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 .............اداره کل تأمین اجتماعی استان
 با سالم

در اجرای بند سه مصوبه بیست و چهارمین جلسه هیات امناء محترم تامین اجتماعی و در راستای تسهیل و روان سازی امور و واگذاری 
، نظر به کارگزاری های رسمی سازمان ادامه بیمه به طور اختیاریفرآیندهای مرتبط با بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و 

 : را به موارد ذیل جلب می نماید واحدهای اجرائی وکارگزاری ها ی رسمی سازمان
 بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد :الف   
شوامل  )خذ مدارک موورد نیواز   ، نسبت به او عنداللزوم سوابق پرداخت حق بیمه  متقاضیدر صورت احراز شرایط سنی  یکارگزار- 1

، یو  قعهوه عکو  و    ویفرم تکمیل شده درخواست بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد ، تصویر شناسنامه و افراد تحت تکفل قانونی 
موی توانود پو  از تکمیول فورم نامنویسوی       ی بدیهی است در این صورت کوارگزار . و ثبت درخواست در دبیرخانه اقدام می نماید ...(

   و ثبت اطالعوات هوویتی متقاضوی در پای واه هوویتی     ( در صورت لزوم)جهت اختصاص شماره بیمه ماخوذه راضی مدارک توسط متقا
 . بیمه شدگان به شهبه مربوطه تحویل نماید

 مشاغل خاص اشتغال به کار دارند و برابر ضوابط مربوطه پذیرش درخواست درمتقاضیانی که  مجاز به انجام امور یکارگزار : 1ذکرت
همانند زنان سرپرست خانوار، مددجویان ، مربیان مهد کودک خود مال  ) آنان منوط به ارائه مهرفینامه از مراجع ذیصالح می باشد 

 . در شهبه صورت پذیرد کمافی السابق نبوده و می بایست کلیه فرآیندهای بیمه ای آنان...( مشمول یارانه، نویسندگان و 
در صوورت وجوود سوابقه    قاضی با توجه به مقررات ، مستلزم سابقه پرداخوت حوق بیموه قبلوی باشود،      وضهیت سنی متچنانچه  : 2ذکرت

پ  از تکمیل فرم های مربوطه توسط متقاضی ، مدارک و فرم های موورد نظور را بوه     تواند میی کارگزارپرداخت حق بیمه مورد نیاز
نسبت به استهالم سابقه و ریز دسوتمزد   یسابقه ، کارگزار تجمیعز تحویل و پ  ا مادرمنظور جمع آوری سوابق و ریز دستمزد به شهبه 

بدیهی است این امر صرفاً جهت .عمل نماید 3ازشهبه اقدام و در صورت احرازشرایط متقاضی ، معابق بند و همچنین اخذ پاسخ استهالم 
 .              ظر گرفته شده است تسریع در امور و ممانهت از تکرار مراجهه متقاضی به شهبه و کاهش حجم مراجهات در ن

مکلف است پ  از ثبت تقاضا حداکثر ظرف مدت دو ماه بررسی های الزم از قبیل احراز اشتغال بوه کوار متقاضوی در     یکارگزار -  2
ضومن   شغل مورد ادعا ، شرایط سن و سابقه ، مهرفی به کمیسیون پزشکی و اخذ نظریه مرجوع موذکور را انجوام داده و سوت  نتیجوه را     

مکانیزه  حسب مورد به متقاضی اعوالم نمایود و متقاضوی     3و 2تهیین نرخ و میزان حق بیمه ماهانه با استفاده از فرم های پیوست شماره 
حق بیمه برابر مهلت مندرج در برگ پرداخت حق بیمه اقدام قاد قرارداد و پرداخت نیز حداکثر ظرف مدت یکماه می بایست جهت انه

سوتری گوردد شوروم امور بیموه      ( دو ماه واحد اجرائی و یکماه مهلت متقاضوی  ) ت چنانچه به عللی سه ماه مهلت مقرربدیهی اس. نماید
 .  منوط به تسلیم درخواست مجدد و رعایت سایر شرایط مربوطه خواهد بود

موورد بوه روش هوای زیور      کارگزاری می بایست به منظور احراز اشتغال به کار متقاضی بیمه صاحبان حرف و مشواغل آزاد حسوب   - 3
 :اقدام نماید 
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همانند ) در مواردی که اشتغال به کار متقاضی مستلزم دارا بودن پروانه و یا مجوز اشتغال از مراجع ذیصالح مربوطه باشد  -  الف
 . ی ضبط گرددالزم است تصویر مستندات مربوطه از متقاضی اخذ و در پرونده فنی و... ( کارفرمایان ، بازرگانان ، پزشکان و 

انجام فهالیت مربوطه  دارند در صورتی کهاشتغال به کار و بدون پروانه ، متقاضیانی که به صورت سیار پذیرش در خواست بیمه   - ب
با رعایت سایر شرایط مقرر داللت بر صحت اظهارات متقاضی نماید ، و شواهد و قرائن  اشدنبمهمول  ضوابط قانونی و عرفبا مغایر 
 هع خواهد بود در غیر این صورت کارگزاری می بایست موضوم را جهت بررسی صحت و سقم اشتغال به کار متقاضی در حرفبال مان

پ  از بررسی موضوم نتیجه را به کارگزاری اعالم در اسرم وقت نیز مکلف است  مزبور مورد ادعا به شهبه ذیربط منهک  و شهبه
 .نماید 

و فهالیت آنان در منازل  اشتغال به کار داشته... رف مشمول از قبیل خیاطی ، آرایش ری و که به حی زنانپذیرش درخواست  - ج
مراجع ذیصالح ، اخذ مستندات  مسکونی انجام  می پذیرد در صورت دارا بودن گواهی و یا پروانه مهارت حرفه ای صادره از سوی

ارائه مستندات می باشند از  "بیمه زنان خانه دار"با عنوان اد قرارداد ضمناً متقاضیانی که خواهان انهق.شدخواهد  انجاممربوطه از آنان 
 .می باشدهارات متقاضی در این خصوص کافی و مالک عمل ظمستثنی بوده و ااشتغال 

مکلف است بهد از تعبیق  یچنانچه متقاضی و خانواده وی تمایل به استفاده از حمایت درمانی سازمان داشته باشد ، کارگزار - 4
 لزوم ،  صورت در  44/ 2/ 11  مورخ  026/ 1شماره  مقرر در دستور اداری  ضهیت آنان از حیث سابقه ، با ملحوظ نظر داشتن شرایطو

موضوم پیوست ) مشترک بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و ادامه بیمه به طور اختیاری  5وی را براساس فرم شماره  خانواده
 .به مراکز درمانی مهرفی نماید( ور فنی بیمه شدگان ام 051جای زین شماره  بخشنامه

خانواده ، از وی  دریافت فرم انجام مهاینه مکلف است پ  از وصول نظریه کمیسیون پزشکی در خصوص متقاضی و یکارگزار - 5
 .جهت انهقاد قرارداد به کارگزاری دعوت به عمل آورد

اد و ثبت اطالعات آن در سیستم ، نسبت به اخذ پرینت قرارداد اقدام و پ  از با تنظیم قرارد یپ  از مراجهه متقاضی، کارگزار - 0
    مسئول. کنترل فرم قرارداد کلیه مدارک را به متقاضی تحویل و وی را جهت امضاء و احراز هویت به شهبه راهنمائی می نماید 

رل و شرایط متقاضی را با مقررات مربوطه تعبیق امورفنی بیمه شدگان شهبه مکلف است به محض حضور متقاضی کلیه مدارک را کنت
و پ  از ثبت قرارداد  نمودهقرارداد را جهت امضاء و احراز نهائی هویت به رئی  شهبه ارائه  شخصاً داده و بهد از تائید آن ، متقاضی

 .یددر دبیرخانه ، اولین برگ پرداخت حق بیمه را از شهبه دریافت و نسبت به پرداخت آن اقدام می نما

 ادامه بیمه به طور اختیاری  :ب  
شامل )، نسبت به اخذ مدارک مورد نیاز و عنداللزوم سوابق پرداخت حق بیمه متقاضی در صورت احراز شرایط سنی  یکارگزار- 4

و  ...(، ی  قعهه عک  و  وی فرم تکمیل شده درخواست ادامه بیمه به طور اختیاری ، تصویر شناسنامه و افراد تحت تکفل قانونی
می تواند پ  از تکمیل فرم نامنویسی توسط  یبدیهی است در این صورت کارگزار. ثبت درخواست در دبیرخانه اقدام می نماید

          و ثبت اطالعات هویتی متقاضی در پای اه هویتی( در صورت لزوم)جهت اختصاص شماره بیمه ماخوذه را متقاضی مدارک 
 . حویل نماید بیمه شدگان به شهبه مربوطه ت

در صورت  باشد ،  قبلی مستلزم سابقه پرداخت حق بیمهقاضی ادامه بیمه به طور اختیاری در مواقهی که پذیرش درخواست مت - 8
پ  از تکمیل فرم های مربوطه توسط متقاضی ، مدارک و فرم های  تواندمی  یکارگزاروجود سابقه پرداخت حق بیمه مورد نیاز ،

   نسبت به استهالم سابقه و ی، کارگزار تجمیعتحویل و پ  از  مادرظور جمع آوری سوابق و ریز دستمزد به شهبه مورد نظر را به من
بدیهی است این . عمل نماید  9اقدام و در صورت احراز شرایط متقاضی ، معابق بند و همچنین اخذ پاسخ استهالم از شهبه  ریز دستمزد

 . هت از تکرار مراجهه متقاضی به شهبه و کاهش حجم مراجهات در نظر گرفته شده است امر صرفاً جهت تسریع در امور و ممان

مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ثبت تقاضا نسبت به بررسی اسوتحقا  یوا عودم اسوتحقا  متقاضوی از       یکارگزار -  9
پیوست  بخشنامه  3و 2را حسب مورد برابر فرم های شماره اقدام و نتیجه ..... لحاظ شرایط سن و سابقه ، مهرفی به کمیسیون پزشکی و

امور فنی بیمه شدگان به آدرس متقاضی اعالم نماید و متقاضی نیز از تاریخ اعالم کتبوی موافقوت سوازمان حوداکثر بوه       051جای زین 
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به عللی مهلت های مقرر ستری  بدیهی است چنانچه. مدت بیست روز فرصت دارد جهت انهقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه اقدام نماید
 .گردد شروم  امر بیمه منوط به تسلیم درخواست مجدد و رعایت سایر شرایط مربوطه خواهد بود

 ویموظف است بهد از تعبیق وضهیت متقاضی از حیث سابقه ، در صورت لزوم متقاضی و افراد تحت تکفول قانونی  یکارگزار -  16
 051موضوم  بخشنامه جای زین ) یمه صاحبان حورف و مشاغول آزاد وادامه بیمه  به طور اختیاری مشترک ب 5را بر اسواس فرم شماره 
 .جهت انجام مهاینه پزشکی به مرکز درمانی مهرفی نماید( امور فنی بیمه شدگان 

ده وی ، با تکمیول  فورم   می بایست بهد از اخذ نظریه کمیسیون پزشکی و دریافت فرم انجام مهاینات متقاضی و خانوا یکارگزار -  11
امور فنی بیمه شودگان از متقاضی دعوت به عمل آورده تا جهت انهقاد قرارداد به کارگزاری   051پیوست بخشنامه جای زین  2شماره 

 . مراجهه نماید
ذ پرینوت قورارداد   پ  از مراجهه متقاضی به کارگزاری ، کارگزار با تنظیم قرارداد وثبت اطالعات آن در سیستم ، نسوبت بوه اخو    - 12

راهنموائی   مربوطوه  اقدام و پ  از کنترل فرم قرارداد کلیه مدارک را به متقاضی تحویل و وی را جهت امضاء و احرازهویت به شوهبه 
 می نماید ، مسئول امور فنی بیمه شدگان شهبه مکلف است به محض حضور متقاضی کلیه مدارک را کنترل نماید و شرایط متقاضی را 

قرارداد را جهت امضاء و احراز نهائی هویوت بوه رئوی  شوهبه ارائوه       شخصاً مربوطه تعبیق داده و بهد از تائید آن ، متقاضی با مقررات
 .پ  از ثبت قرارداد در دبیرخانه، اولین برگ پرداخت حق بیمه را از شهبه اخذ و نسبت به پرداخت آن اقدام می نماید نموده و

 سایر موارد - ج
از ابتدا تا مراحل پایانی می بایست توسط ی  فرد مشخص که طی نامه ای از طریق مسوئول کوارگزاری    فو  الذکر کلیه مراحل-31

  .به شهبه مهرفی می گردد در کارگزاری انجام پذیرد
ختیوار  واحدهای اجرائی مکلفند ی  نسخه از کلیه بخشنامه ها و دستورالهمل های مرتبط در این زمینوه را بوه محوض وصوول در ا     - 14

 .کارگزاری مربوطه قرار دهند 
به منظور اجتناب از هرگونه خعای احتمالی ، مسئولیت نظارت بر صحت انجام کار در کلیه مراحل برقراری  بیمه صاحبان حورف   - 15

 .و مشاغل آزاد و ادامه بیمه به طور اختیاری به عهده مسئول کارگزاری خواهد بود
   روسا و کارشناسان ارشد امور فنی مسئولین کارگزاری ها ، مدیران کل ، مهاونین بیمه ای ، مسئول حسن اجرای این دستور اداری

 مسئولینامور کارگزاری ها در ادارات کل استان ها ، آمار و اطالعات ، نامنویسی وحسابهای انفرادی ، ، بیمه شدگان ، درآمد حق بیمه
 . مات ماشینی تامین خواهند بودذیربط در واحدهای اجرائی و شرکت مشاور مدیریت و خد
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