
 

 

 

 

  اجتماعی تامین قانون

 4531/41/45:  تصویب تاریخ

 

 كلیات – تعاریف – اول فصل

 تأمین هایبرنامه با متناسب و هماهنگ نظام استقرار و اجتماعی هایبیمه انواع گسترش و تعمیم و اجراء منظور به.  4 ماده
 و وجوه محل از برداریبهره و گذاریسرمایه و اجتماعی تأمین قانون موضوع درآمدهای و وجوه تمركز همچنین ،اجتماعی
 این در كه پزشكی آموزش و درمان ،بهداشت وزارت به وابسته «اجتماعی تأمین سازمان» نام هب مستقلی سازمان ذخائر،
 آن امور و است اداری و مالی استقالل و حقوقی شخصیت دارای سازمان گرددمی تشكیل شود،می نامیده «سازمان» قانون

 .شد خواهد اداره رسد،می وزیران هیأت تصویب به كه ایاساسنامه طبق منحصرا  

 در 4533 تیرماه مصوب ،بهزیستی و بهداری وزارت تشكیل قانون 44 ماده موضوع اجتماعی تأمین صندوق 4٫ تبصره
 .شودمی منتقل سازمان به مذكور، صندوق تعهدات و دیون و مطالبات و دارایی و وظایف كلیه و ادغام سازمان

 قانون ۶ ماده موضوع ها،استان بهزیستی و بهداری ایمنطقه هایسازمان اجتماعی تأمین اجرائی واحدهای كلیه ۲٫ تبصره
 و مطالبات و دارایی و وظایف كلیه با و منتزع مذكور هایسازمان از ،4533 تیرماه مصوب بهزیستی و بهداری وزارت تشكیل
 .شودمی منتقل «سازمان» به تعهدات و دیون

 به بهزیستی و بهداری وزارت تشكیل قانون ۶ ماده اجرای در كه سابق اجتماعی تأمین سازمان كاركنان كلیه 5٫ تبصره
 منظور به مذكور هایسازمان توسط كه كارمندانی همچنین و اندشده منتقل هااستان بهزیستی و بهداری ایمنطقه هایسازمان

 دهش استخدام اجتماعی هایبیمه استخدامی نامهآئین طبق بهزیستی و بهداری نواحی در اجتماعی تأمین به مربوط وظایف انجام
 اجتماعی تأمین اری اد و پرسنلی اعتبارات محل از را خود مزایای و حقوق كلیه و دارند اشتغال اجتماعی تأمین كار در عمال   و

 .شوندمی منتقل سازمان به دارندمی دریافت

 :تعاریف ۲٫ ماده

 از استفاده حق بیمه حق عنوان به مبالغی پرداخت با و بوده اجتماعی تأمین مقررات مشمول راسا   كه است شخصی شده بیمه
 .دارد را قانون این در مقرر مزایای

 .كنندمی استفاده قانون این موضوع مزایای از شده بیمه تبع به كه هستند اشخاصی یا شخص شده بیمه خانواده

 .كندمی كار جاآن در او نماینده یا كارفرما دستور به شده بیمه كه است محلی كارگاه

 ای مدیر عنوان به كه كسانی كلیه. كندمی كار او حساب به یا دستور به شده بیمه كه است حقوقی یا حقیقی شخص كارفرما
 نمایندگان كه است تعهداتی كلیه انجام مسئول كارفرما و شوندمی محسوب كارفرما نماینده هستند كارگاه اداره دارعهده مسئول
 .گیرندمی عهده به شده بیمه قبال در مزبور

 بیمه به كار مقابل در كه است مستمر غیرنقدی یا نقدی مزایای و وجوه هرگونه شامل قانون این در كارمزد یا حقوق یا مزد
 .شودمی داده شده

 .گرددمی پرداخت سازمان به آن موضوع مزایای از استفاده برای و قانون این حكم به كه است وجوهی از عبارت بیمه حق

 به اشتغال موقت توانایی عدم موجب یا كندمی ایجاب را درمانی خدمات انجام كه است روحی یا جسمی غیرعادی وضع ،بیماری
 .گرددمی واحد آن در دو هر موجب كه این یا شودمی كار

 خر ناگهانی اتفاق یا عمل اثر در خارجی عوامل یا عامل تأثیر تحت كه نشده بینیپیش است اتفاقی قانون این لحاظ از حادثه
 .گرددمی شدهبیمه روان یا جسم بر صدماتی موجب و دهدمی

 مزد دریافت عدم و كار به اشتغال موقت توانایی عدم و بیماری ،بارداری ایام در كه شودمی اطالق وجوهی به دستمزد غرامت
 .شودمی پرداخت شده بیمه به حقوق یا مزد جای به قانون این حكم به حقوق یا



 

 

 از ییك تقویت یا جسمانی نقص جبران برای یا سالمت اعاده منظور به كه هستند وسایلی( اروتز و پروتز) پزشكی كمك وسائل
 .روندمی كار به حواس

 .گرددمی پرداخت شده بیمه به ازدواج از ناشی هایهزینه جبران برای خاصی شرایط طبق كه است مبلغی ازدواج كمك

 .شودمی پرداخت شده بیمه به كارفرما توسط مندیعائله مقابل در خاص شرایط طبق كه است مبلغی مندیعائله كمك

 یك از بیش دیگری كار یا سابق كار به اشتغال با نتواند كه نحوی بهشده بیمه كار قدرت كاهش از عبارتست كلی كارافتادگی از
 .آورد دست به را خود قبلی درآمد از سوم

 از قسمتی فقط دیگر كار یا سابق كار به اشتغال با كه نحوی به شدهبیمه كار قدرت كاهش از عبارتست جزئی كارافتادگی از
 .آورد دست به را خود درآمد

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

 شده بیمه به درآمد از قسمتی یا تمام قطع جبران منظور به قانون این در مقرر شرایط طبق كه است وجهی از عبارت مستمری
 .شودمی پرداخت آنان به وی بازماندگان معیشت تأمین برای او فوت صورت در و

 وا شخص به شدهبیمه درآمد تقلیل جبران یا عضو نقص جبران برای جا یك طور به كه است مبلغی عضو نقص مقطوع غرامت
 .شودمی داده

 او خانواده كه مواردی در شده بیمه دفن و كفن به مربوط هایهزینه تأمین منظور به كه است مقطوعی مبلغ دفن و كفن كمك
 .گرددمی پرداخت گیرندمی عهده به را امر این

 :باشدمی زیر موارد شامل قانون این موضوع اجتماعی تأمین5٫ ماده

 هابیماری و حوادث

 بارداری

 دستمزد غرامت

 كارافتادگی از

 بازنشستگی

 مرگ

 بیكاری بیمه مقرری

 .شد خواهند برخوردار مربوط مقررات طبق مندیعائله و ازدواج هایكمك از قانون این مشمولین:  4 تبصره

 به شدن بیمه بدو در كه است ایشناسنامه اجتماعی تأمین قانون مزایای از برخورداری برای سن تشخیص مالك:  ۲ تبصره
 شده یاد سازمان برای آید عمل به شناسنامه در آن از پس كه تغییراتی هرگونه و شودمی یا شده ارائه اجتماعی تأمین سازمان

 .بود خواهند حكم این مشمول نیز شده بیمه تكفل تحت افراد. بود نخواهد معتبر

 :از عبارتند قانون این مشمولین:  1 ماده

 .كنندمی كار حقوق یا مزد دریافت مقابل در عنوان هر به كه افرادی

 صورت به را آزاد مشاغل و حرف صاحبان اجتماعی تأمین قانون عام مقررات از استفاده با است مكلف اجتماعی تأمین سازمان
 همچنین و بیمهحق نرخ و بیمه انجام چگونگی نماید بیمه اجتماعی تأمین قانون مزایای از قسمتی یا تمام برابر در اختیاری

 . رسید خواهد دولت هیأت تصویب به كه بود خواهد اینامهآئین موجب به مربوطه مزایای میزان

 حداكثر و حداقل بین گیردمی قرار بیمهحق پرداخت مبنای كه را خود ماهانه درآمد سطح كه است مختار شده بیمه:  4 تبصره
 .نماید انتخاب قانونی دستمزد

 .گرددمی ملغی مربوط نامهآئین همچنین و قانون 1 ماده 5 تبصره و ب بند مفاد قانون این تصویب تاریخ از:  ۲ تبصره

 مقررات با آنان بیمه كه كشور از خارج در مختلف فعالیتهای در غیرشاغل یا و شاغل از اعم ایرانی اتباع كلیه:  5 تبصره
 و قانون این مقررات مشمول اختیاری بطور توانندمی باشد نداشته مغایرت آن بعدی تغییرات و اجتماعی تأمین قانون



 

 

 سازمان است بدیهی نماید، پرداخت منظم طوربه را خود بیمه حق شده بیمه اینكه بر مشروط گیرند، قرار مربوط هاینامهآئین
 براساس قانونی تعهدات انجام و خدمات ارائه به مكلف كشور داخل شدگانبیمه سایر مانند شدگانبیمه از قبیل این مورد در

 .بود خواهد ایران در مربوط مقررات و نامهآئین

 .فوت و ،ازكارافتادگی ،بازنشستگی مستمریهای كنندگاندریافت

 قوانین طبق كه دولت به وابسته مؤسسات مستخدمین و دولتی هایشركت و مؤسسات و هاوزارتخانه مستخدمین:  4 تبصره
 برای خاص قوانین كه مواردی سایر در باشندیم مندبهره قانون این سه ماده در مذكور موارد از انحاء از نحوی به مربوط

 به كشور استخدامی و اداری امور سازمان تأیید و اجتماعی رفاه وزارت پیشنهاد به كه اینامهآئین طبق ندارد وجود آنها
 .بود خواهند قانون این مقررات تابع رسید خواهد وزیران هیأت تصویب

 ارتش افزارمندان بازنشستگی بیمه و تعاون قانون مشمول افزارمندان و مسلح نیروهای استخدام قانون مشمولین:  ۲ تبصره
 .بود خواهند خود خاص مقررات و قانون تابع و بوده خارج قانون این شمول از

 .گردیده ملغی:  5 تبصره

 قانون مقررات تابع كماكان فوت و ازكارافتادگی و پیری از ناشی اثرات برابر در كارمندان حمایت قانون مشمولین:  1 تبصره
 و خود سهم درمانی بیمهحق درمانی خدمات تأمین سازمان اعالم با مكلفند مذكور قانون مشمول مؤسسات. بود خواهند مذكور
 تابع ماده این موضوع درمانی بیمهحق میزان. بپردازند نامبرده سازمان به مربوط حمایت صندوق توسط و كسر را شدهبیمه

 به عینا   آن وصول نحوه و است دولت مستخدمین درمانی خدمات تأمین قانون موضوع درمانی خدمات بیمه مقررات و ضوابط
 .است شده بینیپیش فوت و ازكارافتادگی و پیری از ناشی اثرات برابر در كارمندان حمایت قانون در كه است ترتیبی

 حقیقي اشخاص 5/1/4531 مصوب اجتماعيتأمین قانون( ۲) ماده( 1)بند موضوع كارفرمایان كه مواردي در ـ 3 تبصره
 در مقرر ترتیب به كارفرما و شده بیمه سهم بیمه حق پرداخت با توانندمي غیردولتي حقوقي اشخاص مدیران همچنین و باشند
 .گیرند قرار مذكور قانون مشمولین درزمره كارگاه در كار به اشتغال تاریخ از آن بعدي اصالحات و مذكور قانون( ۲۲) ماده

 و رفاه وزارت پیشنهاد به بنا معوقه هايبیمه حق پرداخت و خدمتسوابق احتساب نحوه شامل تبصره این اجرائي نامهآئین
 قوانین برخي و اجتماعي تأمین قانون اصالح قانون موجب به الحاقی. )خواهدرسید وزیران هیات تصویب به اجتماعي تأمین

 (۲۸ مصوب كاركنان بیكاري بیمه و بیمه حق بابت سنواتي معوقه دیون تأدیه به كارفرمایان تشویق منظور به مربوط

 دبو خواهد قانون این مقررات تابع دارند اشتغال كار به ایران در مربوط مقررات و نقوانی طبق كه بیگانه اتباع بیمه:  3 ماده
 :زیر موارد در مگر

 منعقد اجتماعی تأمین چندجانبه یا دوجانبه هایموافقتنامه ایران اسالمی جمهوری دولت و آنان متبوع دول بین كه صورتی در
 .شد خواهد عمل موافقتنامه طبق صورت این در كه باشد شده

 در دیگر كشور در یا خود كشور در ایران در اشتغال مدت در خود متبوع دولت صالح مقامات گواهی طبق بیگانه تبعه گاه هر
 این مقررات شمول از موارد همان در صورت این در كه باشند شده بیمه بعضا   یا كال   قانون این 5 ماده در شدهبینیپیش موارد
 .باشندمی معاف قانون

( ب) بند شمول از كار المللیبین سازمان( 4۱) شمارة نامه مقاوله به شده ملحق كشورهای اتباع كار از ناشی حوادث. تبصره
 تصویب به و تهیه اجتماعی تأمین سازمان توسط كه بود خواهد اینامهآئین طبق بیمه حق مأخذ و نرخ و باشدمی ’مستثنی

 .رسید خواهد وزیران هیأت

 مناطق در تدریج به هاآن خانواده افراد و روستائیان درباره قانون این سه ماده در مندرج موارد از یك هر اجرای:  ۶ ماده
 باتوجه سازمان عالی شورای تصویب و مدیره هیأت پیشنهاد به سازمان مقدورات و امكانات توسعه تناسب به و مملكت مختلف

 .بود خواهد قانون این 44۸ ماده به

 به زیر ترتیب به اندنشده اجتماعی هایبیمه مشمول قانون این تصویب تاریخ تا كه هاییفعالیت در شاغل افراد:  ۸ ماده
 .گرفت خواهند قرار قانون این مقررات مشمول اجتماعی رفاه وزیر تصویب و مدیره هیأت پیشنهاد

 این در و شد خواهد اجراء سازمان امكانات به توجه با و تدریج به قانون این 5 ماده( و ـ هـ ـ د ـ ج) بندهای در مذكور موارد
 معادل 4533 سال اول از و مزد یا حقوق 4۱۱ ،4531 سال خاتمه تا قانون این ۲۲ ماده به توجه با بیمه حق میزان صورت
 41۱ كارفرما 4533 سال از و ۲۱ دولت و 1۱ شده بیمه و 45۱ كارفرما 4531 سال در كه بود خواهد مزد یا و حقوق ۲4۱

 .پردازندمی ۲۱ دولت و 3۱ شده بیمه و



 

 

 امكانات و وسایل سازمان كه شد خواهد اجراء صورتی در و تدریج به قانون این 5 ماده ب و الف بندهای در مذكور موارد
 این مقررات مشمول ماده این موجب به كه افرادی یا كارفرمایان الزام. باشد نموده فراهم شدگانبیمه برای را الزم درمانی
 .شودمی اعالم كتبا   یا و روزنامه در آگهی انتشار طریق از آنها بیمه كه است تاریخی از بیمه حق تأدیه به شوندمی قانون

 یهابیمه قانون مقررات مشمول انحاء از نحوی به قانون این تصویب تاریخ تا كه هاییفعالیت شاغلین و افراد بیمه:  ۲ ماده
 .یافت خواهد ادامه قانون این مقررات به توجه با اندگرفته قرار روستائیان اجتماعی هایبیمه قانون یا اجتماعی

 مندرج علل از غیر علتی به كه كسانی برای قانون این در مقرر هایبیمه از قسمتی یا و تمام ادامه به مربوط شرایط:  تبصره
 حق كلیه پرداخت حال هر به و گردید خواهد تعیین مربوط نامهآئین موجب به شوند خارج شدگانبیمه ردیف از قانون این در

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

 .است شده ملغی:  ۱ ماده

 تأمین سازمان در روستائیان اجتماعی هایبیمه سازمان و اجتماعی هایبیمه سازمان قانون این اجرای تاریخ از:  44 ماده
 سوابق و حقوق حفظ با آنها كاركنان و دارایی و بودجه و مطالبات و دیون و تعهدات و وظایف كلیه و شوندمی ادغام اجتماعی

 سازمان به بود خواهد معتبر قانون این 45 ماده موضوع نامهآئین اجرای و تصویب تاریخ تا كه خود استخدامی مزایای و
 .گردندمی منتقل

 .است شده ملغی آن تبصره و:  44 ماده

 ۲۲/1/453۲ مصوب اجتماعی تأمین سازمان تشكیل قانون اصالح قانونی الیحة موجب به ۲۸ الی 4۱ و 4۸ الی 4۲ مواد
 است گردیده منسوخ وزیران هیأت 44/۶/453۲ مصوب اجتماعی تأمین سازمان اساسنامة و انقالب شورای

 .شد خواهد گذارده اجرا موقع به شورا تصویب از پس سازمان عالی شورای داخلی نامهآئین:  4۲ ماده

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

 .باشدمي زیر شرحبه سازمان درآمد منابع ۲۲٫ ماده

 بیمهعهده به آن درصد هفت كه است حقوق یا مزد درصد هشت و بیستمیزان به 4531 سال پایان تا مهرماه اول از بیمه حق
 .شد خواهد تأمین دولتوسیله به درصد سه و كارفرما عهده به درصد هجده و شده

 .سازمان اموال و ذخائر و وجوه از حاصل درآمد

 .قانون این در مقرر نقدي هايجریمه و خسارات از حاصل وجوه

 .هدایا و هاكمك

 بیمه سهم احتساب با و بود خواهد شده بیمه حقوق یا درصدمزد بیست كارفرما سهم بیمه حق 4533 سال اول از 4٫ تبصره
 .یابدمي افزایش حقوق مزد درصد سي به بیمه حق دولت كمك شدهو

 .كند پرداخت سازمان به و منظور كشور كل ساالنه بودجه در جایك طور به را خود سهم بیمه حق است مكلف دولت ۲٫ تبصره

 به را مراتب و تطبیق احتمالي محاسبات اصول با را خودمالي امور بار یك سال سه هر حداقل باید سازمان 5٫ تبصره
 .دهد گزارش شورایعالي

 از ناشيهايهزینه تأمین براي مورد حسب قانون این ۲۲ماده در مذكور بیمه حقمحاسبه مأخذ از درصد نه ۲۱٫ ماده
 .یافت خواهد اختصاص تعهدات سایر به بقیه یابدوميتخصیص قانون این 5 ماده ب و الف بندهاي در مواردمذكور

 تبصره

 باشدمي سازمان عهدهبه شودنمي پرداخت كارفرماازطرف كه شدگانبیمهبیماري ایام دستمزد غرامت 54٫ ماده

 به مدیره هیأت بهپیشنهاد كه اينامهآیین طبق آن نظایر و پوشاك ـ غذایي مواد مستمرمانند نقدي غیر مزایاي ارزش. تبصره
 .گرددمي دریافت آن از بیمه حق و مقطوعتعیین طور به رسید خواهد عالي شوراي تصویب

 شوددرآمدمي تأمین مراجعین یا مشتریان وسیله به آنها درآمد و مزد ازقسمتي یا تمام كه شدگانيبیمه مورد در 54٫ ماده
 اهدخو قرار بیمه حق دریافت مأخذ و تعیین عالي شوراي وتصویب مدیره هیأت پیشنهاد به مقطوعا   حرفه یا طبقه هر تقریبي
 .گرفت



 

 

. گردددریافتمي و احتساب آنها ماهانه درآمد كل مأخذ به بیمه حق دارندميدریافت كارمزد كه شدگانيبیمه مورد در 5۲٫ ماده
 .باشد كمتر گیردمي تعلق عادي كارگر مزد حداقلبه كه ايبیمه حق از نباید مورد هیچ در بیمه حق این

 از موردنباید این در بیمه حق میزان حال هر در و شود پرداخت آنها حقوق مزدیا نسبت به باید كارآموزان بیمه حق 55٫ ماده
 دباش دستمزد حداقل از كمتر كارآموزان حقوق یا مزد كه صورتي در.باشد كمتر گیردمي تعلق حقوق یا مزد حداقل به كه میزاني
 .بود خواهد كارفرما عهده به كارآموز سهم بیمه حق التفاوتمابهپرداخت

 كه حقوقي یا مزد نسبت به مكلفند كارفرمایان از یك هر كند كار كارفرما یاچند دو براي شده بیمه كه صورتي در 51٫ ماده
 .نمایند پرداخت سازمان به خود سهم انضمام به و كسر حقوقاو یا مزد از را شده بیمه سهم بیمه حق پردازندمي

 هافعالیت از بعضي شدگانبیمه حقوق یا مزد سازمان عالي شوراي تصویب با لزوم موارد در تواندمي سازمان 53٫ ماده
 .نماید پرداخت و محاسبه اساس همان بر را نقديهايكمك و وصول مقطوع درآمد مأخذ به را بیمه حق و نماید بنديراطبقه

 یا مزدپرداخت موقع در است مكلف و باشدمي سازمان به شدهبیمه و خود سهم بیمه حق پرداخت مسئول كارفرما 5۶٫ ماده
 از كارفرما كه صورتي در. نماید تأدیه سازمان به افزوده آن بر را خود سهم و نموده كسر را شده بیمه سهم مزایا و حقوق

 عدم یا بیمه حق پرداخت در كارفرما تأخیر خواهدبود، آن پرداخت مسئول شخصا   كند خودداري شدهبیمه سهم بیمه كسرحق
 .بود نخواهد شدهبیمه مقابل در سازمان تعهدات و مسئولیترافع آن پرداخت

 سهم بیمه حق شودمكلفندمي تأمین قانون این 54 ماده در مذكور ترتیب به آنها درآمد ازقسمتي یا تمام كه شدگانيبیمه. تبصره
 .خواهدبود بیمه حق پرداخت مسئول كارفرما حال هر در ولي نمایند كارفرماتأدیه به سازمان به پرداخت براي را خود

 ـ قطعي صورت انتقالبه كه این از اعم قانون این مشمول هايكارگاه و موسساتمنافع یا عین انتقال و نقل هنگام 5۸٫ ماده
 فمكل انتقالگیرنده بگیرد انجام رسمي غیر یا رسمي طور به انتقال كه این ازاعم و باشد اجاره یا حقوق صلح ـ رهني ـ شرطي
 دفاتراسناد.نماید مطالبه دهندهانتقال از آن متفرعات و بیمه حق بابتمعوق بدهي نداشتن بر مبني را سازمان گواهي است

 از روز 43 ظرف سازمانكه صورتي در نمایند استعالم واگذاركنندهبدهي به راجع سازمان از سند تنظیم موقع در مكلفند رسمي
 در .كرد خواهد ثبت مفاصاحساب بدون را معامله دفترخانه ندهد دفترخانه به پاسخي سازمان دفتر به استعالم برگ ورود تاریخ

 كه این بدون دهد انجام را معامله بدهي باپرداخت تواندمي باشد داشته بدهي واگذاركننده سازمان اعالم به بناكه صورتي
 صورت در.كند ساقط بیمه حق بهمیزان رسیدگي و سازمان تشخیص به اعتراض به نسبت را واگذاركنندهحق بدهي پرداخت

 تضامني مسئولیت دارايازمان س مطالبات پرداخت براي گیرندهانتقال و دهندهانتقال مذكورگواهي ارائه بدون معامله انجام
 مكلفند ذیربط مراجع سایر و اصناف هاياتاق و هاشهرداري همچنین دولتي هايشركت و موسسات و هاوزارتخانه.بود خواهند

 هر رد. نمایند مطالبه متقاضي از را بیمه حق پرداخت دیگرمفاصاحساب فعالیت نوع هر یا كسب پروانه تجدید تقاضاي موقع در
 .باشدميبیمه حق پرداخت مفاصاحساب ارائه به موكول كسب پروانه تجدیدحال

 .نماید تسلیم تقاضاكننده به و صادر مفاصاحساب تقاضا ثبتتاریخ از ماه یك ازپس حداكثر است مكلف سازمانتبصره

 كهقراردادي در باید كارفرما شودمي واگذار حقوقي یا قیقيح اشخاص بهمقاطعه طور به كار انجام كه مواردي در 5۲٫ ماده
 كل و نماید بیمه سازمان نزد را فرعي كارانمقاطعه كاركنان همچنین و خود كاركنان كه نماید متعهد را كارمقاطعه كندمي منعقد
 كارفرما طرف از كارمقاطعه كار كل بهاي درصد پنج پرداخت. بپردازد قانون این ۲۲ ماده در مقرر ترتیب به را بیمه حق

 را خود كاركنان بیمه حق و مزدصورت كه كارانيمقاطعه مورد در. بود خواهد سازمان طرف از مفاصاحساب ارائه به موكول
 آزاد مذكور مبلغ از سازمان درخواست به بنا پرداختي بیمه حق معادل كنندمي پرداخت و تسلیم سازمان به مقرر موعد در

 مقرر بیمه حق پرداخت مسئول بپردازد سازمان مفاصاحساب مطالبه بدون كاررامقاطعه قسط آخرین كارفرما گاه هر. شد خواهد
 وصول و مطالبه كارمقاطعه از است پرداخته سازمان بهبابت این از كه را وجوهي دارد حق و بود خواهد مربوط خسارات و

 و دولتي غیر مؤسسات و اصناف اتاق و هاشهرداري همچنین دولتي هايشركت و مؤسسات و هاوزارتخانه كلیه نماید،
 .باشندمي ماده این مقررات مشمول المنفعهعام و خیریه مؤسسات

 ازاجتماعي سازمانتأمین مطالبات مكلفند، سابق اجتماعي هايبیمهقانون ۲۱ ماده و مادهاین موضوع كارفرمایان كلیه. تبصره
 این در و گذشته آنان قرارداد فسخ یا و تعلیق ،خاتمهتاریخ ازیكسال حداقل كه مشاوري مهندسین و كارانمقاطعه
 را اندننموده مراجعه اجتماعي تأمین سازمانمفاصاحسابئهارا و قرارداد اجراي در شاغل كاركنان بیمه حق جهتپرداختفاصله
 این به شده قسطنگهداري آخرین و كار كل درصد محلپنج از مشاور مهندسین و كارانمقاطعه مشخصات فهرست اعالمضمن

 11ماده موضوع نظر تجدید هیأت آراء براساس و قانون طبق شدن قطعي از پس بیمه حق میزان. نمایند پرداخت سازمان
 تأمین سازمان توسط ابالغ تاریخ از روز ۲4 ظرف بیمه حقبدهي پرداخت جهت پیمانكار به مجدد ابالغ و اجتماعيتأمین قانون

 .شد خواهد اعالم اجتماعي

 وزیران هیأت تصویب به و تهیه اجتماعي تأمین سازمانتوسط كه بود خواهد اينامهآئین موجب به تبصره اجراي نحوه
 .رسدمي



 

 

 صورتهمچنین. بپردازد سازمان به بعد ماه روز آخرین تا حداكثر راماه هر به مربوط بیمه حق است مكلف كارفرما 5۱٫ ماده
 عالي شوراي تصویب به كه مزد صورت ارسال و تنظیم طرز نامهآئین در كه ترتیبي به را شدگانبیمه حقوق یا مزد

 مدارك و اسناد مزد صورت دریافت تاریخ از ماهشش ظرف حداكثر سازمان. نماید تسلیم سازمان به رسید خواهدسازمان
 و اقدام قانون این 444 ماده شرح بهمغایرت یا اختالف یا نقص مشاهده صورت در و داده قرار موردرسیدگي را كارفرما

 تعیین رأسا   را بیمه حق التفاوتمابه كندسازمان امتناع مدارك و اسناد ارائه از كارفرما گاه هر. نمایدميوصول را التفاوتمابه
 .كرد خواهد وصول و مطالبه و

 رابیمهحق تواندمي سازمان كند خودداري قانون این 5۱ ماده در مذكور مزدصورت ارسال از كارفرما كه صورتي در 14٫ ماده
 نماید وصول و مطالبه كارفرما از و تعیین رأسا  

 سازمان عالي شوراي تصویب و مدیره هیأت پیشنهاد به تواندميسازمان كند ایجاب كار نوع كه مواردي در 14٫ ماده
 .نماید وصول و مطالبه نسبت همانبه را متعلق بیمه حق و تعیین یافته انجام كار كل به را مزدنسبت

 تواندظرفمي باشد معترض سازمان طرف از شده تعیین تأخیر خسارات و بیمهحق میزان به كارفرما كه صورتي در 1۲٫ ماده
 هیكما تا حداكثر را كارفرما اعتراض است مكلف سازمان. نمایدتسلیم سازمان به كتبا   را خود اعتراض ،ابالغ تاریخ از روز سي
 تشخیص مقرر مدت ظرف كارفرما اعتراض صورتعدم در نماید مطرح مطالبات تشخیص بدوي هیأت در آن دریافت ازپس

 .خواهدشد وصول قانون این 34 ماده طبق شده تعیین خسارات و بیمه حقمیزان و قطعي سازمان

 .گردندمي تشكیل افرادزیر از سازمان مطالبات تشخیص بدوي هايهیأت 15٫ ماده

 .داشت خواهدعهده به را هیأت ریاست كه اجتماعي رفاه وزارت نماینده

 یكنفر ای صنایع صاحبان و بازرگانان مورد در ایران معادن و صنایع وبازرگاني اتاق انتخاب به كارفرما نماینده عنوان به یكنفر
 .آزاد مشاغل و حرف صاحبان و صنفي افراد مورد در اصناف اتاق معرفي به مربوط صنف نماینده

 .اجتماعي تأمین عالي شوراي انتخاب به یكنفر

 .اجتماعي رفاه وزیر انتخاب بهاجتماعي تأمین قانون مشمول كارگران مورد در كارگران نماینده

 باشدو كمتر یا لاير هزار پانصد و میلیون یك بیمهحق اصل بابتسازمان مطالبه مورد مبلغ كه صورتي در بدوي هايهیأت آراء
 یك از بیش مطالبه مورد مبلغ كه صورتي در. بود االجراخواهدالزم و قطعي نشود واقع اعتراض مورد مقرر موعد در كه این یا

 تقاضاي حق بدوي هیأت رأي قانوني یا واقعي ابالغ تاریخ از روز ۲4 ظرف سازمان و كارفرما باشد لاير هزار پانصد ومیلیون
 .داشت خواهند تجدیدنظر

 .شودمي تشكیل زیر افراد شركت با استانها درمراكز مطالبات تشخیص نظر تجدید هايهیأت 11٫ ماده

 .داشت خواهدعهده به را هیأت ریاست كه اجتماعي رفاه وزارت نماینده

 .دادگستري وزارت انتخاب به دادگستري قضات از یكنفر

 .اجتماعي تأمین عالي شوراي انتخاب به یكنفر

 .سازمانمدیرعامل و مدیره هیأت رئیس انتخاب به سازمان نماینده

 نفر كی یاصنایع صاحبان و بازرگانان مورد در ایران معادن و صنایع وبازرگاني اتاق انتخاب به كارفرما نماینده عنوان به یكنفر
 .آزاد مشاغل و حرفصاحبان و صنفي افراد مورد در اصناف اتاق نماینده

 .است االجراالزم و قطعي نظر تجدید هیأت آراء

 اداي براي كارفرما حضور و كرد خواهند ابالغ كارفرما به رارسیدگي تاریخ نظر تجدید و بدوي هايهیأت. تبصره
 .است توضیحاتبالمانع

 به ابالغ و صدوررأي و رسیدگي ترتیب و هاهیأت جلسات تشكیل و نظر تجدید ودرخواست اعتراض تسلیم نحوه 13٫ ماده
 .رسید خواهد سازمان عالي شوراي تصویب به سازمان هیأتمدیره پیشنهاد به كه بود خواهد اينامهآئین موجب

 این در و نماید تقسیط ماهانه قسط شش و سي تا حداكثر را او بدهي كارفرما درخواست به تواندمي سازمان 1۶٫ ماده
 هر كارفرما كه صورتي در. بپردازد سازمان به بهره خودبدهي مانده به نسبت سال در درصد دوازده معادل باید كارفرماصورت

 .شد خواهد وصول قانون این 34 ماده طبق و شده حال به تبدیل اقساط بقیه نكند پرداخت موعد رأس در را مقرر اقساط ازیك



 

 

 بازرس مراجعه موقع در را الزم مدارك و دفاتر همچنینشدگانبیمه مزایاي و حقوق و مزد صورت مكلفند كارفرمایان 1۸٫ ماده
 و تهیه عكس یا رونوشت مذكور مدارك و دفاتر از یاقسمتي تمام از توانندمي سازمان بازرسان. بگذارند او اختیار درسازمان

 سازمان بازرسان. نمایند مراجعه ذیربط مراجع و كارگرانكارگاه و كارمندان و رؤسا از یك هر به الزم اطالعات كسببراي
 و 3۲ مواد در مذكور هايمسئولیت و اختیارات همان وداراي دهند قرار بازرسي مورد را قانون مشمول هايكارگاه دارندحق
 .شد خواهد اعالم كارفرما به سازمان طرف از یكماه ظرف حداكثر بازرسي نتیجه. بود خواهند كار قانون35

 تعهداتانجام به ملزم نماید اعالم بیمه مشمول را جدیدي گروه قانون این ۸ماده به توجه با سازمان كه تاریخي از 1۲٫ ماده
 مشمول مزبورگروه كه تاریخي همان از را بیمه حق موظفند بودوكارفرمایان خواهد شدگانبیمه به نسبت مقررات طبق قانوني

 .بپردازند سازمان به است شده اعالم بیمه

 راشدگانبیمه حقوق یا مزد تواندمي سازمان كارفرما طرف از مقرر موعد در مزد صورت ارسال عدم صورت در. تبصره
 قرار نقدي مزایاي پرداخت مأخذ و احتساب است گرفته قراربیمهحق تعیین مبناي قانون این 14 ماده طبق كه مأخذي براساس

 مأخذ به را نقدي مزایاي تواندمي نباشدسازمان میسر مذكور طریق به شده بیمه حقوق یا مزد تعیین كه درمواردي.دهد
 .نماید پرداخت الحسابعلي طوربه حقوق یا مزدحداقل

 .باشدمي ممتاز مطالبات درعداد قانون این اجراي از ناشي سازمان مطالبات 1۱٫ ماده

 سابق قوانین یا قانون این اجراي از ناشي كه نقدي هايجریمه و تأخیرخسارات و بیمه حق بابت سازمان مطالبات 34٫ ماده
 خسارات ۱4 و ۶۶ مواد طبق شده انجام هايهزینه باشد،همچنین روستائیان اجتماعي هايبیمه قانون و اجتماعي هايبیمه

 مفاد اجراي به مربوط مقررات طبق و االجرابودهالزم اسناد به مستند مطالبات حكم در قانون این 444 و ۱۲ درمواد مذكور
 تاریخ از ماه شش ظرف حداكثر مادهاین اجرائي نامهآئین. باشدمي وصول قابل سازمان اجراي مأمورینوسیله به رسمي اسناد

 گذارده اجراء موقعبه دادگستري وزارت و اجتماعي رفاه وزارت تصویب از پس و تهیهسازمان طرف از قانون این تصویب
 مادهنامهآئین براساس دادگستري محاكم احكام اجراي مأمورین توسط مادهاین مقررات مزبور نامهآئین تصویب تا. شد خواهد
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 مالـي مقــرات – سوم فصل

 سازمان عالي بهشوراي و تنظیم بعد سال براي را سازمان كل بودجه سال هر ماهدي اول تا است مكلف مدیره هیأت 34٫ ماده
 غابال مدیره هیأت به تصویبو را بعد سال بودجه اسفندماه پانزدهم تا حداكثر استمكلف سازمان عالي شوراي نماید، پیشنهاد

 .نماید

 در مقرر ترتیب به قانون این 5 ماده ب و الف بندهاي از ناشيهايهزینه بابت از درماني خدمات تأمین سازمان سهم. تبصره
 .گردد مشخص سازمان بودجه در باید ۲۱ ماده

 سود و هاسپرده بهره و دیركرد زیان و خسارات از حاصلدرآمدهاي كلیه و مخارج وضع از پس درآمد مانده 3۲٫ ماده
 حساب به كال   سازمان اموال از برداريبهره یا و واگذاري یا و فروش از حاصل درآمد و هاگذاريسرمایه سود و بهاداراوراق
 .شد منظورخواهد ذخائر

 ایجاد و غیرمنقول اموال خرید جهت مبلغي ذخایر محل ازمدیره هیأت پیشنهاد به سال هر سازمان عالي شوراي 4٫ تبصره
 .داد خواهد تخصیص باشد نشده تأمین سازمان بودجه در آن اعتبار كه جدید تجهیزات و تأسیسات هایاساختمان

 تصویب با هیأتي نظر تحت را مزبور ذخایر مذكور بانك خواهدشد متمركز كارگران رفاه بانك نزد سازمان ذخایر 35٫ ماده
 .انداخت خواهد كار به سازمان عاليشوراي

 چهارم فصل

 بارداري و بیماریها و حوادث

 اثر بر شدن مصدوم صورت گیرنددرمي قرار قانون این مقررات مشمول كه زماني از آنها خانواده افراد و انشدگبیمه 31٫ ماده
 خدمات تأمین عهدهسازمان به كه» پزشكي خدمات. نمایند استفاده پزشكي خدمات توانندازمي بیماري به ابتالء یا حوادث
 .باشدمي طبي تشخیصآزمایشات انجام و الزم داروهاي تحویل بیمارستاني ـ سرپایيدرماني اقدامات كلیه شامل «است درماني

 .گیردميانجام صورت دو به قانون این موضوع درماني خدمات 33٫ ماده

 .شود داده مستقیم درمان روش به درمان اولویت: الف



 

 

 كه بود خواهد اينامهآئین موجب به بهزیستي و بهداريوزارت تشخیص و اختیار با غیرمستقیم درمان روش از استفاده. ب
 .آمد درخواهد اجرا مرحله به و تهیه واحدهماده این تصویب از پس روز 43 مدت ظرف بهزیستي و بهداريوزارت

 اندداده دست از را خود اولیه كار قدرت كه دیدهآسیبشدگانبیمه فعالیت تجدید و ترمیم ،بخشيتوان منظور به 3۶٫ ماده
 سازمان فني شوراي طرف از كه هائينامهآئین طبق دیگرمناسب كارهاي به آنها اشتغال براي «درماني خدمات تأمینسازمان»

 .نمود خواهد اقدام معلولین ايحرفه مؤسساتطریق از رسید خواهد سازمان عالي شوراي تصویب به و مذكورپیشنهاد

 طبققالانت و نقل ترتیب باشد دیگر شهرستان به شهرستان از یا ازروستا او انتقال مستلزم بیمار معالجه صورتیكه در. 3۸ ماده
 .رسدمي مذكور سازمان فني شوراي تصویب به و پیشنهاد«درماني خدمات تأمین سازمان» طرف از كه بود خواهد ضوابطي

 :از عبارتند كنندمي استفاده قانون این 31 ماده در مقرر كمكهاي از كه شده بیمه خانواده افراد 3۲٫ ماده

 .شده بیمه همسر

 طبق یا باشد متجاوز سال شصت از او سن و شودمي تأمینزن شده بیمه توسط او معاش كه صورتي در شده بیمه شوهر
 .شودشناخته ازكارافتاده قانون این ۱4 ماده موضوع پزشكي نظركمیسیون

 خدمات تأمین سازمان“ تشخیص به بنا و گیرندمي قرارتوانبخشي درمانهاي یا و معالجه تحت كه شدگاني بیمه 3۱٫ ماده
 ار دستمزد غرامت دریافت استحقاق حقوق یا مزد دریافتعدم و كار به اشتغال عدم شرط به نیستند كار به قادر موقتا  ”درماني

 :داشت خواهند زیر شرایطرعایت با

 .باشد گرفته قرار درمان تحت ايحرفه بیماریهاي كاریا از ناشي غیر و كار از ناشي حوادث اثر بر شده بیمه

 در و باشد داشته شدن بستري یا مطلق استراحت به احتیاج پزشك گواهي طبق و بیماري سبب به شده بیمه صورتیكه در
 .باشداستحقاقي مرخصي در یا و بوده كار به مشغول بیماري اعالمتاریخ

 حین مقصوداز. افتدمي اتفاق شدهبیمه براي آن سبب به و وظیفه انجام حین در كه است حوادثي كار از ناشي حوادث ۶4٫ ماده
 به یا باشدو كار مشغول آن محوطه و ساختمانها یا وابسته مؤسسات یا كارگاه در شدهبیمه كه است اوقاتي تمام وظیفهانجام

 براي یا وبیمارستان یا و درمانگاه به مراجعه اوقات. باشد مأموریتيانجام دارعهده كارگاه محوطه از خارج در كارفرما دستور
 گرددميمحسوب وظیفهانجام اوقات جزء كارگاه به منزل از شدهبیمهبرگشت و رفت اوقات و توانبخشي و درماني معالجات
 يبرا اقدام حین شده بیمه براي كه حوادثي باشد افتاده اتفاق كارگاه به برگشت و رفت عادي زمان در حادثه اینكه بر مشروط

 .شودمي محسوب كار از ناشي حادثه افتدمي اتفاقآنان به مساعدت و شدگانبیمه سایر نجات

 رسید خواهد سازمان عالي شوراي تصویب به مدیره هیأت پیشنهاد به كه جدولي موجب به ايحرفه بیماریهاي ۶4٫ ماده
 كار تغییر از پس ايحرفه بیماریهاي از هریك درمانبه نسبت درماني خدمات تأمین سازمان مسئولیت مدت گرددميتعیین
 .شودمي قید مزبور جدول در كه است شرحي به شدهبیمه

 :باشدمي زیر بشرح آنمیزان و بیماري ایام دستمزد غرامت پرداخت مدت ۶۲٫ ماده

 درمانيخدمات تأمین سازمان تشخیص موجب به و ايحرفه بیماري یاحادثه اثر بر شدهبیمه كه روزي اولین از دستمزد غرامت
 در بیمار كهصورتي در باشد بیماري سبب به معالجه و كار به اشتغال عدمكه مواردي در. شد خواهد پرداخت نباشد كار به قادر

 .شد خواهد پرداختچهارم روز از دستمزد غرامت نشود بستري بیمارستان

 مقرراتموجب به و نبوده كار به قادر درماني خدمات تأمین سازمانتشخیص به شدهبیمه كه زماني تا دستمزد غرامت پرداخت
 .یافت خواهدادامه باشد نشده شناخته كارافتاده از قانون این

 یا مزد آخرین چهارم سه میزان به باشد تكفل تحت مادر پدرو یا فرزند یا همسر داراي كه ايشدهبیمه دستمزد غرامت
 .گرددمي پرداخت او روزانهحقوق

 حقوق یا مزد آخرین سوم دو معادل باشد نداشته تكفل مادرتحت و پدر یا فرزند یا همسر كه ايشدهبیمه دستمزد غرامت
 دستمزد غرامت اینصورت در كه شود بستري درمانيخدمات تأمین سازمان هزینه به شدهبیمه اینكه مگر باشدمي اوروزانه
 .بود خواهد وي روزانه حقوق یا مزد آخرین دومیك معادل

 طورسرپائيبه را او درمان و دارد اعزام دیگري شهرستان به معالجهبراي را ايشدهبیمه درماني خدمات تأمین سازمان هرگاه
 اوپرداخت اقامت روز هر هزینه بابت هم روزانه دستمزد غرامت صد صددر معادل متعلق دستمزد غرامت بر عالوه دهد انجام

 مسافرت مخارج بر عالوه باشد داشته همراه به احتیاج بیمار كهمادام معالج پزشك تشخیص به كه صورتي در. شد خواهد
 .شد خواهد پرداخت سازمان طرف از بیمارهمراه به نیز شدهبیمه دستمزد یا حقوق درصد پنجاه معادل



 

 

 بیماري ایام دستمزد غرامت محاسبه منظور به شدهبیمهروزانه حقوق یا مزد آخرین حوادث یا بیماریها مورد در ۶5٫ ماده
 بیماري شروع از قبل روز ۱4 آخرین در است شده دریافتبیمه حق آن مأخذ به كه شدهبیمه دریافتي كل جمع از استعبارت
 شدهمهبی دریافتي كل جمع از است عبارت مزد كنندآخرینمي دریافت كارمزد كه شدگانيبیمه مورد در و كار روزهاي بهتقسیم

 غرامت اینكه بر مشروط ۱4 بر تقسیم بیماري ازشروع قبل روز ۱4 آخرین در است شده دریافت بیمه حق آن مأخذبه كه
 شدهبیمه كه صورتي در. نباشد كمتر گیردمي تعلق عادي كارگر مزد حداقل به كه دستمزدي غرامت از مبلغاین دستمزد
 محاسبه مبناي كه دستمزدي باشدمتوسط كرده استفاده دستمزد غرامت از مدتي مذكور ماه سه كارمزدظرف كنندهدریافت
 .شد خواهد منظور محاسبه در و تلقي بیماري ایام روزانه دستمزد منزله به است قرارگرفته مذكور دستمزد غرامت

 را خود بیمار شدگانبیمه مزد یا حقوق باشند مكلف دیگري مقررات و قوانین طبق كارفرمایان كه مواردي در ۶1٫ ماده
 بود خواهد قانون این مقررات طبق آنها معالجه دارعهده فقط درماني خدمات تأمین سازمان پرداختنمایند

 سازمان نمایند پرداخت را خود مسلول كارگران حقوق باشندمكلف دیگري قوانین طبق كارفرمایان كه مواردي در.تبصره
 .بود خواهد قانون این مقررات طبق آنها معالجه دارعهدهفقط

 وضع تشدید از جلوگیري براي را اولیه الزم اقدامات است مكلف كارفرما كار از ناشي حادثه وقوع صورت در ۶3٫ ماده
 اقدامات بابت كارفرما كه صورتي در. برساند سازماناطالع به كتبا   اداري روز سه ظرف را مراتب و آورده عمل بهدیدهحادثه
 .پرداخت خواهد را مربوطه هايهزینهدرماني خدمات تأمین سازمان باشد شده ايهزینه متحمل مذكوراولیه

 از ناشي بیماري بروز و فني حفاظت مقررات رعایت عدم ازناشي مستقیما   حادثه وقوع شود ثابت كه صورتي در ۶۶٫ ماده
 سازمان و درماني خدماتي تأمین سازمان بوده اونمایندگان یا كارفرما طرف از الزم احتیاط و بهداشتي مقررات رعایتعدم

 وصول و مطالبه كارفرما از قانون این 34 ماده طبق و پرداخته را غیره و هامستمري و غرامات و معالجه به هایمربوطهزینه
 .خواهدنمود

 .شود الذمهبري بابت این از سازمان به ماده اینموضوع مستمري سال ده معادل پرداخت با تواندمي مقصر. تبصره

 سازمان و سازمان حادثه وقوع صورت در باشد ثالث شخص بیمه به مربوط مقررات مشمول شدهبیمه گاه هرتبصره
 موظفند بیمه شركتهاي و داد خواهند انجام شدهبیمه به نسبت را قانون این در مقرر هايكمك شخصا   یا و درماني خدماتتأمین

 .بپردازند ثالث شخص به نسبت خود تعهدات حدود در را هاسازمان به وارده خسارات

 روزرا شصت بیمه حق پرداخت سابقه زایمان از قبل یكسال ظرفكه صورتي در مرد شدهبیمه همسر یا زن شدهبیمه.  ۶۸ ماده
 حقوق یا مزد آخرین سوم دو بارداري كمك. نماید استفادهبارداري كمك از كار به اشتغال عدم بشرط تواندمي باشد داشته

 پرداخت اول روز سه كسر بدون زایمان از بعد و قبل جمعا  هفته دوازده مدت براي حداكثر كه باشدمي ۶5 ماده طبق بیمهشده
 .خواهدشد

 روز شصت بیمه حق حمل وضع از قبل یكسال مدت طول دركه صورتي در مرد شدهبیمه همسر یا زن شدهبیمه ۶۲٫ ماده
 خواهد استفاده حمل وضع از بعد و زایمان حین و اززایمان قبل معالجات و طبي هايمعاینه و كمكها از باشد راپرداخته

 شدهبیمه به نقد وجه مبلغي مذكور كمكهاي جاي تواندبهمي شدهبیمه درخواست به بنا درماني خدمات تأمین سازمان.كرد
 عالي شوراي تصویب به و تهیه درماني خدمات تأمینمدیره هیأت طرف از كه اينامهآئین در مزبور مبلغ نماید،پرداخت
 .شد خواهد تعیین رسدميسازمان

 او طفل براي دادن رشی كه شود مبتال بیماریهایي به مرد شدهبیمه همسر یا و زن شدهبیمه كه صورتي در ۶۱٫ ماده
 .شد خواهدتحویل ماهگي 4۲ تا نیاز مورد شیر شود فوت زایمان از پس یا آورباشدزیان

 كـارافتـادگـي از – پنجم فصل

 ماعال و بخشيتوان خدماتانجام از پس شوندمي داده تشخیص عالج قابل غیر معالج پزشك نظر طبق كه شدگانيبیمه.  ۸4ماده
 از بعضا   یا كال   را خودتوانائي قانون این ۱4 ماده در مذكور پزشكي كمیسیونهاي نظر طبقچنانچه اشتغال یا بخشيتوان نتیجه
 :شد خواهد آنهافتار با زیر ترتیب به باشند داده دست

 .شودمي شناخته كلي كارافتادة از باشد بیشتر درصدو شش و شصت شدهبیمه كار قدرت كاهش درجه گاه هر

 از باشد كار از ناشي حادثه علت به و درصد شش و شصت تاسه و سي بین شدهبیمه كار قدرت كاهش میزان چنانچه
 .شودمي شناخته كارافتادةجزئي

 دریافت استحقاق باشد كار از ناشي حادثه آن موجب و بوده درصدسه و سي تا ده بین شدهبیمه كار قدرت كاهش درجه اگر
 .داشت خواهد را مقطوع نقص غرامت



 

 

 مدتگرفتن نظر در بدون شود شناخته كلي كارافتاده از ايحرفه بیماري یا كار از ناشي حادثه اثر در كه ايشدهبیمه ۸4٫ ماده
 .داشت خواهد را كار از ناشي كليازكارافتادگي مستمري دریافت استحقاق بیمه حق پرداخت

 در ضربشدهبیمه متوسط حقوق یا مزد امسي یك از عبارتست كار از ناشي كلي كارافتادگي از ماهانه مستمري میزان ۸۲٫ماده
 آن درصد صد از و كمتر او ماهانه متوسط حقوق یا مزد درصد پنجاه ازمبلغ این اینكه بر مشروط بیمه حق پرداخت سنوات
 حقاقياست مستمري و باشند داشته تكفل تحت مادر یا پدر یا فرزند یابوده همسر داراي كه شدگانيبیمه مورد در. نباشد بیشتر
 كمك عنوان به استحقاقي مستمري درصد ده معادل آن بر عالوه باشد كمتر آنها متوسط حقوق یا مزد درصد شصت از آنها

 .شد خواهد پرداخت نكند تجاوز ۶4۱ از كمك و مستمري جمع آنكه بر مشروط

 .شوندمي محسوب شدهبیمهتكفل تحت زیر شرایط با مادر یا پدر یا فرزند یا شوهرتبصره

 كلي كارافتاده از قانون این ۱4 ماده موضوع پزشكي كمیسیونهاي تشخیص به یا و باشد متجاوز سال شصت از شوهر سن
 .شود تأمین زن توسط او معاش ننمایدو دریافت مستمري قانون این حكم به حالت دو هر در بودهو

 باشند قانون این3۲ ماده 5 بند در مذكور شرایط حائز كه شدهبیمه فرزندان

 ۱4 ماده موضوع پزشكي كمیسیونهاي تشخیص به اینكه یا بوده بیشتر سال پنج و پنجاه از مادر سن و شصت از پدر سن
 .ندارند دریافت مستمري قانون این موجب به حال هر در و تأمین شدهبیمه توسط آنها معاش و باشند كارافتاده از قانوناین

 بیمه حقآن مأخذ به كه او حقوق یا مزد كل جمع از است عبارت ماده این موضوع شدهبیمه ماهانه متوسط حقوق یا مزدتبصره
 ازكارافتادگي به منجر كه ايحرفه بیماري شروع یا كار از ناشي حادثهوقوع از قبل روز بیست و هفتصد ظرف گردیده دریافت

 .سي در ضرب كار روزهاي به تقسیم است شده

 داده دست از را خود كار توانایي درصد شش و شصت تا سه و سي بین كار از ناشي حادثه اثر در كه ايشدهبیمه به.  ۸5 ماده
 از درصد ضرب حاصل از عبارتست مستمري میزان. شد خواهدپرداخت كار از ناشي جزئي كارافتادگي از مستمري باشد

 .گرددمي تعیین قانون این ۸۲ماده طبق كه استحقاقي كلي ازكارافتادگي مستمري مبلغ دركارافتادگي

 باشداستحقاق داده دست از را خود كار توانایي درصد سه و سي تا ده بین كار از ناشي حادثه اثر در كه ايشدهبیمه ۸1٫ ماده
 مقرردر استحقاقي مستمري برابر شش و سي از است عبارت غرامتاین میزان داشت خواهد را عضو نقص غرامت دریافت

 .كارافتادگي از درصد در، ضرب قانون این ۸۲ ماده

 را یكسالكار بیمه حق حداقل بیماري به ابتالء یا كار از ناشي غیر حادثه وقوع از قبل سال ده ظرف كه ايشدهبیمه.  ۸3 ماده
 رد باشد پرداختنموده باشد كارافتادگي از به منجر بیماري یا حادثه ازوقوع قبل یكسال ظرف كار روز نود بیمه حق متضمن كه

 .داشت خواهد را ماهانه كار از ناشي غیر كلي كارافتادگي ازمستمري از استفاده حق كلي كارافتادگي از صورت

 ۲تبصره و قانون این ۸۲ ماده در مقرر ترتیب به فوق مادهموضوع كارافتادگي از مستمري و دستمزد متوسط محاسبهتبصره
 .گرفت خواهد صورت آن

 بـازنشستـگي – ششم فصل

 :داشت خواهند رابازنشستگي مستمري از استفاده حق زیر شرایط بودن حائز درصورت قانون این مشمولین ۸۶٫ ماده

 .باشند پرداخته بازنشستگي تقاضاي تاریخ از قبل را مقرر بیمه حق سال ده حداقل

 .باشد رسیده تمامسال پنج و پنجاه به زن سن و تمام سال شصت به مرد سن

 صورتیكه در باشند پرداخته سازمان به را مزبور مدت بیمهحق مورد هر در و كرده كار تمام سال 54 كه كساني. 4تبصره
 .نمایند بازنشستگي مستمريتقاضاي توانندمي باشد تمام سال 13 زنان سن و سال 34 مردانسن

 محیط بیولوژیكي و مكانیكي ،شیمیایي ،فیزیكي عوامل آنها در كه است كارهایي آورزیان و سخت كارهاي ـ الف۲ تبصره
 شودمي ایجاد وي در( رواني و جسمي) طبیعي ظرفیتهاي باالتراز مراتب به تنشي كارگر اشتغال اثر در و بوده كارغیراستاندارد

 غیرهو ایمني و بهداشتي ،مهندسي ،فني تمهیدات كارگیري به بابتوان و بوده آن از ناشي عوارض و شغلي بیماري آن كهنتیجه
 .كرد حذف دادیا كاهش مشاغل آن از را بودن رآوزیان و سخت صفت

 مراجع تشخیص حسب آنها مشاغل از برخي یا تمام كهاجتماعي تأمین قانون مشمول كارگاههاي كلیه كارفرمایان ـ 4
 به نسبت قانون این تصویب تاریخ از سال دو اندظرفمكلف شد خواهد اعالم یا است شده اعالم آورزیان و سختربطذي

 سایر و مربوطه هاينامهآیین و كار قانون در شده مشخص استانداردهاي و مجاز حد مطابق كار محیط شرایط سازیعواملایمن
 .كنند اقدام زمینه این درموضوعه قوانین



 

 

 ،شدگانبیمه به آورزیان و سخت كارهاي ارجاع از اندقبلمكلف اجتماعي تأمین قانون مشمول كارگاههاي كارفرمایان ـ ۲
 ۱4 ماده موضوع) شده داده رجوع كارهاي نوع با متناسبجسماني استعداد و قابلیت لحاظ از آنان پزشكي معاینات ضمنانجام

 ازآگاهي منظور به باشد، بار یك از كمتر نباید سال هر در حداقلكه آنان ايدوره معاینات انجام به نسبت ،(اجتماعي تأمینقانون
 و درمان ،بهداشت وزارتین. كنند اقدام روحي و جسمي فرسایش از پیشگیري و بیماري هنگام به تشخیص و سالمتي روند

 .كنند اعمال كارفرمایان وسیلة به بند این انجام در را الزم تمهیدات اندمكلف اجتماعي امور و كار و پزشكي آموزش

 :حمایتها ـب

 هرمورد در و داشته اشتغال( سالمتي مخل) آورزیان و سخت كارهاي در متناوب سال ۲3 و متوالي سال ۲4 حداقل كه افرادي
 پرداخت سابقه سال هر كنند، بازنشستگي مستمري توانندتقاضايمي باشند، پرداخته سازمان به را مذكور مدت بیمهحق
 .شد خواهد محاسبه سال 3/4 آورزیان و سخت كارهاي دربیمهحق

 فرسایش دچار خدمت سابقه سال ۲4 از كمتر یا مقرر سن بهرسیدن از قبل تبصره این موضوع شدگانبیمه كه صورتي در
 تأمین قانون ۱4 ماده موضوع) پزشكي كمیسیونهاي باتأیید شوند آورزیان و سخت ايكاره در اشتغال از ناشي روحي جسمیو

 .شد خواهند برخوردار تبصره این در مندرج مزایاي از خدمت سابقه و سن میزان هر با(اجتماعي

 هرانونق این تصویب تاریخ از بازنشستگي مستمري از استفاده براي بیمهحق پرداخت سابقه حداقل شدگانبیمه سایر مورد در
 .برسد تمام سال بیست حداقلبه این كه آن تا یافت خواهد افزایش سال یك سال

 اجتماعي تأمین قانون در بیمهحق نرخ به( 1۱) درصد تبصرهچهار این مشموالن براي قانون این تصویب تاریخ از
 پرداخت كارفرمایان وسیله به اقساطي طوربه یا طوریكجابه ،قانون مشموالن تقاضاي صورت در هم آن كه شد خواهدافزوده

 .خواهدشد

 سایر و روحي و جسمي فرسایش تشخیص نحوه ،اشتغالتناوب و توالي احراز چگونگي و آورزیان و سخت مشاغل تشخیص
 و اجتماعي تأمین سازمان توسط ماه چهار حداكثرظرف كه بود خواهد اينامهآیین موجب به تبصره این مطروحهدر موارد

 .رسید خواهد وزیران هیأت تصویب به وتهیه پزشكي آموزش و درمان ،بهداشت و اجتماعي امور و كارهايوزارتخانه

 باشندقانون این تصویب تاریخ از قبل تاریخ به آورزیان و سختكارهاي در بیمهحق پرداخت سابقه داراي كه شدگانيبیمه
 توسط شرایط احراز با صورت این در. نمایند بازنشستگيدرخواست قانون این مزایاي از استفاده با توانندمي

 و ۲ تبصره در مندرج شرایط احراز تا را برقراريمستمري میزان و مربوطه بیمهحق اندمكلف مربوطه ،كارفرمایانشدهبیمه
 پرداخت سازمان به یكجا را قانون اینتصویب از قبل سنوات به نسبت برقراري مستمري میزان( 1۱) چهاردرصد همچنین

 .نمایند

 مقرردر سني شرط گرفتن نظر در بدون توانندمي باشند بیمه حقپرداخت سابقه تمام سال 53 داراي كه شدگانيبیمه5 تبصره
 .نمایند بازنشستگي تقاضاي قانون

 حقوق روز( ۲4) با بیمه حق پرداخت شرط به سن سال(1۲) و كار سابقه سال( ۲4) داشتن با كارگر زنان1 تبصره
 .شوند توانندبازنشستهمي

 حق پرداخت سنوات در ضرب شده بیمه حقوق یا مزد متوسط امسي یك از عبارتست بازنشستگي مستمري میزان ۸۸٫ ماده
 .ننماید تجاوزحقوق یا مزد متوسط امسي ،وپنجسي( 54/53) از آنكه بر مشروطبیمه

 آن براساس كه شده بیمه حقوق یا مزد مجموع از عبارتستبازنشستگي مستمري محاسبه براي حقوق یا مزد متوسطتبصره
 .چهار و بیست بر تقسیمبیمه حق پرداخت سال دو آخرین ظرف گردیده پرداخت بیمهحق

 در مقرر بازنشستگي سن به رسیدن از پس سال پنج حداقل كه را شدگانيبیمه بازنشستگي تواندمي كارفرما ۸۲٫ ماده
 .تقاضانماید سازمان از اندداده ادامه خود كار به قانوناین

 بشودبه یا شده خصوصي بخش به متعلق آنها سهام اكثریت قانون موجب به كه دولتي شركتهاي مستخدمین مورد در ۸۱٫ ماده
 :شد خواهد رفتار زیر ترتیب

 بازنشستگي مقررات مشمول كه دولتي شركتهاي ستخدمینم ودولتي شركتهاي استخدامي مقررات 55 ماده مشمول مستخدمین
 .بود خواهند خود موردعمل وظیفه و بازنشستگي مقررات تابع اندبوده خاص ووظیفه

 .شد خواهند قانون این مقررات مشمول هستنداجتماعي هايبیمه قانون مشمول كه دولتي شركتهاي مستخدمین

 .شد خواهند فوت و كارافتادگياز و پیري از ناشي برابراثرات در كارمندان حمایت قانون مقررات تابع مستخدمین سایر



 

 

 و مستخدم توسط بازنشستگي كسور پرداخت میزان و 5 و 4بندهاي در مذكور مستخدمین دولتي خدمت سوابق احتساب نحوه
 رتوزا توسط كه بود خواهد اينامهآئین موجب به مستخدمیآنان وظیفه و بازنشستگي حقوق تعیین ترتیب همچنین كارفرماو

 .رسدمي اجتماعي تأمین عالي شوراي بهتصویب كشور استخدامي و اداري امور سازمان همكاري با اجتماعيرفاه

 مــرگ – هفتم فصل

 .داشت خواهند دریافت بازماندگان مستمري زیر حاالت از یكي در متوفي شده بیمه شرایط واجد بازماندگان ۲4٫ ماده

 بازنشسته شدهبیمه فوت صورت در

 .بگیرمستمري كلي كارافتاده از شده بیمه فوت صورت در

 سالآخرین ظرف اینكه بر مشروط كار، سال یك بیمه حق خود،حداقل حیات آخر سال ده در كه ايشدهبیمه فوت صورت در
 .باشد كرده پرداخت را كار روز ۱4 بیمه حق حیات

 موردآنان در علت هر به و شده فوت واحده ماده این تصویب ازقبل كه اجتماعي تأمین قانون مشمول شدگانبیمه4٫ تبصره
 .هستند( ۲) تبصره یا بند این مقرردر شرایط مشمول مورد حسب ،است نشده برقرار مستمري

 كردهپرداخت فوت از قبل را مقرر بیمه حق سال( ۲4) حداقل باشدولي بند این در مقرر شرایط فاقد شدهبیمه چنانچه. ۲ تبصره
 تبصره این مشموالن انهماه حقوق یا مزد متوسط درتعیین. شد خواهند برخوردار مستمري از وي بازماندگان باشد،
 .گیردمي قرار عمل مالكاجتماعي تأمین قانون( ۸۸) ماده تبصره ،مستمري میزان محاسبهبراي

 باشد،مي بند این در مقرر شرایط فاقد و شودمي فوت بعد به قانون این تصویب تاریخ از كه ايشدهبیمه 5٫ تبصره
 سابقه سال هر ازاي در وي بازماندگان به باشد، سال(44) از بیشتر و سال( ۲4) از كمتر او بیمه حق پرداخت سابقهچنانچه
 مقرر سهام نسبت به و یكجا طور به فوت زمان در كارگرعادي دستمزد حداقل ماه یك معادل مقطوعي غرامت ،بیمه حقپرداخت

 .شودمي پرداخت اجتماعي تأمین قانون( ۲5)ماده در

 ۲۸/۸/45۸۶ مصوبه اجتماعي تأمین قانون واحده ماده( 5)ردیف( 5) تبصره سوم برنامه طول در. ج 5۱٫ ماده ج بند
 .شودمي اصالح ذیل شرح به اسالمي مجلسشوراي

 نسبت به وي بازماندگان به باشد داشته بیمهحق پرداختسابقه سال بیست تا ده بین كه ايشدهبیمه فوت صورت در
 همان( ۲5) ماده در مقرر سهام نسبت به و اجتماعي تأمینقانون( 444) ماده رعایت به الزام بدون بیمهحق پرداختسنوات
 .گرددمي پرداخت مستمريقانون

 به دباش دهسال تا سال یك از او بیمهحق پرداخت سابقه چنانچه شودميفوت بعد به قانون این تصویب تاریخ از كه ايشده بیمه
 فوت زمان در كارگرعادي دستمزد حداقل ماه یك معادل مقطوعي غرامت بیمهحقپرداخت سابقه سال هر ازاء در وي بازماندگان

 .شودمي پرداخت اجتماعي تأمین قانون( ۲5)ماده رد مقرر سهام نسبت به و یكجا بطور

 .نمایدفوت ايحرفه بیماریهاي یا كار از ناشي حادثة اثر بر شده بیمه كه مواردي در1 تبصره

 :از عبارتند داشت خواهند را مستمريدریافت استحقاق كه متوفي شرایط واجد بازماندگان ۲4.ماده

 .نكردهاست اختیار شوهر كه مادام متوفي شدهبیمه دائم عیال

 اجتماعي تأمین توسط ،دوم شوهر فوت صورت در( دائم عقد)اندنموده اختیار شوهر كه متوفي شدگانبیمه همسرانتبصره
 شدگانبیمه به دولت كمك( 5۱) درصد سه محل ازتبصره این از ناشي مالي بار. شد خواهد پرداخت مستمري آنها مجددا به

 هیأت تصویب به و پیشنهاد اجتماعي تأمینسازمان توسط ماه دو مدت ظرف قانون این اجرائي نامةآئین. خواهدشد تأمین
 رسید خواهد وزیران

 لتعبه یا باشند داشته اشتغال تحصیل به منحصرا   یا و باشد تمامسال هجده از كمتر آنان سن كه صورتي در متوفي فرزندان
 .نباشند كار به قادر قانون این ۱4 موضوعماده پزشكي كمیسیون گواهي طبق عضو نقص یا بیماري

 تجاوزسال پنج و پنجاه از مادر سن و سال شصت از پدر سن ثانیا  بوده او تكفل تحت اوال   كه صورتي در متوفي مادر و پدر
 ازمستمري حال هر در و باشند كارافتاده از قانون این ۱4 مادهموضوع پزشكي كمیسیون تشخیص به آنكه یا و باشد كرده

 .ندارند دریافت سازمان

 :كرد خواهند استفادهمستمري از زیر شرایط با زن شده بیمه بازماندگان ۲۲٫ ماده



 

 

 ضوعمو پزشكي كمیسیون نظر طبق یا باشد متجاوز سال شصت از اوسن ثانیا   بوده زن تكفل تحت اوال   اینكه بر مشروط شوهر
 .نكند دریافت سازمان ازمستمري حال هر در و بوده كارافتاده از قانون این ۱4 ماده

 :زیر شرایط بودن حائز صورت در فرزندان

 .نكند استفاده دیگري مستمري از و باشد ماده این بنداول در مذكور شرایط واجد یا نبوده حیات قید در آنها پدر. الف

 یااريبیم علت به یا و تحصیل پایان تا باشند داشته اشتغال تحصیل به منحصرا   یا و باشد تمام سال هجده از كمتر آنها سن. ب
 .نباشند كار به قادر قانوناین ۱4 ماده موضوع پزشكي كمیسیون گواهي طبق عضو نقص

 دباش تجاوزكرده سال پنج و پنجاه از مادر سن و سال شصت از پدر ثانیا سن بوده او تكفل تحت اوال   كه صورتي در مادر و پدر
 سازمان از مستمري حال هر در و باشند كارافتاده از قانون این ۱4ماده موضوع پزشكي كمیسیون تشخیص به آنكه یا و

 .ندارند دریافت

 :باشدمي زیر بشرحمتوفي شدهبیمه بازماندگان از یك هر مستمري سهم ۲5٫ ماده

 مرد شدهبیمه كه صورتي در و است شدهبیمه استحقاقيمستمري درصد پنجاه معادل متوفي شدهبیمه همسر مستمري میزان
 .خواهدشد تقسیم آنان بین تساوي به مستمري باشد دائم همسر چندداراي

 هك صورتي در و باشدمي شدهبیمه استحقاقي مستمري درصد پنج و بیست معادل متوفي شدهبیمه فرزند هر مستمري میزان
 .بود مذكورخواهد میزان برابر دو او مستمري باشد داده دست از را مادر پدرو

 مجموع. باشدمي شدهبیمه استحقاقي مستمري درصد بیستمعادل متوفي شدهبیمه مادر و پدر از یك هر مستمري میزان
 یزانم این از مستمري مجموع گاه هر نماید تجاوز متوفياستحقاقي مستمري میزان از نباید متوفي شدهبیمه بازماندگانمستمري
 یا ودش فوت بگیرانمستمري از یكي اگر صورت این در شودومي داده تقلیل نسبت به بگیرانمستمري از یك هر سهم تجاوزكند

 و تیاف خواهد افزایش ماده این در مذكور بنديتقسیم بهتوجه با آنان بقیه سهم گردد مستمري دریافت استحقاقي فاقدشرایط
 .كرد خواهند استفاده متوفيبازماندگان مستمري صد در صد از شدهبیمه بازماندگان حال درهر

 هر اثر در كه شدگانيبیمه مورد در. باشدمي او فوت حینمستمري متوفي شدهبیمه استحقاقي مستمري از منظورتبصره
 مورد حسب كلي كارافتاده از شدهبیمه براي كه ازمستمري است عبارت استحقاقي مستمري شوند فوت بیماري یا حادثهنوع

 .شودبرقرارمي

 .شد خواهد پرداخت درماني خدمات تأمین سازمان طرف از او دفن و كفن هزینه كند فوت شدهبیمه هرگاه ۲1٫ ماده

 منديعائله و ازدواج – هشتم فصل

 شرایط رعایت با حقوق یا مزدمتوسط یكماه معادل مبلغي كندمي ازدواج بار اولین براي دكهمر یا زن شده بیمه به ۲3. ماده
 .شودميپرداخت ازدواج كمك عنوان به زیر

 .باشدنشده قطع كارفرما با او استخدامي رابطه ازدواج تاریخ در

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

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

 بهكه ازدواج از قبل سال دو ظرف شدهبیمه دریافتي جمع از است عبارت ماده این موضوع متوسط حقوق یا مزد 4٫ تبصره
 ۲1٫ بر تقسیم است شده پرداخت بیمه حق آن مأخذ

 .شد خواهد داده نفر دو هر به ازدواج كمك باشند ماده این مذكوردر شرایط واجد ازدواج عقد طرفین كه صورتي در۲ تبصره

 :آنكه بر مشروط شودميپرداخت شدهبیمه فرزند دو تا منحصرا   منديعائله كمك. ۲۶ ماده

 .باشد داشته را روزكار بیست و هفتصد بیمه حق پرداخت سابقه حداقل شدهبیمه

 نقص یابیماري اثر در یا تحصیل پایان تا باشند داشته اشتغال تحصیلبه منحصرا   یا و باشد كمتر سال هجده از او فرزندان سن
 .نباشند كار به قادر قانوناین ۱4 ماده موضوع پزشكي كمیسیونهاي گواهي طبق عضو

 .باشدمي ماه هر در فرزند هر براي مختلف مناطق در ساده كارگرروزانه مزد حداقل برابر سه معادل منديعائله كمك میزان

 .شود پرداخت شدهبیمه به حقوق یا مزد پرداخت موقع در باید و باشدمي كارفرما عهده به منديعائله كمك پرداخت ۲۸٫ ماده



 

 

 حل فصل در مذكور طریق به شود حاصل كارفرما و شده بیمهبین اختالفي منديعائله كمك پرداخت مورد در گاه هر تبصره
 .شد خواهد عمل كار قانون اختالف

 هاكمك به راجع كلي مقررات – نهم فصل

 از آورزیان مواد با كار محیط در كهشدگانيبیمه. است كارفرمایان عهده به كار محیط به مربوطبهداشتي خدمات انجام ۲۲٫ ماده
 معاینه درماني خدمات تأمین سازمانطرف از یكبار سال هر حداقل باید باشند داشته تماس غیره واشعه ،سمي گازهاي قبیل

 .شوند پزشكي

 شده كارافتاده از یا و بازنشسته قانون این موجب به یااجتماعي هايبیمه سابق قوانین موجب به كه افرادي ۲۱. ماده
 از درصد دو پرداخت با دارندمي دریافت بازماندگانمستمري كه افرادي همچنین آنها خانواده بالفصل افراد و شوندیامي

 برخوردار درماني خدمات تأمین سازمان توسطقانون این 5 ماده ب و الف بندهاي رد مذكور درماني خدمات ازدریافتي مستمري
 درمان تأمین قانون ضوابط طبق كه مبالغي تا ماده این موضوع شدگانبیمه توسط پرداختي وجوهالتفاوتمابه شد، خواهند

 .شد خواهد تأمین سازمان طرف از شود پرداخت باید دولت مستخدمین

 منظور بدین باشند داشته مرجوع كارهاي با متناسبجسماني استعداد و قابلیت باید كارگاهها در شاغل افراد ۱4٫ ماده
 .بدهند آنهارا پزشكي معاینه ترتیب آنها گماردن كار به از قبل مكلفندكارفرمایان

 مرجوع كار استعداد و قابلیت استخدام حین در نامبردگانكه شود معلوم قانون مشمولین استخدام از پس كه صورتي در
 زمانیابدسا شدت بیماریش یا و شده حادثه دچار شدهبیمه وبالنتیجه است كرده تعلل آنها پزشكي معاینه در كارفرما و رانداشته

 34 ماده كارفرماطبق از را مربوط هايهزینه و اجرا شدهبیمه درباره راقانون این مقررات سازمان این و درماني خدمات تأمین
 .نمود خواهند وصول و مطالبه قانون این

 تجدیدنظر و بدوي هايكمیسیون آنها خانواده افراد و شدگانبیمه روحي و جسمي كارافتادگي از میزان تعیین براي ۱4٫ ماده
 دگيكارافتا از میزان جدول براساس رأي صدور و رسیدگيترتیب و اعضاء تعیین و تشكیل ترتیب. شد خواهد تشكیل پزشكي

 .رسدمي عالي شوراي تصویب به درماني خدمات تأمینسازمان و سازمان این پیشنهاد به كه بود خواهد اينامهآئین طبق

 درماني بیمه كارشناسان از نفر 5 قانون این اجراي ازناشي درماني وظایف اجراي حسن بر نظارت منظور به ۱۲٫ ماده
 تأمین قانون 1 ماده موضوع درماني خدمات تأمین فنیسازمان شوراي در پزشكي آموزش و درمان ،بهداشت وزیر بهانتخاب

 .یافت خواهند عضویت دولت مستخدمین درماني خدمات

 :باشدمي مستمري مبلغ در نظر تجدیدمستلزم زیر موارد در كارافتادگي از میزان تغییر ۱5٫ ماده

 قطع بگیرمستمري مجدد اشتغال محض به كلي كارافتادگي ازشرایط رفتن بین از صورت در كلي كارافتادگي از مستمري
 مورد حسب باشد قانون این ۸1 و ۸5 مواد در مندرج میزانبه كار از ناشي كارافتادگي از میزان تقلیل كه صورتي در.شودمي

 .شد خواهد پرداخت عضو نقص غرامت یا كار از ناشي جزئي كارافتادگي ازمستمري

 .باشدنظرمي تجدید قابل برقراي تاریخ از سال پنج ظرف قانون این۸5 ماده موضوع كار از ناشي جزئي كارافتادگي از مستمري

 رود شد خواهد قطع او مستمري باشدمي مقرر شرایط از یكي فاقدشدهبیمه كه گردد معلوم نظر تجدید نتیجه در كه صورتي در
 .نمود خواهد دریافت را ماده آن در مذكورغرامت شود شناخته قانون این ۸1 ماده مشمول كه صورتي

 یازمستمر باشد كارافتادگي از به منجر حادثه نتیجه تغییر این یابدو افزایش كار از ناشي جزئي كارافتادگي از میزان هرگاه
 .فتخواهدیا افزایش جزئي كارافتادگي از مستمري میزان یا و كارتبدیل از ناشي كلي مستمري به مورد حسب جزئي كارافتادگي

 آنمیزان كه نقدي كمك فقط گیرد تعلق شده بیمه به قانون این موضوع نقدي كمك چند یا دو مدت یك براي هرگاه ۱1٫ ماده
 ررمق سایركمكهاي از استفاده مانع آنها دریافت كه نوزاد و منديوعائله ازدواج كمك استثناي به شد خواهد پرداخت است بیشتر

 .بود نخواهد

 بود خواهند برخودار اجتماعي هايبیمه قانوني مزایاي شدهاز بیمه سربازي خدمت ایام در شدگانبیمه تكفل تحت افراد
 .«نماید پرداخت مزبور سازمان به درماني خدماتتأمین سازمان نرخ طبق را افراد این بیمه حق است موظفسازمان»

 جزو قانون این مشمول مؤسسات در مجدد اشتغال و خدمتپایان از پس قانون این مشمولین وظیفه خدمت مدت ۱3٫ ماده
 .شد خواهد منظور آنها بیمه حق پرداخت سابقه



 

 

 در را بازماندگان مستمري مجموع و كلي كارافتادگي ،ازبازنشستگي مستمریهاي كلیه میزان است مكلف سازمان ۱۶٫ ماده
 بتنس همان به وزیران هیأت تصویب با زندگي هزینهافزایش به باتوجه نباشد كمتر یكبار سالي از حداكثر كه زماني فواصل
 .دهد افزایش

 كیفري مقررات ـ تخلفات – دهم فصل

 قانون این در مقرر مزایاي ازتقلبي وسایل و عناوین به توسل با یا واقع خالف هايگواهي اسنادو استناد به هركس.  ۱۸ ماده
 پرداخت به سازد فراهم مذكورمزایاي از را ثالث اشخاص یا خود خانواده افراد استفاده یاموجبات نماید استفاده خود نفع به

 ايجنحه حبس به تكرار درصورت و سازمان این یا درماني خدمات تأمین سازمان به واردهخسارات برابر دو معادل نقدي جزاي
 .خواهدشد محكوم ماه شش تا روز ۶4 از

 به حقبیمه تأدیه بر عالوه ننمایند پرداخت را قانون موضوع بیمهحق قانون این در مقرر موعد در كه كارفرمایاني ۱۲٫ ماده
 هب نیز خسارتاین بود خواهند ملزم تأخیر خسارت بابت تأخیر روز هر برايافتادهعقب مبلغ هزار در نیم معادل مبلغي پرداخت
 .خواهدشد وصول قانون این 34 ماده در مقرر ترتیب

 ازقبل به تعلقم معوقه بدهي پرداخت ترتیب مورد در قانون اینتصویب تاریخ از یكسال مدت ظرف كه كارفرمایاني ۱۱٫ ماده
 .بود خواهند معاف جرائم و خسارتتأخیر تأدیه از نمایند توافق سازمان با خود 4531 فروردین

 كهآن یا و باشندمي معترض خود سابق هايبدهي پرداخت بهسازمان تشخیص به كه كارفرمایاني فوق یكسال مدت ظرف همچنین
 رد مقرر مطالبات تشخیص هايهیأت به توانندمي اندمقررنداشته قانوني كمكهاي از قسمتي از استفاده امكان عمال   آنانكارگران

 تصمیم و نموده رسیدگي شودمي ابراز كارفرما طرف از كهمداركي و دالیل به مذكور هايهیأت. نمایند مراجعه 11 و 15مواد
 رسیدگي قابل موضوع سازمان یا و كارفرما تقاضاي بهلاير هزار دویست بر زائد هايبدهي مورد در. كرد خواهند اتخاذمقتضي

 كارفرما درخواست به توانندمي الذكرفوق هیأتهاي. است االجراالزم و قطعي متخذه تصمیم و بوده نظر تجدید هیأت در مجدد
 بدهي مانده به نسبت درصد 4۲ میزان به كارفرماباید مدت این در و بدهند ماهانه قسط 5۶ در حداكثر را او پرداختبدهي ترتیب
 و قانون در مقرر اعتراض مهلت انقضاي از ناشي آنقطعیت اینكه از اعم قطعي دیون مورد در. بپردازند سازمانبه بهره خود

 كه صورتي در باشد، 4531 فروردین از قبل مربوطبه و بوده قانون این 11 و 15 مواد موضوع هیأتهاي صدورآراء یا
 پرداخت كه تأخیر خسارت تأدیه از باشد داده را خود بدهي اصل پرداخت ترتیب قانون این تصویب تاریخ تا مربوط كارفرماي

 اجراي و تعهدات انجام از كارفرما كه درصورتي 4531 فروردین از قبل به مربوط دیون مورد در. بود خواهدمعاف ننموده
 خواهد وصول قابل بخشوده خسارات و جرائمكلیه نماید تخلف گرفته قرار سازمان موافقت مورد كه خود بدهيپرداخت ترتیب

 .بود

 و كنند خودداري مربوط نامهآئین و قانون در مذكور ترتیب به حقوق یا مزد صورت تنظیم از كه كارفرمایاني 444٫ ماده
 قبلي موافقت با كه ترتیبي به یا ندارند ارسالسازمان به را شدگانبیمه مزد صورت 5۱ ماده در مقرر موعد در كهكارفرمایاني

 كه ماهي آن بیمه حق دوازدهم یك معادلخسارتي پرداخت به نكنند عمل مزد صورت ارسال مورد در شودميمعین سازمان
 .شد خواهد وصول اجرائیه صدورطریق از قانون این 34 ماده طبق خسارت این بود، خواهند اندملزمنداده مزد صورت

 و كند رسیدگي وصول تاریخ از ماهشش مدت ظرف كارفرماطرف از ارسالي مزد صورت به است مكلف سازمان 444٫ ماده
 دكنابالغ كارفرما به را مراتب نماید مشاهده اختالفي كار مدت یاحقوق یا مزد میزان یا شدگانبیمه تعداد لحاظ از كه درصورتي

 تقاضاي قانون این 11 و 15 مواد موضوع تشخیص هیأتهاي تواندازمي نباشد سازمان نظر تسلیم كارفرما كه صورتي در
 كی معادل خسارتي تأدیه به بیمه حق پرداخت بر كارفرماعالوه باشد سازمان نظر تأیید بر مبني هیأت رأي گاه هر رسیدگیكند
 .شد خواهد وصول اجرائیه صدور طریق از قانون این 34 ماده طبق كه بود خواهد ملزم التفاوتمابهدوازدهم

 ومربوط مدارك و دفاتر ارائه از یا نموده جلوگیري سازمان بازرساقدامات از او نماینده یا كارفرما كه صورتي در 44۲٫ ماده
 شد خواهد محكوم لاير هزار ده تا لاير پانصد از نقديجزاي به كند خودداري بازرس به آنها عكس یا رونوشت تسلیم

 .استدادگستري ضابطین گزارش حكم در خصوص این در سازمان بازرسانگزارش

 و مذكور وجوه از قانوني غیر برداشت گونه هر و باشدميعمومي اموال و وجوه حكم در سازمان اموال و وجوه. 441 ماده
 .شد خواهد تعقیب كیفري نینقوا طبقمرتكب و است غیرقانوني تصرف یا اختالس آن اموال در مجاز غیرتصرف

 گواهي صدور صورت در باشدمي قانون این در مقرر ازمزایاي استفاده مجوز آنان گواهي كه كساني كلیه 443٫ ماده
 .شد خواهند محكوم ماه شش تا روز۶4 از ايجنحه حبس به وارده خسارات جبران بر عالوه واقعخالف

 آن درآمدهاي جزء و واریز سازمان حساب به قانون این در مقرر نقدي جرائم از حاصل وجوه و خسارات كلیه 44۶٫ ماده
 .شد منظورخواهد

 .شد خواهد رسیدگي نوبت ازخارج قضائي مراجع در سازمان دعاوي و شكایات به 44۸٫ ماده



 

 

 یاترتیبي. نپردازند سازمان طرف از آن ابالغ از پس یكماه ظرف را شدگانبیمه شده قطعي بیمه حق كه كارفرمایاني 44۲٫ ماده
 .شد خواهند محكوم قانون این ۱۸ ماده در مذكور برابرخسارات دو به ندهند سازمان موافقت با آن پرداخت براي

 هر یا شركت مدیرعامل متوجه قانون این در مقرر جزائي مسئولیتهاي باشد، حقوقي شخص كارفرما كه صورتي در 44۱٫ ماده
 .است شده فراهم شدگانبیمه یا سازمان زیان ضررو موجبات او فعل ترك یا فعل اثر در كه بود خواهد دیگري شخص

 مختلف مقـررات – یازدهم فصل

 پرداخت و غیره وبازرگاني سود و گمركي عوارض و حقوق از اعم عوارض و مالیاتهرگونه پرداخت از سازمان 444٫ ماده
 .است معاف دعاوي دادرسي هزینه

 صندوق و سابق اجتماعي تأمین سازمان ،سابق اجتماعيهايبیمه سازمان شامل ماده این موضوع هايمعافیت -4 تبصره
 تأمین

 دولت رسمي مستخدمین مانند مزایا، و حقوق بر وعوارض مالیات پرداخت لحاظ از سازمان كاركنان كلیه -۲ تبصره
 .خواهندبود

 حداقل از نباید حال هر در بازماندگان مستمري مجموع وبازنشستگي مستمري و كلي كارافتادگي از مستمري 444٫ ماده
 .باشد كمتر عادي مزدكارگر

 به نسبت كنندمي دریافت سازمان از دیگري نقدي كمك یا مستمري قانون این موجب به كه شدگانيبیمه 44۲٫ ماده
 .باشندمي معاف مالیات گونه هر پرداخت از دریافتيوجوه

 دولت رسمي مستخدمین مانند مزایا و حقوق بر عوارض ومالیات پرداخت لحاظ از سازمان كاركنان كلیه 445٫ ماده
 .خواهندبود

 ضوابط تابع مقرر موعد از قبل سازمان كاركنان بازنشستگي مستمري احتساب براي خدمت مدت و سني ضوابط 441٫ ماده
 متوسط با برابر افراد این بازنشستگي حقوق. بود خواهدآن بعدي اصالحات و تغییرات و كشوري استخدام قانون ومقررات

 .باشدمي است بودهبیمه حق پرداخت مأخذ كه خدمت آخر سال دو دریافتي مزایاي وحقوق

 شده برقرار آنان حق در مستمري اجتماعي هايبیمه سابققوانین طبق قانون این تصویب تاریخ تا كه افرادي 443٫ ماده
 .شد خواهد رعایت نیز ماده این مشمولین مورد در ۱۶ ماده مفاد. داشت خواهند دریافت سازمان از را خود مستمرياست

 سهامي شركت نزد قانون این یك ماده در مذكور تعهدات نظر از شده بیمه افراد بیمه حق پرداخت سوابق 44۶٫ ماده
 هايبیمه سازمان و كارگران اجتماعي هايبیمه سازمان وكارگران بیمه و تعاون صندوق اجتماعي رفاه بنگاه ،ایرانبیمه

 محسوب آنان سابقه جزء قانون این در مذكور مزایاي ازاستفاده براي اندبوده اختیاري بیمه كه افرادي همچنین واجتماعي
 :اینكه بر مشروط خواهدشد

 مذكور مؤسسات از یكي نزد را خود كارمندان و كارگران است داشتهاشتغال كار به آن در شده بیمه كه ايمؤسسه یا كارگاه
 .باشد مسلم مؤسسه یاكارگاه آن در نیز شدهبیمه اشتغال و باشد نموده بیمه

 .باشد شده بینيپیش گردیده پرداخت آن موجب به بیمه حق كه قانوني در تقاضا مورد كمك

 كمكهاي انواع و آن وصول ترتیب و روستائیان اجتماعيهايبیمه قانون مشمول روستائیان بیمه حق میزان 44۸٫ ماده
 وزارت پیشنهاد به كه بود خواهد ،اينامهآئین موجب بهروستائي شدگانبیمه به مربوط هايهزینه تأمین مالي منابع وقانوني

 هاينامهآئین و مقررات مذكور، نامهآئین تصویب زمان تا. رسدمي مجلسین مربوط كمیسیونهاي تصویب به اجتماعيرفاه
 .است باقي خود قوت به روستائیان اجتماعي هايبیمه قانون موجود

 افزایش قانون و آن هاياصالحیه و 455۱ مصوب اجتماعي هايبیمه قانون ــ قانون این اجراي تاریخ از 44۲٫ ماده
 كه قوانیني سایر و كارگر فرزندان آموزش تأمینقانون ،اجتماعي هايبیمه قانون مشمول بگیرانمستمري از بعضيمستمریهاي

 .است ملغي دارد مغایرتقانون این با

 .شودمي منتقل سازمان به كارگر فرزندان آموزشتأمین صندوق دارائي و اموال و مالي تعهدات كلیه -4 تبصره

 خواهند سازمان استخدامي نظامات و مقررات تابع و منتقلسازمان به كارگر فرزندان آموزش تأمین صندوق كاركنان -۲ تبصره
 .بود



 

 

 و تنظیم زمان تا باشد نداشته مغایرت قانون این با كهجتماعيا هايبیمه سابق قانون اجرائي هاينامهآئین -5 تبصره
 .است اجراء قابل قانون این اجرائي هاينامهآئینتصویب

 

 در ،4531٫5٫4۱ دوشنبه روز جلسه در سنا مجلس تصویب از پس تبصره چهل و ماده هجده و یکصد بر مشتمل فوق قانون
 .رسید ملی شورای مجلس تصویب به شمسی چهار و پنجاه و سیصد و هزار یک ماه تیرسوم شنبهسه روز جلسه

 ریاضی عبدهللا - ملی شورای مجلس رییس


