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اداره كل استان  

شعبه  

 هيات محترم 14/12/87 مورخ 6728/1100/266991 و 24/10/87 مورخ 5093/1100/216612در اجراي مصوبه هاي شماره 

مديره سازمان و به منظور ايجاد وحدت رويه درخصوص نحوه رسيدگي به ادعاي سوابق بيمه اي افراد در كارگاههاي 

مشمول قانون تامين اجتماعي و تجميع كليه دستورالعملها و ضوابط قبلي و همچنين پاسخ به ابهامات مطروحه ، توجه 

 واحدهاي اجرائي را به رعايت موارد زير جلب مي نمايد.

    اتاتيي كل كلفصل اول :فصل اول :
 ساماندهي (موضوع بند ب) 29مراحل مختلف رسيدگي به اعتراض بيمه شدگان به كارنامه ، مطابق دستورالعمل شماره  -1

 و ضوابط مربوطه بعدي بوده و بديهي است تابع اين دستوراداري نخواهد بود.
چنانچه در رسيدگيهاي اوليه ، سوابق مورد ادعا جزو سوابق ركوردهاي ناشناس موجود در واحد اجرايي باشد ، الزم  -2

است پس از احراز كامل موضوع ، نسبت به شناسائي ركوردهاي مزبور اقدام گردد و در اين حالت ضرورتي به 

رسيدگي طبق اين دستوراداري نمي باشد. 

رسيدگي ها مي بايست توسط همان شعبه اي صورت پذيرد كه ، كارگاه در محدوده آن قرار دارد .   -3

در صورتيكه ادعاي سوابق مربوط به چند كارگاه متفاوت باشد، الزم است حسب مورد (هر كارگاه) فرم ادعاي سابقه 

  تنظيم و به آخرين شعبه محل پرداخت حق بيمه و يا هر يك از شعب سازمان ارائه تا مورد  ً فرم شماره يك  ًمطابق 

 بررسي قرار گيرد.

در رسيدگي به ادعاهاي سوابق بيمه اي ، اولويت با افرادي است كه در شرف برخورداري از حمايتهاي بازنشستگي ،  -4

 ازكارافتادگي و يا بازماندگان مي باشند.

) اقدام نمايد. در صورت فوت ،  فرم شماره يك  متقاضي مي بايست راساً نسبت به تكميل و امضاي فرم ادعاي سابقه ( -5

 كهولت سن ، بيماري و... پيگيري موضوع حسب مورد توسط وراث يا وكيل قانوني وي بالمانع خواهد بود.

تركيب كميته هاي شعبه اي و استاني رسيدگي به ادعاي سوابق بيمه اي افراد در كارگاهها  تركيب كميته هاي شعبه اي و استاني رسيدگي به ادعاي سوابق بيمه اي افراد در كارگاهها فصل دوم:    فصل دوم: 

 تركيب كميته هاي شعبه اي رسيدگي به ادعاي سوابق بيمه شدگان در كارگاهها : .1

 رئيس شعبه / معاون بيمه اي ...................................  رئيس كميته شعبه اي      •
مسئول نامنويسي و حسابهاي انفرادي ....................  عضو      •
 مسئول درآمد حق بيمه ............................................  عضو    •

 مسئول امور فني بيمه شدگان ..................................  عضو     •

 مسئول  امور فني مستمريها .....................................  عضو   •

 دبير كميته      •

 
 

  دستوراداري
 

 

 حوزه 

 فني و درآمد

تلخيص دستورالعملها و ضوابط نحوه رسيدگي به ادعاي افراد 
مبني بر اشتغال در كارگاههاي مشمول قانون تامين اجتماعي و 

 احراز سوابق بيمه اي
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-  دبير كميته شعبه اي از بين همكاران مجرب ، متعهد  و مسلط به امور نامنويسي و حسابهاي انفرادي با  پيشنهاد 1-1
مسئول نامنويسي و حسابهاي انفرادي و با نظر موافق رئيس شعبه انتخاب ميگردد. حكم دبير كميته شعبه اي با امضاي 

 رئيس شعبه مربوطه صادر و فاقد حق راي مي باشد.

-  در شعبي كه امور مربوط به واحد نامنويسي و حسابهاي انفرادي طبق چارت تشكيالتي توسط  يك نفر صورت 2-1
 مي پذيرد ، فرد مورد نظرعالوه بر سمت عضو دبير كميته نيز خواهد بود.

 
تركيب كميته هاي استاني رسيدگي به ادعاي سوابق بيمه شدگان در كارگاهها  :  .2

 مدير كل استان ................................................................................ رئيس كميته استاني •
معاون بيمه اي ................................................................................. عضو  •
 رئيس و كارشناس ارشد نامنويسي و حسابهاي انفرادي ............... عضو  •

 رئيس و كارشناس ارشد درآمد حق بيمه ....................................... عضو  •

 رئيس و كارشناس ارشد امور فني بيمه شدگان ............................. عضو  •

 رئيس و كارشناس ارشد امور فني مستمريها ................................  عضو  •

رئيس و كارشناس ارشد حقوقي ....................................................  عضو   •
دبير كميته   •
-  دبير كميته استاني از بين همكاران مجرب و متعهد امور نامنويسي و حسابهاي انفرادي استان ذيربط با  پيشنهاد 1-2

رئيس و كارشناس ارشد نامنويسي و حسابهاي انفرادي و با نظر موافق مدير كل استان انتخاب ميگردد. حكم دبير كميته 
 استاني با امضاي مدير كل استان ذيربط صادر و فاقد حق راي مي باشد.

-  در استانهائي كه امور نامنويسي و حسابهاي انفرادي طبق چارت تشكيالتي توسط  يك نفر اداره ميگردد ، فرد 2-2
 مورد نظر عالوه برسمت عضو ، دبير كميته استاني نيز خواهد بود.

 وظايف دبير كميته هاي شعبه اي و استاني : .3
 تعيين تعداد پرونده هائي كه قرار است در جلسات كميته هاي مربوطه مورد رسيدگي قرار گيرند. و - اولويت بندي1-3
  جهت طرح در كميته  ً فرم شماره سه ً- آماده سازي پرونده و مستندات دريافتي از بيمه شده و تكميل قسمتهاي مربوطه در2-3

 - درج نظريه كميته در قسمتهاي مربوطه فرم شماره سه و اخذ امضاء از كليه اعضاء3-3

 - تهيه آمار ماهانه عملكرد كميته مربوطه4-3

 نحوه تشكيل جلسات و اعتبار آراء صادره توسط كميته ها : .4

جلسات كميته هاي مذكور در محل شعب و ادارات كل استانها تشكيل وآراي صادره كميته هاي شعبه اي با تائيد حداقل سه 
نفر از اعضاء و آراي كميته هاي استاني با تائيد حداقل پنج نفر از اعضاء مربوطه ، معتبر خواهند  بود.  

مدارك و مستندات مدارك و مستنداتفصل سوم:    فصل سوم: 
ك هويتي مدعي  ش اول: مدار  بخ

اصل و كپي شناسنامه  -

اصل و كپي كارت ملي  -

 اصل و كپي انحصار وراثت (چنانچه مدعي فوت شده باشد ) -

 اصل و كپي وكالتنامه وكيل قانوني مدعي (چنانچه مدعي بيمار يا ... باشد) -

دفترچه درمان مدعي (در صورت داشتن)  -

سابقه ب  سا دعاي احت سي ا ت برر قابل ارائه جه ك  ش دوم: مدار  بخ

تمام و يا يكي از اسناد و مدارك ذيل كه مربوط به دوره مورد ادعاست ، خواهد بود:  شامل
( احكام خارج از دوره مورد ادعا پذيرفته نميشود) حكم استخدامي، ارتقاء شغلي، تغيير سمت در دوره مورد ادعا  -

 ليستهاي حقوق كارگاه منضم به اظهار نامه مالياتي كه به تائيد اداره دارايي مربوطه رسيده باشد. -
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 دفاتر قانوني كارگاه و اسناد هزينه مربوطه -

 ليستهاي حقوق كارگاه -

 گواهي بانك ذيربط مبني بر واريز حقوق ماهانه مدعي ( طبق ليستهاي حقوق ارسالي به بانك مورد نظر) -

 فيش يا رسيد حقوق يا چك بانكي -
 كارت افتتاح حساب بانكي -

 كارتهاي حضور و غياب يا ورود و خروج يا دفاتر ثبت حضور و غياب كاركنان كارگاه -

 كارت بهداشتي صادره از سوي اداره بهداشت محيط كار -

  قانون تامين اجتماعي)90معاينات پزشكي قبل از استخدام (موضوع ماده  -

 ساير مدارك متقن -

تذكر: در مواردي كه فرد مدعي فاقد هر يك از مدارك فوق الذكر باشد ، مي بايست مشخصات دقيق و نشاني تعدادي از 

 همكاران خود در كارگاه مورد نظر را ارائه تا امكان بررسيهاي الزم در اينخصوص فراهم شود.

اصل كليه اسناد ماخوذه ،پس از تطبيق با تصوير آن توسط واحد نامنويسي و حسابهاي انفرادي توجه: 

   به مدعي اعاده خواهد شد.

نحوه اجراي آراء مراجع تشخيص و حل اختالف قانون كار نحوه اجراي آراء مراجع تشخيص و حل اختالف قانون كارفصل چهارم:   فصل چهارم: 

ند بر اساس  قانون كار چنين مقرر ميدارد:  ً 148با توجه به اينكه ماده  كارفرمايان كارگاههاي مشمول اين قانون مكلف

ند  نماي نمودن كارگران واحد خود اقدام  ً و قانونگذار در ماده قانوني ياد شده قانون تامين اجتماعي نسبت به بيمه 

احياي حقوق كارگران مشمول را از نظر پرداخت حق بيمه و احتساب سوابق با رعايت مقررات تامين اجتماعي مورد تاكيد 

قرار داده است ، لذا بمنظور جلوگيري از مشكالت اجرائي ناشي از صدور آراء توسط مراجع حل اختالف در خصوص ماده 

قانوني مذكور و رعايت مقررات قانون تأمين اجتماعي ، ميبايست ترتيبي اتخاذ گردد تا نمايندگان واجد شرايط و شركت كننده 

 كه بر اساس 24/5/88 مورخ 4634/5010در جلسات مراجع مورد اشاره نسبت به رعايت دقيق مفاددستور اداري شماره 

 اداره كل تنظيم و نظارت بر روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي تدوين گرديده 30/4/88 مورخ 29133دستورالعمل شماره 

 قانون مزبور اشاره  و كارفرما  مكلف  به  148صراحتاً به ماده بيش از پيش اهتمام ورزند . علي ايحال چنانچه در مفاد آراء مذكور 

 گرديده باشد دراينصورت اجراي آراء مورد نظر منوط به طي تشريفات و مراحل قانوني ذيل خواهد پرداخت  حق  بيمه  به سازمان

 بود.
واحد نامنويسي و حسابهاي انفرادي مكلف است درصورت مراجعه افراد و ارائه آراء مذكور ، پس از بررسي و اطمينان  .1

 ً فرم  راهنماي اجراي آراء مراجع  حل  اختالف  قانون كار ًاز اينكه كارگاه مورد نظر در محدوده شعبه قرار دارد ، نسخه اي از  

را در اختيار وي قرار داده و خواهان را به اجراي فرآيند مورد نظر طبق فرم مذكور راهنمائي نمايد. 

 قانون كار) و مراجعه وي 166درصورت ابالغ راي توسط اجراي احكام دادگستري به كارفرماي مربوطه (موضوع ماده  .2

به شعبه جهت پرداخت حق بيمه ، واحد درآمد شعبه مي بايست ضمن احراز دقيق هويت كارفرماي مورد نظر و اطمينان 

 ً فرم شماره دو  از طي تشريفات اجرائي از سوي اجراي احكام دادگستري و همچنين دريافت مدارك معتبر در اينخصوص ،

 را به كارفرما ارائه و پس از تكميل آنرا در پرونده مطالباتي كارگاه ضبط نمايد.  ً

واحد درآمد مي بايست حق بيمه متعلقه را بر اساس ضوابط جاري محاسبه و مراتب طي صورتحساب به كارفرما ابالغ  .3

نمايد. بديهي است چگونگي وصول حق بيمه و احتساب سوابق بيمه اي مطابق بخش سوم از فصل پنجم اين دستور 

 اداري خواهد بود.
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 را در سه نسخه تكميل و پس از اخذ  ً فرم شماره هفت  ًدبير كميته شعبه اي پس از دريافت فرم شماره چهار ، مي بايست  .4

امضاء اعضاي كميته و ثبت دفتر شعبه، نسخه اول را به انضمام تصوير راي به اداره كل استان ذيربط ارسال ، نسخه 

 دوم را در پرونده فني و نسخه سوم را در كالسور جداگانه اي به ترتيب شماره بيمه نگهداري نمايد.

 قانون كار و 183پس از انجام اقدامات فوق ، شعب مكلفند تصويري از مدارك و مستندات مربوطه را جهت اعمال ماده  .5

تعقيب كيفري كارفرماي مورد نظر به واحد حقوقي اداره كل استان ذيربط ارسال نمايند. بديهي است نحوه عمل متعاقباً 

 توسط معاونت حقوقي و امور مجلس اعالم خواهد گرديد.

 قانون 90چنانچه هنگام بررسي پرونده هاي فوق الذكر مشخص گردد كه كارفرمايان مربوطه نسبت به رعايت ماده  .6

تامين اجتماعي ( انجام معاينات پزشكي بدو استخدام ) اقدام ننموده اند و اين موضوع منجر به ورود خساراتي به 

سازمان گرديده است ، مي بايست نسخه اي از مستندات و مدارك جهت اعمال ضمانت اجراي مندرج در ماده قانوني 

 فوق الذكر در اختيار واحد امور فني بيمه شدگان قرار گيرد.
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  عملياتعملياتفصل پنجم: گردش فصل پنجم: گردش 
ش اول: مراجعه مدعي  بخ

سائي   شنا ف:  ال

واحد نامنويسي و حسابهاي انفرادي مكلف است فرم شماره يك پيوست (فرم ادعاي سابقه) را در دو نسخه كه توسط  -1

بيمه شده و كارفرماي كارگاه مربوطه تنظيم گرديده را همراه با مدارك و مستندات قابل ارائه مذكور درفصل سوم از 

 شخص بيمه شده ، وراث يا وكيل قانوني وي اخذ و سپس نسبت به شناسائي دقيق مدعي اقدام نمايد. 

در صورتي كه شماره هاي متعدد موقت/ دائم براي مدعي متصور بوده يا طبق شناسنامه و ساير مستندات، نياز به  -2

اصالح اطالعات هويتي مي باشد ، واحد نامنويسي و حسابهاي انفرادي موظف است طبق دستور اداري مربوطه نسبت 

   به اعمال تغييرات الزم در سيستم اقدام نمايد.

تعطيل بودن كارگاه(در زمان ادعاي بيمه شده و يا...)و يا عدم اعالم نظريه كارفرما در قسمت توجه: 

 اول فرم شماره يك، موجب عدم رسيدگي به ادعاي بيمه شده نخواهد شد.

سيدگيهاي اوليه  ب: ر
پس از انجام عمليات شناسائي مدعي و اعمال بررسيها و رسيدگيهاي اوليه درخصوص دوره اشتغال مورد ادعا ، حاالت ذيل 

متصور است:  

) سوابق دوره مورد ادعا عيناً در پايگاه سابقه موجود است، در اينصورت رسيدگي به ادعاي بيمه شده منتفي است. 1

) دوره مورد ادعا كمتر از سوابق موجود در پايگاه سابقه  است. در اينصورت الزم است ابتدا سوابق مازاد از سوابق وي 2

 ساماندهي در سيستم حذف گردد كه در اينصورت نيز 34بر اساس ابزارهاي موجود از جمله نرم افزار دستور اداري شماره 

رسيدگي به ادعاي وي موضوعيت نخواهد داشت. 

) چنانچه تمام يا بخشي از دوره مورد ادعا در پايگاه سابقه موجود نباشد ، در اينصورت الزم است براي احراز مدت سوابق 3

مورد نظر متقاضي ، وفق مفاد بخش دوم همين فصل اقدام شود. 

سابقه سيدگي نهايي به ادعاي متقاضي  ش دوم:  ر  بخ

 حسب مورد بطور دقيق ً فرم شماره سه  ًكميته هاي شعبه اي رسيدگي به ادعاي اشتغال مكلفند ضمن تكميل قسمت اول  -1

مدارك و مستندات و ادعاي مربوطه را بامالحظه پرونده مطالباتي كارگاه ، پرونده فني و دوره مورد ادعا بررسي و 

متعاقباً نظريه خود ( اعم از تائيد يا عدم تائيد) را در فرم مذكور كه در سه نسخه تنظيم ميگردد درج و ثبت دفتر شعبه 

نموده و سپس دو نسخه از آنرا بمنظور اتخاذ تصميم به اداره كل استان مربوطه ارسال نمايند. نسخه آخر در پرونده 

فني بيمه شده ضبط ميگردد و چنانچه مدعي فاقد پرونده فني باشد ، در كالسور جداگانه اي به ترتيب شماره بيمه 

نگهداري گردد. 

در مواردي كه كميته شعبه اي رسيدگي به ادعاي اشتغال ، مدارك و مستندات ارائه شده را براي اعالم نظريه كافي  -2

نداند( از جمله مشمولين تذكر بخش دوم از فصل سوم ) الزم است با اعزام گروه بازرسي تحقيقي به محل كارگاه نسبت 

 اقدام گردد. ً فرم شماره پنج  ًبه تهيه گزارش تحقيقي مطابق 

 - جهت گروه بازرسي تحقيقي مي بايست حكم ماموريت اداري صادر گردد.1-2

- چنانچه كارگاه مورد نظر حقيقي باشد ، اعضاي گروه بازرسي تحقيقي مسئولين بازرسي ، درآمد حق بيمه و 2-2   

نامنويسي و حسابهاي انفرادي و در خصوص كارگاههاي حقوقي ، مسئولين امور مالي ، درآمد حق بيمه و نامنويسي و 

 حسابهاي انفرادي خواهند بود.
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- درخصوص كارگاههاي حقوقي بررسي اسناد مالي ، پرسنلي و دفاتر قانوني كارگاه در دوره مورد ادعا ، الزامي 3-2

 خواهد بود. 

كميته هاي استاني پس از بررسي دقيق كارشناسي و احراز صحت مدارك و مستندات و ادعاي      بيمه شده ، مي  -3
بايست نظريه خود را مبني بر تأييد يا رد تمام يا بخشي از دوره مورد نظر متقاضي را بر روي قسمت دوم  هر نسخه 

 درج نمايند و پس از امضاء اعضاء و ثبت در دفتر استان ميبايست نسخه اول به شعبه ذيربط ارسال و ً فرم شماره سه  ًاز 

نسخه دوم در اداره كل استان در كالسور جداگانه اي بايگاني گردد. 
سابقه  ب  سا گي وصول حق بيمه و احت سوم: چگون ش  بخ

در مواردي كه ادعاي بيمه شده مبني بر اشتغال در كارگاههاي مشمول قانون تامين اجتماعي مورد تائيد واقع مي گردد  -1
، شعب مكلفند سريعاً نسبت به محاسبه حق بيمه طبق رويه هاي جاري اقدام و صورتحساب دوره مزبور را به كارفرما 

قانون   43ًً  و   42ً ًيا كارفرمايان مربوطه ابالغ و چنانچه كارفرما مبلغ اعالم شده را پرداخت نمايد و يا با توجه به مواد 

تامين اجتماعي نسبت به حق بيمه مورد مطالبه در مهلت مقرر اعتراض ننمايد و بدهي قطعي يا وصول گردد ، احتساب 
 سوابق دوره مورد محاسبه بالمانع مي باشد.

قانون و آئين نامه اجرائي مربوطه ، نسبت به پيگيري و وصول مطالبات   50ًًشعب مي بايست در اسرع وقت مطابق ماده  -2

قانون تامين اجتماعي ، تاخير كارفرما در پرداخت حق بيمه هاي   36ًًمربوطه اقدام نمايند. در هر حال با توجه به ماده 

قطعي شده  و يا عدم پرداخت آن رافع مسئوليت و تعهدات سازمان در قبال بيمه شده نبوده و شعب مي بايست برابر 
 مقررات جاري در مورد حمايتهاي قانوني اقدام الزم مبذول دارند.

 در دو نسخه جهت احتساب سابقه ً فرم شماره چهار ًپس از قطعيت يا وصول بدهي ، واحد درآمد حق بيمه ، مراتب را طي  -3

به واحد نامنويسي و حسابهاي انفرادي اعالم ميدارد. اين فرم نيز در دفتر شعبه ثبت و يك نسخه در پرونده مطالباتي 
كارگاه و نسخه ديگر جهت ثبت و بهره برداري به واحد  اخير الذكر ارائه و در نهايت در پرونده فني بيمه شده ضبط 

 ميگردد.
 

  فصل ششم : ساير موارد فصل ششم : ساير موارد 

آندسته از ادعاهائي كه پس از رسيدگي در كميته هاي شعبه اي و استاني مورد تائيد واقع شده و همچنين آن بخش از  .1
آراء قطعي مراجع حل اختالف قانون كار كه پس از رسيدگي وفق فصل چهارم اين دستور اداري در صورت اعمال ، 

بيمه شده و يا بازماندگان حائز شرايط تعهدات بلند مدت  قرار مي گيرند ، ضروري است به همراه پرونده فني و ساير 
مستندات مربوطه به معاونت فني و درآمد ارسال تا در كميته اي كه به همين منظور تشكيل مي گردد مورد بررسي و 

اقدام الزم قرار گيرد. كميته مذكور حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ وصول پرونده و مستندات ، نتيجه بررسي را به واحد 
 اجرائي ارسال كننده منعكس خواهد نمود.

ادعاي اشتغال افراد مشمول مقررات ساير صندوقها در قالب اين دستوراداري قابل رسيدگي   .2
مي باشد ، بديهي است پس از وصول حق بيمه متعلقه با رعايت ضوابط مقرر در اين دستور ، انتقال حق بيمه به 

صندوق متبوع بر اساس حقوق و مزاياي ايام اشتغال فرد متقاضي در دوره مورد ادعا وفق ضوابط و مقررات قانوني 
مربوطه ، صورت خواهد پذيرفت. 

در طول فرآيند رسيدگي به ادعاي اشتغال بيمه شده در كميته شعبه ترتيبي اتخاذ گردد تا   .3
 حتي االمكان از انتقال پرونده فني وي به ساير شعب خودداري نمايند.

 (حضور نمايندگان سازمان در مراجع حل اختالف موضوع 9/6/87 مورخ 445/5010در اجراي دستور اداري شماره  .4
قانون كار) ادارات كل استانها موظفند راساً نسبت به معرفي و صدور احكام افراد واجد شرايط و آشنا به مقررات 

قوانين كار و تامين اجتماعي جهت حضور در مراجع مذكور اقدام نمايند. 
رسيدگي به سوابق مربوط به مجوزها و توافقنامه هاي خاص يا راهكارها و پاسخهائي كه جهت رفع مشكالت موضوعي  .5

ارائه گرديده  وفق ضوابط تبيين شده و دستورهاي اداري اشاره شده در متن توافقنامه و اصالحات بعدي آن خواهد 
 بود.
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در صورت تمايل نماينده كارگران انجمنهاي صنفي و يا بيمه شده به شركت در جلسات كميته هاي شعبه اي و استاني  .6
و يا مواردي كه به تشخيص كميته هاي موصوف حضور بيمه شده يا نماينده كارگر نياز باشد ، اين امر بالمانع خواهد 

بود. 
 ) Excelادارات كل استانها موظفند فايل آمار تعداد پرونده هاي مورد رسيدگي قرار گرفته در هر فصل را (تحت فرمت  .7

به سايت معاونت فني و درآمد ، اداره كل نامنويسي و  تهيه و ً فرم شماره شش  ًلغايت اولين ماه فصل بعد ، در قالب 

 حسابهاي انفرادي ارسال نمايند.

 درصد بيمه بيكاري و جرائم و نيم عشر اجرائي وصول شده ناشي 3آمار مربوط به مبالغ وصولي به تفكيك حق بيمه،  .8
از اجراي اين دستور اداري و نيز آمار تعداد كارگاه و تعداد بيمه شده و... مي بايست جداگانه در تلگراف وصولي 

 ماهانه ثبت و منعكس گردد. 

شركت مشاور مديريت و خدمات ماشيني تامين مكلف است نرم افزار مربوط به اين دستور اداري را متناسب و متعامل  .9
 با ساير نرم افزارهاي موجود و آتي طراحي و در اسرع وقت جهت اجرا آماده     بهره برداري نمايد. 

اين دستوراداري از تاريخ صدور ، جايگزين كليه ضوابط و دستورالعملهاي قبلي درخصوص رسيدگي به سوابق مورد ادعا و همچنين نحوه  .10

 166/5000 و دستور اداري شماره 31/5/84 مورخ 47112/5000اجراي آراي مراجع حل اختالف قانون كار (موضوع دستورالعمل شماره 

 و مسئول حسن اجراي آن مديران كل و معاونين بيمه اي، روسا و كارشناسان ارشد  ) مي گردد17/6/87مورخ 

بيمه شدگان ، درآمد حق بيمه ، امور فني مستمريها و امور حقوقي ادارات كل  نامنويسي و حسابهاي انفرادي، امور فني 
استانها، روسا و معاونين بيمه اي و مسئولين نامنويسي و حسابهاي انفرادي، امور فني بيمه شدگان ، درآمد حق بيمه و 

 امور فني مستمريهاي شعب و شركت مشاور مديريت و خدمات ماشيني تامين خواهند بود.
88785 

         
 و  من ا... التوفيق                     

                               علي ذبيحي                             علي ذبيحي
  مشاور رئيس جمهور  و  مدير عامل سازمان   مشاور رئيس جمهور  و  مدير عامل سازمان 
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