
نیز به این ترتیب اســت که کل مبالغی که بیمه شــده در آخرین 
90روز قبل از اســتراحت دریافت کرده و مبنای کسر حق بیمه وی 
بوده اســت، با هم جمع و بر روزهای کارکرد بیمه شده در این مدت 

تقسیم می شود.

به خاطر داشته باشید
زنان مشــمول قانون تأمین اجتماعی می توانند بــرای انجام تمامی 
مراقبت های پزشــکی پیش از زایمان، هنگام زایمان و پس از آن به 
مراکز درمانی تأمین اجتماعی در سراسر کشور که در زمره معتبرترین 
و مجهزترین مراکز درمانی کشــور هستند، مراجعه و بدون پرداخت 

هیچ گونه وجهی از خدمات این مراکز استفاده کنند.
بانوان بیمه شده عالوه براین می توانند برای انجام مراقبت های خاص 
دوران بارداری و زایمان، به پزشــکان و مراکز پزشکی طرف قرارداد 
تأمین اجتماعی مراجعه کنند و با پرداخت بخشــی از هزینه خدمات 

تحت عنوان فرانشیز، از خدمات آنها برخوردار شوند.

گواهی پزشکی فراموش نشود
غرامت دســتمزد ایام بارداری، با ارائه گواهی پزشــک معالج یا   
بیمارستان و تصویر گواهی والدت یا شناسنامه فرزند، از شعب 

تأمین اجتماعی قابل وصول است.
هنگام مراجعه به شــعب تأمین اجتماعی برای دریافت غرامت   
دســتمزد ایام بارداری، داشــتن اصل دفترچه درمانی و گواهی 

پزشک معالج ضروری است.
مدت دریافت کمک بارداری، جزو ســوابق بیمه ای بیمه شدگان   

زن محاسبه می شود.

ی ر ردا کمک هزینه با

ویژه بیمه شدگان تأمین اجتماعی ینده دارد ـأمین آ حق ت
جتماعی که دلگرم کار است ا

تدوین و گردآوری: 
معاونت فرهنگی و اجتماعی

با همکاری معاونت فنی و درآمد
)اداره کل امور فنی بیمه شدگان(

جتماعی ـأمین ا ت
از دیروز تا امروز و از امروز تا فردا 
همراه شما 

w
w

w
. t a

m
i n

. i r 

اداره کل فرهنگی و اجتماعی بیمه شدگان
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رسیدن به توسعه و رشد متوازن و همه جانبه 
ـ اجتـماعی اغلب کشورهای  از اهداف اقتصادی 

پیشــرفته و در حال توسعه محسوب می شود. در این 
بین حفاظت و صیانت از نیروی انسانی جایگاهی ارزشمند در 
نظام های تولیدی در حوزه های صنعتی، بازرگانی و خدماتی 
دارد. تأمین اجتماعی بنا بــه تعریف خود، وظیفه حمایت از 
نیروی انسانی در مقابل پریشانی های اقتصادی یا اجتماعی 
حاصل از قطع یا کاهش درآمد بر اثر سالمندی، ازکارافتادگی، 
فوت، بیکاری، بیماری و... همچنین جبران هزینه های درمانی 
را برعهده دارد. این حمایت ها در چهارچوب قانون به افراد 

تحت پوشش تعلق می گیرد.
یکی از وظـایف اصـلی و اولـیه سازمـان تأمـین اجتـماعی، 
آگـاه سـازی خـیل عظـیم بیمه شدگان نسبت به کارکردها 
و فرآیندهای خدمات ســازمان است. در همین چهارچوب، 
نوشتار حاضر به منظور ارائه اطالعات مختصر و درعین حال 
مفید به عزیزان بیمه شده توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی 
اداره کل فرهنگی و اجتماعی بیمه شــدگان ـ تهیه شده  ـ 
اســت. امید اســت با مطالعه متن حاضــر، وظیفه خطیر 
اطالع رسانی در حوزه موصوف ایفا شده باشد. انتظار می رود 
خوانندگان نظرات ارزشمند و اصالحی خود را پیرامون متن 
تقدیم شــده، جهت بهبود فرایند فــوق و برقراری ارتباط 

اختیار معاونت فرهنگی و اجتماعی قرار دهند. دوطرفه در 
شایان ذکر است نوشتار حاضر با همکاری ادارات کل تخصصی 
مرتبط در معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی تهیه 

شده که از آن عزیزان تشکر می شود.

با آرزوی توفیق الهی
معاونت فرهنگی و اجتماعی

بیمه شدگان زن تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی 
به هنگام بارداری نیز همانند ایام بیماری از حمایت های 
این سازمان برخوردار هستند. کمک هزینه  بارداری به عنوان 
یکی از حمایت های موضوع قانون تأمین اجتماعی، به بیمه شدگان زن 

در ایام بارداری پرداخت می شود.
سازمان تأمین اجتماعی عالوه بر ارائه خدمات پزشکی به بیمه شدگان 
زن در ایــام بارداری، برای جبران کاهــش یا قطع درآمد در هنگام 

مرخصی زایمان، کمک هزینه بارداری نیز به آنان پرداخت می کند.

شرایط دریافت کمک هزینه بارداری
کمک هزینه بارداری در صورتی به زنان بیمه شده پرداخت می شود 

که شرایط زیر را داشته باشند:
ظرف یک ســال پیــش از زایمان، حق بیمــه 60 روز کار را به   

سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده باشند
در مدت استراحت ایام بارداری، به کار اشتغال نداشته باشند  

از کارفرما در مدت استراحت ایام بارداری مزد یا حقوق دریافت   
نکرده باشند

روز قبل از شــروع استراحت، مشغول به کار بوده یا در مرخصی   
استحقاقی بوده باشند

مدت دریافت کمک هزینه بارداری
کمک هزینه بارداری از اولین روز شروع استراحت مرتبط با بارداری، 

محاسبه و پرداخت می شود.
مدت مرخصی زایمان برای مادرانی که فرزندانشــان را از شیر خود 
تغذیــه می کننــد، در زایمان های یــک قلو و دوقلو 6 مــاه و برای 
زایمان های سه قلو و بیشتر یک سال است که حداقل 3 ماه از غرامت 
دســتمزد متعلقه بابت استراحت پزشکی بعد از تاریخ زایمان بوده و 

قابل پرداخت است.

میزان کمک هزینه بارداری
میزان غرامت دســتمزد ایام بارداری، معادل دوسوم آخرین مزد یا 
حقوق بیمه شده است. نحوه محاسبه آخرین مزد یا حقوق بیمه شده 

عی؛ جتما ا مین  ـأ ت
ا فـرد نه  ا مروز، پشتو ز ا نیا
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