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 مدریان ک  تأمین اجتماعی استان

 مدری ان ردمان تأمین اجتماعی استان 
 با سالم 

و نهصکد و زشکیمی   یک  زکرار (5) در اجرای بند و 22/02/0022مورخ  00211/22/0111پیرو بخشنامه شماره 

تسکهی  و  بر زای عملیاتی سازمان مبنیدر راسیای تحقق برنامه ، زمچنی 05/12/0022جلسه زیأت مدیره مورخ 

مندی جامعه، ارتقاء سطح رضایت افراد ای به آحادروان سازی امور، تسریع در فرآیند تعمیم و گسیرش پوشش بیمه

 گردد: مقرر میکازش زرینه زا مه شدگان و بی ومیقاضیان 

صکاحبان بیمه  :)شام  کلیه میقاضیان بیمه با مازیت اخییاری که بیمه مورد درخواست آنان جنبه غیر اجباری دارد

کارفرمایکان صکن،ی،  زای توافقی،بیمهایرانیان خارج از کشور،  بیمهاخییاری،  طورحرف و مشاغ  آزاد، ادامه بیمه به

درصکورت ...(  ودار شناسکهشاغالن صنایع دسکیی  بافان وکارگران ساخیمانی، رانندگان، خادمی  ثابت مساجد، قالی

 باشند:احراز توامان شرایط ذی  از انجام معاینات پرشکی اولیه معاف می

  .دداشته باشن (نرخ کامل)با سال قبل از تاریخ درخواست یک سال سابقه پرداخت حق بیمه ده  ظرف -

 باشند. (نرخ کاملروز سابقه پرداخت حق بیمه )با  09دارای یک سال قبل از تاریخ درخواست ظرف  -

، روسکا وکارشناسکان ارشکد  مربوطهمعاونی  ی درمان و ریت زا،مدیمسئول حس  اجرای ای  بخشنامه مدیران ک  

روسکا وکارشناسکان ارشکد ای، زکای بیمکهروسا و مسئولی  واحکدنامنویسی و حسابهای ان،رادی،  و شدگاناموربیمه

کارشناسان ارشد )رابطی ( امورکارگراریها و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامی  زای پرشکی، کمیسیون

 خوازند بود .

 

 

  مصطفی ساالری  
 

 

 
 مانو در  ایعاونت بیمهمحوزه: 

 (یاجبار ریغ ) ت اختیارییبا ماه مهیب انیمتقاضولیه ی اپزشک ناتیاز معا تیمعاف موضوع:



 
 اجتماعیمینأت سازمان

 اعال ریمد

 

 

 بسمه تعالی

 اجتماعیوزارت تعاون ،کار و رافه 

 

 
 5691/66/5111 شماره:
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  ويپست:
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 « بخشنامه»

 
 

 

 مدریان ک  تأمین اجتماعی استان

 مدری ان ردمان تأمین اجتماعی استان 
 با سالم 

و نهصکد و  یک  زکرار (5) و در اجکرای بنکد 22/02/0022مکورخ  00211/22/0111رو بخشنامه شماره پی احیراما؛

 بکر زای عملیاتی سازمان مبنیدر راسیای تحقق برنامه ، زمچنی 05/12/0022زشیمی  جلسه زیأت مدیره مورخ 

جامعکه، ارتقکاء سکطح  افکراد به آحاد ایتسهی  و روان سازی امور، تسریع در فرآیند تعمیم و گسیرش پوشش بیمه

 گردد: مقرر میکازش زرینه زا بیمه شدگان و  ومندی میقاضیان رضایت

صکاحبان بیمه  :)شام  کلیه میقاضیان بیمه با مازیت اخییاری که بیمه مورد درخواست آنان جنبه غیر اجباری دارد

کارفرمایکان صکن،ی،  زای توافقی،بیمهیان خارج از کشور، ایران بیمهاخییاری،  طورحرف و مشاغ  آزاد، ادامه بیمه به

درصکورت ...(  ودار شناسکهشاغالن صنایع دسکیی  بافان وکارگران ساخیمانی، رانندگان، خادمی  ثابت مساجد، قالی

 باشند:احراز توامان شرایط ذی  از انجام معاینات پرشکی اولیه معاف می

  .داشته باشند (نرخ کامل)با یک سال سابقه پرداخت حق بیمه سال قبل از تاریخ درخواست ده  ظرف -

 باشند. (نرخ کاملروز سابقه پرداخت حق بیمه )با  09دارای یک سال قبل از تاریخ درخواست ظرف  -

مسئول حس  اجرای ای  بخشنامه مدیران ک  ،مدیریت زای درمان و معاونی  مربوطه ، روسکا وکارشناسکان ارشکد 

ای، روسکا وکارشناسکان ارشکد زکای بیمکهو نامنویسی و حسابهای ان،رادی، روسا و مسئولی  واحکد شدگاناموربیمه

زای پرشکی، کارشناسان ارشد )رابطی ( امورکارگراریها و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامی  کمیسیون

 خوازند بود .

 

 
 
 

  مصطفی ساالری  

 

 
 و درمان ایمعاونت بیمهحوزه: 

 (یاجبار ریغ ت اختیاری )یبا ماه مهیب انیمتقاضی اولیه پزشک ناتیاز معا تیمعاف موضوع:

 



 
 اجتماعیمینأت سازمان

 اعال ریمد

 

 

 بسمه تعالی

 اجتماعیوزارت تعاون ،کار و رافه 
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 / پارافانم و انم خانوادگی

 کارشناس تهیه کننده

 / پارافانم و انم خانوادگی

 / ادارهرئیس گروه

 / پارافانم و انم خانوادگی

 معاون مدریک 

 / پارافانم خانوادگیانم و 

 مدریک 

 / پارافانم و انم خانوادگی

 معاونت ذریبط

 

 

    

 

 

    

 
 

    




