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ل م  س ا  ل م ب س ا  ب
  بهره مندی افراد خانواده بیمممهبهره مندی افراد خانواده بیمممه   منظور متمرکز نمودن کلیۀ ضوابط کفالت، نحوه بررسی وچگونگی احراز شرایط و منظور متمرکز نمودن کلیۀ ضوابط کفالت، نحوه بررسی وچگونگی احراز شرایط و   به   به

  شده  / مستمری بگیر از حمایتهای مندرج در قانون تأمین اجتماعی ، توجه واحدهای اجرائی را به رعایت نكات ذیل  جلبشده  / مستمری بگیر از حمایتهای مندرج در قانون تأمین اجتماعی ، توجه واحدهای اجرائی را به رعایت نكات ذیل  جلب
می نماید.می نماید.

بخش اول : تعاريف و بیان مفاهیمبخش اول : تعاريف و بیان مفاهیم
  - معاش و تحت تكفل:- معاش و تحت تكفل:11

ًا  معاش و اشاره به ضرورت تامین آن توسط بیمه شده مجموع "واژه  ًا " معاش و اشاره به ضرورت تامین آن توسط بیمه شده مجموع "واژه     بار در قانون تامین اجتماعی به کار بممرده بار در قانون تامین اجتماعی به کار بممرده33"
شده است . مواد و تبصره های مربوطه عبارتند از:شده است . مواد و تبصره های مربوطه عبارتند از:

              22 بند  بند ––  5858* ماده * ماده 
  11   بند بند11 تبصره  تبصره ––  7272* ماده * ماده 
    33 بند  بند 11 تبصره  تبصره ––  7272* ماده * ماده 

  " در قانون مدنی به معنای تأمین وسایل وهزینه های ضروری و اساسی زندگی به قدر رفممع حمماجت بمما" در قانون مدنی به معنای تأمین وسایل وهزینه های ضروری و اساسی زندگی به قدر رفممع حمماجت بممامعاشمعاش"- "- 
درنظر گرفتن درجه استطاعت بیمه شده است .درنظر گرفتن درجه استطاعت بیمه شده است .

  -  تأمین معاش در قانون تامین اجتماعی امری نسبی است و بر حسب شرایط می تواند سطوح و درجات مختلف-  تأمین معاش در قانون تامین اجتماعی امری نسبی است و بر حسب شرایط می تواند سطوح و درجات مختلف
داشته باشد.داشته باشد.

  - در تأمین معاش وجه غالب وعمده مطرح می باشد و با برآورده شدن یكی از آنها موضوع دیگر نیازها- در تأمین معاش وجه غالب وعمده مطرح می باشد و با برآورده شدن یكی از آنها موضوع دیگر نیازها
واحتیاجات منتفی نمی شود.واحتیاجات منتفی نمی شود.

ًا تحت تكفلتحت تكفل"در متن قانون تأمین اجتماعی لفظ"در متن قانون تأمین اجتماعی لفظ ًا "مجموع  بار مورد استفاده قرار گرفته است،مواد و تبصره های بار مورد استفاده قرار گرفته است،مواد و تبصره های99"مجموع
مربوط به این موضوع عبارتند از:مربوط به این موضوع عبارتند از:

      44 قانون- بند  قانون- بند 6262              * ماده               * ماده 33 قانون- بند  قانون- بند 6262             * ماده              * ماده 44 قانون- بند  قانون- بند 5858* ماده * ماده 
  33 قانون- بند  قانون- بند 8181         *  ماده          *  ماده 11 قانون- تبصره  قانون- تبصره 7272 قانون                       * ماده  قانون                       * ماده 7272* ماده * ماده 

64501 تلفن:1457965595،کدپستی:345تهران:خیابان آزادی، پل کن 1932090ش ش :

چگونگي احراز شرايط تحت تكفل بودنچگونگي احراز شرايط تحت تكفل بودنموضوع: 
افراد خانواده بیمه شده/ مستمری بگیر وافراد خانواده بیمه شده/ مستمری بگیر و  

حوزهنحوه برخورداری از حمايتهای مقرردر قانوننحوه برخورداری از حمايتهای مقرردر قانون  
فني و درآمد     

حوزه
فني و درآمد     

بخشنامه
1٤شماره  

مشترک فني و درآمد

بخشنامه
1٤شماره  

مشترک فني و درآمد
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 قانون- پاراگراف دوم     قانون- پاراگراف دوم    9494             *  ماده              *  ماده 33 قانون- بند  قانون- بند 8282             *  ماده              *  ماده 11 قانون- بند  قانون- بند 8282* ماده * ماده 

1
  به موجب مواد و تبصره های پیشگفت، پدر، مادر، همسر بیمه شده زن و فرزندان بیمه شده  / مستمری بگیردر صممورتبه موجب مواد و تبصره های پیشگفت، پدر، مادر، همسر بیمه شده زن و فرزندان بیمه شده  / مستمری بگیردر صممورت

  در بیان کلي  تحت تكفل کسي است که قادر به تامین معاشدر بیان کلي  تحت تكفل کسي است که قادر به تامین معاشدارا بودن شرایط مقرر و برحسب مورد، تحت تكفل شناخته می شوند. دارا بودن شرایط مقرر و برحسب مورد، تحت تكفل شناخته می شوند. 
( مطابق تعريف اشاره شده در فوق ) و  وسايل معیشت خود در حد نیاز نمي باشد .( مطابق تعريف اشاره شده در فوق ) و  وسايل معیشت خود در حد نیاز نمي باشد .

نحوه اقدام در خصوص تحت تكفل قرار دادن پدر يا مادر بیمه شده  و شوهر بیمه شده زن/ مستمری بگیرنحوه اقدام در خصوص تحت تكفل قرار دادن پدر يا مادر بیمه شده  و شوهر بیمه شده زن/ مستمری بگیر :   :  بخش دومبخش دوم
- شرايط احراز:- شرايط احراز:22

  در صورت حصول تمام شرایط ذیل موضوع تحت تكفل قممرار گرفتممن پممدر یمما مممادر بیمممه شممده و شمموهر بیمممه شممدهدر صورت حصول تمام شرایط ذیل موضوع تحت تكفل قممرار گرفتممن پممدر یمما مممادر بیمممه شممده و شمموهر بیمممه شممده
زن  / مستمری بگیر می تواند مبنای بررسی واقدام واحدها قرار گیرد . زن  / مستمری بگیر می تواند مبنای بررسی واقدام واحدها قرار گیرد . 

   سال متجمماوز باشممد یمما در  ممموارد عممدم احممراز سال متجمماوز باشممد یمما در  ممموارد عممدم احممراز6060 سال تمام  / سن شوهر از سال تمام  / سن شوهر از5555 سال تمام ، سن مادر  سال تمام ، سن مادر 6060 سن پدر سن پدر––الف الف 
 قانون تأمین اجتماعی ازکارافتاده کلی باشند.  قانون تأمین اجتماعی ازکارافتاده کلی باشند. 9191شرایط سنی، به تشخیص کمیسیون های پزشكی موضوع ماده شرایط سنی، به تشخیص کمیسیون های پزشكی موضوع ماده 

  بیمه شده / مستمری بگیر در تأمین معاش نقش اساسی را داشته باشد.  بیمه شده / مستمری بگیر در تأمین معاش نقش اساسی را داشته باشد.––بب
ج - به موجب قانون تأمین اجتماعی مستمری دریافت ننمایند.ج - به موجب قانون تأمین اجتماعی مستمری دریافت ننمایند.
د-  در زمان ارائه تقاضای کفالت ، بیمه شده سازمان نباشند. د-  در زمان ارائه تقاضای کفالت ، بیمه شده سازمان نباشند. 

  ه - مشمول سایر صندوقهای بیمه و بازنشستگی از نظر پرداخت حق بیمه یا کسور بازنشستگی و یا دریافت حقمموق وه - مشمول سایر صندوقهای بیمه و بازنشستگی از نظر پرداخت حق بیمه یا کسور بازنشستگی و یا دریافت حقمموق و
مستمری نباشند.مستمری نباشند.

- مدارک هويتي مورد نیاز :- مدارک هويتي مورد نیاز :33
 - اصل و تصویر شناسنامه والدین یا شوهر بیمه شده زن  / مستمری بگیر - اصل و تصویر شناسنامه والدین یا شوهر بیمه شده زن  / مستمری بگیر
- اصل و تصویر کارت ملی والدین یا شوهر بیمه شده زن  / مستمری بگیر- اصل و تصویر کارت ملی والدین یا شوهر بیمه شده زن  / مستمری بگیر

- اصل و تصویر گواهی فوت ( در صورت فوت پدر )- اصل و تصویر گواهی فوت ( در صورت فوت پدر )
- اصل وتصویر طلق نامه ( در صورت جدایی والدین)- اصل وتصویر طلق نامه ( در صورت جدایی والدین)

اضی اعاده اضی اعاده ممه شدگان، به متقه شدگان، به متقمم اصل اسناد مأخوذه پس از تطبیق با تصویر آن توسط واحد امور فنی بیم اصل اسناد مأخوذه پس از تطبیق با تصویر آن توسط واحد امور فنی بیمتوجه:توجه:
 خواهد شد. خواهد شد.

- نحوه درخواست تكفل:- نحوه درخواست تكفل:٤٤
  در ممواردی که پمدر و ممادر یا شموهر بیممه شممده زن از لحممماظ سنمممی یمما ازکارافتمممادگی واجمممد شمممرایط بمموده ودر ممواردی که پمدر و ممادر یا شموهر بیممه شممده زن از لحممماظ سنمممی یمما ازکارافتمممادگی واجمممد شمممرایط بمموده و

   در خواسممت خممود را بممه در خواسممت خممود را بممهمي بايستمي بايست تحت تكفل بودن والدین یا شوهر خود می باشد،   تحت تكفل بودن والدین یا شوهر خود می باشد،  بیمه شده/ مستمری بگیر مدعيبیمه شده/ مستمری بگیر مدعي
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  تكمیمل وتكمیمل و" "   11پیوست شماره پیوست شماره   فرمفرم  ""انضمام اصل وتصماویر شناسنمامه و کارت ملمی همریک از افمراد ممورد تكفمل طبقانضمام اصل وتصماویر شناسنمامه و کارت ملمی همریک از افمراد ممورد تكفمل طبق

به  شعبه تامین اجتماعی ذیربط ارائه تا در دفتر شعبه ثبت گردد . به  شعبه تامین اجتماعی ذیربط ارائه تا در دفتر شعبه ثبت گردد . 

22

  در مواردی که ادعای کفالت پدر / مادر / شوهر بیمه شده یا مستمری بگیر متوفی ، پس از فمموت مطممرح مممی گممردد،در مواردی که ادعای کفالت پدر / مادر / شوهر بیمه شده یا مستمری بگیر متوفی ، پس از فمموت مطممرح مممی گممردد،- - 55

   و پممس از اخممذ گممواهی و پممس از اخممذ گممواهی""  22پیوست شماره پیوست شماره   فرمفرم  ""موضوع مورد درخواست با ارائه مدارک و مستندات مربوطه و تكمیل موضوع مورد درخواست با ارائه مدارک و مستندات مربوطه و تكمیل 
امضاء از دفتر اسناد رسمی و ثبت آن در شعبه قابل بررسی خواهد بود .امضاء از دفتر اسناد رسمی و ثبت آن در شعبه قابل بررسی خواهد بود .

  ملک تشخیص سن بیمه شده و افمراد تحت تكفل جهت برخورداری از مزایای قممانون  تممامین اجتممماعی بممه ممموجبملک تشخیص سن بیمه شده و افمراد تحت تكفل جهت برخورداری از مزایای قممانون  تممامین اجتممماعی بممه ممموجب--66
   مجلممس شممورای اسمملمی، مجلممس شممورای اسمملمی،7979 / /88 / /88» قانون تامین اجتماعی مصوب » قانون تامین اجتماعی مصوب 33 ماده « ماده «22قانون الحاق یک تبصمره به عنوان تبصره قانون الحاق یک تبصمره به عنوان تبصره 

  شناسنامه ای است که در بدو  بیمه شدن به تامین اجتماعی ارائه شده یا می شود و هرگونه تغییراتی که پممس از آن درشناسنامه ای است که در بدو  بیمه شدن به تامین اجتماعی ارائه شده یا می شود و هرگونه تغییراتی که پممس از آن در
شناسنامه به عمل آید برای سازمان معتبر نخواهد بود .شناسنامه به عمل آید برای سازمان معتبر نخواهد بود .

  اضافه می گردد چنانچه به موجب آراء صادره از سوی مراجع ذیصلح قضائی شناسنامه افراد باطل شود، از آنجائیكهاضافه می گردد چنانچه به موجب آراء صادره از سوی مراجع ذیصلح قضائی شناسنامه افراد باطل شود، از آنجائیكه
  اصل سند اولیه به لحاظ ماهوی ضمانت اجرائی و اعتبار قانونی خود را از دست خواهد داد ، شناسممنامه صممادر شممدهاصل سند اولیه به لحاظ ماهوی ضمانت اجرائی و اعتبار قانونی خود را از دست خواهد داد ، شناسممنامه صممادر شممده

ثانویه با امعان نظر به مفاد قانون مورد اشاره  قابل استناد می باشد.ثانویه با امعان نظر به مفاد قانون مورد اشاره  قابل استناد می باشد.
   قممانون تممأمین اجتممماعی اسممت. ( معرفممی بممه قممانون تممأمین اجتممماعی اسممت. ( معرفممی بممه9191* تشخیص ازکارافتادگی به عهده کمیسیونهای پزشكی موضوع ممماده * تشخیص ازکارافتادگی به عهده کمیسیونهای پزشكی موضوع ممماده 
کمیسیون پزشكی تابع ضوابط و مقررات قانونی مربوطه خواهد بود.)کمیسیون پزشكی تابع ضوابط و مقررات قانونی مربوطه خواهد بود.)

 : :- نحوه بررسي و تشخیص تكفل- نحوه بررسي و تشخیص تكفل77
   در مواردی که بیمه شده  / مستمری بگیر مدعی تكفل پدر، مادر و یا همسر (شوهر بیمه شممده زن)  خممود بمموده و افممراد در مواردی که بیمه شده  / مستمری بگیر مدعی تكفل پدر، مادر و یا همسر (شوهر بیمه شممده زن)  خممود بمموده و افممراد
  مورد اشاره نیز حائز شرایط مقرر در قانون از لحاظ سن یا ازکارافتادگی ( در موارد عدم احراز شممرایط سممنی) باشممند،مورد اشاره نیز حائز شرایط مقرر در قانون از لحاظ سن یا ازکارافتادگی ( در موارد عدم احراز شممرایط سممنی) باشممند،

  متجمماوز نگممردد)متجمماوز نگممردد)دو ماه از تاریخ ثبت درخواست کفممالت دو ماه از تاریخ ثبت درخواست کفممالت در اسرع وقت ( مشروط بر اینكه در اسرع وقت ( مشروط بر اینكه بایست بایست بازرس فنی شعبه میبازرس فنی شعبه می
   ارائه شده و انجام تحقیقات محلی و مذاکره با مطلعین و درنظر گرفتن میزان استطاعت مالی ارائه شده و انجام تحقیقات محلی و مذاکره با مطلعین و درنظر گرفتن میزان استطاعت مالیتقاضایتقاضاینسبت به بررسی نسبت به بررسی 

  بیمه شده وتوجه به وجه غالب نیازهای اساسی زندگی ( مسكن ، غذا ) و همچنین ملحوظ داشممتن ممموقعیت جغرافیمماییبیمه شده وتوجه به وجه غالب نیازهای اساسی زندگی ( مسكن ، غذا ) و همچنین ملحوظ داشممتن ممموقعیت جغرافیممایی

  ""11فرم پیوست شماره فرم پیوست شماره ""محل و پرهیز از مطلق اندیشی و  جزئی نگری اقممدام لزم معمممول و گممزارش خممود را در ظهممرمحل و پرهیز از مطلق اندیشی و  جزئی نگری اقممدام لزم معمممول و گممزارش خممود را در ظهممر

اعلم نماید .اعلم نماید .
   بنابراین در مواردی که پدر و مادر  /  شوهر بیمه شده زن جزئی از امكانات زندگی  به طور مثال فقط دارای یممک واحممد بنابراین در مواردی که پدر و مادر  /  شوهر بیمه شده زن جزئی از امكانات زندگی  به طور مثال فقط دارای یممک واحممد
  مسكونی است یا به اندازه تأمین غذای خود درآمد داشته باشند،  سایر حوایج اساسی آنان همچنان  به قوت خود باقیمسكونی است یا به اندازه تأمین غذای خود درآمد داشته باشند،  سایر حوایج اساسی آنان همچنان  به قوت خود باقی

است و این امر به تنهایی مانع بررسی کفالت  نخواهد بود.است و این امر به تنهایی مانع بررسی کفالت  نخواهد بود.
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  درمواردی که پدر / مادر یا هر دو و همچنین شوهر بیمه شده زن  / مستمری بگیربه علت نداشتن شرایط سنی  بنادرمواردی که پدر / مادر یا هر دو و همچنین شوهر بیمه شده زن  / مستمری بگیربه علت نداشتن شرایط سنی  بنا- - 88

  به گواهی پزشک معالج و ارائه مدارک و مستندات پزشكی قادر به کار نباشممند،  قبممل از معرفممی ایشممان بممه کمیسممیونبه گواهی پزشک معالج و ارائه مدارک و مستندات پزشكی قادر به کار نباشممند،  قبممل از معرفممی ایشممان بممه کمیسممیون
  پزشكی، ابتدا می بایست با اعزام بازرس فنی به محل سكونت بررسی لزم با توجه بممه مفمماد ایممن بخشممنامه پیرامممونپزشكی، ابتدا می بایست با اعزام بازرس فنی به محل سكونت بررسی لزم با توجه بممه مفمماد ایممن بخشممنامه پیرامممون

  تا درصورت تائید تحت تكفل بششودن آنششان توسششط شششعبهتا درصورت تائید تحت تكفل بششودن آنششان توسششط شششعبهوضعیت شغلی، مالی ونحوه تامین هزینه زندگی انجام گیرد، وضعیت شغلی، مالی ونحوه تامین هزینه زندگی انجام گیرد، 
  ، نسبت  به معرفی افراد موصوف  به کمیسیون پزشكی حسب ضوابط مقرر اقدام شود . ، نسبت  به معرفی افراد موصوف  به کمیسیون پزشكی حسب ضوابط مقرر اقدام شود . ذيربطذيربط
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ًا""  88" " ارائه تعهدات قانونی به افراد مندرج دربند ارائه تعهدات قانونی به افراد مندرج دربند - - 99 ًادرمواردی که بیمه شده  / مستمری بگیر فوت نموده باشد، صرف   درمواردی که بیمه شده  / مستمری بگیر فوت نموده باشد، صرف
  پذیر خمواهد بود که تحقمق ازکارافتادگمی آنان طبمق نظمریه کمیسیمممون پمزشكمممی قبمممل از فممموتپذیر خمواهد بود که تحقمق ازکارافتادگمی آنان طبمق نظمریه کمیسیمممون پمزشكمممی قبمممل از فممموتدر صمورتی امكماندر صمورتی امكمان

  بیمه شده / مستمری بگیر انجام پذیرفته باشد. (ارائه گواهی پزشک معالج و تاریخ مدارک ومستندات درمممانی متقاضممیبیمه شده / مستمری بگیر انجام پذیرفته باشد. (ارائه گواهی پزشک معالج و تاریخ مدارک ومستندات درمممانی متقاضممی
تحت تكفل بیمه شده متوفی می بایست ناظر بر نوع بیماری در زمان حیات بیمه شده اصلی باشد ) تحت تكفل بیمه شده متوفی می بایست ناظر بر نوع بیماری در زمان حیات بیمه شده اصلی باشد ) 

   آن دسته از والدین بیمه شدگان  /شوهر بیمه شده زن که در زمان ارائه درخواسممت کفممالت از مسممتمری کارافتممادگی آن دسته از والدین بیمه شدگان  /شوهر بیمه شده زن که در زمان ارائه درخواسممت کفممالت از مسممتمری کارافتممادگی--1010
  جزئی استفاده می نمایند چنانچه پس از بررسی های لزم مشخص گردد در تامین معیشت خود دچممار عسممرت و سممختیجزئی استفاده می نمایند چنانچه پس از بررسی های لزم مشخص گردد در تامین معیشت خود دچممار عسممرت و سممختی

می باشند ، در این صورت می توانند با رعایت سایر ضوابط مقرر تحت تكفل فرزند خود قرار گیرند . می باشند ، در این صورت می توانند با رعایت سایر ضوابط مقرر تحت تكفل فرزند خود قرار گیرند . 

   پس از اعلم نظر بازرس فنی مبنی بر تحت تكفل بودن والدین یا شوهر بیمه شده  و یمما مسممتمری بگیممر وتائیممد آن پس از اعلم نظر بازرس فنی مبنی بر تحت تكفل بودن والدین یا شوهر بیمه شده  و یمما مسممتمری بگیممر وتائیممد آن--1111
  ازسوی مسئول امور فنی بیمه شدگان  و همچنین ثبت گزارش مربوطه در دفتر شعبه ذیربط ، مراتب  می بایسممت حسممبازسوی مسئول امور فنی بیمه شدگان  و همچنین ثبت گزارش مربوطه در دفتر شعبه ذیربط ، مراتب  می بایسممت حسممب

مورد به واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی و  یا امور فنی مستمریها اعلم گردد.مورد به واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی و  یا امور فنی مستمریها اعلم گردد.

    واحممد امممور فنممی بیمممه شممدگان موظممف اسممت کلیممه مراحممل مربمموط بممه درخواسممت کفممالت والممدین و شمموهر  واحممد امممور فنممی بیمممه شممدگان موظممف اسممت کلیممه مراحممل مربمموط بممه درخواسممت کفممالت والممدین و شمموهر--1212
بیمه شده  / مستمری بگیر را در سیستم مكانیزه بازرسی فنی ثبت نماید.بیمه شده  / مستمری بگیر را در سیستم مكانیزه بازرسی فنی ثبت نماید.

  در مواردی که والدین بیمه شده یا شوهر بیمه شده زن  / مستمری بگیر پس از فوت ایشان مدعی تحت تكفل بودندر مواردی که والدین بیمه شده یا شوهر بیمه شده زن  / مستمری بگیر پس از فوت ایشان مدعی تحت تكفل بودن- - 1313        
  منوط به ارائه دليلمنوط به ارائه دليل قانون مدنی  قانون مدنی 12571257در زمان حیات وی می گردند ، پذیرش درخواست این قبیل افراد با استناد به ماده در زمان حیات وی می گردند ، پذیرش درخواست این قبیل افراد با استناد به ماده 

   لذا با توجه به اهمیت موضوع و تعهداتی که بممرای سممازمان در لذا با توجه به اهمیت موضوع و تعهداتی که بممرای سممازمان درو مدارک معتبر و اثبات اين امر از سوی متقاضي مي باشد.و مدارک معتبر و اثبات اين امر از سوی متقاضي مي باشد.
  قبال افراد تحت تكفل ایجاد خواهد شد ، به هنگام برقراری مستمری واحدهای اجرایی می بایسممت ضمممن  تائیممد صممحت وقبال افراد تحت تكفل ایجاد خواهد شد ، به هنگام برقراری مستمری واحدهای اجرایی می بایسممت ضمممن  تائیممد صممحت و

  " پیوست" پیوستسقم درخواست های مورد اشاره و تحقیق و بررسی جامع و همچنین اعلم نظر لزم ، مراتممب را در ظهممر  فممرم سقم درخواست های مورد اشاره و تحقیق و بررسی جامع و همچنین اعلم نظر لزم ، مراتممب را در ظهممر  فممرم 
ًا به همراه مدارک و مستندات مورد نظر به  اداره کل استان منعكس نمایند تا موضوع" " 22شماره شماره  ًا به همراه مدارک و مستندات مورد نظر به  اداره کل استان منعكس نمایند تا موضوع درج و نتیجه را مشروح    درج و نتیجه را مشروح

  یمه شدگان، رئیممس ویمه شدگان، رئیممس وببامور فنی امور فنی           ، رئیس و کارشناس ارشد ، رئیس و کارشناس ارشد    (متشكل از معاون بیمه ای (متشكل از معاون بیمه ایکمیته کفالت اداره کل استانکمیته کفالت اداره کل استاندر در 
  با اکششثريتبا اکششثريتکارشناس ارشد امور فنی مستمریها ) مطرح گردد . بدیهی است درصورت تائید این امر توسط کمیته مذکور ( کارشناس ارشد امور فنی مستمریها ) مطرح گردد . بدیهی است درصورت تائید این امر توسط کمیته مذکور ( 

 ) و تحقق و اجتماع کلیه شرایط قانونی، زمینه ارائه حمایتهای مقرر در قانون فراهم خواهد شد . ) و تحقق و اجتماع کلیه شرایط قانونی، زمینه ارائه حمایتهای مقرر در قانون فراهم خواهد شد .آراءآراء
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داردنپست:
    هرکس  مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هرگاه در مقممام دفمماع مممدعی امممری  هرکس  مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هرگاه در مقممام دفمماع مممدعی امممری قانون مدني: قانون مدني:12571257ماده ماده 

شود که محتاج به دلیل باشد ، اثبات امر به عهده اوست.شود که محتاج به دلیل باشد ، اثبات امر به عهده اوست.

  در کلیه مواردی که تحقیق از محل های سكونت و اشتغال والدین بیمه شدگان و شوهر بیمه شده زن ضرورت دارد،در کلیه مواردی که تحقیق از محل های سكونت و اشتغال والدین بیمه شدگان و شوهر بیمه شده زن ضرورت دارد،- - 1٤1٤
ًا  مممی بایسممت ضمممن ارائه مشخصممات ًا  مممی بایسممت ضمممن ارائه مشخصمماتچنانچه محل های مورد نظر  در حوزه عمل سایر شعب باشد ، شعبه مبداء بممدو   چنانچه محل های مورد نظر  در حوزه عمل سایر شعب باشد ، شعبه مبداء بممدو
ًا  شعبه مربوطه نیز موظف است به نیابت از شعبه مذکور ًا  شعبه مربوطه نیز موظف است به نیابت از شعبه مذکورمربوطه، مراتب را از واحد اجرایی ذیربط استعلم  و متعاقب   مربوطه، مراتب را از واحد اجرایی ذیربط استعلم  و متعاقب
ًا بررسی ونتیجه نهایی را پس از تائید  یا رد موضوع  کفالت به شعبه درخواسممت کننممده اعلم ًا بررسی ونتیجه نهایی را پس از تائید  یا رد موضوع  کفالت به شعبه درخواسممت کننممده اعلمطبق این بخشنامه راس   طبق این بخشنامه راس

                                                                                            نماید.نماید.

مادر به سبب فوت پدر و یا طلق،در صورت احراز شرایط به تنهایی می تواند تحت تكفل بیمه شده قرار گیرد .مادر به سبب فوت پدر و یا طلق،در صورت احراز شرایط به تنهایی می تواند تحت تكفل بیمه شده قرار گیرد .- - 1515

44

   در مواردی که معاش پدر و مادر توسط بیمه شده تأمین می گردد و طبق بررسی های به عمل آمده هر دو ، شممرط در مواردی که معاش پدر و مادر توسط بیمه شده تأمین می گردد و طبق بررسی های به عمل آمده هر دو ، شممرط--1616
  تأمین معیشت توسط وی را کسب نموده و تحت تكفل بیمه شده شناخته شوند ، ولی پدربه دلیل عدم وجود شرط سنیتأمین معیشت توسط وی را کسب نموده و تحت تكفل بیمه شده شناخته شوند ، ولی پدربه دلیل عدم وجود شرط سنی

   سممال تمممام ) و یمما سممال تمممام ) و یمما5555احممراز شممرایط نمممی نمایممد، در صممورتی کممه مممادر حممائز شممرایط سممنی مقممرر ( لاقممل احممراز شممرایط نمممی نمایممد، در صممورتی کممه مممادر حممائز شممرایط سممنی مقممرر ( لاقممل 
ازکارافتاده باشد، به تنهائی می تواند از کمک مقرر در قانون برخوردار گردد.ازکارافتاده باشد، به تنهائی می تواند از کمک مقرر در قانون برخوردار گردد.

   چنانچه در مواردی پس از انجام بازرسی فنی مشخص گردد که مادر بیمه شده / مستمری بگیر بنا به دلیلی منجمله چنانچه در مواردی پس از انجام بازرسی فنی مشخص گردد که مادر بیمه شده / مستمری بگیر بنا به دلیلی منجمله--1717
  دریافت مستمری از سازمان یا نزد هریک از صندوقهای بازنشستگی دیگممر ، واجمد شممرایط لزم نبمموده لیكمن پمدر دارایدریافت مستمری از سازمان یا نزد هریک از صندوقهای بازنشستگی دیگممر ، واجمد شممرایط لزم نبمموده لیكمن پمدر دارای

شرایط مقرر باشد، در این صورت کفالت پدر به تنهایی قابل بررسی خواهد بود.شرایط مقرر باشد، در این صورت کفالت پدر به تنهایی قابل بررسی خواهد بود.

    قممانون تممامین اجتممماعی( شممرط  قممانون تممامین اجتممماعی( شممرط8282 و یا  و یا 8181 یكی از مواد  یكی از مواد 33 و بند  و بند 5858 ماده  ماده 44زمانی که پدر بیمه شده به حكم مفاد بند زمانی که پدر بیمه شده به حكم مفاد بند --1818
  سنی و یا به دلیل از  کار افتادگی و امرار معاش توسط بیمه شده )، واجد شرایط کفالت بوده و با رعممایت مقمررات تحممتسنی و یا به دلیل از  کار افتادگی و امرار معاش توسط بیمه شده )، واجد شرایط کفالت بوده و با رعممایت مقمررات تحممت
  تكفل فرزند خود قرار می گیرد، همسر واجب النفقه وی نیز که مادر بیمه شده هم هست به تبع وی  تحت تكفممل        بیمممهتكفل فرزند خود قرار می گیرد، همسر واجب النفقه وی نیز که مادر بیمه شده هم هست به تبع وی  تحت تكفممل        بیمممه
  شده تلقی می گردد. لذا در صورت بررسی مجدد کفالت و حصول شرایط مندرج در مواد قانونی مذکور ، مادر   می توانممدشده تلقی می گردد. لذا در صورت بررسی مجدد کفالت و حصول شرایط مندرج در مواد قانونی مذکور ، مادر   می توانممد

به ردیف افراد تبعی بیمه شده  / مستمری بگیر اضافه و از مزایای قانونی  بهره مند شود. به ردیف افراد تبعی بیمه شده  / مستمری بگیر اضافه و از مزایای قانونی  بهره مند شود. 

   چنانچه بیمه شده یا پدر تحت تكفل بیمه شده  / مستمری بگیر  قبل از رسیدن مادر بممه شممرط سممنی مقممرر فمموت چنانچه بیمه شده یا پدر تحت تكفل بیمه شده  / مستمری بگیر  قبل از رسیدن مادر بممه شممرط سممنی مقممرر فمموتتذکر -تذکر -
  نماید، بررسی درخواست کفالت مادر و برخورداری از مزایای قانونی، پس از انجام تشممریفات مقممرر در ایممن بخشممنامه ونماید، بررسی درخواست کفالت مادر و برخورداری از مزایای قانونی، پس از انجام تشممریفات مقممرر در ایممن بخشممنامه و

  و اظهار نظر لزم از سوی شعبه و کمیته استان امكان پذیر خواهد بود لیكن در صورتیكهو اظهار نظر لزم از سوی شعبه و کمیته استان امكان پذیر خواهد بود لیكن در صورتیكه" " 22فرم پیوست شماره فرم پیوست شماره ""تكمیل تكمیل 
بیمه شده  / مستمری بگیر در قید حیات باشد تكمیل فرم مذکور موضوعیت نخواهد داشت .بیمه شده  / مستمری بگیر در قید حیات باشد تكمیل فرم مذکور موضوعیت نخواهد داشت .

ًل تحت تكفل همسر خود قرار گرفته و از مزایای قانونی نیز بهره مند شده باشد لیكن- - 1919 ًل تحت تكفل همسر خود قرار گرفته و از مزایای قانونی نیز بهره مند شده باشد لیكنچنانچه شوهر بیمه شده زن قب   چنانچه شوهر بیمه شده زن قب
ًا مبادرت به ازدواج نماید، بررسی کفالت همسر دوم از سوی فرزند وی با رعایت ضوابط مقرر امكان پممذیر خواهممد ًا مبادرت به ازدواج نماید، بررسی کفالت همسر دوم از سوی فرزند وی با رعایت ضوابط مقرر امكان پممذیر خواهممدمتعاقب   متعاقب

بود.بود.
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داردنپست:
  در مواردی که پدر و مادر بیمه شده به دلیل عدم بیمه پردازی بیمه شده اصلی نتواننممد از مزایممای قممانونی کفممالتدر مواردی که پدر و مادر بیمه شده به دلیل عدم بیمه پردازی بیمه شده اصلی نتواننممد از مزایممای قممانونی کفممالت- - 2020

  بهره مند شوند و سایر فرزندان مدعی تحت تكفل قرار دادن والدین خود باشند، توجه به این امممر کممه عممدم بیمممه پممردازیبهره مند شوند و سایر فرزندان مدعی تحت تكفل قرار دادن والدین خود باشند، توجه به این امممر کممه عممدم بیمممه پممردازی
  اسممتعلم از شممعبهاسممتعلم از شممعبهفرزند به منزله عدم استطاعت مالی وی نمی باشد، در این صورت بررسی ادعمای مطمروحه مستلمزم فرزند به منزله عدم استطاعت مالی وی نمی باشد، در این صورت بررسی ادعمای مطمروحه مستلمزم 

  مربوطه مبنی بر اطمینان از تائید  عدم استطاعت مالی بیمه شده قبلی  و اعلم نظر کتبی لزم در ایممن خصمموص خواهممدمربوطه مبنی بر اطمینان از تائید  عدم استطاعت مالی بیمه شده قبلی  و اعلم نظر کتبی لزم در ایممن خصمموص خواهممد
بود . بود . 

   در مواردی که بیمه شده پس از احراز تحت تكفل بودن والدین به سبب تغییر وضعیت استخدامی از شمول قممانون در مواردی که بیمه شده پس از احراز تحت تكفل بودن والدین به سبب تغییر وضعیت استخدامی از شمول قممانون- - 2121
  تأمین اجتماعی خارج شود، در صورت شمول مجدد قانون تأمین اجتماعی بر وی ، بررسی  و پذیرش تكفمل والمدین بیممهتأمین اجتماعی خارج شود، در صورت شمول مجدد قانون تأمین اجتماعی بر وی ، بررسی  و پذیرش تكفمل والمدین بیممه

شده منوط به ارائه درخواست جدید خواهد بود.شده منوط به ارائه درخواست جدید خواهد بود.

» قانمون تأمین اجتمماعی ، کلیه اتبماع بیگمانه ( به استثناء اتباع موضوع» قانمون تأمین اجتمماعی ، کلیه اتبماع بیگمانه ( به استثناء اتباع موضوع55 با توجه به اینكه  به مموجب ماده « با توجه به اینكه  به مموجب ماده «--2222
   بندهای الف و ب ماده قانونی مذکور) که طبق قوانین و مقررات مربوطه و بر اساس مجوز های صادره از سمموی مراجممع بندهای الف و ب ماده قانونی مذکور) که طبق قوانین و مقررات مربوطه و بر اساس مجوز های صادره از سمموی مراجممع

  حق بیمه وحق بیمه و  اظ پرداختاظ پرداختممال به کار دارند تابع مقررات عام قانون تامین  اجتماعی می باشند و از لحال به کار دارند تابع مقررات عام قانون تامین  اجتماعی می باشند و از لحممذیصلح در ایران اشتغذیصلح در ایران اشتغ
  د بود،د بود،ممان خواهنان خواهنممونی (به جز مقرری بیمه بیكاری) همانند سایر بیمه شدگونی (به جز مقرری بیمه بیكاری) همانند سایر بیمه شدگممزایای قانزایای قانممورداری از مورداری از مممبرخبرخ

55
  بنابراین بررسی کفالت والدین این قبیل بیمه شدگان مادامیكه در ایران اقامت دارند با رعایت ضوابط مقرر امكممان پممذیربنابراین بررسی کفالت والدین این قبیل بیمه شدگان مادامیكه در ایران اقامت دارند با رعایت ضوابط مقرر امكممان پممذیر

می باشد و بر همین اساس بررسی موضوع کفالت در خارج از کشور منتفی خواهد بود .می باشد و بر همین اساس بررسی موضوع کفالت در خارج از کشور منتفی خواهد بود .

  درمواردی که شوهر بیمه شده زن جزو اتباع بیگانه باشد ، بررسی کفالت این قبیل افراد با ارائه گذرنامه و کارتدرمواردی که شوهر بیمه شده زن جزو اتباع بیگانه باشد ، بررسی کفالت این قبیل افراد با ارائه گذرنامه و کارت- - 2323
  درج در این بخشنامه ( توجه به شرط سنی ،درج در این بخشنامه ( توجه به شرط سنی ،اقامت معتبر در مدت اقامت مجاز تعیین شده در ایران با رعایت ضوابط مناقامت معتبر در مدت اقامت مجاز تعیین شده در ایران با رعایت ضوابط من

ازکارافتادگی، عدم اشتغال به کار ، عدم تمكن مالی و ......) امكان پذیر خواهد بود.ازکارافتادگی، عدم اشتغال به کار ، عدم تمكن مالی و ......) امكان پذیر خواهد بود.

    پس از اخذ و بررسی مدارک و اتمام اقدامات واحد امور فنی بیمه شدگان مربوط به تشخیص تكفل، ( اعم از تائیممد  پس از اخذ و بررسی مدارک و اتمام اقدامات واحد امور فنی بیمه شدگان مربوط به تشخیص تكفل، ( اعم از تائیممد--2٤2٤
  یا رد تكفل) می بایست فرم های مربوطه ، گزارش بازرس فنی و سایر مستندات لزم در پرونده فنی بیمه شده نگهدارییا رد تكفل) می بایست فرم های مربوطه ، گزارش بازرس فنی و سایر مستندات لزم در پرونده فنی بیمه شده نگهداری

و ضبط گردد .و ضبط گردد .

  در مواردی که گزارش بازرس فنی مبین رد درخواست کفالت باشد  و این امر مورد اعتراض متقاضی قرار  گیممرد،در مواردی که گزارش بازرس فنی مبین رد درخواست کفالت باشد  و این امر مورد اعتراض متقاضی قرار  گیممرد،- - 2525
  امكممان بررسممی مجممدد آن از سمموی واحممد هممای اجرایممی منمموط بممه ارائه دلیممل، مممدارک و مسممتندات جدیممد توسممطامكممان بررسممی مجممدد آن از سمموی واحممد هممای اجرایممی منمموط بممه ارائه دلیممل، مممدارک و مسممتندات جدیممد توسممط

 خواهد بود .  خواهد بود . بگیربگیربیمه شده / مستمری بیمه شده / مستمری 

   نظربه اینكه بررسی احراز شرایط کفالت والدین بیمه شدگان جهت برخورداری از حمممایت هممای قممانونی منجملممه نظربه اینكه بررسی احراز شرایط کفالت والدین بیمه شدگان جهت برخورداری از حمممایت هممای قممانونی منجملممه--2626
  درمان از وظایف سازمان بوده و قابل تفویض نمی باشد، بالخص اینكه احراز شرایط کفالت منحصمر بمه ارائه خمدماتدرمان از وظایف سازمان بوده و قابل تفویض نمی باشد، بالخص اینكه احراز شرایط کفالت منحصمر بمه ارائه خمدمات
  درمانی نممی گردد، لذا ضمروریست واحد های اجرایی به کارفرمایان کارگاههایی که امر درمان کارکنان مربوطه به آناندرمانی نممی گردد، لذا ضمروریست واحد های اجرایی به کارفرمایان کارگاههایی که امر درمان کارکنان مربوطه به آنان

ًابممه منظممور پرهیممز از مشممكلت آتممی،بممه منظممور پرهیممز از مشممكلت آتممی،تمما تمما واحدهای مشمول واگذاری سهم درمان ) ابل غ نماینممد واحدهای مشمول واگذاری سهم درمان ) ابل غ نماینممد ((واگذار شده است واگذار شده است  ًا بممدو    بممدو
   پممس از بررسممی پممس از بررسممی و وبیمه شدگان مدعی کفالت والدین را جهت تسلیم تقاضا به شعب تأمین اجتماعی مربمموطه راهنممماییبیمه شدگان مدعی کفالت والدین را جهت تسلیم تقاضا به شعب تأمین اجتماعی مربمموطه راهنمممایی
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داردنپست:
ًا در پرونده فنی بیمه شدگان ضبط و ، ، درصورت تأیید موضوع درصورت تأیید موضوع و ودرخواست آناندرخواست آنان ًا در پرونده فنی بیمه شدگان ضبط و مراتب مستند   ای بممهای بممهطممی نامهممطممی نامهممنتیجه نتیجه  مراتب مستند

 ملک عمل  قرار گیرد. ملک عمل  قرار گیرد. اعلم تا اعلم تا مورد نظر مورد نظرکارگاهکارگاه

  اقدامات واحدهای اجرایی درخصوص گزارش بازرس فنی پیرامون موضمموع کفممالت مممی بایسممت از دقممت کممافیاقدامات واحدهای اجرایی درخصوص گزارش بازرس فنی پیرامون موضمموع کفممالت مممی بایسممت از دقممت کممافی- - 2727
  برخوردار باشد تا موجب تضییع حقوق متقاضیان ومنابع سازمان نگردد، بدیهی است چنانچه پس از بررسی های لزمبرخوردار باشد تا موجب تضییع حقوق متقاضیان ومنابع سازمان نگردد، بدیهی است چنانچه پس از بررسی های لزم
ًا توجه لزم معمول نگردیده، در این صورت با  مسممئولین ذیربممط برابممر مقممررات ًا توجه لزم معمول نگردیده، در این صورت با  مسممئولین ذیربممط برابممر مقممرراتاثبات گردد که  در انجام این امر تعمد   اثبات گردد که  در انجام این امر تعمد

..برخورد خواهد شدبرخورد خواهد شد

نحوه بررسي  کفالت و چگونگي احراز شرايط فرزندان اناث و ذکور بیمه شدگان و مستمری بگیراننحوه بررسي  کفالت و چگونگي احراز شرايط فرزندان اناث و ذکور بیمه شدگان و مستمری بگیران :   :  بخش سومبخش سوم
فرزندان اناث :فرزندان اناث :  --2828

ل ازدواج و اشتغمال در ل ازدواج و اشتغمال در مموفی که به دلیوفی که به دلیمماده کلی و متاده کلی و متممه شدگان، مستمری بگیران بازنشسته، ازکارافته شدگان، مستمری بگیران بازنشسته، ازکارافتممدان اناث بیمدان اناث بیمممفرزنفرزن
  ردیف افراد تحت پوشش قرار نگرفته و یا از ردیف خارج شده اند در صورت احراز شممرایط مجممدد ( نداشممتن شمموهر وردیف افراد تحت پوشش قرار نگرفته و یا از ردیف خارج شده اند در صورت احراز شممرایط مجممدد ( نداشممتن شمموهر و

   سال به بعممد ) و تكمیممل  تعهممد نممامه سال به بعممد ) و تكمیممل  تعهممد نممامه1818عدم اشتغال به کار) از تاریخ تقاضا پس از مشاهده اصل شناسنامه فرزند ( از عدم اشتغال به کار) از تاریخ تقاضا پس از مشاهده اصل شناسنامه فرزند ( از 
مند گردند. مند گردند. توانند از حمایتهای سازمان بهرهتوانند از حمایتهای سازمان بهرهحسب مورد میحسب مورد می" " 33//11 و  و 33فرم های پیوست شماره فرم های پیوست شماره ""مربوطه مطابقمربوطه مطابق

  ارائه حمایتهای قانونی به فرزندان اناث متقاضی مستمری بازماندگان به شرط نداشتن شغل و شوهر و تائیدارائه حمایتهای قانونی به فرزندان اناث متقاضی مستمری بازماندگان به شرط نداشتن شغل و شوهر و تائید: : 11تذکرتذکر
   بیمممه شممدگان بیمممه شممدگان   مشترک فنی و درآمد ( در خصمموص مشترک فنی و درآمد ( در خصمموص1313رعایت مفاد بخشنامه شماره رعایت مفاد بخشنامه شماره   مراتب توسط بازرس فنی شعبه ومراتب توسط بازرس فنی شعبه و

        خاص ) امكان پذیر خواهد بود .خاص ) امكان پذیر خواهد بود .
66

   هریممک از هریممک ازنممزدنممزدمسممتمری بازنشسممتگی مسممتمری بازنشسممتگی کممه از کممه از بررسی کفالت فرزنممدان انمماث متقاضممی مسممتمری بازمانممدگان بررسی کفالت فرزنممدان انمماث متقاضممی مسممتمری بازمانممدگان   ::22تذکرتذکر
برخوردار می باشند فاقد موضوعیت است.برخوردار می باشند فاقد موضوعیت است.   ای ایصندوقهای بیمهصندوقهای بیمه

  مدت اعتبار دفترچه های درمان فرزندان اناث  بیمه شدگان و مستمری بگیران مطابق مقررات و ضوابط جاریمدت اعتبار دفترچه های درمان فرزندان اناث  بیمه شدگان و مستمری بگیران مطابق مقررات و ضوابط جاری: : 33تذکرتذکر
سازمان خواهد بود  .سازمان خواهد بود  .

    باتوجه به اینكه حسب قوانین موضوعه شرط برقراری مستمری در خصوص فرزندان اناث نداشتن شمموهر و  باتوجه به اینكه حسب قوانین موضوعه شرط برقراری مستمری در خصوص فرزندان اناث نداشتن شمموهر و::٤٤تذکرتذکر
  شغل بیان گردیده است ، لذا چنانچه فرزند اناث به دلیل فوت همسرش متقاضی بهره منممدی از مزایممای مسممتمری پممدر /شغل بیان گردیده است ، لذا چنانچه فرزند اناث به دلیل فوت همسرش متقاضی بهره منممدی از مزایممای مسممتمری پممدر /
ًل از طریق فرزند خود تحت تكفل قرار گرفته باشد ، در صورت تحقق شرایط قانونی لزم مبنممی ًل از طریق فرزند خود تحت تكفل قرار گرفته باشد ، در صورت تحقق شرایط قانونی لزم مبنممیمادر خود گردد لیكن قب   مادر خود گردد لیكن قب

بر دریافت مستمری بازماندگان  ، تحت تكفل بودن وی از سوی فرزند  بیمه شده خود منتفی خواهد بود.بر دریافت مستمری بازماندگان  ، تحت تكفل بودن وی از سوی فرزند  بیمه شده خود منتفی خواهد بود.

- فرزندان ذکور: - فرزندان ذکور: 2929
   مجلس شمورای اسلممی، فرزنمدان ذکمممور کلیممه مجلس شمورای اسلممی، فرزنمدان ذکمممور کلیممه13911391 قانمون حممایت از خمانواده مصموب قانمون حممایت از خمانواده مصموب4848 ماده  ماده 33به استنماد بنمد به استنماد بنمد 

 / /77 از تاریخ لزم الجرا  شدن قانون مممذکور  ( از تاریخ لزم الجرا  شدن قانون مممذکور  (شمدگان و مستممری بگیران در صورت احمراز هر یک از شرایمط ذیلشمدگان و مستممری بگیران در صورت احمراز هر یک از شرایمط ذیلبیمهبیمه
 استمحقماق دریافت حمایتها ی قانونی را خواهند داشت:  استمحقماق دریافت حمایتها ی قانونی را خواهند داشت: ))13921392 / /22
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داردنپست:
ًا درصمورتی کمه بمه تحصمیلت دانشمگاهی اشمتغال1919* تا سمن بیسمت سمالگی (* تا سمن بیسمت سمالگی ( ًا درصمورتی کمه بمه تحصمیلت دانشمگاهی اشمتغالسمال تممام) یما پمس از آن منحصمر   سمال تممام) یما پمس از آن منحصمر

داشته باشند.داشته باشند.
   گواهی های اشتغال به تحصیل صادره از سوی حوزه های علمیه که همطراز با تحصیلت دانشممگاهی محسمموب و گواهی های اشتغال به تحصیل صادره از سوی حوزه های علمیه که همطراز با تحصیلت دانشممگاهی محسمموب وتذکر:تذکر:

قرار گیرد.قرار گیرد.صادر می شود می تواند ملک عمل در ارائه خدمات درمانی فرزندان صادر می شود می تواند ملک عمل در ارائه خدمات درمانی فرزندان 
  * چنانچه معلول از کارافتاده نیازمند باشند. در این قبیل موارد ( به دلیل عدم احراز شرط سنی مقرر فرزند ذکور ) واحد* چنانچه معلول از کارافتاده نیازمند باشند. در این قبیل موارد ( به دلیل عدم احراز شرط سنی مقرر فرزند ذکور ) واحد

" ٤٤//11 و  و ٤٤"فرم های پیوست شماره "فرم های پیوست شماره های اجرایی می بایست  ضمن  اخذ تعهد نامۀ مربوطه مطابق های اجرایی می بایست  ضمن  اخذ تعهد نامۀ مربوطه مطابق      قبممل از معرفممی ایشممان بممه  قبممل از معرفممی ایشممان بممه" 
ًا پیرامممون وضممعیت شممغلی، ًا پیرامممون وضممعیت شممغلی،کمیسیون پزشكی،با اعزام بازرس فنی به محل سكونت و توجه به مفاد این بخشممنامه بمدو   کمیسیون پزشكی،با اعزام بازرس فنی به محل سكونت و توجه به مفاد این بخشممنامه بمدو
  مالی، نحوه تامین هزینه زندگی و همچنین اطمینان از عمدم بیممه پمردازی وی در مقطمع زممانی مموردنظر( زممان ارائهمالی، نحوه تامین هزینه زندگی و همچنین اطمینان از عمدم بیممه پمردازی وی در مقطمع زممانی مموردنظر( زممان ارائه

  تا درصورت تائید تحتتا درصورت تائید تحتدرخواست بیمه شده  / مستمری بگیر اصلی و یا فوت آنان ) بررسی لزم و همه جانبه معمول نمایند، درخواست بیمه شده  / مستمری بگیر اصلی و یا فوت آنان ) بررسی لزم و همه جانبه معمول نمایند، 
شود .شود .، نسبت به معرفی فرد ذینفع به کمیسیون پزشكی حسب ضوابط مقرر اقدام ، نسبت به معرفی فرد ذینفع به کمیسیون پزشكی حسب ضوابط مقرر اقدام تكفل بودن فرزند توسط شعبه ذيربطتكفل بودن فرزند توسط شعبه ذيربط

  مقا طع زمانی موردنظر دارای سابقه پرداخت حق بیمه باشممند ضممرورتمقا طع زمانی موردنظر دارای سابقه پرداخت حق بیمه باشممند ضممرورت  بدیهی است چنانچه افراد ذکور بیمه شدگان دربدیهی است چنانچه افراد ذکور بیمه شدگان در
ًا درخصوص معرفی این قبیل افراد به عنمموان بیمممه شممده اصمملی بممه کمیسممیون پزشممكی ، ًا درخصوص معرفی این قبیل افراد به عنمموان بیمممه شممده اصمملی بممه کمیسممیون پزشممكی ،دارد حسب ضوابط مقرر بدو   دارد حسب ضوابط مقرر بدو
  وضعیت آنان بررسی و در صورت عدم احراز شرایط قانونی مراتب بممه متقاضممی اعلم و سممپس درخواسممت کفممالت ووضعیت آنان بررسی و در صورت عدم احراز شرایط قانونی مراتب بممه متقاضممی اعلم و سممپس درخواسممت کفممالت و

معرفی وی به کمیسیون پزشكی به عنوان افراد تبعی مورد رسیدگی قرار گیرد.معرفی وی به کمیسیون پزشكی به عنوان افراد تبعی مورد رسیدگی قرار گیرد.

  در صورت ترک تحصیل موقت، استفاده از مزایای مذکور متوقف و با اشتغال مجدد به تحصیل برخممورداری ازدر صورت ترک تحصیل موقت، استفاده از مزایای مذکور متوقف و با اشتغال مجدد به تحصیل برخممورداری از: : 11تذکر تذکر 
ًا در مدت اشتغال به تحصیل و حصول شرایط بلمانع می باشد. ًا در مدت اشتغال به تحصیل و حصول شرایط بلمانع می باشد.مزایای مورد بحث منحصر مزایای مورد بحث منحصر

   درخصوص گواهی های تحصیلی ارائه شده ضرورت دارد واحدهای اجرائی در مواردی کممه فرزنممدان در سمنین درخصوص گواهی های تحصیلی ارائه شده ضرورت دارد واحدهای اجرائی در مواردی کممه فرزنممدان در سمنین::22تذکر تذکر 
  بال مبادرت به ارائه گواهی تحصیلی می نمایند با دقت مدارک مربوطه را مورد کنترل و رسممیدگی قمرار داده و بممه نحمموبال مبادرت به ارائه گواهی تحصیلی می نمایند با دقت مدارک مربوطه را مورد کنترل و رسممیدگی قمرار داده و بممه نحممو

مقتضی منجمله استعلم از موسسات مربوطه از اشتغال به تحصیل اطمینان حاصل نمایند.مقتضی منجمله استعلم از موسسات مربوطه از اشتغال به تحصیل اطمینان حاصل نمایند.
77

   با عنایت به اینكه بازماندگان بیمه شدگان متوفی در صورتی استحقاق دریافت مستمری مربوطه را خواهنممد با عنایت به اینكه بازماندگان بیمه شدگان متوفی در صورتی استحقاق دریافت مستمری مربوطه را خواهنممدتذکر مهم:تذکر مهم:
  داشت که در زمان فوت بیمه شده حائز شرایط مقرر قانونی باشند لذا آن دسته از فرزندان ذکور کممه بممه دلیلممی نظیممرداشت که در زمان فوت بیمه شده حائز شرایط مقرر قانونی باشند لذا آن دسته از فرزندان ذکور کممه بممه دلیلممی نظیممر

   سال تمام) و عدم اشتغال به تحصیل در زمان حیمات بیممه شده تحت تكفمل وی قمرار سال تمام) و عدم اشتغال به تحصیل در زمان حیمات بیممه شده تحت تكفمل وی قمرار1919رسیدن به سن خروج از تكفل (رسیدن به سن خروج از تكفل (
  نداشته و پس از فموت به لحماظ اشتغمال به تحصیمل و یا ازکارافتادگی درخواست ورود به ردیف بازماندگان را جهممتنداشته و پس از فموت به لحماظ اشتغمال به تحصیمل و یا ازکارافتادگی درخواست ورود به ردیف بازماندگان را جهممت

دریافت مستمری دارند لزم است موارد ذیل مد نظر قرار گیرد : دریافت مستمری دارند لزم است موارد ذیل مد نظر قرار گیرد : 

   در خصوص آن دسته از فرزندان ذکور که پس از فوت بیمه شده  / مستمری بگیر با ادعای ازکارافتادگی ، متقاضی در خصوص آن دسته از فرزندان ذکور که پس از فوت بیمه شده  / مستمری بگیر با ادعای ازکارافتادگی ، متقاضی––الف الف 
  بهره مندی از مزایای مستمری مربوطه می باشند ، می بایست موضوع ازکارافتادگی کلی ، تحت تكفل بممودن و همچنیممنبهره مندی از مزایای مستمری مربوطه می باشند ، می بایست موضوع ازکارافتادگی کلی ، تحت تكفل بممودن و همچنیممن
  تامین مخارج آنان قبل از فوت توسط بیمه شده  / مستمری بگیر اصلی محرز گردد. ( ارائه گواهی پزشک معالج وتاریختامین مخارج آنان قبل از فوت توسط بیمه شده  / مستمری بگیر اصلی محرز گردد. ( ارائه گواهی پزشک معالج وتاریخ
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داردنپست:
  مدارک ومستندات درمانی متقاضی باید ناظر برنوع بیماری در زمان حیات بیمه شممده  / مسممتمری بگیممر اصمملی باشممد)مدارک ومستندات درمانی متقاضی باید ناظر برنوع بیماری در زمان حیات بیمه شممده  / مسممتمری بگیممر اصمملی باشممد)

ًا در صورتی محق به دریافت مستمری بازماندگان خواهند بود که کمیسممیون ًا در صورتی محق به دریافت مستمری بازماندگان خواهند بود که کمیسممیونبنابراین افراد موصوف صرف   هممای پزشممكیهممای پزشممكیبنابراین افراد موصوف صرف
    قانون، زمان از کارافتادگی کلی آنان را قبل از فوت بیمه شده  /مستمری بگیر تشممخیص دهنمد. در ایمن  قانون، زمان از کارافتادگی کلی آنان را قبل از فوت بیمه شده  /مستمری بگیر تشممخیص دهنمد. در ایمن9191موضوع ماده موضوع ماده 

قبیل موارد رعایت شرط سنی در زمان فوت بیمه شده ( حین الفوت ) موضوعیت نخواهد داشت . قبیل موارد رعایت شرط سنی در زمان فوت بیمه شده ( حین الفوت ) موضوعیت نخواهد داشت . 
   آن عده از فرزندان ذکور که در زمان فوت بیمه شده  / مستمری بگیر، سن آنها بیش از حممد نصمماب مقممرردر قممانون آن عده از فرزندان ذکور که در زمان فوت بیمه شده  / مستمری بگیر، سن آنها بیش از حممد نصمماب مقممرردر قممانون––ب ب 

ًا مشغول به تحصیل گردنممد بمما تمموجه بممه ًا مشغول به تحصیل گردنممد بمما تمموجه بممهبوده و در هنگام فوت بیمه شده مشغول به تحصیل نبوده و پس از آن مجدد   بوده و در هنگام فوت بیمه شده مشغول به تحصیل نبوده و پس از آن مجدد
  اینكه در زمان فوت بیمه شده حائز شرایط نبوده اند، استحقاق دریافت مستمری بازماندگان را نخواهند داشت،  لیكمممناینكه در زمان فوت بیمه شده حائز شرایط نبوده اند، استحقاق دریافت مستمری بازماندگان را نخواهند داشت،  لیكمممن

  الفموت بیمه شده با احمراز شمرایط قمانونی در ردیمف مسمتمری بگیمرانالفموت بیمه شده با احمراز شمرایط قمانونی در ردیمف مسمتمری بگیمرانایجماد وقفه تحصیملی برای فرزندانی که حینایجماد وقفه تحصیملی برای فرزندانی که حین
  واجد شرایط قرار گرفته اند ، مانع از دریافت مستمری آنان در طول دوره تحصیل مجدد در صورت احراز سایر شرایطواجد شرایط قرار گرفته اند ، مانع از دریافت مستمری آنان در طول دوره تحصیل مجدد در صورت احراز سایر شرایط

قانونی نخواهد بود. قانونی نخواهد بود. 

بخش چهارم : ساير مواردبخش چهارم : ساير موارد
  به هنگام برقراری مستمری بازماندگان در مورد والدین تحت تكفل بیمه شدگان / مستمری بگیران شعب موظفنممدبه هنگام برقراری مستمری بازماندگان در مورد والدین تحت تكفل بیمه شدگان / مستمری بگیران شعب موظفنممد- - 3030

ًا حسب ضوابط مقرر دراین بخشنامه مورد بررسی قراردهند. ًا حسب ضوابط مقرر دراین بخشنامه مورد بررسی قراردهند.وضعیت تمكن مالی والدین وتأمین معاش آنان را مجدد وضعیت تمكن مالی والدین وتأمین معاش آنان را مجدد

- شرايطي که بیمه شده زن مي تواند فرزند/فرزندان واجد شرايط خود را تحت تكفل خويش قرار دهد:- شرايطي که بیمه شده زن مي تواند فرزند/فرزندان واجد شرايط خود را تحت تكفل خويش قرار دهد:3131
* فرزند وی در هیچ یک از کارگاههای مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی، اشتغال نداشته باشد .* فرزند وی در هیچ یک از کارگاههای مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی، اشتغال نداشته باشد .

88
  پمذیرپمذیربدیهی است پس از زایل شدن شرایط مقرر بررسی درخواسمت کفمالت ایمن قبیمل فرزنمدان برابمر ضموابط امكمانبدیهی است پس از زایل شدن شرایط مقرر بررسی درخواسمت کفمالت ایمن قبیمل فرزنمدان برابمر ضموابط امكمان

خواهد بود.                     خواهد بود.                     
* فرزند بیمه شده تحت پوشش سایر صندوقها ی بیمه و بازنشستگی نباشد .* فرزند بیمه شده تحت پوشش سایر صندوقها ی بیمه و بازنشستگی نباشد .

نظام بیمه ای باشد.نظام بیمه ای باشد.شغل وشغل و* شوهر بیمه شده زن فاقد * شوهر بیمه شده زن فاقد 
   و بررسی های هممه جمانبه پیرامممون و بررسی های هممه جمانبه پیرامممون""55پیوست شماره پیوست شماره ""بنابراین در صورت تحقق تمام شرایط فوق، اخذ فرم تكمیل شده بنابراین در صورت تحقق تمام شرایط فوق، اخذ فرم تكمیل شده 

آن و همچنین حصول اطمینان از عدم پوشش بیمه ای فرزندان با رعایت مقررات قانونی مورد عمل الزامی خواهد بود .آن و همچنین حصول اطمینان از عدم پوشش بیمه ای فرزندان با رعایت مقررات قانونی مورد عمل الزامی خواهد بود .
ًا درمواردی که حضانت (سرپرستی) فرزند از طریق قانون به مادر واگذار شده باشد،( در صورت جممدایی والممدین) ًا درمواردی که حضانت (سرپرستی) فرزند از طریق قانون به مادر واگذار شده باشد،( در صورت جممدایی والممدین)ضمن   ضمن

  فرزنممدانفرزنممداناز از تكمیل فرم یاد شده ضرورت نداشته و می بایسممت برابممر مقممررات نسممبت بممه بررسممی کفممالت ایممن قبیممل تكمیل فرم یاد شده ضرورت نداشته و می بایسممت برابممر مقممررات نسممبت بممه بررسممی کفممالت ایممن قبیممل 
اقدام شود. اقدام شود. 

-  نحوه  ارائه حمايت های قانوني به فرزند يا فرزندان چهارم :-  نحوه  ارائه حمايت های قانوني به فرزند يا فرزندان چهارم :3232
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داردنپست:
"باتوجه به اینكه به استناد قانون اصلح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب  "باتوجه به اینكه به استناد قانون اصلح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب "    مجلس محترم شممورای مجلس محترم شممورای13921392 / /33 / /2020"

  "اسلمی مقررگردیده از تاریخ لزم الجرا شدن این قانون کلیه محدودیتهای مقرردر قانون تنظیممم خممانواده و جمعیممت"اسلمی مقررگردیده از تاریخ لزم الجرا شدن این قانون کلیه محدودیتهای مقرردر قانون تنظیممم خممانواده و جمعیممت
 و اصملحمات آن و سمایر قموانین که براسماس تعمداد فمرزند برای والمدین شماغل  و اصملحمات آن و سمایر قموانین که براسماس تعمداد فمرزند برای والمدین شماغل 13721372 / /22 / /2626مصموب مصموب 

"شود لذا از تاریخ یا فرزندان آنان ایجاد شده است، لغو مییا فرزندان آنان ایجاد شده است، لغو می "شود لذا از تاریخ "   "وصممول حممق سممرانه درمممان جهممت فرزنممد یمما"وصممول حممق سممرانه درمممان جهممت فرزنممد یمما13921392 / /44 / /2929"
فرزندان چهارم و به بعد کلیه بیمه شدگان، مستمری بگیران و مقرری بگیران فاقد موضوعیت خواهد بود.فرزندان چهارم و به بعد کلیه بیمه شدگان، مستمری بگیران و مقرری بگیران فاقد موضوعیت خواهد بود.

از تاریخ صدور این بخشنامه، کلیه بخشنامه ها و دستور اداری های مغایر بلاثر تلقی می گردد.از تاریخ صدور این بخشنامه، کلیه بخشنامه ها و دستور اداری های مغایر بلاثر تلقی می گردد.
  شممدگان،شممدگان،ای، روسا و کارشناسان ارشد امممورفنی بیمممهای، روسا و کارشناسان ارشد امممورفنی بیمممهمسئول حسن اجرای این دستور اداری، مدیران کل، معاونین بیمهمسئول حسن اجرای این دستور اداری، مدیران کل، معاونین بیمه

  نامنویسی و حسابهای انفرادی و امور فنی مستمریهای ادارات کل استانها و رؤسمما و مسممئولین قسمممتهای فمموق الممذکرنامنویسی و حسابهای انفرادی و امور فنی مستمریهای ادارات کل استانها و رؤسمما و مسممئولین قسمممتهای فمموق الممذکر
واحدهای اجرائی و همچنین شرکت مشاورمدیریت وخدمات ماشینی تأمین خواهند بود.واحدهای اجرائی و همچنین شرکت مشاورمدیریت وخدمات ماشینی تأمین خواهند بود.

ق ی ف و ت ل ا  . . . ا ن  م و 

ن  ش ن خب ر و ن ی  ق ت د ی س ر  ت ک  د
ل م ا ع ی  د م
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  پمذیرپمذیربدیهی است پس از زایل شدن شرایط مقرر بررسی درخواسمت کفمالت ایمن قبیمل فرزنمدان برابمر ضموابط امكمانبدیهی است پس از زایل شدن شرایط مقرر بررسی درخواسمت کفمالت ایمن قبیمل فرزنمدان برابمر ضموابط امكمان

خواهد بود.                     خواهد بود.                     
* فرزند بیمه شده تحت پوشش سایر صندوقها ی بیمه و بازنشستگی نباشد .* فرزند بیمه شده تحت پوشش سایر صندوقها ی بیمه و بازنشستگی نباشد .

نظام بیمه ای باشد.نظام بیمه ای باشد.شغل و شغل و * شوهر بیمه شده زن فاقد * شوهر بیمه شده زن فاقد 
   و بررسی های هممه جمانبه پیرامممون و بررسی های هممه جمانبه پیرامممون""55پیوست شماره پیوست شماره ""بنابراین در صورت تحقق تمام شرایط فوق، اخذ فرم تكمیل شده بنابراین در صورت تحقق تمام شرایط فوق، اخذ فرم تكمیل شده 

آن و همچنین حصول اطمینان از عدم پوشش بیمه ای فرزندان با رعایت مقررات قانونی مورد عمل الزامی خواهد بود .آن و همچنین حصول اطمینان از عدم پوشش بیمه ای فرزندان با رعایت مقررات قانونی مورد عمل الزامی خواهد بود .
ًا درمواردی که حضانت (سرپرستی) فرزند از طریق قانون به مادر واگذار شده باشد، ًا درمواردی که حضانت (سرپرستی) فرزند از طریق قانون به مادر واگذار شده باشد،ضمن   ( در صورت جدایی والممدین)( در صورت جدایی والممدین)  ضمن

  اقداماقدام                  تكمیل فرم یاد شده ضرورت نداشته و می بایست برابر مقررات نسبت به بررسی کفالت این قبیل از فرزندان تكمیل فرم یاد شده ضرورت نداشته و می بایست برابر مقررات نسبت به بررسی کفالت این قبیل از فرزندان 
شود. شود. 

-  نحوه  ارائه حمايت های قانوني به فرزند يا فرزندان چهارم :-  نحوه  ارائه حمايت های قانوني به فرزند يا فرزندان چهارم :3232
"باتوجه به اینكه به استناد قانون اصلح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب  "باتوجه به اینكه به استناد قانون اصلح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب "    مجلس محترم شممورای مجلس محترم شممورای13921392 / /33 / /2020"

  "اسلمی مقررگردیده از تاریخ لزم الجرا شدن این قانون کلیه محدودیتهای مقرردر قانون تنظیممم خممانواده و جمعیممت"اسلمی مقررگردیده از تاریخ لزم الجرا شدن این قانون کلیه محدودیتهای مقرردر قانون تنظیممم خممانواده و جمعیممت
 و اصملحمات آن و سمایر قموانین که براسماس تعمداد فمرزند برای والمدین شماغل  و اصملحمات آن و سمایر قموانین که براسماس تعمداد فمرزند برای والمدین شماغل 13721372 / /22 / /2626مصموب مصموب 

"شود لذا از تاریخ یا فرزندان آنان ایجاد شده است، لغو مییا فرزندان آنان ایجاد شده است، لغو می "شود لذا از تاریخ "   "وصممول حممق سممرانه درمممان جهممت فرزنممد یمما"وصممول حممق سممرانه درمممان جهممت فرزنممد یمما13921392 / /44 / /2929"
فرزندان چهارم و به بعد کلیه بیمه شدگان، مستمری بگیران و مقرری بگیران فاقد موضوعیت خواهد بود.فرزندان چهارم و به بعد کلیه بیمه شدگان، مستمری بگیران و مقرری بگیران فاقد موضوعیت خواهد بود.حح

از تاریخ صدور این بخشنامه، کلیه بخشنامه ها و دستور اداری های مغایر بلاثر تلقی می گردد.از تاریخ صدور این بخشنامه، کلیه بخشنامه ها و دستور اداری های مغایر بلاثر تلقی می گردد.
  شممدگان،شممدگان،ای، روسا و کارشناسان ارشد امممورفنی بیمممهای، روسا و کارشناسان ارشد امممورفنی بیمممهمسئول حسن اجرای این دستور اداری، مدیران کل، معاونین بیمهمسئول حسن اجرای این دستور اداری، مدیران کل، معاونین بیمه

  نامنویسی و حسابهای انفرادی و امور فنی مستمریهای ادارات کل استانها و رؤسمما و مسممئولین قسمممتهای فمموق الممذکرنامنویسی و حسابهای انفرادی و امور فنی مستمریهای ادارات کل استانها و رؤسمما و مسممئولین قسمممتهای فمموق الممذکر
واحدهای اجرائی و همچنین شرکت مشاورمدیریت وخدمات ماشینی تأمین خواهند بود.واحدهای اجرائی و همچنین شرکت مشاورمدیریت وخدمات ماشینی تأمین خواهند بود.

ق ی ف و ت ل ا  . . . ا ن  م و 

ن  ش ن خب ر و ن ی  ق ت د ی س ر  ت ک  د
ل م ا ع ی  د م
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د ه ن ن ک ه  ی ه ت س  ا ن ش ر ا ک

/�缕� ی گ د ا و ن ا خ ن م  و   ن م 
ف ا ر ا پ

ر ه ا د ا  /�缕� و ه ر گ س  ی ئ ر

/�缕� ی گ د ا و ن ا خ ن م  و   ن م 
ف ا ر ا پ

ل ک ی د م ن  و ا ع م

ف ا ر ا پ  /�缕� ی گ د ا و ن ا خ ن م  و  ن م 
ل ک ی د م

/�缕� ی گ د ا و ن ا خ ن م  و   ن م 
ف ا ر ا پ

ط ب ی ذ ت  ن و ا ع م
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