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 مدریان کل تأمین اجتماعی استان

         صلوات رب محمد و آل محمد)ص(   و باسالم
شدگان و ایرانیان خارج از کشوور و امور بیمه 22و  71، 71های )بازبینی، تجمیع و تلخیص( شماره پیرو بخشنامه   

هوای تابهوه اجتماعی و صوندو ینامنای محترم سازمان تام( مصوبه صد و دوازدهمین جلسه هیات6بند )در اجرای 

( یو  هورار و 7( آئین نامه ادامه بیمه به طور اختیاری( و بنود )6)موضوع اصالح تبصره ماده ) 71/10/7011مورخ 

و در جهو  فظوت توداوم  22/77/7022مودیره محتورم سوازمان موورخ سوه هیواتجلنهصد و پنجاه و نهمین صورت

از تواری  صودور ایون بخشونامه  ،مندی آنانهمچنین افرایش رضای  ختیاری وپردازی بیمه شدگان با ماهی  ابیمه

 گردد.الذکر اصالح و جایگرین میهای فو بندهای ذیل مندرج در بخشنامه

 شدگان:امور بیمه 71بخشنامه شماره  85بند  -

مواه را فوداک ر توا بیمه کامول هور بیمه شدگان صافبان فرف و مشاغل آزاد مکلظند پس از شروع بیمه، فق -81

بیموه متهلهوه بیمه )ابتدای ماهی که فقماه بهد پرداخ  نمایند. چنانچه بین آخرین ماه پرداخ  فق 2آخرین روز 

پرداخ  نگردیده اس ( تا تاری  پرداخ  مجدد بیش از سه ماه فاصله ایجاد گردد موضوع قرارداد منههوده از تواری  

ه و ادامه امر بیمه موکول به تسلیم درخواس  مجدد، موافه  سازمان و بیمه ملغی محسوب گردیدقطع پرداخ  فق

 عهد قرارداد جدید با رعای  سایر شرایط مهررخواهد بود.

مودیره محتورم سوازمان موورخ ( ی  هورار و نهصود و پنجواه و نهموین صورتجلسوه هیوات7به موجب بند ) -7/81

نگاران، خوادمین اابو  آزاد، هنرمندان، نویسندگان و روزنامه شدگان صافبان فرف و مشاغلبه بیمه 22/77/7022

دار، مساجد، باربران، زنبوورداران، موددجویان، زنوان سرپرسو  خوانوار، مربیوان مهودکودل خودمالو ، زنوان خانوه

بر اساس هر قررادااا کرب براد اهرااد اااد پردازی و در طول مدت بیمه کارآفرینان بنیاد شهید دانشجویان و

پوردازی آنوان بوا بیمه متهلهه را فداک ر تا پایان ماه چهارم پرداخ  نمایند امکان توداوم بیموهچنانچه فق شوامی

بیمه در ماه چهارم نیر با توجه بوه رعای  سایر شرایط مهرر میسر گردد. بدیهی اس  امکان صدور برگ پرداخ  فق

د از مهل  مذکور)ماه پنجم به بهد( ترتیب اار داده های بهتسهیالت در نظر گرفته شده میسر بوده، لیکن به پرداخ 

با توجه به اینکه بیمه زنبورداران، خادمین ااب  مساجد، صیادان و باربران بر اساس مهررات بیموه  . ضمنانخواهد شد

شودگان نیور بیمه هرماه این قبیل از بیمهپذیرد، بنابراین مهل  پرداخ  فقصافبان فرف و مشاغل آزاد صورت می

 

 
 ایمعاونت بیمهحوزه: 

های بار در طول هر قرارداد مندرج در بخشنامهماه برای یک 4ماه به  3موضوع: افزایش مهلت پرداخت حق بیمه از 

 شدگان و ایرانیان خارج از کشور امور بیمه 22و  75، 71شماره  ( صیو تلخ عی،تجمینی)بازب

 



 
 اجتماعیمینأت سازمان

 
 
 

 

 بسمه تعالی

 وزارت تعاون ،کار و رافه اجتماعی

 

 
 4856/0611/0111 شماره:

 58/10/0611 اترخی:
  ويپست:

 

 46810تلفن: 0680548858،کدپستی:385تهران:خیابان آزادی، پالک    96896396ش ش :

 « بخشنامه»

شدگان نیر مطابق ضوابط یاد شده فداک ر تا دو ماه بهد خواهد بود و تسهیالت یادشده شامل فال این قبیل از بیمه 

 گردد.می

 شدگان:امور بیمه 75بخشنامه شماره  73بند   -

وز شده یا نماینده وی انجام گرفته و فداک ر مهل  پرداخ  تا آخرین رماهه توسط بیمهبیمه همهپرداخ  فق -70

ماه آتوی بوا توجوه بوه اعتبوار کوارت  0بیمه تواند فداک ر نسب  به پرداخ  فقشده میماه بهد خواهد بود. بیمه 2

 بیمه از تاری  انههاد قرارداد خواهد بود(.)شروع پرداخ  فق ی برابر مهررات مربوطه اقدام نمایدیشناسا

بیمه تا تاری  پرداخ  ه بین آخرین ماه پرداخ  فقبیمه در موعد مهرر، چنانچ: در صورت عدم پرداخ  فق7تذکر 

بیمه ماه مربوطه با رعای  سایر مواه فاصله ایجاد نگوردد، قراردادمنههده مهتبر بوده وپرداخ  فق 0مجوودد بیش از 

( یو  هورار و نهصود و پنجواه و نهموین صورتجلسوه 7نمایود بوه موجوب بنود )باشد. اضافه میمی مهررات بالمانع

دار در طوول مودت به قالیبافان و شواغالن صونایع دسوتی شناسوه 22/77/7022یره محترم سازمان مورخ مدهیات

بیمه متهلهه را فداک ر تا پایوان مواه چنانچه فق شوابر اساس هر قرادااا کب باد اهااد اااد میپردازی و بیمه

شرایط مهرر میسر گوردد. بودیهی اسو  امکوان  پردازی آنان با رعای  سایرچهارم پرداخ  نمایند امکان تداوم بیمه

بیمه در ماه چهارم نیر با توجه به تسوهیالت در نظور گرفتوه شوده میسور بووده، لویکن بوه صدور برگ پرداخ  فق

 .های بهد از مهل  مذکور)ماه پنجم به بهد( ترتیب اار داده نخواهد شدپرداخ 

 :شدگانامور بیمه 22بخشنامه شماره  71بند  -

صورت قرارداد منههوده ماه بهد خواهد بود، در غیر این 2بیمه هر ماه فداک ر تا آخرین روز   پرداخ  فقمهل -71

بیمه پرداخ  شده اس  لغو و ادامه بیمه موکول به تسلیم تهاضای جدید و موافه  سوازمان از آخرین ماهی که فق

 با رعای  سایر شرایط مهرر در این بخشنامه خواهد بود.

هوای اجتماعی و صندو امنای محترم سازمان تامین( مصوبه صد و دوازدهمین جلسه هیات6ه موجب بند )ب -7/71

شودگان ( آئین نامه ادامه بیمه به طور اختیواری( بوه بیموه6)موضوع اصالح تبصره ماده ) 71/10/7011تابهه مورخ 

 شروار قرادااا کب براد اهرااد اااد مریبر اساس هپردازی و ادامه بیمه به طور اختیاری در طول مدت بیمه

پردازی آنان با رعایو  سوایر بیمه متهلهه را فداک ر تا پایان ماه چهارم پرداخ  نمایند امکان تداوم بیمهچنانچه فق

بیمه در ماه چهارم نیر با توجه به تسهیالت در شرایط مهرر میسر گردد. بدیهی اس  امکان صدور برگ پرداخ  فق

 های بهد از مهل  مذکور)ماه پنجم به بهد( ترتیب اار داده نخواهد شد. ه میسر بوده، لیکن به پرداخ نظر گرفته شد

 :بخشنامه ایرانیان خارج از کشور 5بند  -

 یا اس  فداک ر ظرف مدت دو ماه از تاری  اب  تهاضا در دبیرخانه شهبه، استحها  مربوطه موظف وافد اجرایی -1

وکیول قوانونی وی  و یوا متهاضی فسب مورد بهمربوطه های  ررسی و نتیجه را طبق فرمعدم استحها  متهاضی را ب
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الزم بیموه متهلهوه اقودام فوق ماه نسب  به امضاء قورارداد و پرداخو بایس  ظرف مدت ی می به نحوی کهاعالم  

 .مهمول گردد

بیمه منوو  بوه تسولیم درخواسو  مجودد و  سپری گردد، شروع امر ههما 0هل  مهرر چنانچه بنا به عللی م: رتذک

  رعای  سایر شرایط مهرر خواهد بود .

 موورخمحتورم سوازمان  رهیموداتیوصورتجلسوه ه نیهورار و نهصود و پنجواه و نهمو  یو( 7به موجب بند ) -7/1

براد  بکبر اساس هر قرادااا و  یپوردازمهیدت بدر طول مایرانیان خارج از کشور  شدگانمهیبه ب 22/77/7022

 یپردازمهیامکان تداوم ب ندیماه چهارم پرداخ  نما انیمتهلهه را فداک ر تا پا مهیبچنانچه فق شوایاهااد اااد م

بوا  ریودر ماه چهوارم ن مهیباس  امکان صدور برگ پرداخ  فق یهیگردد. بد سریمهرر م طیشرا ریسا  یآنان با رعا

)مواه پونجم بوه بهود(  بهد از مهل  موذکور یهابه پرداخ  کنیبوده، ل سریدر نظر گرفته شده م التیبه تسهتوجه 

 اار داده نخواهد شد.  بیترت

ویر پیوسو  الحوا  و اعموال شوده امطابق تصهای مربوطه الذکر در بخشنامهشایان ذکر اس ؛ بندهای فو  -

 اس . 

اداره کول اموور  یبوا همواهنگو  مکلف اس  در اسرع وق  شرک  مشاور مدیری  و خدمات ماشینی تامین -

 نسب  به ساخ  نرم افرار مربوطه اقدام نماید. شدگانبیمه

شدگان، ای و مهاونین مربوطه، روسای ادارات امور بیمهمسئول فسن اجرای این بخشنامه مدیران کل بیمه -

ها، روسا و مسئولین ذیربط در ادارات کل استانهای انظرادی نویسی و فسابها، نامبیمه، امور مستمریوصول فق

آوری اطالعات، آمار و محاسبات و شرک  مشاور مودیری  و خودمات ماشوینی توامین وافدهای اجرایی، مرکر فن

 .خواهند بود

 

 

 

 
 

 

 میراهشم موسوی
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 کل تأمین اجتماعی استانمدریان 

         صلوات رب محمد و آل محمد)ص(   و باسالم
شدگان و ایرانیان خارج از کشوور و امور بیمه 22و  71، 71های )بازبینی، تجمیع و تلخیص( شماره پیرو بخشنامه   

هوای تابهوه صوندو  اجتماعی وامنای محترم سازمان تامین( مصوبه صد و دوازدهمین جلسه هیات6بند )در اجرای 

( یو  هورار و 7( آئین نامه ادامه بیمه به طور اختیاری( و بنود )6)موضوع اصالح تبصره ماده ) 71/10/7011مورخ 

و در جهو  فظوت توداوم  22/77/7022مودیره محتورم سوازمان موورخ لسوه هیواتجنهصد و پنجاه و نهمین صورت

، از تواری  صودور ایون بخشونامه مندی آناننین افرایش رضای همچ پردازی بیمه شدگان با ماهی  اختیاری وبیمه

 گردد.الذکر اصالح و جایگرین میهای فو بندهای ذیل مندرج در بخشنامه

 شدگان:امور بیمه 71بخشنامه شماره  85بند  -

ر توا بیمه کامول هور مواه را فوداک بیمه شدگان صافبان فرف و مشاغل آزاد مکلظند پس از شروع بیمه، فق -81

بیموه متهلهوه بیمه )ابتدای ماهی که فقماه بهد پرداخ  نمایند. چنانچه بین آخرین ماه پرداخ  فق 2آخرین روز 

پرداخ  نگردیده اس ( تا تاری  پرداخ  مجدد بیش از سه ماه فاصله ایجاد گردد موضوع قرارداد منههوده از تواری  

ر بیمه موکول به تسلیم درخواس  مجدد، موافه  سازمان و بیمه ملغی محسوب گردیده و ادامه امقطع پرداخ  فق

 عهد قرارداد جدید با رعای  سایر شرایط مهررخواهد بود.

مودیره محتورم سوازمان موورخ ( ی  هورار و نهصود و پنجواه و نهموین صورتجلسوه هیوات7به موجب بند ) -7/81

نگاران، خوادمین اابو  دان، نویسندگان و روزنامهشدگان صافبان فرف و مشاغل آزاد، هنرمنبه بیمه 22/77/7022

دار، مساجد، باربران، زنبوورداران، موددجویان، زنوان سرپرسو  خوانوار، مربیوان مهودکودل خودمالو ، زنوان خانوه

بر اساس هر قررادااا کرب براد اهرااد اااد پردازی و در طول مدت بیمه کارآفرینان بنیاد شهید دانشجویان و

پوردازی آنوان بوا یمه متهلهه را فداک ر تا پایان ماه چهارم پرداخ  نمایند امکان توداوم بیموهبچنانچه فق شوامی

بیمه در ماه چهارم نیر با توجه بوه رعای  سایر شرایط مهرر میسر گردد. بدیهی اس  امکان صدور برگ پرداخ  فق

کور)ماه پنجم به بهد( ترتیب اار داده های بهد از مهل  مذتسهیالت در نظر گرفته شده میسر بوده، لیکن به پرداخ 

با توجه به اینکه بیمه زنبورداران، خادمین ااب  مساجد، صیادان و باربران بر اساس مهررات بیموه  . ضمنانخواهد شد

شودگان نیور بیمه هرماه این قبیل از بیمهپذیرد، بنابراین مهل  پرداخ  فقصافبان فرف و مشاغل آزاد صورت می
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شدگان نیر یاد شده فداک ر تا دو ماه بهد خواهد بود و تسهیالت یادشده شامل فال این قبیل از بیمهمطابق ضوابط  

 گردد.می

 شدگان:امور بیمه 75بخشنامه شماره  73بند   -

شده یا نماینده وی انجام گرفته و فداک ر مهل  پرداخ  تا آخرین روز ماهه توسط بیمهبیمه همهپرداخ  فق -70

ماه آتوی بوا توجوه بوه اعتبوار کوارت  0بیمه تواند فداک ر نسب  به پرداخ  فقشده میخواهد بود. بیمه ماه بهد 2

 بیمه از تاری  انههاد قرارداد خواهد بود(.)شروع پرداخ  فق ی برابر مهررات مربوطه اقدام نمایدیشناسا

بیمه تا تاری  پرداخ  ماه پرداخ  فقبیمه در موعد مهرر، چنانچه بین آخرین : در صورت عدم پرداخ  فق7تذکر 

بیمه ماه مربوطه با رعای  سایر مواه فاصله ایجاد نگوردد، قراردادمنههده مهتبر بوده وپرداخ  فق 0مجوودد بیش از 

جلسوه ت( یو  هورار و نهصود و پنجواه و نهموین صور7نمایود بوه موجوب بنود )باشد. اضافه میمی مهررات بالمانع

دار در طوول مودت به قالیبافان و شواغالن صونایع دسوتی شناسوه 22/77/7022زمان مورخ مدیره محترم ساهیات

بیمه متهلهه را فداک ر تا پایوان مواه چنانچه فق شوابر اساس هر قرادااا کب باد اهااد اااد میپردازی و بیمه

میسر گوردد. بودیهی اسو  امکوان پردازی آنان با رعای  سایر شرایط مهرر چهارم پرداخ  نمایند امکان تداوم بیمه

بیمه در ماه چهارم نیر با توجه به تسوهیالت در نظور گرفتوه شوده میسور بووده، لویکن بوه صدور برگ پرداخ  فق

 .های بهد از مهل  مذکور)ماه پنجم به بهد( ترتیب اار داده نخواهد شدپرداخ 

 :شدگانامور بیمه 22بخشنامه شماره  71بند  -

صورت قرارداد منههوده ماه بهد خواهد بود، در غیر این 2بیمه هر ماه فداک ر تا آخرین روز مهل  پرداخ  فق -71

بیمه پرداخ  شده اس  لغو و ادامه بیمه موکول به تسلیم تهاضای جدید و موافه  سوازمان از آخرین ماهی که فق

 با رعای  سایر شرایط مهرر در این بخشنامه خواهد بود.

هوای اجتماعی و صندو امنای محترم سازمان تامین( مصوبه صد و دوازدهمین جلسه هیات6به موجب بند ) -7/71

شودگان ( آئین نامه ادامه بیمه به طور اختیواری( بوه بیموه6)موضوع اصالح تبصره ماده ) 71/10/7011تابهه مورخ 

 شروابراد اهرااد اااد مری بر اساس هر قرادااا کبپردازی و ادامه بیمه به طور اختیاری در طول مدت بیمه

پردازی آنان با رعایو  سوایر بیمه متهلهه را فداک ر تا پایان ماه چهارم پرداخ  نمایند امکان تداوم بیمهچنانچه فق

بیمه در ماه چهارم نیر با توجه به تسهیالت در شرایط مهرر میسر گردد. بدیهی اس  امکان صدور برگ پرداخ  فق

 های بهد از مهل  مذکور)ماه پنجم به بهد( ترتیب اار داده نخواهد شد. لیکن به پرداخ  نظر گرفته شده میسر بوده،

 :بخشنامه ایرانیان خارج از کشور 5بند  -

 یا اس  فداک ر ظرف مدت دو ماه از تاری  اب  تهاضا در دبیرخانه شهبه، استحها  مربوطه موظف وافد اجرایی -1

های مربوطه فسب مورد به متهاضی و یوا وکیول قوانونی وی  را طبق فرم عدم استحها  متهاضی را بررسی و نتیجه



 
 اجتماعیمینأت سازمان

 
 
 

 

 بسمه تعالی

 وزارت تعاون ،کار و رافه اجتماعی

 

 
 4856/0611/0111 شماره:

 58/10/0611 اترخی:
  ويپست:

 

 46810تلفن: 0680548858،کدپستی:385تهران:خیابان آزادی، پالک    96896396ش ش :

 « بخشنامه»

بیموه متهلهوه اقودام الزم فوق ماه نسب  به امضاء قورارداد و پرداخو بایس  ظرف مدت ی اعالم به نحوی که می 

 مهمول گردد.

بیمه منوو  بوه تسولیم درخواسو  مجودد و  اهه سپری گردد، شروع امرم 0چنانچه بنا به عللی مهل  مهرر : رتذک

  رعای  سایر شرایط مهرر خواهد بود .

 موورخمحتورم سوازمان  رهیموداتیوصورتجلسوه ه نیهورار و نهصود و پنجواه و نهمو  یو( 7به موجب بند ) -7/1

براد  بکبر اساس هر قرادااا و  یزپوردامهیدر طول مدت بایرانیان خارج از کشور  شدگانمهیبه ب 22/77/7022

 یپردازمهیامکان تداوم ب ندیماه چهارم پرداخ  نما انیمتهلهه را فداک ر تا پا مهیبچنانچه فق شوایاهااد اااد م

بوا  ریودر ماه چهوارم ن مهیباس  امکان صدور برگ پرداخ  فق یهیگردد. بد سریمهرر م طیشرا ریسا  یآنان با رعا

)مواه پونجم بوه بهود(  بهد از مهل  موذکور یهابه پرداخ  کنیبوده، ل سریر نظر گرفته شده مد التیتوجه به تسه

 اار داده نخواهد شد.  بیترت

ویر پیوسو  الحوا  و اعموال شوده امطابق تصهای مربوطه الذکر در بخشنامهشایان ذکر اس ؛ بندهای فو  -

 اس . 

اداره کول اموور  یبوا همواهنگو  اسرع وق  شرک  مشاور مدیری  و خدمات ماشینی تامین مکلف اس  در -

 نسب  به ساخ  نرم افرار مربوطه اقدام نماید. شدگانبیمه

شدگان، ای و مهاونین مربوطه، روسای ادارات امور بیمهمسئول فسن اجرای این بخشنامه مدیران کل بیمه -

ها، روسا و مسئولین ذیربط در تانهای انظرادی ادارات کل اسنویسی و فسابها، نامبیمه، امور مستمریوصول فق

آوری اطالعات، آمار و محاسبات و شرک  مشاور مودیری  و خودمات ماشوینی توامین وافدهای اجرایی، مرکر فن

 .خواهند بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 میراهشم موسوی
 سررپست سازمان اتمین اجتماعی

 / پارافانم و انم خانوادگی

 کارشناس تهیه کننده

 راف/ پاانم و انم خانوادگی

 / ادارهرئیس گروه

 / پارافانم و انم خانوادگی

 معاون مدریکل

 / پارافانم و انم خانوادگی

 مدریکل

 / پارافانم و انم خانوادگی

 معاونت ذریبط

     




