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11/2/1384 مصوب (رسمی نمايندگیهای نامه آيين
)تأميناجتماعی و رفاه عالی شورای

 قانون12 ماده 4، به استناد تبصره یک بند 11/2/1384شورای عالی رفاه و تأمين اجتماعی در جلسه مورخ 

ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعی پيشنهاد سازمان تأمين اجتماعی مبنی بر ایجاد مؤسسات کارگزاری

رسمی در سازمان مذکور (موضوع مصوبات سيصد و سی و دومين و سيصد و سی و ششمين جلسات شورای

عالی تأمين اجتماعی در رابطه با آیين نامه نحوه واگذاری و وظایف قابل واگذار سازمان) را به شرح زیر به تصویب

رساند و مقرر گردانيد انجام اصالحات بعدی در رابطه با آیين نامه نحوه واگذاری و وظایف قابل واگذار به شورای

عالی تأمين اجتماعی احاله گردد.

فصل اول –ضرورت ایجاد نمایندگی رسمی سازمان تامين اجتماعی

ـ1ماده 

ضرورت ایجاد نمایندگی رسمی سازمان تامين اجتماعی : با توجه به گسترش روزافزون وظائف سازمان تامين

اجتماعی درميان جامعه فعال کشور و نقش مهم این سازمان درفراهم نمودن رفاه حال و آینده بيمه شدگان و

خانواده آنان و اثرات سود بخش آشنایی بيمه شدگان و کارفرمایان با مفاهيم و تکاليف، به اشخاص ذیصالح وواجد

شرایط اجازه داده می شود براساس ضوابط مندرج دراین آئين نامه نمایندگيهایی تحت عنوان «نمایندگی سازمان

تامين اجتماعی» ایجاد و درچارچوب معيارها و موازین قانونی جهت اجرای تمام یا قسمتی ازوظایف واگذاری از

سوی سازمان تاميناجتماعی با سازمان همکاری نمایند.

-2ماده 

هدف : هدف ازایجاد نمایندگيهای مذکور جلوگيری از گسترش واحدهای اجرائی سازمان، کم کردن هزینه های

اداری و پرسنلی از یکسو و سوق دادن قسمت یا تمام اموراجرائی و کارشناسی قابل واگذاری به بخش
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خصوصی با توجه به سياست عمومی دولت و همچنين تسریع و تسهيل امور بيمهشدگان و کارفرمایان می

باشد.

 -3 ماده 

تعریف نمایندگی رسمی : نمایندگی رسمی، تشکيالتی است که برای پيگيری و حصول هدفها و برنامه هایی

که در این آئين نامه تعریف شده است، تشکيل و تحت عنوان «نمایندگی رسمی» به دوصورت زیرتشکيل

میگردد:

الف) اشخاص حقيقی واجد شرایط که شخصا نمایندگی را ایجاد می نمایند.

ب) اشخاص حقوقی واجد شرایط که با شرکت حداقل سه نفر نمایندگی را درچارچوب ضوابط به ثبت میرسانند.

فصل دوم  – شرایط متقاضيان ایجاد نمایندگی رسمی سازمان تأمين اجتماعی

-4ماده 

) این5جواز ایجاد نمایندگی: صدور مجوز ایجاد نمایندگی به اشخاص واجد شرایط ذیل توسط هيأت موضوع ماده (

آیين نامه صورت میگيرد:

الف) تابعيت دولت جمهوری اسالمی.

ب) اعتقاد به اسالم یا یکی ازادیان رسمی کشور.

 سال سن.30ج) دارا بودن حداقل 

د) انجام خدمت وظيفه عمومی یا داشتن معافيت دائم.

هـ) دارا بودن توان جسمی و روحی الزم و عدم اشتهار به فساد اخالقی و مالی.

و) دارا بودن تبحر در حد کارشناسی قابل قبول حداقل در یکی از امور اجرائی مرتبط با تامين اجتماعی از قبيل،

امور بيمهگری، درمانی و اداری و مالی، حقوقی و ... با توجه به سوابق خدمت و یا گذاراندن دورههای تخصصی.

ز) دارا بودن حداقل مدرک ليسانس دررشته های مرتبط با امر تامين اجتماعی.

ح ) عدم سابقه محکوميت کيفری.

ط) عدم اشتغال درموسسات دولتی و غير دولتی.

- در رابطه با اشخاص حقوقی می بایست حداقل یکی از اعضاء دارای مدرک ليسانس و دو نفر1  تبصره 

از اعضای هيات مدیره سایر شرایط مندرج در این آئين نامه را دارا با شند.

 سال در سازمان5- متقاضيان نمایندگی در صورتيکه بازنشسته سازمان بوده یا اینکه حداقل 2  تبصره 

شاغل بوده باشند، در اولویت خواهند بود. اشخاصی که بازنشستگی و یا قطع رابطه استخدامی آنان با

سازمان، ناشی از آرای هياتهای تخلفات اداری و یا اخراج باشد نمیتوانند متقاضی ایجاد نمایندگی

گردند.

فصل سوم – مرجع تشخيص پذیرش و نظارت واگذاری امور سازمان

- 5ماده 

 تصویب ضوابط مربوط به تشخيص صالحيت متقاضيان نمایندگی رسمی، پذیرش آنان بعنوان کارگزاران سازمان،

تعيين قلمرو و مسئوليت آنان درارائه خدمات و همچنين اعمال نظارت بر امور آنان در جریان فعاليت در راستای

اهداف سازمان، به عهده هيات مدیره سازمان می باشد.

- هيات مدیره سازمان می تواند اختيارات خود دراین زمينه را به هياتی که به عنوان هيات صدور1  تبصره 

جواز ایجاد نمایندگی مرکب از اعضای زیر درسازمان تشکيل ميگردد محول نماید.

- معاون فنی و درآمد (رئيس هيات).
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- معاون اموردرمان (نائب رئيس).

- معاون اداری و مالی (عضو).

- معاون حقوقی و امورمجلس (عضو).

- یک نفر به انتخاب مدیرعامل (عضو).

- هيات مزبور با حضور کليه اعضا یا نمایندگان تام االختيار معاونين مذکور به ریاست رئيس یا نائب2  تبصره 

رئيس هيات رسميت پيدامی کند و تصميمات آن با اکثریت آراء مالک اعتبار خواهد بود.

- هيات دراولين جلسه خود با حضور کليه اعضاء یک نفر ازبين کارکنان سازمان و دارای سابقه3  تبصره 

سال بعنوان دبير هيات تعيين می نماید. تجدید انتخاب دبير بالمانع خواهد بود و2مدیریت رابه مدت 

درصورتيکه قبل ازاتمام دوره نياز به تعویض دبير باشد، دبير جدید به همين نحو انتخاب می شود.

-6ماده 

نحوه تشکيل جلسات، پذیرش درخواست متقاضيان و همچنين چگونگی انجام بررسيهای اوليه به موجب

ضوابطی خواهد بود که توسط هيات فوق الذکر تدوین و به تصویب هيات مدیره سازمان می رسد.

- 7ماده 

دبير هيات مکلف است درخواست متقاضيان را برابر ضوابط مصوب ظرف حداکثر یک ماه دردستور کارهيات قرارداده

و آنها راحداقل یک هفته قبل ازتشکيل جلسه دراختيار اعضاء قراردهد.

- 8ماده 

هيات برحسب نياز سازمان امور واگذاری واحدهای اجرایی در سطح کشور را با تعيين قلمرو جغرافيایی، تعداد

نمایندگيهای مورد نياز، در هر نوبت از سال در جراید کثيراالنتشار به اطالع عمومی میرساند. به نحوی که

متقاضيان قبل از تسليم درخواست به سازمان از حدود مسئوليتهای خود در قبال سازمان مطلع شوند.

تبصره ـ عناوین و حدود هریک از امور قابل واگذاری به نمایندگيها با پيشنهاد هيات و تصویب هيات مدیره سازمان

تعيين و جهت اجرا ابالع خواهد شد.

ـ 9ماده 

هيات پس از بررسی درخواست متقاضيان و احراز صالحيت و شرایط افراد مراتب پذیرش آنان رابعنوان نماینده آنان

سازمان تامين اجتماعی طی جوازی که دارای شکل مشخص و یکنواختی خواهد بود حداکثر ظرف دوهفته به

آنان اعالم می نماید.

فصل چهارم – نحوهایجاد نمایندگيها و فعاليت آنها

ـ 10ماده 

 مکلفند ظرف مدت یک ماه نسبت به تنظيم و مبادله قرارداد ایجاد نمایندگی9اشخاص دارای جواز موضوع ماده 

اقدام و حداکثر ظرف یک ماه پس از انعقاد قرارداد، نسبت به راه اندازی نمایندگی اقدام نمایند.

  تبصره ـ هيات می تواند این مدت رابرای اشخاص حقوقی با توجه به قلمرو امور واگذاری تمدید نماید.

ـ 11ماده 

 دارندگان جواز ایجاد نمایندگی درمدت تعيين شده می باید نسبت به تهيه مکان مناسب و سایر امکانات الزم از

قبيل تامين پرسنل مورد نياز، تجهيزات، اثاثيه و سخت افزار الزم و ... اقدام نمایند و مراتب راقبل ازتنظيم قرارداد و

راه اندازی نمایندگی به ادارات کل استان ذیربط تسليم نمایند.

ـ12ماده 
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 نسبت به تنظيم و مبادله قرارداد اجرای11ادارت کل استان ذیربط موظفند پس از بررسی و تائيد موضوع ماده 

کار، طبق مقررات اقدام نمایند.

ـ13ماده 

دارندگان جواز نمایندگی می بایست در قبال امور واگذاری و قبول مسئوليت، تضمين الزم را برابر ضوابط مربوطه

که با پيشنهاد هيات به تصویب هيات مدیره می رسد ارائه نمایند.

-14ماده 

نمایندگيها مکلفند مطابق مفاد قرارداد با رعایت کليه مصالح و اهداف سازمان، جدیت الزم را برای حسن انجام

کار بعمل آورند.

ـ15ماده 

 توسط سازمان به نام شخص حقيقی یا اشخاص حقوقی5جواز ایجاد نمایندگی پس از تائيد هيات موضوع ماده 

پذیرفته شده صادر می گردد که غير قابل انتقال به غير می باشد.

ـ16ماده

جواز هر یک از نمایندگيها ابتدا برای یکسال و سپس برای مقاطع دو ساله با تائيد هيات قابل تمدید است. ضمناً

تمدید آن برای سالهای بعد نيز با مجوز هيات بالمانع خواهد بود.

-17ماده 

 سازمان تامين اجتماعی در تامين اثاثيه، سخت افزار، محل کار، نيروی انسانی و بطور کلی تامين هزینههای

دفتری و اداری نمایندگیهای موضوع این آئين نامه مسئوليتی نداشته و هيچ تعهدی نخواهد داشت.

-18ماده 

 نماینده، مسئول حسن اخالق و رفتار کارکنان زیر مجموعه خود بوده و اشتغال افراد در نمایندگی هيچ گونه

رابطه و مسئوليت استخدامی برای سازمان ایجاد نمی نماید.

- در صورتيکه اجرای کار در چارچوب مقررات سازمان نياز به بسته های نرم افزاری خاص داشته1  تبصره

باشد سازمان تامين اجتماعی نسبت به تامين و تحویل آنها اقدام نموده و نمایندگيها مکلفند صرفاً در

چارچوب آن فعاليت نمایند.

-19ماده 

نمایندگيها مکلفند منحصراً برابر فعاليتهای مندرج در جواز و مطابق مفاد قرارداد منعقده عمل نموده و از هر اقدام

دیگری خارج از آن خودداری نمایند.

-20ماده 

 حق الزحمه فعاليت نمایندگيها به ترتيبی که در قرارداد تعيين می شود حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ارائه صورت

عملکرد و پس از کسر کسورات قانونی پرداخت خواهد شد. این هزینه ها جزء هزینه های اداری در حسابهای

سازمان منظور خواهد شد.

  تبصره ـ ضوابط مربوط به ميزان و نحوه پرداخت حق الزحمه نمایندگيها با پيشنهاد هيات به تصویب هيات

مدیره سازمان می رسد.

-21ماده 

 در صورتيکه سازمان با توجه به قابليت و توانمندی نمایندگیها، برخی از وظایف و امور معين را در رابطه با امور

کارشناسی و تحقيقاتی خود الزم بداند، این قبيل امور نيز در چارچوب این آئين نامه و بر مبنای توافقنامههای

بعمل آمده طی قرارداد قابل واگذاری خواهد بود.
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فصل پنجم – نظارت، کنترل، رسيدگی به تخلفات و عملکرد نمایندگيها

-22ماده 

سازمان در صورت مشاهده خلل یا هر گونه نارسایی می بایست مراتب را بر حسب نوع تشخيص خود بصورت

شفاهی یا کتبی به نمایندگی تذکر دهد و در صورت تکرار تذکرات و سلب اعتماد، سازمان می تواند راساً نسبت

به فسخ قرارداد و مطالبه خسارات وارده طبق مقررات اقدام نماید.

-23ماده 

 نگهداری سوابق اقدامات، قراردادها، راهنمائی ها و آمار توسط نمایندگی ها باید بر اساس اصول و ضوابط اداری

بوده و همواره در دسترس و قابل ارائه به سازمان و بازرسان اعزامی آن باشد.

-24ماده 

 نمایندگی ها موظفند اسرار مربوط به سازمان، کارفرمایان، بيمه شدگان و مستمری بگيران را محفوظ داشته و

به هيچ وجه افشاء ننمایند و از هر گونه اقدام دیگری غير از آنچه که در قرارداد مندرج است خودداری و از هر نوع

اظهار خالف واقع، یا گفتار و یاعملی که موجب اشتباه و اغفال بيمه شده، کارفرما، مستمری بگير و سازمان

گردد خودداری نمایند.

-25ماده 

 سازمان عملکرد نمایندگیهای مورد نظر در این آئين نامه را از طریق بازرسان و عوامل خود تحت رسيدگی و

کنترل قرار داده و در صورت مشاهده تخلف از مفاد جواز و قرارداد منعقده و بطور کلی تخلف از مقررات سازمان،

عالوه بر لغو قرارداد بطور یک طرفه نمایندگی متخلف را تحت پيگرد قانونی قرار خواهد داد.

-26ماده 

 نمایندگان رسمی می توانند در صورت ضرورت به منظور پيگيری امور محوله در قرارداد به واحدهای اجرائی

مربوطه سازمان مراجعه و واحدهای مزبور نيز در این زمينه موظف به همکاری با آنان خواهند بود.
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