
 
 اجتماعیمینأت سازمان

 

 
 جمهوری اسالمی اریان                                                                          

 وزارت تعاون ،کار و رافه اجتماعی                                                                   

 

 
 28901/99/2888 شماره:

 20/28/2999 اترخی:
رد ويپست:  ندا

 

 99982تلفن: 2999999999،کدپستی:999تهران:خیابان آزادی، پالک    98229282ش ش :

 ...... مدیرعامل  محترم ینمعاون 

 ادارات کل و دفاتر مستقل ستادی ......

 اداره کل تأمین اجتماعی استان ......
یک هزار و هشتصد و بیست  و دومتی   "9"بیمه به آحاد افراد جامعه و در اجرای بند  پوششگسترش تعمیم وبه منظور 

بتر " با ارائته اتارت دانشتجوئع معت تردانشگاهها دانشجویان " سازمان یأت مدیره محترمه 92/50/29صورتجلسه مورخ 
 از امتتر نوواهتد بتود  شورای عالع ااربرابر حداقل دستمزد مصوب  1/1از  اساس درآمد م نای پرداخ  حق بیمه اه 

بنتابرای  بته منظتور  انتدگرفتته بیمه صاح ان حرف و مشاغل آزاد قرارمربوط به قانون مقررات  مشمول 11/50/29تاریخ 
ع را به مفاد بنتد هتای زیتر جلت  نظر واحدهای اجرائضم  تنفیذ اقدامات گذشته در ای  زمینه   اجرای صحیح مقررات

 :  نمایدمع

چنانچه دانشجو صرفاً به تحصیل اشتغال داشته و تح  تکفل قانونع پدر و یا مادر باشد  بهره منتدی وی از ختدمات  -1
درمانع سازمان به ت ع والدی   همزمان با بیمه پردازی در قال  بیمه صاح ان حرف و مشاغل آزاد )بیمه دانشتجویع  

 با رعای  سایر شرایط مقرر امکان پذیر خواهد بود.

گردد لتذا در صتورتع اته دانشتجوض ق ضتوابط مربوضته مشتمول دریافت  با توجه به اینکه تحصیل شغل تلقع نمع -9
وب قتانون چمستمری بازماندگان باشد  پذیرش درخواس  و عقد قرارداد با وی همزمان با دریاف  مستمری در چار

دیهع است  در ستایر متوارد  اجترای دقیتق بیمه صاح ان حرف و مشاغل آزاد ) بیمه دانشجویع  بالمانع مع باشد. بت
ضوابط و مقررات قانون یادشده شامل شرط سنع  دستمزد م نای پرداخ  حق بیمته و ... در خصتوا ایت  ق یتل از 

 افراد الزامع خواهد بود. 
 وصتولشدگان   مهیب ع  رؤسا و اارشناسان ارشد امور فنیا مهیب  یال ومعاون رانیبوشنامه مد  یا یمسئول حس  اجرا

هتا ومستئول  ی  امور اتارگزار ی  اارشناسان ارشد )رابطیانفراد یو حسابها عسی  نامنوها یمستمر ع  امورفنمهیحق ب
شترا  مشتاور  زینو  ع شط و مسئولی  مرت رؤسا  دفتر آمار و محاس ات اقتصادی و اجتماعع  آمار ادارات ال استانها

 خواهند بود.  یمأت عنیو خدمات ماش  یریمد

 

 

 

 

 

 من ا... التوفیقو 

  محمدحسن زدا  

 سررپست سازمان تأمین اجتماعی

 

 حوزه  دانشگاههاموضوع: بیمه دانشجویان 

 معاونت بیمه ای 

 

 

             586بخشنامه 

 شدگان  امور فنی بیمه
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 معاون محترم ......

 ادارات کل و دفاتر مستقل ستادی ......

 اداره کل تأمین اجتماعی استان ......
 92/50/29یتک هتزار و هشتصتد و بیست  و دومتی  صورتجلسته متورخ  "9"بیمه به آحاد افراد جامعه و در اجرای بند  پوششگسترش تعمیم وبه منظور 

برابتر حتداقل  1/1از  بر اساس درآمد م نای پرداخت  حتق بیمته اته " با ارائه اارت دانشجوئع معت ردانشگاهها دانشجویان " سازمان یأت مدیره محترمه
بیمته صتاح ان حترف و مشتاغل آزاد مربتوط بته قتانون مقتررات  مشتمول 11/50/29تتاریخ  از امتتر نوواهتد بتود  ای عتالع اتاردستمزد مصوب شتور

نظر واحدهای اجرائع را به مفاد بند های زیتر جلت  متع  ضم  تنفیذ اقدامات گذشته در ای  زمینه  بنابرای  به منظور اجرای صحیح مقرراتاند گرفتهقرار
 نماید : 

لتدی   چنانچه دانشجو صرفاً به تحصیل اشتغال داشته و تح  تکفل قانونع پدر و یا مادر باشد  بهره مندی وی از خدمات درمانع ستازمان بته ت تع وا -1
  همزمان با بیمه پردازی در قال  بیمه صاح ان حرف و مشاغل آزاد )بیمه دانشجویع  با رعای  سایر شرایط مقرر امکان پذیر خواهد بود.

گردد لذا در صورتع اه دانشجوض ق ضوابط مربوضه مشمول دریاف  مستتمری بازمانتدگان باشتد  پتذیرش توجه به اینکه تحصیل شغل تلقع نمع با -9
زاد ) بیمته دانشتجویع  بالمتانع وب قتانون بیمته صتاح ان حترف و مشتاغل آچدرخواس  و عقد قرارداد با وی همزمان با دریاف  مستمری در چتار

ع اس  در سایر موارد  اجرای دقیق ضوابط و مقررات قانون یادشده شتامل شترط ستنع  دستتمزد م نتای پرداخت  حتق بیمته و ... در باشد. بدیهمع
 خصوا ای  ق یل از افراد الزامع خواهد بود. 

  هتا یمستتمر ع  امتورفنمهیحق ب وصولشدگان   مهیب ع  رؤسا و اارشناسان ارشد امور فنیا مهیب  یال ومعاون رانیبوشنامه مد  یا یمسئول حس  اجرا
دفتتر آمتار و محاست ات اقتصتادی و هتا ومستئول آمتار ادارات اتل استتانها و  ی  امور اارگزار ی  اارشناسان ارشد )رابطیانفراد یو حسابها عسینامنو

 خواهند بود.  یمأت عنیو خدمات ماش  یریشرا  مشاور مد زینو ط شع  و مسئولی  مرت   رؤسا   اجتماعع

 

 

 

 

 
 

 

 

 من ا... التوفیقو 

  محمدحسن زدا  

 سررپست سازمان تأمین اجتماعی

 / پارافانم و انم خانوادگی

 کارشناس تهیه کننده

 / پارافخانوادگیانم و انم 

 / ادارهرئیس گروه

 / پارافانم و انم خانوادگی

 معاون مدریکل

 / پارافانم و انم خانوادگی

 مدریکل

 / پارافانم و انم خانوادگی

 معاونت ذریبط

 زهره تابانع

 مجید ملکع
 محمد حس  زدا منصور آتشع سهراب صفائع محمود  علع بوشع

 

 معاونت حقوقی نماینده حقوقی شورای فنی معاونت رئیس شورای فنی معاونت دبیر شورای فنی معاونت

    

 

 حوزه  بیمه دانشجویان دانشگاههاموضوع: 

 معاونت بیمه ای 

 

 

             586بخشنامه 

 شدگان  امور فنی بیمه

 


