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مقدمه
بی تردیـد از اهـم رویکردهـای اجـرای مناسـب و بهینـه قوانیـن و مقـررات در 
حوزه هـای گوناگون، اجتماعی سـازی، اطالع رسـانی صحیح و ارتقـاء آگاهی های 

جامعـه هـدف نسـبت به ایـن قبیل مقـررات می باشـد. 
سـازمان تأمیـن اجتماعـي ج.ا. ایـران با اتـکا به سـاختار خود تحت عنـوان نهاد 
عمومـي و غیردولتـي، هویتـي اجتماعـي و اقتصـادي دارد و آرمان آن دسـتیابي 
به سـازماني اسـت دانش مـدار، كارآمد، پایـدار، امانتدار و پاسـخگو كـه از طریق 
ارتقاي كیفیت زندگي و بهبود سـطح معیشـت و سـالمت بیمه شـدگان و خانواده 
آنـان در جهـت اعتـالي كرامت انسـاني و كمك به تحقـق عدالـت اجتماعي گام 
برمي دارد، با هدف ایجاد انسـجام اجتماعی در گسـتره جهانـی و تقویت پیوندها و 
عالئـق میهنی آحـاد ایرانیان در اقصی نقـاط جهان و به منظور تعمیم و گسـترش 
پوشـش، امـکان بهره مندی از تأمیـن اجتماعی و همچنیـن ادامه بیمه پـردازی را 
بـرای آن دسـته از ایرانیانی كه در ایـران زندگی نمی كنند و تمایل به مشـاركت و 
برخـورداری از تأمین اجتماعـی دارند، در چارچـوب مقررات بیمـه ایرانیان خارج 
از كشـور و با امـکان انتخاب تعهـدات و حمایت های مختلف، فراهم نموده اسـت. 
بـر همیـن اسـاس مهم تریـن خدمـات و حمایت هـاي سـازمان تأمیـن اجتماعي 
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برای ایرانیان خارج از كشور عبارتند از: 

مستمري بازنشستگي   
مستمری ازكارافتادگي    

مستمري بازماندگان   
درمان داخل كشور  

پرداخت كمك هزینه وسایل كمك پزشکي   
)اوروتز و پروتز( 

كمك هزینه كفن و دفن  

مجموعـۀ حاضر به جهـت معرفی اجمالـی مباحث 
عمومـی بیمـه ایرانیان سـاكن در خارج از كشـور و 

به منظور شناسـائی بیشـتر مفاهیم تدویـن گردیده 
اسـت. امیـد اسـت ایـن مجلـد بتوانـد بیمـه ایرانیان 

خـارج از كشـور را به زبان سـاده برای هموطنـان معرفی 
نموده و مؤثر واقع گردد. 



  چــه كســانی در خــارج از كشــور می تواننــد خــود را نــزد ســازمان تأمیــن اجتماعی 
بیمه نمایند؟ 

کلیه اتباع ایرانی اعم از شاغل و غیرشاغل

  مــدارک و مســتندات الزم بــرای درخواســت بیمــه ایرانیــان خــارج از كشــور 
كدام است؟  

 تکمیل فرم درخواست بیمه ایرانیان خارج از کشور.
 گذرنامه بیمه شده اصلی.

ــه  ــت بیم ــرای درخواس ــن ب ــر س ــل و حداكث   حداق
»ایرانیان خارج از كشور« چیست؟   

 حداکثــر ســن پذیــرش تقاضــا بــرای مــردان و زنــان 
در زمــان ثبــت تقاضــا 50 ســال تمــام می باشــد.

 حداقـل سـن متقاضـی در تاریـخ ثبـت تقاضا 18سـال تمام 
شمسـی اسـت. مگر اینکه گواهی رشـد از مراجع ذیصالح ارائه گردد.

  آیـا متقاضی بیمه ایرانیان خارج از كشـور با سـن باالتر از 50 سـال 
نیز می تواند بیمه شود؟  
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بلــه، چنانچــه ســن متقاضــی در زمــان ثبــت تقاضــا بیــش از 50 ســال باشــد، پذیرش 
درخواســت وی منــوط بــه دارا بــودن ســابقه پرداخــت حــق بیمــه قبلــی معــادل 

مــدت مــازاد ســنی مقــرر خواهــد بــود. بــرای مثــال یــک فــرد 53 ســاله در 
صورتــی کــه 3 ســال ســابقه تأمیــن اجتماعــی داشــته باشــد، شــرایط الزم 

ــت. در  ــور را داراس ــارج از کش ــان خ ــه ایرانی ــت بیم ــت درخواس جه
ــان  ــل از متقاضی ــن قبی ــت درخواســت ای ــن صــورت اجاب ــر ای غی

امکان پذیر نمی باشــد. 

 متقاضی در چه صورت از شرط سنی معاف است؟
پذیــرش درخواســت آن عــده از متقاضیانــی کــه قبل 
از تاریــخ ارائــه تقاضا حداقل دارای 10 ســال ســابقه 

ــرایط  ــال ش ــند، از اعم ــه می باش ــت حق بیم پرداخ
سنی مقرر معاف خواهند بود. 

 آیـا ایرانیان خارج از كشـور برای درخواسـت بیمه، 
نیـاز بـه سـابقه پرداخـت حق بیمـه قبلـی نزد 

سازمان تأمین اجتماعی دارند؟ 
خیر
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  امکان ارائه درخواست بیمه ایرانیان خارج از كشور چگونه است؟
ــی در  ــن اجتماع ــعب تأمی ــه ش ــل وی ب ــا وکی ــی ی ــوری متقاض ــه حض  مراجع

سراسر کشور. 
 در کشــورهایی کــه کارگــزار تعییــن شــده اســت بــا مراجعه بــه کارگزار 
رســمی بــرون مــرزی تأمیــن اجتماعــی. آدرس آنهــا بزودی در ســایت 

اداره کل منظور خواهد شد. 
 ورود بــه ســامانه متمرکــز بیمــه ایرانیــان خــارج از کشــور 

از طریق سایت به آدرس: 
 mss.tamin.ir

ــور  ــارج از كش ــان خ ــه ایرانی ــق بیم ــرخ ح   ن
ــه  ــق بیم ــت و ح ــهم دول ــده، س ــه ش ــهم بیم )س

سهم درمان( چه میزان است؟ 
 16 درصــد )14 درصــد ســهم بیمــه شــده + 2 

درصد سهم دولت( 
 20 درصــد )18 درصــد ســهم بیمــه شــده + 

2 درصد سهم دولت( 
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 عالوه بر آن 9درصد سهم درمان در صورت انتخاب متقاضی 

  در چــه صــورت انجــام معاینــات پزشــکی بــرای متقاضیــان 
الزامی است؟ 

ــد  ــه 20درص ــق بیم ــرخ ح ــی ن ــه متقاض ــی ک در صورت
ــوت را  ــی و ف ــتگی، ازکارافتادگ ــای بازنشس ــا مزای ب

انتخاب نماید. 

ــرخ پرداخــت حــق    معاینــات پزشــکی افــرادی كــه ن
بیمــه خویــش را بــر مبنــای نــرخ 20درصــد انتخــاب نمــوده 

اند با چه شرایطی انجام می گردد؟ 
ــوط  ــدات مرب ــورد تعه ــرخ 20 درصــد در م ــا ن ــه ب ــان بیم ــه متقاضی کلی
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ــازمان  ــد س ــود توســط پزشــک معتم ــه خ ــا هزین ــدواً ب ــی می بایســت ب ــه ازکارافتادگ ب
)ترجیحــاً متخصــص داخلــی( کــه در خــارج از کشــور از ســوی کنســولی ج.ا.ایــران 
معرفــی می شــوند، مــورد معاینــه پزشــکی قــرار گیرنــد. چنانچــه بــر اســاس نتایج 
معاینــات و اعــالم کمیســیون پزشــکی ایــن افــراد ازکارافتــاده کلــی شــناخته 
ــتگی و  ــه بازنشس ــای بیم ــال حمایت ه ــد در قب ــا می توانن ــوند، تنه ش
فــوت بــا نــرخ 16 درصــد )14 درصــد ســهم بیمــه شــده + 2 درصــد 
ســهم دولــت( مشــمول مقــررات بیمــه ایرانیــان خــارج از کشــور 

قرار گیرند. 

  حداقــل و حداكثــر دســتمزد مبنــای پرداخــت حــق بیمــه 
برای متقاضی چه میزان می باشد؟  

 در صورتـی کـه سـابقه فـرد در سـازمان زیـر 5سـال باشـد بـه 
انتخـاب وی بیـن حداقـل ) معـادل 1/5 برابـر حداقل دسـتمزد 
مصوب شـورای عالی کار در هر سـال( تا حداکثر دسـتمزد 

مصوب است. 
ــه  ــی ک ــه متقاضیان ــق بیم ــت ح ــای پرداخ  مبن
بیــش از 5 ســال ســابقه پرداخــت حــق بیمــه دارند 
عبــارت اســت از میانگیــن دســتمزد مبنــای پرداخــت 
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حــق بیمــه آخریــن 360 روز قبــل از ثبــت تقاضــا مشــروط بــر اینکــه مبلــغ مزبــور از 1/5 
برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در زمان تقاضا کمتر نباشد. 

  در چــه صورتــی متقاضــی، از انجــام معاینــات پزشــکی بــدون قــرارداد بیمــه 
ایرانیان خارج از كشور معاف خواهد بود؟ 

در مــواردی کــه متقاضــی دارای ســابقه پرداخــت حــق بیمــه قابــل قبــول نــزد 
ســازمان باشــد، در صــورت احــراز شــرایط زیــر از انجــام معاینات پزشــکی 

بدو قرارداد معاف خواهد بود: 
ــاط  ــاه از قطــع ارتب ــه درخواســت بیــش از 9 م ــخ ارائ  در تاری

بیمه ای آنان سپری نشده باشد. 
ــته  ــور پیوس ــه ط ــه ای ب ــاط بیم ــع ارتب ــل از قط  قب
ــه  ــه ب ــه ک ــت حق بیم ــابقه پرداخ ــل 365 روز س حداق

لحاظ ازکارافتادگی معتبر است را دارا  باشد. 

ــا عــدم  ــان بررســی درخواســت اســتحقاق ی   مــدت زم
ــور  ــارج از كش ــان خ ــه ایرانی ــت بیم ــی جه ــتحقاق متقاض اس

توسط سازمان تأمین اجتماعی چند روز  است؟ 
 واحــد اجرائــی مربوطــه موظــف اســت حداکثــر ظــرف مــدت دو مــاه از 
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تاریــخ ثبــت تقاضــا در دبیرخانــه شــعبه، اســتحقاق یا عــدم اســتحقاق متقاضی را بررســی 
و نتیجه را حسب مورد به متقاضی یا وکیل وی اعالم نماید.  

 چنانچــه بنــا بــه عللــی ســه مــاه مهلت مقــرر )دو مــاه واحــد اجرایــی و یکمــاه متقاضی( 
ســپری گــردد، شــروع امــر  بیمــه منــوط بــه تســلیم درخواســت مجــدد و رعایــت ســایر 

شرایط مقرر خواهد بود.  

ــن  ــازمان تأمی ــوی س ــی از س ــت متقاض ــد درخواس ــس از تائی   پ
ــرارداد و  ــاد ق ــت انعق ــی جه ــه زمان ــا چ ــان ت ــی، ایش اجتماع

پرداخت حق بیمه مهلت دارد؟  
ــاه  ــدت یکم ــرف م ــت ظ ــل وی می بایس ــا وکی ــی ی متقاض
نســبت بــه امضــای قــرارداد و پرداخــت حــق بیمــه متعلقه 

اقدام نماید. 

ــه  ــان از چ ــت درم ــاب حمای ــا انتخ ــان ب   متقاضی
مزایایی بهره مند می گردند؟ 

ــارج از  ــان در خ ــه ایرانی ــرای بیم ــات ب ــدن امکان ــم ش ــا فراه ت
ــور از  ــل کش ــاً در داخ ــدگان صرف ــر بیمه ش ــال حاض ــور در ح کش
خدمــات درمانــی مراکــز ملکــی و یــا طــرف قــرارداد ســازمان بــرای خــود 
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و افــراد تحــت تکفــل قانونــی برخــوردار می گردنــد. همچنیــن پرداخــت وســایل کمــک 
پزشــکی )پروتــز و اروتــز( و هزینــه کفــن و دفــن بــه ایــن قبیــل از بیمه شــدگان بــا 

رعایــت کلیــه شــرایط قانونــی بالمانــع اســت. لیکــن ارائــه ســایر تعهــدات کوتــاه 
مــدت بــا توجــه بــه تعاریــف منــدرج در قانــون تأمیــن اجتماعــی موضوعیــت 

نخواهد داشت.  

ــل از  ــن قبی ــی ای ــخیصی و درمان ــای تش ــا هزینه ه   آی
ــه  ــان ك ــی آن ــل قانون ــت تکف ــراد تح ــدگان و اف بیمه ش

ــت  ــل پرداخ ــه قاب ــورت گرفت ــور ص ــارج از كش در خ
می باشد؟  

ــده و  ــه ش ــی بیم ــخیصی و درمان ــای تش هزینه ه
افــراد تحــت تکفــل قانونــی وی در خــارج از کشــور 

ــا  ــولگری و ی ــی، کنس ــی سیاس ــد نمایندگ ــس از تأیی پ
ــت  ــران در محــل اقام ــوری اســالمی  ای وابســته کار جمه

ــد ســایر  ــر اســاس تعرفه هــای داخــل کشــور همانن ب
ــکی  ــناد پزش ــر اس ــط دفات ــدگان توس ــه ش بیم

قابل پرداخت خواهد بود. 

تأمین اجتماعی برای ایرانیان خارج از كشور

11



ــدگان  ــروه از بیمه ش ــن گ ــرای ای ــتگی ب ــتمری بازنشس ــراری مس ــرایط برق   ش
چگونه است؟ 

 دارا بــودن حداقــل 20 ســال ســابقه پرداخــت حــق بیمــه و 60 ســال ســن بــرای مردان 
و 55 سال سن برای زنان. 

 داشــتن 30 ســال ســابقه پرداخــت حــق بیمــه بــا 50 ســال ســن بــرای مــردان و 
45 سال سن برای زنان.   

 داشتن 35 سال سابقه پرداخت حق بیمه بدون شرایط سنی.
بــه هــر حــال بهره منــدی از تعهــدات قانونــی مطابــق قانــون و تغییــرات 

بعدی آن انجام خواهد شد. 

پزشــکی در شــروع  معاینــات  انجــام  نحــوۀ    
بیمه پــردازی و مرجــع تأئیــد كننــده ازكارافتادگــی 
ــارج از  ــان خ ــه ایرانی ــان بیم ــرای متقاضی ــی ب كل

كشور  در حال حاضر چگونه است؟ 
بــا توجــه بــه توافقــات بــه عمــل آمــده بیــن ایــن ســازمان و 

وزارت امور خارجه  مقررگردیده است: 
در حــال حاضــر معاینــه پزشــکی متقاضیــان برابــر اســتانداردهای 
سیاســی،  نمایندگــی  بنابرایــن  پذیــرد.  انجــام  کشــور  داخــل 
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کنســولگری، وابســته کار یــا نماینــده ســازمان تأمیــن اجتماعــی می بایســت پــس از 
احــراز هویــت متقاضــی از طریــق رؤیــت شناســنامه، کارت ملــی و.... بــا الصــاق یک 
قطعــه عکــس بــه فــرم معاینــه پزشــکی وی را جهــت انجــام معاینــه بــه پزشــک 
معتمــد )ترجیحــاً پزشــک متخصــص داخلــی( کــه مــورد تأئیــد مراجع یادشــده در 

خــارج از کشــور باشــد، معرفــی و متقاضــی نیــز موظــف اســت پــس از انجــام 
ــی،  ــی سیاس ــد نمایندگ ــد از تأئی ــه و بع ــه، آن را ترجم ــات مربوط معاین

کنســولگری و یــا وابســته کار نتیجــه را بــه انضمــام کلیــه مســتندات 
پزشــکی )شــامل مــدارک کلینیکــی و پاراکلینیکــی( بــه ســازمان 

در داخــل کشــور ارســال نمایــد. بدیهــی اســت مراجــع مذکــور 
ــای الزم را  ــد هماهنگی ه ــکان معتم ــه پزش ــن توجی ضم

در خصــوص نحــوه انجــام معاینــه پزشــکی بــه عمــل 
خواهند آورد. 

واحــد اجرائــی ذیربــط موظــف اســت در اســرع وقــت 
ــیون  ــه کمیس ــه را ب ــدارک مربوط ــات و م ــه معاین نتیج

پزشــکی بیمه هــای خــاص ارســال نماینــد و کمیســیون 
ــا بررســی دقیــق مســتندات در خصــوص  پزشــکی مذکــور نیــز ب

ازکارافتادگــی یــا عــدم آن اظهــار نظــر و مراتــب را بــه واحــد اجرائــی 
اعاده نماید. 
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  شــرایط دریافــت مزایــای مســتمری بــرای شــخصی كــه از طریــق بیمــه ایرانیــان 
ــازمان  ــن س ــکی ای ــی و پزش ــیون های فن ــط كمیس ــور توس ــارج از كش خ

ازكارافتاده كلی شناخته می شود، چیست؟ 
 چنانچــه بیمــه شــده در برابــر تعهــد بازنشســتگی، ازکارافتادگــی و فــوت 
ــرکت در  ــان ش ــه خواه ــت حق بیم ــس از پرداخ ــد و پ ــرارداد منعق ق
ــی  ــد ازکارافتادگ ــدی از تعه ــت بهره من ــکی جه ــیون پزش کمیس
ــص  ــج متخص ــک معال ــی پزش ــدور گواه ــورت ص ــد، در ص باش
ــر غیرقابــل عــالج بــودن بیمــاری، اتمــام  مرتبــط مبنــی ب
ــی،  ــن ازکارافتادگ ــده و همچنی ــام ش ــای انج درمان ه
شــخص بیمه شــده بــه همــراه مــدارک درمانــی 
ــف شــده  ــت تعری ــا فرم ــررات ســازمان و ب ــق مق طب
بــه کمیســیون پزشــکی کــه در داخــل کشــور تشــکیل 

می شود، معرفی می گردد. 
 کمیسـیون پزشـکی موضوع ماده 91 قانـون تأمین اجتماعی، 
ازکارافتادگـی کلی بیمه شـده را بـه میزان حداقل 66درصـد و یا باالتر 

تعیین نماید. 
 بیمه شــده بایســتی حداقــل دارای یــک ســال ســابقه پرداخــت حق بیمــه 
ــابقه  ــن 90 روز س ــاری و همچنی ــروع بیم ــل از ش ــال قب ــرف 10 س ظ

تأمین اجتماعی برای ایرانیان خارج از كشور

14



پرداخــت حق بیمــه ظــرف یــک ســال قبــل از شــروع بیمــاری منجــر بــه کارافتادگــی را 
داشته باشد. 

ــته و  ــت نداش ــوف موضوعی ــدگان موص ــورد بیمه ش ــی از کار در م ــوادث ناش  ح
کلیه حوادث غیر ناشی از کار تلقی می گردند. 

  شــرایط برقــراری مســتمری بازمانــدگان بیمــه ایرانیــان خارج 
از كشور چگونه می باشد؟ 

بــرای برقــراری مســتمری بازمانــدگان بیمه شــده متوفــی، احــراز 
یکی از شرایط زیر ضروری است: 

 بیمه شــده متوفــی ظــرف 10 ســال قبــل از تاریــخ فــوت حداقــل 
دارای یــک ســال ســابقه پرداخــت حق بیمــه بــوده، مشــروط بــر اینکــه 

90 روز آن مربوط به آخرین سال حیات باشد. 
ــول  ــل قب ــابقه قاب ــال س ــل 20 س ــی حداق ــده متوف  بیمه ش

داشته باشد. 
ــرایط  ــد ش ــی فاق ــده متوف ــه بیمه ش ــی ک  در صورت

مذکــور بــوده لیکــن دارای ســابقه پرداخــت حق بیمــه 
بیــن 1 تــا 20 ســال باشــد بازمانــدگان واجــد شــرایط 

ــه نســبت ســنوات  وی اســتحقاق دریافــت مســتمری ب
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ــی  ــن اجتماع ــون تأمی ــاده 111 قان ــت م ــه رعای ــزام ب ــدون ال ــه )ب ــت حق بیم پرداخ
ــاده 83  ــرر در م ــهام مق ــبت س ــه نس ــتمری( و ب ــل مس ــت حداق ــوع پرداخ موض

قانون را خواهند داشت. 
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با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی
اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی بیمه شدگان
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