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1062: سریال 

  
 اداره کل استان 

 شعبه 
 

 با سالم 
نظر به اینکه تعمیم و گسترش دایره شمول بیمه از مبانى اساسى در تحکیم و تداوم حیات یک 
سازمان بیمه گر میباشد، لذا با عنایت به اهمیت موضوع و در جهت ساماندهى بخشنامه ها و 

 بخشنامه ها ودستورات  روانسازى امور بپیوست فهرست"دستورات ادارى موضوعه و نهایتا
تجمیع شده مرتبط با تاریخ شمول بیمه فعالیتهاى صنفى و غیرصنفى را که به لحاظ ... ادارى و

بدیهى . مرجع بودن کاربردى قلمداد گردیده اند را به منظور اطالع و بهره بردارى ارسال مینماید
 به مجوزهاى موردى شمول است چنانچه مسئولین ذیربط به غیر از موارد پیوست که کلى میباشند

بیمه بر صنوف مختلف در تهران و سایر استانها و شهرستانها که بنا بر مقتضیات زمانى و مکانى 
 . صادر گردیده اند برخورد نمایند ادامه اقدام براساس مجوزهاى یاد شده اولویت خواهد داشت

مقتضى است ضمن جایگزین نمودن این دستور، نسبت به حفظ و نگهدارى یک نسخه از بخشنامه ها 
 . مندرج در فهرست فوق اقدام الزم معمول نمایند... و دستورات ادارى و

مسئول حسن اجراى این دستور ادارى مدیران کل، معاونین بیمه ای، روسا و کارشناسان ارشد امور 
ها و روسا و معاونین بیمه اى و مسئولین واحدهاى امور فنى بیمه شدگان فنى بیمه شدگان استان

 . شعب خواهند بود
 
 
  

 التوفیق... و من ا                                                            
 محمدحسین شریف زادگان                                                               

 رئیس هیات مدیره و مدیرعامل                                                               
 



  فهرست فعالیتهای مشمول بیمه
  

بخشنامه .ش  تاریخ شمول  نرخ حق بیمه  نام گروه یا فعالیت  ردیف
  مالحظات  یامجوزقانونی

  1/9/36  %18  بیمه کارگران شاغل در سینما  1
  مصوبه

 23321شماره 
  19/8/36مورخ 

  هیات مدیره

  

بیمه کارگران کارگاههای قالیبافی در       2
  سراسر کشور

  ی  فن3  12/8/37  18%
باستثنای فرش بـافی کـه در خـارج از محـیط            

بکـار  ) مانند منازل و بطـور انفـرادی        (کارگاه  
  .اشتغال دارند

  12/9934  1/1/38  %18  بیمه کارگران شاغل در خبازیها  3
10/11/37    

بیمه کارگران روزمزد  و موقت شاغل         4
  در واحدهای وابسته به سازمان

 5بموجــب مــاده 
ــه  ــین نامـــ آئـــ
ــتخدامی  اســــــ

مان شــامل ســاز
ــرخ  و % 18نـــــ

ــدی   ــرات بع تغیی
  آن گردید

   فنی 4  21/2/38
 خدمه و امثال آن کـه     – باربر   –از قبیل کارگر    

توسط دستگاههای وابسته به سازمان مامور      
  انجام کاری میشوند

بیمه کارگران باشـگاهها در سراسـر         5
  کشور

   فنی 5  1/4/38  18%
اعـم از باشـگاههای     (کارگران کافه رستورانها  

ــی و   اختص ــات دولت ــدان موسس اصــی کارمن
  غیردولتی و باشگاههای خصوصی

بیمه کارگران گرمابه های مردانه در        6
  سراسر کشور

  1/11/35تهران   18%
   فنی 7  1/1/36شهرستانها

کــارگران مــرد شــاغل در گرمابــه هــا      - 1
بصورت نیمه روز ، در صورت اشتغال بکـار         
دیگر چنانچه مشمول بیمـه باشـند حـق بیمـه           

گردد و در غیر اینصـورت مشـمول بیمـه      اخذ  
  .نخواهند بود

 درمورد بیمـه کـارگران زن گرمابـه فعـال           – 2
  .اقدامی بعمل نیاورند

7  
ــوئی و   ــارگران اتوشـ ــه کـ بیمـ
تعمیرگاههـای اتومبیــل و کــارگران  
  کارگاههای آهنگری در سراسر کشور

   فنی 10  1/11/37  18%
 نسبت به   1/11/37در صورتیکه قبل از تاریخ      

ه نمـودن صـنف مـذکور اقـدام شـده آنـرا             بیم
  .ادامه دهند

8  
بیمه کارگران کارگاههای قنـدریزی     

  ــــ   فنی 14  1/12/39  %18  در سراسر کشور

  1/11/42  %18  بیمه کارگران کارگاههای بافندگی  9

 فنـــی بجـــای  50
ــتوراداری  دســـــ

ــورخ 6/34819  مــ
12/3/43  

بلوز بافی     ژرسه بافی ،   –حوله بافی     :شامل   – 1
  .ریکو بافی سوزنی میباشدو ت

سایر کارگاههـای بافنـدگی نظیـر       :  استثنا   – 2
  جوراب بافی و زیلوبافها و غیره 



  
بخشنامه .ش  تاریخ شمول  نرخ حق بیمه  نام گروه یا فعالیت  ردیف

  مالحظات  یامجوزقانونی

بیمه کارگران کارگاههـای بافنـدگی و         10
  حوله بافی 

18%  1/11/42  

ضمیمه بخشنامه  
  نی  ف50

ونامه  شماره 
م ، /8292

17/9/42  

 شامل کلیـه کارگاههـای بافنـدگی و حولـه           – 1
نفـر یـا    ) 10( حـداقل    1/9/42بافی که از تاریخ     
  .بیشتر کارگر دارند

 کارگاههائی کـه قـبال مشـمول بیمـه قـرار            – 2
گرفتــه انــد و کــارگران آنهــا بیمــه شــده انــد  

  .ازتاریخ اعالم قبلی ادامه خواهد یافت

 کارگران کارگاههای بافندگی بدون بیمه  11
  رعایت حد نصاب ده نفر کارگر

   فنی 56  1/5/43  18%

 کلیــه کارگاههــای بافنــدگی و حولــه بــافی – 1
صرفنظر از حد نصاب کـارگر مشـمول بیمـه          

  .هستند
 کارگاههــائی کــه قــبال بیمــه شــده انــد ا ز – 2

  .تاریخ اقدام قبلی بیمه آنها ادامه خواهد داشت

12  

مندان فنی و دفتری اعم از بیمه کار
ایرانی و خارجی کارگاههای دولتی و 
غیر دولتی که کارگران آنها مشمول 
قانون بیمه های اجتماعی قرار گرفته اند 
و محل خدمت آنها درهمان شهرستان 

  .محل کارگاه میباشد
 بیمه کارکنان فنی ودفتری که محـل        -

کار آنها در شهرسـتانی غیـر از محـل          
  کارگاه باشد

ا حقوق کمتر ب
 ریال 5000از

18%  
با حقوق بیشتر 

ریال 5000از 
5/12%  

  
  

11/1/44  
  
  

1/4/44  

 درآمد و 25
حقوقی و موافقت 

 مورخ 28292نامه 
19/11/43 

  وزیرکار
   درآمدحقوقی25

  

  :باستثنای 
ــدیرعامل   – 1 ــدیره و مـ ــت مـ ــای هیئـ  اعضـ

  وبازرسان قانونی شرکتها 
ــوانین    – 2 ــایر ق ــمول س ــه مش ــدانی ک  کارمن
  .ستخدامی خاص و کشوری میباشندا

   تنفیذ اقدامات قبلی– 3
 در صــورت موافقــت کارگــاه میــزان حــق – 4

 و بــالعکس 5/12 بــه 18بیمــه قابــل تبــدیل از 
  .میباشد

بیمه کارگران باشـگاههای مجهـز بـه          13
  رستوران

   فنی92  1/1/45  18%

کارکنان باشگاههائی که قبال بیمه شده اند        – 1
  .ادامه خواهد یافت

کارمندان دفتری و حسـابداری و غیـره از          – 2
  .همین تاریخ بیمه خواهند بود

   فنی 95  1/1/46  % 18  بیمه کامل کارگران راه سازیها  14

شــامل کلیــه کــارگران مقاطعــه کــار راه و     
ســـاختمان کـــه از اعتبـــارات وزارت راه یـــا 
ــداث راه     ــه احـ ــدام بـ ــه اقـ ــازمان برنامـ سـ

 سـاختمان   باسـتثنای مقاطعـه کـاران     .(مینماید
راههــای فرعـــی و کــارگرانی کـــه از محـــل   
اعتبارات مشترک شهرداری و سازمان برنامه    

و حـق  .)به امور عمران شهرها اشـتغال دارنـد    
بیمه مربوطه توسط اداره کل درآمد و حقوقی        
ــول     ــز وصـ ــان در مرکـ ــور کارفرمایـ و امـ

  .میگردیده است

  



بخشنامه .ش  تاریخ شمول  نرخ حق بیمه  نام گروه یا فعالیت  ردیف
  مالحظات  یامجوزقانونی

حق بیمه فعالیتهای وابسته به صـنایع         15
  نفت و پتروشیمی 

  فنی102  8/3/45  18%

 شامل کارگران پیمانگاران امور اکتشـاف       – ١
 - لولــه کشــی- پخــش- تصــفیه– اســتخراج –

 ســاختمان پاالیشــگاهها و  -اســکله ســازی 
ــات آن  ــای  –ملحق ــات و فعالیته  ایجادتاسیس
  ط با صنعت نفت و پتروشیمیمشابه مرتب

 حق بیمـه آندسـته از پیمانکـاران صـنعت           – 2
نفت و پتروشیمی شاغل در امـور اداری غیـر          
از موارد فوق باتوجه به نرخهـای معمـول در          

% 9فعالیتهای مشابه حسب المـورد بـه مĤخـذ          
  .می باشد% 18یا
ــاریخ  – 3  8/3/45 پیمانهــای منعقــده قبــل از ت

  .د پیمان خواهندبودتابع مقررات تاریخ انعقا

16   

  
  
  
  
  
  

بیمه کارکنان موسسات مسافربری 
  زمینی

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

5/12%  
  
  
  
  
  
  

5/12 %  
  
  
  
  

5/12%  
  
  
  
  
  
  

5/12%  
  
  
  
  
  

  5/12تغییرنرخ از
  %18به 

  
  
  
  
  
  
  

1/4/45  
  
  
  
  
  
  

1/4/45  
  
  
  
  

1/4/45  
  
  
  
  
  
  

1/10/48  
  
  
  
  
  

1/9/53  

  
  
  
  
  
  
  

  فنی99
  
  
  
  
  
  

   فنی113
  
  
  
  

   فنی  133
  
  
  
  
  
  

   فنی 185
  
  
  
  
  

   فنی305
  
  
   

 – بـاربر  – کمـک راننـده   – راننده   –اعم از کارمند     - 1
  انباردار و غیره 

ده 1/2/45 کلیه موسسات که کارکنان آنها در تاریخ         - 2
  نفر یا بیشتر بودند 

 حق بیمه کارکنان براساس دستمزد مقطوع محاسبه        - 3
و درصـورتیکه دسـتمزد مقطـوع       .و وصول خواهد شد     

تر از حداقل دستمزد باشد براساس حـداقل محاسـبه          کم
  .می گردد

 میــزان حــق بیمــه کارکنــان دفتــری و فنــی مشــابه - 4
کارمندان اداری و فنـی موسسـات مشـمول بیمـه هـای             

  .اجتماعی است 
 بیمه موسساتی که قبال در خصوص  آنها اقدام - 5

  .گردیده است کماکان ادامه خواهد یافت
  
  تی که مشمول بیمه می باشند  دفتر مرکزی موسسا- 1
 نمایندگی های تابع در شهرستان ولو آنکه تعداد – 2

کارکنان آنها در شهرستان مورد نظر کمتر از ده نفر باشد 
  .مشمول بیمه می باشند

  
شامل رانندگان و کمک رانندگان موسسات  – 1

مسافربری زمینی که حوزه عمل آنها در شهرها نمی 
  .باشد و سیار هستند

در مورد واحدهائیکه بیمه % 5/12تغییر نرخ بمیزان  – 2
شدگان آنها از مزایای کامل بیمه استفاده نموده اند از 

  .تاریخ وصول بخشنامه  می باشد
  

 کارکنان موسسات مسافربری زمینی که تعداد آنها کمتر 
از ده نفر باشند مشمول این مقررات قرار گرفته اند و 

د کارکنان آنها از ده نفر کارگران کارگاههائیکه تعدا
متجاوز است و قبال بیمه شده اند از تاریخ شروع بیمه 

   کماکان ادامه خواهد داشت1/4/45
  

تغییر نرخ حق بیمه رانندگان و کمک رانندگان اتوبوسها 
و کارکنان موسسات مسافربری زمینی در نقاطی که 
سازمان دارای تجهیزات و امکانات درمانی است در 

 نقاط به محض آمادگی سازمان در زمینه مورد سایر
اقدام خواهد % 18فوق نسبت به تبدیل نرخ به میزان 

  .نمود
  

 
 
  



بخشنامه .ش  تاریخ شمول  نرخ حق بیمه  نام گروه یا فعالیت  ردیف
  مالحظات  یامجوزقانونی

بیمه کارگران توزیـع نوشـابه هـای          17
  غیرالکلی در شهرستانها

   فنی 127  1/11/45  18%
  

  ـــــ

   فنی128  1/1/46  %18  بیمه کارکنان کارگزاریهای نفت   18

و ) پمپ بنـزین  (کارگران کارگزاریهای نفت   - 1
فرآورده های آن که تاکنون بیمه نشده اند در         
صورت آمادگی از نظر درمان مشـمول بیمـه         

  .قرار خواهند گرفت 
 بیمــه کــارگرانی کــه قــبال بیمــه شــده انــد – 2

  .کماکان ادامه خواهد یافت
 کارمندان این واحـدها درحـدود مقـررات         – 3

مربوط به بیمـه کارمنـدان کارگاههـای دارای         
  .کارگر بیمه شده مشمول بیمه قرار دارند

  بیمه کارکنان موسسات آموزشی ملی   19

  
  
  

5/12 %  
  
  
  
  
18%  

  
  
  
  
18%  

  
  
18%  

  
  
  

1/7/46  
  
  
  
  

1/7/46  
  
  
  
  

1/7/53  
  
  

1/7/53  
  
  

  
  
  

   فنی 135
  
  
  
  

   فنی145
  
  
  
  

   فنی 307
  
  

   فنی 360
  
   

دبسـتان،    کودکسـتان ،  ( اعم از گروه علمی      – 1
ــالی  ــات عــــ ــتان و موسســــ و ) دبیرســــ

  آموزشگاههای روزانه و شبانه 
 معلمینی که از وزارت آموزش و پـرورش         – 2

مامور خدمت در اینگونه موسسـات هسـتند و      
حقــوق خــود را از وزارت دریافــت مــی کننــد 

  .مستثنی هستند
  

ــای   ــورت تقاض ــذکور و  در ص ــات م موسس
کارکنان آنها و توافـق  کارکنـان آنهـا اعـم از             

خدمتگزار و غیره مشمول نرخ       دبیر، آموزگار ،  
  .قرار گرفتند%  18حق بیمه بماخذ 

  
حق بیمه کارکنـان مـورد بحـث از تـاریخ یـاد             

  .شده توسط هیات امنا پرداخته خواهد شد
  

کلیه کارمندان شاغل در موسسات موصـوف       
تشــکیل  (1/6/51 از تــاریخ هــر چنــد کــه قبــل

 فاقــد ســابقه   )صــندوق حمایــت کارمنــدان  
پرداخت حق بیمه نزد سازمان باشند،مشـمول       

  .مقررات قانون تامین اجتماعی قرار دارند
  
  

 بیمه کارکنان فنی واداری مهندسین       20
  مشاور

ــارگر     فنی 137  1/7/46  5/12% ــم از ک ــین–اع ــداداری - تکنس  – کارمن
  .مهندس و غیره



  
بخشنامه .ش  تاریخ شمول  نرخ حق بیمه  نام گروه یا فعالیت  ردیف

  مالحظات  یامجوزقانونی

 بیمه کارمندان اداری و فنی شرکتهای   21
  ساختمانی 

5/12%  1/6/45  

 و  فنی143
س  .ش/64مصوبه 

مورخ 
شورای 4/7/46

  عالی 

 1/1/44آندسته از شرکتهای ساختمانی که از       
ت نمـوده از    حق بیمه کارمندان خود را پرداخـ      

شمول مصوبه خارج بوده و باید کماکان حـق   
  .پرداخت نماید% 5/12بیمه مقرر را 

بیمه کارمندان فنی ودفتری شرکتهای       22
  ساختمانی 

18%  1/6/45  
بخشنامه شماره 

 مورخ 4298
 ومصوبه 21/5/46

28/6/46  
  ـــــ

تعمیم مقررات بیمـه کامـل دربـاره          23
  کارگران چلوکبابیها

  1/4/47  % 18به % 9از
    فنی152

مصوبه شماره 
  س.ش/165
  30/12/46مورخ 

تاریخ مذکور در مورد چلوکبابیهائی کـه قـبال         
قــرار گرفتــه انــد %) 18(مشــمول بیمــه کامــل 
  .تاثیری نخواهد داشت

تغییر نرخ حق بیمه کارگران موقـت         24
  راه آهن 

  ـــ   فنی 155   1/1/47  % 18به % 9از 

آب و بـرق    بیمه کارمندان شرکتهای      25
  منطقه ای 

 امور 5بخشنامه   1/1/47  کامل
  فنی بیمه شدگان

 سنوات خدمت گذشته کارکنان جزء سابقه       – 1
  .پرداخت حق بیمه ملحوظ شود 

ــه ســنوات  – 2  پرداخــت حــق بیمــه مربــوط ب
 هر سال خدمت یک ماه آخـرین      گذشته به ازاء  

حقوق و فوق العاده شغل مشروط بر آنکـه از          
  .تجاوز ننماید 1328اول تیرماه 

   فنی 161  1/6/47  %18  بیمه کارمندان شرکتهای هواپیمائی    26

 کارمنــدان شــرکتهای هواپیمــائی کــه فاقــد – 1
  .کارگر بیمه شده میباشند

 کارمندان شرکتهائیکه قبال بیمه شده اند از        – 2
  .آن تاریخ به بعد ادامه خواهد یافت

ــی  – 3 ــوده ول ــه نب  شــرکتهائیکه مشــمول بیم
ــور ا ــی را   بط ــدت معین ــه م ــاری حــق بیم ختی

ــذکور جــزء ســابقه    ــه باشــند مــدت م پرداخت
  .پرداخت حق بیمه محسوب می شود

  ـــ   فنی 162  1/7/47  %5/12  بیمه کارکنان دفاتر اسنادرسمی    27

28   

شروع بیمه کارگران شرکتهای حفاری     
منابع آبهای زیرزمینـی و شـرکتهای    
حفاری وارد کننده و فروشنده و نصب    

ده موتـور پمپهـای آبیـاری در        کنن
  سرتاسرکشور

   فنی 171  1/1/48  18%

بــدیهی اســت ایــن تــاریخ نــاظر بــه کــارگران 
کارگاههائی که قبال بیمه شده انـد نبـوده و از           
هر تاریخی که بیمه آنهـا شـروع شـده باشـد            

  .کماکان ادامه خواهد یافت

29  

ابالغ تصویب و شروع اجرای مقررات      
ژانسـهای  بیمه در مورد کارکنـان آ     

مســـافرتی و حـــق العمـــل   
موسساتی که به امـر فـروش       (کاریها

بلیط هواپیما یا کشـتی و حمـل بـار        
انجام امور گمرکـی و امثـال آنهـا         

در منطقه کلیه شعب و     ) اشتغال دارند 
  نمایندگیهای سراسر کشور 

   فنی177و175  1/7/48  5/12%
بیمه کارکنان موسساتی که قبال بیمه شده اند 

ع بیمه قطعی محسـوب و ادامـه        از تاریخ شرو  
  .خواهد یافت



  
بخشنامه .ش  تاریخ شمول  نرخ حق بیمه  نام گروه یا فعالیت  ردیف

  مالحظات  یامجوزقانونی

30   

بیمه کارکنـان موسسـات درمـانی       
  زایشـگاهها،   بیمارستانها،(غیردولتی  

رادیوتراپها،    درمانگاهها، کلینیک ها ،   
 و تشخیص طبـی     )فیزیوتراپها و غیره    

ــی  ــر دولت ــا و (غی ــوژی ه رادیول
 متعلق به اشـخاص یـا        )آزمایشگاهها

جمعیت شیرو خورشید سـرخ ایـران       
انجمنهای   سازمان خدمات اجتماعی ،     ،

  .…بهداری اوقاف و 

  
  
  
  
  

5/12%  
  
  
  
  
  
  

5/12%  
  
  
18%  

  
  
  
  
  

1/7/48  
  
  
  
  
  
  

1/7/48  
  
  

1/4/51  

  
  
  
  
  

   فنی 176
  
  
  
  
  
  

   فنی 208 و 182
  
  

   فنی 249

ل ازشمول این بخشنامه مستثنی می افراد ذی
  .باشند

ــان مطــب هــای خصوصــی پزشــکان و  – 1  کارکن
  .دندانپزشکان و داروخانه ها

دکتران ، داروسازان،      پزشکان ، دندانپزشکان ،    - 2
  وامور آزمایشگاهی و رادیولوژی  
 بیمه کارمندان موسساتی که قبال بیمه       : الف  ضمنا !

 محسـوب مـی     شده اند از تاریخ شروع بیمه قطعی      
  .گردد

 کارمندان موسسـات مـذکور بعلـت دارا بـودن           :ب
آئین نامه استخدامی خاص از شمول مقررات ایـن         

  .بخشنامه ها خارج می باشند
  

کارکنانی که مجموع حقوق و مزایای آنان کمتر از 
 ریال باشد نیز مشمول مقررات فوق بوده 5000

  .اند 
  

هبـانی ،   سـرایداری ، نگ     نظافتچی ،   شامل خدمتگزار، 
  رانندگی  و سایر مشاغل مشابه 

  

   فنی179  1/7/47  %18  کارگران زن گرمابه ها   31

 در نقاطیکه کارگران مرد گرمابه هـا بیمـه          – 1
  .می باشند 

 بیمه کارگرانیکه قبال بیمه شده انـد قطعـی          – 2
  .تلقی گردیده است 

32  

تبـدیل نـرخ حـق بیمـه کـارگران      
ــدگیها ــه ( دوزن ــه –زنان  -)  مردان

ــاز   ــک س ــیمانکاریها و موزائی  –س
کوره های آجـر و گـچ و        (-فخاریها

   کاشی سازیها –) آهک 

   فنی 180  1/8/48  % 18به % 9از 
کارگاههـائی کـه قـبال مشـمول مقـررات بیمــه      
کامل قـرار گرفتـه انـد بیمـه آنهـا کماکـان بـه           

  .میزان کامل وصول خواهد شد

بیمه کارکنان دفاترفنی نقشه کشی و         33
  رداری سرتاسرکشورنقشه ب

   فنی 183  1/8/48  18%

ــاختمانی – 1 ــاترامور سـ ــاتی – دفـ  – تاسیسـ
 برآورد و نظـایر آنهـا نیـز مشـمول     –طراحی  

  .می باشند
 بیمه کارگرانیکه قبال بیمه شده انـد قطعـی          – 2

  .تلقی گردیده است 

34   
تبدیل نوع بیمـه کـارگران صـنوف        

بیمـه کامـل    % 9مشمول بیمه جزئی    
18%  

   فنی 186  1/1/49  % 18 به% 9از 

   تعمیرگاههای اتومبیل و اتوشوئیها– 1
   فلزتراشیها و آهنگریها – 2
   چوب بریها و مبل سازیها– 3
   آلومینیوم سازیها و خمکاریها– 4
  زهتابیها و روده پاکنی ها  – 5
  کتیراپاک کنی ها  – 6
پنبـه،     کارگران فصـلی کارخانجـات قنـد ،          – 7
  نوغان ، کنف  
ارگرانی که نرخ حق بیمه آنان کامـل        ضمنا ک #

وصــول مــی شــود از شــمول ایــن     % 18و 
  .بخشنامه خارج می باشند

  
 
 
 



بخشنامه .ش  تاریخ شمول  نرخ حق بیمه  نام گروه یا فعالیت  ردیف
  مالحظات  یامجوزقانونی

تبدیل نرخ حق بیمه کارگران معادن در          35
  مرحله اکتشاف

   فنی 196  1/1/49 % 18به % 9از 

بخشنامه شامل کارگران اکتشاف معادنی که   این  
قبال مشمول مقررات بیمه کامل قـرار گرفتـه انـد           
نمی گردد و حق بیمه این افراد کماکان به میزان          

  .خواهد بود% 18

  ــــ   فنی 198  1/2/49 % 18به % 9از   نرخ حق بیمه کارگران سدسازی  36

37  
بیمه کارکنان سازمان گسترش و نوسازی 

  ــــ   فنی 200  1/1/49  %5/12  ن صنایع ایرا

38  
بیمه مستخدمین روز مزد شهربانی های       
کل کشور که از محل اعتبار ماده یـک         
بودجــه شــهربانی دســتمزد  دریافــت 

  میدارند

   فنی 204  1/7/49  18%

 در نقاطیکه سازمان دارای امکانـات درمـانی         – 1
  .است 

 بیمه مستخدمینی که قبال بیمه شده اند قطعی         – 2
  .ی گردیده است تلق

39  
تبدیل نرخ حق بیمه کارگران ساختمان      
و نصب و مونتاژ ماشین آالت کارخانه ها        

  % 18به % 9از 
   فنی 209  1/6/49  % 18به % 9

مشـــمولین شـــامل کـــارگران شـــاغل توســـط 
  .کارفرمای اصلی و یا پیمانکاریها میباشند

40  
بیمه کلیه کارکنان باشگاههای ورزشـی      

دارای کافه تریـا یـا       )تفریحات سالم   (
  رستوران

   فنی215  1/11/49  18%

 -اعم از شاغلین در کافه تریـا      (  کلیه کارکنان    – 1
مشــمول بیمــه  )رســتوران و ســایر قســمت هــا  

  هستند 
ــگاههای ورزشــی   – 2 ــدان باش ــورد کارمن  در م

ــتوران ، ــی    دارای رس ــدان فن ــه کارمن همانندبیم
ــی دارای   ــر ورزشـ ــگاههای غیـ ــری باشـ ودفتـ

  . کارگاههای دارای کارگر عمل شودرستوران و

نرخ حق بیمه کارگران پیمانکاران حمل        41
  و نقل مواد نفتی بی ظرف

  ـــ   فنی 217  1/1/50 % 18به % 9از 

42  
نرخ حق بیمه کارگران شرکت سـهامی       
تلفن ایران که در امور کابل گـذاری و         

  .توسعه شبکه های تلفنی شاغل میباشند
  ـــ   فنی 223  1/9/49 % 18به % 9از 

حق بیمه کـارگران شـرکت دخانیـات          43
  ایران

تبدیل نرخ از 
  % 18به % 9

  
  

1/10/42  
  

1/4/50  
   فنی 225

باستثنای کـارگرانی کـه بـرای بـاربری و حمـل            
توتون و تنباکو در فصل خریـد در شهرسـتانها          
بکار گمارده شده اند که این گروه مشمول بیمـه          

  .بوده اند% 9جزئی 
جملـه افـراد صدراالشـعار نیـز        کلیه کـارگران من   

  .مشمول بیمه کامل گردیدند

   فنی229  1/6/50  %18  بیمه کارگران صحافیها  44

ــارگران صــحافیهائیکه   ــد از ک مشــمولین عبارتن
مستقال و خارج از کادر چاپخانـه بکـار اشـتغال           
دارنــــد در شهرســــتانهائیکه ســــازمان دارای 
تسهیالت اداری و درمانی است و این بخشـنامه         

خصوص کارگاههائیکه قبال بیمه شـده انـد و         در  
صــحافیهائیکه در داخــل چاپخانــه قراردارنــد    
مجری نبوده و کارگران کارگاههـای مـذکور بـه      
تبع چاپخانه ها مشمول بیمه بوده و بیمـه آنـان           

  .از تاریخ شروع بیمه چاپخانه ادامه دارد



  
ه بخشنام.ش  تاریخ شمول  نرخ حق بیمه  نام گروه یا فعالیت  ردیف

  مالحظات  یامجوزقانونی

بیمه کارگران تعمیرگاههـای ماشـین        45
   فنی 231  1/6/50  %18  آالت سنگین

 - تراکتور – کارگران تعمیرگاههای جزثقیل     – 1
ماشین آالت سنگین سـاختمانی راه سـازی و         
ــان     ــازمان امک ــه س ــاطی ک ــاورزی در نق کش

  خدمات درمانی دارد
قطعـی  بیمه کارگرانیکه قبال بیمه شـده انـد          -2

  .تلقی گردیده است 

46  
بیمه کارکنان ایرانی سفارتخانه هـا و       
ماموریتهای سیاسی و موسسات وابسته     

  به آنها

و % 5/12
افرادیکه بیش از 

 ریال باشد 5000
18 %  

   فنی 232  1/7/50
 حمـل   – موسسـات    –کنسـولگری     :از قبیل    - 1

 شـرکتهای بازرگـانی و      – بیمارسـتان    –ونقل  
  )رکنان بانکهاباستثنای کا(بیمه 

  . ادامه بیمه کارکنانی که قبال بیمه شده اند– 2

بیمه کارکنان سـازمان شـکاربانی و         47
   فنی 234  1/7/50  %18و % 5/12  نظارت بر صید

و کارمندانیکه % 5/12 حق بیمه کارمندان - 1
 ریال 5000حقوق و مزایای آنان کمتر از 

  % 18باشد بیمه کامل 
 نقاط دارای امکانـات   حق بیمه کارگران در  - 2

ــه  % 18درمــانی  ــات کلی ــد امکان ودر نقــاط فاق
  .است % 5/12کارکنان 

48   
اعـم از   (بیمه کارکنان داروخانه هـا      

 - کمـک داروسـازان    – داروساز   –دکتر  
  ) وکارگران-فروشندگان دارو

  
  

5/12%  
  
  
18%  

  
  

1/7/50  
  
  

1/5/51  

  
  

   فنی 235
  
  

   فنی 253

جدول طبقه بندی حق بیمه نامبردگان باتوجه به 
درآمد کارمندان فنی ودفتری محاسبه و وصول 

ضمنا افراد با حقوق و مزایای کمتر از . می گردد
  .میباشند% 5/12 ریال نیز مشمول بیمه 5000

  
نرخ حق بیمه کارگران شـاغل در داروخانـه هـا و            
همچنین کارمنـدانی کـه مجمـوع حقـوق و مزایـای        

باشــد نیــز  ریــال مــی 5000ماهانــه آنهــا کمتــر از 
  .شامل این بخشنامه می گردند

نرخ حق بیمه کارمندان با حقوق ومزایـای ماهانـه          
  .بوده است%  5/12 ریال کماکان 5000بیشتر از 

49  
بیمه پزشکان بهـداری کـل راههـا        

 دکترهای  – دندانپزشکان   –پزشکان  (
ــگاهی و   ــور آزمایش ــاز وام داروس

  رادیولوژی 

ه کارگاههائیکـه قـبال بیمـه شـده انـد           ادامه بیم    فنی237  1/9/50  % 5/12
  .کماکان برقرار است 

بیمه کارگران عکاسـی و البراتـوار         50
   فنی 239  1/9/50  %18  چاپ و ظهور فیلم

شـــمیران ،   در نقـــاطی باســـتثنای تهـــران ،-
  ورامین و گرمسار  شهرری  ، کرج ،

 بیمه کارگران کارگاههای عکاسـی در نقـاط         -
 کماکان ادامـه    50اد  یاد شده از تاریخ اول مرد     

  .خواهد یافت

تبدیل نرخ حق بیمه کارگران کرک و         51
   فنی 251  1/4/51  % 18به % 9از   %18به % 9پشم پاک کنی از 

تاریخ فوق ناظر بر آندسته از کارگاههائی کـه         
پرداخت % 18حق بیمه کارگران خود را بماخذ       

  .نموده اند نمیباشد

ی بیمه متخصصیین فنی و اطبا خارج       52
  دراستخدام نیروی هوائی شاهنشاهی 

  ــــ   فنی 255  1/4/51  9%



  
بخشنامه .ش  تاریخ شمول  نرخ حق بیمه  نام گروه یا فعالیت  ردیف

  مالحظات  یامجوزقانونی

53  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بیمه کارکنان موسسات حمل و نقل در       
  سراسر کشور

  
  

5/12%   
  
  
  
  
18%  

  
  کامل 

  
  

1/9/51  
  
  
  
  

1/1/54  
  

1/7/54  

  
  

  نی  ف256
  
  
  
  

   فنی 310
  

  فنی 363و346

و % 5/12حق بیمه کارمندان فـوق بایـد بـانرخ           – 1
براساس جدول طبقه بندی درآمـد کارکنـان فنـی          

  .ودفتری محاسبه ووصول گردد
 کلیه کارگران و کارمندان بـا حقـوق کمتـر از            – 2

و برمبنــای دســتمزد % 5/12 ریــال بــا نــرخ 5000
  .واقعی محاسبه و وصول می شود

  
  ـــــــــــــ

  
  :میزان حق بیمه کارمندان ایرانی 

 بماخذ جـدول طبقـه      1/1/54 از تاریخ شمول  تا       -
  % 5/12بندی درآمد و با نرخ 

 بــه بعــد بماخــذ جــدول طبقــه 1/7/54 از تــاریخ -
  %28بندی درآمد و با نرخ 

  :میزان حق بیمه کارمندان خارجی 
 باتوجه به جدول طبقه بندی 1/7/54 تا تاریخ - 

  % 9اغل و نرخ مش
 باتوجه به جدول طبقه بندی 1/7/54 از تاریخ - 

  % 28مشاغل و نرخ 
   جــدول طبقــه بنــدی 1/8/54ضــمنا از تــاریخ 

ــدان    ــه کارمن ــرا و حــق بیم ــوف االج ــد موق درآم
 60410باتوجه به مجموع حقوق و مزایا کمتـر از          

ریال بماخذ حقوق واقعی و بیشتر از رقم مـذکور          
  .به و وصول می گردیدبراساس همین رقم محاس

54   
بیمه کارگران کارگاههای بافنـدگی     

از قبیل جوراب بـافی     (سراسر کشور   
توربافی، نواربافی، قیطان بـافی و        ،

  )سایر فعالیتهای بافندگی

   فنی 257  1/9/51  18%

تــاریخ فــوق نــاظر بــر کارگاههــای ژرســه بــافی  
تریکوبافی، حوله بـافی و بافنـدگیهای سـوزنی و            ،

رگران کارخانجات بافندگی و کارگران     همچنین کا 
کارگاههائیکه قبال بیمه شده اند نمی باشـد و ایـن           
کارگران ازتاریخ تعیین شده قبلـی بـه بیمـه خـود           

  .ادامه میدهند

  1/4/51  %18  بیمه کارگران معادن  55

 فنی 258
مصوبه 

 54891شماره
مورخ 

15/3/51 
وزارت کار و 
 اموراجتماعی 

 قبال بیمه شده اند قطعـی       بیمه کارگران معادنی که   
  .تلقی گردیده است 



  
بخشنامه .ش  تاریخ شمول  نرخ حق بیمه  نام گروه یا فعالیت  ردیف

  مالحظات  یامجوزقانونی

56  
بیمه کارگران استودیوهای فـیلم بـرداری       
البراتوارهای ظهور چـاپ و مونتـاژ فـیلم         
موسسسات دوبالژ و پخش فیلم و موسسـات        

   تجارتی تبلیغاتی ونشر آگهی های

بیمه کارگران موسسات مذکور که قـبال بیمـه            فنی 260  1/6/51  18%
  .شده اند قطعی تلقی گردیده است 

57  
ــدگان و کمــک  ــه رانن ــتورالعمل بیم دس
رانندگان کامیونهـای بـاربری در سراسـر        

  کشور

5/12%  
  
18%  

1/9/51  
  

1/1/54  

   فنی 261
  

   فنی 310

اعـــم از راننـــدگان صـــاحب کـــامیون و یـــا  
  دمین موسسات حمل و نقل مستخ

  ـــ
  

بیمه کارگران اتاقهای بازرگانی و صـنایع و          58
  معادن در شهرستانها

   فنی 262  1/9/51  18%

بیمه کارگران اتاقهـای بازرگـانی و صـنایع و          
معادن در شهرستانهائی که قبال بیمه شده اند        
از تاریخ شروع پرداخت حق بیمه ادامه خواهد      

  .یافت

59  
 موسسات تجارتی و بازرگانی     بیمه کارگران 

و شرکتهای وارداتی و صادراتی در سراسر       
  کشور

18%  1/9/51  

  
  

   فنی 263
  
  
  

   فنی 269

 –سرایداری    خدمتگزاری ، (  امور کارگری    – 1
 – راننـده    – تلفنچـی    – بسته بنـدی     –نظافتچی  
  ) نگهبانی  وسایر فعالیتهای مشابه –باربری 

ه قـبال    بیمه کارگران موسسات مـذکور کـ       – 2
بیمه شده اند ازتاریخ شروع پرداخت حق بیمه     

  .قطعی و ادامه خواهد یافت
  

کارمنــدان ایــن قبیــل موسســات کــه تــاکنون  
مشــمول مقــررات بیمــه هــای اجتمــاعی قــرار 
نگرفته اند مشمول قانون حمایت کارمندان در       
برابر اثرات ناشـی از پیـری، ازکارافتـادگی و          

  .فوت خواهند بود

ان قهوه خانه ها و چایخانه ها در     بیمه کارگر   60
  سراسر کشور

بیمه کارگران مذکور که قـبال بیمـه شـده انـد               فنی 264  1/11/51  18%
  .قطعی تلقی گردیده است

بیمه کارگران روزمزد سازمان ثبت اسناد و         61
  امالک کشور

   فنی273  1/4/52  % 18
کـــارگران ادارات ثبـــت اســـناد و امـــالک در 

ــاریخ بیمــه شهرســتانهائی کــه قبــل ا ز ایــن ت
  .شده اند ادامه خواهد یافت

62  
تغییر نرخ حق بیمه کارگران پیمانکاریهـای       

 گـاز و فعالیتهـای      –صنایع نفت پتروشیمی    
  وابسته به صنایع مذکور

  ــــ   فنی 279  1/7/52 % 18به % 9از 

بیمه کارگران روز مزد ادارات تربیت بدنی         63
  در سراسر کشور

بیمه کارگران ادارات در نقاطی کـه قـبال بیمـه              فنی 280  1/8/52  18%
  .شده اند کماکان ادامه خواهد یافت

64  
بیمه کارگران ساختمانی و کلیه فعالیتهـای       
وابسته به امور ساختمانی موسسات دولتی و       
وابسته بـه دولـت ، شـرکتهای دولتـی ،           
  شهرداریها  و موسسات  خیریه و عام المنفعه 

بیمه کارگرانیکه قـبال بیمـه شـده انـد کماکـان                فنی283  1/1/53  18%
  ادامه خواهد یافت 



  
بخشنامه .ش  تاریخ شمول  نرخ حق بیمه  نام گروه یا فعالیت  ردیف

  مالحظات  یامجوزقانونی

دستورالعمل اجـرای قـانون بیمـه         65
  اجباری کارگران ساختمانی 

ــورد واحــدهای -  در م
مفــروض از یــک پــالک 

   متر مربع 150کمتر از 
   ریال30متری 

 منازل مسکونی کمتر    -
 متـــر مربـــع از 150از 

   ریال50قرار متری 
 سایرســـــاختمانهای -

مســــکونی از قــــرار  
   ریال30

ســـاختمانهای بـــدون  
پروانه ساخت براساس   
  برآورد مساحت زیربنا

   فنی 286  7/10/52

کلیه کارگران شاغل در فعالیتهای سـاختمانی       
ــاغل در کا  ( ــارگران ش ــتثنای ک ــاختمانی  باس ــای س ره

شـرکتهای دولتـی ،       موسسات دولتی وابسته به دولـت ،      
ــام     ــات ع ــات ، موسس ــا ، کارخانج ــهرداریها ، بانکه ش

  . صرفا در مقابل حوادث بیمه میباشند)المنفعه

نرخ حق بیمه کارگران سـاختمانی و          66
  راه سازی 

   فنی 289 و 284  1/1/53   %18به % 9از 

ــا    ــارگران س ــه ک ــه کلی ــق بیم ــرخ ح ختمانی ن
شـرکتهای    موسسات دولتی وابسته به دولت ،     

% 9خیریه و عام المنفعه از        شهرداریها،  دولتی ، 
  .تغییر یافت% 18به 

بیمه کارگران سـاختمانی و نصـب و          67
  مونتاژ ماشین آالت کارخانجات 

   فنی 287  1/1/53  % 18
 ناظر بر کارگران فعالیـت فـوق        1/1/53تاریخ  

ــه پی  ــه ب ــق مقاطع ــه از طری ــذار ک ــار واگ مانک
  .گردیده است نمیباشد

   فنی 290  1/1/53  % 18  بیمه کارگران ساختمانی بانکها  68
اعم از اینکه عملیات مزبـور راسـا تحـت نظـر            
کارفرمــای اصــلی انجــام شــود یــا اینکــه بــه  

  پیمانکار واگذار گردد مشمول بیمه هستند

بیمه کارگران قسمت اداری شـرکت        69
  سر کشورسهامی فرش ایران در سرا

   فنی 294  1/3/53  18%
بیمه آن دسته از کارگران شـرکت کـه قبـل از           

 بیمه بوده انـد  کماکـان ادامـه خواهـد          1/3/53
  یافت

بیمه کارگران شرکتها ی تعـاونی در         70
  سراسر کشور

   فنی 295  1/5/53  18%

کارگران شرکتهای تعاونی اعم از مصرف       – 1
ی توزیع و تولید در نقـاطی کـه سـازمان دارا          
  .واحد اداری و درمانی است  مشمول هستند

 آن دسته از کارگرانیکه قبال بیمه شده انـد          – 3
از تاریخ شروع پرداخت حق بیمه قطعی تلقـی         

  .شده است

بیمــه کــارگران باشــگاههای فاقــد   71
  رستوران و کافه تریا

   فنی 300  1/7/53  18%
کارگران باشگاههایی که قـبال بیمـه شـده انـد           

  . خواهد یافتکماکان ادامه

بیمه کارگران سـازمان ملـی پـیش          72
  آهنگی ایران در سراسر کشور

   فنی 302  1/6/53  18%

در نقــاطی کــه ســازمان دارای امکانــات     – 1
حق بیمه با نـرخ کامـل       .اداری و درمانی است     

  .اخذ گردد% 18
 در نقاطی که فاقـد امکانـات اداری و مـالی          – 2

  .اخذ گردد% 5/12است نرخ 

 رانندگان و کارگران موسسـات      بیمه  73
  مسافربری با اتومبیل سواری 

   فنی 314  1/1/54  % 18
سوابق آن دسته از کارکنان که قبال بیمه شده         
اند از تاریخ پرداخت حق بیمـه قطعـی تلقـی و            

  .ادامه خواهد یافت



  
بخشنامه .ش  تاریخ شمول  نرخ حق بیمه  نام گروه یا فعالیت  ردیف

  مالحظات  یامجوزقانونی

74  
بیمه کارگران موسسـات انتشـاراتی      

 کتاب و نشـریات     – روزنامه   –مجله  (
  )دیگر

18%  1/12/53  315  
در نقاطی که سـازمان دارای واحـد اداری  – 1

  .یا  درمانی است 
 کارکنانیکه قبال حق بیمه آنان ارسال شده – 2

  .از تاریخ پرداخت حق بیمه ادامه خواهد یافت

75  

از ( خصوصی   بیمه کارگران  موسسات   
نامه رسان    سرایدار،  قبیل خدمتگزار ،  

بسته بنـد،     تلفنچی ،   راننده ،   نگهبان ،   ،
بوفه چی ، باغبان، نظافتچی  و         باربر ، 

  )مشاغل مشابه

   فنی 317  1/12/53  % 18

 آن دسته از موسسات خصوصی که قـبال         – 1
مشمول بیمه اعالم شده اند ، از تـاریخ اعـالم           

  اهد یافتقطعی تلقی  و ادامه خو
ــوع شخصــیت  – 2  منظــور از موسســه هــر ن

  .حقوقی است که به ثبت رسیده باشد

   فنی 319  1/11/53  %18 بیمه کارگران شرکتهای تعاونی شهری   76
کارگران شرکتهای تعاونی که قبال بیمـه شـده    
اند ادامه خواهد یافت و شـامل ایـن بخشـنامه           

  .نمیباشند

77  
بیمه کارگران انجمنهـای راهنمـای      
ــران    ــانواده ایـ ــت خـ بهداشـ

  )درشهرستانها(
   فنی 325  1/4/54  18%

ــن      ــارگران انجم ــر ک ــاظر ب ــنامه ن ــن بخش ای
که )درتهران  (راهنمای بهداشت خانواده ایران     

  . بیمه شده اند نمی باشد1/12/50ازتاریخ 
بیمه کارگران دانشسراهای مقدماتی      78

  دختران و پسران در سراسر کشور 
  ـــ   فنی 329  1/1/54  % 18

سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح      (   فنی 342  1/7/54  کامل   بیمه کارگران سازمان اتکا  79
  ) شاهنشاهی 

بیمه کارگران جمعیت شیرو خورشید       80
  سرخ ایران 

   فنی 349  18/9/54  کامل 
افــرادی کــه مشــمول آئــین نامــه اســتخدامی  
کارکنان مذکور نباشند و در مشاغل کـارگری      

مــارده مــی شــوند مشــمول تــامین بــه کــار گ
  اجتماعی قرار دارند

بیمه کارگران فروشگاههای السـتیک       81
  اتومبیل 

  ـــ   فنی 356  1/11/54  کامل 

بیمه مدیران عامل و بازرسـان فنـی          82
  شرکتها

   فنی 362  10/5/54  18%
ــاریخ    ــل از ت ــه قب ــروط برآنک  در 1/6/51مش

مشـــاغل کارمنـــدی و نـــزد ســـازمان دارای 
  ق بیمه  باشند پرداخت ح

بیمه کارمندان اداری مطبوعـات در        83
  سراسر کشور 

   فنی 376  15/4/55  18%

  :میزان حق بیمه 
در صــورتیکه حقــوق و مزایــا کمتــر از مبلــغ  

 ریال بود براساس دستمزد واقعی و د        60410
رصورت تجاوز از رقـم مـذکور در هـر حـال            

ماخذ کسـر حـق بیمـه       ) 60410(مبلغ یاد شده    
  .رفتقرار میگ

   فنی 377  4/3/55  %18  بیمه کارمندان تحریری مطبوعات   84
شامل افرادیکه به امر تهیه و تنظیم خبر، مقاله         

تفسیر عکس خبری و غیـره اشـتغال          نویسی ، 
  .دارند

بیمه کارکنـان انجمنهـای اسـتان و          85
  شهرستان 

   فنی 379  12/5/55  18%
   اعم از کارگر و کارمند– 1
کنان که قبال بیمه شده اند       آن دسته از کار    – 2

  .کماکان ادامه خواهد یافت

   فنی 380  3/7/55  کامل   بیمه کارکنان انجمن های بهداری   86
  . اعم از کارگر و کارمند– 1
 ادامه بیمه افرادیکـه باتوجـه بـه بخشـنامه         – 2

 بیمـه شـده انـد    1/7/48 فنی که از تـاریخ     179
  .ادامه خواهد یافت



  
بخشنامه .ش  تاریخ شمول  نرخ حق بیمه  عالیتنام گروه یا ف  ردیف

  یامجوزقانونی
  مالحظات

87  
و مـدیران     مربیـان ،    بیمه آموزگاران ،  

راهنمایی کالسهای پیکار با بیسوادی که      
با کمیته ملی پیکار جهانی با بیسـوادی        

  همکاری دارند 

   فنی 394  1/7/55  کامل 
ادامه بیمه کارکنانیکه قبـل از تـاریخ فـوت بیمـه            
شده اند از تـاریخ شـروع بیمـه بالمـانع خواهـد             

  .بود

بیمه اکراد پناهنده عراقـی شـاغل در          88
  واحدهای سازمان محیط زیست 

   فنی 396  1/7/50  کامل 
ــانون اســتخدام    ــه مشــمول ق ــر اینک مشــروط ب
کشوری و یا سایر مستثنیات مـذکور در قـانون          

  .اجتماعی نباشدتامین 

مشمول قانون   کامل   بیمه کارکنان انجمن های بهداری   89
   فنی397  حمایت

 در  16/4/55 تـا    1/6/51افرادی که در فاصله زمـانی       
انجمنهای مذکور استخدام ومشـمول قـانون حمایـت         
کارمندان قـرار گرفتـه انـد  بـا شـمول قـانون تـامین                

ر اجتماعی برایشان موضوع اجرای قـانون حمایـت د        
  .مورد ایشان منتفی می باشد

بیمه کـارگران مشـمول قـانون کـار           90
  کشاوزی 

   1/11/55  کامل 
 409بخشنامه

دستوراداری 
  13/2/56مورخ 

 کشـت و    –کارگران شاغل در واحدهای مکانیزه      
  .صنعت و دولتی مشمول شناخته شده اند 

بیمه کارگران واحدهای وابسته به ستاد        91
  فرماندهی نیروی هوائی 

  فنی445  15/7/58  کامل 

آشـپز،    باغبـان ،    شامل کارگران خباز ، نجـار،      - 1
  .لوله کش  و غیره میباشد

 کــارگرانی کــه قبــل از تــاریخ فــوق مشــمول – 2
گردیده اند و ازتاریخ شروع مورد تایید بـوده و          

  .بیمه آنان ادامه می یابد

92  
بیمه کارگران قنادیها و سایر کارگاههای      

 آنهـا در ارتبـاط      مشابه کـه فعالیـت    
بامصرف قند و شکر میباشد در سراسـر        

  کشور

  فنی476و1/476  1/8/60  کامل

گزسازی، (از قبیل کارگران قنادی ، قندریزی ، شیرینی پزی 
کافه قنادی )  قطاب سازی  باقلوا ، زولبیاو بامیه سازی ، پشمک ،

  نبات ریزی ، شکالت سازی  آب نبات سازی کیک سازی   ، ،
 ، مرباپزی ، سوهان پزی ، پیراشکی سازی ، بستنی و ،حلواسازی

و کارگاههای مشابه که در ) چایخانه(فالوده سازی ، قهوه خانه 
  .ارتباط با مصرف قند وشکر بوده و سهمیه دریافت می نمایند

بیمه کارگرانی که قبال مشمول مقررات قرار گرفته از تاریخ شمول      
  .کماکان معتبر و الزم االجرا است

پزشکان ، دندانپزشکان  و دکتر داروساز         93
  و علوم آزمایشگاهی 

 1/176بخشنامه   1/11/60  30%
  فنی 

رادیولــوژی موسســات مــالی و تشــخیص طبــی 
  غیردولتی 

94  
 پیمانی   کارکنان روزمزد،خرید خدمت ،   

واحدهای آماری وابسـته بـه  بانـک         
  مرکزی 

 مورخ 6/80903.ش  1/8/60  30%
   فنی 5/12/60

  .قبلی قطعی تلقی می گردداقدامات 

کارورزان و کارآموزان ستاد سازندگی       95
  و آموزش وزارت نیرو

     فنی478  1/12/60  30%

96  
بیمه کارکنان روز مزد ،خرید خـدمت ،        
قراردادی ، طرح اکتشاف و تهیه صنعت       

  آلومینیوم کشور
  فنی 487   1/12/61  30%

  

97  
ــت ،   ــزد ،موق ــان روز م ــه کارکن بیم

حق التدریس  رید خدمت ،قراردادی ، خ
  وزرات ارشاد اسالمی .. بگیر 

   فنی488   1/2/62  30%
  

  فنی483  1/11/61  %30  کارکنان اداری و دفاتر بنیاد مستضعفان   98

شـهرهای    باستثنای استانهای کردستان ، ایـالم ،      
ــه     ــاتری ک ــته دف ــاد و آندس ــرم آب ــدان و خ هم

  کارکنان آنها قبال بیمه شده اند 

 



بخشنامه .ش  تاریخ شمول  نرخ حق بیمه  روه یا فعالیتنام گ  ردیف
  یامجوزقانونی

  مالحظات

  %30  کارکنان موقت سازمان صنایع دستی  99

ــتان   ــر شهرس در ه
موکول بـه آمـادگی     
واحـــدهای تابعـــه  
ــذکور و   ــازمان م س
پادار بودن حق بیمه    

  بوده است 

   فنی 484 

  

بیمه کارکنان روزمـزد، خریدخـدمت،        100
  ت راه و ترابری قراردادی  وزار

    فنی490  62/½  30%

101  
ــدمت،   ــان روزمزد،خریدخـ گارکنـ
قرارداری وزارت معـادن و فلـزات و        

  واحدهای تابعه آن
   فنی 491  1/3/62  30%

  

102  
بیمه کارکنان غیرمشمول نظام حمایتی     
خاص مراکز گسترش خدمات تولیدی و      

  عمرانی وزارت کشور
  امات قبلیتنقیذ اقد  فنی1/498 و 498  1/10/62  30%

بیمه کارکنان غیر مشمول نظام حمایتی        103
   روستایی و عشایری–مراکز کشاورزی 

  تنفیذ اقدامات قبلی   فنی 496  1/8/62  30%

104  
بیمه کارکنان غیر مشمول نظام حمایتی      
خاص سازمان بهزیسـتی و واحـدهای       

  تابعه 
  تنفیذ اقدامات قبلی   فنی497  1/7/62  30%

105  
ر مشمول نظام حمایتی    بیمه کارکنان غی  

خاص آستان قدس رضوی و واحدهای      
  تابعه و موقوفات کشاورزی و غیره 

  تنفیذ اقدمات قبلی   فنی499  1/9/62  30%

ــایی وزارت   106 ــاد خودکف ــان  جه کارکن
  بهداری

   فنی 485  1/11/61  30%
در صورت تاسیس واحدی دیگر پس از تاریخ     
فوق کارکنان از تـاریخ شـروع بکـار مشـمول          

  .نون قرار دارندقا

بیمه کارکنان سـازمان حفاظـت آثـار          107
  باستانی 

 مورخ 6/6182ش  57/¼  30%
15/3/57  

  :در استانها و شهرستانهای مندرجه
 – کرمانشـاه    – غربـی    – آذربایجانشرقی   – تهران  
 سیستان  – خوزستان   – همدان   – کاشان   –قزوین  

   اصفهان – زنجان – سمنان – فارس –

108  
ن غیرمشمول نظام حمایتی    بیمه کارکنا 

خــاص ســازمان برنامــه و بودجــه  و 
  واحدهای تابعه 

  خرید خدمت ، روزمزد، قراردادی   فنی500  1/9/62  30%

109  
بیمه کارکنان غیرمشمول نظام حمایتی     
خاص سازمان مسکن وابسته بـه وزارت       

  مسکن و شهرسازی 
  قطعی تلقی شدن اقدامات قبلی   فنی 501  1/9/62  30%

  تنفیذاقدامات قبلی   فنی 503  20/2/59  %30  ونگی بیمه دامداریها و مرغداریهاچگ  110

111  
گارکنان غیرمشمول نظام حمایتی خاص     
سازمان جنگلهـا و مراتـع وابسـته بـه          

  وزارت کشاورزی
  قطعی تلقی شدن اقدامات قبلی    فنی 504  63/½  30%

112  
بیمه کارکنان غیرمشمول نظام حمایتی خاص      

شهری وابسته به وزارت مسکن     سازمان زمین   
  و شهرسازی 

  قطعی تلقی شدن اقدامات قبلی    فنی 505  63/½  30%

113  
بیمه کارکنان غیر مشمول نظام حمایتی      
ــت از مصــرف  ــازمان حمای خــاص س
کنندگان و تولید کنندگان وابسـته بـه        

  وزارت بازرگانی 

  قطعی تلقی شدن اقدامات قبلی    فنی 506  1/1/63  30%

 



بخشنامه .ش  تاریخ شمول  نرخ حق بیمه   گروه یا فعالیتنام  ردیف
  مالحظات  یامجوزقانونی

114  
بیمه کارکنان غیر مشمول نظام حمایتی      
خاص صندوق عمران مراتع وابسته بـه       

  وزارت کشاورزی
  قطعی تلقی شدن اقدامات قبلی    فنی 507  1/3/63  30%

115  
بیمه کارکنان غیرمشمول نظام حمایتی     

گاز و واحدهای تابعه    خاص شرکت ملی    
  آن 

  قطعی تلقی شدن اقدامات قبلی    فنی 508  1/3/63  30%

116  
بیمه کارکنان غیر مشمول نظام حمایتی      
خاص سازمان مرکزی تعاون روسـتائی      

  ایران وابسته به وزارت کشاورزی 
  قطعی تلقی شدن اقدامات قبلی    فنی509  1/4/63  30%

117  
یتی بیمه کارگنان غیرمشمول نظام حما     

خاص سازمان ثبت احوال کشور وابسته      
  به وزارت کشور

  قطعی تلقی شدن اقدامات قبلی    فنی 510  1/4/63  30%

بیمه کارکنان سازمان پژوهشهای علمی       118
  و صنعتی ایران و واحدهای تابعه آن

  قطعی تلقی شدن اقدامات قبلی    فنی 511  1/7/59  30%

اسالمی بیمه  کارکنان بنیاد شهید انقالب         119
  و واحدهای تابعه آن 

   فنی 513  1/6/63  30%
  

120  
بیمه کارکنان غیر مشمول نظام حمایتی      
خاص سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز       
مدارس کشور وابسته به وزارت آموزش      

  و پرورش

  قطعی تلقی شدن اقدامات قبلی    فنی 514  1/6/63  30%

121  
بیمه کارکنان غیر مشمول نظام حمایتی      

نگاه توسعه ماشینهای کشـاورزی    خاص ب 
  وابسته به وزارت کشاورزی

  تنفیذ اقدامات قبلی   فنی 516  1/8/63  30%

122  
بیمه کارکنان غیرمشمول نظام حمایتی     
خاص سازمان انرژی اتمی و واحدهای      

  تابعه 
  قطعی شدن اقدامات قبلی    فنی 517  1/10/63  30%

  

123  
بیمه کارکنان غیرمشمول نظام حمایتی     

 سـازمان دامپزشـکی کشـور و        خاص
  واحدهای تابعه 

     فنی518  1/11/63  30%

124  
بیمه کارکنان غیر مشمول نظام حمایتی      
خاص سازمان حج و زیارت و واحدهای       

  تابعه
  قطعی شدن اقدامات قبلی    فنی 519  1/11/63  30%

مشـمول بیمـه صـنوف        بیمه کارکنان ،    125
  مختلف

  )شماره یک(طابق لیست ضمیمه اسامی صنوف م   فنی 521  1/1/64  30%

126  
 فنی  در زمینه تعمیم      521پیرو بخشنامه   

بیمه به سایر صنوف مشابهی که اسـامی        
آنان طی فهرست ضمیمه بخشنامه فـوق       

  اعالم گردیده است

  )شماره دو(اسامی صنوف مطابق لیست ضمیمه   فنی1/521  25/10/65  30%

127  
بیمه کارکنان غیرمشمول نظام حمایتی     

سازمان گوشت کشور و واحدهای     خاص  
  تابعه

  قطعی شدن اقدامات قبلی   فنی 526  1/1/64  30%



  
بخشنامه .ش  تاریخ شمول  نرخ حق بیمه  نام گروه یا فعالیت  ردیف

  یامجوزقانونی
  مالحظات

بیمه کارکنان بازرگانی دولتـی ایـران         128
  وابسته به وزارت بازرگانی 

  ت قبلیقطعی شدن اقداما   فنی527  1/1/64  30%

129  
بیمه کارکنان غیرمشمول نظام حمایتی     
خاص سازمان تربیت بدنی و واحدهای      

  تابعه
 قابــل 52اقــدامات قبلــی حــداکثر از اول آبــان    فنی528  1/2/64  30%

  .پذیرش می باشد

130  
بیمه کارکنان غیرمشمول نظام حمایتی     
ــور   ــازمان هواشناســی کش خــاص س

  وواحدهای تابعه
  ـــــــ   فنی529  1/2/64  30%

بیمه کارکنان غیرمشمول نظام حمایتی       131
  خاص وزارت نیرو و واحدهای تابعه

  ــــــــ   فنی530  1/1/64  30%

132  
بیمه کارکنان غیرمشمول نظام حمایتی     
خاص سازمان آمـوزش کشـاورزی و        

  واحدهای تابعه
  ـــــــــ   فنی 532  1/4/64  30%

بیمه کارکنان غیرمشمول نظام حمایتی       133
  اص وزارت نفت و واحدهای تابعهخ

  ـــــــــ   فنی533  1/4/64  30%

134  
بیمه کارکنان غیرمشمول نظام حمایتی     
خاص از نظر بیمه و بازنشستگی وزارت       

  صنایع سنگین و واحدهای تابعه
  ــــــــــ   فنی534  1/4/64  30%

بیمه کارکنان واحـدهای دامـداری و         135
  مرغداری در سراسر کشور

   فنی 535  1/5/64  30%
کنگاور،  صحنه ،   : باستثناء شهرستانهای سنقر    

ــاختران   ــتان بـ ــتون ، در اسـ ــین ، بیسـ هرسـ
کامیاران د راستان کردستان،   مریوان، بیجار ،    ،

  و قوچان در استان خراسان

136  
بیمه کارکنان غیرمشمول نظام حمایتی     
خاص وزارت کـار و امـور اجتمـاعی         

  واحدهای تابعه
  قطعی شدن اقدامات قبلی  ی فن536  1/6/64  30%

137  
بیمه کارکنان غیرمشمول نظام حمایتی     
خاص از نظر بیمه و بازنشستگی سازمان       

  پلیس قضائی و واحدهای تابعه
  قطعی شدن اقدامات قبلی    فنی537  1/8/64  30%

138  
بیمه کارکنان غیر مشمول نظام حمایتی      
خاص ازنظر بیمه و بازنشستگی سازمان      

  های تابعهچای کشور و واحد
  قطعی شدن اقدامات قبلی   فنی540  1/12/64  30%

بیمه کارکنان کمیته امداد امام خمینی و        139
  واحدهای تابعه در سراسر کشور

   فنی 542  1/5/65  30%
  

140  
بیمه کارکنان غیر مشمول نظام حمایتی      

 بودجـه   82خاص دفتر اجرایی تبصره     
 نخست وزیری و واحـدهای      1362سال  

  اسر کشورتابعه در سر

  ـــــــ  545  1/9/65  کامل 

بیمه کارکنان کمیته های امور صـنفی و          141
  شوراهای مرکزی اصناف

   فنی 546  1/2/65  30%
  

142  
بیمه کارکنان غیرمشمول نظام حمایتی     
خاص وزارت سپاه پاسـداران انقـالب       

  اسالمی 
   فنی 547  1/5/65  19%

  



بخشنامه .ش   شمولتاریخ  نرخ حق بیمه  نام گروه یا فعالیت  ردیف
  مالحظات  یامجوزقانونی

143  
بیمه کارکنان غیرمشمول نظام حمایتی     
خاص هیـات مرکـزی گـزینش وزارت        

  آموزش و پرورش 
  تنفیذ اقدامات قبلی از طریق اداره کل فنی    فنی 548  1/10/65  30%

144  
بیمه کارمندان غیرمشمول نظام حمایتی     
خاص سـازمان بنـادر و کشـتیرانی و         

  ی تابعه آنواحدها
  تنفیذ اقدامات قبلی    فنی 549  1/9/65  30%

145  
بیمه کارکنان غیرمشمول نظام حمایتی     
خاص سازمان امور عشایر وابسـته بـه        

  جهاد سازندگی در سراسرکشور
  تنفیذ اقدامات قبلی از طریق اداره کل فنی   فنی551  1/9/65  30%

146  
بیمه کارکنان غیر مشمول نظام حمایتی      

ن مرکـزی تعـاون کشـور       خاص سازما 
  وابسته به وزارت بازرگانی

  تنفیذ اقدمات قبلی از طریق اداره کل فنی   فنی552  1/10/65  30%

147  
یبمه کارکنان غیرمشمول نظام حمایتی     
خاص موسسـه اسـتاندارد و تحقیقـات        

  صنعتی ایران و واحدهای تابعه
   فنی تنفیذ اقدامات قبلی از طریق اداره کل   فنی 553  1/12/65  30%

148  
بیمه کارکنان اتحادیـه هـا ، انجمنهـا،         
سندیکاها، شوراهای اسالمی ، و سـایر       

  موسسات مشابه
  تنفیذ اقدامات قبلی از طریق اداره کل فنی    فنی 554  1/2/66  30%

149  
بیمه کارکنان غیرمشمول نظام حمایتی     
خاص دفترمرکزی طرحهـای افـزایش      

  تولید وابسته به وزارت کشاورزی
     فنی 556  1/2/66  30%

150  
بیمه کارکنان غیرمشمول نظام حمایتی     
خاص هیات مرکزی گـزینش دانشـجو       

  وزارت فرهنگ و آموزش عالی 
     فنی 559  1/5/66  30%

151  
بیمه کارکنان غیر مشمول نظام حمایتی      
خاص سازمان آموزش فنی و حرفه ای       

  وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی 
   فنی561  1/6/66  30%

  

152  
بیمه کارکنان غیر مشمول نظام حمایتی      
خاص ستاد همـاهنگی و کمیتـه هـا ی          
اجرائی تولید و توزیع مرغ و تخم مـرغ        

  کشور تحت نظر وزارت بازرگانی 

  .اقدامات قبلی تنفیذ گردیده است    فنی 563  1/9/66  30%

بیمه کارکنان غیر مشمول نظام حمایتی        153
  خاص سازمان تبلیغات اسالمی 

     فنی 564  1/11/66  30%

154  
بیمه کارکنان غیرمشمول نظام حمایتی     
خاص مرکز تحقیقات و توسـعه علـوم و         
تکنولوژی مواد پلیمری وابسته به وزارت      
  فرهنگ و آموزش عالی در سراسر کشور

   فنی 569  1/12/66  30%

  

155  
بیمه کارمنـدان غیـر مشـمول نظـام         
حمایتی خاص سـازمان ثبـت اسـناد و         

  ر امالک کشو
   فنی 571  1/1/67  30%

  

156  
بیمه کارکنان غیر مشمول نظام حمایتی      
خاص کمیته اجرائی فرمـان امـام در        

  مورد اموال بالتکلیف
   فنی572  1/3/67  30%

  



  
بخشنامه .ش  تاریخ شمول  نرخ حق بیمه  نام گروه یا فعالیت  ردیف

  مالحظات  یامجوزقانونی

157  
بیمه کارکنان غیرمشمول نظام حمایتی     

ــ ــدمت(اص خ ــد خ ــهربانی ) خری ش
  جمهوری اسالمی ایران 

   فنی 573  1/3/67  30%
مستخدمین روزمزد شهربانی کشور باتوجـه      

ــنامه  ــاریخ 204بـــه بخشـ ــه 1/7/49 ازتـ  بیمـ
  بوده اند

بیمه کارکنان غیرمشمول نظام حمایتی       158
 خاص بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی 

   فنی 574  1/3/67  30%
  

159  
کنان غیرمشمول نظام حمایتی    بیمه کار 

خاص سازمان حسابرسـی وابسـته بـه        
  وزارت امور اقتصادی و دارایی

   فنی 581  1/7/67  30%
  

160  
بیمه کارکنان غیرمشمول نظام حمایتی     
خاص نیروی دریائی ارتـش جمهـوری       

  اسالمی ایران 
 … خریـد خـدمت و       -موقت-اعم از قراردادی     فنی 583  1/8/67  30%

  ) قبلیتنفیذ اقدامات(

161  
بیمه کارکنان غیرمشمول نظام حمایتی     
خاص سازمان حـج و اوقـاف و امـور          

مزارهـاو دفـاتر      بقاع متبرکه ،    خیریه ، 
  موقوفات 

   فنی584  1/8/67  30%
  

162  
ــا ،    ــه ه ــان وزارتخان ــه کارکن بیم
ــات  ــا و موسس ــازمانها،وزارتخانه ه س

و ابسته و تحت نظـارت و       . …دولتی و   
  می نهادهای انقالب اسال

   فنی 589  1/9/67  30%

 تــاریخ شــروع بیمــه هــر یــک از فعالیتهــای مــذکور – 1
ازتاریخ ارسال اولین لیست حق بیمـه مشـروط برآنکـه           

  . تجاوز ننماید1/9/67ازتاریخ 
 اخذ نظریه کارفرما مبنی بر پـادار بـودن حـق بیمـه           – 2

ونیز موافقت سازمان منطقـه ای بهداشـت و درمـان در            
 درمــانی قبــل از شــروع بیمــه خصــوص ارائــه خــدمات

  .ضروری است 
  . اقدامات قبلی تنفیذ می گردد– 3

  بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد   فنی 591  1/11/67  %30  بیمه روحانیون   163

  بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد   فنی592  1/12/67  %30  بیمه خادمین مساجد در سراسر کشور  164

165  
ها در سراسر بیمه کارکنان صنوف و فعالیت

کشور به استثنای مشمولین قانون کـار       
  کشاورزی 

   فنی 594  1/7/68  30%
تنفیذ اقدامات قبلی شعب منوط به واریز حق بیمـه          
ــتهای ارســالی کارفرمــاو      ــدرج در لیس ــراد من اف
فهرستهای بازرسی انجام شده تـا تـاریخ مـذکور          

  .گردیده است) 1/7/68(

     فنی 630  9/8/79  کامل  کان  بیمه طرح خدمت پزشکان و پیراپزش  166

بیمه اعضاء سـازمان نظـام مهندسـی          167
  ساختمان 

     فنی 632  1/2/80  کامل 



  
  )125لیست شماره یک  ضمیمه ردیف (

  

  
 

 

 

 

 

   : شامل  )فروش انواع نان  تولید ، توزیع ، تهیه ،(  خبازی – 1

  و فعالیتهای مشابه سنگکی ، لواشی ، تافتونی ، خشکه پزی ، بربری ، بلوک پزی 

   : چلوکبابی و چلوخورشتی و کافه رستوران ، قهوه خانه و چایخانه شامل – 2

  .رستوران ، سالن غذاخوری ، نهار خوری ، سلف سرویس ، کته پزی ، چلوپزی ،قهوه خانه، چایخانه، کافه های بین راهی ، انواع غذاهای محلی و فعالیتهای مشابه

   :شامل ) و فروش پخت ( طباخی و اغذیه – 3

انواع ساندویچ ، پیتزا ، جوجه و ماهی و مرغ سوخاری ، آش و عدسی ، لوبیا، انواع کباب ، کله و پاچه ، دل و قلوه و جگر ، آبگوشت ، کوفته و شامی ، حلیم ، سیراب و شیردان، بریانی 
  .انواع  اغذیه محلی و فعالیتهای مشابه 

   :شامل ) ه و تولید ، توزیع و فروش تهی( سیمانکاری و موزائیک سازی – 4

  . لوله سیمانی ،   پله ریزی ، حوضچه ریزی  و موارد مشابه  انواع موزائیک سازی ، بلوک زنی ، تیرچه ،

   :پارکینگ ، توقفگاه شامل ) تعمیر و خدمات و امداد اتومبیل و ماشین آالت سنگین ( اتوشوئی و تعمیرگاه – 5

کلگیرسازی، اطاق سازی، تعمیر قفل و کلید، اگزوز سازی ،   تعویض روغن ، سپرسازی ، جوشکاری ،  ، خدمات برق  و باطری، آپاراتی و پنچرگیری ،نقاشی آهنگری ، مکانیکی ،
  .مبیل  و فعالیت های مشابهاتوسرویس ، لنک کوبی ، کمک فنرسازی، سراجی اتومبیل ، تعمیرجک ، دیسک و صفحه کالج، رادیاتورسازی ، باالنس ومیزان فرمان ، امداد اتو

تراشکاری، جوشکاری، پرسکاری، آبکاری، نوردکاری، خمکاری، پرداختکاری، سوهانکاری، قالبسازی،     ( آهنگری و انواع کارگاههای فنی و فلزکاری – 6

  : تولید و تعمیر شامل ) …ذوب فلزات و  ریخته گری ،

تختخواب سازی ، سماور  چاقو، تولید ادوات کشاورزی و صنعتی ، شمشیر و خنجر و قمه و زنجیر،  بیل و کلنگ و تیشه ، گاری ،درب کرکره، درب و پنجره سازی فلزی و تابلوسازی ،
اختمان، مسگری و سازی، چراغسازی، ورشوسازی، قفل و کلید و لوالسازی ، ترازو ، باسکول ، دستگیره و آچارسازی ، تانکر مخزن و بشکه و حلب سازی ، تیغ تیز کنی ، لوله کشی س

تیلر و تریلرسازی ، کانال سازی و کانال کشی ، آهنگران آتشکار،  سفیدگری ، بخاری و والرسازی، آلومینیوم سازی، کپسول گازسازی،  صنایع فلزی ، اجاق گاز و پریموس ، چلنگری ،
  .خورده کاری آهنی و فعالیتهای مشابه

  : دوزندگی و دوخته فروشی شامل – 7

متکا و پشتی و روتختی نوار گلدوزی و  پوست، البسه ورزشی،  لحاف و تشک ، یراق و منجوق ملیله، پشه بند، بقچه و جانماز، گونی ، فروش انواع پوشاک و چادر و خیمه ،دوزندگی و 
  .فعالیتهای مشابه

  :شامل ) تهیه و تولید وفروش محصوالت چوبی ( چوب بری و مبلسازی – 8

 .الک الکل  و رنگ کاری مبل و فعالیتهای مشابه دوزی، منبت کاری ،) کشی (رویه کوبی   روروک ، چوب و الوار، قالب ، مدل ، فرمیکا ،درودگری نجاری، خراطی ، 
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  .تراحتگاه، اردوگاه، کمپ و فعالیتهای مشابهمهمانسرا، مهمانپذیر، پالژ ، خوابگاه، زائرخانه، اس مهمانخانه ، مسافرخانه ، متل ،  هتل ،: هتل ، پانسیون و مهد کودک شامل– 9

   پوست و روده پاک کنی، ساالمبور سازی ، دباغی ، چرمسازی، : زهتابی شامل – 10

بی کاسه توالت ، دستشوئی و وان حمام، گوم سازی ، گلدان و کوزه لعا) تراشی(انواع سفال سازی ، کاشی های ملون و منقوش معرق سازی :  کاشی سازی شامل – 11

  .زیردوشی ، سرامیک سازی و فعالیتهای مشابه ،

  . سنگ قبرتراشی و فعالیتهای مشابه هاون ، گلدان ،  دیگ سنگی سازی، مجسمه تراشی، زیورآالت و وسایل سنگی ،:شامل) تولید و فروش (سنگکوبی  سنگبری،– 12

  )کلوپها و تاالرها بطور اعم باشگاهها ،کلیه  (باشگاههای مجهز به رستوران و فاقد رستوران و مشابه رستوران – 13

چاپ نقشه و اوزالید ، چاپ و   حروف چینی ، چاپ کارت، کلیشه و گراورسازی، مهر و پالک سازی، تولید و چاپ پالک ، چاپ اسکرین ،  افست ،  لیتوگرافی ،: چاپخانه شامل– 14

  .قلم زنی 

کارت  جعبه مقوائی سازی، پوشه و کالسورسازی، کارت پستال،  تک جلدسازی، جلد پالستیک سازی، آلبوم سازی،    دفتر و کتاب سازی، کارتن سازی،:  صحافی شامل - 15

  .کاغذ سازی پوشاک کاغذی،  لیوان بستنی ، ویزیت سازی، کاغذبری و کاغذ خردکنی ،

  .س ، آهن و موارد مشابهماسه گچ آهک ، انواع سنگ وم شن ،  نمک ، :شامل ) سطح االرضی و تحت االرضی(   معادن - 16

و دفع آفات نباتی  و کود شیمیائی و  دراگ استور ، داروخانه دام و طیور ، فروشگاههای سموم ، داروخانه ، فروشگاههای لوازم بهداشتی و داروئی ، – 17

  .موارد مشابه

پرداخت قالی ، زیلوبافی  بلوزبافی ، ی ، جاجیم بافی ، موکت بافی ،گلیم باف قالیبافی ،:  بافندگی دستی و ماشینی و فعالیتهای وابسته بطور اعم شامل – 18

  .…جوراب بافی، طناب بافی ، توری بافی ، قیطان بافی و  ژرسه بافی ، ، تریکوبافی ،

  . مشتقات مشابه جایگاه توزیع و فروش مواد نفتی ، شعب و پمپهای فروش نفت، گازوئیل و بنزین ، روغن ، قیر و سایر: کارگزاری نفت شامل – 19

دبستان ، دبیرستان، مدارس عالی، دانشگاه، مدارس علوم دینی، آموزشگاه خیاطی ، ماشین   کودکستان ،: موسسات آموزشی و فرهنگی خصوصی غیردولتی شامل – 20

  .نرهای تزئینی و تجسمی و دراماتیک و فعالیتهای مشابهه  موسیقی ، آشپزی ،…نویسی ، حسابداری ، فنی ، برق و الکتریکی، گلدوزی، گلسازی، رانندگی ، زبان خارجی و 

 اسالید، رتوش،  فیلم برداری ، فتوکپی ، زیراکس ، البراتورا چاپ و ظهور مونتاژ فیلم ،  عکسبرداری ،: عکاسی و موسسات فیلمبرداری چاپ و ظهور فیلم شامل – 21

 استودیو فیلم برداری ، پلی کپی   و تایپ موسسات  و سینمائی و تعمیر آن ، فروش نوار و کرایه، ویدئو و نوار ،فروش فیلم و لوازم عکاسی و مهندسی، عکسبرداری مهندسی  وطبی 
  .تبلیغاتی و نشر آگهی تجارتی و موارد مشابه دوبالژ و پخش فیلم ،

بنگاهها، عمده فروشی ها،  تجارتخانه ها ،: ی شامل بازرگانی ، نمایندگی ها  و فروشگاههای وابسته فاقد شخصیت حقوق  موسسات و واحدهای تجارتی ،– 22

  .حق العملکاری و موارد مشابه  بنکداری عالفی ،

  .کتاب و نشریات و موارد مشابه فروشندگان و توزیع کنندگان روزنامه، مجله ،  نمایندگی های مطبوعات ،: موسسات انتشاراتی شامل – 23

 .اپیالسیون ، سالنهای زیبائی ، حمام، سونا و غیره  ،) پستیژ(کاله گیسو  ،) ویوییینک (  افت و ترمیم مو ،آرایشگری ، پیوند ب  : آرایشگاه شامل – 24

  
 

 

 

 



 

 

  

  .الیتهای مشابهپالستیکی، دم پائی، گالش و فع کفش تخته ای ، ملکی ، کفش ماشینی ، چگمه ، نعلین ،  گیوه ،  تهیه ، تولید، تعمیر و فروش کفش واجزای آن ،: کفاشی شامل – 25

پالستیک کاری، مالمین سازی، با کالیت سازی، نایلون سازی،   پالستیک سازی ،:مالمین ، نایلون شامل  تولید و فروش انواع محصوالت پالستیک ،  تهیه ،– 26

  .فایبرگالس، مشمع، اسفنج ، فروشگاههای مربوطه و سایر موارد مشابه

  . الکتریکی تعمیر لوازم برقی و خانگی و موارد مشابه:ئل برقی و الکتریکی شامل  فروش و تولید، تعمیر لوازم و وسا– 27

  .کمربند و موارد مشابه چمدان ، ساک ،  تولید و فروش کیف ،: سراجی و انواع فعالیتهای مشابه شامل – 28

  . زرگری و موارد مشابه آبکاری فلزات گرانبها ، اش نگین ، طالسازی ، طالفروشی ، نصب و تر:تعمیر و فروش جواهر و فلزات گرانبها  شامل   ساخت ،– 29

آگوستیک، کف پوش، کاغذ دیواری، پرده کرکره، پاراوان،  موکت ، دکوراسیون ، فروشگاههای فرش ، پشتی ، پرده ،) دوخت و نصب و فروش  ( تزئینات ساختمان شامل– 30

  .ن، سقف پوش  و موارد مشابه دیوار کشوئی و نصب آنها، نقاشی ساختمان، تزئینات ساختما

  ).سوسیس و موارد مشابه همبرگر خام، کالباس، فروشگاههای گوشت انواع حیوانات، ( : قصابی و گوشت فروشی شامل – 31

  )بصورت زنده( فروشگاههای  ماهی و طیور – 32

خشکبار  و آجیل تولید رشته و . لبنیات سازی و فروشی  کمپوت، آبمیوه ، رب ، سوپرمارکت، خواربارفروشی، کنسرو و:تولید، توزیع، فروش مواد غذائی شامل  تهیه ،– 33

  . آردسازی و موارد مشابه چیپس ، روغن ، ترشیجات و مرباجات، برنج بومی ، ماکارونی ،

  .عرقیات طبی و موارد مشابه سیگار و کبریت ، و،زعفران ، انواع ادویه ، صابون فروشی، کاکائ  فروشگاهای قند و شکر ، چای ، قهوه ،:سقط فروشی شامل  عطاری ،– 34

  .رادیو، اجاق گاز، وسایل صوتی و ویدئو، کابینت ، میز و کمد و صندلی و موارد مشابه کولر، یخچال ،:  فروشگاههای لوازم خانگی و صنایع فلزی شامل – 35

  .لوازم التحریر و موارد مشابه  حوله و پتو، لوازم ارتشی ، عطریات ، ای ورزشی ، کاموا،فروشگاهه بهداشتی ، زینتی ،  فروشگاههای لوازم آرایشی ،: خرازی شامل – 36

  .) …آهک ، گچ  کوره های آجرپزی ،( فخاری – 37

   گرمابه – 38

   کتیرا پاک کنی – 39

  .ندافی پشم و نخریسی ، حالجی ،  کرک و پشم پاک کنی ، ریسندگی و نخ تابی ،– 40

  .ماشاخانه و موارد مشابه تئاتر و ت  سینما،– 41

  . توزیع و فروش انواع نوشابه– 42

  )کمک رانندگان و مهمانداران اعم از کارکنان و رانندگان ،( کارکنان موسسات و بنگاههای حمل و نقل – 43

تور سیمی و نخی  وان حمام، کاسه توالت، دستشوئی ،پودرسنگ،   گچ ، سیمان ، قیر ، گونی ، آهک ،  آجر ،: فروشگاههای مصالح ساختمانی و لوازم بهداشتی شامل – 44

 .چتائی ، بیل و کلنگ و موارد مشابه فرگون ، ،

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

  .لوازم یدکی فروشی ، فیلتر و روغن ، باطری فروشی و موارد مشابه  الستیک فروشی ،: فروشگاهای الستیک و لوازم یدکی و وسایط نقلیه شامل – 45

 شمعدان  و لوستر سازی و        قاب شیشه ای ، بلورسازی  وتراش آن ،          یشه فروشی و نصب آن ، آئینه سازی و فروشی ، جیوه کاری ،             ش   شیشه بری ،   – 46

فروش آن و تراش لوستر، آویز لوستر  و شمعدان سازی و تراشی ، میز شیشه ای سازی، آکواریم سازی ، لوله چراغ سازی، تسبیح شیشه ای سازی و                             

  .موارد مشابه

 طراحی، برآورد، روشنائی ، آسانسور، حرارت مرکـزی   دفاتر امور ساختمانی ، تاسیساتی ، ) صنعتی ، خدماتی    فنی ، ( دفاتر نقشه کشی و نقشه بری        – 47

مشـاوره ای ،   آسـتاتیک ، دفـاتر فنـی واداری ،    فاضالب و گاز، تخلیه چاه و فاضالب و نشت یابی و لوله بازکنی، معمـاری ،    لوله کشی آب ،     تهویه مطبوع، 
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