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 …… ………اجتماعی استان اداره کل تامین 

 

  ( ( صص))محمّدمحمّدو آل و آل ( ( صص))محمّدمحمّدباسالم و صلوات بر باسالم و صلوات بر 

دستورالعمل جامع تکوین و فعالیت کارگزاریهای رسمی و  6- 2- 4بند  2با عنایت به تبصره احتراماً،          

متورد ییتاز مطتانبین و     به منظور استفاده از ظرفیتت و بتا ی کتارگزاری  تای رستمی در ارامته  تدما        

از تاریخ ابالغ این دستور اداری کارگزاری  ای ساماید ی وضعیت مراجعین و ارتقاء سطح رضایتمندی، 

رسمی تامین اجتماعی می توایند اموری را به ییابت از کارفرمایتا  ، بیمته گتدگا  و مرتتمری بنیترا  بته       

جهت صحت ایجام کار بتا رعایتت صترفه و      زمرا نمایی صور  ایجام بطش یا تمامی از کار و یا ارامه 

لتاا مقتضتی استت دستتور فرمامیتد      . صالح صندوق و تضمین منافع قایویی و گرعی مطانبین ایجتام د نتد  

 .ضوابط و مقررا  ذیل دقیقاً مدیظر قرار گیرد
 

 :امور قابل انجام در قالب نیابت  - 1

تنظیم لیرت و دیرکت به ییابت از نرف کارفرمایا  متقاضتی ستا از   ارامه را نمایی، ایجام محاسبا   زم و تهیه و  :الف 

 . ا ا ییابت وفق فرم سیوست

کارفرمتا و دریافتت لیرتت و دیرتکت کارفرمایتا ، دفتاتر درمتایی بیمته         ( کارگاه یا دفتر مرکزی)مراجعه به محل کار  :ب

گزاری و تحویل آ  به کارفرما، ارامته فترم   گدگا   ما  کارگاه جهت تمدید اعتبار یا صدور و تعویض دفاتر در محل کار

 .   ای مورد ییاز کارفرمایا  و بیمه گدگا  در محل کار و ارایه آ  به گعب از جایب کارفرما و بیمه گدگا 

و فتیش مرتتمری بنیترا  از نریتق درگتاه الکتروییکتی       ( سرینتت ستابقه  )تهیه و ارامه یرطه کاغای سابقه بیمه گتدگا    :ج

ا نمایی  ای  زم در  صوص یواقص احتمالی موجود در یرطه کاغای و جمع آوری سوابق سایر گعب صندوق و ارامه ر

 .و کارگا های بیمه گدگا  و را نمایی  ای احتمالی و مورد ییاز مرتمری بنیرا 

و  برگزاری کالس  ای آموزگی جهت ارتقاء دایش، آگا ی و تغییر رفتار مناسب و برط تعتامال  فتی متابین صتندوق     :د

 . گرکای اجتماعی در جهت بهبود امور اجرایی و توسعه فر نگ مناسب بیمه ای در جامعه مطانب

در این  صوص دفاتر کارگزاری مکلفند با توجته بته موافقتت  تای اولیته کارفرمایتا  کارگا هتای منتموت قتایو  تتامین           

دوره ، متدرس دوره ، تعتداد مطتانبین ، یتو       زما  و مکا  اجرای دوره ، محتویتا  )اجتماعی یربت به ارامه سیننهاد جامع 

 .به ادارا  کل استایها  جهت ا ا مجوز ای  زم از نریق دفتر امور کارگزاری  ای رسمی اقدام یمایند...( مطانبین و

 

 انجام برخی از امور به نیابت از بیمه شدگان، کارفرمایان : موضوع

 و مستمری بگیران توسط کارگزاریهای رسمی

 حوزه 

فنی و درآمد 

  

 دستور 

 اداری 
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با رعایت یکا  ذیل قابتل ایجتام متی باگتد و ادارا  کتل و واحتد ای اجرایتی        ( 1)کلیه فعالیت  ای بند 

 :مرا ی با کارگزاری  ای رسمی در جهت دستیابی به ا داف مورد یظر می باگندمکلف به معاضد  و  
ایجام فعالیت  ای اگاره گده صرفا در محدوده  گتعب متادر قابلیتت اجرایتی داگتته و کتارگزاری  تای رستمی از ارامته           - 

صور  ضترور  و بته منظتور    در .  دما  به سایر کارفرمایا  ، بیمه گدگا  و مرتمری بنیرا  سایر گعب منع گردیده اید

دفتر امتور کتارگزاری  تای      ما ننیادارا  کل، موضو  فعالیت با  تامیداثربطنی  دما  و در واست کارگزاری  ا و 

 .رسمی قابل ترری به سایر گعب می باگد

 ریت  از   صندوق در قبات  دما  ارامه گردیده حق الزحمه ای سردا ت یطوا د کرد و کلیه  زینه  ای ایجام گتده در  - 

 . دما  صرفا از نریق ذینفعا  در قالب حق الزحمه دریافت می گردد

میزا  حق الزحمه  ری  از  دما  اگاره گده به مولفه  ای مطتلفی از قبیل زما  ایجام  دمت ،  زینه ایجتام  تدمت ،    - 

 کارگزاریهتا ولتیکن  . ی دارد در یهایت رضایت یرتبی گیریتده  تدمت برتتن    ... حجم کار ،  بعد مرافت ، ییروی ایرایی و 

استتا  یرتبت بته     ادارا  کتل مکلفند سا از ایجام ی  دوره آزماینی چهار ما ه از زما  ابالغ این دستور اداری از نریتق  

سیننهاد حداقل و حداکثر حق الزحمه  ر  دمت با توجه به موقعیت جغرافیایی و گرایط اقتصادی و فر ننتی و بتومی   تر    

 .یربت به تدوین حق الزحمه  دما  ماکور اقدام گوداز ایجام بررسیهای  زم استا  اقدام تا سا 

بیمته  )که در اثر عملکترد  تود بته صتندوق و مطتانبین آ        ی رسمی در قبات  رارا  و زیایهای احتمالیکارگزاری  ا - 

  و زیتا  وارده بته آیتا  را    وارد می آید مرئولیت داگته و می بایرتی کلیه  رارا( مرتمری بنیرا  وگدگا ، کارفرمایا  

 .این موضو  مایع از بر ورد ایضبانی و جرایم احتمالی صندوق در این گویه از مرامل یمی باگد. جبرا  یمایند

 . زم باکر است قبل از ارامه  ر گویه  دمت فوق به کارفرمایا ، ا ا فرم ییابت از آیا  الزامی است* 

 

 :ابت قابل انجام در قالب نیغیر امور  - 2
 .موارد منابه رگویه منارکت در زمینه تنظیم  یحه، داد واست، دفاعیه و ( الف

 .صندوق( له یا علیه)گرکت در جلرا ، مجامع،  یئا  و سایر کایویهای قضایی به عنوا  نرف دعوی یا وکیل وی ( ب

 .مور ارباب رجو  ر گویه مراجعه غیر ضرور به واحد ای ملکی سازما  جهت کارسازی و واسطه گری ا( ج

ایجام  ر گویه امور سیرتمی یا منورتی مغایر با قوایین جاری صندوق و ارامه را کار ای من غیتر حتق کته بته یتوعی بتا       ( د

 .منافع صندوق در تضاد بوده یا آ  را به  طر می ایدازد

و مقتررا  صتندوق مغتایر  داگتته و      ایجام  ر گویه فرایند یا اقدامی در قالب ییابت از جایب کارفرمایا  که با قتوایین (  ت

 .موجبا  ضرر و زیا  به صندوق یا احدی از ذینفعا  آیرا فرا م یماید

 

تاریخ ارامه  دمت ، میزا  و حجم کتار،  )کارگزاری  ای رسمی مکلفند  حداکثر تا روز سنجم  رماه عملکرد اجرایی - 3

م و گعب موظفند سا از جمع بندی عملکرد اجرایی کارگزاری ماه قبل را نی یامه اداری به گعبه اعال( حق الزحمه دریافتی

ادارا  کل استایها مکلفند آمار عملکرد مربونه را .  ای تابعه حداکثر تا روز د م مراتب را به اداره کل استا  ارسات یمایند

 . مطابق با سایر آمار ای جاری به دفتر امور کارگزاری  ای رسمی ارسات یمایند
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رای این دستور اداری مدیرا  کل ، معاویین بیمه ای ، روسا و کارگناستا  ارگتد درآمتد،    مرئوت حرن اج

یامنویری و مرتمریهاو کارگناسا  ارگد کارگزاریها در ادارا  کل ، روسای گتعب ، معتاویین بیمته ای و    

گتعب و   مرئولین درآمد، یامنویری و مرتمریها، مرئولین فرابری داده  ا و کارگناسا  کتارگزاری  تا در  

 مچنین گرکت مناور مدیریت و  دما  ماگینی تتامین جهتت تهیته یترم افزار تای متورد ییتاز و ایجتاد         

 .دسترسی  ای  زم برای کاربرا  کارگزاریها  می باگند
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

    

 درآمدمعاونت فنی و 


