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 /مدریان ک   مستق  ستادیمعاونین  محترم 

 مدریان ک  تأمین اجتماعی استان

 مدری ان ردمان تأمین اجتماعی استان 
 با سالم 

 یار، والکترونیکی  درتهیهیف اییای  هی خدمات از گیریالکترونیک، بهره خدمات دولت راستای توسعه در

میور   51( مصیوبه عسهیه ایماره 4میاده « 2»بنید ،حییوری میرد    یاه  مراععیات نیازهای عموم  و تامین

خیدمات ینیدهای آدیجیتیال و بهویود ارو در اعرای طرح تحول   شور اطالعات اعرای  اناوری اورای 7/1/5933

 اعتمیاع  ( ریانو  تیامین93موضیو  میاده   یغیرحیوری مفاصاحهیا  رراردادهیا منظور ارایه خدماتبه ،ایبیمه

و ایجاد روییه واحید در ارآینید صیدور و ابیال  الکترونیک  معتور صورت سندهای اعرای  بهبه  ارارمایا  و دستگاه

 نماید:م  معطوفو اعرای موارد ذیف ، نظر واحدهای اعرای  را به رعایت ( رانو 93مفاصاحها  ماده  

  یار ابال  مفاصاحها  به واگذارندگا  ،اناوری اطالعات  شور اعرای  اعرای مصوبه اورای در  هتوعه به این با -5

  یاربری ایجیاد حهیا ای و  ارگاه  در سیهتم عامع اتوماسیو  بیمیه ارا  مهتسز  دارا بود  امارهو مقاطعه

بااد لیذا درخصیو  م  Eservices.tamin.irالکترونیک و غیرحیوری سازما  به نشان   در سامانه خدمات

 باایندمی   یارا  مکسی  ار و مقاطعیه اعتماع   سیه واگذارندگا  رانو  تامین( 93 رراردادهای مشمول ماده 

 درخواست و تعهدنامه استفاده از خدمات اربری و تکمیف ار ضمن اخذ اماره  ارگاه ، نهوت به ایجاد حها 

 نمایند. الکترونیک در سامانه مذ ور اردا 

 نشیان  منیدر   بیهیااتیه  تخصیص ارگاه   طریق اماره از رانو  (93 ماده   ه ابال  مفاصاحها  این به نظر -2

 پیمیا   هنگیا  تخصییص ردیی  بیهبایهیت می  ،پیذیردانجا  م   ار  اربری واگذارندگا  به حها  ررارداد در

 نمایند.  ارگاه مذ ور اردا  ارگاه و پیما  نهوت به اناسای  و ثوت اماره رعایت ضوابط نامنویه  متمر ز با

هیای اعیال از نظیر پیمیا  ورت اطالعات  سیه ردیی  اسر  است در موضو  الز  به اهمیت عنایت با: (5  توعه

اصالح و تکمییف  بازبین ، مطالوات  ررارداد مورد سیهتم مکانیزه با اطالعات پرونده اده دراطالعات ثوتانطواق 

 گیرد. ررار

 

 
 ایحوزه: معاونت بیمه
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 انجییا  بازرسیی   پییی  ازمفاصاحهییا   صییدور ، ییارا راسییتای مهییاعدت بییا مقاطعییه  ییه در مییواردی در -9 

  بیرای بیارصیراا  ییک ذ وراست تعهدنامه می الز  ،پذیردم  انجا  پیوست(  رانون  با دریاات تعهدنامه از دااتر

 .گردد مال  اخذدوره  هر

 بایهیت صییراا رییانو  می  (93 نگیار  مربوطییه، مفاصاحهیا  میاده بخشیینامه و نصی  تیاری  صیدور ایین از -4

اعتوار ارح پیشگفته اارد اده بهمغایر با مقررات تعیین هرگونه اردا  و گردد و ابال  الکترونیک صادر صورت به

 است.رانون 

 بیمیه متعسقیهحیدا رر ریرف میدت ییک روز پیو از وصیول حیقبایهیت ها  می صدور مفاصاح (:2توعه  

 ذیرد.پ انجا  

 درآمید  22نشیده نمونیه  هیای اسیتفادهبااند بیا تنظییم صورتجسهیه  سییه ایر م  واحدهای اعرای  مکس   -1

 آ  واحدهای استان  نیز مکسی  استا  ارسال و متعار   فبه اداره همربوط سریال را منیم به هولوگرا  اماره

امنیتیی  مهییتندات مییذ ور را حییدا رر  عسهییه تجمیعیی  و رعایییت اصییولتنظیییم صورت بااییند بییامیی 

 یف اداره پشیتیوان  ارسیال و مراتی  را بیه و  ف خیدماتمقتی  به اداره اردا  منظور به 93/33/5933لغایت

 بیر دالییفاده و لیکن بنیا استفاده وارع های   ه موردنمایند. همچنین درخصو  ار  اعال بیمه  وصول حق

 بیه ابطیال آ  برابیر نهیوت وطهمرب سریال هولوگرا  اماره از الصاق است پو بااند الز  مختس  صادر نشده

 گردد.  الکترونیک صادر صورترانو  به( 93 مقررات اردا  و مفاصاحها  ماده 

واحیدهای اسیتان  مکسی   احهیا ارآینید صیدور مفاصبر  موثر و هدامندنظارت نترل و  ورت با توعه به ضر -6

در سامانه خدمات الکترونیک و غیرحیوری سیازما   رانو  (93 ماده حها  مفاصا سرویو طریق بااند ازم 

 ا  نمایند.ت اردرابرابر مقراین مهم اعرای  به نهوت (پنف مخصو  همکارا  سازما  تامین اعتماع  

 در اسیر  وریت بیا همکیاری   اتخیاذ نمایید تیا ترتیویبااد مکس  م  و محاسوات آمار اطالعات،اناوری  مر ز -7

  .مربوطه اردا  نمایدر  اازار نتوسعه و نص   ،نهوت به تهیهل حق بیمه  ف وصواداره

 ای و پشیتیوان  و توسیعه میدیریت، روسیا بیمیه معیاونین منیابع  یف،بخشینامه میدیرا  اعرای این مهئول حهن

  ربیط واحیدهای وصیولذیای، مهیئولینبیمیه یف و روسیا، معیاونینبیمیه ادارات حیقاراد وصیول و  اراناسا 

  بااند.م  رای اعواحدهایبیمه  حق
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 /مدریان ک   مستق  ستادیمعاونین  محترم 

 مدریان ک  تأمین اجتماعی استان

 مدری ان ردمان تأمین اجتماعی استان 
 با سالم 

 ار، والکترونیک  درتهییهیف ایییای  هیی خییدماتاز گیییری الکترونیییک، بهرهخدمات دولتدرراسییتای توسییعه

 7/1/5933مور   51( مصوبه عسهه اماره 4ماده « 2»حیوری مرد  ، بندنیازهای عموم  و اه  مراععات تامین

منظور  شور و در اعرای طرح تحول دیجیتال و بهوود ارآیندهای خدمات بیمه ای، بهاطالعاتاعرای  اناوریاورای

اعتمیاع  بیه  ارارماییا  و ( ریانو  تامین93غیرحییوری مفاصاحهیا  رراردادهیای موضیو  میاده   خدماتارایه 

و ایجاد رویه واحد در ارآیند صدور و ابیال  مفاصاحهیا  میاده الکترونیک  معتور صورت سندهای اعرای  بهدستگاه

 نماید:م وف( رانو ، نظر واحدهای اعرای  را به رعایت و اعرای موارد ذیف معط93 

 ار و اناوری اطالعات  شور، ابال  مفاصاحها  به واگذارنیدگا اعرای  ه دراعرای مصوبه اورایباتوعه به این -5

 اربری در ای و ایجیاد حهیا  ارگاه  در سیهتم عامع اتوماسیو  بیمیه ارا  مهتسز  دارا بود  امارهمقاطعه

می  بااید لیذا درخصیو   Eservices.tamin.irزما  به نشیان  الکترونیک و غیرحیوری ساسامانه خدمات

م  بااند ضمن  ارا  مکس  ار و مقاطعهاعتماع   سیه واگذارندگا رانو  تامین ( 93 رراردادهای مشمول ماده 

درخواسییت و تعهدنامییه اسییتفاده از  اربری و تکمیییف ار اخییذ اییماره  ارگییاه ، نهییوت بییه ایجییاد حهییا 

 نمایند.ک در سامانه مذ ور اردا الکترونیخدمات

نشیان  منیدر  یااته به ارگاه  تخصییصریانو  ازطرییق ایماره (93  ه ابال  مفاصاحها  میاده ایننظر به -2

رعاییت پیمیا  باهنگا  تخصییص ردی بایهت بهپذیرد، م  ار انجا  م  اربری واگذارندگا به حها  درررارداد

 نمایند. ارگاه مذ ور اردا  ارگاه و پیما  نهوت به اناسای  و ثوت امارهضوابط نامنویه  متمر ز

های اعیال از نظیر انطویاق پیما ورت اطالعات  سیه ردی است دراسر موضو  الز  به اهمیت(: باعنایت5توعه  

 ح و تکمیف ررارگیرد.مطالوات  ررارداد مورد بازبین ، اصالاده درسیهتم مکانیزه با اطالعات پروندهاطالعات ثوت
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 ارا ، صدورمفاصاحها  پی  ازانجا  بازرس  از دااتررانون  بیا  ه درراستای مهاعدت با مقاطعهدرمواردی -9 

 .گرددمال  اخذدوره  بار برای هراست تعهدنامه مذ ورصراا  یکپذیرد، الز م دریاات تعهدنامه پیوست( انجا 

بایهییت صییراا ( رییانو  م 93نگار  مربوطییه، مفاصاحهییا  مییاده نصیی  بخشیینامه وازتییاری  صییدور این -4

ارح پیشگفته اارید اعتویار اده بهمغایر با مقررات تعیینگردد و هرگونه اردا  الکترونیک صادر و ابال صورتبه

 است.رانون 

 بیمیه متعسقیهبایهیت حیدا رر ریرف میدت ییک روز پیو از وصیول حقصیدور مفاصاحهیا  م  (:2توعه  

 پذیرد.انجا  

درآمد را منیم 22نشده نمونه های استفادهبااند با تنظیم صورتجسهه  سیه ار م واحدهای اعرای  مکس   -1

باایند م آ  واحیدهای اسیتان  نییز مکس استا  ارسال و متعار  فسریال مربوطه به ادارهبه هولوگرا  اماره

منظور به 93/33/5933امنیت  مهتندات مذ ور را حدا رر لغایتعسهه تجمیع  و رعایت اصولتنظیم صورتبا

نمایند. همچنیین بیمه اعال  ف وصول حقادارهپشتیوان  ارسال و مرات  را به و ف خدماتمقتی  به ادارهاردا 

از واسیت پیباایند الز مختس  صیادر نشدهبر دالیفاده و لیکن بنااستفاده وارعهای   ه مورددرخصو  ار 

( ریانو  93مقیررات اریدا  و مفاصاحهیا  میاده  به ابطیال آ  برابرمربوطه نهوتسریالهولوگرا  امارهالصاق

 الکترونیک صادرگردد. صورتبه

با توعه به ضرورت  نترل و نظارت موثر و هدامند بر ارآیند صدور مفاصاحها  واحدهای اسیتان  مکسی   -6

( رانو  در سامانه خدمات الکترونیک و غیرحیوری سیازما  93  ماده  م  بااند ازطریق سرویو مفاصاحها

  پنف مخصو  همکارا  سازما  تامین اعتماع ( نهوت به اعرای این مهم برابر مقررات اردا  نمایند.

 مر ز اناوری اطالعات،آمارو محاسوات مکس  م  بااد ترتیو  اتخاذ نماید تیا در اسیر  وریت بیا همکیاری  -7

 وصول حق بیمه نهوت به تهیه، نص  و توسعه نر  اازار مربوطه اردا  نماید.  اداره  ف

ای و پشیتیوان  و توسیعه میدیریت، روسیا و بیمیه ف، معاونین منابعبخشنامه مدیرا اعرای اینمهئول حهن 

بیمه حقربط واحیدهای وصیولذیای، مهئولینبیمه ف و روسا، معاونینبیمه اداراتحقاراد وصول اراناسا 

  بااند.اعرای  م واحدهای

 

 

 

 مصطفی  ساالری 

 / پارافانم و انم خانوادگی

خیص ضرایب پیمان
تش
 کارشناس ربرسی و 

 / پارافانم و انم خانوادگی

خیص ضرایب پیمان
تش
 اداره ربرسی و 

 / پارافانم و انم خانوادگی

 رئیس اداره  امور اجرایی و پی گیری پیمان

 / پارافخانوادگیانم و انم 

 معاون امور پیمان

 / پارافانم و انم خانوادگی

 مدری ک  وصول حق بیمه 

 / پارافانم و انم خانوادگی

 معاون بیمه ای

 مهرداد قریب محمد گورابی سید حسین اهشمی ولی میرزازاده افطمه حنیفه لیال قیاسی


