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 ...........معاونین محترم 

 ........شعبه / ادارات کل استانها/ دفاتر مستقل/ ادارات کل ستادی

 (ص)وآل محمد( ص)با سالم و صلوات ربمحمد  

بعنوان سال حمایت  79بهبود فضای کسب و کار و نامگذاری سال ، در اجرای سیاستهای کالن اقتصاد مقاومتی   

و با عنایت به  قانون تامین اجتماعی 14راستای اصالح مقررات مربوط به نحوه اجرای ماده  درو  از کاالی ایرانی

محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی و نحوه پیشنهاد اصالحی این سازمان در خصوص تصویب 

، تماعی و صندوقهای تابعهارائه بهنگام تعهدات قانونی به مشمولین در هیات مدیره و هیات امنای سازمان تامین اج

 :مقررگردیده است ء هیات امنا 4971/  42/  02بموجب بند چهار مـصوبـه هفتاد و هفتمین جلسه مورخ نظربه اینکه 

حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی که موضوع قرارداد توسط رانندگانی صورت می گیرد که راساً براساس قانون »

نسبت به پرداخت حق بیمه خویش اقدام می نمایند ، ( 9731مصوب )گان حمل و نقل بار و مسافر های اجتماعی رانند بیمه

 « .ناخالص کارکرد به انضمام بیمه بیکاری متعلقه تعیین می گردد%( 4)معادل چهار درصد 

 : لذا در اجرای مصوبه مذکور، رعایت نکات ذیل الزامی است 

تی که موضوع قـرارداد توسـر راننـدگانی صـورت مـی گیـرد کـه               حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نف -4

راسـا    4997/ 0/ 41حق بیمه خود را طبق قانون بیمه های اجتماعی رانندگان حمـل و نقـل بـار و مسـافر مصـو       

هفت سی و ششم  معادل) پرداخت می نمایند، به میزان چهار درصد ناخالص کارکرد به اضافه بیمه بیکاری متعلقه

 .می باشد (بیمهحق 

به منزله ارسال لیست بوده و می بایست از مطالبه  4پرداخت حق بیمه توسر رانندگان خودمالک طبق بند  

 .   جریمه تاخیر تادیه یا عدم ارسال لیست از مقاطعه کار خودداری گردد

داشته و از کارفرما مزد و یا رانندگانی که در کارگاهها و موسسات مشمول قانون تامین اجتماعی اشتغال  

حقوق دریافت می نمایند خارج از شمول قانون بیمه های اجتماعی رانندگان بوده و کارفرمایان آنان مکلف 

قانون تامین اجتماعی و آئین نامه اجرائی مربوطه، لیست و  97و با رعایت ماده  91و  01میباشند طبق مواد 

 .خود کماکان به سازمان ارسال و پرداخت نمایند بیمه آنان را همانند سایر کارکنان حق

 حوزه

 معاونت بیمه ای

 

 

 
 

 

  94/ 91بخشنامه 
 

 

 
 

 

 نحوه محاسبه حق بیمه: موضوع

 دادهای  حمل و نقل مواد نفتی  قرار 
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حق بیمه آن بخش از کارکرد مقاطعه کاران حمل و نقل مواد نفتی که توسر رانندگان در استخدام انجام   -0

 " "قسمت  9- 4شورایعالی تامین اجتماعی و طبق بند  4992/ 4/ 01می گیرد، برابر ماده دوم مصوبه مورخ 

 . د محاسبه و مطالبه می گردد درآم 41بخش دوم بخشنامه 

جریمه تاخیر تادیه حق بیمه نسبت به مابه التفاوت حق بیمه و بیمه بیکاری همانند سایر کارگاهها و با رعایت   -9

 . جدید درآمد بایستی محاسبه و مطالبه گردد 04دقیق مفاد بخشنامه 

تبر با این دستور اداری را در شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین مکلف است نرم افزارهای مر -1

 .اسرع وقت تهیه و جهت بهره برداری به واحدهای اجرایی ارسال نماید
مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران، معاونین بیمه ای، روسا و کارشناسـان ارشـد وصــول حــق بیمـه      

  .رتبر شعب می باشندحق بیمه و سایر واحدهای م ادارات کل استانها،  روسا، معاونین و مسئولین درآمد

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوفیق... و من ا

  دكتر سیدتقی نوربخش 

 مدری عامل
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 ...معاونین محترم 

 مستقل ستادی ... دفاتر محترمکل  مدیران 

 مدیران کل محترم بیمه ای...

 با سالم و صلوات رب محمد )ص( وآل محمد)ص(

  7931های حوزه انفورماتیک  و بکا تو که بکه نکار گکااری سکا  با عنایت به توسعه و گسترش روزافزون فعالیت    

به عنوان سا  حمایت از تولید داخلی و کاالی ایرانی و در راستای بهبود فضای کسب و کار و اصالح مجموعه مقررات 

و پیرو  لسات مشترک برگزار شکده بکا نماینکدگان ن کار قانون تامین ا تماعی  17و  93مربوط به نحوه ا رای مواد 

صنفی رایانه ای کشور و انجمن صنفی مربوطه و کانون عالی کارفرمایان، فعالیتهای  دید انفورماتیکی، نحوه شناسائی 

 گردد: و محاسبه حق بیمه قراردادهای منعقده، از تاریخ صدور این بخشنامه به شرح ذیل تعیین می

 قراردادهای انفورماتیکی الف( شناسایی 

ای ککه برابکر اساسکنامه دارای فعالیکت انفورمکاتیکی بکوده         کاران عضو سازمان ن ار صنفی رایانهقراردادهای مقاطعه

 باشد :  و موضوع آن منطبق با یکی از موارد زیر می

نقشه ها و  زئیات فنی الزر بکرای ای که منجر به تولید های رایانهطراحی شبکه: مطالعات اولیه و طراحی شبکه -7

 محلی(.سیمو شبکه بی WAN، شبکه گسترده  LANشبکه داخلی  گردد ) شامل:سازی شبکه میپیاده

ای )شکامل: هکای رایانکهبرداری از شبکهاندازی تجهیزات الزر برای بهرهاندازی شبکه: تامین، نصب و راهنصب و راه -2

 افکزاری، نکرر هکایشکبکه، راه انکدازی سکروی کشکیمحلکی، کابکلسکیمبکیگسکترده، شکبکهداخلی، شکبکهشبکه

 و امنیت شبکه(. Passiveو   Activeتجهیزات

افزاری شبکه، خدمات حفاظت و های نرررسانی سروی  روزنگهداری شبکه: مدیریت کاربری شبکه، نگهداری و به -9

 امنیت شبکه. 

های امنیتکی و پهنای باند دسترسی بکه اینترنکت، ارائکه سکروی  ارائه خدمات دسترسی به اینترنت: تامین و ارائه -1

 حفاظتی دسترسی به اینترنت، فیلترینگ، کنتر  دسترسی، مدیریت کاربری.

 افزارهای کاربردی از طریق وب. (: میزبانی وب، ا اره خدمات نررASPارائه خدمات کاربردی ) -5

ها و مستندات تحلیکل های اطالعاتی که منجر به تولید مد های اطالعاتی: تجزیه و تحلیل سیستمتحلیل سیستم -6

 گردد.های سیستم مینیازمندی

 حوزه 

 قراردادهای فن آوری اطالعات و ارتباطاتموضوع :  بیمه ای معاونت
 

 11/11 بخشنامه
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های افزارهکای سفارشکی اعکم از سیسکتمافزارهای سفارشی: طراحی معماری، منطقکی یکا فیزیککی نررطراحی نرر -1

افکزار ستندات طراحی نررهای وب که منجر به تولید مافزارهای عمومی یا اختصاصی، سایتاطالعاتی کاربردی، نرر

 گردد. می

افزارهکای های اطالعکاتی ککاربردی، نررافزارهای سفارشی اعم از سیستمساخت نرر افزارهای سفارشی: ساخت نرر -3

 شود.افزارها میهای قابل ا را از این نررعمومی یا اختصاصی، سایت های وب  که منجر به تولید نسخه

ارائه خدمات انتقا  نرر افزارهای سفارشی به محیط مشتری، شامل انتقا  اطالعکات، افزارهای سفارشی: انتقا  نرر -3

 بکرداری سازی محیط بهکرها رای آزمایشی و موازی، آموزش کاربری و راهبری و سایر موارد دیگری که برای آماده

 از نرر افزار الزر است. 

افزارهای سفارشی )شامل: رفع اشکا  یبانی فنی نررافزارهای سفارشی: ارائه خدمات پشتنگهداری و پشتیبانی نرر -71

 برداری، راهبری و مدیریت کاربران ( .افزار، مدیریت تغییرات در دوران بهرهنرر

 تولید محتوای دیجیتالی: طراحی و تولید مطالب و محتوا برای ارائه در محیط وب .   -77

افکزار،          عامکل، سکخت)شکامل: شکبکه، سیسکتمهایآموزش: ارائه خکدمات آموزشکی در زمینکه فنکاوری اطالعکات  -72

 (. ITهای مدیریتی دوره ابری،سازی، رایانشسازی و ذخیرهمجازی خدمات زیرساخت و دیتاسنتر، امنیت، افزار،نرر

 های آموزش الکترونیکی.مشاوره، امکان سنجی، طراحی، تولید، نصب و پیاده سازی سروی  -79

 ا: ارائه همه یا بخشی از خدمات ن ارت بر ا رای پروژه های فاوا.های فاون ارت بر پروژه -71

هکا و مکدیریت فرآینکد های فاوا: خدمات مکدیریت طکرح شکامل تعریکو پکروژهخدمات مدیریت طرح برای پروژه -75

ی سازها، مدیریت فرآیند تحویل و یکپارچهو کیفی پروژه کمی کاران، کنتر کار، ن ارت و هماهنگی مقاطعهار اع

 ها.نتایج و فرآورده

 ها و ضوابط فنی و مدیریتی فاوا.سازی: تهیه و تدوین استانداردها، دستورالعملاستاندارد -76

ریکزی اسکتراتکی  های  امع فاوا، تدوین معماری سازمانی فنکاوری اطالعکات، برنامکهریزی فاوا: تهیه طرحبرنامه  -71

 هکای اسکتراتکی  و بلنکد مکدتاطالعات، تهیکه طرحهکا و برنامکههای اطالعاتی، تدوین استراتکی فناوری سیستم

 ای یا ملی.در زمینه فاوا در سطوح سازمانی، منطقه

های فاوا: امکان سنجی، انتخاب تکنولوژی، تهیه شرح خکدمات و اسکناد ار کاع ککار امکان سنجی و مشاوره پروژه -73

(RFPبرای پروژه ).های فاوا 

هکای مکدیریت امنیکت، هکای مکدیریت فکاوا، شکامل ن کارها و فرآیندطراحی ن ار های مدیریت فاوا:طراحی ن ار -73

 های مدیریت اسناد و پیکربندی در سازمانها.های تضمین کیفیت، ن ارن ار

ها و فرآیندهای مدیریت فاوا )شامل: ن امهای مدیریت امنیت، سازی ن ارهای مدیریت فاوا: پیادهسازی ن ارپیاده -21

 های مدیریت اسناد و پیکربندی در سازمانها (.ن کیفیت، ن ارهای تضمین ار

هکا و فرآینکدهای مکدیریت فکاوا )شکامل: های مدیریت فاوا : پایش، ارزیابی و ممیزی ن کارارزیابی و ممیزی ن ار -27

 های مدیریت اسناد و پیکربندی در سازمانها(.های تضمین کیفیت، ن ارهای مدیریت امنیت، ن ارن ار
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 ها وامنیت اطالعات: ارتقاء امنیکت، ارزیکابی و ا کرای آزمونهکای امنیتکی زیکر سکاخت، شکبکه، سیسکتم خدمات -22

 افزاری.افزاری و سختهای نررافزارها، قفلنرر

خدمات مرکز داده: مشاوره، طراحی، ن ارت، تدوین مستندات، تجهیز، پیاده سازی، پشتیبانی، نگهداری و آموزش  -29

 مراکز داده.

افزاری، سکرور، تعمیر و نگهداری سخت افزار: تعمیر، نگهداری و پشتیبانی فنی انواع تجهیکزات و قطعکات سکخت  -21

 سوئیچ، ذخیره ساز.

 افزار.افزار و سختتدوین استانداردها، صدور گواهینامه خدمات کیفیت و خدمات تست و آزمون نرر -25

هکای سازی وب سکایتعاتی وب،گرافی  وب، بهینهسازی بان  اطالخدمات طراحی و توسعه وب، طراحی و پیاده -26

 سایت.وبسایت ومدیریتوبسایت، نگهداریوبموتور  ستجو، پشتیبانی ویکه

 افزارهای موبایل و پشتیبانی نرر افزارهای موبایل.طراحی و تولید نرر -21

 های کالن در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات.مشاوره رایانش ابری و داده -23

 سیم محلی.اندازی، پشتیبانی و نگهداری شبکه بیطراحی، تامین تجهیزات، نصب و راه سیم:شبکه بی -23

 اندازی و نگهداری سخت افزار و نرر افزارهای امنیت شبکه. امنیت شبکه: نصب، راه -91

 ب( محاسبه حق بیمه قراردادهای انفورماتیکی 

کار متمرکز و مفاصاحساب هر پیمان نیز به تفکی  اینگونه قراردادها در شعبه محل استقرار دفتر مرکزی مقاطعه

باشند انجکار بازرسکی از دفکاتر قکانونی ایکن قبیکل میگردد، ضمناً واحدهای ا رایی مکلو در همان شعبه صادر می

و به من ور مساعدت بیشتر در زمینه صدور مفاصاحساب قرارداد پیش از انجکار  کاران را در اولویت قرار دادهمقاطعه

سی از دفاتر قانونی، در صورت تکمیل و ارائه فرر تعهد نامه منضم به بخشنامه توسکط مقاطعکه ککار، نسکبت بکه بازر

 صدور مفاصاحساب قرارداد با رعایت موارد ذیل برابر مقررات اقدار نمایند:

آنهکا بکه سکازمان کار دارای دفاتر و اسناد قانونی مورد تائید سازمان باشد و نسبت به ارائه در مواردی که مقاطعه -7

ککار اقدار نماید و برابر گواهی واگاارنده کار عملیات ا رایی موضوع پیمان توسط کارکنان دفتر مرکزی مقاطعکه

 انجار گیرد، در ایکن صکورت حکق بیمکه قکرارداد طبکق لیسکت و بازرسکی انجکار شکده از دفکاتر قکانونی وصکو  

 قانون صادر می گردد.  93ماده و مفاصاحساب قرارداد بدون اعما  ضریب با رعایت مفاد 

 طبق محتویات پرونکده مطالبکاتی دفتکر مرککزی فاقکد هرگونکه بکدهی قطعکی باشکد،کار مقاطعه چنانچه( 7-7

 . گردد. کاری صادر میمفاصاحساب قرارداد ظرف ی  روز

و تمککن پرداخکت کار طبق پرونده مطالباتی دفتر مرکزی دارای بدهی قطعی بکوده ( در مواردی که مقاطعه2-7

 بدهی بصورت یکجا را نداشکته باشکد، چنانچکه نسکبت بکه پرداخکت بکدهی کارگکاه در دوره قکرارداد اقکدار نمکوده 

اب در ایکن مفاصاحسک "ککه ضیح مبنی بر اینبا درج تو ،و مانده بدهی را تقسیط نماید، صدور مفاصا حساب قرارداد

بازرسکی ناشکی از لیسکت و کارگکاه های هیسایر بدشامل و  صادرشده ذکر بابت قراداد  صرفاٌقانون  93ا رای ماده 

   . اشدبالمانع میب" نخواهد بود
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 جمهوری اسالمی اریان                                                                          

 وزارت تعاون ،کار و رافه اجتماعی                                                                   

 

 
 13331/73/1111 شماره:

 10/11/1373 اترخی:
 دارد ويپست:

 

 90911تلفن: 1093799979،کدپستی:397تهران:خیابان آزادی، پالک    12248212ش ش :

کارانی که نسبت به ارائه  لیست و پرداخت حق بیمه برخی از ماه هکای منکدرج در دوره قکرارداد در مورد مقاطعه -2

قانونی آنان بازرسی  باید در اسرع وقت از دفاتراقدار ننموده یا دستمزد واقعی کارکنان شاغل خود را نداده باشند، 

 انجار و بر مبنای آن حق بیمه وصو  و سپ  مفاصا حساب مربوطه صادر گردد.

طبق مصوبه  حق بیمه قرارداد ،کار فاقد دفاتر قانونی بوده و یا از ارائه دفاتر خودداری نمایددر مواردی که مقاطعه -9

 اعکالر شکده توسکط ککار انیکیدرصد مکانیکی و غیر مکاساس برماعی تامین ا تشورایعالی  21/7/7911مورخ 

کار بابت کارکنان شکاغل در قکرارداد محاسکبه و وصکو  و کسر حق بیمه پرداختی توسط مقاطعههو ب اارندهواگ

 مفاصا حساب قرارداد صادر گردد. 

قانون  93موضوع این بخش اقدار به اخا مفاصاحساب موضوع ماده  (7) که با رعایت بند کارانیدر مورد مقاطعه -1

حق بیمکه  ،نموده و برغم ارائه تعهد از ارائه دفاتر قانونی خودداری و یا دفاتر ارائه شده مورد تائید سازمان نباشد

درصد مکانیکی اساس بر وشورایعالی تامین ا تماعی  21/17/7911کارکنان شاغل در قرارداد برابر مصوبه مورخ 

 گردد.  و از پیمانکار مطالبه میمحاسبه ، اعالر شده توسط واگاارنده و غیر مکانیکی کار
هکا، و مشکاورین ایشکان  ای، حقوقی و امور مجل ، امور استانمسئو  حسن ا رای این بخشنامه معاونین بیمه     

ها، و معکاونین، روسکا و کارشناسکان ادارات سیستممکدیکران کل وصکو  حکق بیمه، حقوقی و دعاوی، دفتر راهبری 
امور  ماکور  شرکت مشاوره مدیریت و خدمات ماشینی تامین، مدیران کل استان، معاونین، روسا و کارشناسان ارشد

هکا، روسکا، معکاونین، مسکئولین وصکو  حکق بیمه، بازرسی دفاتر قانونی، بازرسی کارگاهی، ا رائیات، فکرابکری داده
 باشند.وصو  حق بیمه، ا رائیات، فرابری دادهای، شعب میامور های واحد

 

 

 

 

 
 

 

 و من ا... التوفیق

  محمدحسن زدا  

 اجتماعیسررپست سازمان اتمین 



 
 یاجتماع مینأت سازمان

 
 جمهوری اسالمی اریان                                                                          

 کار و رافه اجتماعی، وزارت تعاون                                                                   

 

 
 3985/89/0111 شماره:

 01/13/0589 اترخی:
 دارد ويپست:

 

 94310تلفن: 0439893383،کدپستتهران:خیابان آزادی، پ

 باسالم و صلوات رب محمد )ص( وآل محمد)ص( 
قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب در اجرای        

، بهبود فضای کسب و کار و بهره مندی شرکتها و مؤسسات مزبور از تسهیالت قانون رفع موانع تولید رقابت 5/8/88

فیمابین نمایندگان معاونت علمی و  پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و با عنایت به تداوم جلسات کارگروه مشترک

فنآوری رئیس جمهور و این سازمان درخصوص ضرورت تحقق سیاست های کالن اقتصاد مقاومتی، بررسی مسائل و 

قانون  88ابهامات مربوط به قراردادهای منعقده شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان با واگذارندگان کار در اجرای ماده 

البه حق بیمه قراردادهای مزبور، توجه واحدهای اجرایی تابعه را به نکات ذیل معطوف اجتماعی و نحوه مطتامین 

 دارد:می

ررکتها و مؤسسررات دانررش بنیرران کرره از حمایررت هررا و تسررهیالت قررانون حمایررت از شرررکتها و مؤسسررات  -1

شرررکتها و مؤسسررات مزبررور مررورد توییررد معاونررت علمرری و فنررآوری ریاسررت جمهرروری قرررار گرفترره باشررد بر

رکت هررا و بیمرره قراردادهررای منعقررده این ونرره شررمعرفرری و توییررد موضررو  توسرر  معاونررت یادشررده، حق

بایسررت در رررورت نداشررتن برردهی قطعرری، مؤسسررات براسرراس لیسررت و بازرسرری خواهررد بررود و شررعب تابعرره می

قررانون تررامین اجتمرراعی و تبصررره هررای ذیررل آن  88ضررمن ررردور م ارررا حسرراب قرررارداد منعقررده وفررق مرراده 

 74 بررق مرراده قررانون تررامین اجتمرراعی و انجررام بازرسرری  88نسرربت برره بررسرری لیسررتهای ارسررالی  بررق مرراده 

   اقدام نمایند.اعم از کارگاهی و دفاتر() قانون

قراردادهای معرفی شده منحصراً در خصوص موضوعات دانش بنیان مورد تایید و با معرفی معاونت علمی و  تبصره:

فناوری رئیس جمهور بوده و سایر قراردادهای منعقده شرکتها و مؤسسات مزبور  بق مقررات جاری سازمان و با 

 قانون تامین اجتماعی محاسبه و مطالبه خواهد شد. 71ایت ماده رع

نموده کتمان ا العات و حقایق دررورتیکه علیرغم ردور م ارا حساب قراردادهای منعقده، شرکت یا مؤسسه  -2

 بررسی رحت و سقم لیست های ارسالی به هر دلیل خودداری نماید و یا دفاتر آنخصوص و از ارائه دفاتر و یا در 

شورایعالی تامین اجتماعی و  27/1/47نانویس باشد، در اینصورت حق بیمه قرارداد منعقده وفق مصوبه مورخ 

 جدید محاسبه و مطالبه خواهد شد. 17بخشنامه 

 

 

 

 موضوع: نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای 

 شرکتها و موسسات دانش بنیان

 

 حوزه 

 معاونت بیمه ای

 

 

 

 21/21بخشنامه 

 جدید درآمد 

 

 

الک  ی:543ش ش :75291722   

 

اداره کل تأمین اجتماعی استان:                                  

شر

دانررش بنیرران و تجرراری سررازی اختراعررات برخرروردار مرری باشررند و در اجرررای قررانون یرراد شررده بررا انعقرراد 

قراردادهررای پیمانکرراری در زمینررههای دانررش بنیرران انجررام فعالیررت نمرروده و موضررو  قراردادهررای منعقررده 

را 



 
 یاجتماع مینأت سازمان

 
 جمهوری اسالمی اریان                                                                          

 کار و رافه اجتماعی، وزارت تعاون                                                                   

 

 
 3985/89/0111 شماره:

 01/13/0589 اترخی:
 دارد ويپست:

 

 94310تلفن: 0439893383،کدپستی:543تهران:خیابان آزادی، پالک    75291722ش ش :

 

با توجه به تصمیمات متخذه و با عنایت به تخصصی بودن موضو  قراردادهای منعقده مقرر گردیده، دریافت  -8

بیمه و همچنین قراردادهای مزبور در رورت درخواست کارفرما بصورت متمرکز رورت پذیرد، لذا با لیست و حق 

توجه به ت اهمات انجام گرفته با معاونت علمی و فنآوری رئیس جمهور، قراردادهای شرکت دانش بنیان در استان 

گردد که در رورت درخواست تهران و در سایر استانها در یک شعبه خاص متمرکز می 24و  18تهران در شعب 

شرکت ها و مؤسسات مزبور مبنی بر ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل و همچنین قراردادهای 

 منعقده بصورت متمرکز ، تمرکز و لیست و پرداخت حق بیمه این ونه مؤسسات در شعب مزبور بالمانع خواهدبود.

ها و مؤسسات دانش بنیان، معاونت امور بیمه ای ادارات کل استان در جهت تسهیل در امور کارفرمایان شرکت  -7

مربو ه و شعب تابعه آن می بایست با هماهن ی معاونت علمی و فنآوری رئیس جمهور نسبت به برگزاری کالس 

 های آموزشی ارائه بسته های آموزشی و ... اقدام نمایند.

این سازمان و معاونت علمی و فنآوری رئیس جمهور، گزارش  با توجه به تداوم جلسات کارگروه مشترک فیمابین -5

 عملکرد هر یک از بندهای مزبور در جلسات ماهیانه در کارگروه مزبور بررسی خواهدشد.

درجهررت الکترونیکرری نمررودن ارسررال ا العررات قراردادهررای منعقررده شرررکتها و مؤسسررات دانررش بنیرران،  -6

سررازمان مقرررر نمودنررد زیرسرراخت هررای مربرروط برره ارسررال معاونررت علمرری و فنررآوری رئرریس جمهررور و ایررن 

ا العررات مزبررور و همچنررین معرفرری نامرره هررر قرررارداد را در حررداقل زمرران ممکررن  راحرری، بطوریکرره برررخ  

 بودن ارسال این ونه ا العات ظرف سه ماه از تاریخ ردور بخشنامه عملیاتی گردد.                               

  

           

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 و من ا... التوفیق

  دكتر سیدتقی نوربخش 

 مدری عامل

 

 موضوع: نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای 

 شرکتها و موسسات دانش بنیان

 

 حوزه 

 بیمه ایمعاونت 

 

 

 

 21/21بخشنامه 

  جدید درآمد

 

 

  


