
  

   قانون تامین اجتماعی

 با اعمال آخرین اصالحات  ۳/۴/۱۳۵۴مصوب   

 کلیات -تعاریف  -فصل اول   

های تأمین های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامهبه منظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمه: ۱ماده

برداری از محل وجوه و گذاری و بهرهتأمین اجتماعی و سرمایهاجتماعی، همچنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون 

وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در این « سازمان تأمین اجتماعی»ذخائر، سازمان مستقلی به نام 

ت و امور آن گردد سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقالل مالی و اداری اسشود، تشکیل مینامیده می« سازمان»قانون 

  .رسد، اداره خواهد شدای که به تصویب هیأت وزیران میمنحصراً طبق اساسنامه

در  ۱۳۵۵قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی، مصوب تیرماه  ۱۰صندوق تأمین اجتماعی موضوع ماده  ۱تبصره 

  .شودبه سازمان منتقل می سازمان ادغام و کلیه وظایف و دارایی و مطالبات و دیون و تعهدات صندوق مذکور،

قانون  ۶ها، موضوع ماده ای بهداری و بهزیستی استانهای منطقهکلیه واحدهای اجرائی تأمین اجتماعی سازمان ۲تبصره 

های مذکور منتزع و با کلیه وظایف و دارایی و ، از سازمان۱۳۵۵تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی مصوب تیرماه 

  .شودمنتقل می «سازمان»ت به مطالبات و دیون و تعهدا

قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی به  ۶کلیه کارکنان سازمان تأمین اجتماعی سابق که در اجرای ماده  ۳تبصره 

های مذکور به منظور اند و همچنین کارمندانی که توسط سازمانها منتقل شدهای بهداری و بهزیستی استانهای منطقهسازمان

های اجتماعی استخدام نامه استخدامی بیمهف مربوط به تأمین اجتماعی در نواحی بهداری و بهزیستی طبق آئینانجام وظای

شده و عمالً در کار تأمین اجتماعی اشتغال دارند و کلیه حقوق و مزایای خود را از محل اعتبارات پرسنلی و اد اری تأمین 

 .ندشودارند به سازمان منتقل میاجتماعی دریافت می

 :تعاریف ۲ماده   



بیمه شده شخصی است که راساً مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه حق استفاده   

  .از مزایای مقرر در این قانون را دارد

  .کننده میخانواده بیمه شده شخص یا اشخاصی هستند که به تبع بیمه شده از مزایای موضوع این قانون استفاد 

  .کندجا کار میکارگاه محلی است که بیمه شده به دستور کارفرما یا نماینده او در آن 

کند. کلیه کسانی که به عنوان مدیر یا کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه شده به دستور یا به حساب او کار می 

شوند و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی است که سوب میدار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محمسئول عهده

  .گیرندنمایندگان مزبور در قبال بیمه شده به عهده می

مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه  

  .شودشده داده می

  .گرددوهی است که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان پرداخت میحق بیمه عبارت از وج 

کند یا موجب عدم توانایی موقت بیماری، وضع غیرعادی جسمی یا روحی است که انجام خدمات درمانی را ایجاب می 

  .گرددشود یا این که موجب هر دو در آن واحد میاشتغال به کار می

بینی نشده که تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ دثه از لحاظ این قانون اتفاقی است پیشحا 

  .گرددشده میدهد و موجب صدماتی بر جسم یا روان بیمهمی

ه کار و عدم دریافت شود که در ایام بارداری، بیماری و عدم توانایی موقت اشتغال بغرامت دستمزد به وجوهی اطالق می 

  .شودمزد یا حقوق به حکم این قانون به جای مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت می

وسائل کمک پزشکی )پروتز و اروتز( وسایلی هستند که به منظور اعاده سالمت یا برای جبران نقص جسمانی یا تقویت  

  .روندیکی از حواس به کار می



  .گرددهای ناشی از ازدواج به بیمه شده پرداخت میشرایط خاصی برای جبران هزینه کمک ازدواج مبلغی است که طبق 

  .شودمندی توسط کارفرما به بیمه شده پرداخت میمندی مبلغی است که طبق شرایط خاص در مقابل عائلهکمک عائله 

شتغال به کار سابق یا کار دیگری بیش از به نحوی که نتواند با ااز کارافتادگی کلی عبارتست از کاهش قدرت کار بیمه شده 

  .یک سوم از درآمد قبلی خود را به دست آورد

شده به نحوی که با اشتغال به کار سابق یا کار دیگر فقط قسمتی از از کارافتادگی جزئی عبارتست از کاهش قدرت کار بیمه 

  .درآمد خود را به دست آورد

  .شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون بازنشستگی عبارتست از عدم اشتغال بیمه 

مستمری عبارت از وجهی است که طبق شرایط مقرر در این قانون به منظور جبران قطع تمام یا قسمتی از درآمد به بیمه  

  .شودشده و در صورت فوت او برای تأمین معیشت بازماندگان وی به آنان پرداخت می

شده به نقص عضو مبلغی است که به طور یک جا برای جبران نقص عضو یا جبران تقلیل درآمد بیمه غرامت مقطوع 

  .شودشخص او داده می

های مربوط به کفن و دفن بیمه شده در مواردی که خانواده کمک کفن و دفن مبلغ مقطوعی است که به منظور تأمین هزینه 

  .گرددگیرند پرداخت میاو این امر را به عهده می

  :باشدتأمین اجتماعی موضوع این قانون شامل موارد زیر می:۳ماده   

 ها حوادث و بیماری  

 بارداری  

 غرامت دستمزد  



 از کارافتادگی  

 بازنشستگی  

 مرگ  

 مقرری بیمه بیکاری  

  .برخوردار خواهند شدمندی طبق مقررات مربوط های ازدواج و عائلهمشمولین این قانون از کمک:  ۱تبصره  

ای است که در بدو بیمه شدن مالک تشخیص سن برای برخورداری از مزایای قانون تأمین اجتماعی شناسنامه:  ۲تبصره  

شود و هرگونه تغییراتی که پس از آن در شناسنامه به عمل آید برای سازمان یاد به سازمان تأمین اجتماعی ارائه شده یا می

  .بود. افراد تحت تکفل بیمه شده نیز مشمول این حکم خواهند بودشده معتبر نخواهد 

  

  :مشمولین این قانون عبارتند از : ۴ماده   

  .کنندافرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می 

و مشاغل آزاد را به سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با استفاده از مقررات عام قانون تأمین اجتماعی صاحبان حرف  

بیمه و صورت اختیاری در برابر تمام یا قسمتی از مزایای قانون تأمین اجتماعی بیمه نماید چگونگی انجام بیمه و نرخ حق

  . ای خواهد بود که به تصویب هیأت دولت خواهد رسیدنامههمچنین میزان مزایای مربوطه به موجب آئین

گیرد بین حداقل و بیمه قرار میسطح درآمد ماهانه خود را که مبنای پرداخت حق بیمه شده مختار است که:  ۱تبصره  

  .حداکثر دستمزد قانونی انتخاب نماید

  .گرددنامه مربوط ملغی میقانون و همچنین آئین ۴ماده  ۳از تاریخ تصویب این قانون مفاد بند ب و تبصره :  ۲تبصره  



شاغل و یا غیرشاغل در فعالیتهای مختلف در خارج از کشور که بیمه آنان با مقررات کلیه اتباع ایرانی اعم از :  ۳تبصره  

توانند بطور اختیاری مشمول مقررات این قانون و قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی آن مغایرت نداشته باشد می

ور منظم پرداخت نماید، بدیهی است طهای مربوط قرار گیرند، مشروط بر اینکه بیمه شده حق بیمه خود را بهنامهآئین

شدگان داخل کشور مکلف به ارائه خدمات و انجام تعهدات قانونی شدگان مانند سایر بیمهسازمان در مورد این قبیل از بیمه

  .نامه و مقررات مربوط در ایران خواهد بودبراساس آئین

  .کنندگان مستمریهای بازنشستگی، ازکارافتادگی، و فوتدریافت 

های دولتی و مستخدمین مؤسسات وابسته به دولت که طبق قوانین ها و مؤسسات و شرکتمستخدمین وزارتخانه:  ۱تبصره  

باشند در سایر مواردی که قوانین خاص برای مند میمربوط به نحوی از انحاء از موارد مذکور در ماده سه این قانون بهره

پیشنهاد وزارت رفاه اجتماعی و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به ای که به نامهآنها وجود ندارد طبق آئین

  .تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تابع مقررات این قانون خواهند بود

مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح و افزارمندان مشمول قانون تعاون و بیمه بازنشستگی افزارمندان ارتش :  ۲تبصره  

  .ن قانون خارج بوده و تابع قانون و مقررات خاص خود خواهند بوداز شمول ای

  .ملغی گردیده:  ۳تبصره  

مشمولین قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت کماکان تابع مقررات :  ۴تبصره  

بیمه درمانی سهم م سازمان تأمین خدمات درمانی حقمؤسسات مشمول قانون مذکور مکلفند با اعال .قانون مذکور خواهند بود

بیمه درمانی موضوع این شده را کسر و توسط صندوق حمایت مربوط به سازمان نامبرده بپردازند. میزان حقخود و بیمه

ل ماده تابع ضوابط و مقررات بیمه خدمات درمانی موضوع قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت است و نحوه وصو

بینی شده آن عیناً به ترتیبی است که در قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت پیش

   .است



اشخاص حقیقی  ۳/۴/۱۳۵۴اجتماعی مصوب قانون تأمین (۲ماده )( ۴در مواردی که کارفرمایان موضوع بند ): ۵تبصره  

توانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به ترتیب مقرر باشند و همچنین مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی می

قانون مذکور و اصالحات بعدی آن از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون مذکور قرار ( ۲۸در ماده )

  .گیرند

های معوقه بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و خدمت و پرداخت حق بیمهین تبصره شامل نحوه احتساب سوابقنامه اجرائی اآئین

تأمین اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهدرسید. )الحاقی به موجب قانون اصالح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین 

 (۸۷تی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان مصوب مربوط به منظور تشویق کارفرمایان به تأدیه دیون معوقه سنوا

  

 بیمه اتباع بیگانه : ۵ماده  

  :که طبق قوانین و مقررات مربوط در ایران به کار اشتغال دارند تابع مقررات این قانون خواهد بود مگر در موارد زیر

های دوجانبه یا چندجانبه تأمین اجتماعی موافقتنامهدر صورتی که بین دول متبوع آنان و دولت جمهوری اسالمی ایران   

  .منعقد شده باشد که در این صورت طبق موافقتنامه عمل خواهد شد

هر گاه تبعه بیگانه طبق گواهی مقامات صالح دولت متبوع خود در مدت اشتغال در ایران در کشور خود یا در کشور دیگر  

ون کالً یا بعضاً بیمه شده باشند که در این صورت در همان موارد از شمول این قان ۳شده در ماده بینیدر موارد پیش

  .باشندمقررات این قانون معاف می

المللی کار از شمول بند سازمان بین( ۱۹تبصره. حوادث ناشی از کار اتباع کشورهای ملحق شده به مقاوله نامه شمارة ) 

ای خواهد بود که توسط سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به نامهآئین باشد و نرخ و مأخذ حق بیمه طبقمی ')ب( مستثنی

  .تصویب هیأت وزیران خواهد رسید



ها به تدریج در مناطق اجرای هر یک از موارد مندرج در ماده سه این قانون درباره روستائیان و افراد خانواده آن:  ۶ماده   

سازمان به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورای عالی سازمان  مختلف مملکت و به تناسب توسعه امکانات و مقدورات

  .این قانون خواهد بود ۱۱۷باتوجه به ماده 

اند به ترتیب زیر به های اجتماعی نشدههایی که تا تاریخ تصویب این قانون مشمول بیمهافراد شاغل در فعالیت:  ۷ماده  

  .مول مقررات این قانون قرار خواهند گرفتپیشنهاد هیأت مدیره و تصویب وزیر رفاه اجتماعی مش

این قانون به تدریج و با توجه به امکانات سازمان اجراء خواهد شد و در  ۳  موارد مذکور در بندهای )ج ـ د ـ ه ـ و( ماده 

 ۱۳۵۵حقوق یا مزد و از اول سال  %۱۹، ۱۳۵۴این قانون تا خاتمه سال  ۲۸  این صورت میزان حق بیمه با توجه به ماده

 ۱۳۵۵و از سال  %۲و دولت  %۴و بیمه شده  %۱۳کارفرما  ۱۳۵۴  حقوق و یا مزد خواهد بود که در سال %۲۱  معادل

  .پردازندمی %۲و دولت  %۵  و بیمه شده %۱۴کارفرما 

امکانات این قانون به تدریج و در صورتی اجراء خواهد شد که سازمان وسایل و  ۳موارد مذکور در بندهای الف و ب ماده  

کارفرمایان یا افرادی که به موجب این ماده مشمول مقررات این شدگان فراهم نموده باشد. الزام درمانی الزم را برای بیمه

  .شودشوند به تأدیه حق بیمه از تاریخی است که بیمه آنها از طریق انتشار آگهی در روزنامه و یا کتباً اعالم میقانون می

های هایی که تا تاریخ تصویب این قانون به نحوی از انحاء مشمول مقررات قانون بیمهافراد و شاغلین فعالیتبیمه :  ۸ماده   

  .اند با توجه به مقررات این قانون ادامه خواهد یافتهای اجتماعی روستائیان قرار گرفتهاجتماعی یا قانون بیمه

های مقرر در این قانون برای کسانی که به علتی غیر از علل بیمهتبصره : شرایط مربوط به ادامه تمام و یا قسمتی از   

نامه مربوط تعیین خواهد گردید و به هر حال پرداخت شدگان خارج شوند به موجب آئینمندرج در این قانون از ردیف بیمه

  .کلیه حق بیمه در این قبیل موارد به عهده بیمه شده خواهد بود

  .ملغی شده است:  ۹ماده   

های اجتماعی روستائیان در سازمان تأمین های اجتماعی و سازمان بیمهاز تاریخ اجرای این قانون سازمان بیمه: ۱۰ماده  

شوند و کلیه وظایف و تعهدات و دیون و مطالبات و بودجه و دارایی و کارکنان آنها با حفظ حقوق و اجتماعی ادغام می



این قانون معتبر خواهد بود به  ۱۳نامه موضوع ماده تصویب و اجرای آئین سوابق و مزایای استخدامی خود که تا تاریخ

  .گردندسازمان منتقل می

  .و تبصره آن ملغی شده است: ۱۱ماده 

شورای انقالب  ۲۸/۴/۱۳۵۸به موجب الیحة قانونی اصالح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی مصوب  ۱۷الی  ۱۲مواد 

 هیأت وزیران منسوخ گردیده است ۱۰/۶/۱۳۵۸تماعی مصوب و اساسنامة سازمان تأمین اج

  .نامه داخلی شورای عالی سازمان پس از تصویب شورا به موقع اجرا گذارده خواهد شدآئین: ۱۸ماده 

شورای  ۲۸/۴/۱۳۵۸به موجب الیحة قانونی اصالح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی مصوب  ۲۷الی : ۱۹مواد 

 هیأت وزیران منسوخ گردیده است ۱۰/۶/۱۳۵۸سازمان تأمین اجتماعی مصوب انقالب و اساسنامة 

  

 مأخذ احتساب حق بیمه و نحوه وصول آن -منابع درآمد  -فصل دوم   

  .باشدشرح زیر میمنابع درآمد سازمان به: ۲۸ماده   

ق است که هفت درصد آن به بیست و هشت درصد مزد یا حقوبه میزان ۱۳۵۴  حق بیمه از اول مهرماه تا پایان سال 

  .دولت تأمین خواهد شدبیمه شده و هجده درصد به عهده کارفرما و سه درصد به وسیلهعهده

  .درآمد حاصل از وجوه و ذخائر و اموال سازمان 

  .های نقدی مقرر در این قانونوجوه حاصل از خسارات و جریمه 

  .ها و هدایاکمک 

بیمه سهم کارفرما بیست درصدمزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه حق  ۱۳۵۵از اول سال  ۱تبصره  

  .یابدشده و کمک دولت حق بیمه به سی درصد مزد حقوق افزایش می



جا در بودجه ساالنه کل کشور منظور و به سازمان پرداخت دولت مکلف است حق بیمه سهم خود را به طور یک ۲تبصره  

  .کند

خود را با اصول محاسبات احتمالی تطبیق و مراتب را به سازمان باید حداقل هر سه سال یک بار امور مالی ۳تبصره  

  .شورایعالی گزارش دهد

ناشی از هایاین قانون حسب مورد برای تأمین هزینه ۲۸حق بیمه مذکور در مادهنه درصد از مأخذ محاسبه: ۲۹ماده   

  .یابدو بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافتمیاین قانون تخصیص ۳مواردمذکور در بندهای الف و ب ماده 

   تبصره 

 شد باعهده سازمان میشود بهکارفرما پرداخت نمیشدگان که ازطرفبیمهغرامت دستمزد ایام بیماری:۳۰ماده  

ای که بهپیشنهاد هیأت مدیره به نامهتبصره. ارزش مزایای غیر نقدی مستمرمانند مواد غذایی ـ پوشاک و نظایر آن طبق آیین 

   .گرددتصویب شورای عالی خواهد رسید به طور مقطوع تعیین و حق بیمه از آن دریافت می

شوددرآمد درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تأمین میاز مزد و شدگانی که تمام یا قسمتیدر مورد بیمه: ۳۱ماده  

تقریبی هر طبقه یا حرفه مقطوعاً به پیشنهاد هیأت مدیره وتصویب شورای عالی تعیین و مأخذ دریافت حق بیمه قرار خواهد 

   .گرفت

گردد. ماهانه آنها احتساب و دریافتمیدارند حق بیمه به مأخذ کل درآمد میشدگانی که کارمزد دریافتدر مورد بیمه: ۳۲ماده  

  .گیرد کمتر باشدحداقل مزد کارگر عادی تعلق میای که بهاین حق بیمه در هیچ مورد نباید از حق بیمه

حق بیمه کارآموزان باید به نسبت مزدیا حقوق آنها پرداخت شود و در هر حال میزان حق بیمه در این موردنباید :۳۳ماده   

گیرد کمتر باشد.در صورتی که مزد یا حقوق کارآموزان کمتر از حداقل به حداقل مزد یا حقوق تعلق میاز میزانی که 

  .التفاوت حق بیمه سهم کارآموز به عهده کارفرما خواهد بودمابهدستمزد باشد پرداخت



لفند به نسبت مزد یا حقوقی در صورتی که بیمه شده برای دو یاچند کارفرما کار کند هر یک از کارفرمایان مک: ۳۴ماده   

  .پردازند حق بیمه سهم بیمه شده را از مزد یا حقوقاو کسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمایندکه می

ها شدگان بعضی از فعالیتتواند در موارد لزوم با تصویب شورای عالی سازمان مزد یا حقوق بیمهسازمان می: ۳۵ماده   

  .نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نمایدهاید و حق بیمه را به مأخذ درآمد مقطوع وصول و کمکبندی نمایراطبقه

مزد یا باشد و مکلف است در موقع پرداختشده به سازمان میکارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه: ۳۶ماده   

بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید. در صورتی که کارفرما از  حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را

ا عدم شده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهدبود، تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یکسرحق بیمه سهم بیمه

  .شده نخواهد بودمسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمهپرداخت آن رافع

شودمکلفند حق بیمه این قانون تأمین می ۳۱از درآمد آنها به ترتیب مذکور در ماده که تمام یا قسمتی شدگانیتبصره. بیمه 

   .سهم خود را برای پرداخت به سازمان به کارفرماتأدیه نمایند ولی در هر حال کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه خواهدبود

های مشمول این قانون اعم از این که انتقالبه صورت قطعی ـ کارگاهموسسات و هنگام نقل و انتقال عین یا منافع:۳۷ماده  

از این که انتقال به طور رسمی یا غیر رسمی انجام بگیرد انتقالگیرنده شرطی ـ رهنی ـ صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم

دهنده مطالبه بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقالمکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق

واگذارکننده استعالم نمایند در صورتی نماید.دفاتراسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی

روز از تاریخ ورود برگ استعالم به دفتر سازمان پاسخی به دفترخانه ندهددفترخانه معامله را بدون  ۱۵سازمان ظرف که

تواند باپرداخت بدهی بنا به اعالم سازمان واگذارکننده بدهی داشته باشد میصورتی کهمفاصاحساب ثبت خواهد کرد. در 

واگذارکننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی معامله را انجام دهد بدون این که پرداخت بدهی حق

گیرنده برای پرداخت دهنده و انتقاللمذکور انتقابهمیزان حق بیمه ساقط کند.در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی

ها و های دولتی همچنین شهرداریها و موسسات و شرکتدارای مسئولیت تضامنی خواهند بود.وزارتخانهمطالبات س ازمان

های اصناف و سایر مراجع ذیربط مکلفند در موقع تقاضای تجدید پروانه کسب یا هر نوع فعالیت دیگرمفاصاحساب اتاق



تجدید پروانه کسب موکول به ارائه مفاصاحساب پرداخت حق بیمه را از متقاضی مطالبه نمایند. در هر حال پرداخت حق

  .باشدمیبیمه

   .ثبت تقاضا مفاصاحساب صادر و به تقاضاکننده تسلیم نمایداز یک ماه از تاریخسازمان مکلف است حداکثر پستبصره 

که شود کارفرما باید در قراردادیبه اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میور مقاطعهدر مواردی که انجام کار به ط: ۳۸ماده  

کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعهکند مقاطعهمنعقد می

کار از طرف پنج درصد بهای کل کار مقاطعه این قانون بپردازد. پرداخت ۲۸کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 

مزد و حق بیمه کارانی که صورتکارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه

کنند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت می

کاررا بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسئول ذکور آزاد خواهد شد. هر گاه کارفرما آخرین قسط مقاطعهمبلغ م

به سازمان پرداخته است از پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت

ها و اتاق اصناف و های دولتی همچنین شهرداریمؤسسات و شرکت ها وکار مطالبه و وصول نماید، کلیه وزارتخانهمقاطعه

  .باشندالمنفعه مشمول مقررات این ماده میمؤسسات غیر دولتی و مؤسسات خیریه و عام

های اجتماعی سابق مکلفند، مطالبات سازمان تأمین بیمهقانون ۲۹  ماده و مادهتبصره. کلیه کارفرمایان موضوع این 

خاتمه، تعلیق و یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این از تاریخکاران و مهندسین مشاوری که حداقل یکسالقاطعهاز ماجتماعی

اند سازمان تأمین اجتماعی مراجعه ننمودهمفاصاحسابجهتپرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد و ارائهفاصله

هندسین مشاور از محل پنج درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده کاران و ماعالم فهرست مشخصات مقاطعهرا ضمن

به این سازمان پرداخت نمایند. میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و براساس آراء هیأت تجدید نظر موضوع 

ریخ ابالغ توسط روز از تا ۲۰حق بیمه ظرف اجتماعی و ابالغ مجدد به پیمانکار جهت پرداخت بدهیقانون تأمین ۴۴ماده

  .سازمان تأمین اجتماعی اعالم خواهد شد

سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران ای خواهد بود که توسطنامهنحوه اجرای تبصره به موجب آئین 

  .رسدمی



مان بپردازد. را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازکارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه: ۳۹ماده  

نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شدگان را به ترتیبی که در آئینصورت مزد یا حقوق بیمههمچنین

ماه از تاریخ دریافت صورت مزد خواهد رسید به سازمان تسلیم نماید. سازمان حداکثر ظرف شششورای عالی سازمان

این  ۱۰۰به شرح ماده ار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختالف یا مغایرتاسناد و مدارک کارفرما را موردرسیدگی قر

التفاوت حق نماید. هر گاه کارفرما از ارائه اسناد و مدارک امتناع کندسازمان مابهمیالتفاوت را وصولقانون اقدام و مابه

  .بیمه را رأساً تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد

تواند این قانون خودداری کند سازمان می ۳۹مزد مذکور در ماده ارفرما از ارسال صورتدر صورتی که ک:۴۰ماده   

 را رأساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید بیمهحق

تواند به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورای عالی سازمان میدر مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان: ۴۱ماده   

  .همان نسبت مطالبه و وصول نمایدبه کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را بهمزد را نسبت

بیمه و خسارات تأخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد در صورتی که کارفرما به میزان حق: ۴۲ماده   

. سازمان مکلف است اعتراض کارفرما نمایدتواندظرف سی روز از تاریخ ابالغ، اعتراض خود را کتباً به سازمان تسلیممی

از دریافت آن در هیأت بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید در صورت عدم اعتراض کارفرما را حداکثر تا یکماه پس

  .این قانون وصول خواهدشد ۵۰حق بیمه و خسارات تعیین شده طبق ماده ظرف مدت مقرر تشخیص سازمان قطعی و میزان

  

 :۴۳ماده   

  .گردندای بدوی تشخیص مطالبات سازمان از افرادزیر تشکیل میههیأت 

  .خواهد داشتنماینده وزارت رفاه اجتماعی که ریاست هیأت را به عهده 



و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یکنفر به عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی 

  .مربوط به معرفی اتاق اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزادیکنفر نماینده صنف 

  .یکنفر به انتخاب شورای عالی تأمین اجتماعی 

  .به انتخاب وزیر رفاه اجتماعینماینده کارگران در مورد کارگران مشمول قانون تأمین اجتماعی 

بیمه یک میلیون و پانصد هزار لایر یا کمتر بابت اصل حقازمانهای بدوی در صورتی که مبلغ مورد مطالبه سآراء هیأت 

االجراخواهد بود. در صورتی که مبلغ مورد مطالبه باشدو یا این که در موعد مقرر مورد اعتراض واقع نشود قطعی و الزم

یا قانونی رأی هیأت  روز از تاریخ ابالغ واقعی ۲۰و پانصد هزار لایر باشد کارفرما و سازمان ظرف بیش از یک میلیون

 .بدوی حق تقاضای تجدیدنظر خواهند داشت

  

  

  

  

  

  

  

 :۴۴ماده  

  .شودهای تجدید نظر تشخیص مطالبات درمراکز استانها با شرکت افراد زیر تشکیل میهیأت 



  .خواهد داشتنماینده وزارت رفاه اجتماعی که ریاست هیأت را به عهده 

  .انتخاب وزارت دادگستری یکنفر از قضات دادگستری به 

  .یکنفر به انتخاب شورای عالی تأمین اجتماعی 

  .سازماننماینده سازمان به انتخاب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل 

یا و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایعیکنفر به عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی 

  .حرف و مشاغل آزادنده اتاق اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبانیک نفر نمای

  .االجرا استآراء هیأت تجدید نظر قطعی و الزم 

را به کارفرما ابالغ خواهند کرد و حضور کارفرما برای ادای های بدوی و تجدید نظر تاریخ رسیدگیتبصره. هیأت 

  .توضیحات بالمانع است

ها و ترتیب رسیدگی و صدوررأی و ابالغ به عتراض ودرخواست تجدید نظر و تشکیل جلسات هیأتنحوه تسلیم ا: ۴۵ماده   

  .ای خواهد بود که به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسیدنامهموجب آئین

قسط ماهانه تقسیط نماید و در این  تواند به درخواست کارفرما بدهی او را حداکثر تا سی و ششسازمان می: ۴۶ماده  

خود بهره به سازمان بپردازد. در صورتی که کارفرما باید معادل دوازده درصد در سال نسبت به مانده بدهیصورت

این قانون  ۵۰از اقساط مقرر را در رأس موعد پرداخت نکند بقیه اقساط تبدیل به حال شده و طبق ماده کارفرما هر یک

  .وصول خواهد شد

همچنین دفاتر و مدارک الزم را در موقع مراجعه شدگانکارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه: ۴۷ماده   

توانند از تمام یاقسمتی از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا در اختیار او بگذارند. بازرسان سازمان میبازرس سازمان

هر یک از رؤسا و کارمندان و کارگران کارگاه و مراجع ذیربط مراجعه نمایند. کسب اطالعات الزم به عکس تهیه و برای

های های مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند ودارای همان اختیارات و مسئولیتدارند کارگاهبازرسان سازمان حق



رف سازمان به کارفرما اعالم نتیجه بازرسی حداکثر ظرف یکماه از ط .قانون کار خواهند بود۵۳و  ۵۲  مذکور در مواد

  .خواهد شد

تعهدات این قانون گروه جدیدی را مشمول بیمه اعالم نماید ملزم به انجام ۷از تاریخی که سازمان با توجه به ماده: ۴۸ماده   

ور مزبشدگان خواهد بودوکارفرمایان موظفند حق بیمه را از همان تاریخی که گروهقانونی طبق مقررات نسبت به بیمه

  .مشمول بیمه اعالم شده است به سازمان بپردازند

را شدگانتواند مزد یا حقوق بیمهتبصره. در صورت عدم ارسال صورت مزد در موعد مقرر از طرف کارفرما سازمان می 

نقدی قرار گرفته است احتساب و مأخذ پرداخت مزایای بیمهاین قانون مبنای تعیین حق ۴۰براساس مأخذی که طبق ماده 

تواند مزایای نقدی را به مأخذ قرار دهد.درمواردی که تعیین مزد یا حقوق بیمه شده به طریق مذکور میسر نباشدسازمان می

   .الحساب پرداخت نمایدطور علیمزد یا حقوق بهحداقل

   .باشدمطالبات سازمان ناشی از اجرای این قانون درعداد مطالبات ممتاز می: ۴۹ماده  

های نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق تأخیر و جریمهمطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات: ۵۰ماده  

خسارات  ۹۰و  ۶۶  های انجام شده طبق موادهای اجتماعی روستائیان باشد،همچنین هزینههای اجتماعی و قانون بیمهبیمه

االجرابوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد لبات مستند به اسناد الزماین قانون در حکم مطا ۱۰۰و  ۹۸مذکور درمواد 

ماده حداکثر ظرف شش ماه از نامه اجرائی اینباشد. آئینمأمورین اجرای سازمان قابل وصول میاسناد رسمی به وسیله

موقع اجراء ت دادگستری بهتهیه و پس از تصویب وزارت رفاه اجتماعی و وزارتاریخ تصویب این قانون از طرف سازمان

ماده توسط مأمورین اجرای احکام محاکم دادگستری براساس نامه مزبور مقررات اینگذارده خواهد شد. تا تصویب آئین

  .های اجتماعی اجراء خواهد شدقانون بیمه ۳۵ماده نامهآئین

   

   مقــرات مالـی -فصل سوم  



ماه هر سال بودجه کل سازمان را برای سال بعد تنظیم و به شورای عالی هیأت مدیره مکلف است تا اول دی:۵۱ماده  

است حداکثر تا پانزدهم اسفندماه بودجه سال بعد را تصویب و به هیأت سازمان پیشنهاد نماید، شورای عالی سازمان مکلف

  .مدیره ابالغ نماید

این قانون به ترتیب مقرر  ۳از بندهای الف و ب ماده ناشی هایتبصره. سهم سازمان تأمین خدمات درمانی از بابت هزینه 

  .باید در بودجه سازمان مشخص گردد ۲۹در ماده 

ها و سود حاصل از خسارات و زیان دیرکرد و بهره سپردهمانده درآمد پس از وضع مخارج و کلیه درآمدهای: ۵۲ماده   

برداری از اموال سازمان کالً به یا واگذاری و یا بهره ها و درآمد حاصل از فروش وگذاریبهادار و سود سرمایهاوراق

  .حساب ذخائر منظورخواهد شد

از محل ذخایر مبلغی جهت خرید اموال غیرمنقول و ایجاد شورای عالی سازمان هر سال به پیشنهاد هیأت مدیره.۱تبصره  

   .ن نشده باشد تخصیص خواهد دادهایا تأسیسات و تجهیزات جدید که اعتبار آن در بودجه سازمان تأمیساختمان

ذخایر سازمان نزد بانک رفاه کارگران متمرکز خواهدشد بانک مذکور ذخایر مزبور را تحت نظر هیأتی با :۵۳ماده  

  .عالی سازمان به کار خواهد انداختتصویب شورای

 فصل چهارم  

 حوادث و بیماریها و بارداری 

گیرنددر صورت مصدوم شدن بر آنها از زمانی که مشمول مقررات این قانون قرار میشدگان و افراد خانواده بیمه:۵۴ماده   

که به عهده سازمان تأمین خدمات »تواننداز خدمات پزشکی استفاده نمایند. خدمات پزشکی اثر حوادث یا ابتالء به بیماری می

تشخیص طبی ی الزم و انجام آزمایشاتسرپایی ـ بیمارستانی تحویل داروهاشامل کلیه اقدامات درمانی« درمانی است

  .باشدمی

  .گیردمیخدمات درمانی موضوع این قانون به دو صورت انجام:۵۵ماده   



  .الف :اولویت درمان به روش درمان مستقیم داده شود 

خواهد بود که  اینامهبهداری و بهزیستی به موجب آئینب: استفاده از روش درمان غیرمستقیم با اختیار و تشخیص وزارت 

  .واحده تهیه و به مرحله اجرا درخواهد آمدروز پس از تصویب این ماده ۱۵بهداری و بهزیستی ظرف مدت وزارت

اند دیده که قدرت کار اولیه خود را از دست دادهآسیبشدگانبخشی، ترمیم و تجدید فعالیت بیمهبه منظور توان: ۵۶ماده   

هائی که از طرف شورای فنی نامهدیگر طبق آئینبرای اشتغال آنها به کارهای مناسب« تأمین خدمات درمانیسازمان»

ای معلولین اقدام خواهد مؤسسات حرفهسازمان مذکورپیشنهاد و به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید از طریق

  .نمود

تان به شهرستان دیگر باشد ترتیب نقل و در صورتیکه معالجه بیمار مستلزم انتقال او ازروستا یا از شهرس:۵۷ماده   

پیشنهاد و به تصویب شورای فنی سازمان «سازمان تأمین خدمات درمانی»طبق ضوابطی خواهد بود که از طرف انتقال

  .رسدمذکور می

  

  

  

  

   

 :۵۸ماده 

 :کنند عبارتند ازاین قانون استفاده می ۵۴افراد خانواده بیمه شده که از کمکهای مقرر در ماده 

  .همسر بیمه شده 



شود و سن او از شصت سال متجاوز باشد یا طبق تأمین میشوهر بیمه شده در صورتی که معاش او توسط بیمه شده زن 

  .شوداین قانون ازکارافتاده شناخته ۹۱نظرکمیسیون پزشکی موضوع ماده 

سازمان تأمین خدمات »گیرند و بنا به تشخیص قرار میالجه و یا درمانهای توانبخشیبیمه شدگانی که تحت مع:۵۹ماده   

دریافت مزد یا حقوق استحقاق دریافت غرامت دستمزد موقتاً قادر به کار نیستند به شرط عدم اشتغال به کار و عدم«درمانی

  :شرایط زیر خواهند داشترا با رعایت

  .ای تحت درمان قرار گرفته باشدار و غیر ناشی از کاریا بیماریهای حرفهبیمه شده بر اثر حوادث ناشی از ک 

در صورتیکه بیمه شده به سبب بیماری و طبق گواهی پزشک احتیاج به استراحت مطلق یا بستری شدن داشته باشد و در  

  .باشداعالم بیماری مشغول به کار بوده و یا در مرخصی استحقاقیتاریخ

افتد. مقصوداز شده اتفاق میناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمهحوادث :۶۰ماده   

شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمانها و محوطه آن مشغول کار باشدو یا وظیفه تمام اوقاتی است که بیمهحین انجام

و یا مأموریتی باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستانر انجامدابه دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده

وظیفه شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجامبیمهبرای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت

حوادثی که برای بیمه گردد مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد میمحسوب

  .شودافتد حادثه ناشی از کار محسوب میاتفاق میشدگان و مساعدت به آنانشده حین اقدام برای نجات سایر بیمه

ای به موجب جدولی که به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید بیماریهای حرفه:۶۱ماده   

ای پس از تغییر کار درمان هریک از بیماریهای حرفهازمان تأمین خدمات درمانی نسبت بهگردد مدت مسئولیت سمیتعیین

  .شودشده به شرحی است که در جدول مزبور قید میبیمه

 :۶۲ماده   

  :باشدآن بشرح زیر میمدت پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و میزان



ای و به موجب تشخیص سازمان تأمین یا بیماری حرفهحادثهشده بر اثر غرامت دستمزد از اولین روزی که بیمه 

عدم اشتغال به کار و معالجه به سبب بیماری باشد در درمانی قادر به کار نباشد پرداخت خواهد شد. در مواردی کهخدمات

  .پرداخت خواهد شدکه بیمار در بیمارستان بستری نشود غرامت دستمزد از روز چهارمصورتی

سازمان تأمین خدمات درمانی قادر به کار نبوده و به شده به تشخیصامت دستمزد تا زمانی که بیمهپرداخت غر 

  .خواهد یافتمقررات این قانون از کارافتاده شناخته نشده باشد ادامهموجب

خرین مزد یا ای که دارای همسر یا فرزند یا پدرو مادر تحت تکفل باشد به میزان سه چهارم آشدهغرامت دستمزد بیمه 

  .گرددروزانه او پرداخت میحقوق

ای که همسر یا فرزند یا پدر و مادرتحت تکفل نداشته باشد معادل دو سوم آخرین مزد یا حقوق شدهغرامت دستمزد بیمه 

دستمزد درمانی بستری شود که در اینصورت غرامت شده به هزینه سازمان تأمین خدماتباشد مگر اینکه بیمهاو میروزانه

  .دوم آخرین مزد یا حقوق روزانه وی خواهد بودمعادل یک

معالجه به شهرستان دیگری اعزام دارد و درمان او را ای را برایشدههرگاه سازمان تأمین خدمات درمانی بیمه 

زینه هر روز طورسرپائی انجام دهد عالوه بر غرامت دستمزد متعلق معادل صددر صد غرامت دستمزد روزانه هم بابت هبه

که بیمار احتیاج به همراه داشته باشد عالوه بر اقامت اوپرداخت خواهد شد. در صورتی که به تشخیص پزشک معالج مادام

   .بیمار از طرف سازمان پرداخت خواهد شدشده نیز به همراهمخارج مسافرت معادل پنجاه درصد حقوق یا دستمزد بیمه

شده به منظور محاسبه غرامت دستمزد ایام بیماری بیمهوادث آخرین مزد یا حقوق روزانهدر مورد بیماریها یا ح:۶۳ماده  

روز قبل از شروع بیماری  ۹۰دریافت شده است در آخرین شده که به مأخذ آن حق بیمهاست از جمع کل دریافتی بیمهعبارت

خرین مزد عبارت است از جمع کل دریافتی کنندآشدگانی که کارمزد دریافت میبه روزهای کار و در مورد بیمهتقسیم

مشروط بر اینکه  ۹۰روز قبل ازشروع بیماری تقسیم بر  ۹۰  مأخذ آن حق بیمه دریافت شده است در آخرینشده که بهبیمه

گیرد کمتر نباشد. در صورتی که مبلغ از غرامت دستمزدی که به حداقل مزد کارگر عادی تعلق میغرامت دستمزد این

کننده کارمزدظرف سه ماه مذکور مدتی از غرامت دستمزد استفاده کرده باشدمتوسط دستمزدی که مبنای دریافت شدهبیمه

   .محاسبه غرامت دستمزد مذکور قرارگرفته است به منزله دستمزد روزانه ایام بیماری تلقی و در محاسبه منظور خواهد شد



شدگان بیمار خود را ررات دیگری مکلف باشند حقوق یا مزد بیمهدر مواردی که کارفرمایان طبق قوانین و مق:۶۴ماده  

 دار معالجه آنها طبق مقررات این قانون خواهد بود پرداخت نمایند سازمان تأمین خدمات درمانی فقط عهده

زمان باشند حقوق کارگران مسلول خود را پرداخت نمایند ساتبصره.در مواردی که کارفرمایان طبق قوانین دیگری مکلف 

   .دار معالجه آنها طبق مقررات این قانون خواهد بودعهدهفقط

در صورت وقوع حادثه ناشی از کار کارفرما مکلف است اقدامات الزم اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضع :۶۵ماده  

رتی که کارفرما بابت سازمان برساند. در صوبه عمل آورده و مراتب را ظرف سه روز اداری کتباً به اطالعدیدهحادثه

   .های مربوطه را خواهد پرداختهزینهای شده باشد سازمان تأمین خدمات درمانیمذکور متحمل هزینهاقدامات اولیه

از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشی: ۶۶ماده  

او بوده سازمان تأمین خدماتی درمانی و سازمان تی و احتیاط الزم از طرف کارفرما یا نمایندگانرعایت مقررات بهداشعدم

این قانون از کارفرما مطالبه و  ۵۰ها و غیره را پرداخته و طبق ماده هایمربوط به معالجه و غرامات و مستمریهزینه

  .وصول خواهدنمود

  .الذمه شوداین ماده به سازمان از این بابت بریال مستمری موضوعتواند با پرداخت معادل ده ستبصره. مقصر می 

شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان هر گاه بیمهتبصره 

شرکتهای بیمه  شده انجام خواهند داد وهای مقرر در این قانون را نسبت به بیمهخدمات درمانی و یا شخصاً کمکتأمین

   .ها را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازندموظفند خسارات وارده به سازمان

ظرف یکسال قبل از زایمان سابقه پرداخت حق بیمه شصت شده مرد در صورتی کهشده زن یا همسر بیمهبیمه:۶۷ماده  

استفاده نماید. کمک بارداری دو سوم آخرین مزد یا بارداری تواند بشرط عدم اشتغال به کار از کمکروزرا داشته باشد می

جمعاً قبل و بعد از زایمان بدون کسر سه روز اول باشد که حداکثر برای مدت دوازده هفتهمی ۶۳حقوق بیمه شده طبق ماده 

   .پرداخت خواهدشد



قبل از وضع حمل حق بیمه شصت روز در طول مدت یکسال شده مرد در صورتی کهشده زن یا همسر بیمهبیمه:۶۸ماده  

های طبی و معالجات قبل اززایمان و حین زایمان و بعد از وضع حمل استفاده خواهد راپرداخته باشد از کمکها و معاینه

شده تواندبه جای کمکهای مذکور مبلغی وجه نقد به بیمهشده میکرد.سازمان تأمین خدمات درمانی بنا به درخواست بیمه

تأمین خدمات درمانی تهیه و به تصویب شورای عالی ای که از طرف هیأت مدیرهنامهاید، مبلغ مزبور در آئیننمپرداخت

  .رسد تعیین خواهد شدمیسازمان

شده مرد به بیماریهایی مبتال شود که شیر دادن برای طفل او شده زن و یا همسر بیمهدر صورتی که بیمه:۶۹ماده   

 .خواهد شدماهگی تحویل ۱۸زایمان فوت شود شیر مورد نیاز تا  آورباشد یا پس اززیان

   

 از کـارافتـادگـی - فصل پنجم 

بخشی و خدمات توانشوند پس از انجامشدگانی که طبق نظر پزشک معالج غیر قابل عالج تشخیص داده میبیمه:۷۰ماده   

خود را کالً یا این قانون توانائی ۹۱زشکی مذکور در ماده طبق نظر کمیسیونهای پبخشی یا اشتغال چنانچهاعالم نتیجه توان

  :بعضاً از دست داده باشند به ترتیب زیر با آنهافتار خواهد شد

  .شودشده شصت و شش درصدو بیشتر باشد از کارافتادة کلی شناخته میهر گاه درجه کاهش قدرت کار بیمه 

تا شصت و شش درصد و به علت حادثه ناشی از کار باشد از سهشده بین سی و چنانچه میزان کاهش قدرت کار بیمه 

  .شودکارافتاده جزئی شناخته می

درصد بوده و موجب آن حادثه ناشی از کار باشد استحقاق دریافت شده بین ده تا سی و سهاگر درجه کاهش قدرت کار بیمه 

  .غرامت نقص مقطوع را خواهد داشت

ای از کارافتاده کلی شناخته شود بدون در نظر ثر حادثه ناشی از کار یا بیماری حرفهای که در اشدهبیمه:۷۱ماده   

  .کلی ناشی از کار را خواهد داشتمدت پرداخت حق بیمه استحقاق دریافت مستمری ازکارافتادگیگرفتن



ا حقوق متوسط ام مزد یمیزان مستمری ماهانه از کارافتادگی کلی ناشی از کار عبارتست از یک سی:۷۲ماده   

از پنجاه درصد مزد یا حقوق متوسط ماهانه او کمتر و ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر اینکه این مبلغشدهبیمه

یا فرزند یا پدر یا مادر تحت تکفل داشته باشند و شدگانی که دارای همسر بودهاز صد درصد آن بیشتر نباشد. در مورد بیمه

از شصت درصد مزد یا حقوق متوسط آنها کمتر باشد عالوه بر آن معادل ده درصد مستمری  مستمری استحقاقی آنها

  .تجاوز نکند پرداخت خواهد شد %۶۰  استحقاقی به عنوان کمک مشروط بر آنکه جمع مستمری و کمک از

  .شوندشده محسوب میبیمهشوهر یا فرزند یا پدر یا مادر با شرایط زیر تحت تکفلتبصره 

این قانون از کارافتاده کلی  ۹۱شوهر از شصت سال متجاوز باشد و یا به تشخیص کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده سن  

  .بوده و در هر دو حالت به حکم این قانون مستمری دریافت ننمایدو معاش او توسط زن تأمین شود

 ند این قانون باش۵۸ماده  ۳  شده که حائز شرایط مذکور در بندفرزندان بیمه 

 ۹۱سن پدر از شصت و سن مادر از پنجاه و پنج سال بیشتر بوده یا اینکه به تشخیص کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده  

  .شده تأمین و در هر حال به موجب این قانون مستمری دریافت ندارندقانون از کارافتاده باشند و معاش آنها توسط بیمهاین

حق شده موضوع این ماده عبارت است از جمع کل مزد یا حقوق او که به مأخذ آنمهمزد یا حقوق متوسط ماهانه بیتبصره 

ای که منجر به حادثه ناشی از کار یا شروع بیماری حرفهبیمه دریافت گردیده ظرف هفتصد و بیست روز قبل از وقوع

   .ازکارافتادگی شده است تقسیم به روزهای کار ضرب در سی

که در اثر حادثه ناشی از کار بین سی و سه تا شصت و شش درصد توانایی کار خود را از دست ای شدهبه بیمه:۷۳ماده  

خواهد شد. میزان مستمری عبارتست از حاصل ضرب درصد داده باشد مستمری از کارافتادگی جزئی ناشی از کار پرداخت

   .گردداین قانون تعیین می ۷۲در مبلغ مستمری ازکارافتادگی کلی استحقاقی که طبق مادهاز کارافتادگی

ای که در اثر حادثه ناشی از کار بین ده تا سی و سه درصد توانایی کار خود را از دست داده باشداستحقاق شدهبیمه:۷۴ماده  

غرامت عبارت است از سی و شش برابر مستمری استحقاقی دریافت غرامت نقص عضو را خواهد داشت میزان این

   .انون ضرب در، درصد از کارافتادگیاین ق ۷۲مقرردر ماده 



ای که ظرف ده سال قبل از وقوع حادثه غیر ناشی از کار یا ابتالء به بیماری حداقل حق بیمه یکسال کار شدهبیمه:۷۵ماده  

 را که متضمن حق بیمه نود روز کار ظرف یکسال قبل ازوقوع حادثه یا بیماری منجر به از کارافتادگی باشد پرداخت نموده

  .از کارافتادگی کلی غیر ناشی از کار ماهانه را خواهد داشتباشد در صورت از کارافتادگی کلی حق استفاده از مستمری

این قانون و  ۷۲ماده فوق به ترتیب مقرر در ماده محاسبه متوسط دستمزد و مستمری از کارافتادگی موضوعتبصره 

 .آن صورت خواهد گرفت ۲تبصره

   

 بـازنشستـگی  - فصل ششم 

  :را خواهند داشتمشمولین این قانون درصورت حائز بودن شرایط زیر حق استفاده از مستمری بازنشستگی:۷۶ماده   

  .حداقل ده سال حق بیمه مقرر را قبل از تاریخ تقاضای بازنشستگی پرداخته باشند 

  .شدتمام رسیده باسن مرد به شصت سال تمام و سن زن به پنجاه و پنج سال 

بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند در صورتیکه سال تمام کار کرده و در هر مورد حق ۳۰کسانی که ۱تبصره  

  .مستمری بازنشستگی نمایندتوانند تقاضایسال تمام باشد می ۴۵سال و سن زنان  ۵۰مردان سن

  

  

  

  

  



 ۲تبصره  

که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط  آور کارهایی استالف ـ کارهای سخت و زیان

کارغیراستاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب باالتراز ظرفیتهای طبیعی )جسمی و روانی( در وی ایجاد 

، مهندسی، بهداشتی و با به کارگیری تمهیدات فنیشود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و بتوانمی

  .آور بودن را از آن مشاغل کاهش دادیا حذف کردایمنی وغیره صفت سخت و زیان

ربط که تمام یا برخی از مشاغل آنها حسب تشخیص مراجع ذیکارفرمایان کلیه کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی ۱

رف دو سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به اندظآور اعالم شده است یا اعالم خواهد شد مکلفسخت و زیان

های مربوطه و نامهسازیعوامل شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و استانداردهای مشخص شده در قانون کار و آیینایمن

  .در این زمینه اقدام کنندسایر قوانین موضوعه

شدگان، آور به بیمهز ارجاع کارهای سخت و زیاناندقبل اکارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی مکلف ۲

متناسب با نوع کارهای رجوع داده شده )موضوع ماده ضمن انجام معاینات پزشکی آنان از لحاظ قابلیت و استعداد جسمانی

د، به منظور حداقل در هر سال نباید کمتر از یک بار باشای آنان کهتأمین اجتماعی(، نسبت به انجام معاینات دورهقانون ۹۰

از روند سالمتی و تشخیص به هنگام بیماری و پیشگیری از فرسایش جسمی و روحی اقدام کنند. وزارتین بهداشت، آگاهی

اند تمهیدات الزم را در انجام این بند به وسیله کارفرمایان اعمال درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی مکلف

  .کنند

  :ب حمایتها 

آور )مخل سالمتی( اشتغال داشته و در سال متناوب در کارهای سخت و زیان ۲۵سال متوالی و  ۲۰حداقل  افرادی که 

توانندتقاضای مستمری بازنشستگی کنند، هر سال سابقه بیمه مدت مذکور را به سازمان پرداخته باشند، میهرمورد حق

  .خواهد شد آور یک ونیم سال محاسبهدر کارهای سخت و زیانبیمهپرداخت حق

  قانون تأمین اجتماعی (۷۶)ماده ( ۲بند )ب( تبصره )( ۱قانون تفسیر جزء )



 موضوع استفساریه:

افرادی که حداقل بیست سال متوالی و بیست و پنج سال »آیا مراد قانونگذار از عبارت 

( ۱در جزء )« آور )مخل سالمت( اشتغال داشته باشندمتناوب در کارهای سخت و زیان

 ۳۰/۱۱/۱۳۷۹قانون تأمین اجتماعی مصوب ( ۷۶ماده )( ۲)ب( اصالحیه تبصره )بند 

آور روز اشتغال در یک یا چند شغل زیان ۷۳۰۰مجلس شورای اسالمی داشتن حداقل 

 در یک یا چند کارگاه است؟

 پاسخ مجلس:

 بلی، توالی اشتغال به قوت خود باقی است.

سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد شنبه مورخ تفسیر فوق در جلسه علنی روز سه

به تأیید شورای  ۱۱/۲/۱۳۹۲و نود و دو مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ

 نگهبان رسید.

 رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی

ایش سال سابقه خدمت دچار فرس ۲۰به سن مقرر یا کمتر از شدگان موضوع این تبصره قبل از رسیدندر صورتی که بیمه 

قانون  ۹۱آور شوند باتأیید کمیسیونهای پزشکی )موضوع ماده جسمی و روحی ناشی از اشتغال در کارهای سخت و زیان

  .تأمین اجتماعی(با هر میزان سن و سابقه خدمت از مزایای مندرج در این تبصره برخوردار خواهند شد

استفاده از مستمری بازنشستگی از تاریخ تصویب این بیمه برای شدگان حداقل سابقه پرداخت حقدر مورد سایر بیمه 

  .هر سال یک سال افزایش خواهد یافت تا آن که این حداقل به بیست سال تمام برسدقانون



بیمه در قانون تأمین اجتماعی به نرخ حق( %۴از تاریخ تصویب این قانون برای مشموالن این تبصره چهار درصد ) 

طور اقساطی به وسیله کارفرمایان طوریکجا یا بهر صورت تقاضای مشموالن قانون، بهخواهد شد که آن هم دافزوده

  .پرداخت خواهدشد

اشتغال، نحوه تشخیص فرسایش جسمی و روحی و آور و چگونگی احراز توالی و تناوبتشخیص مشاغل سخت و زیان 

حداکثرظرف چهار ماه توسط سازمان تأمین ای خواهد بود که نامهسایر موارد مطروحه در این تبصره به موجب آیین

و به تصویب هیأت وزیران خواهد کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیههایاجتماعی و وزارتخانه

  .رسید

باشند آور به تاریخ قبل از تاریخ تصویب این قانونسخت و زیانبیمه در کارهایشدگانی که دارای سابقه پرداخت حقبیمه 

بازنشستگی نمایند. در این صورت با احراز شرایط توسط توانند با استفاده از مزایای این قانون درخواستمی

 ۲  برقراری را تا احراز شرایط مندرج در تبصرهبیمه مربوطه و میزان مستمریاند حقشده،کارفرمایان مربوطه مکلفبیمه

این قانون را یکجا به سازمان اری نسبت به سنوات قبل از تصویبمیزان مستمری برقر (%۴)و همچنین چهاردرصد 

  .پرداخت نمایند

توانند بدون در نظر گرفتن شرط سنی مقرردر حق بیمه باشند میسال تمام سابقه پرداخت ۳۵شدگانی که دارای بیمه۳تبصره  

  .قانون تقاضای بازنشستگی نمایند

روز حقوق ( ۲۰سال سن به شرط پرداخت حق بیمه با )(۴۲ابقه کار و )سال س( ۲۰زنان کارگر با داشتن )۴تبصره  

  .توانندبازنشسته شوندمی

 :۷۷ماده   

ام متوسط مزد یا حقوق بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق میزان مستمری بازنشستگی عبارتست از یک سی

  .تجاوز ننمایدحقوقام متوسط مزد یا وپنج، سیسی( ۳۰٫۳۵مشروط بر آنکه از )بیمه



عبارتست از مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که براساس آن متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگیتبصره 

  .تقسیم بر بیست و چهاربیمه پرداخت گردیده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمهحق

حداقل پنج سال پس از رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در  شدگانی را کهتواند بازنشستگی بیمهکارفرما می:۷۸ماده   

   .اند از سازمان تقاضانمایدقانون به کار خود ادامه دادهاین

در مورد مستخدمین شرکتهای دولتی که به موجب قانون اکثریت سهام آنها متعلق به بخش خصوصی شده یا : ۷۹ماده  

  :بشودبه ترتیب زیر رفتار خواهد شد

و مستخدمین شرکتهای دولتی که مشمول مقررات مقررات استخدامی شرکتهای دولتی ۳۳مشمول ماده مستخدمین  

  .اند تابع مقررات بازنشستگی و وظیفه موردعمل خود خواهند بودبازنشستگی ووظیفه خاص بوده

  .واهند شدهستند مشمول مقررات این قانون خهای اجتماعیمستخدمین شرکتهای دولتی که مشمول قانون بیمه 

  .سایر مستخدمین تابع مقررات قانون حمایت کارمندان در برابراثرات ناشی از پیری و از کارافتادگی و فوت خواهند شد 

و میزان پرداخت کسور بازنشستگی توسط مستخدم  ۳و  ۱نحوه احتساب سوابق خدمت دولتی مستخدمین مذکور در بندهای 

ای خواهد بود که توسط نامهق بازنشستگی و وظیفه مستخدمی آنان به موجب آئینو کارفرماو همچنین ترتیب تعیین حقو

 .رسداجتماعی با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب شورای عالی تأمین اجتماعی میوزارت رفاه

   

 مــرگ -فصل هفتم  

  .حاالت زیر مستمری بازماندگان دریافت خواهند داشتبازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی در یکی از :۸۰ماده   

 شده بازنشسته در صورت فوت بیمه 

  .بگیردر صورت فوت بیمه شده از کارافتاده کلی مستمری 



ای که در ده سال آخر حیات خود،حداقل حق بیمه یک سال کار، مشروط بر اینکه ظرف شدهدر صورت فوت بیمه 

  .روز کار را پرداخت کرده باشد ۹۰سال حیات حق بیمه آخرین

از تصویب این ماده واحده فوت شده و به هر علت در موردآنان شدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی که قبلبیمه۱تبصره  

  .هستند( ۲مستمری برقرار نشده است، حسب مورد مشمول شرایط مقرردر این بند یا تبصره )

سال حق بیمه مقرر را قبل از فوت ( ۲۰رر در این بند باشدولی حداقل )شده فاقد شرایط مقچنانچه بیمه۲تبصره  

کرده باشد، بازماندگان وی از مستمری برخوردار خواهند شد. درتعیین متوسط مزد یا حقوق ماهانه مشموالن این پرداخت

  .گیردمالک عمل قرار میقانون تأمین اجتماعی( ۷۷محاسبه میزان مستمری، تبصره ماده )تبصره برای

باشد، شود و فاقد شرایط مقرر در این بند میای که از تاریخ تصویب این قانون به بعد فوت میشدهبیمه۳تبصره  

سال باشد، به بازماندگان وی در ازای هر سال سابقه (۱۰سال و بیشتر از )( ۲۰سابقه پرداخت حق بیمه او کمتر از )چنانچه

یک ماه حداقل دستمزد کارگرعادی در زمان فوت به طور یکجا و به نسبت سهام  حق بیمه، غرامت مقطوعی معادلپرداخت

  .شودقانون تأمین اجتماعی پرداخت می( ۸۳مقرر در ماده)

بیمه داشته باشد به بازماندگان وی به نسبت پرداخت حقای که بین ده تا بیست سال سابقهشدهدر صورت فوت بیمه 

همان ( ۸۳تأمین اجتماعی و به نسبت سهام مقرر در ماده )قانون( ۱۱۱ام به رعایت ماده )بیمه بدون الزپرداخت حقسنوات

  .گرددمستمری پرداخت میقانون

بیمه او از یک سال تا دهسال باشد شود چنانچه سابقه پرداخت حقمیای که از تاریخ تصویب این قانون به بعد فوتبیمه شده 

بیمه غرامت مقطوعی معادل یک ماه حداقل دستمزد کارگرعادی در حقسابقه پرداخت به بازماندگان وی در ازاء هر سال

  .شودقانون تأمین اجتماعی پرداخت می (۸۳زمان فوت بطور یکجا و به نسبت سهام مقرر در ماده)

 .نمایدای فوتدر مواردی که بیمه شده بر اثر حادثة ناشی از کار یا بیماریهای حرفه۴تبصره  

ماده ( ۳بند )( ۳قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران قانون اصالح تبصره ) (۱۲۳)اصل یکصد و بیست و سوم  در اجراء

مجلس که با عنوان طرح دو  ۲۲/۳/۱۳۸۶مصوب جلسه علنی مورخ  ۱۳۷۶قانون تأمین اجتماعی اصالحی مصوب (۸۰)



اسالمی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم قانون تأمین اجتماعی به مجلس شورای ( ۸۰ماده )( ۳فوریتی اصالح بند )

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع ( ۱۱۲)

  .گردیدجهت اجرا به دولت ابالغ 

 

 ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ ۱۹۹۲۱۹شماره

 وزارت رفاه و تأمین اجتماعی

 

شنبه که در جلسه علنی روز سه ۱۳۷۶قانون تأمین اجتماعی اصالحی مصوب ( ۸۰ماده ) (۳بند )( ۳قانون اصالح تبصره )

مورخ بیست و دوم خرداد ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسالمی تصویب و با توجه به ایراد شورای 

مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نهایی رسیده و طی نامه شماره  ۲۰/۱۱/۱۳۸۶نگهبان، در جلسه مورخ 

  .گرددمجلس شورای اسالمی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابالغ می ۵/۱۲/۱۳۸۶مورخ  ۱۹۱۷۲۵/۶۸۸

 

 نژادرئیس جمهور ـ محمود احمدی

 

 ۲۷/۷/۱۳۷۶صوبقانون تأمین اجتماعی اصالحی م( ۸۰ماده )( ۳بند )( ۳قانون اصالح تبصره )

 

به شرح ذیل اصالح  ۲۷/۷/۱۳۷۶قانون تأمین اجتماعی اصالحی مصوب ( ۸۰ماده )( ۳بند )( ۳ماده واحده ـ تبصره )

  :گرددمی

باشد به بازماندگان وی به نسبت سنوات ای که بین ده تا بیست سال سابقه پرداخت حق بیمه داشتهشدهـ در صورت فوت بیمه۱

همان قانون ( ۸۳قانون تأمین اجتماعی و به نسبت سهام مقرر در ماده )( ۱۱۱الزام به رعایت ماده )پرداخت حق بیمه بدون 

  .گرددمستمری پرداخت می

شود چنانچه سابقه پرداخت حق بیمه او از یک سال تا ده سال ای که از تاریخ تصویب این قانون به بعد فوت میشدهـ بیمه۲

هر سال سابقه پرداخت حق بیمه غرامت مقطوعی معادل یک ماه حداقل دستمزد کارگر باشد به بازماندگان وی در ازاء 



  .شودقانون تأمین اجتماعی پرداخت می( ۸۳عادی در زمان فوت به طور یکجا و به نسبت سهام مقرر در ماده )

ار و سیصد و هشتاد و شنبه مورخ بیست و دوم خرداد ماه یکهزقانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه

مصلحت نظام موافق با مصلحت از سوی مجمع تشخیص  ۲۰/۱۱/۱۳۸۶شش مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 

  .نظام تشخیص داده شد

 

 رئیس مجلس شورای اسالمی ـ غالمعلی حدادعادل

  :عبارتند ازمستمری را خواهند داشت بازماندگان واجد شرایط متوفی که استحقاق دریافت:۸۱ماده   

  .شده متوفی مادام که شوهر اختیار نکرده استعیال دائم بیمه 

اند)عقد دائم( در صورت فوت شوهر دوم، توسط تأمین اجتماعی شدگان متوفی که شوهر اختیار نمودههمسران بیمهتبصره 

شدگان کمک دولت به بیمه( %۳صد )از محل سه درمجدداًبه آنها مستمری پرداخت خواهد شد. بار مالی ناشی از این تبصره

تأمین اجتماعی پیشنهاد و به تصویب هیأت نامة اجرائی این قانون ظرف مدت دو ماه توسط سازمانتأمین خواهدشد. آئین

 وزیران خواهد رسید 

علت شند یا بهتمام باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته بافرزندان متوفی در صورتی که سن آنان کمتر از هجده سال 

  .این قانون قادر به کار نباشند ۹۱بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی موضوع ماده 

تجاوز ثانیاً سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سالپدر و مادر متوفی در صورتی که اوالً تحت تکفل او بوده 

از این قانون از کارافتاده باشند و در هر حال مستمری ۹۱ماده موضوع کرده باشد و یا آنکه به تشخیص کمیسیون پزشکی

   .سازمان دریافت ندارند

  :استفاده خواهند کردبازماندگان بیمه شده زن با شرایط زیر از مستمری:۸۲ماده  

کمیسیون پزشکی  او از شصت سال متجاوز باشد یا طبق نظرشوهر مشروط بر اینکه اوالً تحت تکفل زن بوده ثانیاً سن 

  .از سازمان دریافت نکنداین قانون از کارافتاده بوده و در هر حال مستمری ۹۱  موضوع ماده



  :فرزندان در صورت حائز بودن شرایط زیر 

  .الف. پدر آنها در قید حیات نبوده یا واجد شرایط مذکور در بنداول این ماده باشد و از مستمری دیگری استفاده نکند 

یا آنها کمتر از هجده سال تمام باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل و یا به علت بیماری ب. سن 

  .قانون قادر به کار نباشنداین ۹۱نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی موضوع ماده 

ال و سن مادر از پنجاه و پنج سال تجاوزکرده پدر و مادر در صورتی که اوالً تحت تکفل او بوده ثانیاًسن پدر از شصت س 

این قانون از کارافتاده باشند و در هر حال مستمری از  ۹۱باشد و یا آنکه به تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع ماده

  .سازمان دریافت ندارند

  :باشدبشرح زیر میشده متوفیسهم مستمری هر یک از بازماندگان بیمه :۸۳ماده   

شده مرد شده است و در صورتی که بیمهاستحقاقی بیمهشده متوفی معادل پنجاه درصد مستمریی همسر بیمهمیزان مستمر 

  .چند همسر دائم باشد مستمری به تساوی بین آنان تقسیم خواهدشددارای

در صورتی که باشد و شده میشده متوفی معادل بیست و پنج درصد مستمری استحقاقی بیمهمیزان مستمری هر فرزند بیمه 

  .پدرو مادر را از دست داده باشد مستمری او دو برابر میزان مذکورخواهد بود

باشد. مجموع شده میبیست درصد مستمری استحقاقی بیمهشده متوفی معادلمیزان مستمری هر یک از پدر و مادر بیمه 

فی تجاوز نماید هر گاه مجموع مستمری از این متوشده متوفی نباید از میزان مستمری استحقاقیبازماندگان بیمهمستمری

بگیران شودو در این صورت اگر یکی از مستمریبگیران به نسبت تقلیل داده میمیزان تجاوزکند سهم هر یک از مستمری

ش بندی مذکور در این ماده افزایبه تقسیمفوت شود یا فاقدشرایط استحقاقی دریافت مستمری گردد سهم بقیه آنان با توجه

  .متوفی استفاده خواهند کردشده از صد در صد مستمری بازماندگانخواهد یافت و درهر حال بازماندگان بیمه



شدگانی که در اثر هر باشد. در مورد بیمهحین فوت او میشده متوفی مستمریمنظور از مستمری استحقاقی بیمهتبصره 

شده از کارافتاده کلی حسب مورد عبارت است ازمستمری که برای بیمهحادثه یا بیماری فوت شوند مستمری استحقاقی نوع

  .شودبرقرارمی

 .شده فوت کند هزینه کفن و دفن او از طرف سازمان تأمین خدمات درمانی پرداخت خواهد شدهرگاه بیمه: ۸۴ماده   

   

 مندی ازدواج و عائله  -فصل هشتم  

مزد یا حقوق با رعایت شرایط کند مبلغی معادل یکماه متوسطاولین بار ازدواج میبه بیمه شده زن یا مردکه برای :۸۵ماده   

  .شودمیزیر به عنوان کمک ازدواج پرداخت

  .باشددر تاریخ ازدواج رابطه استخدامی او با کارفرما قطع نشده 

  .پرداخته باشد ظرف پنج سال قبل از تاریخ ازدواج حداقل حق بیمه هفتصدو بیست روز کار را به سازمان 

  .عقد ازدواج دائم بوده و در دفتر رسمی ازدواج به ثبت رسیده باشد 

به شده ظرف دو سال قبل از ازدواج کهمزد یا حقوق متوسط موضوع این ماده عبارت است از جمع دریافتی بیمه ۱تبصره  

  .۲۴  مأخذ آن حق بیمه پرداخت شده است تقسیم بر

ین عقد ازدواج واجد شرایط مذکوردر این ماده باشند کمک ازدواج به هر دو نفر داده خواهد در صورتی که طرف۲تبصره  

  .شد

  :شود مشروط بر آنکهمیشده پرداختمندی منحصراً تا دو فرزند بیمهکمک عائله: ۸۶ماده   

  .شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه هفتصد و بیست روزکار را داشته باشدبیمه 



یا تحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل یا در اثر بیماریسن فرزندان او از هجده سال کمتر باشد و یا منحصراً به 

  .قانون قادر به کار نباشنداین ۹۱نقص عضو طبق گواهی کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده 

در مناطق مختلف برای هر فرزند در هر ماه  کارگر سادهمندی معادل سه برابر حداقل مزد روزانهمیزان کمک عائله 

  .باشدمی

شده پرداخت باشد و باید در موقع پرداخت مزد یا حقوق به بیمهمندی به عهده کارفرما میپرداخت کمک عائله: ۸۷ماده   

  .شود

ق مذکور در فصل بیمه شده و کارفرما حاصل شود به طریمندی اختالفی بینتبصره هر گاه در مورد پرداخت کمک عائله 

 .حل اختالف قانون کار عمل خواهد شد

   

 مقررات کلی راجع به کمکها -فصل نهم  

که در محیط کار با مواد شدگانیمربوط به محیط کار به عهده کارفرمایان است. بیمهانجام خدمات بهداشتی:۸۸ماده   

سازمان تأمین خدمات د حداقل هر سال یکبار از طرفو غیره تماس داشته باشند بایآور از قبیل گازهای سمی، اشعهزیان

  .درمانی معاینه پزشکی شوند

یا به موجب این قانون بازنشسته و یا از کارافتاده شده های اجتماعیافرادی که به موجب قوانین سابق بیمه:۸۹ماده   

دارند با پرداخت دو درصد از دریافت میبازماندگان شوند و افراد بالفصل خانواده آنها همچنین افرادی که مستمرییامی

توسط سازمان تأمین خدمات درمانی این قانون ۳  از خدمات درمانی مذکور در بندهای الف و ب مادهمستمری دریافتی

شدگان موضوع این ماده تا مبالغی که طبق ضوابط قانون تأمین وجوه پرداختی توسط بیمهالتفاوتبرخوردار خواهند شد، مابه

   .ان مستخدمین دولت باید پرداخت شود از طرف سازمان تأمین خواهد شددرم



متناسب با کارهای مرجوع داشته باشند بدین منظور افراد شاغل در کارگاهها باید قابلیت و استعداد جسمانی:۹۰ماده  

  .مکلفند قبل از به کار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی آنهارا بدهندکارفرمایان

نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع رتی که پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شود کهدر صو 

شده دچار حادثه شده و یا بیماریش شدت یابدسازمان رانداشته و کارفرما در معاینه پزشکی آنها تعلل کرده است وبالنتیجه بیمه

های مربوط را از کارفرماطبق ماده شده اجرا و هزینهرا درباره بیمهین قانونتأمین خدمات درمانی و این سازمان مقررات ا

  .این قانون مطالبه و وصول خواهند نمود ۵۰

های بدوی و تجدیدنظر شدگان و افراد خانواده آنها کمیسیونبرای تعیین میزان از کارافتادگی جسمی و روحی بیمه:۹۱ماده   

رسیدگی و صدور رأی براساس جدول میزان از شکیل و تعیین اعضاء و ترتیبپزشکی تشکیل خواهد شد. ترتیب ت

تأمین خدمات درمانی به تصویب شورای عالی ای خواهد بود که به پیشنهاد این سازمان و سازماننامهکارافتادگی طبق آئین

   .رسدمی

نفر از کارشناسان بیمه درمانی به  ۳انون از اجرای این قبه منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف درمانی ناشی:۹۲ماده  

قانون تأمین  ۴انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در شورای فنی سازمان تأمین خدمات درمانی موضوع ماده 

  .خدمات درمانی مستخدمین دولت عضویت خواهند یافت

  :باشددر مبلغ مستمری میتجدید نظر تغییر میزان از کارافتادگی در موارد زیر مستلزم:۹۳ماده   

بگیر قطع از کارافتادگی کلی به محض اشتغال مجدد مستمریمستمری از کارافتادگی کلی در صورت از بین رفتن شرایط 

این قانون باشد حسب  ۷۴و  ۷۳  میزان مندرج در موادشود.در صورتی که تقلیل میزان از کارافتادگی ناشی از کار بهمی

  .افتادگی جزئی ناشی از کار یا غرامت نقص عضو پرداخت خواهد شداز کارمورد مستمری

این قانون ظرف پنج سال از تاریخ برقرای قابل تجدید ۷۳  مستمری از کارافتادگی جزئی ناشی از کار موضوع ماده 

  .باشدنظرمی



باشد مستمری او قطع خواهد شد فاقد یکی از شرایط مقرر میشدهدر صورتی که در نتیجه تجدید نظر معلوم گردد که بیمه 

  .مذکور در آن ماده را دریافت خواهد نموداین قانون شناخته شود غرامت ۷۴ودر صورتی که مشمول ماده 

دو این تغییر نتیجه حادثه منجر به از کارافتادگی باشد مستمری هرگاه میزان از کارافتادگی جزئی ناشی از کار افزایش یاب 

از کارافتادگی جزئی حسب مورد به مستمری کلی ناشی از کارتبدیل و یا میزان مستمری از کارافتادگی جزئی افزایش 

  .خواهدیافت

رد فقط کمک نقدی که هرگاه برای یک مدت دو یا چند کمک نقدی موضوع این قانون به بیمه شده تعلق گی:۹۴ماده   

مندی و نوزاد که دریافت آنها مانع استفاده از آن بیشتر است پرداخت خواهد شد به استثنای کمک ازدواج وعائلهمیزان

  .سایرکمک های مقرر نخواهد بود

واهند بود های اجتماعی برخودار خشدگان در ایام خدمت سربازی بیمه شده از مزایای قانونی بیمهافراد تحت تکفل بیمه 

  «.خدمات درمانی به سازمان مزبور پرداخت نمایدموظف است حق بیمه این افراد را طبق نرخ سازمان تأمینسازمان»

خدمت و اشتغال مجدد در مؤسسات مشمول این قانون جزو مدت خدمت وظیفه مشمولین این قانون پس از پایان:۹۵ماده   

  .شدسابقه پرداخت حق بیمه آنها منظور خواهد 

سازمان مکلف است میزان کلیه مستمریهای بازنشستگی،از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در :۹۶ماده   

هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد باتوجه به افزایش

  .افزایش دهد

   

 ـ مقررات کیفری تخلفات  -فصل دهم  

از مزایای مقرر در این قانون های خالف واقع یا با توسل به عناوین و وسایل تقلبیهرکس به استناد اسنادو گواهی:۹۷ماده   

مذکور فراهم سازد به پرداخت به نفع خود استفاده نماید یاموجبات استفاده افراد خانواده خود یا اشخاص ثالث را از مزایای



وارده به سازمان تأمین خدمات درمانی یا این سازمان و درصورت تکرار به حبس عادل دو برابر خساراتجزای نقدی م

   .روز تا شش ماه محکوم خواهدشد ۶۱  ای ازجنحه

بیمه موضوع قانون را پرداخت ننمایند عالوه بر تأدیه حق بیمه به کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون حق:۹۸ماده  

خسارت نیز برای هر روز تأخیر بابت خسارت تأخیر ملزم خواهند بود اینافتادهخت مبلغی معادل نیم در هزار مبلغ عقبپردا

  .این قانون وصول خواهدشد ۵۰به ترتیب مقرر در ماده 

علق به این قانون در مورد ترتیب پرداخت بدهی معوقه متکارفرمایانی که ظرف مدت یکسال از تاریخ تصویب:۹۹ماده   

  .خود با سازمان توافق نمایند از تأدیه خسارت تأخیر و جرائم معاف خواهند بود ۱۳۵۴از فروردین قبل

باشند و یا ی سابق خود معترض میهابه پرداخت بدهیهمچنین ظرف مدت یکسال فوق کارفرمایانی که به تشخیص سازمان 

های تشخیص مطالبات توانند به هیأتاند میکمکهای قانونی مقررنداشتهآنان عمالً امکان استفاده از قسمتی از آنکه کارگران

شود رسیدگی که از طرف کارفرما ابراز میهای مذکور به دالیل و مدارکیمراجعه نمایند. هیأت ۴۴و  ۴۳مقرر در مواد

ضای کارفرما و یا سازمان به تقاهای زائد بر دویست هزار لایراتخاذ خواهند کرد. در مورد بدهینموده و تصمیم مقتضی

توانند الذکر میاالجرا است. هیأتهای فوقموضوع قابل رسیدگی مجدد در هیأت تجدید نظر بوده و تصمیم متخذه قطعی و الزم

قسط ماهانه بدهند و در این مدت کارفرماباید به میزان  ۳۶  به درخواست کارفرما ترتیب پرداخت بدهی او را حداکثر در

آن ناشی از انقضای در مورد دیون قطعی اعم از اینکه قطعیت .سازمان بپردازندبه مانده بدهی خود بهره به درصد نسبت ۱۲

این قانون بوده و مربوطبه قبل از  ۴۴و  ۴۳مهلت اعتراض مقرر در قانون و یا صدورآراء هیأتهای موضوع مواد 

ویب این قانون ترتیب پرداخت اصل بدهی خود را باشد، در صورتی که کارفرمای مربوط تا تاریخ تص ۱۳۵۴  فروردین

 ۱۳۵۴  خواهد بود. در مورد دیون مربوط به قبل از فروردینداده باشد از تأدیه خسارت تأخیر که پرداخت ننموده معاف

بدهی خود که مورد موافقت سازمان قرار گرفته تخلف درصورتی که کارفرما از انجام تعهدات و اجرای ترتیب پرداخت

  .جرائم و خسارات بخشوده قابل وصول خواهد بودید کلیهنما

نامه مربوط خودداری کنند و کارفرمایانی که از تنظیم صورت مزد یا حقوق به ترتیب مذکور در قانون و آئین:۱۰۰ماده   

یبی که با موافقت ارسال ندارند یا به ترتشدگان را به سازمانصورت مزد بیمه ۳۹  که در موعد مقرر در مادهکارفرمایانی



معادل یک دوازدهم حق بیمه آن شود در مورد ارسال صورت مزد عمل نکنند به پرداخت خسارتیمیقبلی سازمان معین

صدور اجرائیه وصول این قانون از طریق ۵۰  اندملزم خواهند بود، این خسارت طبق مادهماهی که صورت مزد نداده

  .خواهد شد

ماه از تاریخ وصول رسیدگی کند کارفرما ظرف مدت ششت به صورت مزد ارسالی از طرفسازمان مکلف اس:۱۰۱ماده  

یا مدت کار اختالفی مشاهده نماید مراتب را به کارفرما شدگان یا میزان مزد یا حقوقو درصورتی که از لحاظ تعداد بیمه

این قانون  ۴۴و  ۴۳ای تشخیص موضوع مواد توانداز هیأتهکند در صورتی که کارفرما تسلیم نظر سازمان نباشد میابالغ

تقاضای رسیدگی کند هر گاه رأی هیأت مبنی بر تأیید نظر سازمان باشد کارفرماعالوه بر پرداخت حق بیمه به تأدیه خسارتی 

  .این قانون از طریق صدور اجرائیه وصول خواهد شد ۵۰  التفاوت ملزم خواهد بود که طبق مادهمابهمعادل یک دوازدهم

بازرس سازمان جلوگیری نموده یا از ارائه دفاتر و مدارک در صورتی که کارفرما یا نماینده او از اقدامات:۱۰۲ماده   

نقدی از پانصد لایر تا ده هزار لایر محکوم خواهد و تسلیم رونوشت یا عکس آنها به بازرس خودداری کند به جزایمربوط

  .استر حکم گزارش ضابطین دادگستریبازرسان سازمان در این خصوص دشد گزارش

کارفرمابانی که عمداٌوجوهی زایدبرمیزان مقرردراین قانون به عنوان حق بیمه ازمزدیاحقوق ومزابای بیمه شدگان :۱۰۳ماده

 .مذکوربه حبس جنحه ای ازشصت ویک روزتاشش ماه محکوم خواهندشد برداشت نمایند عالوه برالزام به استردادوجوه

باشد و هر گونه برداشت غیر قانونی از وجوه مذکور میوجوه و اموال سازمان در حکم وجوه و اموال عمومی:۱۰۴ماده    

  .طبق قوانین کیفری تعقیب خواهد شدغیر مجاز در اموال آن اختالس یا تصرف غیرقانونی است و مرتکبو تصرف

باشد در صورت صدور گواهی مقرر در این قانون میکلیه کسانی که گواهی آنان مجوز استفاده ازمزایای :۱۰۵ماده  

  .روز تا شش ماه محکوم خواهند شد۶۱ای از واقع عالوه بر جبران خسارات وارده به حبس جنحهخالف

کلیه خسارات و وجوه حاصل از جرائم نقدی مقرر در این قانون به حساب سازمان واریز و جزء درآمدهای آن :۱۰۶ماده   

   .منظورخواهد شد

  .از نوبت رسیدگی خواهد شدبه شکایات و دعاوی سازمان در مراجع قضائی خارج:۱۰۷ماده  



شدگان را ظرف یکماه پس از ابالغ آن از طرف سازمان نپردازند. کارفرمایانی که حق بیمه قطعی شده بیمه:۱۰۸ماده   

   .این قانون محکوم خواهند شد ۹۷کور در ماده یاترتیبی برای پرداخت آن با موافقت سازمان ندهند به دو برابرخسارات مذ

در صورتی که کارفرما شخص حقوقی باشد، مسئولیتهای جزائی مقرر در این قانون متوجه مدیرعامل شرکت یا :۱۰۹ماده  

 .شدگان فراهم شده استهر شخص دیگری خواهد بود که در اثر فعل یا ترک فعل او موجبات ضررو زیان سازمان یا بیمه

   

 مقـررات مختلف - فصل یازدهم 

و غیره و مالیات و عوارض اعم از حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانیسازمان از پرداخت هرگونه:۱۱۰ماده   

  .پرداخت هزینه دادرسی دعاوی معاف است

بق و صندوق اجتماعی سابق، سازمان تأمین اجتماعی ساهایهای موضوع این ماده شامل سازمان بیمهمعافیت۱تبصره  

 تأمین

کلیه کارکنان سازمان از لحاظ پرداخت مالیات وعوارض بر حقوق و مزایا، مانند مستخدمین رسمی دولت ۲تبصره  

  .خواهندبود

و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مستمری از کارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی:۱۱۱ماده   

   .باشدمزدکارگر عادی کمتر 

کنند نسبت به شدگانی که به موجب این قانون مستمری یا کمک نقدی دیگری از سازمان دریافت میبیمه:۱۱۲ماده  

  .باشنددریافتی از پرداخت هر گونه مالیات معاف میوجوه

سمی دولت و عوارض بر حقوق و مزایا مانند مستخدمین رکلیه کارکنان سازمان از لحاظ پرداخت مالیات: ۱۱۳ماده  

   .خواهندبود



ضوابط سنی و مدت خدمت برای احتساب مستمری بازنشستگی کارکنان سازمان قبل از موعد مقرر تابع ضوابط :۱۱۴ماده  

خواهد بود. حقوق بازنشستگی این افراد برابر با متوسط ومقررات قانون استخدام کشوری و تغییرات و اصالحات بعدی آن

   .باشدبوده است میسال آخر خدمت که مأخذ پرداخت حق بیمه و مزایای دریافتی دوحقوق

های اجتماعی مستمری در حق آنان برقرار شده سابق بیمهافرادی که تا تاریخ تصویب این قانون طبق قوانین:۱۱۵ماده  

   .ایت خواهد شددر مورد مشمولین این ماده نیز رع ۹۶مستمری خود را از سازمان دریافت خواهند داشت. مفاد ماده است

سوابق پرداخت حق بیمه افراد بیمه شده از نظر تعهدات مذکور در ماده یک این قانون نزد شرکت سهامی :۱۱۶ماده  

های های اجتماعی کارگران و سازمان بیمهو سازمان بیمهایران، بنگاه رفاه اجتماعی صندوق تعاون و بیمه کارگرانبیمه

از مزایای مذکور در این قانون جزء سابقه آنان محسوب اند برای استفادهیمه اختیاری بودهو همچنین افرادی که باجتماعی

  :خواهدشد مشروط بر اینکه

داشته است کارگران و کارمندان خود را نزد یکی از مؤسسات مذکور ای که بیمه شده در آن به کار اشتغالکارگاه یا مؤسسه 

  .یا مؤسسه مسلم باشدیز در آن کارگاهشده نبیمه نموده باشد و اشتغال بیمه

   .بینی شده باشدکمک مورد تقاضا در قانونی که حق بیمه به موجب آن پرداخت گردیده پیش 

اجتماعی روستائیان و ترتیب وصول آن و انواع کمکهای هایمیزان حق بیمه روستائیان مشمول قانون بیمه:۱۱۷ماده  

ای، خواهد بود که به پیشنهاد وزارت نامهبه موجب آئینشدگان روستائیهای مربوط به بیمههزینهو منابع مالی تأمین قانونی

های نامهنامه مذکور، مقررات و آئینرسد. تا زمان تصویب آئیناجتماعی به تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین میرفاه

  .های اجتماعی روستائیان به قوت خود باقی استموجود قانون بیمه

های آن و قانون افزایش و اصالحیه ۱۳۳۹های اجتماعی مصوب قانون بیمه  از تاریخ اجرای این قانون:۱۱۸ماده   

تأمین آموزش فرزندان کارگر و سایر قوانینی های اجتماعی، قانونبگیران مشمول قانون بیمهبعضی از مستمریمستمریهای

  .مغایرت دارد ملغی استکه با این قانون

  .شودآموزش فرزندان کارگر به سازمان منتقل میکلیه تعهدات مالی و اموال و دارائی صندوق تأمین۱صره تب 



منتقل و تابع مقررات و نظامات استخدامی سازمان کارکنان صندوق تأمین آموزش فرزندان کارگر به سازمان۲تبصره  

  .خواهند بود

که با این قانون مغایرت نداشته باشد تا زمان تنظیم و های اجتماعیهای اجرائی قانون سابق بیمهنامهآئین۳تبصره  

 .های اجرائی این قانون قابل اجراء استنامهآئینتصویب

  

  

 قانون اصالح تبصره

و الحاق  ۱۳۵۴مصوب قانون تأمین اجتماعی( ۷۶وتبصره ماده )( ۷۷و )( ۷۲قانون اصالح مواد )( ۷۶الحاقی ماده ) (۲) 

 ۱۳۷۱مصوب   (۷۶ماده ) دو تبصره به

 

قانون تأمین اجتماعی ( ۷۶و تبصره ماده )( ۷۷و )( ۷۲قانون اصالح مواد )( ۷۶الحاقی ماده )( ۲تبصره ) -ماده واحده 

  :شودبه شرح زیر اصالح می ۱۶ .۱۲ .۱۳۷۱مصوب ( ۷۶تبصره به ماده )و الحاق دو ۱۳۵۴مصوب 

 - ۲تبصره 

مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار،  ارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، آور ککارهای سخت و زیان -الف 

جسمی و روانی( در وی ایجاد گردد اشتغال کارگر تنشی به مراتب باالتر از ظرفیتهای طبیعی )غیر استاندارد بوده و دراثر

بهداشتی و ایمنی و  تمهیدات فنی، مهندسی، بتوان با بکارگیری که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و

  .آور بودن را از آن مشاغل کاهش یا حذف نمودغیره صفت سخت و زیان

ربط کارفرمایان کلیه کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی که تمام یا برخی از مشاغل آنها حسب تشخیص مراجع ذی -۱

سازی مکلفند ظرف دو سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به ایمنگردیده یا خواهند گردید، آور اعالمسخت و زیان

های مربوطه و سایر قوانین نامهاستانداردهای مشخص شده در قانون کار و آیینعوامل شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و

  .موضوعه در این زمینه اقدام نمایند



آور به بیمه شدگان، کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی مکلفند قبل از ارجاع کارهای سخت و زیان -۲

موضوع ماده آنان از لحاظ قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با نوع کارهای رجوع داده شده )ضمن انجام معاینات پزشکی

ای آنان که حداقل در هر سال نباید کمتر از یکبار باشد، نیز به دورهناتقانون تأمین اجتماعی(، نسبت به انجام معای ۹۰

جسمی و روحی اقدام نمایند، منظور آگاهی از روند سالمتی و تشخیص بهنگام بیماری و پیشگیری از فرسایش

م این بند های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وکار و امور اجتماعی مکلفند تمهیدات الزم را در انجاوزارتخانه

  .کارفرمایان اعمال نمایندتوسط

 حمایتها -ب 

مخل سالمت( اشتغال آور )افرادی که حداقل بیست سال متوالی و بیست و پنج سال متناوب در کارهای سخت وزیان - ۱

ستگی نمایند. توانند تقاضای مستمری بازنشحق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند میداشته باشند و در هر مورد

  .آور یک و نیم سال محاسبه خواهد شدزیانهر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و

در صورتی که بیمه شدگان موضوع این تبصره قبل از رسیدن به سابقه مقرر در این قانون دچار فرسایش جسمی و  - ۲

قانون تأمین  ۹۱موضوع ماده ید کمیسیونهای پزشکی )آور گردند با تأیسخت و زیانروحی ناشی از اشتغال در کارهای

  .برخوردار خواهند شداجتماعی( با هر میزان سابقه خدمت از مزایای مندرج در این تبصره

در مورد سایر بیمه شدگان حداقل سابقه پرداخت حق بیمه برای استفاده از مستمری بازنشستگی از تاریخ تصویب این  - ۳

  .افزایش خواهد یافت تا آنکه این حداقل به بیست سال تمام برسدقانون هر سال یک سال

به نرخ حق بیمه مقرر در قانون تأمین ( %۴از تاریخ تصویب این قانون جهت مشموالن این تبصره، چهار درصد ) - ۴

کارفرمایان  در صورت تقاضای مشموالن قانون، بطور یکجا یا به طور اقساطی توسطاجتماعی افزوده خواهد شد که آنهم

  .پرداخت خواهد شد

آور و نحوه احراز توالی و تناوب اشتغال، نحوه تشخیص فرسایش جسمی و روحی و تشخیص مشاغل سخت و زیان - ۵

ای خواهد بود که حداکثر ظرف چهار ماه توسط سازمان تأمین نامهتبصره به موجب آیینسایر موارد مطروحه در این

درمان وآموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد ار و اموراجتماعی و بهداشت، های کاجتماعی و وزارتخانه

  .رسید

آور به تاریخ قبل از تاریخ تصویب این قانون بیمه شدگانی که دارای سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان - ۶



شستگی نمایند در این صورت با احراز شرایط توسط بیمه شده، مزایای این قانون درخواست بازنتوانند با استفاده ازباشند می

همچنین ( ۲مستمری برقراری را تا احراز شرایط مندرج درتبصره )کارفرمایان مربوطه مکلفند حق بیمه مربوطه و میزان

اجتماعی  را یکجا به سازمان تأمینمیزان مستمری برقراری نسبت به سنوات قبل از تصویب این قانون (%۴)چهاردرصد 

  .پرداخت نمایند

 

ام بهمن ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی

عیناً به تصویب نهائی مجمع  ۱۴ .۷. ۱۳۸۰آن در تاریخ ( ۲تبصره )  (بند )ب( ۳و ) (۱)جزء شورای اسالمی تصویب و

 رئیس مجلس شورای اسالمی -مهدی کروبی یده است. تشخیص مصلحت نظام رس

  

 نژادجناب آقای دکتر محمود احمدی

 رئیس محترم جمهوری اسالمی ایران

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران قانون پرداخت مستمری به فرزندان ( ۱۲۳در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم )

عنوان طرح دوفوریتی تسری قانون پرداخت زنان متوفی مشمول قانون تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای بازنشستگی که با

ورای اسالمی تقدیم به مشمولین قانون تأمین اجتماعی به مجلس ش ۱۳۵۵حقوق وظیفه به فرزندان مستخدمین متوفی مصوب 

مجلس با اصالحاتی در عنوان و متن به تصویب رسیده است به لحاظ  ۵/۱۰/۱۳۸۶و در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و عدم وصول پاسخ شورای  (۹۴)انقضاء مهلت مقرر، موضوع اصل نود و چهارم 

 رئیس مجلس شورای اسالمی    غالمعلی حدادعادل   .گرددمحترم نگهبان، به پیوست ابالغ می

 

  :رونوشت

 جهت استحضار ۶/۱۰/۱۳۸۶مورخ  ۱۵۷۸۴۷/۷۸۰شورای محترم نگهبان پیرو نامه شماره  -

 

 بازنشستگیقانون پرداخت مستمری به فرزندان زنان متوفی مشمول قانون تأمین اجتماعی و سایرصندوقهای 



 

 ماده واحده 

حقوق وظیفه مادران متوفی مشمول قانون تأمین اجتماعی اعم ازسازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای بازنشستگی با  –

رعایت شرایط قانونی مربوط وهمانند مردان مشمول در خصوص فرزندانشان )از محل کسورات بازنشستگی پرداختی 

  .ودشتوسط آنان( برقرار می

 

ماه یکهزارو سیصد و هشتاد و شش مجلس قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم دی

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نظر ( ۹۴تصویب و در مهلت مقرر موضوع اصل نودوچهارم )شورای اسالمی 

 .شورای نگهبان واصل نگردید

 

 رئیس مجلس شورای اسالمی    غالمعلی حدادعادل 

 ۱۳۸۶/۱۰/۰۵تاریخ تصویب: 

 ۱۳۸۶/۱۱/۰۶ :تاریخ امضا

 ۱۳۸۶/۱۱/۰۹تاریخ انتشار: 

 ۱۳۸۶/۱۰/۰۵تاریخ تایید: 

 ۱۸۳۲۹روزنامه: 

  

  

 هـ ۴۲۴۹۶ت/۹۷۸۶۳شماره ۳/۵/۱۳۸۹

 اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی 

 



 رفاه و تأمین اجتماعی وزارت

بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و تأیید شورای عالی رفاه و تأمین  ۲۰/۴/۱۳۸۹هیئت وزیران در جلسه مورخ 

ـ اساسنامه صندوق تأمین ۱۳۸۳قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ـ مصوب ( ۱۷اجتماعی و به استناد ماده )

  :زیر تصویب نمود اجتماعی را به شرح

 

 اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی

ماده ( ۲ـ که به موجب تبصره )۱۳۵۴قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب  (۱ـ سازمان تأمین اجتماعی موضوع ماده )۱ماده 

اساس  قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی به صندوق تأمین اجتماعی تغییر نام یافته است، از این پس بر( ۱۲)

  .شودمفاد این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط اداره می

شود، اجرا، تعمیم و گسترش انواع ـ هدف صندوق تأمین اجتماعی که در این اساسنامه به اختصار صندوق نامیده می۲ماده 

تأمین اجتماعی و تمرکز وجوه و  های اجتماعی و درمانی و استقرار نظام هماهنگ متناسب با اهداف نظام جامع رفاه وبیمه

داری ای در حوزه بیمه و رعایت اصول بنگاهدرآمدهای موضوع قانون تأمین اجتماعی با به کارگیری اصول محاسبات بیمه

  .باشدگیری از وجوه و ذخایر در اختیار صندوق میگذاری با بهرهو اقتصادی در حوزه سرمایه

ای مقرر در قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون ساختار تای تحقق اهداف بیمهـ موضوع فعالیت صندوق در راس۳ماده 

نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و قانون تأمین اجتماعی همچون بازنشستگی، بیکاری، حوادث و بیماریها، غرامت 

های  های بیمهنظارت بر بخش دستمزد، مستمری از کارافتادگی و بازماندگان و همچنین خدمات درمانی و تشکیل، اداره و

  .باشدگذاری تحت پوشش( مربوط می های سرمایههای اقتصادی )شرکتاجتماعی و درمانی و فعالیت

باشد و به صورت مؤسسه عمومی غیردولتی زیرمجموعه ـ صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقالل مالی می۴ماده 

  .اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط اداره خواهد شدوزارت رفاه و تأمین اجتماعی طبق مقررات این 

ها یا از تواند در تهران و سایر مناطق کشور از طریق شعب و نمایندگیـ مرکز اصلی صندوق در تهران است و می ۵ماده 

فاه و تأمین قانون ساختار نظام جامع ر( ۱۲ماده )( ۱طریق واگذاری برخی از امور به کارگزاریها با رعایت تبصره )

  .انجام وظایف قانونی خود اقدام نمایداجتماعی نسبت به 

  .باشدـ امکان جابجایی مرکز اصلی صندوق در اختیار هیئت امنا می۱تبصره 



ـ صندوق مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط برحسب ضرورت نسبت به تأسیس شعبه یا نمایندگی در ۲تبصره 

  .مایدخارج از کشور اقدام ن

  :ـ ارکان صندوق به شرح زیر است ۶ماده 

 الف ـ هیئت امنا

 مدیره ب ـ هیئت

 پ ـ مدیرعامل

 ت ـ هیئت نظارت

قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی ( ۱۱۳ـ تعداد اعضای هیئت امنای صندوق بر اساس قانون اصالح ماده )۷ماده 

ـ که از جمله ۱۳۸۸های درمانی ـ مصوب نشستگی و بیمه های بازتعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوق

  :گردنددار است جمعاً نه نفر بوده و به صورت زیر تعیین میامنای صندوق را عهده  مسئولیت هیئت

 الف ـ شش نفر با پیشنهاد وزیر رفاه و تأمین اجتماعی و تصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی

  .قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (۱۷)بند )الف( ماده ( ۲مطابق جزء )ب ـ سه نفر باقی مانده 

شوند و جایگزینی پیش از موعد و تجدید انتخاب آنها بالمانع ـ اعضای هیئت امنا برای مدت چهار سال انتخاب می۱تبصره 

  .شوداعی صادر میاست و حکم انتصاب رئیس و اعضای هیئت امنا توسط وزیر رفاه و تأمین اجتم

ـ چنانچه هریک از اعضای هیئت امنا برکنار، فوت یا استعفا نماید یا بیش از سه جلسه متوالی با تشخیص رئیس ۲تبصره 

  .هیئت امنا بدون عذر موجه غیبت کند، جانشین او برای بقیه مدت مقرر به نحو مذکور در این ماده انتخاب خواهد شد

حداقل با حضور شش نفر از اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با رأی موافق حداقل پنج ـ جلسات هیئت امنا ۳تبصره 

  .عضو حاضر قطعیت خواهد یافت

ـ در صورتی که یکی از اعضای هیئت امنا شخص وزیر رفاه و تأمین اجتماعی باشد، ریاست هیئت امنا به عهده ۴تبصره 

  .وی خواهد بود

  :باشدمنا به شرح زیر میـ وظایف و اختیارات هیئت ا ۸ماده 

 الف ـ تصویب خط مشی و راهبردهای کالن صندوق

 ب ـ تصویب برنامه و بودجه، صورتهای مالی و عملکرد ساالنه صندوق



 مدیره و هیئت نظارتپ ـ نصب و عزل اعضای هیئت 

  .پذیردین اجتماعی انجام میتبصره ـ نصب و عزل مدیرعامل صندوق با پیشنهاد هیئت امنا و تأیید و حکم وزیر رفاه و تأم

الزحمه هیئت نظارت در حدودی که شورای حقوق مدیره، مدیرعامل و حقت ـ تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیئت 

  .نمایدقانون مدیریت خدمات کشوری( تعیین می ۷۴و دستمزد )با رعایت ماده 

 های مورد نیاز صندوقنامه استخدامی و سایر آیینهای مالی، معامالتی، اداری  نامهث ـ تصویب آیین

  .گرددمدیره تدوین و پیشنهاد میهای عملکرد بر اساس اهداف و راهبردهایی که توسط هیئتج ـ تصویب شاخص

 مدیرهچ ـ بررسی و تصویب تشکیالت کالن صندوق به پیشنهاد هیئت 

تماعی جهت بررسی و در صورت تأیید، ارسال آن جهت تصویب ح ـ پیشنهاد اصالح اساسنامه به وزارت رفاه و تأمین اج

  .نهایی در هیئت وزیران

  .شودمدیره صندوق در هیئت امنا مطرح میخ ـ بررسی و اتخاد تصمیم در خصوص سایر مواردی که بنا به پیشنهاد هیئت

های سن بازنشستگی( بر اساس شاخصد ـ پیشنهاد تغییر یا اصالح قوانین و مقررات بازنشستگی )ازجمله نرخ حق بیمه و 

  .ای جهت تصویب در هیئت وزیران و سیر مراحل قانونیجمعیتی امید به زندگی و محاسبات بیمه

ای خواهد بود که پس از تشکیل اولین جلسه به تصویب نامهـ نحوه تشکیل و اداره جلسات هیئت امنا به موجب آیین۱تبصره 

  .رسدهیئت امنا می

  .کنندمدیره با دعوت هیئت امنا بدون حق رأی در جلسات هیئت امنا شرکت مییرعامل و اعضای هیئتـ مد۲تبصره 

های تخصصی داشته باشد. تواند کارگروهـ هیئت امنا برای بررسی و اظهارنظر در خصوص مسایل صندوق می۳تبصره 

ظرف سه ماه پس از تشکیل اولین جلسه به ای خواهد بود که نامههای تخصصی طبق آیینترتیب تشکیل جلسات کارگروه

  .رسدتصویب هیئت امنا می

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین ( ۱۷ماده )( ۱ب( و تبصره ))مدیره صندوق مطابق بند ـ اعضای هیئت۹ماده 

برای مدت چهار باشد که از سوی هیئت امنا اجتماعی متشکل از پنج نفر دارای تخصص و تجارب مختلف مورد نیاز می

  .باشدسال انتخاب خواهندشد و انتخاب مجدد آنها بالمانع می

  .مدیره به عهده وزیر رفاه و تأمین اجتماعی استـ صدور احکام اعضای هیئت۱تبصره 

مدیره در اولین جلسه از بین اعضای خود یک نفر را به عنوان رئیس، یک نفر نایب رئیس و یک نفر منشی ـ هیئت۲تبصره 



  .نمایدنتخاب میا

  :مدیره به شرح زیر است ـ وظایف رئیس هیئت۱۰ماده 

 مدیره جهت تشکیل جلسات الف ـ دعوت از اعضای هیئت

 مدیرهب ـ اداره جلسات هیئت 

  .مدیره به مدیرعاملمدیره به هیئت امنا و ابالغ مصوبات هیئت امنا و هیئتپ ـ انعکاس پیشنهادهای هیئت

  .مدیره، تمامی وظایف را نایب رئیس برعهده داردرئیس هیئتتبصره ـ در غیاب 

  .صالحت ـ مکاتبه الزم با دستگاهها و مراجع ذی

مدیره چهار سال است. تجدید انتخاب یا جایگزینی قبل از موعد آنان به ترتیب مقرر ـ مدت عضویت اعضای هیئت۱۱ماده 

  .در این اساسنامه خواهد بود

  .مدیره قبلی در سمت خود انجام وظیفه خواهند نمود مدیره جدید، هیئتخاب اعضای هیئتـ تا زمان انت۱تبصره 

مدیره، هیئت امنا به ترتیب مقرر در این اساسنامه، ـ در صورت استعفا، عزل یا فوت هریک از اعضای هیئت ۲تبصره 

  .نمایدظرف یک ماه جانشین وی را تعیین می

  :مدیره به شرح زیر استـ وظایف و اختیارات هیئت ۱۲ماده 

های اجرایی الزم برای دستیابی به اهداف صندوق جهت ارایه الف ـ بررسی و تدوین خط مشی، راهبردهای کالن و برنامه

 به هیئت امنا

ساالنه و پنج  وری جهت تحصیل اهداف راهبردی و خط مشی به صورتب ـ تدوین برنامه عملیاتی با رعایت اصول بهره 

  .ساله

  .هیئت امناپ ـ بررسی و تدوین بودجه، صورتهای مالی و عملکرد ساالنه صندوق جهت ارایه به 

ها و ضوابط مورد نیاز و ارایه آنها  نامههای مالی، معامالتی، اداری و استخدامی و سایر آیین نامهت ـ بررسی و تدوین آیین

  .به هیئت امنا

ن ساختار و تشکیالت کالن صندوق و ارایه آن به هیئت امنا و تصویب تشکیالت تفصیلی صندوق بر ث ـ بررسی و تدوی

  .اساس اصول و معیارهای ابالغی هیئت امنا

  .برداری از وجوه و ذخایر صندوق و پیشنهاد آن به هیئت امناج ـ بررسی و تأیید نحوه استفاده و بهره 



ـها و موسـسات تابع بدون واسـطه و هلدینگهای زیرمجموعه جهت صدور حکم توسط مدیره شرکتچ ـ تعیـین اعضای هیـئت 

  .مدیرعامل پس از تأیید وزیر رفاه و تأمین اجتماعی

  .ح ـ نظارت بر عملکرد شرکتها و مؤسسات تابع صندوق و ارایه گزارش به هیئت امنا

  .قوانین و مقررات مربوط خ ـ انجام سایر امور الزم برای صندوق در چارچوب این اساسنامه و

  .های تکمیلی و سایر قراردادهای توافقی به هیئت امنا د ـ پیشنهاد ضوابط مربوط به قراردادهای بیمه

ذ ـ انتخاب نمایندگان صندوق جهت حضور در جلسات مجامع مؤسسات و شرکتهایی که تمام یا قسمتی از سهام آنها متعلق به 

  .باشدصندوق می

  .دجه سال قبل تا پایان خرداد هر سال و ارایه آن به همراه ارزیابی عملکرد صندوق به هیئت امنار ـ تفریغ بو

مدیرعامل تفویض نماید. این واگذاری رافع تواند در صورت لزوم بخشی از اختیارات خود را بهمدیره میتبصره ـ هیئت

  .مدیره نخواهد بودمسئولیت هیئت 

با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آنان با رأی موافق حداقل سه نفر مدیره ـ جلسات هیئت۱۳ماده 

  .از اعضای حاضر معتبر خواهد بود

  .رسدمدیره میای خواهد بود که به تصویب هیئت نامهمدیره به موجب آیینتبصره ـ نحوه تشکیل و اداره جلسات هیئت 

پیشنهاد هیئت امنا و تأیید و حکم وزیر رفاه و تأمین اجتماعی برای مدت چهار سال ـ نصب و عزل مدیرعامل با ۱۴ماده 

  .گیردصورت می

های تواند برای حداکثر شش مـاه به منظور انجام مسئـولیتتبصره ـ در صورت ضرورت، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی می

  .مدیرعامل صنـدوق، سرپـرست تعیین و منصوب نماید

  :یف و اختیارات مدیرعامل به شرح زیر استـ وظا۱۵ماده 

ها، برنامه ها و دستورالعملهای مصوب هیئت امنا مشیالف ـ اداره امور جاری صندوق در چارچوب قوانین و مقررات، خط

  .مدیره و هیئت

  .رهمدی ب ـ تهیه و تنظیم برنامه و بودجه، گزارشها و صورتهای مالی و عملکرد صندوق جهت ارایه به هیئت

  .پ ـ استقرار و عملیاتی نمودن ساختار و تشکیالت مصوب

  .مدیرهت ـ نظارت بر عملکرد شرکتها و مؤسسات تابع صندوق و ارایه گزارش به هیئت



  .شده ث ـ پاسخگویی به هیئت مدیره درخصوص مأموریتهای محول

  .ش پس از تصویب هیئت مدیره صندوقج ـ صدور احکام نصب و عزل اعضای هیئت مدیره شرکتها و مؤسسات تحت پوش

واسطه پس از پیشنهاد هیئت مدیره آن شرکتها چ ـ صدور احکام نصب و عزل مدیرعامل شرکتها و مؤسسات تحت پوشش بی

  .و تصویب هیئت مدیره صندوق

  .ح ـ نصب و عزل معاونان مدیرعامل و مدیران استانی

  .پذیر استتأیید وزیر رفاه و تأمین اجتماعی امکانـ نصب و عزل مذکور در این ماده پس از ۱تبصره 

تواند این اختیار را باشد و میـ مدیرعامل در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع قانونی، نماینده صندوق می۲تبصره 

  .انونی وی نخواهد بودکند، اعمال نماید. این تفویض، رافع مسئولیتهای قشخصاً یا به وسیله نمایندگان یا وکالیی که تعیین می

های مربوط با امضای نامهـ مکاتبات، قراردادها و اسناد تعهدآور صندوق در چارچوب ضوابط، مقررات و آیین۳تبصره 

  .مدیرعامل و با مهر صندوق معتبر خواهد بود

  .یی صندوق تفویض نمایدمدیران اجراتواند با مسئولیت خود، قسمتی از وظایف و اختیاراتش را بهـ مدیرعامل می۴تبصره 

  .ـ چکهای صادرشده با امضای مدیرعامل و مدیر مالی و مهر صندوق معتبر خواهد بود ۵تبصره 

باشد که از سوی هیئت ـ اعضای هیئت نظارت مرکب از سه نفر دارای تخصصها و تجارب مختلف مورد نیاز می۱۶ماده 

  .باشدمجدد آنها بالمانع می امنا برای مدت چهار سال انتخاب خواهند شد و انتخاب

ـ هیئت نظارت حق هیچگونه دخالتی در امور اجرایی صندوق نخواهد داشت و در اجرای وظایف خود جهت ۱تبصره 

  .دریافت اطالعات مورد نیاز و رسیدگی به دفاتر و مدارک باید از طریق مدیرعامل اقدام نماید

توضیحاتی را که مورد درخواست کتبی هیئت نظارت باشد، در مهلت ـ مدیرعامل موظف است هرگونه مدارک یا ۲تبصره 

  .های قانونی یا تعیین شده در اختیار آنان قرار دهد

ای خواهد بود که نامهـ اداره امور داخلی هیئت نظارت و طرز تشکیل جلسات آن و نحوه انجام رسیدگی طبق آیین۳تبصره 

  .توسط هیئت یادشده تدوین و تصویب خواهد شد

  .باشدـ انتخاب رئیس هیئت نظارت از بین اعضای هیئت نظارت، به عهده رئیس هیئت امنای صندوق می۴تبصره

  .باشداجتماعی میعهده وزیر رفاه و تأمینـ صـدور احکام اعـضاء و رئیس هیئت نظارت به ۵تبصره 

ش خود را به هیئت نظارت جهت بررسی و باشد که گزارعهده سازمان حسابرسی میـ وظایف بازرس قانونی به ۶تبصره 



  .اظهارنظر ارایه خواهد نمود

  :ـ وظایف و اختیارات هیئت نظارت به شرح زیر است۱۷ماده 

  .الف ـ نظارت برحسن اجرای مفاد اساسنامه و تطبیق عملیات صندوق با مقررات قانونی

  .ئت امناب ـ اظهارنظر درخصوص ترازنامه و عملکرد تنظیمی قبل از طرح در هی

  .پ ـ اظهارنظر درخصوص گزارش بازرس قانونی و ارایه به هیئت امنا

  .باشدت ـ انجام سایر وظایفی که به موجب این اساسنامه یا قوانین و مقررات در صالحیت هیئت نظارت می

ن اساسنامه مشاهده تبصره ـ چنانچه هیئت نظارت در اداره امور صندوق عملی خالف قوانین و مقررات یا مغایر مفاد ای

کند و هیئت نظارت پس از نماید، مراتب را به هیئت مدیره اعالم و هیئت مدیره ظرف پانزده روز پاسخ مکتوب را اعالم می

  .بررسی، گزارش نهایی را به اطالع هیئت امناء خواهد رساند

  .یابدسال خاتمه می ـ سال مالی صندوق از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان۱۸ماده 

های متعلق و وابسته اصالح تبصره ـ متناسب با سال مالی مذکور جهت تهیه تراز تلفیقی، سال مالی مؤسسات و شرکت

  .گرددمی

  :ها و درآمدهای صندوق به شرح زیر استـ دارایی۱۹ماده 

  .گذاریهای صندوقهای موجود و منافع حاصل از سرمایهالف ـ وجوه و دارایی

  .شدگان، کارفرمایان و دولتهای دریافتی و دریافتنـی شامل سهم بیمهب ـ حق بیمه

  .پ ـ وجوه حاصل از خسارات، جرایم و جزاهای نقدی موضوع قوانین و مقررات مربوط یا احکام قطعی دادگاهها

  .ت ـ هدایا و کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخل یا خارج کشور

  .کمکها و تعهدات قانونی دولت به صندوقها، ث ـ بدهی

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی یا قوانین و مقررات مربوط قابل ( ۷ج ـ سایر منابعی که بر اساس ماده )

  .جذب توسط صندوق باشد

بیمه همگانی خدمات  قانون( ۹ماده )( ۱چ ـ ما به التفاوت سهم درمان مشموالن قانون تأمین اجتماعی موضوع تبصره )

 ـ  ۱۳۷۳درمانی کشور ـ مصوب 

ـ هیئت مدیره مکلف است تا پایان آذر هر سال بودجه پیشنهادی صندوق را برای سال بعد تنظیم و به هیئت امنا ارایه ۲۰ماده 



  .ایدهیئت امنا موظف است تا پایان بهمن همان سال، بودجه سال بعد را تصویب و به هیئت مدیره ابالغ نم .نماید

ربط تهیه و تسلیم گردد. مراجع قانونی ذیـ ترازنامه ساالنه و گزارش مالی صندوق باید تا پایان تیر جهت ارائه به۲۱ماده 

شده به همراه گزارش هیئت مدیره درمورد های مالی تلفیقی حسابرسیگزارش مالی ساالنه صندوق مشتمل بر صورت

  .د گزارش باید تا پایان آبان به هیئت نظارت و هیئت امنا ارسال گرددفعالیت و وضعیت عمومی صندوق در سال مور

صالح قانونی های مالی تلفیقی سالیانه صندوق باید با رعایت استانداردهای حسابداری که توسط مرجع ذیـ صورت۱تبصره 

  .شود، تهیه و ارائه گرددتدوین شده یا می

یئت امنا به منزله مفاصاحساب مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره های مالی صندوق توسط هـ تصویب صورت۲تبصره 

  .باشدبرای عملکرد سال موردنظر می

ای از نظرات خود در مورد ترازنامه ساالنه و گزارشهای مالی و صورت ـ هیئت نظارت مکلف است نسخه۳تبصره 

  .ه تسلیم نمایدها را ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت آن به هیئت مدیرها و بدهیدارایی

ـ هیئت مدیره موظف است ظرف پانزده روز از تاریخ وصول نظرات هیئت نظارت، آن را بررسی و توجیهات ۴تبصره 

  .خود را به هیئت امنا تقدیم کند

ـ هیئت امنای صندوق موظف است ظرف یک ماه از تاریخ وصول گزارش عملکرد ساالنه و صورتهای مالی و ۲۲ماده 

  .مقتضی اتخاذ نماید تلفیقی، تصمیم

ای( ـ هیئت مدیره مکلف است در مقاطع زمانی مناسب )هر سه سال حداقل یک بار( گزارش محاسبات فنی )بیمه۲۳ماده 

ای تهیه گردیده است به همراه گزارش مالی تلفیقی به هیئت امنا ارائه صندوق را که توسط کارشناسان واجد صالحیت حرفه

  .نماید

های نحوه تشکیل و اداره جلسات هیئت مدیره و نامههای مالی، معامالتی، اداری و استخدامی به همراه آیینامهنـ آیین۲۴ماده 

های مورد نیاز صندوق باید ظرف شش ماه پس از ابالغ این اساسنامه توسط هیئت مدیره نامههیئت نظارت و سایر آیین

  .صندوق تدوین و به تصویب هیئت امنا برسد

  .باشندهای موجود به قوت خود باقی مینامهاند، آیینتصویب نرسیدههای مذکور بهنامهکه آیینا زمانیتبصره ـ ت

توانند در ـ اعضای هیئت امنا، هیئت مدیره، هیئت نظارت و مدیرعامل و اعضای درجه یک خانواده آنان نمی۲۵ماده 

  .به طور مستقیم یا غیرمستقیم سهیم یا شریک باشندپذیرد، معامالتی که با صندوق یا به حساب صندوق انجام می



های پزشکی با مجوز ـ اعضای هیئت امنا، هیئت نظارت هیئت مدیره و مدیرعامل درصورت فعالیت در رشته۱تبصره 

شدگان تحت پوشش صندوق هیئت امنا درخصوص عقد قرارداد درمانی خارج از وقت اداری جهت ارائه خدمات به بیمه

  .باشنداین ماده نمیمشمول حکم 

  .شودـ پرداخت حق بیمه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به صندوق معامله محسوب نمی۲تبصره 

 

 معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی 

 

 جزئیات قانون

 ۱۳۸۹/۰۴/۲۰تاریخ تصویب: 

 مرجع تصویب: مصوبات هیات وزیران

 ساالنه

 

 هـ۴۲۴۹۶ت/۹۷۸۶۳شماره ابالغیه: شماره

 ۱۳۸۹/۰۵/۰۳تاریخ ابالغیه: 

  

 چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی 

 های درمانیهای بازنشستگی و بیمهو صندوق

 جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد

 رئیس محترم جمهوری اسالمی ایران 

 

قانون ( ۱۱۳ماده )قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران قانون اصالح ( ۱۲۳در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم )



های درمانی های بازنشستگی و بیمهمدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوق

که با عنوان طرح دوفوریتی به مجلس شورای اسالمی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 

 علی الریجانی .گرددبان به پیوست ابالغ میو تأیید شورای محترم نگه ۵/۱۲/۱۳۸۸

 

های قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوق( ۱۱۳قانون اصالح ماده )

 های درمانیبازنشستگی و بیمه

سازمان تأمین اجتماعی قانون مدیریت خدمات کشوری و برخی از قوانین و مقررات مربوط به ( ۱۱۳ماده ) -ماده واحده

  :گرددموضوع ماده مذکور به شرح زیر اصالح و تعیین تکلیف می

  :گرددقانون مدیریت خدمات کشوری با الحاق عبارت زیر به انتهای ماده مذکور اصالح می( ۱۱۳ماده ) -الف

ونی ذیربط پاسخگو سازمان مذکور زیرمجموعه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی است و وزیر در برابر مراجع قان»

  «.باشدمی

  :شودترکیب هیأت امناء سازمان تأمین اجتماعی به شرح زیر تعیین می –ب 

  .شش نفر با پیشنهاد وزیر رفاه و تأمین اجتماعی و تصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی -۱

م جامع رفاه و تأمین اجتماعی از نمایندگان قانون ساختار نظا (۱۷ماده )« الف»بند ( ۲سه نفر باقیمانده، مطابق جزء ) -۲

  .خدمات گیرندگان

های خدمات درمانی و صندوق های تأمین اجتماعی و بازنشستگی، بیمههیأت امناء مذکور، در حکم هیأت امناء کلیه صندوق

  .بیمه روستاییان و عشایر خواهد بود

این قانون با پیشنهاد « ب»های موضوع ذیل بند ها و بیمهنصب و عزل مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و کلیه صندوق -ج

  .هیأت امناء سازمان و تأیید و حکم وزیر رفاه و تأمین اجتماعی انجام میپذیرد

وزیر رفاه و تأمین اجتماعی درصورت ضرورت میتواند حداکثر برای مدت ششماه به منظور انجام وظایف مدیران عامل 

  .های موضوع این بند سرپرست منصوب نمایدها و بیمهها، صندوقسازمان

ای و قانون ساختار نظام های بازنشستگی و بیمهها و سازمانسایر مقررات سازمان تأمین اجتماعی و همچنین صندوق -د

  .جامع رفاه و تأمین اجتماعی به قوت خود باقی است



قدامات قانونی الزم را برای ایجاد وحدت رویه برای وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است درطول برنامه پنجم، ا -هـ 

  .های درمانی به عمل آوردهای بازنشستگی و بیمهکلیه صندوق

  .باشداین قانون از تاریخ ابالغ، الزماالجراء می -و

 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت 

 به تأیید شورای نگهبان رسید. علی الریجانی ۸/۱۲/۱۳۸۸مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 

 جزئیات قانون

 ۱۳۸۸/۱۲/۰۵ :تاریخ تصویب

 مرجع تصویب: مصوبات مجلس شورا

 ۱۳۸۸/۱۲/۰۸ :ریخ تصویب شورای نگهبانتا

  

  

  

  

 قانون بیمه بیکاری

              

هستند مشمول مقررات این قانون  کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی - ۱ماده  

 .باشندمی

 :گروههای زیر از شمول مقررات این قانون مستثنی هستند -تبصره  

 .بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی - ۱ 



 .شدگان اختیاریصاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه - ۲ 

 .اتباع خارجی - ۳ 

 .شده و آماده کار باشد ای است که بدون میل و اراده بیکاربیکار از نظر این قانون بیمه شده - ۲ماده  

وزارتخانه ذیربط و تأیید شورای  حد مربوطه به تشخیصبیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی وا - ۱تبصره  

 .مقررات این قانون خواهند بود شناخته شوند نیز مشمولعالی کار بیکار موقت

سوزی و... بیکار زلزله جنگ، آتش بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیر مترقبه از قبیل سیل، - ۲تبصره  

 .از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد وامور اجتماعی محلشوند با معرفی واحد کار می

تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت  های تأمین اجتماعی است و سازمانبیمه بیکاری به عنوان یکی از حمایت - ۳ماده  

 .خت نمایدشوند مقرری بیمه بیکاری پردااین قانون بیکار می شدگانی که طبق مقرراتبیمهحق بیمه مقرر، به

 .این قانون منتفع خواهد شد بیمه شده بیکار با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی محل از مزایای - ۴ماده  

 .قانون کار( را دریافت خواهند کرد بیکاران مشمول این قانون کلیه حقوق و مزایا و خسارات مربوطه )موضوع -تبصره  

 .کارفرما تأمین و پرداخت خواهد شد باشد که کالً توسط( مزد بیمه شده می%۳حق بیمه بیکاری به میزان ) - ۵ماده  

تکلیف بیمه شده و کارفرما و  مزد بیمه شده و نحوه تشخیص تعیین حق بیمه بیکاری، چگونگی وصول آن، -تبصره  

ست که برای حق مقررات مربوطه در این مورد بر اساس ضوابطی ا اعتراض، تخلفات و سایرهمچنین نحوه رسیدگی به

 .بینی شده استتأمین اجتماعی پیشتأمین اجتماعی در قانون و مقررات بیمه سایر حمایتهای

 :بیکاری را خواهند داشت بیمه شدگان بیکار در صورت احراز شرایط زیر استحقاق دریافت مقرری بیمه - ۶ماده  

( این ۲( ماده )۲باشد. مشمولین تبصره ) بیمه را داشته ( ماه سابقه پرداخت۶بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل ) -الف  

 .باشدقانون از شمول این بندمستثنی می

واحدهای کار و امور اجتماعی  ( روز از تاریخ بیکاری با اعالم مراتب بیکاری به۳۰بیمه شده مکلف است ظرف ) -ب  

مراجعه پس از سی روز با عذر موجه و با تشخیص  آن اطالع دهد. به کار تخصصی و یا مشابهآمادگی خود را برای اشتغال

 .پذیر خواهد بودسه ماه امکان هیأت حل اختالف تا

کار و امور اجتماعی و نهضت  های کارآموزی و سوادآموزی که توسط واحدبیمه شده بیکار مکلف است در دوره -ج  

شود شرکت نموده و هر دو ماه یک بار عی تعیین میکار و امور اجتما سوادآموزی و یا سایرواحدهای ذیربط با تأیید وزارت



 .اجتماعی تسلیم نمایداین مورد را به شعب تأمین گواهی الزم در

شوند که میزان حقوق و گمارده می کارگرانی که در زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری به شغل یا مشاغلی - ۱تبصره  

التفاوت دریافتی بیمه شده از حساب صندوق بیمه بیکاری پرداخت د مابهباش متعلقه کمترمزایای آن از مقرری بیمه بیکاری

 .شد خواهد

از نظر بازنشستگی، ازکارافتادگی  مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزء سوابق پرداخت حق بیمه، بیمه شده - ۲تبصره  

 .و فوت محسوب خواهدشد

 :رح زیر استمدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری و میزان آن به ش - ۷ماده  

دوره اجرای آزمایشی و یا دائمی آن  جمع مدت پرداخت مقرری از زمان برخورداری از مزایای بیمه بیکاری اعم از -الف  

( ماه بر اساس سابقه کلی پرداخت حق بیمه و به ۵۰یا متکلفین حداکثر ) ( ماه و برای متأهلین۳۶برای مجردین حداکثر)

 :باشدذیل می شرح جدول

 پرداخت حق بیمه حداکثر مدت استفاده از مقرریسابقه  

 جمعاً با احتساب دوره های قبلی         

 برای متأهلین یا متکفلین   برای مجردین                                  

 ( ماه۱۲)         ( ماه۶)         ( ماه۲۴( ماه لغایت )۶از) 

 ( ماه۱۸)       ( ماه۱۲)    ( ماه۱۲۰( ماه لغایت )۲۵از ) 

 ( ماه۲۶)       ( ماه۱۸)  ( ماه۱۸۰( ماه لغایت )۱۲۱از ) 

 ( ماه۳۶)       ( ماه۲۶)  ( ماه۲۴۰( ماه لغایت )۱۸۱از ) 

 ( ماه۵۰)       ( ماه۳۶)              ( ماه به باال ۲۴۱از ) 

توانند اند میدامی که مشغول به کار نشدهما باشندسال سن و بیشتر می ۵۵افراد مسن مشمول این قانون که دارای  -تبصره  

 .بیمه بیکاری باقی بمانند بازنشستگی تحت پوششتا رسیدن به سن

باشد. به کارمزد روزانه بیمه شده می ( متوسط مزد یا حقوق و یا%۵۵میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکار معادل ) -ب  

 ( حداقل دستمزد%۱۰افراد تحت تکفل به ازاء هر یک از آنها به میزان )نفر از  (۴مقرری افراد متأهل یامتکفل، تا حداکثر )

( متوسط مزد یا حقوق %۸۰کمتر و از ) بگیر نباید از حداقل دستمزد،مقرریافزوده خواهد شد. در هر حال مجموع دریافتی



 .وی بیشتر باشد

 .مقرری بیمه بیکاری از روز اول بیکاری قابل پرداخت است -ج  

بیمه بیکاری عبارت است از جمع کل  متوسط مزد یا حقوق روزانه بیمه شده بیکار به منظور محاسبه مقرری - ۱تبصره  

( روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر روزهای کار، و ۹۰دریافت شده در آخرین ) مأخذ آن حق بیمهدریافتی بیمه شده که به

دریافتی بیمه شده که به مأخذ آن حق  مزد عبارت است از جمع کلکنندآخرین مورد بیمه شدگانی که کارمزد دریافت می در

( ۳( درصورتی که بیمه شده کارمزد، ظرف )۹۰شروع بیکاری تقسیم بر ) ( روز قبل از۹۰بیمه دریافت شده در آخرین )

رفته به منزله دستمزد قرارگ مدتی از غرامت دستمزد استفاده نموده باشد متوسط مزدی که مبنای محاسبه غرامت ماه مذکور

 .شد دستمزد ایام بیکاری تلقی و در محاسبه منظور خواهد

 :افراد تحت موضوع این ماده عبارتند از - ۲تبصره  

 (همسر )زن یا شوهر - ۱ 

 .فرزندان اناث مادام که ازدواج ننموده و فاقد حرفه و شغل باشند - ۲ 

اشتغال داشته و یا طبق نظر پزشک  باشد و یا منحصراً به تحصیلفرزندان ذکور که سن آنان کمتر از هجده سال تمام  - ۳ 

 .باشند اجتماعی، ازکارافتاده کلیمعتمد سازمان تأمین

سازمان تأمین اجتماعی ازکارافتاده کلی  ( سال متجاوز باشد و یا طبق نظر پزشک معتمد۶۰پدر و مادر که سن پدر از ) - ۴ 

 .توسط بیمه شده تأمین گردد آنان منحصراً باشند و در هر حال معاش

( ۳( و )۲مذکور در بندهای ) خواهر و برادر تحت تکفل در صورت داشتن شرایط مربوط به فرزندان اناث و ذکور، - ۵ 

 .این تبصره

 .گردددریافت مقرری بیمه بیکاری مانع از دریافت مستمری جزئی نمی - ۳تبصره  

از افزایش مقرری به ازاء هر یک  آنان )زن یا شوهر( محق به استفاده در صورت بیکاری زوجین فقط یکی از - ۴تبصره  

 .از فرزندان خواهد بود

 از خدمات درمانی موضوع بندهای بیمه شده بیکار و افراد تحت تکفل، در مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری - ۵تبصره  

 .استفاده خواهند کرد (قانون تأمین اجتماعی۳ماده ) "ب" و "الف"

 .گونه مالیات معاف خواهد بود مقرری بیمه بیکاری مانند سایر مستمریهای تأمین اجتماعی از پرداخت هر - ۶ه تبصر 



 .در موارد زیر مقرری بیمه بیکاری قطع خواهد شد - ۸ماده  

 .زمانی که بیمه شده مجدداً اشتغال به کار یابد -الف  

واحدهای ذیربط از طریق وزارت کار و  ا نهضت سوادآموزی و سایربنا به اعالم واحد کار و امور اجتماعی محل و ی -ب  

 .های کارآموزی یا سوادآموزی خودداری نمایداز شرکت در دوره بیکار بدون عذر موجهامور اجتماعی، بیمه شده

 .ورزد بیمه شده بیکار از قبول شغل تخصصی خود و یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری -ج  

 .بازنشستگی و یا ازکارافتادگی کلی شود ر ضمن دریافت مقرری بیمه بیکاری مشمول استفاده از مستمریبیمه شده بیکا -د  

 .اعاده گردد بیمه شده به نحوی از انحاء با دریافت مزد ایام بالتکلیفی به کار مربوطه -ه  

شده، ناشی از میل و اراده او بیمه  در صورتی که پس از پرداخت مقرری بیمه بیکاری محرز شود که بیکاری - ۱تبصره  

به سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود. مشمولین بند ) ه( این ماده نیز  استرداد وجوه دریافتیبوده است کارگر موظف به

 .باشندسازمان مذکور میبازپرداخت مقرری بیمه بیکاری دریافتی، به مکلف به

بیکاری را دریافت کرده باشد، ملزم به  را مکتوم داشته و مقرری بیمه چنانچه بیمه شده بیکار اشتغال مجدد خود - ۲تبصره  

 .خواهد بود دریافتی از تاریخ اشتغالبازپرداخت مقرری

 .نخواهد بود هزینه حین کارآموزی مانع استفاده از مقرری بیمه بیکاریدریافت کمک -۳تبصره  

فهرست محلهای خالی شغل را که ایجاد  یا نمایندگان کارگران، کارفرمایان موظفند با هماهنگی شوراهای اسالمی و -۹ماده  

 (های شغلی کارشناسی به باالنمایند.محلهای شغلی مذکور )به استثنای رده شوند به مراکزخدمات اشتغال محل اعالممی

 .گرددمنحصراً توسط مراکز خدمات اشتغال و بامعرفی بیکاران تأمین می

تأمین اجتماعی و با استفاده از  ساله از طریق سیستم بانکی و منابع اعتباری سازماندولت مکلف است همه -۱تبصره  

را جهت اشتغال به کار بیکاران مشمول این قانون در بودجه ساالنه  زای مشخصیالحسنه،طرحهای اشتغالاعتبارات قرض

اجتماعی به مورد  رت کار و اموررأساً یا از طریق شرکتهای تعاونی ویا خصوصی و با نظارت وزا بینی وکشور پیش

 .اجراء گذارد

اصولی و تأسیس واحدهای اقتصادی از  های کسب و کار و موافقتبیکاران مشمول این قانون در اخذ پروانه - ۲تبصره  

 .معرفی وزارت کار و امور اجتماعی در اولویت قرار خواهند داشت های صنعتی،کشاورزی و خدماتی باوزارتخانه

همزمان با اجرای قانون بیمه  ای وزارت کار و امور اجتماعی مکلف استسازمان آموزش فنی و حرفه - ۳تبصره  



بازآموزی و تجدید مهارت کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری  بیکاری، آموزش مهارتهای موردنیاز بازار کار و نیز

فراهم نماید.  یا مراکز آموزش جوار کارخانجاتای واین قانون را در مراکز آموزش فنی و حرفه (۷ماده ) "ج" موضوع بند

های آموزش فنی و ای که به پیشنهادسازماننامهآیین های مربوط از محل اعتبارات حساب صندوق بیمه بیکاری مطابقهزینه

 اجتماعی تهیه و به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی، و بهداشت و درمان و آموزش ای کشور و تأمینحرفه

 .واهد رسید قابل پرداخت استخپزشکی

ذیربط نسبت به تشکیل کالسهای  هاینهضت سوادآموزی موظف است با همکاری کارفرمایان و وزارتخانه - ۴تبصره  

 .نماید مشمول این قانون اقدامسوادآموزی برای بیسوادان

خت مقرری بیمه بیکاری موضوع پردا سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حسابهای درآمد حق بیمه بیکاری و - ۱۰ماده  

مالی خود منعکس نماید و گزارش عملکرد مالی خود را هر سال یک بار  هاینگهداری و در صورتاین قانون را جداگانه

 .نماید بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزیرکار و امور اجتماعی و شورای اقتصاد ارائه به وزیر

 .خواهند بود و سازمان تأمین اجتماعی مجری این قانون وزارت کار و امور اجتماعی - ۱۱ماده  

منحصراً از محل درآمدهای ناشی از آن  های موضوع این قانون راسازمان تأمین اجتماعی مکلف است هزینه - ۱۲ماده  

 .تأمین نماید

پرداختی به بیمه شدگان مقرری  ( میزان%۱۰های اداری و پرسنلی هر دو دستگاه مجری قانون به طوری که از )هزینه 

 .شودپزشکی و وزیر کار و امور اجتماعی تعیین و تخصیص داده می تجاوز ننماید با تأیید وزیر بهداشت،درمان و آموزش

 .االجرا استالزم (۱۳۵۹٫۵٫۶) زمان اجرای این قانون از زمان اتمام قانون آزمایشی بیمه بیکاری - ۱۳ماده  

اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی تهیه و  این قانون ظرف یک ماه توسط وزارت کار و امور نامه اجراییآیین - ۱۴ماده  

 .خواهد رسیدبه تصویب هیأت وزیران

مورخ بیست و ششم شهریور ماه یک  قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و بیست و یک تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه 

به تأیید شورای نگهبان رسیده  ۱۳۶۹٫۷٫۱۰و در تاریخ  می تصویبمجلس شورای اسالهزار و سیصد و شصت و نه

 مهدی کروبی -رئیس مجلس شورای اسالمی   .است



ـ  ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی( ۳نامه اجرایی تبصره )آیین( ۳اصالح ماده )

 ۱۳۶۵مصوب 

 ۶۱۶۳۹/۶۲بنا به پیشنهاد شماره  ۲۷/۶/۱۳۹۲هیئت وزیران در جلسه مورخ 

( ۳وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره ) ۱۷/۴/۱۳۹۱مورخ 

ـ تصویب ۱۳۶۵ماده واحده قانون نقل و انتقال بیمه یا بازنشستگی ـ مصوب 

  :نمود

ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا ( ۳نامه اجرایی تبصره )آیین( ۳ماده )

مورخ  ۵۹۵۲۲نامه شماره ـ موضوع تصویب۱۳۶۵ـ مصوب  بازنشستگی

  :شودبه شرح زیر اصالح می ۲۷/۱۱/۱۳۶۵

ـ در مورد اشخاصی که طبق ضوابط قانونی و یا به لحاظ تغییرمحل کار یا ۳ماده

خدمت، مشترک صندوق دیگری بشوند حق بیمه یا کسور بازنشستگی متعلقه هر 

نرخ کسور موردعمل صندوق جدید )طبق ماه از سنوات خدمت موردنظر به مأخذ 

قوانین و مقررات مربوط( و براساس حقوق و مزایای ماهانه زمان تقاضا در 

التفاوت گیرد محاسبه و مابهمحل خدمت جدید که مبنای کسر بازنشستگی قرار می

آن با کسور بازنشستگی یا حق بیمه که از صندوق قبلی به صندوق جدید منتقل 
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 جمهور ـ اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس

  

  

  

  

 

 


