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  مدیرعامل ن محترمنیمعاو

 ادارات کل و دفاتر مستقل ستادی ......

 اداره کل تأمین اجتماعی استان........
 

به منظور به روز رسانی دستمزد مبنای پرداخت حق بیمۀ  بیمۀه گۀن اا بۀاحباا حۀرش و مآۀاد   زاد و در      
بۀه  62/45/29مۀور   5793قانوا تأمین اجتماعی و مصوبه گورای عالی تأمین اجتماعی به گماره  53اجرای ماده 

یۀ   3یمه گن اا موبوش که براساس بنۀن پیوست جنول حناق  دستمزد روزانه مبناء کسر حق بیمه مربوط به ب
به تصویب رسینه جهۀت اجۀرا ارسۀال و  49/45/79هزار و هآتصن و دهمین بورتجلسه هیأت منیره محترم مور  

 توجه گعب را به موارد ذی  معطوش می دارد: 
یه قراردادهای فعال بایست با توجه به گرح مننرج در راهنمای نگارش مربوطه بنواً کلواحنهای اجرائی می -1

را احصاء و سپس نسبت بۀه درج کۀن و گۀرح گۀ    "41"گن اا باحباا حرش و مآاد   زاد با کن بیمه
گن انی که قرارداد  ناا فاقن گۀ   نماین جهت  ا  روه از بیمهمرتبط با هر قرارداد اقنام نماینن. اضافه می

کارگۀناس، مآۀاد   زاد، دلاۀواه و ... و یۀا عبۀاراتی و یا دارای عناوین گ لی کلی از جمله کارمنن، کار ر، 
بایست با مراجعه به پروننه فنی و یا پرونۀنه التترونیۀ   نۀاا باگنن می/ و دیره( می،  -نامفهوم نظیر  ). ، 

گۀنه ، گۀ   مۀورد اگۀت ال وی را قرارداد مربوطه  را مورد بررسی قرار داده و عنناللزوم با دعۀوت از بیمۀه
 سائی و کن گ لی مربوطه را در سیستم ثبت نماینن.گنا

گن انی که مطابق جنول پیوسۀت، مآۀمول ت ییۀر دسۀتمزد مبنۀای پرداخۀت حۀق بیمۀه  ا عنه از بیمه -6
میزاا حق بیمه  ناا بر اساس دسۀتمزد  41/47/79باگنن، پس از انجام فر یننهای مورد اگاره از تاریخ می

دد. ضمناً دستمزد سایر حِرش و مآاد  نیز پس از گناسۀائی و اخۀم مجۀوز از  رجنین محاسبه و لحاظ می
 مرجع ذیصالح متعاقباً اعالم خواهن گن.

انن، نسبت به ارائه درخواست اقنام و موفق به انعقاد قرارداد نآنه 41/47/79متقاضیانی که قب  از تاریخ تذکر: 
 گعار به بعن خواهن بود. اعمال ضرایب دستمزد  ناا از تاریخ فوق اال

متقاضیانی که وفق مقررات مربوطه میانگین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه  ناا از دستمزد جنین  -5
بیآتر باگن، دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه  ناا بین دستمزد جنین و حناکثر میانگین دستمزد 

 محاسبه گنه به انتااب متقاضی خواهن بود. 
ای خوداگت الی و کار فرین بنیاد گهین و امور ایثار راا، نابگاا و استعنادهای هدر خصوص مجریاا طرح -5

گن اا موبوش قرار  رفته و دارای نگاراا و هنرمننانی که قبالً در زمره بیمهبرتر و نویسنن اا، روزنامه
نوع بیمه، باگنن، ضرورتی به ثبت کن گ   مربوطه نبوده و به طور سیستمی با توجه به قرارداد فعال می

دستمزد  ناا ت ییر خواهن یافت. بنیهی است به منظور پمیرش درخواست متقاضیاا جنین، ثبت کن گ   
 الزامی خواهن بود.

 

 دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد موضوع:

 

 حوزه 

  ایمعاونت بیمه   
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بایست پس از اعمال کن حرفه مربوطه به منظور درج کام  و بحیح عنواا گ  ، واحنهای اجرائی می -3

رح نوع گ   بیمه گن اا باحباا حرش و نسبت به درج کن و گ 79حناکثر تا پایاا بهمن ماه سال 
 مآاد   زاد اقنام نماینن.

در بورت عنم وجود کن گ   مورد قرارداد در سیستم، ادارات ک  استانها متلفنن در اسرع وقت مراتۀب را  -2
بننی جهت تاصیص کنهای گ   جنین موضوع را به اداره ک  امور فنی از گعب تابعه اخم و پس از جمع

 م نماینن.گن اا اعالبیمه

نسۀبت بۀه پۀی   79گن اا باحباا حرش و مآاد   زاد که ل ایت اسفننماه در خصوص  ا  روه از بیمه -9
انن، با استاراج  ردش حساب مابه التفاوت ناگی از اعمۀال دسۀتمزد جنیۀن پرداخت حق بیمه اقنام نموده

 قاب  وبول خواهن بود. 

باآنامه و پاساگوئی بهنگام به بیمۀه گۀن اا، ادارات  با توجه به اهمیت موضوع و لزوم اجرای بحیح این -8
 یری از کلی  امتانات موجود )از جمله ک  استانها و واحنهای اجرائی تابعه متلفنن با جنّیت تمام و با بهره

های رسمی سازماا( عالوه بر ارائه خنمات جاری به سایر بیمه گن اا به بورت فوق العاده و بۀا کار زاری
 نسبت به اجرای مفاد این باآنامه اقنام نماینن. حساسیت ویژه

باآۀنامه مۀنیراا کۀ ، معۀاونین بیمۀه ای، ر سۀا و کارگناسۀاا ارگۀن امۀور فنۀی   مسئول حسن اجرای ایۀن

هۀای         گن اا، وبول حق بیمه، امور فنی مستمری ها، نامنویسۀی و حسۀابهای انفۀرادی و امۀور کۀار زاریبیمه

رات ک  استانها، دفتر  مار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی و ر سا و معاونین ذیۀربط در )رابطین کار زاری( ادا

  واحنهای اجرائی و همچنین گرکت مآاور منیریت و خنمات ماگینی تأمین خواهنن بود.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و من ا... التوفیق

  محمدحسن زدا  
 سررپست سازمان تأمین اجتماعی
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 معاون محترم ........ 

 ادارات کل و دفاتر مستقل ستادی ......

 اداره کل تأمین اجتماعی استان........

به منظور به روز رسانی دستمزد مبنای پرداخت حق بیم  بیمه گن اا باحباا حۀرش و مآۀاد   زاد و در اجۀرای 
به پیوسۀت  62/45/29مور   5793گماره قانوا تأمین اجتماعی و مصوبه گورای عالی تأمین اجتماعی به  53ماده 

یۀ  هۀزار و  3جنول حناق  دستمزد روزانه مبناء کسر حق بیمه مربوط به بیمه گن اا موبوش که براساس بنۀن 
به تصویب رسینه جهۀت اجۀرا ارسۀال و توجۀه  49/45/79هآتصن و دهمین بورتجلسه هیأت منیره محترم مور  

 طوش می دارد: گعب را به موارد ذی  مع
بایست با توجه به گرح مننرج در راهنمای نگارش مربوطه بنواً کلیه قراردادهای فعال واحنهای اجرائی می -1

را احصاء و سپس نسبت بۀه درج کۀن و گۀرح گۀ    "41"گن اا باحباا حرش و مآاد   زاد با کن بیمه
گن انی که قرارداد  ناا فاقن گۀ   از بیمه نماین جهت  ا  روهمرتبط با هر قرارداد اقنام نماینن. اضافه می

و یا دارای عناوین گ لی کلی از جمله کارمنن، کار ر، کارگۀناس، مآۀاد   زاد، دلاۀواه و ... و یۀا عبۀاراتی 
بایست با مراجعه به پروننه فنی و یا پرونۀنه التترونیۀ   نۀاا باگنن می/ و دیره( می،  -نامفهوم نظیر  ). ، 

گۀنه ، گۀ   مۀورد اگۀت ال وی را مربوطه  را مورد بررسی قرار داده و عنناللزوم با دعۀوت از بیمۀهقرارداد 
 گناسائی و کن گ لی مربوطه را در سیستم ثبت نماینن.

گن انی که مطابق جنول پیوسۀت، مآۀمول ت ییۀر دسۀتمزد مبنۀای پرداخۀت حۀق بیمۀه  ا عنه از بیمه -6
میزاا حق بیمه  ناا بر اساس دسۀتمزد  41/47/79اگاره از تاریخ  باگنن، پس از انجام فر یننهای موردمی

 ردد. ضمناً دستمزد سایر حِرش و مآاد  نیز پس از گناسۀائی و اخۀم مجۀوز از جنین محاسبه و لحاظ می
 مرجع ذیصالح متعاقباً اعالم خواهن گن.

انن، ه درخواست اقنام و موفق به انعقاد قرارداد نآنهنسبت به ارائ 41/47/79متقاضیانی که قب  از تاریخ تذکر: 
 اعمال ضرایب دستمزد  ناا از تاریخ فوق االگعار به بعن خواهن بود. 

متقاضیانی که وفق مقررات مربوطه میانگین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه  ناا از دستمزد جنین  -5
د جنین و حناکثر میانگین دستمزد بیآتر باگن، دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه  ناا بین دستمز

 محاسبه گنه به انتااب متقاضی خواهن بود. 
های خوداگت الی و کار فرین بنیاد گهین و امور ایثار راا، نابگاا و استعنادهای در خصوص مجریاا طرح -5

دارای  گن اا موبوش قرار  رفته ونگاراا و هنرمننانی که قبالً در زمره بیمهبرتر و نویسنن اا، روزنامه
باگنن، ضرورتی به ثبت کن گ   مربوطه نبوده و به طور سیستمی با توجه به نوع بیمه، قرارداد فعال می

دستمزد  ناا ت ییر خواهن یافت. بنیهی است به منظور پمیرش درخواست متقاضیاا جنین، ثبت کن گ   
 الزامی خواهن بود.

 
 

 حوزه  دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد موضوع:

  ایمعاونت بیمه   
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بایست پس از اعمال کن حرفه مربوطه اجرائی میبه منظور درج کام  و بحیح عنواا گ  ، واحنهای  -3
نسبت به درج کن و گرح نوع گ   بیمه گن اا باحباا حرش و  79حناکثر تا پایاا بهمن ماه سال 

 مآاد   زاد اقنام نماینن.
در بورت عنم وجود کن گ   مورد قرارداد در سیستم، ادارات ک  استانها متلفنن در اسرع وقت مراتۀب را  -2

بننی جهت تاصیص کنهای گ   جنین موضوع را به اداره ک  امور فنی عه اخم و پس از جمعاز گعب تاب
 گن اا اعالم نماینن.بیمه

نسۀبت بۀه پۀی   79گن اا باحباا حرش و مآاد   زاد که ل ایت اسفننماه در خصوص  ا  روه از بیمه -9
ناگی از اعمۀال دسۀتمزد جنیۀن  انن، با استاراج  ردش حساب مابه التفاوتپرداخت حق بیمه اقنام نموده

 قاب  وبول خواهن بود. 

با توجه به اهمیت موضوع و لزوم اجرای بحیح این باآنامه و پاساگوئی بهنگام به بیمۀه گۀن اا، ادارات  -8
 یری از کلی  امتانات موجود )از جمله ک  استانها و واحنهای اجرائی تابعه متلفنن با جنّیت تمام و با بهره

رسمی سازماا( عالوه بر ارائه خنمات جاری به سایر بیمه گن اا به بورت فوق العاده و بۀا های کار زاری
 حساسیت ویژه نسبت به اجرای مفاد این باآنامه اقنام نماینن.

گۀن اا، باآنامه منیراا ک ، معاونین بیمه ای، ر سا و کارگناساا ارگن امور فنۀی  بیمه مسئول حسن اجرای این
هۀای )رابطۀین کۀار زاری( ر فنی مستمری ها، نامنویسی و حسابهای انفرادی و امور کۀار زاریوبول حق بیمه، امو

ادارات ک  استانها، دفتر  مار و محاسبات اقتصادی و اجتمۀاعی و ر سۀا و معۀاونین ذیۀربط در واحۀنهای اجرائۀی و 
  همچنین گرکت مآاور منیریت و خنمات ماگینی تأمین خواهنن بود.

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 یقو من ا... التوف 

  محمدحسن زدا  
 سررپست سازمان تأمین اجتماعی

 / پارافانم و انم خانوادگی

 کارشناس تهیه کننده

 پاراف/ انم و انم خانوادگی

 / ادارهرئیس گروه

 / پارافانم و انم خانوادگی

 معاون مدریکل

 / پارافانم و انم خانوادگی

 مدریکل

 / پارافانم و انم خانوادگی

 معاونت ذریبط

 محمدحسن زدا  منصور آتشی سهراب صفائی محمود علی بخشی مجید ملکی -زرهه اتبانی 
    

 معاونت حقوقی نماینده حقوقی شورای فنی معاونت رئیس شورای فنی معاونت دبیر شورای فنی معاونت

   
 


