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 ... محترم معاونین

 ...ادارات کل و دفاتر مستقل ستادی

 ...داره کل تأمین اجتماعی استانا
و باا توهاه    این دفاترو توسعه کمی و کیفی های رسمی کارگزاری گذشت بیش از یازده سال از آغاز فعالیتبا عنایت به 

مداری با پیروی از نامگذاری ساال   و در ههت رعایت اصل مشتریی این حوزه تدوین استانداردهابه ضرورت 

 عیرضایتمندی شرکای اهتما اء سطح ارائه خدمات و افزایشارتق با هدفهاری به عنوان سال حمایت از کاالی ایرانی 

 4400/ 94/ 6274مصاوبه شاماره   هارای  در او  و اداماه فعالیات کارگزاریهاا   راه انادازی  در زمینه  انسجاموهمچنین ایجاد 

فضای "بخاش   ر سهاستانداردهای تدوین شده د تصویبدر خصوص ت محترم مدیره سازمان أهی 4394/ 47/ 72مورخ 

ملحاو  نرار    ضامن  الزم اسات  ،میکارگزاریهاای رسا   "نیروی انسانی"و  "اییفرآیندهای اجر"،  "فیزیکی

 :اقدام نمایند (مستندات پیوست) ی تعیین شدهاستانداردهارای دقیق نسبت به اهردادن موارد ذیل قرا

مکلفند ههت اخاذ مجاوز فعالیات از ساازمان ،  نسابت باه برناماه ریازی و          سیسأجدید التکلیه کارگزاریهای  -4

با نرارت و راهنمایی  استانداردهای فوق االشعار های مصوب ابالغی در هر سه بخش سازی تمامی شاخص پیاده

 .ماینداقدام ن( رابط کارگزاری های رسمی ادارات کل) کارشناسان ارشد کارگزاری 

 طی مدت دو مااه  نیروی انسانیو  اجراییفرآیندهای ر حوزه د دهتعیین ش هایهرای استاندارداپیاده سازی و  -7

الزم  (کارگزاری های هاری و آتای )سراسر کشورخشنامه برای کلیه کارگزاریهای رسمی از تاریخ ابالغ این ب

 . می باشداالهرا 

باه  مزباور   شاخصاهای ،  فیزیکیی  فضای بخاش  هایداساتاندار  ی نمودناهرایحوه نآزمایش و به منرور بررسی -3

بایجان غربی سمنان ، آذر، کرمان ریهای شعب تابعه ادارات کل استانهای مازندران ،زاصورت پایلوت در کارگ

اعالم  باًمراتب تعمیم آن به سایر ادارات کل استانها متعاق ، اقدامات در صورت تاییدت شش ماه انجام و طی مد

 .خواهد شد

 

 ارگزاریهای رسمی استاندارد سازی ک: موضوع
 معاونتحوزه 

 مه ای بی
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نسبت باه اهارای   در مهلت مقرر  استانهای پایلوت پیاده سازی استاندارد سازی در بخش فضای فیزیکی موظفند -6

های تابعه اقدام نموده و در صورت بروز مشکل یا نواقص احتمالی و یاا داشاتن    این بخش در تمامی کارگزاری

 . نمایند اعالم های رسمی یاداره کل کارگزار صورت ماهیانه به ا بهنقطه نررات اصالحی مراتب ر

ی و کنتارل  نسبت به انجام بازدید نراارت ،  7مقرر در بند پس از انقضاء مهلت زمانی فند موظادارات کل استانها  -5

 ضامناً . نمایناد  اعاالم یهاای رسامی   رکال اماور کارگزا  به اداره را مراتب  و اقدامردهای مذکور رعایت استاندا

 .نمایند اقدامانداردها این استدر زمینه رعایت ه ماهه سی ل زماندر فواصمستمر در خصوص نرارت 

در مدت از سوی کارگزاریهای رسمی موارد فوق الذکرایت در صورت عدم رع ادارات کل استانها می بایست -4

صادور هااواز   ههات اتخااذ تصامیم و طار  در ساتاد     ه هماراه مسااتندات الزم  با را ، مراتاب  شاده  زماان تعیاین  

  .نماینداعالم زاریهای رسمی ره کل امور کارگاداکارگزاریهای رسمی به 

 کارگزاریهای ادارات کال، (رابطین )معاونین بیمه ای، کارشناسان ارشد  مسئول حسن اهرای این بخشنامه، مدیران کل،

 .باشند می مسئولین کارگزاری ذیربط امورکارگزاریهای شعب و( رابطین ) کارشناسان ای، معاونین بیمه روسای شعب،

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 التوفیق... او من 

  دكتر سیدتقی نوربخش 

 مدری عامل
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 ...م معاونین محتر

 ...ادارات کل و دفاتر مستقل ستادی

 ...داره کل تأمین اجتماعی استانا
با عنایت به گذشت بیش از یازده سال از آغااز فعالیات کارگزاریهاای رسامی و توساعه کمای و کیفای ایان دفااتر و باا توهاه باه             

نامگاذاری ساال هااری باه     و در ههت رعایت اصل مشتری مداری با پیاروی از  تدوین استانداردهای این حوزه ضرورت 

با هدف ارتقاء سطح ارائه خدمات و افزایش رضایتمندی شرکای اهتمااعی وهمچناین ایجااد    عنوان سال حمایت از کاالی ایرانی 

هیاأت   4394/ 47/ 72ماورخ   4400/ 94/ 6274در اهارای مصاوبه شاماره    و انسجام در زمینه راه اندازی و ادامه فعالیت کارگزاریهاا  

 "اجرایی فرآیندهای"،  "فضای فیزیکی"سازمان در خصوص تصویب استانداردهای تدوین شده در سه بخاش  محترم مدیره 

ضمن ملحو  نرر قراردادن موارد ذیل نسبت به اهرای دقیق اساتانداردهای   الزم استکارگزاریهای رسمی،  "نیروی انسانی"و 

 :اقدام نمایند(  مستندات پیوست)تعیین شده

مکلفند ههت اخذ مجوز فعالیت از سازمان ،  نسبت به برنامه ریازی و پیااده ساازی     دید التأسیسجکلیه کارگزاریهای  -4

تمامی شاخص های مصوب ابالغی در هر سه بخش استانداردهای فوق االشعار با نرارت و راهنماایی کارشناساان ارشاد    

 .اقدام نمایند( رابط کارگزاری های رسمی ادارات کل) کارگزاری  

طای مادت دو مااه  از     نیروی انسانی و فرآیندهای اجراییو اهرای استانداردهای تعیین شاده در حاوزه   پیاده سازی  -7

الزم االهارا مای   ( کارگزاری های هاری و آتای )تاریخ ابالغ این بخشنامه برای کلیه کارگزاریهای رسمی سراسر کشور

 . باشد

، شاخصاهای مزباور باه صاورت      فضای فیزیکیی به منرور بررسی وآزمایش نحوه اهرایی نمودن استانداردهای بخش  -3

پایلوت در کارگزاریهای شعب تابعه ادارات کل استانهای مازندران ،کرمان ، سمنان ، آذربایجان غربی طی مادت شاش   

 .اعالم خواهد شد ماه انجام و در صورت تایید اقدامات ، مراتب تعمیم آن به سایر ادارات کل استانها متعاقباً

 

 استاندارد سازی کارگزاریهای رسمی : موضوع
 معاونتحوزه 

 بیمه ای 

 

 

 بخشنامه  
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پیاده سازی استاندارد سازی در بخش فضای فیزیکی موظفند در مهلت مقرر نسبت به اهرای این بخش  استانهای پایلوت -6

در تمامی کارگزاری های تابعه اقدام نموده و در صاورت باروز مشاکل یاا ناواقص احتماالی و یاا داشاتن نقطاه نرارات           

 . ماینداعالم ن اصالحی مراتب را به صورت ماهیانه به اداره کل کارگزاری های رسمی

، نسبت به انجام بازدیاد نراارتی و کنتارل رعایات      7ادارات کل استانها  موظفند پس از انقضاء مهلت زمانی مقرر در بند  -5

ضامنا در خصاوص نراارت    . استانداردهای مذکور اقدام و مراتب را به اداره کل امور کارگزاریهای رسمی اعالم نمایند

 .رعایت این استانداردها اقدام  نمایند مستمر در فواصل زمانی سه ماهه در زمینه

ادارات کل استانها می بایست در صورت عدم رعایت موارد فوق الذکراز ساوی کارگزاریهاای رسامی در مادت زماان       -4

تعیین شده، مراتب را به همراه مستندات الزم ههت اتخاذ تصمیم و طر  در ستاد صدور هواز کارگزاریهای رسامی باه   

 . ریهای رسمی  اعالم نماینداداره کل امور کارگزا

کارگزاریهای ادارات کال ،روساای   (رابطین )مسئول حسن اهرای این بخشنامه ،  مدیران کل ،معاونین بیمه ای ، کارشناسان ارشد 

 .امورکارگزاریهای شعب ومسئولین کارگزاری ذیربط  می باشند( رابطین ) شعب  ، معاونین بیمه ای ،کارشناسان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 یقالتوف ... و من ا

  دكتر سیدتقی نوربخش 

 مدری عامل

 پاراف/  انم و انم خانوادگی

 کارشناس تهیه کننده

 پاراف/  انم و انم خانوادگی

 اداره/  روهرئیس گ 

 پاراف/  انم و انم خانوادگی

 معاون مدریکل

 پاراف/  انم و انم خانوادگی

 مدریکل

 پاراف/  انم و انم خانوادگی

 معاونت ذریبط

 محمدحسن زدا محمدقوامی سعید تاهیک امیرعلی ستایش حسن هودکی

 پاراف/    انم و انم خانوادگی

  دبیر شورای فنی 

 پاراف/    انم و انم خانوادگی

 رئیس شورای فنی

 پاراف/    انم و انم خانوادگی

 نماینده معاونت حقوقی و امور مجلس  

 پاراف/    انم و انم خانوادگی

 سررپست  دفتر قوانین و مقررات 

    


