
 داری از معافیت حق بیمه قراردادها برای شرکت های دانش بنیاننحوه برخور

اجتواعی، در راستای تسْیل  جوَْر ٍ ساسهاى تأهیي تفاّن صَرت گزفتِ هیاى هعاًٍت علوی ٍ فٌاٍری رئیس طی
تٌیاى کِ تِ تأییذ  درآهذ، کلیِ لزاردادّای داًش 41/41 تٌیاى ٍ تز اساس تخشٌاهِ ًشّای دا ٍکار شزکت کسة

 .جوَْر تزسٌذ اس پزداخت ضزایة حك تیوِ لزاردادّا هعاف خَاٌّذ تَد رئیس هعاًٍت علوی ٍ فٌاٍری

 ّایی کِ هتماضی استفادُ اس ایي هعافیت ّستٌذ، تا هزاجعِ تِ ساهاًِ لذا شزکت

Reg.Daneshbonyan.ir درخَاست خَد را تِ ّوزاُ هتي لزارداد ٍ ًاهِ اعالم پایاى پزٍژُ  تَاًٌذ هی

  .هفاصاحساب تَسط کارفزهای لزارداد(، در ساهاًِ ارسال کٌٌذ )درخَاست

ًاهِ تأییذ هعافیت اس ضزایة، تَسط  تٌیاى شزکت، ّای داًش اس ارسیاتی لزارداد ٍ در صَرت اًطثاق آى تا فعالیت پس

 .در ساسهاى تأهیي اجتواعی ارسال خَاّذ شذ هعاًٍت علوی ٍ فٌاٍری تزای شعثِ هَردًظز

  

 سازمان تامیه اجتماعی 41/41بخشنامه 

ٍ اذتطاػات هصَب  ّا ساظی ًَآٍضی تٌیاى ٍ تجاضی سات زاًصّا ٍ هؤس اجطای قاًَى حوایت اظ ضطکت زض

هؤسسات هعتَض اظ تسْیالت قاًَى ضفغ هَاًغ  ّا ٍ هٌسی ضطکت ٍکاض ٍ تْطُ ، تْثَز فضای کسة89/  8/  5

هاتیي  هالی کطَض ٍ تا ػٌایت تِ تساٍم جلسات کاضگطٍُ هطتطک فی پصیط ٍ اضتقای ًظام تَلیس ضقاتت

ّای  سیاست جوَْض ٍ ایي ساظهاى زض ذصَظ ضطٍضت تحقق لوی ٍ فٌآٍضی ضئیسهؼاًٍت ػ ًوایٌسگاى

ّا ٍ هؤسسات  هٌؼقسُ ضطکت کالى اقتصاز هقاٍهتی، تطضسی هسائل ٍ اتْاهات هطتَط تِ قطاضزازّای

اجتواػی ٍ ًحَُ هغالثِ حق تیوِ  قاًَى تاهیي  38تٌیاى تا ٍاگصاضًسگاى کاض زض اجطای هازُ  زاًص

 :زاضز ٍاحسّای اجطایی تاتؼِ ضا تِ ًکات شیل هؼغَف هی تَض، تَجِقطاضزازّای هع

ّا ٍ هؤسسات  ضطکت ّا ٍ تسْیالت قاًَى حوایت اظ تٌیاى کِ اظ حوایت ّا ٍ هؤسسات زاًص ضطکت -  1

اجطای قاًَى یازضسُ تا اًؼقاز قطاضزازّای  تاضٌس ٍ زض ساظی اذتطاػات تطذَضزاض هی تٌیاى ٍ تجاضی زاًص

ّا ٍ  تٌیاى اًجام فؼالیت ًوَزُ ٍ هَضَع قطاضزازّای هٌؼقسُ ضطکت زاًص ّای زض ظهیٌِ پیواًکاضی

هؼطفی ٍ تأییس  هعتَض هَضز تأییس هؼاًٍت ػلوی ٍ فٌآٍضی ضیاست جوَْضی قطاضگطفتِ تاضس تا هؤسسات

ّا ٍ هؤسسات تط اساس  گًَِ ضطکت ایي هَضَع تَسظ هؼاًٍت یازضسُ، حقثیوِ قطاضزازّای هٌؼقسُ

http://reg.daneshbonyan.ir/
http://reg.daneshbonyan.ir/


تایست زض صَضت ًساضتي تسّی قغؼی، ضوي صسٍض هفاصا  هی یست ٍ تاظضسی ذَاّس تَز ٍ ضؼة تاتؼِل

 ّای شیل آى ًسثت تِ تطضسی قاًَى تاهیي اجتواػی ٍ تثصطُ 38ٍفق هازُ  حساب قطاضزاز هٌؼقسُ

قاًَى )اػن اظ  47 قاًَى تاهیي اجتواػی ٍ اًجام تاظضسی عثق هازُ 39ّای اضسالی عثق هازُ  لیست

 .کاضگاّی ٍ زفاتط(اقسام ًوایٌس

هؼطفی هؼاًٍت  تٌیاى هَضز تاییس ٍ تا ضسُ هٌحصطاً زض ذصَظ هَضَػات زاًص قطاضزازّای هؼطفی :تثصطُ

ّا ٍ هؤسسات هعتَض عثق هقطضات  ضطکت جوَْض تَزُ ٍ سایط قطاضزازّای هٌؼقسُ ػلوی ٍ فٌاٍضی ضئیس

 .تاهیي اجتواػی هحاسثِ ٍ هغالثِ ذَاّس ضس قاًَى 41جاضی ساظهاى ٍ تا ضػایت هازُ 

کتواى اعالػات ٍ  کِ ػلیطغن صسٍض هفاصا حساب قطاضزازّای هٌؼقسُ، ضطکت یا هؤسسِ زضصَضتی - 2

ّای اضسالی تِ ّط زلیل ذَززاضی  لیست ٍسقن حقایق ًوَزُ ٍ اظ اضائِ زفاتط ٍ یا زض ذصَظ تطضسی صحت

 70/ 1/ 24ایي صَضت حق تیوِ قطاضزاز هٌؼقسُ ٍفق هصَتِ هَضخ  اضس، زضًوایس ٍ یا زفاتط آى ًاًَیس ت

 .جسیس هحاسثِ ٍ هغالثِ ذَاّس ضس 14تاهیي اجتواػی ٍ ترطٌاهِ  ضَضای ػالی

هٌؼقسُ هقطض گطزیسُ،  تا تَجِ تِ تصویوات هترصُ ٍ تا ػٌایت تِ ترصصی تَزى هَضَع قطاضزازّای - 3

صَضت هتوطکع  صَضت زضذَاست کاضفطها تِ قطاضزازّای هعتَض زضزضیافت لیست ٍ حق تیوِ ٍ ّوچٌیي 

جوَْض، قطاضزازّای  گطفتِ تا هؼاًٍت ػلوی ٍ فٌآٍضی ضئیس اًجام صَضت پصیطز، لصا تا تَجِ تِ تفاّوات

ضؼثِ ذاظ  ّا زض یک تْطاى ٍ زض سایط استاى 27ٍ  13تٌیاى زض استاى تْطاى زض ضؼة  زاًص ضطکت

تط اضسال لیست ٍ پطزاذت  ّا ٍ هؤسسات هعتَض هثٌی صَضت زضذَاست ضطکت گطزز کِ زض هتوطکع هی

صَضت هتوطکع ، توطکع ٍ لیست ٍ پطزاذت  تِ حق تیوِ کاضکٌاى ضاغل ٍ ّوچٌیي قطاضزازّای هٌؼقسُ

 .هعتَض تالهاًغ ذَاّس تَز گًَِ هؤسسات زض ضؼة ایي حق تیوِ

ای ازاضات  اهَض تیوِ تٌیاى، هؼاًٍت سسات زاًصّا ٍ هؤ زض جْت تسْیل زض اهَض کاضفطهایاى ضطکت - 4

جوَْض ًسثت  هؼاًٍت ػلوی ٍ فٌآٍضی ضئیس تایست تا ّواٌّگی کل استاى هطتَعِ ٍ ضؼة تاتؼِ آى هی

 .ّای آهَظضی ٍ ... اقسام ًوایٌس تستِ ّای آهَظضی اضائِ تِ تطگعاضی کالس

فٌآٍضی  اظهاى ٍ هؼاًٍت ػلوی ٍهاتیي ایي س تا تَجِ تِ تساٍم جلسات کاضگطٍُ هطتطک فی - 5

زض کاضگطٍُ هعتَض تطضسی  جوَْض، گعاضش ػولکطز ّط یک اظ تٌسّای هعتَض زض جلسات هاّیاًِ ضئیس

 .ذَاّس ضس



تٌیاى،  هؤسسات زاًص ّا ٍ زض جْت الکتطًٍیکی ًوَزى اضسال اعالػات قطاضزازّای هٌؼقسُ ضطکت - 6

ّای هطتَط تِ اضسال اعالػات  ًوَزًس ظیطساذت هاى هقطضجوَْض ٍ ایي ساظ هؼاًٍت ػلوی ٍ فٌآٍضی ضئیس

قطاضزاز ضا زض حساقل ظهاى هوکي عطاحی، تغَضیکِ تطذظ تَزى اضسال  ًاهِ ّط هعتَض ٍ ّوچٌیي هؼطفی

 .اعالػات ظطف سِ هاُ اظ تاضید صسٍض ترطٌاهِ ػولیاتی گطزز گًَِ ایي

 

 برای اطالعات بیشتر به لینک ذیل مراجعه فرمایید:

http://daneshbonyan.isti.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=2&fkeyid=&siteid=2&pageid=72021&siteid=2 


