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 .........معاونین محترم ..
 اداره کل تأمین اجتماعی استان.............

 مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان.............
 مدیران عامل شرکت ها و موسسات تابعه.............

 

وزا ت تعنمو،  انم  و  هنم  ااعرنموض هو نو   62/56/79هنو    626562به پیوست تصویر بخشنامهه منرم        
و سنمیر  5972مو ایعملض ام  د خصوص تعیین حناال  دسنعر د  وزا نه سنم   69/56/79تصویبامهه السه هو   

ا سم  و هی ا، اهن ای  دسنعر د  وزا نه  سطوح دسعر دی و حاال  ه ایمی پرداخعض به ام گرا، هشرو  لم و، ام 
 سم ض به ام هرهمینم،  بشرح ذی  اوالم و واحاهمی اارایض هکلفاا  رن اطال  5972بیره د  سم  هبامی اسر حق

 لم و، تمهین ااعرموض  هراتب  ا به هاگمم د یمهت لیست و حق بیره همهیم ه  ومیت  رمیاا:هشرو  
 

هشمغ  ماگم، هشرو  لم و، تمهین ااعرموض )به اسعثامء بیره بیرهه هبامی وصو  حقحاال  دسعر د  وزا  -5     
 گردد. یم  اوالم هض 626.269هبلغ  5972سم د  دا ای دسعر د هقطو ( و هعملیعهمی

 

د صا بعالو   لم ثمبت  وزا ه 59  هعمد  5979سمیر سطوح دسعر دی براسمس آخرین دسعر د  وزا ه سم   -6     
 یمبا.  یم  بشرح ذی  اه ای  هض 29.277

 

 (8931آخرین مزد روزانه شغل در سال ×89/8+29.277= )8931مزد روزانه شغل در سال
  

تصویبامهه مو ایعملض ام  هقر  گردینا  ام هرهمینم، هشنرو  لنم و، بنه الینه  9بم تواه به ایاکه طبق باا  -9     
ه یاه الالم هصرهض خنم وا   بنه وانوا، ه اینمی  یم  ارک  5.722.222ام گرا، اوم از دائم و هولت همهیم ه هبلغ 

لنم و، تنمهین ااعرنموض و  6هنمد   6بمیست طبق باا ای پرداخت  رمیاا  لذا ام هرهمیم، ذیربط هض  همهض و ا گی  
اایا د آها به هاگمم تاظیم صو ت ه د  5/6و 6بم  ومیت بخشامهه همی  اخیرالذار لم و، 97آئین  مهه اارائض همد  

و ه ایم  سبت به د ج هبلغ یمدما  به هررا  سمیر الالم هشرو  اسر حق بیره از ارله پمیه ساواتض  حق هسنکن و 
 خوا وبم  د  ایمم امعغم  و... د  سعو همی هربوطه و اسر حق بیره هععلقه و پرداخت آ، به معبه ذیربط الاام  رمیاا.

 

به هاگمم هحمسبه حق بیره آ، دسعه از بیره ماگم، اه د  آخرین گ ا ش بمز سض ا جمم منا  هربنوب بنه  -7     
 یم ( د ج گردینا  اسنت  اام  نه د   992.769ز حاال  دسعر د  وزا ه )  دسعر د آ م، بی  ا5/5/5972لب  از 
حق بیره بیره ماگم، هذاو  خنوددا ی و ینم د  لیسنعهمی ا سنملض پرداخت ام هرهم از ا سم  لیست و  5972سم  

تعینین و سن م هبانمی ذار هنو  الن 9و  6ترک ام  آ هم  ا اوالم  ارمیا  هض بمیست دسعر د آ هم بشنرح باناهمی 
 هحمسبه حق بیره همههمیض اه لیست آ، ا سم   شا  است لرا گیرد.

هنو هاض ا 222هطنمبق بخشنامهه  هبامی پرداخت حق بیره بیره ماگم، اداهه بیره به طو  اخعیم یحاال   -6     
خواهنا عملض انم  منو ایدسعر د هصوب حاال   6/5برابر  6/5/72هو    52/72/5222بیره ماگم، به مرم   ثبت 

 بود.

 

 موضوع: دستمزد مبنای کسر حق بیمه

  8931در سال 

 

 حوزه 
 معاونت بیمه ای

 

 

 بخشنامه  
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هبامی پرداخت حق بیره بیره ماگم، اداهه بیره به طو  اخعیم ی اه هبامی پرداخت حق بیره آ نم، د  هر این  
د صنا بعنالو   59 یم  بیشعر هض بمما  هرم اا سمیر سطوح دسعر دی هعمد   992.769 از  لم  وزا ه 5979سم  

حناال   6/5حنم  از  انه د  هنر  یم  هطمبق  وش ذی  د  سم  ام ی اه ای  هنض یمبنا 29.277  وزا ه  لم ثمبت
 ارعر  خواها بود. دسعر د هصوب مو ایعملض ام 

 

 (8931آخرین مبنای پرداخت حق بیمه روزانه در سال ×89/8+110.73= )8931مبنای پرداخت حق بیمه روزانه در سال
 

  لم  وزا ه هعمد  5972محبم، حرف و هشمغ  آزاد د  سم  ص بیره ماگم، حق بیرهپرداخت حاال  هبامی  -2
 خواها بود. یم   626.269

 

هبامی پرداخت حق بیره بیره ماگم، صمحبم، حرف و هشمغ  آزاد اه هبامی پرداخت حق بیره آ نم،  هر این    
د صنا  59 یم  بیشعر هض بمما  هرم اا سنمیر سنطوح دسنعر دی هعنمد   992.769 از  لم  وزا ه 5979د  سم  

 د  سم  ام ی اه ای  هض یمبا.هو  الذار (6هاا ج د  باا ) یم  هطمبق  وش  29.277بعالو   لم ثمبت 
اگم، هبامی پرداخت حق بیره آ نم، اهو  هاض بیره م 227هشمغلض اه طبق بخشامهه د خصوص آ اسعه از  توجه: 

  دسنعر د د  حناال هض بمیست  ریب هربوطه  هض بممام  ا مو ایعملضاز حاال  دسعر د هصوب  براسمس  ریبض
 .اورم  گردد 5972سم  

 
 

بنه  5/5/5972الیه پرداخعیهمی آ، دسعه از هقر ی بگیرا، بیره بیکم ی اه تم یخ ولو  بیکم ی آ م، از تم یخ  -9   
 خواها بنود. هر انین پرداخعیهنمی آ، دسنعه از هقنر ی بگینرا،5972حاال  دسعر د سم بمما بم  ومیت بعا هض
بمما تم هبلنغ هض5972یمبا و هبلغ آ، ارعر از حاال  دسعر د سم  اداهه هض 5972ساوات لب  اه د سم  بیکم ی

 گردد.ترهیم هض 5972حاال  دسعر د سم 
( هشعصنا و اهنم هین السنه 9سمهر بین مهری هو و  بانا ) ریب دسعر د  ا ااگم، حر  و  ق  بم  و ه -2    

هبامی د یمهت  5/5/72و از تم یخ  تعیینبه مرح ذی   79م  د  سو اصالحمت بعای آ،  62/9/25هیأت هایر  هو   
 حق بیره و ا ائه تعهاات لم و ض تعیین هض گردد.

 

 الف(رانندگان بین شهری:     
 

بوس، سواری، مینی رانندگان وانت بار،
 کامیونت و...

 رانندگان اتوبوس، کامیون و ...

 برابر حداقل دستمزد 5/1 برابر حداقل دستمزد 2/1

 
 ب(رانندگان درون شهری:     

 
    
 

 
بم تواه به هراتب هو  دسعر د هقطو   وزا ه  ا ااگم، هشرو  لم و، بیره ااعرموض  ا ااگم، حر  و  ق  بم  و      

( هعنمد  6/5سوا ی) نریب  یم   بمبت  ا اناگم، هیانض بنوس و  962.222( هعمد  6/5هسمهر بین مهری ) ریب
( هعنمد   5/5 یم   سمیر  ا ااگم، و  ا ااگم، تماسنض  وا نت بنم  و هیانض بنوس د و، منهری ) نریب  229.222
 گردد. یم  تعیین هض 662.222

 رانندگان حمل بار 
 رانندگان حمل مسافر 

 )سواری، مینی بوس و ...(

رانندگان اتوبوس درون 
 شهری

 برابر حداقل دستمزد1/1 برابر حداقل دستمزد 1/1 دستمزدبرابر حداقل  1/1
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« یکهن ا  و اهنم  صنا و پاجنم  و پاجرنین (7) باا» رایب دسعر د هقطو  ام گرا، سمخعرم ض هو و   -7    
هبامی  5/5/72و از تم یخ  نتعییبشرح ذی   79سم  د  ت هایر  هحعرم سمزهم، و اصالحمت بعای آ، السه هیأ

 گیرد.بیره و تعهاات لم و ض لرا  هضد یمهت حق
 

 

 الف( کارگر درجه یک )کارگر ماهر، استادکار(:

 
 
 

 

 
 ب( کارگر درجه دو)کارگرنیمه ماهر، کمک استادکار(:

 
 

 
 

 

 ج( کارگر درجه سه )کارگر ساده(:

 
 
 

 

هشعرک هاض و د آها  حق بیره ام گرا، سمخعرم ض هض بمیست براسمس سنط   7/9بم تواه به بخشامهه مرم        
  9/5قطو   وزا ه مغ  هربوطه بنم اورنم   نرائبههم ت اوالم ما  د  ام ت ههم ت هاض آ م، و براسمس دسعر د ه

(  یم  222.222و  227.222  962.222  922.222  269.222برابر حاال  دسعر د )به ترتیب9/5و2/5  6/5  7/5
 گردد.براسمس سط  ههم ت ام گرا، ه بو  و بم  ومیت هصوبمت هیمت هایر  هحمسبه و وصو  

وامیت به هصوبمت مو ایعملض تأهین ااعرموض و هیأت اهامء هحعنرم سنمزهم، تنمهین ااعرنموض  حناااثر  بم -52    
 یم  تعیین  9.697.927برابر حاال  دسعر د  وزا ه هعمد   9دسعر د  وزا ه هشرو  اسر حق بیره د  سم  ام ی 

  وز  ال اهض هض بمما. 67و  92  95و  ومیت هو و  حسب هو د د  همههمی
هسئو  حسن اارای هفمد این بخشامهه  هایرا، ا   هعمو ین   وسمء و ام مامسنم، ا منا اسنعم ض و هسنئولین      

 واحاهمی اارایض و مرات هشمو  هایریت و خاهمت هممیاض تأهین خواهاا بود.

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 ضریب دستمزد سال اول 
 مصوبه هیات مدیره

 ضریب دستمزد سال دوم
 مصوبه هیات مدیره 

 ضریب دستمزد سال سوم و 
 سالهای بعد

 برابر حاال  دسعر د 9/5 برابر حاال  دسعر د 2/5 برابر حاال  دسعر د 6/5

 ضریب دستمزد سال اول
 مصوبه هیات مدیره 

 ضریب دستمزد سال دوم
 مدیرهمصوبه هیات 

 ضریب دستمزد سال سوم و 
 سالهای بعد

 برابر حاال  دسعر د 2/5 برابر حاال  دسعر د 6/5 برابر حاال  دسعر د 7/5

ضریب دستمزد سال اول مصوبه هیات 
 مدیره

ضریب دستمزد سال دوم مصوبه هیات 
 مدیره

 ضریب دستمزد سال سوم و
 سالهای بعد 

 برابر حاال  دسعر د 6/5 برابر حاال  دسعر د 7/5 برابر حاال  دسعر د 9/5

 و من ا... التوفیق

  محمدحسن زدا  

 سررپست سازمان اتمین اجتماعی
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