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 مدیان کل تأمین اجتماعی استان 
 با سالم 

مموه   14975/5010شمگاا  بمه شمااه  امموه ننمب بیامه 15نظر به اینکه به موجب بخشنامه تلخیص شمااه  

بیامه و تسمویه منوط به وصمول حمق بیاه و بازنشستگب هایبیاه از سازما  به سایر صنگوقحق ، انتقال8/3/1390

، باشمنگ هما داهای بمگهب کاهاما  کمهصوهتبباشگ و این موضوع ده ای محل اشتغال متقاضب مبهکاهاا   کامل حساب

بیاه و انجام محاسبات صنگوق مقصگ به نر  هوز و ده نتیجمه انمیایق بابمل موجب طوالنب شگ  نراینگ انتقال حق

ایب و الیام سازما  به جبرا  اردد و ده مواهدی نیی طرح شکایت ده مراجع بضشگ  مبالتفاوت سهم بیاهتوجه مابه

منگی متقاضیا  خساهت واهد  ها به دنبال خواهگ داشت، لذا به منظوه تسهیل و تسریع ده انجام اموه و ایجاد هضایت

و سمایر  ینجمایگی لبمه شمرح  یم المذکر نوقبخشنامه  (68( و )67)وضعیت مذکوه، بنگهای   از هنتموصوف و برو 

بر هاین اساس واحگهای اجرایب مکلفنگ  .ارددمباصالح آ  نیی پیوست 14و  12ه  شااهای و نرم ی مرتبط بنگها

های انفرادی، نسبت به انتقال توسط واحگ نامنویسب و حساب مربوطهنظر از بگهب کاهاا ، پس از تاییگ سوابق صرف

 :آوهنگ به عال ها اجتااعب به صنگوق مقصگ ابگام الزم سوابق ایام مشاول بانو  تامینبیاه حق
 

ازنشستگب  بیا  بیاهوانتقال حق نقل تاهیخ تصویب بانو  از ببل که اشخاصب دهخصوص شعب شگاا بیاه اموه واحگ  -67

فرم پیوست  " اجتااعب خاهج و مشترک صنگوق دیگری شگ  باشنگ، با توجه به مینا( از شاول بانو  ت27/3/1365)

بیامه  حق محاسبمه به ، نسبتارددمب ییگ ات و تکایمل  شعبمه فرادیان حسابهای و واحگ نامنویسب که توسط " 12شماره

به واحگ حسابگاهی   "13 فرم پیوست شماره "طب ها نتیجه و ابگام  یل منگهج دهنرم مذکوه، طبق هوش  انتقمال دوه   بابل

 بیاه به حساب صنگوق  یربط بناایگ.سا مبادهت به انتقال حقااعالم تا واحگ میبوه ه
 

 % = مبلغ حق بیمه قابل انتقال  4های پرداخت حق بیمه × آخرین حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه × تعداد ماه

 

 

 شگاا  پس از تکایلبیاه  اموه بعگ باشگ، واحگ  به 27/3/1365تاهیخ  از جگیگ  صنگوق مقرهات تاهیخ شاول چنانچه -68

هسگ، نسبت به محاسبه  شعبه مب و حسابهای انفرادی  نامنویسبییگ مسئول واحگ اکه به ت " 14فرم پیوست شماره  "

بیاه بیکاهی(  حق %3کاهنرما به استثنای   شگ  واز سهم بیاه شگ  )اعم نرم یاد هد  بابل انتقال مگت موهدنظر بیاهحق

 

 
 ایت بیمهمعاونحوزه: 

 شدگان امور فنی بیمه 15بخشنامه تلخیص شماره  68و  67ی ا بندهاصالح  موضوع:
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سا ا به واحگ حسابگاهی اعالم تا واحگ میبوه ه "15فرم پیوست شماره "نتیجه ها طب پس از کسرسهم دهما  ابگام و  

 "بیاه به حساب صنگوق  یربط بناایگ.مبادهت به انتقال حق

ای، هوسمای اداهات امموه          ای، معماونین منمابع و تعهمگات بیامه، مگیرا  کل بیاهبخشنامهمسئول حسن اجرای این 

حمگهای ها و مسئولین  یربط ده واهای انفرادی اداهات کل استا بیاه و نامنویسب و حسابشگاا ، وصول حقبیاه

  اجرایب خواهنگ بود.
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 مدیان کل تأمین اجتماعی استان 
 با سالم 

مموه   14975/5010شمگاا  بمه شمااه  امموه ننمب بیامه 15نظر به اینکه به موجب بخشنامه تلخیص شمااه  

بیامه و تسمویه منوط به وصمول حمق بیاه و بازنشستگب هایاز سازما  به سایر صنگوق بیاهحق ، انتقال8/3/1390

هما داهای بمگهب باشمنگ، کمه کاهاما باشگ و این موضوع ده صوهتبهای محل اشتغال متقاضب مبکاهاا   کامل حساب

نتیجمه انمیایق بابمل بیاه و انجام محاسبات صنگوق مقصگ به نر  هوز و ده موجب طوالنب شگ  نراینگ انتقال حق

اردد و ده مواهدی نیی طرح شکایت ده مراجع بضایب و الیام سازما  به جبرا  شگ  مبالتفاوت سهم بیاهتوجه مابه

منگی متقاضیا  خساهت واهد  ها به دنبال خواهگ داشت، لذا به منظوه تسهیل و تسریع ده انجام اموه و ایجاد هضایت

المذکر بمه شمرح  یمل جمایگیین و سمایر ( بخشنامه نوق68( و )67کوه، بنگهای )وضعیت مذ   از هنتموصوف و برو 

اردد. بر هاین اساس واحگهای اجرایب مکلفنگ پیوست آ  نیی اصالح مب14و  12شااه  های بنگهای مرتبط و نرم

سبت به انتقال های انفرادی، ننظر از بگهب کاهاا ، پس از تاییگ سوابق مربوطه توسط واحگ نامنویسب و حسابصرف

 اجتااعب به صنگوق مقصگ ابگام الزم ها به عال آوهنگ:بیاه سوابق ایام مشاول بانو  تامینحق
 

ازنشستگب  بیا  بیاهوانتقال حق نقل تاهیخ تصویب بانو  از ببل که اشخاصب دهخصوص شعب شگاا بیاه اموه واحگ  -67

فرم پیوست  " مشترک صنگوق دیگری شگ  باشنگ، با توجه به اجتااعب خاهج و مینا( از شاول بانو  ت27/3/1365)

بیامه  حق محاسبمه به ، نسبتارددمب ییگ ات و تکایمل  شعبمه انفرادی حسابهای و واحگ نامنویسب که توسط " 12شماره

بگاهی  به واحگ حسا "13 فرم پیوست شماره "طب ها نتیجه و ابگام  یل انتقمال دوه  منگهج دهنرم مذکوه، طبق هوش  بابل

 بیاه به حساب صنگوق  یربط بناایگ.سا مبادهت به انتقال حقااعالم تا واحگ میبوه ه
 

 % = مبلغ حق بیمه قابل انتقال  4تعداد ماههای پرداخت حق بیمه × آخرین حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه × 

 

 

 شگاا  پس از تکایلبیاه  اموه باشگ، واحگ  بعگ  به 27/3/1365تاهیخ  از جگیگ  صنگوق مقرهات تاهیخ شاول چنانچه -68

هسگ، نسبت به محاسبه  شعبه مب نامنویسب و حسابهای انفرادی ییگ مسئول واحگ اکه به ت " 14فرم پیوست شماره  "

بیاه بیکاهی(  حق %3کاهنرما به استثنای   شگ  واز سهم بیاه شگ  )اعم نرم یاد هد  بابل انتقال مگت موهدنظر بیاهحق

 

 
 ایمعاونت بیمهحوزه: 

    شدگان امور فنی بیمه 15ه تلخیص شده شماره بخشنام 68و  67های اصالح بند موضوع:
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سا ا به واحگ حسابگاهی اعالم تا واحگ میبوه ه "15فرم پیوست شماره "نتیجه ها طب سرسهم دهما  ابگام و پس از ک 

 "بیاه به حساب صنگوق  یربط بناایگ.مبادهت به انتقال حق

   ای، هوسمای اداهات امموه       ای، معاونین منابع و تعهگات بیاهمسئول حسن اجرای این دستوه اداهی، مگیرا  کل بیاه

ها و مسئولین  یربط ده واحمگهای های انفرادی اداهات کل استا بیاه و نامنویسب و حسابشگاا ، وصول حقبیاه

  اجرایب خواهنگ بود.
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