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 11111111ش ش :

 اداره کل تأمین اجتماعی استان.............
 سالم علیکم

ماده واحده قانون بیمه اجتماعی رانندداان حمدو و ن دو بدار و م دانر بدی  « 1»احتراماً، در اجرای تبصره  

شهری مبنی بر ارائه مزایای مندرج در قانون تامی  اجتماعی با رعایت قانون مذکور وبه منظدور تممدیآ  ن 

بصدور   ناقدد رابهده مدزد بییدری بدوده و م انردرون شدهری کده و ن عمومی حمو و ن و باربه راننداا

 ه واحد های اجرایدی را درخصدون نهدوه بررودی وجانفرادی یا اروهی حق بیمه پرداخت می نمایند، تو

 به رعایت نکا  ذیو جلب می نماید:  اعم از درون و برون شهری پرداخت تمهدا  مذکور به راننداان

را حدداکثر  بیمه شده می بای ت مدارک مربوطه به ایام اوتراحت پزشکی)به اوتثناء مرخصی زایمدان  -1

از تاریخ شروع اوتراحت یا تاریخ ترخیص از بیماروتان )در موارد ب دتری  بده شدمبه ارائده  ظرف یکماه

بده ارائده مددارک و   پذیرش اواهی اوتراحت پزشکی که خارج از مهلت مذکورارائه می اردد، منوط نماید.

 م تندا  مت   درمانی و تایید اداره کو اوتان خواهد بود.

شدروع  روز قبدو ازپرداخت غرامت دوتمزد ایام بیماری یا کمک بارداری منوط به واریز حدق بیمده تدا -2

 اوتراحت پزشکی می باشد.

کدار  هوشدمند رای اودتراحت پزشدکی ح دب مدورد داشدروع در تاریخ می بای ت راننداان مذکور  -3

 یا مجوز اشتغال ممتبر از مراجع ذیصالح باشند.  پروانه کار  ،رانندای

            روز در وال مدی بای دت بده تاییدد شدورای پزشدکی و مدازاد 06اواهی های اوتراحت پزشکی لغایت  -4

 روز در وال به تایید کمی یون پزشکی برود. 06بر

 بارداری )مرخصی زایمان  نیاز به تایید مراجع پزشکی ندارد. اواهی پزشکی مربوط به کمک -5

              غرامدت دودتمزد بده وجدوهی اطدال    "  قدانون تدیمی  اجتمداعی2ماده )« 9»نظر به اینکه به موجب بند -0

           که در ایام بارداری، بیماری و عدم توانایی موقت اشدتغال بده کدار وعددم دریاندت مدزد یداح و  می شود

بندابرای  تکمیدو ندرم ممرندی بکدار و   "به حکآ قانون بجای مزد یا ح و  به بیمه شده پرداخت می شدود.

اوتمالم وضمیت مبنی بر تایید عدم اشتغال بکار رانندداان درون شدهری در مدد  اودتراحت پزشدکی یدا 

 ی باشد.مرخصی زایمان به عهده مرجع ذیصالح صادرکننده پروانه کار یا مجوز اشتغال م

 نحوه رسیدگی به گواهی پزشکی و  موضوع:

 غرامت دستمزد ایام بیماری، بارداری و 

 خصی زایمان رانندگان حمل بار و مسافر مر

  درون شهری و برون شهری

فنی و  حوزه

 درآمد
.......................... 

 

 

 دستور اداری
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پایانده   با توجه به ثبت عبور و مرور راننداان برون شهری تووط پلیس راه و وازمان حمو و ن و و   -7

های کشور، صدور نرم ممرنی بکار یا اودتمالم وضدمیت در مدورد رانندداان بدرون شدهری موضدوعیت 

تراحت پزشدکی ) بدوی ه در نداشته، لیک  در صور  لزوم و به منظور احراز عدم اشتغال بکار در ایام اود

 اوتراحت های طوالنی مد   از وازمان یادشده اوتمالم به عمو  ید.  

مشترک 1/2بخشنامه شماره  9از جمله مفاد بند  دوتوراداری : وایرضوابط وم ررا  مغایر با ای  1تذکر)

بده   ه راننداان درون شدهریمبنی بر عدم تملق غرامت دوتمزد ایام بیماری ب 0/11/60ننی و در مد مورخ 

 لغو می شود. دوتوراداریموجب ای  

امور ننی بیمه شداان و دوتورالممو های جاری بجز در  14وایر م ررا  مندرج در بخشنامه  ( :2تذکر) 

 موارد نو  در خصون ای  قبیو از بیمه شداان نیز الزم االجراء می باشد.

قدانون تدامی  اجتمداعی را بده بیمده شدده و مراجدع  97اده الزم اوت واحد های اجرایی مفاد م (:3تذکر)

 ذیصالح صادرکننده پروانه کار یا مجوز اشتغال به نهوه م تضی اعالم نمایند.

م ئول ح   اجرای ای  دوتور اداری مدیران کو، مماونی  بیمه ای، رووا و کارشناوان ارشدد امدورننی 

انفرادی ادارا  کو اوتانها و رووا و م ئولی  ذیربط  بیمه شداان، در مد حق بیمه، نامنوی ی و ح ابهای

  شمب و شرکت مشاور مدیریت وخدما  ماشینی تامی  می باشند. 

 

 
 

  
  

 

 

 

 

 

 محمدحسن زدا 

معاون فنی و 

 درآمد 


