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 اداره کل تأمیه اجتماعی استان.............

 با سالم
زض اجطای ثٌس سِ هػَثِ ثیست ٍ چْبضهیي جلسِ ّیبت اهٌبء هحتطم تبهیي اجتوبعی ٍ زض ضاستبی تسْیل ٍ ضٍاى سبظی اهَض ٍ ٍاگصاضی 

، ًظط ثِ کبضگعاضی ّبی ضسوی سبظهبى ازاهِ ثیوِ ثِ عَض اذتیبضیفطآیٌسّبی هطتجظ ثب ثیوِ ضسگبى غبحجبى حطف ٍ هطبغل آظاز ٍ 
 ضا ثِ هَاضز شیل جلت هی ًوبیس:  ٍاحسّبی اجطائی ٍکبضگعاضی ّب ی ضسوی سبظهبى

 بیمه صاحبان حزف و مشاغل آساد :الف   
ص هساضک هوَضز ًیوبظ اضوبهل    ، ًسجت ثِ اذٍ عٌساللعٍم سَاثق پطزاذت حق ثیوِ  هتقبضیزض غَضت احطاظ ضطایظ سٌی  یکبضگعاض-1

، یو  قغهوِ عکو  ٍ    ٍیفطم تکویل ضسُ زضذَاست ثیوِ غبحجبى حطف ٍ هطبغل آظاز ، تػَیط ضٌبسٌبهِ ٍ افطاز تحت تکفل قبًًَی 
هوی تَاًوس پو  اظ تکویول فوطم ًبهٌَیسوی       ی ٍ ثجت زضذَاست زض زثیطذبًِ اقسام هی ًوبیس. ثسیْی است زض ایي غَضت کوبضگعاض  ...(

   جْت اذتػبظ ضوبضُ ثیوِازض غَضت لعٍم( ٍ ثجت اعالعوبت ّوَیتی هتقبضوی زض پبی وبُ ّوَیتی      هبذَشُ ضای هساضک تَسظ هتقبض
 ثیوِ ضسگبى ثِ ضهجِ هطثَعِ تحَیل ًوبیس. 

هطبغل ذبظ اضتغبل ثِ کبض زاضًس ٍ ثطاثط ضَاثظ هطثَعِ پصیطش زضذَاست  زضهتقبضیبًی کِ  هجبظ ثِ اًجبم اهَض یکبضگعاض : 1ذکزت
آًبى هٌَط ثِ اضائِ ههطفیٌبهِ اظ هطاجع شیػالح هی ثبضس ا ّوبًٌس ظًبى سطپطست ذبًَاض، هسزجَیبى ، هطثیبى هْس کَزک ذَز هبل  

 زض ضهجِ غَضت پصیطز.  کوبفی السبثق هطوَل یبضاًِ، ًَیسٌسگبى ٍ ...( ًجَزُ ٍ هی ثبیست کلیِ فطآیٌسّبی ثیوِ ای آًبى
زض غوَضت ٍجوَز سوبثقِ    بضی ثب تَجِ ثِ هقطضات ، هستلعم سبثقِ پطزاذوت حوق ثیووِ قجلوی ثبضوس،      ٍضهیت سٌی هتقچٌبًچِ  : 2ذکزت

پ  اظ تکویل فطم ّبی هطثَعِ تَسظ هتقبضی ، هساضک ٍ فطم ّبی هوَضز ًظوط ضا ثوِ     تَاًس هیی کبضگعاضپطزاذت حق ثیوِ هَضز ًیبظ
ًسجت ثِ استهالم سبثقِ ٍ ضیع زسوتوعز   یسبثقِ ، کبضگعاض تجویع تحَیل ٍ پ  اظ هبزضهٌظَض جوع آٍضی سَاثق ٍ ضیع زستوعز ثِ ضهجِ 

عول ًوبیس.ثسیْی است ایي اهط غطفبً جْت  3اظضهجِ اقسام ٍ زض غَضت احطاظضطایظ هتقبضی ، هغبثق ثٌس ٍ ّوچٌیي اذص پبسد استهالم 
 ط گطفتِ ضسُ است .              تسطیع زض اهَض ٍ هوبًهت اظ تکطاض هطاجهِ هتقبضی ثِ ضهجِ ٍ کبّص حجن هطاجهبت زض ًظ

هکلف است پ  اظ ثجت تقبضب حساکثط ظطف هست زٍ هبُ ثطضسی ّبی الظم اظ قجیل احطاظ اضتغبل ثوِ کوبض هتقبضوی زض     یکبضگعاض - 2
وي ضغل هَضز ازعب ، ضطایظ سي ٍ سبثقِ ، ههطفی ثِ کویسیَى پعضکی ٍ اذص ًظطیِ هطجوع هوصکَض ضا اًجوبم زازُ ٍ سوت  ًتیجوِ ضا ضو      

هکبًیعُ  حست هَضز ثِ هتقبضی اعوالم ًوبیوس ٍ هتقبضوی     3ٍ 2تهییي ًطخ ٍ هیعاى حق ثیوِ هبّبًِ ثب استفبزُ اظ فطم ّبی پیَست ضوبضُ 
حق ثیوِ ثطاثط هْلت هٌسضج زض ثطگ پطزاذت حق ثیوِ اقسام قبز قطاضزاز ٍ پطزاذت ًیع حساکثط ظطف هست یکوبُ هی ثبیست جْت اًه

چٌبًچِ ثِ عللی سِ هبُ هْلت هقطضا زٍ هبُ ٍاحس اجطائی ٍ یکوبُ هْلت هتقبضوی ( سوتطی گوطزز ضوطٍر اهوط ثیووِ       ًوبیس. ثسیْی است 
 هٌَط ثِ تسلین زضذَاست هجسز ٍ ضعبیت سبیط ضطایظ هطثَعِ ذَاّس ثَز.  

3-    َ ضز ثوِ ضٍش ّوبی ظیوط    کبضگعاضی هی ثبیست ثِ هٌظَض احطاظ اضتغبل ثِ کبض هتقبضی ثیوِ غبحجبى حطف ٍ هطوبغل آظاز حسوت هو
 اقسام ًوبیس :

 

زض هَاضزی کِ اضتغبل ثِ کبض هتقبضی هستلعم زاضا ثَزى پطٍاًِ ٍ یب هجَظ اضتغبل اظ هطاجع شیػالح هطثَعِ ثبضس ا ّوبًٌس  - الف
 ظ گطزز. کبضفطهبیبى ، ثبظضگبًبى ، پعضکبى ٍ ... ( الظم است تػَیط هستٌسات هطثَعِ اظ هتقبضی اذص ٍ زض پطًٍسُ فٌی ٍی ضج
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اًجبم فهبلیت هطثَعِ  زاضًس زض غَضتی کِاضتغبل ثِ کبض ٍ ثسٍى پطٍاًِ ، هتقبضیبًی کِ ثِ غَضت سیبض پصیطش زض ذَاست ثیوِ   -ب
ثب ضعبیت سبیط ضطایظ هقطض زاللت ثط غحت اظْبضات هتقبضی ًوبیس ، ٍ ضَاّس ٍ قطائي  بضسًجههوَل  ضَاثظ قبًًَی ٍ عطفثب هغبیط 

 ِّس ثَز زض غیط ایي غَضت کبضگعاضی هی ثبیست هَضَر ضا جْت ثطضسی غحت ٍ سقن اضتغبل ثِ کبض هتقبضی زض حطفثال هبًع ذَا
پ  اظ ثطضسی هَضَر ًتیجِ ضا ثِ کبضگعاضی اعالم زض اسطر ٍقت ًیع هکلف است  هعثَض هَضز ازعب ثِ ضهجِ شیطثظ هٌهک  ٍ ضهجِ

 ًوبیس .

ٍ فهبلیت آًبى زض هٌبظل  َل اظ قجیل ذیبعی ، آضایط طی ٍ ... اضتغبل ثِ کبض زاضتِکِ ثِ حطف هطوی ظًبًپصیطش زضذَاست  -ج
هطاجع شیػالح ، اذص هستٌسات  هسکًَی اًجبم  هی پصیطز زض غَضت زاضا ثَزى گَاّی ٍ یب پطٍاًِ هْبضت حطفِ ای غبزضُ اظ سَی

اضائِ هستٌسات هی ثبضٌس اظ  "ثیوِ ظًبى ذبًِ زاض"ثب عٌَاى ضزاز .ضوٌبً هتقبضیبًی کِ ذَاّبى اًهقبز قطاضسذَاّس  اًجبمهطثَعِ اظ آًبى 
 .هی ثبضسْبضات هتقبضی زض ایي ذػَظ کبفی ٍ هالک عول ظهستثٌی ثَزُ ٍ ااضتغبل 

هکلف است ثهس اظ تغجیق  یچٌبًچِ هتقبضی ٍ ذبًَازُ ٍی توبیل ثِ استفبزُ اظ حوبیت زضهبًی سبظهبى زاضتِ ثبضس ، کبضگعاض -4
 لعٍم ،  غَضت زض  11/2/74  هَضخ  1/620ضوبضُ  هقطض زض زستَض ازاضی  بى اظ حیث سبثقِ ، ثب هلحَػ ًظط زاضتي ضطایظٍضهیت آً
هطتطک ثیوِ غبحجبى حطف ٍ هطبغل آظاز ٍ ازاهِ ثیوِ ثِ عَض اذتیبضی ا هَضَر پیَست  5ٍی ضا ثطاسبس فطم ضوبضُ  ذبًَازُ
 ِ ضسگبى ( ثِ هطاکع زضهبًی ههطفی ًوبیس.اهَض فٌی ثیو 651جبی عیي ضوبضُ  ثرطٌبهِ

ذبًَازُ ، اظ ٍی  زضیبفت فطم اًجبم ههبیٌِ هکلف است پ  اظ ٍغَل ًظطیِ کویسیَى پعضکی زض ذػَظ هتقبضی ٍ یکبضگعاض -5
 جْت اًهقبز قطاضزاز ثِ کبضگعاضی زعَت ثِ عول آٍضز.

عبت آى زض سیستن ، ًسجت ثِ اذص پطیٌت قطاضزاز اقسام ٍ پ  اظ ثب تٌظین قطاضزاز ٍ ثجت اعال یپ  اظ هطاجهِ هتقبضی، کبضگعاض -6
    کٌتطل فطم قطاضزاز کلیِ هساضک ضا ثِ هتقبضی تحَیل ٍ ٍی ضا جْت اهضبء ٍ احطاظ َّیت ثِ ضهجِ ضاٌّوبئی هی ًوبیس . هسئَل

تقبضی ضا ثب هقطضات هطثَعِ تغجیق اهَضفٌی ثیوِ ضسگبى ضهجِ هکلف است ثِ هحض حضَض هتقبضی کلیِ هساضک ضا کٌتطل ٍ ضطایظ ه
ٍ پ  اظ ثجت قطاضزاز  ًوَزُقطاضزاز ضا جْت اهضبء ٍ احطاظ ًْبئی َّیت ثِ ضئی  ضهجِ اضائِ  ضرػبً زازُ ٍ ثهس اظ تبئیس آى ، هتقبضی

 زض زثیطذبًِ ، اٍلیي ثطگ پطزاذت حق ثیوِ ضا اظ ضهجِ زضیبفت ٍ ًسجت ثِ پطزاذت آى اقسام هی ًوبیس.

 ادامه بیمه به طور اختیاری  :ب  
، ًسجت ثِ اذص هساضک هَضز ًیبظ اضبهل ٍ عٌساللعٍم سَاثق پطزاذت حق ثیوِ هتقبضی زض غَضت احطاظ ضطایظ سٌی  یکبضگعاض-7

ٍ  ، ی  قغهِ عک  ٍ ...( ٍی فطم تکویل ضسُ زضذَاست ازاهِ ثیوِ ثِ عَض اذتیبضی ، تػَیط ضٌبسٌبهِ ٍ افطاز تحت تکفل قبًًَی
هی تَاًس پ  اظ تکویل فطم ًبهٌَیسی تَسظ  یت زضذَاست زض زثیطذبًِ اقسام هی ًوبیس. ثسیْی است زض ایي غَضت کبضگعاضثج

          جْت اذتػبظ ضوبضُ ثیوِ ازض غَضت لعٍم( ٍ ثجت اعالعبت َّیتی هتقبضی زض پبی بُ َّیتیهبذَشُ ضا هتقبضی هساضک 
 س . ثیوِ ضسگبى ثِ ضهجِ هطثَعِ تحَیل ًوبی

زض غَضت  ثبضس ،  قجلی هستلعم سبثقِ پطزاذت حق ثیوِقبضی ازاهِ ثیوِ ثِ عَض اذتیبضی زض هَاقهی کِ پصیطش زضذَاست هت -8
پ  اظ تکویل فطم ّبی هطثَعِ تَسظ هتقبضی ، هساضک ٍ فطم ّبی  تَاًسهی  یکبضگعاضٍجَز سبثقِ پطزاذت حق ثیوِ هَضز ًیبظ ،

   ًسجت ثِ استهالم سبثقِ ٍ ی، کبضگعاض تجویعتحَیل ٍ پ  اظ  هبزضضی سَاثق ٍ ضیع زستوعز ثِ ضهجِ هَضز ًظط ضا ثِ هٌظَض جوع آٍ
عول ًوبیس . ثسیْی است ایي  9اقسام ٍ زض غَضت احطاظ ضطایظ هتقبضی ، هغبثق ثٌس ٍ ّوچٌیي اذص پبسد استهالم اظ ضهجِ  ضیع زستوعز

 ض هطاجهِ هتقبضی ثِ ضهجِ ٍ کبّص حجن هطاجهبت زض ًظط گطفتِ ضسُ است . اهط غطفبً جْت تسطیع زض اهَض ٍ هوبًهت اظ تکطا

هکلف است حساکثط ظطف هست زٍ هبُ اظ تبضید ثجت تقبضب ًسجت ثِ ثطضسی اسوتحقب  یوب عوسم اسوتحقب  هتقبضوی اظ       یکبضگعاض - 9
پیَست  ثرطٌبهِ  3ٍ 2ثطاثط فطم ّبی ضوبضُ  لحبػ ضطایظ سي ٍ سبثقِ ، ههطفی ثِ کویسیَى پعضکی ٍ..... اقسام ٍ ًتیجِ ضا حست هَضز

اهَض فٌی ثیوِ ضسگبى ثِ آزضس هتقبضی اعالم ًوبیس ٍ هتقبضی ًیع اظ تبضید اعالم کتجوی هَافقوت سوبظهبى حوساکثط ثوِ       651جبی عیي 
لت ّبی هقطض ستطی هست ثیست ضٍظ فطغت زاضز جْت اًهقبز قطاضزاز ٍ پطزاذت حق ثیوِ اقسام ًوبیس. ثسیْی است چٌبًچِ ثِ عللی هْ

 گطزز ضطٍر  اهط ثیوِ هٌَط ثِ تسلین زضذَاست هجسز ٍ ضعبیت سبیط ضطایظ هطثَعِ ذَاّس ثَز.
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 ٍیهَظف است ثهس اظ تغجیق ٍضهیت هتقبضی اظ حیث سبثقِ ، زض غَضت لعٍم هتقبضی ٍ افطاز تحت تکفول قبًًَی  یکبضگعاض - 10
 651وطف ٍ هطبغول آظاز ٍازاهِ ثیوِ  ثِ عَض اذتیبضی ا هَضَر  ثرطٌبهِ جبی عیي هطتطک ثیوِ غبحجبى ح 5ضا ثط اسوبس فطم ضوبضُ 

 اهَض فٌی ثیوِ ضسگبى ( جْت اًجبم ههبیٌِ پعضکی ثِ هطکع زضهبًی ههطفی ًوبیس.

ویول  فوطم   هی ثبیست ثهس اظ اذص ًظطیِ کویسیَى پعضکی ٍ زضیبفت فطم اًجبم ههبیٌبت هتقبضی ٍ ذبًَازُ ٍی ، ثب تک یکبضگعاض - 11
اهَض فٌی ثیوِ ضوسگبى اظ هتقبضی زعَت ثِ عول آٍضزُ تب جْت اًهقبز قطاضزاز ثِ کبضگعاضی   651پیَست ثرطٌبهِ جبی عیي  2ضوبضُ 

 هطاجهِ ًوبیس. 
ز پ  اظ هطاجهِ هتقبضی ثِ کبضگعاضی ، کبضگعاض ثب تٌظین قطاضزاز ٍثجت اعالعبت آى زض سیستن ، ًسوجت ثوِ اذوص پطیٌوت قوطاضزا      -12

 ِ ِ  اقسام ٍ پ  اظ کٌتطل فطم قطاضزاز کلیِ هساضک ضا ثِ هتقبضی تحَیل ٍ ٍی ضا جْت اهضبء ٍ احطاظَّیت ثِ ضوهج ضاٌّووبئی   هطثَعو
 هی ًوبیس ، هسئَل اهَض فٌی ثیوِ ضسگبى ضهجِ هکلف است ثِ هحض حضَض هتقبضی کلیِ هساضک ضا کٌتطل ًوبیس ٍ ضطایظ هتقبضی ضا 

قطاضزاز ضا جْت اهضبء ٍ احطاظ ًْبئی َّیوت ثوِ ضئوی  ضوهجِ اضائوِ       ضرػبً زازُ ٍ ثهس اظ تبئیس آى ، هتقبضیثب هقطضات هطثَعِ تغجیق 
 پ  اظ ثجت قطاضزاز زض زثیطذبًِ، اٍلیي ثطگ پطزاذت حق ثیوِ ضا اظ ضهجِ اذص ٍ ًسجت ثِ پطزاذت آى اقسام هی ًوبیس. ًوَزُ ٍ

 سایز موارد -ج
تسا تب هطاحل پبیبًی هی ثبیست تَسظ ی  فطز هطرع کِ عی ًبهِ ای اظ عطیق هسوئَل کوبضگعاضی   اظ اث فَ  الصکطکلیِ هطاحل  -31

  ثِ ضهجِ ههطفی هی گطزز زض کبضگعاضی اًجبم پصیطز.
ٍاحسّبی اجطائی هکلفٌس ی  ًسرِ اظ کلیِ ثرطٌبهِ ّب ٍ زستَضالهول ّبی هطتجظ زض ایي ظهیٌوِ ضا ثوِ هحوض ٍغوَل زض اذتیوبض       -14

 ثَعِ قطاض زٌّس .کبضگعاضی هط
ثِ هٌظَض اجتٌبة اظ ّطگًَِ ذغبی احتوبلی ، هسئَلیت ًظبضت ثط غحت اًجبم کبض زض کلیِ هطاحل ثطقطاضی  ثیوِ غبحجبى حوطف   -15

 ٍ هطبغل آظاز ٍ ازاهِ ثیوِ ثِ عَض اذتیبضی ثِ عْسُ هسئَل کبضگعاضی ذَاّس ثَز.
   ضٍسب ٍ کبضضٌبسبى اضضس اهَض فٌی هسئَلیي کبضگعاضی ّب ، یي ثیوِ ای ،هسئَل حسي اجطای ایي زستَض ازاضی هسیطاى کل ، ههبًٍ

 هسئَلیياهَض کبضگعاضی ّب زض ازاضات کل استبى ّب ، آهبض ٍ اعالعبت ، ًبهٌَیسی ٍحسبثْبی اًفطازی ، ، ثیوِ ضسگبى ، زضآهس حق ثیوِ
 َاٌّس ثَز. شیطثظ زض ٍاحسّبی اجطائی ٍ ضطکت هطبٍض هسیطیت ٍ ذسهبت هبضیٌی تبهیي ذ

 

 

  
  

 


