاد

1367/7/2 وزرات ارشاد اسالمی هرنمندان 5

بخشنامه 591 فنی 1367/11/1 مراجع تقلید، آیات 
عظام، حوزه های 

علمیه، مدارس علوم 
دینی، مراکز اسالمی، 
ائمه جمعه و سازمان 

تبلیغات اسالمی

روحانیون 6

بخشنامه 592 فنی 1367/12/1 امام جماعت یا هیئت 
امناء مسجد

خادمین مساجد 7
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جدول پیوست شماره1

لیست مشمولین بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و مراجع معرفی کننده

تاریخ شمول دستورالعمل حرفه مشمول مرجع معرف ردیف

بخشنامه 598 فنی 1368/11/10 ارائه مجوز اشتغال 
صادره از سوی مراجع 

ذیصالح و معرفی واحد 
درآمد شعبه

کارفرمایان کلیه 
فعالیت های مشمول 

تأمین اجتماعی

8

بخشنامه 598 فنی 1368/11/10 ارائه مجوز اشتغال 
معترب و معرفی واحد 

درآمد شعبه و یا حسب 
مورد تحویل معرفی نامه 
صادره از سوی شورای 

مرکزی اصناف، 
فرمانداری، شهرداری، 

بخشداری، سازمان های 
دولتی و وابسته به دولت 

،نهادهای انقالب 
اسالمی، ژاندرمری و یا 

سایر مراجع ذی ربط

خویش فرمایانی که 
فعالیت آنان مشمول 

مقررات تأمین اجتماعی 
قرار دارند

9

بخشنامه 598 فنی 1368/11/10 واحد درآمد شعبه رشکاء کارفرما)رشکت 
معدنی یا تجاری(

10

بخشنامه 598 فنی 1368/11/10 ارائه تصویر مفاصا 
حساب پیمان منعقده 
قبلی و معرفی واحد 

درآمد شعبه

پیمانکاران 11

بخشنامه 598 فنی 1368/11/10 با ارائه معرفی نامه از 
سوی رشکت و تصویر 
آگهی آخرین تغییرات 
رشکت و تأیید موضوع 
توسط واحد درآمد شعبه

اعضاء اصلی هیئت 
مدیره رشکت ها

12

بخشنامه 598 فنی 1368/11/10 ارائه تصویر آگهی 
تأسیس و یا آخرین 
تغییرات در روزنامه 

رسمی که مبین قید نام 
متقاضی باشد

سهامداران رشکت های 
سهامی خاص به رشط 
اشتغال و عدم دریافت 

مزد

13

بخشنامه 598 فنی 1368/11/10 امام جمعه و یا نماینده و 
یا ستاد نماز جمعه

کارگزاران ستادهای 
نماز جمعه

14
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جدول پیوست شماره1

لیست مشمولین بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و مراجع معرفی کننده

تاریخ شمول دستورالعمل حرفه مشمول مرجع معرف ردیف

بخشنامه 598 فنی و دستور 
اداری شماره 5015/81 مورخ 

1379/1/7

1368/11/10 امام جمعه کارگزاران دفاتر ائمه 
جمعه

15

بخشنامه 598 فنی و دستور 
اداری شماره 5015/81 مورخ 

1379/1/7

1368/11/10 نماینده مجلس شورای 
اسالمی

کارگزاران دفاتر 
نمایندگان مجلس 

شورای اسالمی

16

بخشنامه 598 فنی 1368/11/10 وزارت ارشاد اسالمی یا 
واحدهای تابعه

هرنمندان 17

بخشنامه 598 فنی 1368/11/10 ارائه اصل کارنامه معترب و 
یا معرفی نامه از شهربانی 

یا شهرداری یا سازمان 
تاکسیرانی یا رشکت واحد 
یا اتحادیه  های مربوطه 
یا تعاونی های مربوطه 
که در امر توزیع لوازم 

به قیمت دولتی فعالیت 
دارند

رانندگان تاکسی، 
تاکسی بار، وانت بار، 

مینی بوس های خطوط 
داخل شهری

18

بخشنامه 598 فنی 1368/11/10 امام جماعت محل 
سکونت و یا هیئت امناء 

مسجد محل سکونت 
و یا انجمن اسالمی 
و یا شورای اسالمی 

محل سکونت یا شورای 
اسالمی بنایان خانه 
کارگر یا شهرداری یا 
شهربانی یا ژاندرمری 

یا بخشداری محل 
سکونت یا محل اشتغال 

یا سایر مراجع ذی ربط

بنایان و کارگران 
ساختمانی که به صورت 

آزاد فعالیت دارند

19

بخشنامه 607 فنی و دستور 
اداری شماره  5015/81 مورخ 

1379/1/7

1369/7/1 سازمان پژوهش های 
علمی و صنعتی ایران

مخرتعین، مبتکرین و 
نوآوران

20

بخشنامه 607 فنی 1369/7/1 وزارت خانه ها و یا 
سازمان های ذی ربط

نویسندگان، مورخین و 
شاعران

21

بخشنامه 607 فنی 1369/7/1 وزارت ارشاد اسالمی 
و اتحادیه ها و 

سندیکاهای ذی ربط

خربنگاران و عکاسان 
حرفه ای

22
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جدول پیوست شماره 1

لیست مشمولین بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و مراجع معرفی کننده

تاریخ شمول دستورالعمل حرفه مشمول مرجع معرف ردیف

بخشنامه 607 فنی و 639 فنی 1369/7/1 و 

1383/11/12

سازمان تربیت بدنی یا 
باشگاه های ذی ربط

ورزشکاران 23

بخشنامه 607 فنی 1369/7/1 شهربانی یا شهرداری 
و یا اتحادیه ها و 

تعاونی های مربوطه

رانندگان کمپرسی 24

1/18434-52 مورخ 1376/6/29 1376/7/1 ارائه گواهی اتحادیه 
آژانس های تاکسی 
تلفنی یا مجمع امور 

صنفی ذی ربط

رانندگان شاغل 
درآژانس های تاکسی 

تلفنی

25

5015/81 مورخ 1379/1/7 1379/1/7 واحد درآمد حق بیمه کارفرمایان کلیه 
کارگاه های فعال 

مشمول تأمین اجتماعی

26

5015/81 مورخ 1379/1/7 1379/1/7 ارائه مدارک شناسائی 
مبنی بر کار فرمائی 

یا معرفی واحد درآمد 
حق بیمه

خویش فرمایان 
فعالیت های مشمول 

تأمین اجتماعی
)کارفرمایانی که شخصاً 

به کار اشتغال دارند و 
فاقد کارگر می باشند(

27

5015/81 مورخ 1379/1/7 1379/1/7 ارائه تصویر پیمان در 
حال انجام و معرفی 
واحد درآمد حق بیمه
) اشخاص حقیقی (

پیمانکاران 28

5015/81 مورخ 1379/1/7 1379/1/7 حوزه های علمیه یا 
سازمان تبلیغات اسالمی

روحانیون 29

5015/81 مورخ 1379/1/7 1379/1/7 ستاد نماز جمعه و تأیید 
امام جمعه

کارگزاران ستادهای 
نماز جمعه

30

5015/81 مورخ 1379/1/7 1379/1/7 هیئت امنای مسجد 
و تأیید امام جماعت 

مسجد

خادمین مساجد 31

5015/81 مورخ 1379/1/7 1379/1/7 وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی

هرنمندان، خربنگاران، 
عکاسان حرفه ای، 

نویسندگان، مورخین و 
شاعران

32

5015/81 مورخ 1379/1/7 1379/1/7 سازمان تاکسیرانی یا 
اتحادیه مربوطه

رانندگان تاکسی، 
تاکسی بار پالک قرمز

33
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جدول پیوست شماره 1

لیست مشمولین بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و مراجع معرفی کننده

تاریخ شمول دستورالعمل حرفه مشمول مرجع معرف ردیف

5015/81 مورخ 1379/1/7 1379/1/7 رشکت واحد اتوبورسانی 
و در شهرستان ها با 
معرفی شهرداری یا 

هر مرجع صدور مجوز 
اشتغال به کار آنان در 

سطح شهر و در هر 
حالت ارائه مدارک از 
قبیل کارنامه و کارت 

خودرو

رانندگان مینی بوس  های 
خطوط داخل شهری به 

رشط دارا بودن پالک 
قرمز

34

5015/81 مورخ 1379/1/7 1379/1/7 نیروی انتظامی یا 
شهرداری

رانندگان کمپرسی و 
کامیون و کامیونت 

داخل شهری به رشط 
اشتغال به کار

35

دستورات اداری شماره 
5015/81 مورخ 1379/1/7 

و شماره 5010/15138 مورخ 
1381/2/24

1379/1/7 و 
1381/2/24

اتحادیه یا انجمن 
صنفی ذی ربط و در 

شهرستانهای که فاقد 
اتحادیه یا انجمن 

صنفی می باشند با ارائه 
معرفی نامه کتبی از 

فرمانداری ها

بنایان و کارگران 
ساختمانی که به صورت 

آزاد فعالیت دارند

36

بخشنامه 632 امور فنی 
بیمه شدگان

1380/2/1 سازمان نظام مهندسی 
ساختمان

اعضای سازمان نظام 
مهندسی ساختمان

37

دستور اداری 5000/81994 
مورخ 1381/9/11

1381/9/11 موسسه کمک به توسعه 
فرهنگ و هرن

نویسندگان و 
پدید آورندگان کتاب

38

5000/110775 مورخ 
1381/12/12

1381/12/12 ادارات کل تابعه وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی 

و موسسه توسعه 
هرنهای تجسمی

هرنمندان هرنهای 
تجسمی

39

بخشنامه 636 امورفنی 
بیمه شدگان

1382/4/19 اتاق بازرگانی استان بازرگانان داری کارت 
بازرگانی معترب

)اشخاص حقیقی(

40

بخشنامه 635 امورفنی 
بیمه شدگان

1382/4/19 وزارت جهاد کشاورزی 
و  یا واحدهای تابعه 
آن و یا،سازمان نظام 
مهندسی کشاورزی و 

منابع طبیعی کشور

مهندسین کشاورزی 41
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جدول پیوست شماره 1

لیست مشمولین بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و مراجع معرفی کننده

تاریخ شمول دستورالعمل حرفه مشمول مرجع معرف ردیف

دستور اداری شماره 
5000/97353 مورخ 

1383/9/16

1383/9/16 مؤسسه کمک به توسعه 
فرهنگ و هرن

هرنمندان رشته های 
سینمایی، موسیقی، 

تئاتر و هرنهای 
تجسمی)شامل نقاشی، 

طراحی، گرافیک، 
خوشنویسی، نگارگری، 

مجسمه سازی، 
تذهیب( و نویسندگان 

مطبوعات، خربنگاران، 
عکاسان حرفه ای، 
نویسندگان کتاب، 

مؤلفین، مرتجمین، 
شاعران و مورخین

42

بخشنامه 639 فنی 1383/11/12 مدیرعامل رشکت و ارائه 
تصویر آگهی تاسیس 
و یا آخرین تغییرات در 

روزنامه رسمی جمهوری 
اسالمی ایران

اعضای هیئت مدیره 
رشکت ها به رشط عدم 

دریافت مزد و حقوق

43

بخشنامه 639 فنی 1383/11/12 ارائه سند مالکیت خودرو 
و ارائه معرفی نامه از 

آموزشگاه مربوطه

مربیان آموزشگاه های 
تعلیم رانندگی به رشط 
عدم رابطه مزد بگیری

44

بخشنامه 639 فنی 1383/11/12 ارائه پروانه حق العمل 
کاری  معترب از گمرک 

جمهوری اسالمی ایران

حق العمل کاران 45

بخشنامه 639 فنی 1383/11/12 معاونت امور دام وزارت 
جهاد کشاورزی با تولیت 

مرکز اصالح نژاد دام

مأمورین تلقیح مصنوعی 46

بخشنامه 639 فنی 1383/11/12 بنیاد مستضعفان 
و جانبازان انقالب 

اسالمی

همرسان جانبازانی که 
به امر پرستاری از همرس 

جانباز خویش اشتغال 
دارند

47

بخشنامه 639 فنی 1383/11/12 اتحادیه صنف 
ماشین آالت راه سازی

رانندگان ماشین آالت 
سنگین راه سازی از قبیل 

لودر، بولدوزر، گریدر 
و غیره

48
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جدول پیوست شماره 1

لیست مشمولین بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و مراجع معرفی کننده

تاریخ شمول دستورالعمل حرفه مشمول مرجع معرف ردیف

بخشنامه 639 فنی 1383/11/12 شورای اسالمی شهر 
و روستا

رانندگان ماشین آالت 
کشاورزی که به 

صورت حق الزحمه ای 
به اموری از قبیل 

شخم زنی، خرمن کوبی، 
وجین کاری و غیره 
اشتغال به کار دارند

49

بخشنامه 639 فنی 1383/11/12 ارائه پروانه طبابت 
معترب یا کارت نظام 

پزشکی که در آن شماره 
نظام پزشکی متقاضی 

ذکر شده باشد.

پزشکانی که فاقد مجوز 
تأسیس مطب هستند و 
در عین حال به طبابت 

نیز اشتغال دارند

50

بخشنامه 639/1 فنی 1383/12/18 سازمان نظام پزشکی 
جمهوری اسالمی ایران

اعضای سازمان نظام 
پزشکی جمهوری 

اسالمی ایران که فاقد 
هرگونه نظام حمایتی 

بیمه ای می باشند

51

بخشنامه 643 فنی 1384/4/1 کمیته امداد امام خمینی 
)ره(

مددجویان تحت 
پوشش بخش اشتغال و 
خودکفائی کمیته امداد 

امام خمینی )ره(

52

بخشنامه 647 فنی 1385/6/14 اتحادیه مربوطه رانندگان وانت بار پالک 
سفید

53

بخشنامه 648 فنی 1385/6/14 مکتب القرآن الکریم معلمان و تعلیم 
دهندگان کالم ا... 

مجید

54

دستور اداری شماره 
5000/63652 مورخ 1385/7/2

1385/7/1 صندوق اعتباری حمایت 
از نویسندگان، روزنامه 

نگاران و هرنمندان

هرنمندان رشته های 
سینمایی، موسیقی، 

تئاتر و هرنهای 
تجسمی)شامل نقاشی، 

طراحی، گرافیک، 
خوشنویسی، نگارگری، 

مجسمه سازی، تذهیب( 
و نویسندگان مطبوعات، 

خربنگاران، عکاسان 
حرفه ای، نویسندگان 

کتاب، مؤلفین، 
مرتجمین، شاعران و 

مورخین

55
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جدول پیوست شماره 1

دستور اداری شماره 5000/63652 مورخ 1385/7/2

دستورالعمل  تاریخ شمول مرجع معرف  حرفه مشمول ردیف

بخشنامه شماره 656 امورفنی 
بیمه شدگان

1386/1/1 بنیاد شهید و امور 
ایثارگران

مجریان طرح های 
خود اشتغالی و کار 

آفرینی

56

بخشنامه 655 فنی 1386/5/29 ارائه تصویر پروانه 
)کارت( معترب از کانون 

کارشناسان رسمی 
استان ذی ربط

کارشناسان رسمی 
دادگسرتی

57

بخشنامه 659 فنی 1386/9/10 فدراسیون سوار کاری و 
یا هیئت های سوار کاری

اعضای فدراسیون 
سوارکاری شامل 

مربیان، نعلبندان، 
داوران، طراحان مسیر، 
کالنرتان، مراقبین دام، 

و رانندگان یدک کش 
اسب

58

بخشنامه 664 امور فنی 
بیمه شدگان

1387/9/17 خود اظهاری زنان خانه دار 59

بخشنامه شماره 8 مشرتک فنی 
و درآمد

1389/12/21 کمیته امداد امام خمینی 
)ره( و سازمان بهزیستی 

کشور

مددجویان و زنان 
رسپرست خانوار شهری 

مشمول یارانه

60

بخشنامه شماره 8 مشرتک فنی 
و درآمد

1389/12/21 سازمان بهزیستی کشور مربیان خود مالک 
مهدهای کودک 

مشمول یارانه

61

بخشنامه 669 امور فنی 
بیمه شدگان

1390/1/23 وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و یا واحدهای 

تابعه

شاغلین کسب و کار 
خانگی

62

بخشنامه شماره 677 امور فنی 
بیمه شدگان

1394/3/18 واحدهای تابعه بنیاد 
ملی نخبگان در مراکز 

استان ها

بیمه نخبگان و 
استعدادهای برتر

63
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جدول پیوست شماره 2

جـدول حـق رسانـه درمـان

بخشنامه /دستور 
اداری

مبلغ به 
ریال

تا تاریخ از تاریخ نوع بیمه ردیف

 620/1 مورخ

74/2/11

4200 74/12/29 74/1/1 - بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد 
با نرخ های 12%،14%و %18

-ادامه  بیمه به طور اختیاری با 
نرخ های12%،14%و%18

1

 51/32234 مورخ

74/12/6

4860 75/12/30 75/1/1 - بیمۀ صاحبان حرف و مشاغل آزاد 
با نرخ های 12%،14%و %18

- ادامه  بیمه به طور اختیاری با 
نرخ های12%،14% و %18

2

 50/1255 مورخ

76/1/27

5600 76/12/29 76/1/1 - بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد 
با نرخ های 12%،14%و %18

- بیمه اختیاری با نرخ های%12،%14 
و %18

3

 627 فنی مورخ

77/1/17

6350 77/12/29 77/1/1 - بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد 
با نرخ های 12%،14% و %18

- بیمه اختیاری با 
نرخ های12%،14% و %18

4

 5010/2757 مورخ

77/12/25

10000 78/12/29 78/1/1 - بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد 
با نرخ های 12%،14%و %18

- ادامه بیمه به طور اختیاری با 
نرخ های12%،14% و %18

5

 5000/11854 مورخ

79/2/6

10800 79/2/31 79/1/1 - بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد 
با نرخ های 12%،14%و %18

- ادامه بیمه به طور  اختیاری با 
نرخ های12%،14%و%18

6

 5015/22361 مورخ

79/2/21

16500 79/12/30 79/3/1 - بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد 
با نرخ های 12%،14%و %18

- ادامه بیمه به طور اختیاری با 
نرخ های12%،14%و%18

7
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جدول پیوست شماره 2

جـدول حـق رسانـه درمـان

بخشنامه /دستور 
اداری

مبلغ به 
ریال

تا تاریخ از تاریخ نوع بیمه ردیف

 5015/24242 مورخ

80/3/28

17500 80/12/29 80/1/1 - بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد 
با نرخ های 12%،14%و %18

-ادامه  بیمه به طور اختیاری با 
نرخ های12%،14%و%18

8

 -5015/24242 مورخ

80/3/28

17500 81/12/29 81/1/1 - بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد 
با نرخ های 12%،14%و %18

- ادامه بیمه به طور اختیاری با 
نرخ های12%،14%،18%و%21

9

 5000/19416 مورخ

83/2/7

24000 82/12/29 82/1/1 - بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد 
با نرخ های 12%،14%و %18

- ادامه بیمه به طور اختیاری با 
نرخ های12%،14%، 18% و%21

10

پیام نرم افزاری 24000 83/2/1 83/1/1 - بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد 
با نرخ های 12%،14%و %18

- ادامه بیمه به طور  اختیاری با 
نرخ های12%،14%،18% و %21

11

 5015/15867 مورخ

83/2/22

28000 83/12/29 83/2/2 - بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد 
با نرخ های 12%،14%و %18

- ادامه بیمه به طور  اختیاری با 
نرخ های12%،14%و 18% و%21

12

 5015/92541 مورخ

84/10/25

35050 84/6/31 84/1/1 - بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد 
با نرخ های 12%،14%و %18

-ادامه  بیمه به طور اختیاری با 
نرخ های12%،14%و 18% و %21

13
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جدول پیوست شماره 2

جـدول حـق رسانـه درمـان

بخشنامه /دستور 
اداری

مبلغ به 
ریال

تا تاریخ از تاریخ نوع بیمه ردیف

 5015/92541 مورخ

84/10/25

38000 84/12/29 84/7/1 - بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد 
با نرخ های 12%،14%و %18

-ادامه  بیمه به طور اختیاری با 
نرخ های12%،14%،18%و%21

14

 5000/27782 مورخ

85/3/24

43000 85/12/29 85/1/1 - بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد 
با نرخ های 12%،14%و %18

- ادامه بیمه به طور  اختیاری با 
نرخ های12%،14%و 18% و%21

15

 5000/27782 مورخ

85/3/24

43000 86/12/29 86/1/1  بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد -
با نرخ های 12%،14%و %18

16

 5000/991        مورخ

87/7/13

63416 87/12/29 87/1/1  بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد -
با نرخ های 12%،14%و %18

17

 5010/12791   مورخ

89/11/30

70000 88/12/29 88/1/1  بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد -
با نرخ های 12%،14%و %18

18

 12791/ 5010 مورخ

89/11/30

85000 89/12/29 89/1/1  بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد -
با نرخ های 12%،14%و %18

19

 54332 مورخ

90/12/14

94000 90/12/29 90/1/1  بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد -
با نرخ های 12%،14%و %18

20

1000/91/4503 

مورخ 1391/5/10

112800 91/12/29 91/1/1  بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد -
با نرخ های 12%،14%و %18

21

5010/92/1982 

مورخ 1392/6/3

143000 93/1/31 92/1/1  بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد -
با نرخ های 12%،14%و %18

22

5010/93/1033 

مورخ 1393/3/28

215000 93/12/29 93/2/1  بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد -
با نرخ های 12%،14%و %18

23

 5010/94/672 مورخ

1394/2/5

270000 94/12/29 94/1/1  بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد -
با نرخ های 12%،14%و %18

24

5010/95/1323 

مورخ 95/04/15

310000 ادامه دارد 95/1/1  بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد -
با نرخ های 12%،14%و %18

25
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هیئـت وزیـران در جلسـه مـورخ 1366/7/29 بنـا به پیشـنهاد شـماره 8732 
مـورخ 1365/12/24 وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی، آیین نامـه 
اجرائـی قانون اصـالح بند »ب « و تبصره 3مـاده 4 قانون تأمین اجتماعی مصوب 

1365/6/30 مجلـس شـورای اسـالمی را به شـرح ذیل تصویـب نمودند.
مـاده1: صاحبـان  حـرف  و مشـاغل  آزاد در ایـن  آئین نامـه  بـه  افـرادي  اطالق  
مي شـود کـه  براي  انجام  حرفه  و شـغل  مورد نظر با داشـتن  کارگـر )کارفرما( یا 
خـود بـه  تنهایي  )خویش فرما( به  اسـتناد مجوز اشـتغال  صادره  از سـوي  مراجع  
 ذی صـالح یا به  تشـخیص  هیـأت  مدیره  سـازمان  تأمین  اجتماعـي  )که  من بعد 
سـازمان  تأمیـن  اجتماعـي  در ایـن  آئین نامـه  سـازمان  نامیـده  مي شـود( به  کار 
اشـتغال  داشـته  و مشـمول  مقـررات  حمایتي  خاص  )مشـابه  مـوارد موضوع  این  

آئین نامه ( نباشـند.
مـاده2: مشـمولین  ایـن  آئین نامـه  عبارت انـد از: 1- افـراد موضوع  مـاده  یک  
ایـن  آیین نامـه. 2- اتبـاع  ایرانـي  اعم  از شـاغل  و یا غیر شـاغل  در فعالیت هاي  
مختلـف  در خـارج  از کشـور که  بیمه  آنـان  با مقررات  قانـون  تأمین  اجتماعي  و 

تغییرات  بعدي  آن  مغایرت  نداشـته  باشـد.
 تبصـره: آن دسـته  از متقاضیـان  که  داراي  سـابقه  پرداخت  حق  بیمـه  به  مأخذ 
کامـل  بـه  مـدت  360 روز یـا بیشـتر مي باشـند با رعایـت  تبصره  مـاده  5 این  

آئین نامـه  مشـمول  مقـررات  این  آئین نامـه  قرار مـي گیرند.
مـاده3: اجـراي  مقـررات  این  آئین نامه  بـا رعایت  مقررات  مـاده  7 قانون  تأمین  

بود. اجتماعي  خواهد 
مـاده4: مشـمولین  ایـن  آئین نامـه  بـا پرداخـت  حـق  بیمـه  مقـرر مي توانند به  
ترتیـب  زیـر از حمایت هاي  منـدرج  در قانـون  تأمین  اجتماعي  مصـوب  تیرماه  

54 و تغییـرات  بعـدي آن  برخـوردار گردند.

آیین نامـه اجرائـی قانـون بیمـه صاحبـان حـرف و مشـاغل آزاد  مصـوب 
1366/7/29 هیئـت وزیـران
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الف: بیمه  بازنشستگي  با نرخ  حق  بیمه  12 درصد.
ب: بیمه  بازنشستگي  و فوت  با نرخ  حق  بیمه  14 درصد.

ج: بیمه  بازنشستگي  و از کارافتادگي  و فوت  با نرخ  حق  بیمه  18 درصد.
 تبصـره 1: بیمه شـدگان  موضـوع  مـاده  2 ایـن  آئین نامـه  مي تواننـد عـالوه  بر 
پرداخـت  حـق  بیمه  بـا نرخ هاي  تعیین  شـده  در فـوق ، با پرداخت  حـق  بیمه  به  
میـزان  مشخص  شـده  در مـاده  29 قانون  تأمین  اجتماعي  و تغییـرات  بعدي  آن  
از حمایت هـاي  موضـوع  بندهاي  »الـف « و »ب « ماده  3 قانـون  تأمین  اجتماعي  
اسـتفاده  نماینـد. تأمین  اعتبار دفترچه  درمان  بیمه شـدگان  هر سـه  مـاه  یکبار و 

بـا ارائه  رسـید پرداخـت  حق  بیمه  مقـرره  انجـام  خواهد گرفت .
تبصـره 2: پرداخـت  دو درصـد )2%( حـق  بیمه  مربوط  بـه  حمایت هاي  موضوع  
بندهـاي  »الـف « یـا »ب « یـا »ج « و نیـز یـک  درصـد )1%(، حق  بیمـه  موضوع  
تبصـره  یک  این  ماده  )جمعاً 3 درصد( براسـاس  مـاده  28 قانون  تأمین  اجتماعي  

به  عهـده  دولت  خواهـد بود.
تبصـره 3: درخواسـت  متقاضیـان  حمایت هـاي  بنـد »ج « این  مـاده  در صورتي  
پذیرفته  خواهد شـد که  از سـوي  مراکز درماني  اعالم  شـده  توسـط  این  سازمان  

از کارافتاده  کلي  شـناخته  نشوند.
تبصـره 4: اتبـاع  ایرانـي  خارج  از کشـور تا فراهم  نمـودن  امکانات  الزم  از سـوي  
سـازمان  منحصراً مخیر به  اسـتفاده  از مزایاي  مندرج  در بندهاي  »الف « و »ب « 

و تبصـره  یـک  این  ماده ، در کشـور ایـران  خواهند بود.
تبصره 5: تشـخیص  حوادث  ناشـي  از کار منجر به  فوت  یا از کارافتادگي  کلي  در 
مـورد مشـمولین  بنـد یک  مـاده  2 این  آئین نامـه  به  عهده  کمیسـیوني  مرکب  از 
مسـئول  واحد کار و امور اجتماعي  محل ، مسـئول  و بازرس  واحد تأمین  اجتماعي  
مربـوط  خواهـد بـود و همچنین  در صـورت  فراهم شـدن  امکانات  مـورد نظر در 
تبصـره  4 ایـن  مـاده ، حـوادث  ناشـي  از کار در مورد اتبـاع  ایراني  خارج  از کشـور 

موضوعیـت  نداشـته  و کلیه  حوادث  غیر ناشـي  از کار تلقـي  خواهد گردید.
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 مـاده 5: مأخـذ کسـر حـق  بیمـه  ماهانـه  مشـمولین  ایـن  آئین نامه  بـه  اختیار 
متقاضـي  بیـن  حداقل  و حداکثر دسـتمزد قانوني  خواهد بود. بیمه شـده  مي تواند 
هـر بـار بـا دارابودن  2 سـال  سـابقه  پرداخت  حق  بیمـه  موضوع  ایـن  آئین نامه  
از تاریـخ  ثبت  درخواسـت  کتبـي  10 درصد میـزان  آن  را افزایش  دهد. چنانچه  
بیمه شـده مدتـی پـس از انقضـاء موعـد مقـرر )دوسـال( درخواسـت افزایش 
مأخـذ بیمـه را بنمایـد در ایـن حالـت نیز نسـبت افزایـش همـان 10 درصد 
خواهـد بـود و بـرای مـدت اضافـی زائد بر دوسـال افزایشـی صـورت نخواهد 
گرفـت و افزایش هـای بعـدی نیـز موکـول بـه گذشـت دوسـال پرداخت حق 

بیمـه موضـوع ایـن آیین نامـه از تاریخ آخریـن افزایش خواهـد بود.
تبصـره: مأخـذ کسـر حـق بیمه افـرادی کـه به نحـوی از انحـاء دارای سـابقه 
پرداخـت حـق بیمـه بوده و مشـمول ایـن آیین نامه قـرار می گیرند توسـط وی 
بـه اختیار انتخاب می شـود مشـروط بـر اینکه مبلـغ انتخابی افزایشـی بیش از 

10% متوسـط مبنـای ماهانـه کسـر حق بیمه یک سـال آخر نداشـته باشـد.
 مـاده 6: بیمـه  مشـمولین  واجـد شـرایط  از تاریـخ  ثبـت  تقاضا در هـر یک  از 
شـعب  سـازمان  شـروع  مي شود. سـازمان  مکلف  اسـت  ظرف  مدت  دو )2( ماه  
اسـتحقاق  متقاضـي  را احـراز و بالفاصلـه  ضمن  تعییـن  نرخ  و میـزان  حق  بیمه  
ماهانـه  مراتـب را بـه متقاضي  اعـالم نماید و متقاضی نیز ظـرف یکماه فرصت 
پرداخـت حـق بیمـه بـه واحـد سـازمان را خواهـد داشـت در غیـر اینصورت 

موضـوع درخواسـت مزبـور منتفی اعـالم می گردد.
ماده 7: چگونگي  بیمه  اتباع  ایراني  شـاغل  یا غیر شـاغل  در کشـورهاي  خارجي  

بـه  ترتیب  زیـر خواهد بود:
1- متقاضـي  درخواسـت  خـود را طبـق  فـرم  مخصوصـي  که  توسـط  سـازمان  
تهیـه  مي گـردد، بـه  نمایندگي هـاي  سیاسـي  جمهوري  اسـالمي  ایران  تسـلیم  و 
نمایندگي هـاي  سیاسـي  موظف انـد ظـرف  15 روز از تاریـخ  وصـول  ایـن  قبیل  
درخواسـت ها ضمـن  تأییـد تابعیـت  ایرانـي  متقاضیان ، درخواسـت  آنهـا را به  
انضمـام  فتوکپي  مدارک  شناسـائي  متقاضیـان  و افراد خانواده  موضـوع  ماده  58 

قانـون  تأمین  اجتماعـي  به  سـازمان  ارسـال  دارند.
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2- سـازمان  مکلـف  اسـت  ظـرف  مدت  یکمـاه  اسـتحقاق  متقاضي  را احـراز و 
ضمـن  تعییـن  نرخ  و میـزان  حق بیمـه  ماهانـه  از طریق  نمایندگي هاي  سیاسـي  

بالفاصلـه  مراتـب  را بـه  متقاضي  اعـالم نماید.
3-  متقاضیـان  حـق  بیمه  مربوط  را به  حسـاب  بانکي  که  به  نام  سـازمان  تأمین  
اجتماعـي  توسـط  نمایندگي هـاي  سیاسـي  افتتاح  خواهد شـد پرداخت  و رسـید 

پرداخـت  را بـه  نمایندگي هاي  مزبور ارسـال  نمایند.
4-  نمایندگي هـاي  سیاسـي  مکلفنـد همه ماهـه  موجودي  حسـاب  مزبـور را به  
حسـابي  کـه  بانک  مرکزي  مشـخص  مي نمایـد واریز و صـورت  وضعیت  بانکي  
و رسـیدهاي  پرداخـت  حق  بیمه  را به  سـازمان  تأمیـن  اجتماعي  ارسـال دارند.

5-  نحـوه  بیمـه  این  قبیل  افراد در سـایر مـوارد تابع  مواد این  آئین نامه  مي باشـد 
و پرداخـت  حـق  بیمه  مقرره  مشـمولین  این  ماده  بایسـتي  به  پولي  صـورت  گیرد 

کـه  در، قرارداد في مابین  سـازمان  و متقاضي  توافق  گردیده اسـت.
6-  نمایندگي هـاي  سیاسـي  جمهـوري  اسـالمي  ایـران  در کشـورهاي  خارجـي  
موظـف  بـه  ابالغ  مفاد این  آئین نامـه  به  نحو مقتضي  به  اتباع  ایرانـي  خواهند بود.

مـاده 8: در صورتـي  کـه  پرداخت  حق  بیمـه  از طرف  بیمه شـده  متوقف  گردد 
و بیـن  تاریـخ  قطـع  پرداخت  حق  بیمـه  و پرداخت  مجدد بیـش  از 3 ماه  فاصله  
ایجاد نشـده  باشـد بیمه شـده می تواند حق بیمه معوقه را به سـازمان پرداخت 
نمایـد در غیـر اینصـورت  ارتباط  بیمه شـده  با سـازمان  قطـع  و ادامـه  بیمه  وي  
موکـول  بـه  تسـلیم  درخواسـت  مجـدد و موافقـت  سـازمان  خواهد بـود که  در 
اینصـورت  مبناي  کسـر حق  بیمه  این  قبیل  متقاضیان  همـان  مبناي  قبلي  خواهد 

بود.
مـاده 9: شـرایط  برقـراري  و میزان  مسـتمري هاي  بازنشسـتگي  و بازماندگان  و 
از کارافتادگـي  کلـي  و همچنین  اسـتفاده  از خدمات  درماني  و بهداشـتي  عیناً به  
ترتیـب  تعیین  شـده  درقانون  تأمین  اجتماعـي  و تغییرات  بعـدي  آن  خواهد بود.

مـاده 10: در صورتـي  کـه  مشـمولین  ایـن  آئین نامـه  پـس  از شـروع  بیمه  به  
نحـوي  از انحـاء از شـمول  مقررات  ایـن  آئین نامه  خارج  و یا طبـق  قانون  تأمین  
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اجتماعـي  یـا سـایر قوانیـن  مربوطـه  مي بایسـت  حـق  بیمـه  را خـود براسـاس  
مقـررات  دیگـري  پرداخت  نماینـد موظف اند مراتب  را کتباً به  آگاهي  سـازمان  
برسـانند تـا نسـبت  به  قطع  بیمـه  آنـان  اقدام  گـردد. در صـورت  عـدم  اقدام  
بیمه شـده  در ایـن  زمینـه  و ادامـه  پرداخـت  حق  بیمـه ، حق  بیمه هـاي  دریافتي  

پـس  از کسـر هزینه هاي  انجام  شـده  مسـترد خواهد شـد.
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جدول پیوست شماره 3

تاریخ مجوز شماره 
مجوز

شعبه نوع بیمه شماره بیمه نام خانوادگی نام ردیف

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

اداره کل استان:

آمار مربوط به مجوزهای صادره طی بازه زمانی .................... لغایت ...................
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