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 /مدریان ک   مستق  ستادیمعاونین  محترم 

 مدریان ک  تأمین اجتماعی استان
 با سالم 
 دارد: یاعالم م یفن 1/246و  246شماره  یبخشنامه ها رویپ

 رامل  یپ 61/11/1931دعبلل در لسسله مل ر   یفرهنگ ادیبه عمل آمده با بن یها یحسب هماهنگ نکهیبه ا نظر

حاصلل  یرا لییسال سلن دارنلد    05از  شیکه ب تیمداحا  و شاعرا  اهل ب مهیب ا یسن و سابقه متقاض طیشرا

 : ندینما تیرا رعا لینامه م ارد ذ یمنبعد به هنگام ثبت معرف ستیبا یم ییالرا یلذا واحدها ده،یگرد

 باشد.ینم سریباشند م یقبس مهیسال سن داشته و فاقد سابقه پرداخت حق ب 05از  شیکه ب یانیمتقاض رشی: پذالف

 مهیبپرداخت حق سابقه یدارا سال 05معادل مازاد سن نسبت به  کنیداشته، ل سن سال 05از شیب که یانی: متقاضب

 ش ند.یم رفتهیمقرر، به عن ا  مشم ل پذ طیشرا ریباشند، در ص رت احراز سا التماعینیقابل قب ل نزد سازما   ام

 ملهیب قیلاز طر یسال سن داشته و براساس مقررات قبس 05از  شیکه ب مهیفاقد سابقه پرداخت حق ب ا ی: متقاضج

باشلند،  یپرداز سازما  م مهیقرار گرفته اند و همچنا  ب یالتماع نیمشم ل قان    ام تیمداحا  و شاعرا  اهل ب

 نلد،یخ د حسب ضل ابط مقلرر اقلدام نما مهیب ادامه  انند نسبت به یم مهبیدر ص رت عدم انقطاع در پرداخت حق

 خ اهند ب د. "بند ب "مشم ل یپرداز مهیدر ص رت قطع ب کنیل

شلدگا   ملهیروسا و کارشناسا  ارشد ام ر ب ،ایمهیب نیمعاون ،ایمهیب کل را یمد شنامه بخ  نیا یحسن الرا مسئ ل

  در شعب خ اهند ب د. ربطیذ نیو مسئ ل نمعاونی روسا، و هاادارات کل استا 

 

 

 

 
 

 

 مصطفی  ساالری 

 

 
 معاونت بیمه ایحوزه: 

 تیمداحان و شاعران اهل ب مهیب موضوع:



 
 اجتماعیمینأت سازمان
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 /مدریان ک   مستق  ستادیمعاونین  محترم 

 ک  تأمین اجتماعی استانمدریان 
 با سالم 
 دارد: یاعالم م یفن 1/246و  246شماره  یبخشنامه ها رویپ

 رامل  یپ 61/11/1931دعبلل در لسسله مل ر   یفرهنگ ادیبه عمل آمده با بن یها یحسب هماهنگ نکهیبه ا نظر

حاصلل  یرا لییسال سلن دارنلد    05از  شیکه ب تیمداحا  و شاعرا  اهل ب مهیب ا یسن و سابقه متقاض طیشرا

 : ندینما تیرا رعا لینامه م ارد ذ یمنبعد به هنگام ثبت معرف ستیبا یم ییالرا یلذا واحدها ده،یگرد

 باشد.ینم سریباشند م یقبس مهیسال سن داشته و فاقد سابقه پرداخت حق ب 05از  شیکه ب یانیمتقاض رشی: پذالف

 مهیبپرداخت حق سابقه یدارا سال 05معادل مازاد سن نسبت به  کنیداشته، ل سن سال 05از شیب که یانی: متقاضب

 ش ند.یم رفتهیمقرر، به عن ا  مشم ل پذ طیشرا ریباشند، در ص رت احراز سا التماعینیقابل قب ل نزد سازما   ام

 ملهیب قیلاز طر یسال سن داشته و براساس مقررات قبس 05از  شیکه ب مهیفاقد سابقه پرداخت حق ب ا ی: متقاضج

باشلند،  یپرداز سازما  م مهیقرار گرفته اند و همچنا  ب یالتماع نیمشم ل قان    ام تیمداحا  و شاعرا  اهل ب

 نلد،یخ د حسب ضل ابط مقلرر اقلدام نما مهیب ادامه  انند نسبت به یم مهبیدر ص رت عدم انقطاع در پرداخت حق

 خ اهند ب د. "بند ب "مشم ل یپرداز مهیدر ص رت قطع ب کنیل

شدگا   مهیروسا و کارشناسا  ارشد ام ر ب ،ایمهیب نیمعاون ،ایمهیکل ب را یمد بخشنامه  نیا یحسن الرا مسئ ل

  در شعب خ اهند ب د. ربطیذ نیو مسئ ل نمعاونی روسا، و هاادارات کل استا 
 

 

 

 

 
 

 

 مصطفی  ساالری 

 / پارافانم خانوادگیانم و 

 کارشناس تهیه کننده

 / پارافانم و انم خانوادگی

 / ادارهرئیس گروه

 / پارافانم و انم خانوادگی

 معاون مدریک 

 / پارافانم و انم خانوادگی

 مدریک 

 / پارافانم و انم خانوادگی

 معاونت ذریبط

 قریب مهرداد مهدی شکوری  ابراهیم شهابی افشین امیری

 

 
 معاونت بیمه ایحوزه: 

 تیمداحان و شاعران اهل ب مهیب موضوع:

 




