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 اداره كل استان 

 با سالم 

لهبىٌه ُذمنيذاهبصي ربساىهَ ُهب ً دس     « 7»مهبدٍ  آئيو ىبمهَ اجشائه     "11"مبدٍ « ة»دس اجشاي ثيذ 
جبمؼهَ  ضهبم   مهذدجٌربه ً صىهبه      سااتبي تؼنيم ً گستشش  پٌضص ثينَ اي ثهَ گشًُِهبي صهبظ   

ً اهبصمبه ثِضرسهت  وطهٌس      اشپشات صبىٌاس ضِشي تحت پٌضص ونيتَ امهذاد امهبخ صنييه  (سٍ      
وٌدن ً وبسويبه مشاوض ىگِذاسي  تٌاىجخط  ً اجتنبػ  ابصمبه ثِضرست  وطهٌس  ُبي مشثيبه مِذ
ثخط  اص حك ثينَ اريگٌىَ امشاد اص مح  ميبثغ حبغلَ اص ُذمنيذابصي ربساىَ ُب پشداصت ً ثب تٌجَ ثَ 

 ثَ ىىبت رر  جلت م  ىنبرذ: تٌجَ ًاحذُبي اجشائ  ساتٌاظ ابصمبه ُذمنيذابصي ربساىَ ُب  

                                                                    بخش اول: 

 الف : تعاريف 

ً « سٍ»ثَ صىبى  اعالق م  ضٌد وَ تحت پٌضص ونيتَ امهذاد امهبخ  صنييه      زنان سرپرست خانوار:  1
ىيبصُبي مؼيٌي صهبىٌادٍ سا ثهش ػِهذٍ    ابصمبه ثِضرست  وطٌس ثٌدٍ ً مسئٌليت تأميو مؼبش مبدي ً 
 داضتَ ً تحت پٌضص ُيچه اص غيذًلِبي ثبصىطستگ  ىجبضيذ.

رهب اهبصمبه   « سٍ»مذدجٌربه امشادي ُستيذ وَ تحت پٌضص ونيتَ امذاد امهبخ صنييه      مددجويان:  2
 ثِضرست  وطٌس ثٌدٍ وَ دس حشمَ ً ضغ  مٌسد ىظش ثػٌست صٌرص مشمب ثَ وبس اضتغبل داضتَ ثبضيذ.

وسههبى  ُسههتيذ وههَ دس مشاوههض ىگِههذاسي    اركنااان مراكااس نرياادارنب شوان اجااا ي اجت ااا ا:ك  3
ىنبريهذ  ً   تٌاىجخط  ً اجتنبػ  اص ابصمبه ثِضرست  وطٌس مجٌص سان  ً مؼتجش داضتَ ً مؼبليت مه  

تحت پٌضص ً ىظبست وبم  ً مستنش ابصمبه ربد ضذٍ ثٌدٍ ً دس لجبل اضتغبل اص وبسمشمبربه  حمٌق 
 دسربمت م  داسىذ. ً مضد

وهٌدن تحهت پٌضهص ً    ُبي ثَ امشادي اعهالق مه  ضهٌد  وهَ دس مِهذ      كودك:هان مربيان ميد  4
ىظبست ابصمبه ثِضرست  وطٌس  اضتغبل ثَ وبس  داضتَ ً ثَ ًااغَ آه  حمٌق دسربمت م  ىنبريذ ً رب 

 ساابً اداسٍ مِذوٌدن سا ثَ ػِذٍ داسىذ .

 حوزه

 فنا ي درآمد  
 ان خاص جامعهموضوع: پوشش بي ه ان گريهي
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 ب : نحوه  پذيزش  و ثبت نام متقاضي

اجشاي ُنهبُيگ  ُهبي ثؼنه  آمهذٍ ثهب اهبصمبه ُذمنيذاهبصي ربساىهَ ُهب  جِهت ثشصهٌسداسي اص             دس
 CDمىله  گشدرهذٍ اىهذ     » سٍ»تسِيالت ممشس   ابصمبه ثِضرست  وطٌس ً ونيتَ امذاد امبخ صنييه    

ُبي اعالػبت  امشاد ًاجذ ضشارظ مشثٌط ثَ ُش ره اص صىبه اشپشات صبىٌاس  مذدجٌربه ً مشثيبه مِذ
ن  ً وبسويبه مشاوض ىگِذاسي   تٌاىجخط  ً اجتنبػ  سا ثهب دس ىظهش گهشمتو تٌصرهغ ااهتبى  ثهَ       وٌد

دس اصتيهبس  ربدضهذٍ  اسابل تهب اص عشرهك اهبرت مؼبًىهت     غيذًق تأميو اجتنبػ  مؼبًىت مي  ً دسآمذ 
ًاحذُبي اجشائ  لشاس گيشد ًًاحذُبي اجشائ  ثب مشاجؼَ ثَ آىالرو ابخ/غيذًق پست /مطهبُذٍ پيهبخ   

جِهت ثينهَ   ىسجت ثَ پزرشش دسصٌاات امشاد ربد ضهذٍ  غيذًق ثب تغجيك اعالػبت ً سػبرت ممشسات 
 الذاخ ىنبريذ.ىنٌده آىبه حست مٌسد 

 

 بخش دوم : بیمه مذدجویان ، زنان سرپرست خانوار و مربیان مهذ کودک خود مالك:      

وٌدن ثب تٌجَ ثَ  ممهشسات   ُبيمِذصٌد مبله   ثينَ صىبه اشپشات صبىٌاس   مذدجٌربه ً مشثيبه 1
مشثٌط ثَ ثينَ غبحجبه حشف ً مطبغ  آصاد اىجهبخ مه  ضهٌد ً دس اهبرش مٌاسدرىهَ دس ارهو ثخطهيبمَ        

مستثي  ىطذٍ اات  ػييًب ضٌاثظ جبسي مشثٌط ثهَ ثينهَ غهبحجبه حهشف ً مطهبغ  آصاد مهالن ػنه             
 م  ثبضذ.

مهبً حهبًي مطخػهبت ُهٌرت   ضهغ  ً      وهَ الضا ضنينَ ارهو ثخطهيبمَ   مؼشم  مطنٌليو مغبثك مشخ   2
داتنضد مجيبي پشداصت حك ثينَ مه  ثبضهذ اص عشرهك مشاجهغ رهبد ضهذٍ ً رهب ًاحهذُبي تبثؼهَ آه          

 غٌست م  پزرشد.
ًاحذُبي اجشائ  مىلفيذ  ثالمبغلَ پس اص ثجت مؼشم  ىبمَ ً دسصٌاات امشاد مؼشم  ضهذٍ عجهك     3

جههبرگضرو امههٌس   651ثخطههيبمَ  پيٌاههت 4پيٌاههت آىههبه سا ثشاثههش مههشخ ضههنبسٍ    1مههشخ ضههنبسٍ  
ضذگبه  جِت  اىجبخ مؼبريبت پضضى  لجه  اص اىؼمهبد لهشاسداد ثهَ پضضهه مؼتنهذ مؼشمه          ثينَ مي 

 ىنبريذ.

ًاحذُبي اجشائ  م  ثبرست  ثالمبغلَ پس اص ًغٌل ىتيجَ مؼبريبت مشثٌعهَ  ضهنو تؼيهيو ىهش        4
امشاد سا دس اَ ىسخَ عجك مهشخ  لشاسداد ثينَ غبحجبه حشف ً مطبغ  آصاد ارو   ااتحمبل  متمبض 
ثَ ثينَ ضذٍ اسائَ  ىسخَ دًخ دس پشًىذٍ مي  ضجظ ً ىسخَ اًل سا سخَ ىتيظيم ً   2پيٌات ضنبسٍ 

 اٌخ سا دس پبربه ُش مبٍ  ثَ مشجغ مؼشم  وييذٍ اسابل ىنبريذ .

ً  اهبل تنهبخ  تؼيهيو ميگهشدد     50صىهبه    ربحذاوثش ضشط اي  مطنٌليو ارو ثخطيبمَ ثشاي مشداه    5

چيبىچَ او متمبض  دس صمبه ثجت  تمبضب ثيص اص او مزوٌس ثبضذ پزرشش دسصٌاات مشد مؼشم  
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دس غهيذًق  اهبل    50ضذٍ  مستلضخ داسا ثٌده ابثمَ پشداصت حك ثينَ لجله  مؼهبدل  مهبصاد اهي (    

 صٌاُذ ثٌد.تأميو اجتنبػ  

ال  داهتنضد مػهٌة   داتنضد مجيبي پشداصت حك ثينَ مطنٌليو ارو ثخطيبمَ  غشمبً ثش اابس حهذ   6

ضٌساي ػبل  وبس دس ُش ابل صٌاُذ ثٌد. لزا پزرشش داتنضد ثبالتش اص حذال  داتنضد اهبالىَ ثهَ   

 ُيچ ػيٌاه  مجبص ىخٌاُذ ثٌد. 

% حك ثينَ متؼلمَ ثشاابس حذال  داتنضد مػهٌة ضهٌسارؼبل  وهبس اص    37ثب تٌجَ ثَ ىش  لشاسداد   7

 م  گشدد. پشداصتُب  مح  ميبثغ حبغلَ اص ُذمنيذ ابصي ربساىَ

تبسرخ ضشًع ثينَ مطنٌليو ُنبىيذ ابرش ثينَ ضذگبه غبحجبه حشف ً مطبغ  آصاد اص تبسرخ ثجت   8

صٌاُذ ثٌد وَ حذاوثش ظشف دً مبٍ مغبثك ممشسات ًاحذُبي اجشائ  دمتش  تمبضبي ثينَ ضذٍ دس

  ً مشاتت سا شثٌعَ ااتحمبق رب ػذخ ااتحمبق مشد مؼشم  ضذٍ سا ثشساًاحذ اجشائ  مم  ثبرست  

ىسجت ثَ ػمهذ لهشاسداد ً پشداصهت حهك ثينهَ متؼلمهَ ظهشف        تب دس غٌست ااتحمبق ثَ ًي اػالخ 

 گشدد.مِلت ممشس الذاخ 

لههشاسداد ثينههَ مطههنٌليو مؼشمهه  ضههذٍ ثههب تٌجههَ ثههَ ُنههبُيگ  ثههَ ػنهه  آمههذٍ  ثههب ونيتههَ امههذاد     9

مغهبثك ضهشارظ مهشدي     ً ابصمبه ثِضرست  وطٌس  غشمبً جِت تؼِذات ثليذ مهذت « سٍ« صنيي  امبخ

امشاد ً ىتيجَ مؼبريبت پضضى  آىبه ً ثذًه دسمبه اىجهبخ مه  گهشدد ً متمبضهيبى  وهَ تنبره  ثهَ        

ثبرسهت  دسصػهٌظ دسصٌااهت آىهبه  ثهَ       ميذي اص صذمبت  دسمبى  غيذًق سا داسىهذ  مه    ثِشٍ

ذرهذ ً  غٌست مٌسدي اص مشاجغ مؼشم  وييذٍ ااتؼالخ ً دس غٌست مٌاممت  ثب اىؼمبد لهشاسداد ج 

ًاحهذ  پشداصت و  حك اشاىَ دسمبه  مشثٌعَ اص تبسرخ ثجت مٌاممت ىبمَ مشجغ مشثٌعهَ دس دمتهش   

 اص صذمبت دسمبى  غيذًق ثب سػبرت ابرش ضشارظ ممشس ثشصٌسداس  صٌاُيذ ضذ.اجشائ  

وٌدن وهَ ثهَ ًااهغَ اضهتغبل      ُبيصىبه اشپشات صبىٌاس   مذدجٌربه ً مشثيبه صٌد مبله مِذ  10

ُِبي مطهنٌل لهبىٌه تهأميو اجتنهبػ  اص عشرهك وبسمشمبرهبه جِهت آىهبه  ليسهت           آىبه دس وبسگب

گشدد مبداميىَ ًضؼيت اضتغبل آىبه پبرذاس ثبضذ اص ضنٌل  ثينَ  اسابل ً حك ثينَ پشداصت م  حك

ارو ثخطيبمَ صبسج صٌاُيذ ثٌد ً مغبثك ممشسات ػبخ لبىٌه تبميو اجتنبػ  حك ثينَ آىبه ًغهٌل     

 م  گشدد.

ثب تٌجَ ثَ تٌاممبت مينبثيو دسصػٌظ ىحٌٍ ثينَ صىبه اشپشات صهبىٌاس   مهذدجٌربه ً  مشثيهبه       11

پشداصت حك ثينهَ   ًَاحذُبي اجشائ  مىلفيذ ىسجت ثَ غذًس ثشگ  وٌدن ُبيصٌد مبله مِذ
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پشداصت غبدسٍ سا جِت پشداصت حك ثينهَ   ُبيَ اًل الذاخ ً ثشگاص تبسرخ ضشًع ثينَ دس مشحلَ 

ب دس دًسٍ مطخع ً رىسبه  ثَ مشاجغ مؼشم  وييذٍ اسابل تب دس مِلت لبىٌى  ىسجت ثَ عٌس رىج

 ثَ پشداصت حك ثينَ اِم ثينَ ضذٍ الذاخ ىنبريذ.

ُهبي   گًَاحذُبي اجشائ  مىلفيذ دس آغبص ُش مػ  لج  اص اىمضبي مِلت پشداصت حك ثينَ   ثش  12
ثهَ عهٌس رىجهب ثهَ مشاجهغ مشثٌعهَ       ثينَ وليَ مطنٌليو سا غبدس ً ثَ ُنشاٍ ره ىبمَ  پشداصت حك

ُبي دسربمت  ىسجت ثَ ًاسرض ًجَ آه دس مِلت ممشس ثهَ حسهبة    اسابل ىنٌدٍ  تب مؼبدل مجبلغ ثشگَ
 غيذًق الذاخ گشدد. 

چيبىچَ ُش ره اص مؼشم  ضذگبه ثيب ثش اػالخ مشاجغ مؼشمه  وييهذٍ اص ضهنٌل ارهو عهشج صهبسج         13
ثينَ ثشااهبس   ثب پشداصت و  حكدسربمت ضذٍ َ آه ضٌىذ  م  تٌاىيذ اص پبربه دًسٍ اي وَ حك ثين

ممهشسات ػهبخ   ضٌاثظ لبىٌه ثينَ غبحجبه حشف ً مطبغ  آصاد ً رهب  دس غهٌست اضهتغبل مغهبثك     
 لبىٌه تأميو اجتنبػ  ىسجت ثَ تذاًخ ثينَ پشداصي صٌد الذاخ ىنبريذ.

 

 و اجتماعي : کودک و کارکنان مراکس نگهذاري، توانبخشي هاي بخش سوم : بیمه مربیان مهذ

وبسويبه ًاجذضشارظ ثيهذُبي  وَ داساي مِذُبي وٌدن مشاوض ىگِذاسي  تٌاىجخط  ًاجتنبػ  ً  -1
ارو ثخطيبمَ م  ثبضيذ م  ثبرست مطخػبت اريگٌىهَ امهشاد سا ثهَ ًاحهذ     ثخص اًل « ال »لسنت  4ً  3

ضهذٍ اص اهٌي   اجشائ  مشثٌعَ اػالخ ً ًاحذ اجشائ  مىل  اات مطخػبت ٌُرت  ً اعالػهبت اػهالخ   
وبسمشمب سا ثب اعالػبت مٌجٌددس ابرت مؼبًىت مي  ًدسآمذ تغهبثك دادٍ ً آىهبه سا دس ايسهتم مشثٌعهَ     

 داس ىنبريذ. ثجت ىبخ ً اتبسٍ
لبىٌه تأميو اجتنهبػ    39ً  28مىلفيذ ثب سػبرت مٌاد  ٍضذدوٌدن ربُبي وبسمشمبربه مشاوض ً مِذ -2

بسويبه ضبغ  وَ ساثغَ وبسگشي ً وبسمشمهبر  ثهب وبسمشمهب    ىسجت ثَ اسابل ليست ً پشداصت حك ثينَ و
 داضتَ ً حمٌق دسربمت م  داسىذ الذاخ ىنبريذ.

دس غٌستيىَ وبسمشمب ىسجت ثَ اسابل ليست ً پشداصت حك ثينَ اريگٌىَ امشاد دس مِلت ممشس لبىٌى   -3
اهِم ثينهَ ضهذٍ    تؼلمهَ  حهك ثينهَ م   27/7مؼهبدل    لبىٌه تأميو اجتنبػ  الهذاخ ىنبرهذ   39ميذسج دس مبدٍ 

  َ ُهب   ثشاابس حذال  داتنضد مبُيبىَ مػٌة ضٌسارؼبل  وبس اص مح  ميبثغ حبغلَ اص ُذمنيذاهبصي ربساىه
 م  گشدد.پشداصت 
دسغذ ثينَ ثيىبسي اريگٌىَ امهشاد  دس غهٌست ضهنٌل  لهبىٌه وهبس عجهك لهبىٌه ثينهَ          3: مؼبدل 1تجػشٍ 

 اسابل  لبث  ًغٌل صٌاُذ ثٌد.ثيىبسي اص وبسمشمبي مشثٌعَ ثَ ُنشاٍ ليستِبي 
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مينبثيو غيذًق ً اهبصمبه ُذمنيذاهبصي    12/10/89حست تػنينبت متخزٍ دس جلسَ مٌس  : 2تجػشٍ 
ربساىَ ُب ممشس گشدرذٍ ثشصهٌسداسي امهشاد رهبد ضهذٍ اص حهك ثينهَ اهِم دًلهت وهَ اص ميهبثغ حبغهلَ اص            

ضهذگبه غهبحجبه    س ىظش گشمتَ ثبثت ثينَُنبىيذ اِم ربساىَ د  گشدد م پشداصت ُذمنيذابصي  ربساىَ ُب 
 حشف ً مطبغ  آصاد مٌضٌع ثخص دًخ ارو ثخطيبمَ اىجبخ پزرشد.

 
 

                                                   سایر موارد :بخش چهارم 

جِت ضبثغَ ميذ ىنٌده امٌس دس غٌست  وَ متمبضيبه مٌضٌع ثخص دًخ ارو ثخطهيبمَ ثؼهذ اص    -1
تب تبسرخ ثجت دسصٌاات ثَ ُهش عشرمه  ىهضد غهيذًق تهبميو اجتنهبػ  داساي        1/1/1388تبسرخ 

ابثمَ پشداصت حك ثينَ ثٌدٍ اص ضنٌل ارو ثخطيبمَ صهبسج مه  ثبضهيذ. ضهنيبً چيبىچهَ متمبضه        
اص   ثَ محض اعالع غيذًق  ابثمَ پشداصت حك ثينَ صٌد سا ثؼذ اص تبسرخ ربد ضذٍ وتنبه ىنبرذ

ُهب اص ًي  ً حك ثينَ پشداصت  ابصمبه ُذمنيذابصي ربساىَ صبسج  ُبَ ضنٌل ثشصٌسداسي اص ربساى
 .مستشد ً صسبسات لبىٌى  مغبثك ثب مٌاد ميذسج دس لبىٌه تأميو اجتنبػ  اص مشد اصز صٌاُذ ضهذ 

دس غٌست تنبر  م  تٌاىذ ضخػهبً ثهب پشداصهت وه  حهك ثينهَ       الصخ ثَ روش اات اريگٌىَ امشاد 
 لذاخ ىنبرذ.رص اپشداصي صٌىسجت ثَ ادامَ ثينَ 

شثيهبه  ثَ ميظٌس تفىيه ثينَ ضذگبه مهذدجٌ  صىهبه اشپشاهت صهبىٌاس ً م    مزوٌس ثؼذ اص تبسرخ  -2
وٌدن اص ابرش ثينَ ضهذگبه غهبحجبه حهشف ً مطهبغ  آصاد  ًاحهذُبي      ُبي مِذصٌد مبله 

اجشائ  مىلفيذ ىسجت ثهَ ثجهت ىهٌع ثينهَ امهشاد متمبضه  (مهذدجٌربه  صىهبه اشپشاهت صهبىٌاس            
وٌدن صٌد مبله مطنٌل ربساىَ  دس ايستم الذاخ ُبي مِذصٌد مبله ساىَ  ً مشثيبه مطنٌل رب
 ىنبريذ.

ً  13/10/89ثب تٌجَ ثَ غٌستجلسبت ىحٌٍ اجشائ  وشده لبىٌه ُذمنيذابصي ربساىَ ُب ثَ تبسرخ  -3
ًصاست مؼبًىت ثشىبمهَ سرهضي ً ىظهبست ساُجهشدي      22/10/89مٌس   2164ُنچييو ىبمَ ضنبسٍ 

ًاحذُبي اجشئ  م  ثبرست  ثب سػبرهت تؼهذاد ً تٌصرهغ ااهتبى  ً تغجيهك      و اجتنبػ   سمبٍ ً تأمي
 اعالػبت اسابل ضذٍ ىسجت ثَ ىبميٌرس  الذاخ ىنبريذ. CDاعالػبت امشاد مؼشم  ضذٍ ثب 

ثب تٌجَ ثَ اريىَ پشداصت ثخطه  اص حهك ثينهَ اص محه  ميهبثغ حبغهلَ اص ُذمنيذاهبصي تٌاهظ          -4
اص حهك ثينهَ ثهَ امهشاد      ب اىجبخ م  گيشد. لزا اػنبل مؼبميت ثخطه  ابصمبه ُذمنيذابصي ربساىَ ُ

اص عشرك ابصمبه ربد ضذٍ ً ثب تٌجَ ثَ ػنلىشد مبُيبىهَ  مضثٌس ضذٍ ميٌط ثَ پشداصت حك ثينَ ربد
 غيذًق تأميو اجتنبػ  صٌاُذ ثٌد.
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 ضشوت مطبًس مذرشرت ً صذمبت مبضيي  تأميو مىل  اات دس ااشع ًلت ىشخ امضاس مشثٌعَ سا -5
ثب ُنبُيگ  ًاحذُبي تخػػ  مؼبًىت مي  ً دسآمذ تِيَ ً ثب ارجهبد تغييهشات الصخ دسايسهتم    

تٌاىجخطه  ً    ًغٌل حك ثينَ غبحجبه حشف ً مطهبغ  آصاد ً وبسگبُِهبي مشاوهض ىگِهذاسي    
ىنبرهذ وهَ امىهبه تِيهَ گهضاسش ُهبي آمهبسي        عشاح  اي  وٌدن ثَ گٌىَُبي اجتنبػ  ً مِذ

 يبمَ مشاُم گشدد.مشثٌط ثَ مطنٌليو ارو ثخط
مسئٌل حسو اجشاي ارو ثخطيبمَ مذرشاه و   مؼهبًىيو ثينهَ اي  سًاهب ً وبسضيباهبه اسضهذ امهٌس       

ثينَ ضذگبه  دسآمذ حك ثينَ  ىبميٌرس  ً حسبثِبي اىفشادي  امٌس مي  مسهتنشرِب  امهٌس مهبل       مي 
سًاهب ً مؼهبًىيو     بىِبااهت اي وبسضيبابه مشاثشي دادٍ ُهبي اداسات وه     دمتش آمبس ً محباجبت ثينَ

اي  مسئٌليو ررشثظ ضؼت اجشائ  ً ىيض ضشوت مطبًس مذرشرت ًصذمبت مبضيي  تأميو صٌاُيذ  ثينَ
 871347 ثٌد.

 
 ي من ا... التوفيق.

 رح ت اله حافظادكتر 
 


