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 مدریان ک  تأمین اجتماعی استان

 با سالم 
 جلسوه( یک هزار و نهصد و پنجاه و یکمین صوور 2موجب بند ) مندی مخاطبین و بهنظر به اینکه به منظور افزایش رضایت

بیموه متااضویان مدیره محترم سازمان در خصوص اصالح نحوه تعیین دستمزد مبنای پرداخت حقهیا  51/51/5911مورخ 

، لذا توجوه است های تغییراتی حاصل شدهای توافای مبتنی بر اصول محاسبا  بیمهبیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه

 دارد.واحدهای اجرایی را به مفاد این دستور اداری معطوف می

/ ثبت معرفی نامه، می توانند نسبت به انتخاب دستمزد مبنوای پرداخوت متااضیان مرد یا زن با توجه به تاریخ درخواست -1

 حق بیمه خود طبق جدول ذیل اقدام نمایند.

 سن متقاضی جنسیت
 حق بیمه قبلیسابقه پرداخت 

 سال و بیشتر 15 سال 15تا  10 سال 10تا 5 سال 5تا 0

 مرد

 

از حداقل تا  سنی بدون شرایط

حداکثر 

 دستمزد

 

 

 

 

- - - 

 از حداقل تا حداکثر دستمزد مصوب سال تمام  و کمتر 55

بین حداقل تا حداکثر 

 برابر حداقل 3

بین حداقل تا حداکثر 

 360میانگین دستمزد 

 روز آخر بیمه پردازی

 

 

 

 برابر حداقل 6از حداقل تا حداکثر  54الی  56

 برابر حداقل 5از حداقل تا حداکثر  54الی  54

 برابر حداقل 5از حداقل تا حداکثر  54الی  54

 برابر حداقل 3از حداقل تا حداکثر  50الی  54

 برابر حداقل 2از حداقل تا حداکثر  سال و بیشتر 50

 زن

 بدون شرایط سنی

از حداقل تا 

حداکثر 

 دستمزد

- - - 

 از حداقل تا حداکثر دستمزد مصوب سال تمام و کمتر 50

بین حداقل تا حداکثر 

 برابر حداقل 3

بین حداقل تا حداکثر 

 360میانگین دستمزد 

 روز آخر بیمه پردازی

 حداقلبرابر  6از حداقل تا حداکثر  52الی  51

 برابر حداقل 5از حداقل تا حداکثر  53الی  52

 برابر حداقل 5از حداقل تا حداکثر  55الی  53

 برابر حداقل 3از حداقل تا حداکثر  55الی  55

 برابر حداقل 2از حداقل تا حداکثر  سال و بیشتر 55

حووداقل دسووتمزد مصوووب شووورایعالی رووار در هوور سووال رمتوور  2/5حووداقل دسووتمزد منوودرد در جوودول فووو  از :1تذذرکر

 نخواهد بود.

 بیموه قبلووی سوال سواباه پرداخووت حوق 51تووا  1بوورای افورادی روه دارای  دسووتمزد بوه انتخواب متااضوی حوداررر :2تذرکر

 خواهد بود.نامه / معرفیدرخواست از ارائه روز قبل 961 آخرین دستمزد میانگین رعایت با فو  جدول حسب ،باشند می

 

 
  ایمعاونت بیمه حوزه:

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

 های توافقی و بیمه ایرانیان خارج از کشور بیمه

 



 
 اجتماعیمینأت سازمان

 اعال ریمد

 

 

 بسمه تعالی

 وزارت تعاون ،کار و رافه اجتماعی
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 دسوتمزد باشود روه میوانگینبیموه قبلوی مویسوال سواباه پرداخوت حوق 7سوال سون و  84شوده مورد دارای بیمهمثال:  

توانود عوالوه شوده مویباشود، درایون صوور  بیموهبرابور حوداقل سوال تااضوا موی 6روز قبل از درخواست وی  961 آخرین

برابور  6بیموه خوود را توا حوداررر حوداقل (،دسوتمزد مبنوای پرداخوت حوق برابور8بر دستمزد انتخوابی در جودول موذرور)

 حداقل دستمزد سال تااضا انتخاب نماید.
رعایووت ضوورایب حووداقل دسووتمزد بوورای بیمووه شوود ان صوواحبان حوورف و مشوواغل آزاد رووه قووبال براسووا  مصوووبا   -2

السووابق نیووان خووارد از رشووور رمووا فوویموودیره محتوورم سووازمان تعیووین  ردیووده اسووت از جملووه دانشووجویان و ایراهیووا 

 باشد.الزامی می

دار، زنووان سرپرسووت خووانوار، مووددجویان و مربیووان مهوودرود  بیمووه زنووان خانووهدسووتمزد مبنووای پرداخووت حووق -3

 رار خواهد بود. خودمالک حداقل دستمزد مصوب شورای عالی

بایسووت مزد مصوووب شووورای عووالی رووار باشوود، موویدر مووواردی رووه دسووتمزد انتخووابی متااضووی بووا تر از حووداقل دسووت -5

 ضریب دستمزد انتخابی نسبت به حداقل دستمزد مصوب شورای عالی رار همواره در سنوا  آتی رعایت  ردد. 

پووردازی نسووبت بووه روواهش یووا افووزایش دسووتمزد مبنووای تواننوود در حووین بیمووهشوود ان در صووور  تمایوول موویبیمووه -5

 بط مارر در این دستور اداری اقدام نمایند.بیمه با رعایت ضواپرداخت حق

بیموه خوادمین ثابوت مسواجد و بواربران )دارای رموک دولوت( صورفا بور اسوا  حوداقل دستمزد مبنای پرداخوت حوق -6

عالی روار  در هور سوال و خوادمین ثابوت مسواجد و بواربران فاقود رموک دولوت  بور اسوا  جودول دستمزد مصوب شورای

 فو  خواهد بود.

مین مکلو  اسوت نسوبت اآوری اطالعا ، آمار و محاسبا  با همکاری شررت مشاور مدیریت و خدما  ماشینی تمررز فن -4

 های مربوطه اقدام نماید.به اعمال تغییرا  و اصالحا   زم در سیستم

دارا  اموور          ای، روسوای اای، معواونین منوابو و تعهودا  بیموهمسئول حسن اجورای ایون دسوتور اداری، مودیران رول بیموه

ها و مسئولین ذیوربط در های ادارا  رل استانهای انفرادی و امور مستمریبیمه، نامنویسی و حسابشد ان، وصول حقبیمه

 .واحدهای اجرایی خواهند بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصطفی  ساالری 



 
 اجتماعیمینأت سازمان
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 مدریان ک  تأمین اجتماعی استان

 با سالم 
 جلسوه( یک هزار و نهصد و پنجاه و یکمین صوور 2مندی مخاطبین و به موجب بند )نظر به اینکه به منظور افزایش رضایت

بیموه متااضویان مدیره محترم سازمان در خصوص اصالح نحوه تعیین دستمزد مبنای پرداخت حقهیا  51/51/5911مورخ 

ای تغییراتی حاصل شده است، لذا توجوه های توافای مبتنی بر اصول محاسبا  بیمهبیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه

 دارد.واحدهای اجرایی را به مفاد این دستور اداری معطوف می

/ ثبت معرفی نامه، می توانند نسبت به انتخاب دستمزد مبنوای پرداخوت متااضیان مرد یا زن با توجه به تاریخ درخواست -1

 حق بیمه خود طبق جدول ذیل اقدام نمایند.

 سن متقاضی جنسیت
 سابقه پرداخت حق بیمه قبلی

 سال و بیشتر 15 سال 15تا  10 سال 10تا 5 سال 5تا 0

 مرد

 شرایط سنیبدون 

از حداقل تا 

 حداکثر دستمزد

- - - 

 سال تمام  و کمتر 55
از حداقل تا حداکثر دستمزد 

 مصوب

بین حداقل تا حداکثر 

 برابر حداقل 3

بین حداقل تا حداکثر 

 360میانگین دستمزد 

 روز آخر بیمه پردازی

 برابر حداقل 6از حداقل تا حداکثر  54الی  56

 برابر حداقل 5حداقل تا حداکثر از  54الی  54

 برابر حداقل 5از حداقل تا حداکثر  54الی  54

 برابر حداقل 3از حداقل تا حداکثر  50الی  54

 برابر حداقل 2از حداقل تا حداکثر  سال و بیشتر 50

 زن

 بدون شرایط سنی

از حداقل تا 

 حداکثر دستمزد

- - - 

 سال تمام و کمتر 50
از حداقل تا حداکثر دستمزد 

 مصوب

بین حداقل تا حداکثر 

 برابر حداقل 3

بین حداقل تا حداکثر 

 360میانگین دستمزد 

 روز آخر بیمه پردازی

 برابر حداقل 6از حداقل تا حداکثر  52الی  51

 برابر حداقل 5از حداقل تا حداکثر  53الی  52

 برابر حداقل 5از حداقل تا حداکثر  55الی  53

 برابر حداقل 3از حداقل تا حداکثر  55الی  55

 برابر حداقل 2از حداقل تا حداکثر  سال و بیشتر 55

حووداقل دسووتمزد مصوووب شووورایعالی رووار در هوور سووال رمتوور  2/5حووداقل دسووتمزد منوودرد در جوودول فووو  از :1تذذرکر

 نخواهد بود.

بیموه قبلووی  سوال سواباه پرداخووت حوق 51تووا  1بوورای افورادی روه دارای  متااضویدسووتمزد بوه انتخواب  حوداررر :2تذرکر

 نامه خواهد بود./ معرفیدرخواست از ارائه روز قبل 961 دستمزد آخرین میانگین رعایت با فو  جدول حسب باشند، می

 

 
 ایمعاونت بیمهحوزه: 

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

 های توافقی و بیمه ایرانیان خارج از کشور بیمه

 



 
 اجتماعیمینأت سازمان

 اعال ریمد

 

 

 بسمه تعالی

 وزارت تعاون ،کار و رافه اجتماعی
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 دسوتمزد میوانگینباشود روه بیموه قبلوی مویسوال سواباه پرداخوت حوق 7سوال سون و  84شوده مورد دارای بیمهمثال:  

توانود عوالوه شوده مویباشود، درایون صوور  بیموهبرابور حوداقل سوال تااضوا موی 6روز قبل از درخواست وی  961 آخرین

برابور  6بیموه خوود را توا حوداررر برابور حوداقل (،دسوتمزد مبنوای پرداخوت حوق8بر دستمزد انتخوابی در جودول موذرور)

 حداقل دستمزد سال تااضا انتخاب نماید.
رعایووت ضوورایب حووداقل دسووتمزد بوورای بیمووه شوود ان صوواحبان حوورف و مشوواغل آزاد رووه قووبال براسووا  مصوووبا   -2

السووابق موودیره محتوورم سووازمان تعیووین  ردیووده اسووت از جملووه دانشووجویان و ایرانیووان خووارد از رشووور رمووا فوویهیووا 

 باشد.الزامی می

رپرسووت خووانوار، مووددجویان و مربیووان مهوودرود  دار، زنووان سبیمووه زنووان خانووهدسووتمزد مبنووای پرداخووت حووق -3

 رار خواهد بود. خودمالک حداقل دستمزد مصوب شورای عالی

بایسووت در مووواردی رووه دسووتمزد انتخووابی متااضووی بووا تر از حووداقل دسووتمزد مصوووب شووورای عووالی رووار باشوود، مووی -5

 اره در سنوا  آتی رعایت  ردد. ضریب دستمزد انتخابی نسبت به حداقل دستمزد مصوب شورای عالی رار همو

پووردازی نسووبت بووه روواهش یووا افووزایش دسووتمزد مبنووای تواننوود در حووین بیمووهشوود ان در صووور  تمایوول موویبیمووه -5

 بیمه با رعایت ضوابط مارر در این دستور اداری اقدام نمایند.پرداخت حق

)دارای رموک دولوت( صورفا بور اسوا  حوداقل بیموه خوادمین ثابوت مسواجد و بواربران دستمزد مبنای پرداخوت حوق -6

عالی روار  در هور سوال و خوادمین ثابوت مسواجد و بواربران فاقود رموک دولوت  بور اسوا  جودول دستمزد مصوب شورای

 فو  خواهد بود.

مین مکلو  اسوت نسوبت اآوری اطالعا ، آمار و محاسبا  با همکاری شررت مشاور مدیریت و خدما  ماشینی تمررز فن -4

 های مربوطه اقدام نماید.اعمال تغییرا  و اصالحا   زم در سیستمبه 

ای، روسوای ادارا  اموور          ای، معواونین منوابو و تعهودا  بیموهمسئول حسن اجورای ایون دسوتور اداری، مودیران رول بیموه

ها و مسئولین ذیوربط در ادارا  رل استان هایهای انفرادی و امور مستمریبیمه، نامنویسی و حسابشد ان، وصول حقبیمه

 .واحدهای اجرایی خواهند بود
 

 

 

 / پارافانم و انم خانوادگی

 کارشناس تهیه کننده

 / پارافانم و انم خانوادگی

 / ادارهرئیس گروه

 / پارافانم و انم خانوادگی

 معاون مدریک 

 / پارافانم و انم خانوادگی

 مدریک 

 / پارافخانوادگیانم و انم 

 معاونت ذریبط

 زرهه اتبانی

 افشین امیری 

 مریم مشتری 

 محمود اعلی بخشی

 ارباهیم شهابی

 زین العابدین مقصودلو

 مهرداد قریب مهدی شکوری  مجید حسن زاده

 مصطفی  ساالری 


