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 استانتامین اجتماعی اداره کل 
  

وزاهت تعماو،  اماه و ههما  ااعاماوض مو مو   42/24/59مموه   499552به پیوست تصویر بخشنامه  شمااه       
و سمایر  2951شوهایعالض ااه دهخصوص تعیین حماال  دسمعا د هوزا مه سما   49/24/59تصویبنامه السه موه  

و بمه تبمآ  ، میم ا، اهم ای  اهسما  سطوح دسعا دی و حاال  م ایای پرداخعض به ااهگرا، مشاو  لما و، اماه 
هسا ض  بشرح ذی  اوالم و واحاهای اارایض مکلفنا  ان اطال  2951بیاه ده سا  دسعا د هوزا ه مبنای اسر حق

الزم به ااههرمایا، مشاو  لا و، تامین ااعااوض  مراتب ها به هنگام دهیاهت لیسمت و حمق بیامه ماهیا مه هوایمت 
  ااینا:

حاال  دسعا د هوزا ه مبنای وصو  حق بیاه بیاه شاگا، مشاو  لا و، تمامین ااعاماوض هبمه اسمع نا   -1
 975.533مبلم   2951سما ده دسمعا د مقطمو   ق  واومض بین شهری و هعالیعهای داهای  وها ناگا، حا  
 گردد.هیا  اوالم مض

دهصما بعمالو  هلما تابمت  24  معماد  2959سایر سطوح دسعا دی براساس  خرین دسعا د هوزا ه سا   -2
 یابا. هیا  بشرح ذی  اه ای  مض 1.312هوزا ه 

 (6931ال آخرین مزد روزانه شغل در س×61/6+16716= )6931مزد روزانه شغل در سال

تصویبنامه شوهایعالض ااه مقره گردیا  از سوی ااههرمایا، به الیه ااهگرا، اوا  9با تواه به اینکه طبق بنا -3
ه ینه الالم مصرهض خما واه  بمه ونموا، م ایمای ههماهض و هیا  ااک  2.277.777از دائا و مولت ماهیا ه مبل  

 امه  لا و، تامین ااعااوض و  ئین 4ماد   9بایست طبق بنا  لذا ااههرمایا، ذیربط مض.  ااینااخت دپرای ا گی  
اایا ده ما به هنگام تنظیا صوهت م د و م ایا  سبت به  2/9و 9لا و، با هوایت بخشنامه های  95اارائض ماد  

یادشا  به هارا  سایر الالم  مشاو  اسر حق بیاه ده سعو های مربوطه  و اسر حق بیاه مععلقمه و  مبل دهج 
 پرداخت  ، به شعبه ذیربط الاام  ااینا.

تصمویب  اممه مموه   9پایه سمنواتض همو مو  بنما هیا   777/23از مبل   اناً ده موهد اسر حق بیاه  توجه:
ده ااهگا  مض باشنا مععالباً اطال   یکسا  سابقهحاال  عالض ااه  بابت بیاه شاگا ض اه داهای شوهای 49/24/59

 خواها شا.هسا ض 

هنگام محاسبه حق بیاه  ، دسعه از بیاه شاگا، اه ده  خرین گ اهش بازهسض ا جام شا  مربمو  بمه به  -4
گردیا  است  چنا چه ده  هیا   دهج 437.344 دسعا د   ا، بی  از حاال  دسعا د هوزا ه ه 2/2/2951لب  از 
ی و یا ده لیسعهای اهسالض ترک ااه اهسا  لیست و حق بیاه بیاه شاگا، مذاوه خودداه ااههرما از 2951سا  

 

 مبنای کسر حق بیمه دستمزدموضوع: 

  6931در سال 

 

حوزه معاونت 

 فنی و درآمد
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تعیین و سمس  مبنمای محاسمبه حمق بیامه  9و  4  ها ها اوالم  ناایا  مض بایست دسعا د   ها بشرح بناهای 
 ماههایض اه لیست  ، اهسا   شا  است لراهگیرد.

مشاغ  طوه اخعیاهی و صاحبا، حرف و ه ب بیاه بیاه شاگا، ادامه حاال  مبنای پرداخت حق بیاه برای  -5
 هیا  خواها بود . 975.533معاد   2951 ی  ده سا    زاد

و صاحبا، حرف و مشاغ   زاد امه  بیاه شاگا، ادامه بیاه به طوه اخعیاهیپرداخت حق بیاه  مبنایهاچنین 
هیا  بیشعر مض باشا  هاا نا سایر سطوح  437.344 از هلا هوزا ه 2959ده سا    ا، مبنای پرداخت حق بیمه 

 .مض یابا اه ای ده سا  ااهی  هیا  مطابق هوش ذی   1.312دهصا بعالو  هلا تابت  24معاد   دسعا دی

 (6931ت حق بیمه روزانه در سال آخرین مبنای پرداخ×61/6+16716= )6931خت حق بیمه روزانه در سالمبنای پردا

 2/2/2951 ، دسعه از مقرهی بگیرا، بیاه بیکاهی اه تاهیخ ولو  بیکاهی   ا، از تماهیخ  الیه پرداخعیهای -6
خواها بود. هاچنین پرداخعیهای  ، دسعه از مقرهی بگیرا، 2951باشا با هوایت حاال  دسعا د سا به بعا مض

میباشما تما مبلم  2951  ادامه مض یابا و مبل   ، ااعر از حماال  دسمعا د سما 2951سنوات لب  اه دهسا 
 گردد.ترمیا مض 2951حاال  دسعا د سا 

 دسعا د مقطو  هوزا مه ها نماگا، مشماو  لما و، بیامه ااعاماوض ها نماگا، حام  و  قم  بماه و مسماهر  -7
   معماد 2/2هیما   بابمت ها نماگا، مینمض بموس و سواهیه مریب777 279   معماد 9/2بین شهری ه مریب

 ، و ها نمماگا، تااسممض  وا ممت بمماه و مینممض بمموس دهو، شممهری معمماد هیمما   سممایر ها نمماگا777 922
 گردد.هیا  تعیین مض 975.533 

مشعرک هنض و ده ما  حق بیاه ااهگرا، ساخعاا ض براساس سطح مهاهت  2/3با تواه به بخشنامه شااه   -8
  4/2اواما   مرائباوالم شا  ده ااهت مهاهت هنض   ا، و براساس دسعا د مقطمو  هوزا مه شمم  مربوطمه بما 

هیما    دهامه دو  777 934ترتیمب بمرای اماهگرا، دهامه سمهه به 2951برابر حاال  دسعا د سا   2/2و9/2
 گردد.محاسبه و وصو  مضهیا    777 292هیا   و دهاه یکه 777 279ه
عاماوض  حمااا ر با ونایت به مصوبات شوهایعالض تأمین ااعااوض و هیأت امنا  محعمرم سمازما، تمامین اا -9

هیما  4.215.227ل  دسعا د هوزا مه معماد  برابر حاا 3دسعا د هوزا ه مشاو  اسر حق بیاه ده سا  ااهی 
 هوز  ال امض مض باشا. 45و  97   92تعیین و هوایت مو و  حسب موهد ده ماههای

مسئو  حسن اارای مفاد این بخشنامه  مایرا، ا   معاو ین  هوسا  و ااهشناسما، اهشما اسمعا ض و مسمئولین      
 واحاهای اارایض و شرات مشاوه مایریت و خامات ماشینض تأمین خواهنا بود.

 

 

 

 

 

 
 

 

 و من ا... التوفیق
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 اداره کل تامین اجتماعی استان
  

وزاهت تعماو،  اماه و ههما  ااعاماوض مو مو   42/24/59مموه   499552تصویر بخشنامه  شمااه  به پیوست      
و سمایر  2951شوهایعالض ااه دهخصوص تعیین حماال  دسمعا د هوزا مه سما   49/24/59تصویبنامه السه موه  

تبمآ  ، میم ا، اهم ای  و بمه اهسما  سطوح دسعا دی و حاال  م ایای پرداخعض به ااهگرا، مشاو  لما و، اماه 
هسا ض  بشرح ذی  اوالم و واحاهای اارایض مکلفنا  ان اطال  2951بیاه ده سا  دسعا د هوزا ه مبنای اسر حق

الزم به ااههرمایا، مشاو  لا و، تامین ااعااوض  مراتب ها به هنگام دهیاهت لیسمت و حمق بیامه ماهیا مه هوایمت 
  ااینا:

و  حق بیاه بیاه شاگا، مشاو  لا و، تمامین ااعاماوض هبمه اسمع نا  حاال  دسعا د هوزا ه مبنای وص -1
مبلم   2951سما ده  قم  وامومض بمین شمهری و هعالیعهمای داهای دسمعا د مقطمو   وها ناگا، حا  

 گردد.هیا  اوالم مض 975.533
ت دهصما بعمالو  هلما تابم 24  معماد  2959سایر سطوح دسعا دی براساس  خرین دسعا د هوزا ه سا   -2

 یابا. هیا  بشرح ذی  اه ای  مض 1.312هوزا ه 

 (6931آخرین مزد روزانه شغل در سال ×61/6+16716= )6931مزد روزانه شغل در سال

تصویبنامه شوهایعالض ااه مقره گردیا  از سوی ااههرمایا، به الیه ااهگرا، اوا  9با تواه به اینکه طبق بنا -3
ه ینه الالم مصرهض خما واه  بمه ونموا، م ایمای ههماهض و هیا  ااک  2.277.777از دائا و مولت ماهیا ه مبل  

لا و، تامین ااعااوض و  ئین  امه  4ماد   9. لذا ااههرمایا، ذیربط مض بایست طبق بنا  اایناای پرداخت ا گی  
و م ایا  سبت به  اایا ده ما به هنگام تنظیا صوهت م د 2/9و 9لا و، با هوایت بخشنامه های  95اارائض ماد  

دهج مبل  یادشا  به هارا  سایر الالم  مشاو  اسر حق بیاه ده سعو های مربوطه  و اسر حق بیاه مععلقمه و 
 پرداخت  ، به شعبه ذیربط الاام  ااینا.

تصمویب  اممه مموه   9هیا  پایه سمنواتض همو مو  بنما  777/23 اناً ده موهد اسر حق بیاه از مبل   توجه:
یکسا  سابقه ده ااهگا  مض باشنا مععالباً اطال  حاال  شوهایعالض ااه  بابت بیاه شاگا ض اه داهای  49/24/59

 هسا ض خواها شا.

به هنگام محاسبه حق بیاه  ، دسعه از بیاه شاگا، اه ده  خرین گ اهش بازهسض ا جام شا  مربمو  بمه  -4
هیا   دهج گردیا  است  چنا چه ده  437.344هوزا ه ه  دسعا د   ا، بی  از حاال  دسعا د 2/2/2951لب  از 
ااههرما از اهسا  لیست و حق بیاه بیاه شاگا، مذاوه خودداهی و یا ده لیسعهای اهسالض ترک ااه  2951سا  

تعیین و سمس  مبنمای محاسمبه حمق بیامه  9و  4  ها ها اوالم  ناایا  مض بایست دسعا د   ها بشرح بناهای 
  ، اهسا   شا  است لراهگیرد.ماههایض اه لیست 

 

 مبنای کسر حق بیمه دستمزدموضوع: 

  6931در سال 

 

حوزه معاونت 

 فنی و درآمد
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حاال  مبنای پرداخت حق بیاه برای  بیاه شاگا، ادامه بیاه به طوه اخعیاهی و صاحبا، حرف و مشاغ   -5
 هیا  خواها بود . 975.533معاد   2951 زاد  ی  ده سا  

 زاد امه  و صاحبا، حرف و مشاغ  هاچنین مبنای پرداخت حق بیاه بیاه شاگا، ادامه بیاه به طوه اخعیاهی
هیا  بیشعر مض باشا  هاا نا سایر سطوح  437.344 از هلا هوزا ه 2959  ا، ده سا  مبنای پرداخت حق بیمه 

 .هیا  مطابق هوش ذی  ده سا  ااهی اه ای  مض یابا  1.312دهصا بعالو  هلا تابت  24دسعا دی معاد  

 (6931آخرین مبنای پرداخت حق بیمه روزانه در سال ×61/6+16716= )6931مبنای پرداخت حق بیمه روزانه در سال

 2/2/2951الیه پرداخعیهای  ، دسعه از مقرهی بگیرا، بیاه بیکاهی اه تاهیخ ولو  بیکاهی   ا، از تماهیخ  -6
خواها بود. هاچنین پرداخعیهای  ، دسعه از مقرهی بگیرا، 2951باشا با هوایت حاال  دسعا د سا به بعا مض
میباشما تما مبلم  2951ادامه مض یابا و مبل   ، ااعر از حماال  دسمعا د سما   2951  اه دهسا سنوات لب

 گردد.ترمیا مض 2951حاال  دسعا د سا 
 دسعا د مقطو  هوزا مه ها نماگا، مشماو  لما و، بیامه ااعاماوض ها نماگا، حام  و  قم  بماه و مسماهر  -7

  معماد  2/2ا، مینمض بموس و سواهیه مریبهیما   بابمت ها نماگ777 279  معماد  9/2بین شهری ه مریب
 هیمما   سممایر ها نمماگا، و ها نمماگا، تااسممض  وا ممت بمماه و مینممض بمموس دهو، شممهری معمماد 777 922

 گردد.هیا  تعیین مض 975.533 

مشعرک هنض و ده ما  حق بیاه ااهگرا، ساخعاا ض براساس سطح مهاهت  2/3با تواه به بخشنامه شااه   -8
  4/2اهت مهاهت هنض   ا، و براساس دسعا د مقطمو  هوزا مه شمم  مربوطمه بما اواما   مرائباوالم شا  ده ا

هیما    دهامه دو  777 934ترتیمب بمرای اماهگرا، دهامه سمهه به 2951برابر حاال  دسعا د سا   2/2و9/2
 گردد.هیا   محاسبه و وصو  مض 777 292هیا   و دهاه یکه 777 279ه
بات شوهایعالض تأمین ااعااوض و هیأت امنا  محعمرم سمازما، تمامین ااعاماوض  حمااا ر با ونایت به مصو -9

هیما  4.215.227برابر حاال  دسعا د هوزا مه معماد   3دسعا د هوزا ه مشاو  اسر حق بیاه ده سا  ااهی 
 هوز  ال امض مض باشا. 45و  97   92تعیین و هوایت مو و  حسب موهد ده ماههای

ارای مفاد این بخشنامه  مایرا، ا   معاو ین  هوسا  و ااهشناسما، اهشما اسمعا ض و مسمئولین مسئو  حسن ا     
 واحاهای اارایض و شرات مشاوه مایریت و خامات ماشینض تأمین خواهنا بود.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 و من ا... التوفیق

  دكتر سیدتقی نوربخش 

 مدری عامل
 / پارافانم و انم خانوادگی

 کارشناس تهیه کننده

 / پارافانم و انم خانوادگی

 / ادارهرئیس گروه

 / پارافانم و انم خانوادگی

 معاون مدریکل

 / پارافانم و انم خانوادگی

 مدریکل

 / پارافانم و انم خانوادگی

 معاونت ذریبط
 
 

    






