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 مدریکل محترم تأمین اجتماعی استان...

         صلوات رب محمد و آل محمد)ص(   و باسالم
      و در اجرای بند )ج( تبصره دوّم 71/0/7033مورخ 0713/7033/7333پیرو دستور اداری شماره  ؛احتراما    
سازمان، ضمن ارسال ضوابط واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایان، 7037ه سالای برنامه و بودجبیمه امور

 نماید:رعایت نکات ذیل معطوف می توجه واحدهای اجرایی را به
مددّت بده کارفرمایدان کده م درر ( ضوابط واگذاری تعهددات کوتاه0طبق رویه مورد عمل و باتوجه به مفاد بند ) -7

بینی تبصره مربوطه در بودجه سنواتی است، لذا کلیه قرارداد و انع اد قرارداد جدید مشروط به پیشدارد، تمدید می
تدا زمدان وددور ایدن  7/7/7037مدّت بده کارفرمایدان از تداری  قراردادهایی که درخصوص واگذاری تعهدات کوتاه

گردد و انع اد یدا تمدیدد قراردادهدای اند تنفیذ میدستوراداری مطابق ضوابط جاری سازمان منع د و یا تمدید شده
 نیز مطابق م ررات جاری و این دستوراداری بالمانع خواهد بود.  92/79/7037مذکور لغایت 

مدّت کارکندان نندان براسدا  ای مجاز است که انجام کلیه تعهدات کوتاهانع اد قرارداد ورفاً با شرکت و مؤسسه -9
 عهده سازمان باشد.نامه استخدامی مربوطه و سایر م ررات بهیینن
اجتماعی ودرفاً ( قانون تأمین10مدّت به کارفرمایانی که سازمان مطابق نص وریح ماده )واگذاری تعهدات کوتاه -0

ود باشدد، موضدوعیت شددگان بیمدار خدپرداخت ح وق یا مزد بیمهباشد و کارفرما مکلف بهدار معالجه ننها میعهده
ندارد. بر این اسا  ضروریست در هنگام تنظیم یا تمدید قرارداد به این نکته مهم توجه و پس از بررسی دقیق اقدام 

 الزم معمول گردد.

( دسدتور اداری شدماره 5) مدّت هر شش ماه یکبدار تهیده و مطدابق بنددگزارش عملکرد واگذاری تعهدات کوتاه -0
 شدگان ارسال گردد.کماکان به اداره کل امور بیمه91/0/7027مورخ  7501/27/5373

بیمده شدگان، ووول حقمسئول حسن اجرای این دستور اداری؛ مدیران کل، معاونین و رؤسای ادارات امور بیمه    
بیمه و شدگان، ووول حقبیمهو مسئولین امورهای انفرادی ادارات کل استانها و رئیس، معاون و نامنویسی و حساب

  باشند.های انفرادی شعب مینامنویسی وحساب
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 ...تأمین اجتماعی استانمحترم مدریکل 

         باسالم و صلوات رب محمد و آل محمد)ص(  
و در اجرای بند )ج( تبصره دوّم       71/0/7033مورخ 0713/7033/7333پیرو دستور اداری شماره  ؛احتراما            

سازمان، ضمن ارسال ضوابط واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایان، 7037ای برنامه و بودجه سالامور بیمه
 نماید:رعایت نکات ذیل معطوف می توجه واحدهای اجرایی را به

مدّت به کارفرمایان که م رر ( ضوابط واگذاری تعهدات کوتاه0طبق رویه مورد عمل و باتوجه به مفاد بند ) -7
بینی تبصره مربوطه در بودجه سنواتی است، لذا کلیه دارد، تمدید قرارداد و انع اد قرارداد جدید مشروط به پیشمی

تا زمان ودور این  7/7/7037مدّت به کارفرمایان از تاری  هایی که درخصوص واگذاری تعهدات کوتاهقرارداد
گردد و انع اد یا تمدید قراردادهای اند تنفیذ میدستوراداری مطابق ضوابط جاری سازمان منع د و یا تمدید شده

 جاری و این دستوراداری بالمانع خواهد بود.  نیز مطابق م ررات 92/79/7037مذکور لغایت 

مدّت کارکندان نندان براسدا  ای مجاز است که انجام کلیه تعهدات کوتاهانع اد قرارداد ورفاً با شرکت و مؤسسه -9
 عهده سازمان باشد.نامه استخدامی مربوطه و سایر م ررات بهنیین

اجتماعی ودرفاً ( قانون تأمین10ه کارفرمایانی که سازمان مطابق نص وریح ماده )مدّت بواگذاری تعهدات کوتاه -0
شددگان بیمدار خدود باشدد، موضدوعیت پرداخت ح وق یا مزد بیمهباشد و کارفرما مکلف بهدار معالجه ننها میعهده

پس از بررسی دقیق اقدام  ندارد. بر این اسا  ضروریست در هنگام تنظیم یا تمدید قرارداد به این نکته مهم توجه و
 الزم معمول گردد.

( دسدتور اداری شدماره 5) مدّت هر شش ماه یکبدار تهیده و مطدابق بنددگزارش عملکرد واگذاری تعهدات کوتاه -0
 شدگان ارسال گردد.کماکان به اداره کل امور بیمه91/0/7027مورخ  7501/27/5373

بیمده شدگان، ووول حقسئول حسن اجرای این دستور اداری؛ مدیران کل، معاونین و رؤسای ادارات امور بیمهم    
بیمه و شدگان، ووول حقبیمههای انفرادی ادارات کل استانها و رئیس، معاون و مسئولین امورو نامنویسی و حساب

 باشند.های انفرادی شعب مینامنویسی وحساب
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 معاونت بیمه ایحوزه: 

 نط واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایاضواب موضوع:




