
 

 

 ایرائی موسوی یدرضاحم سید
 اداری عدالت دیوان صالحیت در دعاوی مالیاتی، دعاوی متخصص

 اداری دادرسی و

 عدلیه وکیل وکالی گروه
تخصصی  دیگر از سویقضا و  با دستگاهاشخاص حقیقی و حقوقی تعامل ینده ارشد فزاز یکسو امروزه 

دیوان مرتبط با موضوعات  نشر بصورت تخصصی به های مختلف حقوقی، وجود پایگاهی کهبودن حوزه

آید به حساب می مهجور و مغفول نسبتاًحوزۀ که  قضائی اداریو سایر مراجع قضائی و شبه عدالت اداری

 شود.بیش از پیش احساس می بپردازد،

اقدام مشاوره ارائه به های حقوقی در تمامی حوزهسسات حقوقی، ؤمتعلق به مهای اینترنتی غالب پایگاه

و پاسخگوی نیازهای تخصصی در حوزه دیوان عدالت  زندپردامیحقوقی در تمام موضوعات کنند و می

 .دنباشاداری نمی

ارائۀ مشاورۀ حقوقی توسط وکالی نا آشنا به مسائل حقوق اداری، ضمن آنکه موجب تضییع حقوق مردم 

حالی است که  این در .دهدمیقابل توجهی کاهش میزان ه را نیز ب رضایت مردم از سیستم قضاییشده، 

، روند رسیدگی چطور دآغاز خواهد شاز کجا شان رسیدگی به شکایت و دعاویبدانند  وکلین حق دارندم

زمان و  تا بتوانندبینی باشد  خواهد بود و نتیجه حاصل از این روند تا مقدار قابل قبولی قابل پیش

 های خود را مدیریت کنند. هزینه

 متشکل از وکالی متخصص حوزۀ دیوان عدالت اداری،« وکیل عدلیه»گروه وکالی ما در ، این نقیصهدرک  با

 وکالیرا با استفاده از نظرات و تجربیات  (https://vakiladlie.com) یل عدلیهآن شدیم تا سایت وک بر

رسانی تخصصی در این زمینه و دعاوی دیوان عدالت اداری و با رویکردی مشتمل بر اطالع دعاوی متخصص

 اندازی نماییم.راه، کاربردی عموم مردم پاسخگویی به نیازهای

متخصصان حقوق اداری، آمادگی آن را دارد که در تمامی مراحل وکیل عدلیه با داشتن تیمی متشکل از 

و اخذ رأی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و  حضور در جلسات دادرسیمشاوره، طرح دعوا، 

 شبه قضائی اداری، همراه موکلین محترم باشد.

 

 عدلیه وکیل با ارتباط های راه
 09121959018: موسوی حمیدرضا سید

 mousavi_hamidreza@yahoo.com :ایمیل

 @seyed_hamidreza_mousavi: اینستاگرام
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 كليات -تعاريف  :فصل اول  

هاى هاى اجتماعى و استقرار نظـام هماهنگ و متناسب با برنامهاجرا و تعميم و گسترش انواع بيمهبه منظور  -1ماده 

بردارى از  گذارى و بهرهرمايهتأمين اجتماعى، همچنين تمركـز وجـوه و درآمـدهاى موضوع قانون تأمين اجتماعى و س

وابـسته بـه وزارت رفـاه و تـأمين اجتماعی كه « سـازمان تـأمين اجتمـاعى»نـام محل وجـوه و ذخـائر، سازمان مستقلى بـه

گـردد. سـازمان داراى شخصيت حقوقى و استقالل مالى و ادارى شود، تـشكيل مـىناميده مى« سازمان»در اين قانون 

 رسد، اداره خواهد شد. اى كه به تصويب هيأت وزيران می آن منحصراً طبق اساسنامه است و امور

در  ۱۳۵۵قانون تشكيل وزارت بهداري و بهزيستی، مصوب تيرماه  ۱۰صندوق تأمين اجتماعی موضوع ماده  -1تبصره 

 شود.زمان منتقل میسازمان ادغام و كليه و ظايف و دارائی و مطالبات و ديون و تعهدات صندو ق مذكور، به سا

 ۶ها، موضوع ماده اي بهداري و بهزيستی استانهاي منطقهكليه واحدهاي اجرائی تأمين اجتماعی سازمان -۲تبصره 

هاي مذكور منتزع و با كليه وظايف و دارائی و ، از سازمان۱۳۵۵قانون تشكيل وزارت بهداري و بهزيستی مصوب تيرماه 

 شود. منتقل می« سازمان»مطالبات و ديون و تعهدات به 

قانون تشكيل وزارت بهداري و بهزيستی به  ۶كليه كاركنان سازمان تأمين اجتماعی سابق كه در اجراي ماده  -۳تبصره 

هاي مذكور به كه توسط سازمان اند و همچنين كارمندانیها منتقل شدهاي بهداري و بهزيستی استانهاي منطقهسازمان

هاي اجتماعی نامه استخدامی بيمه وط به تأمين اجتماعی در نواحی بهداري و بهزيستی طبق آئينمنظور انجام و ظايف مرب

در كار تأمين اجتماعی اشتغال دارند و كليه حقوق و مزاياي خود را از محل اعتبارات پرسنلی و  استخدام شده و عمالً

 شوند. دارند به سازمان منتقل می اداري تأمين اجتماعی دريافت می

 تعاريف: -۲اده م

شده شخصی است كه رأساً مشمول مقررات تأمين اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بيمه حق بيمه -۱

 اين قانون را دارد. استفاده از مزاياي مقرر در 

 كنند. یشده از مزاياي موضوع اين قانون استفاده مشده شخص يا اشخاصی هستند كه به تبع بيمهخانواده بيمه -۲

 كند. كارگاه محلی است كه بيمه شده بدستور كارفرما يا نماينده او در آنجا كار می -۳

كه بعنوان مدير كند. كليه كسانی شده به دستور يا به حساب او كار میكارفرما شخص حقيقی يا حقوقی است كه بيمه -۴

شوند و كارفرما مسئول انجام كليه تعهداتی است كه  می هستند نماينده كارفرما محسوب  كارگاه  دار اداره يا مسئول عهده

 گيرند. عهده میشده بهنمايندگان مزبور در قبال بيمه

نقدي مستمر است كه در مقابل كار  مزد يا حقوق يا كارمزد در اين قانون شامل هرگونه وجوه و مزاياي نقدي يا غير -۵

 شود. شده داده میبه بيمه

وهی است كه به حكم اين قانون و براي استفاده از مزاياي موضوع آن به سازمان پرداخت حق بيمه عبارت از وج -۶

 گردد. می

كند يا موجب عدم توانائی  يا روحی است كه انجام خدمات درمانی را ايجاب می  عادي جسمی بيماري، وضع غير -۷

 گردد. يا اينكه موجب هر دو در آن واحد می  شود موقت اشتغال به كار می
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نشده كه تحت تأثير عامل يا عوامل خارجی در اثر عمل يا اتفاق ناگهانی بينی حادثه از لحاظ اين قانون اتفاقی پيش -۸

 گردد. شده میصدماتی بر جسم يا روان بيمه  دهد و موجبرخ می

ل بكار و عدم ی موقت، اشتغايشود كه در ايام بارداري بيماري و عدم توانا وجوهی اطالق میه غرامت دستمزد ب -۹

 شود. شده پرداخت میجاي مزد يا حقوق به بيمهاين قانون به دريافت مزد يا حقوق به حكم 

پروتزواتز( وسائلی هستند كه به منظور اعاده سالمت يا براي جبران نقص جسمانی يا تقويت  ل كمكی پزشكی )يوسا -۱۰

 روند. می يكی از حواس بكار 

شده پرداخت هاي ناشی از ازدواج به بيمهطبق شرايط خاصی براي جبران هزينهكمك ازدواج مبلغی است كه  -۱۱

 گردد. می

شده پرداخت مندي توسط كارفرما به بيمه مندي مبلغی است كه طبق شرايط خاص در مقابل عائله كمك عائله -۱۲

 شود. می

ـه نتواند با اشتغال به كار سابق يا كار كنحـوىشـده بـهازكارافتادگى كلى عبارت است از كاهش قدرت كار بيمه -۱۳

 دست آورد. سـوم از درآمـد قبلـى خود را بهديگرى بيش از يـك

كه با اشتغال به كار سابق يا كار ديگر فقط نحوىشده بهازكارافتادگى جزئى عبارت است از كاهش قدرت كار بيمه -۱۴

 دست آورد.قسمتى از درآمد خود را به

 شده به كار به سـبب رسـيدن بـه سن بازنشستگى مقرر در اين قانون.ارت است از عدم اشتغال بيمهبازنشستگى عب -۱۵

تمام يا قسمتى از درآمد  مستمرى عبارت از وجهى است كه طبق شرايط مقرر در اين قانون بـه منظـور جبـران قطع -۱۶

 شود. به آنان پرداخت مى شده و در صورت فوت او بـراى تـأمين معيـشت بازماندگان وىبه بيمه

شده جا بـراى جبـران نقـص عضو يا جبران تقليل درآمد بيمهطور يكغرامت مقطوع نقص عضو، مبلغى است كه به -۱۷

 شود. به شخص او داده مى

شده در مواردى هاى مربوط بـه كفن و دفن بيمه كمك كفن و دفن، مبلغ مقطوعى است كه به منظور تأمين هزينه -۱۸

 گردد. گيرنـد پرداخت مى عهـده مـىانواده او اين امر را بـهكه خ

 باشد: تأمين اجتماعى موضوع اين قانون شامل موارد زير مى -۳ماده 

 ها. حوادث و بيمارى -الف

 باردارى. -ب

 غرامت دستمزد. -ج

 ازكارافتادگى. -د

 بازنشستگى.  -ه

 مرگ. -و

 مندى طبق مقررات مربوط برخوردار خواهند شد. ج و عائلههاى ازدوامشمولين اين قانون از كمك -1تبصره 
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اى است كه در بدو بيمه  مالك تشخيص سن براى برخوردارى از مزاياى قانون تـأمين اجتمـاعى، شناسنامه -۲تبصره 

براى  عمل آيدشـود و هرگونه تغييراتى كه پس از آن در شناسنامه به شدن به سازمان تأمين اجتماعى ارائه شده يا مى

 سازمان يادشـده معتبـر نخواهد بود. 

 شده نيز مشمول اين حكم خواهند بود.افراد تحت تكفل بيمه

 مشمولين اين قانون عبارتند از:  -4ماده 

 كنند. افرادى كه به هر عنوان در مقابل دريافت مزد يا حقوق كار مى -الف

قانون تأمين اجتماعى مصوب تيرمـاه كـه در تاريخ  ۴ماده  ۳و تبصره « ب»قانون اصالح بند  ۲به موجب تبصره  -ب

 به تصويب مجلس شوراى اسالمى رسيده است لغو شده است. جايگزين آن عبارتست از: ۳۰/۶/۱۳۶۵

 ۳0/6/1۳65قانون تأمين اجتماعى مصوب  4ماده  ۳قانون اصالح بند ب و تبصره 

ز مقـررات عـام قانون تأمين اجتماعى صاحبان حرف و سازمان تأمين اجتماعى مكلف است با اسـتفاده ا -ماده واحده

صورت اختيارى در برابـر تمام يا قسمتى از مزاياى قانون تأمين اجتماعى بيمه نمايد. چگونگى انجـام مشاغل آزاد را به

ولت اى خواهد بود كـه به تصويب هيأت دهمناميزان مزاياى مربوط به موجب آيينبيمـه و نرخ حق بيمه و همچنين 

 خواهد رسيد.

گيرد بين حداقل و  شده مختار است كه سطح درآمد ماهانه خود را كـه مبنـاى پرداخـت حق بيمه قرار مىبيمه -1تبصره 

 حداكثر دستمزد قانونى انتخاب نمايد. 

ط ملغى نامه مربوقـانون و همچنين آيين ۴مـاده  ۳از تاريخ تصويب اين قـانون مفـاد بنـد ب و تبـصره  -۲تبصره 

 گردد.  مى

هـاى مختلـف در خارج از كشور كه بيمه آنان با شـاغل در فعاليت كليه اتباع ايرانى اعم از شاغل و يـا غير -۳تبصره 

طـور اختيـارى مـشمول تواننـد بـه ت نداشـته باشـد مـىمقـررات قـانون تـأمين اجتمـاعى و تغييـرات بعـدى آن مغاير

طـور منظم شده حـق بيمـه خـود را بـههاى مربوط قرارگيرند، مشروط بر اينكه بيمهنامه آيين مقـررات ايـن قـانون و

شدگان داخل كشور مكلف به ارائـه  شدگان مانند سـاير بيمهپرداخت نمايد، بديهى است سازمان در مورد اين قبيل از بيمه

 مربوط در ايران خواهد بود.  نامه و مقررات خـدمات و انجـام تعهـدات قـانونى بر اساس آيين

 هاى بازنشستگى، ازكارافتادگى و فوت. كنندگان مستمرىدريافت -ج

هاى دولتـى و مـستخدمين مؤسسات وابسته به دولت كه طبق ها و مؤسسات و شركت مستخدمين وزارتخانه -1تبصره 

باشند، در ساير مواردى كه قوانين  مند مىهاين قانون بهر ۳قوانين مربوط به نحوى از انحاء از موارد مـذكور در ماده 

اى كه به پيشنهاد وزارت رفـاه و تـأمين اجتمـاعى و تأييـد سـازمان مديريت  نامه خاص براى آنهـا وجـود ندارد طبق آئين

 ريزى كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد تابع مقـررات ايـن قانون خواهند بود.و برنامه

قانون استخدام نيروهـاى مـسلح و افزارمنـدان مـشمول قـانون تعاون و بيمه بازنشستگى افزارمندان  مشمولين -۲تبصره 

 ارتش از شمول اين قانون خارج بوده و تابع قانون و مقررات خاص خود خواهند بود.

 و شده است.لغ ۳۰/۶/۱۳۶۵قانون تأمين اجتماعى مصوب  ۴ماده  ۳به موجب قانون اصالح بند ب و تبصره  -۳تبصره 
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لغو  ۱۷/۱/۱۳۶۵قانون تشكيل وزارت بهداري و بهزيستی مصوب  ۱۱ماده  ۳به موجب قانون الغاء تبصره  -4تبصره 

 شـده است.

اشـخاص  ۳/۴/۱۳۵۴( قانون تأمين اجتماعى مـصوب ۲( ماده )۴در مواردى كه كارفرمايان موضوع بند ) -5تبصره 

شده و كارفرما توانند با پرداخت حق بيمه سهم بيمه دولتى مى حقـوقى غير حقيقـى باشـند و همچنـين مـديران اشـخاص

( قانون مذكور و اصالحات بعدى آن از تاريخ اشـتغال بـه كـار در كارگـاه در زمره ۲۸بـه ترتيـب مقـرر در ماده )

سوابق خدمت و پرداخت حق  نامـه اجرايـى ايـن تبـصره شـامل نحـوه احتساب مشمولين قانون مذكور قرار گيرند. آيـين

هاى معوقه بنا بـه پيـشنهاد وزارت رفـاه و تأمين اجتماعى به تصويب هيأت وزيران خواهد رسـيد. )بـه موجـب بيمه

 ( ص مصلحت اين تبصره الحاق شده استمجمع تشخي ۸/۴/۱۳۸۷مجلس و  ۲۵/۱/۱۳۸۷اصـالحى مـورخ 

ررات مربوط در ايران به كـار اشـتغال دارند تابع مقررات اين قانون خواهد بيمه اتباع بيگانه كه طبق قوانين و مق -5ماده 

 بود مگر در موارد زير:

هاى دوجانبه يا چندجانبه تـأمين كه بين دول متبوع آنان و دولت جمهورى اسالمى ايران موافقتنامهدرصورتى -الف

 عمل خواهد شد.  اجتمـاعى منعقـد شـده باشـد كـه در ايـن صـورت طبـق موافقتنامه

هرگاه تبعه بيگانه طبق گواهى مقامات صالح دولت متبوع خود در مدت اشتغال در ايران در كشور خود يا در كشور  -ب

اين قانون كـالً يا بعضاً بيمه شده باشند كه در اينصورت در همان موارد از شمول  ۳شده در ماده بينىديگر در موارد پيش

 باشند.  مىمقررات اين قـانون معاف 

المللى كار از شمول بند  ( سازمان بين۱۹نامه شـماره ) حوادث ناشى از كار اتباع كشورهاى ملحق شده به مقاوله -تبصره

اى خواهد بود كه توسط سازمان تـأمين اجتمـاعى تهيـه و بـه  نامه باشد و نرخ و مأخذ حق بيمه طبـق آيين )ب( مستثنى مى

 رسيد. هدتـصويب هيـأت وزيران خوا

اين قانون دربـاره روسـتاييان و افراد خانواده آنها به تدريج در مناطق  ۳اجراى هر يك از موارد مندرج در ماده  -6ماده 

عالى سازمان مختلف مملكت و به تناسب توسـعه امكانات و مقدورات سازمان به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب شوراى

 اهد بود. اين قانون خو ۱۱۷با توجـه به ماده 

اند به ترتيب هاى اجتماعى نشدههايى كـه تـا تـاريخ تـصويب ايـن قـانون مـشمول بيمهافراد شاغل در فعاليت -7ماده 

 زير به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب وزير رفاه و تأمين اجتماعى مشمول مقررات اين قانون قرار خواهند گرفت. 

سازمان اجرا خواهد شد و  اين قانون به تدريج و بـا توجـه به امكانات ۳و( ماده  ،ه ،د ،موارد مذكور در بندهاى )ج -الف

 ۱۳۵۵% حقوق يا مزد واز اول سال ۱۹، ۱۳۵۴اين قانون تا خاتمه سال  ۲۸صورت ميزان حق بيمه با توجه بـه مـاده در اين

كارفرما  ۱۳۵۵% و از سال ۲% و دولت ۴ه % و بيمه شد۱۳كارفرما  ۱۳۵۴% حقوق يا مزد خواهد بود كه در سال ۲۱معـادل 

 پردازند.  % مى۲% و دولت ۵% و بيمه شده ۱۴

اين قانون به تدريج و در صورتى اجـرا خواهد شد كه سازمان وسايل و  ۳موارد مذكور در بندهاى الف و ب ماده  -ب

ا افرادى كه به موجب ايـن مـاده مـشمول امكانات درمانى الزم را براى بيمه شدگان فراهم نموده باشد. الزام كارفرمايان ي

شوند به تأديه حق بيمه از تاريخى است كـه بيمـه آنهـا از طريـق انتـشار آگهـى در روزنامه و يا  مقـررات ايـن قـانون مى

 شود.  كتباً اعالم مى
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-بيمه اء مشمول مقررات قانونهايى كه تا تاريخ تصويب اين قانون به نحـوى از انح بيمه افراد و شاغلين فعاليت -8ماده 

 هاى اجتماعى روستاييان قرار گرفته اند با توجه به مقررات اين قانون ادامه خواهد يافت. هاى اجتماعى يا قانون بيمه

كه به علتى غير از علل هـاى مقـرر در ايـن قـانون براى كسانىشرايط مربوط به ادامه تمام و يا قسمتى از بيمه -تبصره

هرحال نامه مربوط تعيين خواهد گرديد و به شـدگان خـارج شوند به موجب آييناين قانون از رديف بيمه مندرج در

 شده خواهد بود. عهده بيمهپرداخـت كليـه حـق بيمه در اين قبيل موارد به

ن تـأمين اجتماعى قـانو ۳به موجب قانون الزام سازمان تأمين اجتمـاعى بـه اجـراى بنـدهاى الـف و ب مـاده  -9ماده 

 لغو شده است. ۲۱/۹/۱۳۶۸مصوب 

هاى اجتماعى روستاييان در سازمان تأمين  هاى اجتماعى و سازمان بيمه از تاريخ اجراى اين قانون، سازمان بيمه -10ماده 

حقوق و شوند و كليه وظايف و تعهدات و ديون و مطالبات و بودجه و دارايى و كاركنان آنها با حفظ  اجتماعى ادغام مى

بود، به  اين قانون معتبر خواهد ۱۳نامه موضوع ماده سوابق و مزايـاى استخدامى خود كه تا تاريخ تصويب و اجراى آيين

 گردند. سازمان منتقل مى

قانون تأمين خدمات  ۴اين ماده و تبصره آن به موجب اليحه قانونى تشكيل سازمان شوراى فنى موضوع ماده  -11ماده 

 لغو شده است. ۲/۹/۱۳۵۸ين دولت و انحالل سازمان تأمين خدمات درمانى مصوب درمانى مستخدم

 

 اركان و تشكيالتفصل دوم: 

 اساسنامه سازمان تأمين اجتماعى

 كليات )هدف و وظايف( بخش اول:

سازمان  قانون تشكيل»شـود و بر اساس  سازمان تأمين اجتماعى كه در اين اساسنامه اختصاراً سازمان ناميده مى -1ماده 

تـشكيل شـده اسـت، داراى شخصيت حقوقى و استقالل مالى و ادارى است و امور آن « ۱۳۵۸تأمين اجتماعى مصوب 

 منحصراً طبق مقررات اين اساسنامه اداره خواهد شد.

هايى در تهران و  سازمان براى اجراى وظايف خود، داراى تـشكيالت مركـزى و واحـدها و شعب و نمايندگى -۲ماده 

 شهرستانها خواهد بود. 

عـالى تأمين اجتماعى و تصويب هيأت هاى مالى و معامالتى با پيشنهاد هيأت مديره و تأييد شوراى نامه آيين -۳ماده 

عـالى نامـه استخدامى سازمان با پيشنهاد هيـأت مـديره و تأييـد شـوراى وزيران قابل اجرا خواهـد بـود و همچنـين آيـين

ى و تصويب سازمان امورادارى و استخدامى كشور قابل اجرا خواهد بـود، سـازمان مكلـف است ظرف تـأمين اجتمـاع

ا و تـصويب هـاى مـذكور را تهيـه و بـه شورا تقديم دارد و تا تأييد شـورنامهسه ماه از تاريخ تصويب اين اساسنامه، آيين

 خدامى فعلى صندوق تأمين اجتماعى معتبر خواهد بود. هـاى مـالى و معامالتى و استنامـههيـأت وزيـران، آيـين

 دارايى و درآمدهاى سازمان:  -4ماده 

قـانون تـشكيل وزارت بهدارى و بهزيستى مصوب  ۱۰كليه وجوه و دارايى صندوق تأمين اجتمـاعى موضـوع مـاده  -الف

 . ۱۳۵۵تيرماه 

و قـانون تـشكيل وزارت بهدارى و بهزيستى و قانون تشكيل هايى كه بر اساس قـانون تـأمين اجتمـاعى  كليه حق بيمه -ب

 شود.  سازمان تأمين اجتماعى دريافت مى
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 كارانداختن وجوه و ذخاير و اموال سازمان. درآمدهاى حاصل از به -ج

 وجوه حاصل از خسارات و جزاهاى نقدى موضوع قانون تأمين اجتماعى.  -د

 ها و هدايا.كمك -ه

 تيارات سازمان عبارت است از: وظايف و اخ -5ماده 

آورى و تمركز كليه وجوه موضوع حق بيمه مشمولين قانون تأمين اجتماعى و ساير وجوه و درآمدهاى  جمع -الف

 بردارى از وجـوه و ذخـاير و اموال سازمان.  گذارى و بهره حاصل از سرمايه

 انجام تعهدات موضوع قانون تأمين اجتماعى.  -ب

 بردارى از وجوه ذخاير سازمان. و بهرهگذارى  سرمايه -ج

 

 ركان سازمانبخش دوم: ا

 اركان سازمان عبارتند از:  -6ماده 

 شود.  عالى سازمان تأمين اجتماعى كه در اين اساسنامه شورا ناميده مىالف( شوراى

  .ب( هيأت مديره

  .ج( مدير عامل

  .د( هيأت نظارت

 عالى عبارتند از: اعضاى شوراى -7ماده 

 شش نفر نمايندگان دولت به شرح زير:  -لفا

 وزير رفاه و تأمين اجتماعى كه رياست شورا را برعهده خواهد داشت.  -۱

 وزير كار و تأمين اجتماعى يا معاون او.  -۲

 جمهور يـا معـاون او و يـا نماينـده تام االختيار معاون. ريزى و نظارت راهبردى رئيس معاون برنامه -۳

 االختيار وزير. ر اقتصاد و دارايى و يا معاون او و يا نماينده تاموزير امو -۴

 وزير تعاون.  -۵

 االختيار وزير. وزير صنايع و معادن و يا معاون او و يا نماينده تام -۶

 پنج نفر نمايندگان كارفرمايان به شرح زير: -ب

هـاى صنفى كارفرمايان در صورت  ى انجمنصنعتى به انتخاب كـانون عـال -سه نفر كارفرماى واحدهاى توليدى  -

 صورت به انتخاب وزير كار و امـور اجتماعى. تشكيل و در غير اين

جع به تشكيل سازمان اليحه قانونی را دو نفر كارفرماى واحدهاى صنفى و بازرگانى به انتخاب كانون عالى انجمـن -

 صـورت توسـط وزيـر كـار و امـور اجتماعى. ر اينهـاى صنفى كارفرمايان در صورت تشكيل و در غيبهزيستی كشور

 سه نفر نمايندگان بيمه شدگان به شرح زير:  -ج

شدگان واحدهاى توليدى صنعتى حـسب مـورد بـه انتخـاب كانون عالى شوراهاى اسالمى كار، يك نفر نماينده بيمه -

 ران.هـاى صـنفى كـارگران يـا مجمـع نمايندگان كارگ كانون عـالى انجمن
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شدگان واحدهاى ادارى دولتى به انتخاب اتحاديه كارمندان دولـت و مادام كه اتحاديه مذكور يك نفر نماينده بيمه -

 تشكيل نشده است به انتخاب وزير رفاه و تأمين اجتماعى. 

سالمى كار، شدگان واحدهاى صنفى و بازرگانى حسب مورد به انتخـاب كانون عالى شوراهاى ايك نفر نماينده بيمه -

 هاى صنفى كـارگران و يـا مجمـع نمايندگان كارگران. كانون عالى انجمن

 شـوند و تجديـد انتخاب آنها بالمانع است. اعضاى انتخابى شورا براى مدت سـه سـال انتخـاب مـى -8ماده 

يش از سه جلسه متوالى شده و كارفرماى شورا فوت يا استعفاكند يا بچنانچه هر يك از اعضاى گروه بيمه -1تبصره 

بدون عذر موجه غيبت نمايـد، جانـشين او بـراى بقيـه مدت مقرر به نحو مذكور در فوق انتخاب خواهد شد، تشخيص 

 عذر موجـه بـا رئـيس شورا خواهد بود. 

 شود. تصميمات شورا با اكثريت آرا اتخاذ مى -۲تبصره 

 وظايف و اختيارات شورا به شرح زير است:  -9ماده 

 هاى اجرايى كه طبق مقـررات قـانون تـأمين اجتمـاعى يـا سـاير قوانين به آن محول شده است. نامه تصويب آيين -

 مشى و سياست كلى تأمين اجتماعى بـه پيـشنهاد هيـأت مديره سازمان. اتخاذ تصميم درباره خط -

 تصويب تشكيالت كلى سازمان به پيشنهاد هيأت مديره سازمان.  -

 يدگى به بودجه و گزارش مالى و ترازنامه و تصويب آن. رس -

تعيين حقوق و مزاياى مديرعامل و اعضاى هيأت مديره با تأييد شوراى حقـوق و دستمزد و حق حضور اعضاى  -

 الزحمه اعضاى هيأت نظارت.  انتخابى شورا و حق

 ن وجوه ذخاير سازمان. انداخت كارگذارى و به خصوص سرمايه تصويب پيشنهادات هيأت مديره در -

 منقول سازمان.  تصويب خريد و فروش اموال غير -

 گردد. بررسى و اتخاذ تصميم درخصوص ساير مواردى كه بنا به پيـشنهاد هيـأت مـديره سازمان در شورا مطرح مى -

داشته باشد، هاى تخصصى  توانـدكميته شورا براى بررسى و اظهارنظر درخصوص مسايل تأمين اجتماعى مى -تبصره

 رسد.اى خواهد بود كه به تصويب شورا می نامه هـاى تخصـصى آن طبق آيين ترتيب تشكيل جلسات شورا و كميته

 هيأت مديره

 نفر به شرح زير است:  ۳اعضاى هيأت مديره مركب از  -10ماده 

مين اجتماعى داراى بصيرت و باشد از بين افرادى كه در امـور تأ رئيس هيأت مديره كه سمت مديرعامل را دارا مى -

 شود.  شود منصوب مى سوابق ممتد باشـد و بـا پيـشنهاد وزيـر رفـاه و تـأمين اجتماعى و تصويب هيأت وزيران تعيين مى

 شوند. دو نفر عضو اصلى هيأت مديره با پيشنهاد وزير رفاه و تأمين اجتماعى و تـصويب هيأت وزيران تعيين مى -

ترتيب مذكور در مورد اعضاى اصلى،  بدل هيأت مديره كه از بين اعـضاى عـالى رتبـه سـازمان بـهاليك نفر عضو علی -

 تعيين خواهد شد.

اعضاى هيأت مديره موظفاً انجام وظيفه خواهند كرد و بايد تمام اوقـات در اختيار سازمان باشند و هيچ نوع  -تبصره

 شغل موظف در خارج از سازمان قبول نكنند. 
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باشد، در  مدت مأموريت مديرعامل و اعضاى هيأت مديره سه سال است و تجديـد انتخاب آنها بالمانع مى -11ماده 

هر يك از آنها جانشين آنها بـراى بقيه مدت به ترتيب مذكور تعيين خواهد شد، اعضاى هيأت  ءمورد فوت يا استعفا

 ديد كماكان به كار خود ادامه خواهند داد. مديره پس از اتمـام مـدت مأموريت خود، تا تعيين هيأت مديره ج

 وظايف و اختيارات هيأت مديره به شرح زير است: -1۲ماده 

 هاى اجرايى تأمين اجتماعى به شورا. مشى و برنامهپيشنهاد سياست كلى و خط -

 راجع مربوط. هاى اجرايى موضوع قانون تأمين اجتماعى و ايـن اساسـنامه جهـت پيشنهاد به منامهتأييد آيين -

 تأييد برنامه و بودجه و گزارش مالى و ترازنامه سازمان جهت تصويب شورا. -

 پيشنهاد تشكيالت سازمان در حدود بودجه مصوب جهت تصويب شورا.  -

گذارى از محل وجـوه و ذخـاير سـازمان و تهيه پيشنهاد الزم جهت طرح و  بردارى و سرمايهبررسى در مورد بهره -

 شورا. تصويب در 

 مناط اعتبار خواهد بود.  ءتصميمات هيأت مديره به اكثريت آرا -1۳ماده 

ترين مرجع اجرايى سازمان باشـد عالیول اداره امـور سـازمان مـىئيس هيأت مديره و مديرعامل كه مسئر -14ماده 

 بوده و بر كليه تـشكيالت و كاركنـان سـازمان رياسـت دارد. 

 عامل به شرح زير است: وظايف و اختيارات مدير

 اجراى مصوبات شورا و هيأت مديره. -

 تهيه و تنظيم بودجه و برنامه و گزارش مالى و ترازنامه سـازمان و پيـشنهاد آن بـه هيأت مديره. -

 پيشنهاد تشكيالت سازمان به هيأت مديره جهت تأييد و تقديم آن به شورا جهـت تصويب.  -

 م از استخدامى، مالى، معـامالتى و غيـره بـه هيـأت مديره جهت تصويب.مشى عملياتى اعپيشنهاد خط -

 مشى و مقررات و اختيارات مصوب.اداره امور سازمان در حدود خط -

تواند اين اختيار  باشد و مى مديرعامل در مقابل اشخاص حقيقى يـا حقـوقى و كليـه مراجـع قـانونى نماينـده سازمان مى -

 كند اعمال نمايد. ـيله وكـال يـا نماينـدگانى كـه تعيين مىوسرا شخصاً يا به

تواند قسمتى از اختيارات و وظايف خود را به هيأتى يـا بـه هريك از اعضاى هيأت مديره يا هر  مديرعامل مى -15ماده 

 يك از كاركنان سازمان تفويض نمايد.

 هيأت نظارت

 ح زير است: اعضاى هيأت نظارت مركب از سه نفر به شر -16ماده 

 يك نفر نماينده دولت به انتخاب وزير دارايى و امور اقتصادى.  -۱

هاى صنفى كارفرمـايى و تا زمانى كه كانون مذكور تشكيل  يك نفر نماينده كارفرمايان به انتخاب كانون عالى انجمن -۲

  نشده است، يك نفـر از بـين كارفرمايـان بـه انتخـاب وزير كار و امور اجتماعى.

 يك نفر نماينده بيمه شدگان از بين اعضاء شوراهاى اسالمى كار به انتخاب وزيركار و امور اجتماعى. -۳

 وظايف و اختيارات هيأت نظارت به شرح زير است:  -17ماده 

 نظارت بر حسن اجراى اين اساسنامه و قانون تأمين اجتمـاعى و تطبيـق عمليـات سازمان با مقررات قانونى. -
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 عالى. رنظر در مورد ترازنامه تنظيمى سازمان، قبل از طرح در شوراىاظها -

انجام وظايف ديگرى كه به موجب ايـن اساسـنامه يـا قـانون تـأمين اجتمـاعى و مقررات ديگر در صالحيت هيأت  -

 نظارت است.

اى گرفتن اطالعات الزم و هيأت نظارت حق مداخله در امور سازمان را ندارد و در اجـراى وظـايف خود بر -1تبصره 

رسيدگى به دفاتر و مدارك بايد به مديرعامل مراجعه نمايد و مديرعامل موظف است هرگونه مدارك يا توضيحاتى كه 

 مـورد نيـاز باشـد، در اختيار هيأت نظارت بگذارد. 

مايد مراتب را به اطالع چنانچه هيأت نظارت در اداره امور سازمان عملى خالف قانون و مقررات مشاهده ن -۲تبصره 

 مديرعامل خواهد رساند. 

شـود و تجديـد انتخـاب اعضاى آن بالمانع است در موارد  هيأت نظارت براى مدت سه سـال انتخـاب مـى -18ماده 

 تعيين خواهد شد.  ۱۶هر يك جانشين وى بـراى بقيـه مـدت به نحو مذكور در ماده  ءفوت يا استعفا

اى خواهد بود كه به تصويب هيأت نامه هيأت نظارت و طرز تشكيل جلـسات آن، طبـق آيـينامور داخلى  -19ماده 

 رسد.مذكور می

 

 امور مالى بخش سوم:

هيأت مديره مكلف است تا اول دي ماه هر سـال بودجـه كـل سـازمان را براى سال بعد تنظيم و به شورا  -۲0ماده 

 ا پـانزدهم اسفندماه بودجه سال بعد را تصويب و به هيأت مديره ابالغ نمايد. پيشنهاد نمايد. شورا مكلف اسـت حـداكثر تـ

ترازنامه ساالنه و گزارش مالى و صـورت دارايـى و بـدهى سـازمان بايـد حداكثر لغايت شهريورماه سال بعد  -1تبصره 

موظف است حداكثر ظرف توسط مديرعامل جهت رسيدگى به هيأت مـديره و هيأت نظارت ارسال گردد، هيأت مديره 

مـدت سـى روز از تاريخ وصول نظرات هيأت نظارت در مورد ترازنامه و گزارش صورت مذكور ترازنامـه را به انضمام 

 يك نسخه از نظرات هيأت نظارت به شورا تقديم دارد. 

ارش مالى و صورت اى از نظرات خـود را در مـورد ترازنامـه ساالنه و گز هيأت نظارت مكلف است نسخه -۲تبصره 

 روز از تاريخ دريافت آن به هيأت مديره تسليم كند.  ۶۰دارايى و بدهى سازمان حداكثر ظرف مدت 

ها و  مانده درآمد پس از وضع مخارج و كليه درآمدهاى حاصل از خـسارات و زيان ديركرد و بهره سپرده -۲1ماده 

گذارى از وجوه و اموال سازمان كالً به  بردارى يا سرمايه بهره سود اوراق بهادار و درآمد حاصل از فروش يا واگذارى يا

 حساب ذخـاير سـازمان منظور خواهد شد. 

 ها و مقررات فعلى معتبر خواهد بود. نامههاى موضوع اين اساسنامه، آييننامهتا تصويب آيين -۲۲ماده 

نامه  ه موقع اجـرا گذارده خواهد شد. )آيينعالى سازمان، پس از تصويب شورا بنامه داخلى شوراى آيين -18ماده 

 ۴/۳/۱۳۶۷به تصويب هيأت وزيران دولت موقت رسـيده و در تاريخ  ۱۰/۶/۱۳۵۸شوراى عالى تأمين اجتماعى در تاريخ 

 مورد اصالح و تصويب قرار گرفته است(
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 مأخذ احتساب حق بيمه و نحوه وصول آن -منابع درآمد  :فصل سوم

 باشد: مد سازمان به شرح زير مىمنابع درآ -۲8ماده 

به ميزان بيست و هشت درصد مزد يا حقوق است كه هفت درصد آن به  ۱۳۵۴حق بيمه از اول مهرماه تا پايان سال  -۱

 وسيله دولت تأمين خواهد شد. عهـده كارفرما و سه درصد بهعهده بيمه شـده و هجـده درصـد بـه

 ل سازمان. درآمد حاصل از وجوه و ذخاير و اموا -۲

 هاى نقدى مقرر در اين قانون.  وجوه حاصل از خسارات و جريمه -۳

 ها و هدايا. كمك -۴

حق بيمه سهم كارفرما بيست درصد مزد يا حقوق بيمه شده خواهد بود و با احتساب سهم  ۱۳۵۵از اول سال  -1تبصره 

 يابد. شده و كمك دولت كل حق بيمه به سى درصد مزد يا حقوق افزايش مىبيمه

طور يكجا در بودجه ساالنه كل كشور منظور و به سازمان دولت مكلف است حق بيمه سهم خود را به -۲تبصره 

 پرداخت كند. 

سازمان بايد حداقل هر سه سال يك بار، امـور مـالى خـود را بـا اصـول محاسبات احتمالى تطبيق و مراتب را  -۳تبصره 

 عالى گزارش دهد. به شوراى

هاى ناشى از  اين قانون حـسب مورد، براى تأمين هزينه ۲۸نه درصد از مأخذ محاسبه حق بيمه مذكور در ماده  -۲9ماده 

 يابد و بقيه به ساير تعهدات اختصاص خواهد يافت.  ايـن قانون تخصيص مى ۳موارد مذكور در بنـدهاى الـف و ب مـاده 

  باشد. عهده سازمان مىشود به داخـت نمىاز طـرف كارفرمـا پرشـدگان كـه غرامت دستمزد ايام بيمارى بيمه -تبصره

ايـن قانون حق بيمه مقرر را كسر و به  ۲مـاده  ۵كارفرمايان موظفند از كليه وجوه و مزاياى مذكور در بنـد  -۳0ماده 

 اضافه سهم خود به سازمان پرداخت نمايند.  

شنهاد هيأت اى كه به پي نامه يى، پوشاك و نظاير آنها طبـق آئيننقدى مستمر مانند مواد غذا ارزش مزاياى غير -تبصره

 گردد.  عالى خواهد رسـيد بـه طـور مقطوع تعيين و حق بيمه از آن دريافت مىمديره به تصويب شوراى

شود  مىوسـيله مشتريان يا مراجعين تأمين سمتى از مـزد و درآمـد آنهـا بهشدگانى كه تمام يا قدر مورد بيمه -۳1ماده 

عالى تعيين و مأخذ دريافت حق بيمه درآمد تقريبى هر طبقه يا حرفـه مقطوعـاً بـه پيـشنهاد هيأت مديره و تصويب شوراى

 قرار خواهد گرفت. 

دارند حق بيمه به مأخذ كل درآمد ماهانه آنها احتساب و شدگانى كه كارمزد دريافت میدر مورد بيمه -۳۲ماده 

گيرد كمتر  اى كه به حداقل مزد كارگر عادى تعلق مى حق بيمه در هيچ مورد نبايد از حـق بيمهگردد. اين  دريافت مى

 باشد. 

حال ميزان حق بيمه در اين مورد ا حقوق آنها پرداخت شـود و درهرحق بيمه كارآموزان بايد به نسبت مزد ي -۳۳ماده 

كه مزد يا حقوق كارآموز كمتر از تر باشد. درصورتىگيرد كم لـق مىنبايد از ميزانى كه به حداقل مزد يـا حقـوق تع

 عهده كارفرما خواهد بود.التفاوت حق بيمه سهم كارآموز به حداقل دستمزد باشـد پرداخت مابه
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شده براى دو يا چند كارفرمـا كـار كنـد هـر يـك ازكارفرمايان مكلفند به نسبت مزد يا كه بيمهدرصورتى -۳4ماده 

شده را از مزد يا حقوق او كسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت بيمهزند حق بيمه سهم پردا حقوقى كه مى

 نمايند. 

-شدگان بعضى از فعاليتتواند در موارد لزوم با تصويب شوراى عالى سازمان، مـزد يـا حقوق بيمه سازمان مى -۳5ماده 

هاى نقدى را بر همان اساس محاسبه و طوع وصول و كمكبندى نمايد و حق بيمه را به مأخـذ درآمـد مقها را طبقه

 پرداخت نمايد.

باشد و مكلف است در موقع شـده بـه سـازمان مىـود و بيمـهكارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خ -۳6ماده 

يه نمايـد. ده به سازمان تأدشده را كـسر نموده و سهم خود را بر آن افزوت مزد يا حقوق و مزايا، سهم بيمهپرداخ

شده خوددارى كند شخـصاً مـسئول پرداخـت آن خواهـد بـود تأخير كسرحق بيمه سهم بيمه ه كارفرمـا ازكتىوردرص

 شده نخواهد بود. ع مـسئوليت و تعهـدات سازمان در مقابل بيمهحق بيمه يـا عـدم پرداخـت آن رافكارفرما در پرداخت 

شود مكلفند حق  اين قانون تأمين مى ۳۱از درآمد آنها به ترتيب مذكور در مـاده  شدگانى كه تمام يا قسمتىبيمه -تبصره

مسئول پرداخت حق بيمه حال كارفرما كارفرما تأديه نمايند ولى درهر بيمه سهم خود را بـراى پرداخـت بـه سـازمان بـه

 خواهد بود.

صورت قانون اعم از اينكه انتقال بهمـشمول ايـن هاى  هنگام نقل و انتقال عين يا منافع مؤسـسات و كارگاه -۳7ماده 

رسمى انجام بگيرد انتقال  طور رسمى يا غيره باشد و اعم از اينكه انتقال بهقطعى، شرطى، رهنى، صلح حقوق يا اجار

طالبه دهنده مق بيمه و متفرعـات آن از انتقـالگيرنده مكلـف اسـت گواهى سازمان را مبنى بر نداشتن بدهى معوق بابت ح

كه اركننده استعالم نمايند درصورتىنمايد. دفاتر اسناد رسمى مكلفند در موقع تنظيم سند از سازمان راجـع بـه بدهى واگذ

روز از تـاريخ ورود برگ استعالم به دفتر سازمان پاسـخى بـه دفترخانـه ندهـد، دفترخانـه معاملـه را  ۱۵سازمان ظـرف 

تواند با  داشته باشد مى كه بنا به اعالم سـازمان واگذاركننـده بـدهىد. درصورتىاصاحساب ثبت خواهد كربـدون مف

حق واگذاركننده را نسبت به اعتراض به تشخيص  پرداخت بدهى معامله را انجام دهد بدون اينكه پرداخـت بـدهى

ده و دهنتقـالى مـذكور انسازمان و رسيدگى به ميزان حق بيمه ساقط كند. در صورت انجام معامله بدون ارائه گـواه

 گيرنــده بــراى پرداخــت مطالبــات ســازمان داراى مــسئوليت تــضامنى خواهنــد بــود.  انتقـال

هـا و شـوراى مركـزى اصناف و ساير مراجع ذيربط  هاى دولتى همچنين شهردارىها و مؤسسات و شركت وزارتخانه

را از متقاضى يا هـر نـوع فعاليت ديگر مفاصاحساب پرداخت حق بيمه  مكلفند در موقع تقاضاى تجديد پروانه كسب

 باشد. هرحـال تجديد پروانه كسب موكول به ارايه مفاصاحساب پرداخت حق بيمه مىمطالبه نماينـد. در

 سـازمان مكلـف اسـت حـداكثر پـس از يـك مـاه از تـاريخ ثبـت تقاضـا مفاصاحساب صادر و به تقاضاكننده -تبصره

 تسليم نمايد. 

شود كارفرما بايد در  طور مقاطعه به اشخاص حقيقى يـا حقـوقى واگذار مىدر مواردى كه انجام كار به -۳8ماده 

كاران فرعى را نزد ركنان خود همچنين كاركنان مقاطعهكار را متعهد نمايد كه كاكند مقاطعه قراردادى كه منعقد مى

خت پنج درصد بهاى كل كـار اين قانون بپردازد. پردا ۲۸به ترتيب مقرر در ماده  سازمان بيمه نمايد و كل حق بيمه را

 كار از طرف كارفرما موكول به ارايه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بـود. مقاطعه
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نند ك كارانى كه صورت مزد و حق بيمه كاركنان خود را در موعـد مقـرر بـه سازمان تسليم و پرداخت مىدر مورد مقاطعه

-هرگاه كارفرما آخرين قسط مقاطعه معادل حق بيمه پرداختى بنا به درخواست سـازمان از مبلغ مذكور آزاد خواهد شد.

كـار را بـدون مطالبـه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بيمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق 

ها و كـار مطالبه و وصول نمايد كليه وزارتخانهاختـه اسـت از مقاطعـهدارد وجوهى را كه از اين بابت بـه سـازمان پرد

و مؤسـسات غيردولتـى و مؤسـسات « شوراى مركـزى اصـناف»ها هـاى دولتـى و همچنـين شهردارىكتمؤسسات و شر

 باشند. المنفعه مشمول مقررات اين ماده مى خيريـه و عام

هاى اجتماعى سابق مكلفند، مطالبات سازمان تأمين  قانون بيمه ۲۹و ماده  كليه كارفرمايان موضوع اين ماده -تبصره

كاران و مهندسين مشاورى كه حداقل يك سال از تاريخ خاتمه، تعليق و يا فسخ قرارداد آنان گذشته  اجتماعى از مقاطعه

ب سازمان تأمين اجتماعى ه مفاصاحسانان شاغل در اجراى قرارداد و ارائو در اين فاصله جهت پرداخـت حق بيمه كارك

درصد كل كار و  كـاران و مهندسـين مـشاور از محـل پـنج اند را ضمن اعالم فهرست مشخصات مقاطعه مراجعه ننموده

پس از قطعى شدن، طبق قانون و بر اساس  آخرين قسط نگهدارى شده به اين سازمان پرداخت نمايند. ميـزان حـق بيمـه

اجتماعى و ابالغ مجدد به پيمانكار جهت پرداخت بدهى حـق بيمـه  قانون تـأمين ۴۴اده آراء هيأت تجديدنظر موضوع م

 روز از تـاريخ ابالغ، توسط سازمان تأمين اجتماعى اعالم خواهد شد.  ۲۰ظـرف 

اجتماعى تهيه و به تصويب هيأت  اى خواهـد بـود كـه توسـط سـازمان تـأمين نامه نحوه اجراى تبصره به موجب آيين

 رسد.زيران میو

د. همچنين كارفرما مكلف است حق بيمه مربوط به هر ماه را حداكثر تا آخرين روز ماه بعد به سازمان بپرداز -۳9ماده 

صورت مـزد كـه بـه تـصويب نامه طرز تنظيم و ارسال  شدگان را به ترتيبى كـه در آيينصورت مزد يا حقوق بيمه

سازمان تسليم نمايد. سازمان حداكثر ظرف شـش ماه از تـاريخ دريافـت صورت  عـالى سـازمان خواهد رسيد بهشـوراى

مزد، اسناد و مدارك كارفرما را مورد رسيدگى قرار داده و در صورت مـشاهده نقص يا اختالف يا مغايرت به شرح ماده 

اد و مدارك امتناع كند سازمان ه اسنئنمايد. هرگاه كارفرما از ارا التفاوت را وصـول می اين قانون اقدام و مابه ۱۰۰

 التفاوت حق بيمه را رأساً تعيين و مطالبه و وصول خواهد كرد. مابه

تواند  اين قانون خوددارى كند سازمان مى ۳۹كه كارفرما از ارسال صورت مزد مذكور در ماده درصورتى -40ماده 

 حق بيمه را رأساً تعيين و از كارفرمـا مطالبـه و وصـول نمايد.

عالى توانـد بـه پيـشنهاد هيـأت مديره و تصويب شوراى در مواردى كه نوع كار ايجاب كند، سازمان مى -41ه ماد

 يافته تعيين و حق بيمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نمايد.مان نسبت مزد را به كل كار انجامساز

تواند شده از طرف سازمان معترض باشد مىير تعيينكه كارفرما به ميزان حق بيمه و خسارات تأخدرصورتى -4۲ماده 

ظرف سى روز از تاريخ ابـالغ، اعتـراض خـود را كتباً به سازمان تسليم نمايد. سازمان مكلف است اعتراض كارفرما را 

حداكثر تا يك مـاه پس از دريافت آن در هيأت بدوى تشخيص مطالبـات مطـرح نمايـد در صـورت عـدم اعتراض 

اين قانون  ۵۰شده طبق ماده ا ظرف مـدت مقـرر، تـشخيص سـازمان قطعـى و ميـزان حـق بيمـه و خسارات تعيينكارفرم

 وصول خواهد شد.

 گردند:  هاى بدوى تشخيص مطالبات سازمان از افراد زير تشكيل مىهيأت -4۳ماده 
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 خواهـد داشت. عهـده نماينده وزارت رفاه و تأمين اجتماعى كـه رياسـت هيـأت را بـه -۱

يك نفر به عنوان نماينده كارفرما به انتخاب اتـاق بازرگـانى و صـنايع و معـادن ايران در مورد بازرگانان و صاحبان  -۲

ه معرفى شوراى مركزى اصناف در مورد افراد صنفى و صاحبان حرف و يا يك نفر نماينده صنف مربـوط بصنايع 

 مشاغل آزاد. 

 عالى تأمين اجتماعى. وراىيك نفر به انتخاب ش -۳

نماينده كارگران، در مورد كارگران مشمول قانون تأمين اجتماعى حسب مورد به انتخاب كانون عالى شوراهاى  -۴

در صـورت تـشكيل و در غيـر  هاى صنفى كارگران و يا جمع نمايندگان كـارگران اسالمى كار، كانون عالى انجمن

 و امور اجتماعى. صـورت بـه انتخاب وزير كارايـن

خسارات يك ميليون و پانصد هزار  كه مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق بيمه وهاى بدوى درصورتىآراء هيأت

كه مبلـغ االجرا خواهد بود. درصورتىالزمريال يا كمتر باشد و يا اينكه در موعد مقـرر مـورد اعتراض واقع نشود قطعى و 

روز از تـاريخ ابالغ واقعى يا  ۲۰يك ميليون و پانصد هزار ريال باشد كارفرما و سازمان ظرف مـورد مطالبـه بيش از 

 قانونى رأى هيأت بدوى حق تقاضاى تجديدنظر خواهند داشت.

 شود:  ها بـا شـركت افـراد زير تشكيل مىهاى تجديدنظر تشخيص مطالبات در مركز استانهيأت -44ماده 

 عهـده خواهـد داشت.اعى كـه رياسـت هيـأت را بـهتأمين اجتم نماينده وزارت رفاه و -۱

 يك نفر از قضات دادگسترى به انتخاب رئيس قوه قضاييه.  -۲

 عالى تأمين اجتماعى. يك نفر به انتخاب شوراى -۳

 نماينده سازمان به انتخاب رئيس هيأت مديره و مديرعامل سازمان.  -۴

ما به انتخاب اتـاق بازرگـانى و صـنايع و معـادن ايران در مورد بازرگانان و صاحبان يك نفر به عنوان نماينده كارفر -۵

 صنايع يا يك نفـر نماينـده شـوراى مركـزى اصناف در مورد افراد صنفى و صاحبان حرف و مشاغل آزاد.

 آراء هيأت تجديدنظر قطعى و الزم االجرا است.

دگى را به كارفرما ابالغ خواهند كرد و حضور كارفرما براى اداى هاى بدوى و تجديدنظر تاريخ رسيهيأت -تبصره

 توضيحات بالمانع است. 

ها و ترتيب رسيدگى و صدور رأى و نحوه تسليم اعتراض و درخواست تجديدنظر و تشكيل جلسات هيأت -45ماده 

 عالى سازمان خواهد رسيد.ب شوراىاى خواهد بود كه بـه پيـشنهاد هيأت مديره سازمان به تصوي نامه ابالغ به موجب آئين

-قسط ماهانه تقسيط نمايد و در اين وشـشارفرما بدهى او را حداكثر تا سـیتواند به درخواست ك سازمان مى -46ماده 

كه هره به سازمان بپردازد. درصورتىصورت كارفرما بايد معـادل دوازده درصـد در سـال نسبت به مانده بدهى خود ب

اين  ۵۰ـك از اقساط مقرر را در رأس موعد مقرر پرداخت نكند بقيه اقساط تبديل به حال شده و طبق ماده كارفرمـا هـر ي

 قانون وصول خواهد شد. 

به موجب قانون منع دريافت خسارات و جرايم و بهـره لغـو شـده و قـانون  ۱۳/۴/۱۳۶۱اين تبصره در تاريخ  -تبصره

 الحات بعدى جايگزين آن شده است.و اص ۹/۵/۱۳۷۳دريافت جرايم نقدى مصوب 



 «وکیل عدلیه»/ گروه وکالی  16

 

 

كارفرمايان مكلفند صورت مزد و حقوق و مزاياى بيمه شدگان همچنـين دفاتر و مدارك الزم را در موقع  -47ماده 

توانند از تمام يا قسمتى از دفاتر و مدارك مذكور  مراجعه بازرس سازمان، در اختيار او بگذارند. بازرسـان سازمان مى

هيـه و براى كسب اطالعات الزم به هريك از رؤسا و كارمندان و كـارگران كارگـاه و مراجـع رونوشت يا عكس ت

هاى مشمول قـانون را مـورد بازرسى قرار دهند و داراى همـان  ذيربط مراجعه نمايند. بازرسان سازمان حق دارند كارگاه

ند بود. نتيجه بازرسى حـداكثر ظـرف يـك مـاه از قانون كار خواه ۵۳و  ۵۲هاى مـذكور در مـواد اختيـارات و مـسئوليت

 طـرف سـازمان بـه كارفرما اعالم خواهد شد. 

ايـن قـانون گـروه جديـدى را مشمول بيمه اعالم نمايد ملـزم بـه  ۷از تاريخى كه سازمان با توجه به مـاده  -48ماده 

اهد بود و كارفرمايان موظفند حق بيمـه را از همـان شدگان خو انجـام تعهـدات قـانونى طبـق مقـررات نـسبت بـه بيمه

 تـاريخى كـه گـروه مزبور مشمول بيمه اعالم شده است به سازمان بپردازند.

شدگان تواند مزد يا حقوق بيمه ازمان مىدر صورت عدم ارسال صورت مزد در موعد مقرر از طرف كارفرما س -تبصره

انون مبناى تعيين حق بيمه قرار گرفته است احتساب و مأخذ پرداخت مزاياى اين ق ۴۰را بر اساس مأخذى كه طبق ماده 

توانـد مزاياى نقدى  شده به طريق مذكور ميسر نباشد سازمان مىواردى كه تعيين مزد يا حقوق بيمهنقدى قرار دهـد. در م

 الحساب پرداخت نمايد. طور علیرا به مأخذ حداقل مزد يا حقوق به

 باشد. سازمان ناشى از اجـراى ايـن قـانون در عـداد مطالبـات ممتـاز مىمطالبات  -49ماده 

هاى نقدى كه ناشى از اجراى اين قانون يا قوانين  مطالبات سازمان بابت حق بيمه و خسارات تأخير و جريمه -50ماده 

و  ۹۰و  ۶۶نجام شده طبق مواد هاى ا هاى اجتمـاعى روستاييان باشد، همچنين هزينه هاى اجتماعى و قانون بيمه سابق بيمه

بوط االجرا بـوده و طبـق مقررات مر اين قانون در حكم مطالبات مستند به اسناد الزم ۱۰۰و  ۹۸خـسارات مـذكور در مواد 

نامه اجرايى اين ماده حداكثر  باشد. آيين وسـيله مـأمورين اجـراى سـازمان قابـل وصول مىبه اجراى مفاد اسناد رسمى به

ماه از تاريخ تـصويب ايـن قــانون از طــرف ســازمان تهيــه و پــس از تــصويب وزارت رفــاه اجتمــاعى و  ظرف شش

نامـه مزبـور مقـررات ايـن ماده توسط مأمورين  وزارت دادگسترى به موقع اجرا گذارده خواهد شد. تا تصويب آيين

 هاى اجتماعى اجرا خواهد شد. قـانون بيمه ۳۵نامه مـاده  اجراى احكام محاكم دادگسترى بر اساس آيين

 

 مقررات مالى :فصل چهارم

الى عماه هر سال بودجه كل سازمان را براى سال بعد تنظيم و به شوراى هيأت مديره مكلف است تا اول دي -51ماده 

ال بعد را تصويب و به عـالى سـازمان مكلـف است حداكثر تا پانزدهم اسفندماه بودجه سسازمان پيشنهاد نمايد. شوراى

 هيـأت مـديره ابـالغ نمايد.

قانون تأمين خدمات درمانى مستخدمين دولـت و  ۴به موجب اليحه قانونى تشكيل شوراى فنى موضوع ماده  -تبصره

و متعاقبـاً قـانون الـزام سـازمان تـأمين اجتمـاعى مصوب  ۱۲/۹/۱۳۵۸انحـالل سـازمان تـأمين خـدمات درمـانى مـصوب 

 منتفى است. ۵۲ماده  ۲و تبصره  ۵۱تبصره ماده  ۲۱/۸/۱۳۶۸

ها و  مانده درآمد پس از وضع مخارج و كليه درآمدهاى حاصل از خسارات و زيان ديركرد و بهره سپرده -5۲ماده 

بردارى از اموال سازمان  هـا و درآمـد حاصل از فروش و يا واگذارى و يا بهره گـذارىسود اوراق بهادار و سـود سـرمايه

 كالً به حـساب ذخـاير منظور خواهد شد. 
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منقول و  عالى سازمان هر سال به پيـشنهاد هيـأت مـديره از محـل ذخـاير مبلغى جهت خريد اموال غيرشوراى -1تبصره 

 هيـزات جديـدكه اعتبار آن در بودجه سازمان تأمين نشده باشد تخصيص خواهد داد. ها يا تأسيسات و تج ايجاد ساختمان

قانون تأمين خدمات درمانى مستخدمين دولـت و  ۴به موجب اليحه قانونى تشكيل شوراى فنى موضوع ماده  -۲تبصره 

 ـازمان تـأمين اجتمـاعى مصوبو متعاقبـاً قـانون الـزام س ۱۲/۹/۱۳۵۸انحالل سـازمان تـأمين خـدمات درمـانى مـصوب 

 منتفى است. ۵۲ماده  ۲و تبصره  ۵۱تبصره ماده  ۲۱/۸/۱۳۶۸

تحت نظر هيأتى ذخاير سازمان نزد بانك رفاه كارگران متمركز خواهد شد بانـك مـذكور ذخاير مزبور را  -5۳ماده 

 ـالى سـازمان، بـه كـار خواهـد انداخت.عبا تـصويب شـوراى

 

 ها و باردارىو بيمارىحوادث  فصل پنجم:

گيرند در صورت مصدوم  شدگان و افراد خانواده آنها از زمانى كه مشمول مقررات اين قـانون قرار مىبيمه -54ماده 

عهده تفاده نمايند. خدمات پزشكى كه بهتواننـد از خدمات پزشكى اس اثر حوادث يا ابـتال بـه بيمـارى مـى شدن بر

است شامل كليه اقدامات درمانى سرپايى، بيمارستانى، تحويل داروهـاى الزم و انجام « رمانىتـأمين خـدمات د»سـازمان 

 باشد. آزمايشات تشخيص طبى مى

 گيرد: خدمات درمانى موضوع اين قانون به دو صورت انجام مى -55ماده 

 شود.  اولويت درمان به روش مستقيم داده مى -الف

اى نامه يم بـا اختيـار و تـشخيص وزارت بهـدارى و بهزيستى به موجب آيينمـستق استفاده از روش درمـان غير -ب

روز پس از تصويب اين ماده واحده تهيه  ۱۵خواهـد بـود كـه وزارت بهداشـت درمـان و آمـوزش پزشكى ظرف مدت 

 و به مرحلـه اجـرا در خواهد آورد. 

ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و به  ه ظرف ششاى ك نامه هاى فوق طبق آيينضوابط استفاده از روش -تبصره

 گردد.  خواهد رسيد تعيين مى« تـأمين خـدمات درمـانى»تصويب شوراى فنـى سـازمان 

شدگان آسيب ديده كه قدرت كار اوليه خود را از دست به منظور توانبخشى، ترميم و تجديد فعاليت بيمه -56ماده 

هايى كه از طرف شوراى  نامه  آنها به كارهاى مناسب ديگر طبق آيين براى اشتغال« رمانىتأمين خدمات د»داده اند سازمان 

اى معلولين اقدام  عالى سازمان خواهد رسيد از طريـق مؤسـسات حرفـهمـذكور پيشنهاد و به تصويب شوراىفنى سازمان 

 خواهد نمود. 

تا يا از شهرستان بـه شهرستان ديگر باشد ترتيب نقل و كه معالجه بيمار مستلزم انتقال او از روسدرصورتى -57ماده 

پيشنهاد و به تصويب شوراى فنى سازمان « تأمين خدمات درمانى»انتقال طبق ضوابطى خواهد بود كه از طرف سـازمان 

 رسد. مذكور می

 نند عبارتند از: ك ايـن قـانون استفاده مى ۵۴هاى مقـرر در مـاده  شده كه از كمك افراد خانواده بيمه -58ماده 

 شده.  همسر بيمه -۱

شود و سن او از شصت سال متجاوز باشد يا طبق  شده زن تأمين مى كه معاش او توسط بيمهشده درصورتى شوهر بيمه -۲

 ن قانون ازكارافتاده شناخته شود.اي ۹۱نظر كميسيون پزشكى موضـوع مـاده 
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 شند:شده كه داراى يكى از شرايط زير با فرزندان بيمه -۳

كمتر از هجده سال تمام داشـته باشـند و در مـورد فرزنـدان انـاث بـه شـرط نداشتن شوهر تا بيست سالگى و يا -الف

 منحصراً طبـق گـواهى يكـى از مؤسـسات رسـمى آموزشى به تحصيل اشتغال داشته باشند. 

 در به كار نباشد. در اثر بيمارى يا نقص عضو طبق گواهى سازمان تأمين خدمات درمانى قا -ب

پنج سال متجاوز باشـد وشده مشروط بر اينكه سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه پدر و مادر تحت تكفل بيمه -۴

ازكارافتـاده باشـند و درهرحـال از سـازمان مـستمرى  ۹۱اده هاى پزشكى موضوع مو يـا اينكـه بـه تـشخيص كميـسيون

 دريافت ننمايند. 

گيرنـد و بنا به تشخيص سازمان تأمين  هاى توانبخشى قرار مى شدگانى كه تحت معالجه و يا درمانبيمه -59ماده 

خدمات درمانى موقتاً قادر به كار نيـستند بـه شـرط عـدم اشتغال به كار و عدم دريافت مزد يا حقوق اسـتحقاق دريافـت 

 غرامـت دسـتمزد را با رعايت شرايط زير خواهند داشت: 

 اى تحت درمان قرار گرفته باشد.  ـاى حرفـههو غير ناشى از كـار يـا بيمـارى اثر حوادث ناشى از كار شده بر بيمه -لفا

شده به سـبب بيمـارى و طبـق گـواهى پزشـك احتيـاج بـه استراحت مطلق يا بسترى شدن داشته  كه بيمهدرصورتى -ب

 ـار بوده و يا در مرخصى استحقاقى باشد.باشد و در تاريخ اعالم بيمـارى مـشغول بـه ك

افتد. شده اتفاق میام وظيفه و به سـبب آن براى بيمهحين انج حوادث ناشى از كار حوادثى است كه در -60ماده 

ها و محوطه آن  شده در كارگاه يا مؤسسات وابسته يا ساختمان مقصود از حين انجام وظيفه تمام اوقاتى است كه بيمه

دار انجام مأموريتى باشد. اوقات مراجعه به  باشـد و يـا بـه دستور كارفرما در خارج از محوطه كارگاه عهده مـشغول كـار

شده از منزل به كارگاه  درمانگاه و يا بيمارستان و يا براى معالجات درمـانى و توانبخـشى و اوقـات رفـت و برگشت بيمه

اينكه حادثه در زمان عادى رفت و برگشت به كارگاه اتفاق افتاده  گردد مشروط بر جزء اوقات انجام وظيفه محسوب مى

افتد حادثه  شـدگان و مـساعدت بـه آنـان اتفـاق میشده حين اقدام براى نجات ساير بيمـه باشد حـوادثى كـه براى بيمه

 شود.ناشى از كار محسوب مى

ـأت مـديره بـه تصويب شوراى عالى سازمان خواهد اى به موجب جدولى كه به پيـشنهاد هيهاى حرفه بيمارى -61ماده 

اى  هاى حرفه نسبت به درمان هر يك از بيمارى« تأمين خدمات درمانى»گـردد مـدت مـسئوليت سـازمان  رسيد تعيين مـى

 شود.  شده به شرحى است كه در جدول مزبور قيد مى پـس از تغييـر كار بيمه

 باشد: ام بيمـارى و ميـزان آن بـه شـرح زيـر مىمدت پرداخت غرامت دستمزد ايـ -6۲ماده 

تأمين »اى و بـه موجب تشخيص سازمان  شده بر اثر حادثه يا بيمارى حرفه غرامت دستمزد از اولين روزى كه بيمه -۱

 ه به سبب بيمـارىقادر به كـار نباشـد پرداخـت خواهد شد. در مواردى كه عدم اشتغال به كار و معالج« خدمات درمانى

 كه بيمار در بيمارستان بسترى نشود غرامت دسـتمزد از روز چهـارم پرداخت خواهد شد. باشـد درصورتى

قادر به كار نبوده و « تـأمين خدمات درمانى»پرداخت غرامت دستمزد تا زمانى كـه بيمـه شـده بـه تـشخيص سـازمان  -۲

 شد ادامه خواهد يافت. به موجب مقررات ايـن قـانون ازكارافتـاده شناخته نشده با

چهـارم ادر تحـت تكفل باشد به ميزان سـهاى كه داراى همسر يا فرزند يـا پـدر و يـا مـشده غرامت دستمزد بيمه -۳

 گردد.  آخـرين مـزد يـا حقـوق روزانـه او پرداخـت مى
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نداشته باشد معادل دوسوم آخرين اى كه همسر يا فرزند يا پـدر و يـا مـادر تحـت تكفـل شده غرامت دستمزد بيمه -۴

بـسترى شـود كـه در « تـأمين خـدمات درمـانى»شده به هزينه سازمان  باشـد مگـر اينكـه بيمه مزد يا حقوق روزانه او مى

 صورت غرامت دستمزد معادل يك دوم آخرين مزد يا حقوق روزانه وى خواهـد بود. ايـن

طور يگر اعزام دارد و درمان او را بهاى را براى معالجه بـه شهرسـتان دشده يمهب« تأمين خدمات درمانى»ن هرگاه سازما -۵

سـرپايى انجـام دهـد عـالوه بـر غرامـت دستمزد متعلق معادل صددرصد غرامت دستمزد روزانه هم بابت هزينه هـر روز 

تياج به همراه داشته باشد عالوه كه به تشخيص پزشك معالج مادام كه بيمار احمت او پرداخت خواهد شد. درصورتىاقا

د يمار از طرف سازمان پرداخـت خواهشده نيز به همراه ب درصـد حقوق يا دستمزد بيمه بر مخارج مسافرت معادل پنجاه

 شد.

شـده بـه منظور محاسبه غرامت دستمزد ايام ، آخرين مزد يا حقوق روزانه بيمهها يا حوادثدر مورد بيمارى -6۳ماده 

روز قبل  ۹۰شـده كه به مأخذ آن حق بيمه دريافت شده است. در آخرين تى بيمهارت است از جمع كل دريافبيمارى عب

بارت است كنند آخرين مـزد ع شدگانى كه كارمزد دريافت مىيم به روزهاى كار و در مورد بيمهاز شـروع بيمـارى تقس

روز قبل از شروع بيمارى تقسيم  ۹۰ده اسـت در آخرين شده كه به مأخذ آن حق بيمه دريافت شاز جمع كل دريافتى بيمه

گيرد كمتر  بر نود مشروط بر اينكه غرامت دستمزد اين مبلغ از غرامت دستمزدى كه به حداقل مزد كارگر عادى تعلق مى

 نباشـد. 

ده باشد متوسط كننده كارمزد ظرف سه مـاه مـذكور مـدتى از غرامـت دستمزد استفاده كرشده دريافت كه بيمهدرصورتى

دستمزدى كه مبناى محاسبه غرامت دستمزد مـذكور قرار گرفته است بـه منزلـه دسـتمزد روزانـه ايـام بيمـارى تلقـى و در 

 شد. محاسـبه منظـور خواهد

شدگان بيمار در مواردى كه كارفرمايان طبق قوانين و مقررات ديگـرى مكلـف باشـند حقوق يا مزد بيمه -64ماده 

 دار معالجه آنها طبق مقررات اين قانون خواهد بود. فقط عهده« تأمين خدمات درمانى»را پرداخت نمايند سازمان خود 

در مواردى كه كارفرمايان طبق قوانين ديگرى مكلف باشند حقوق كارگران معلول خود را پرداخت نمايند  -تبصره

 نون خواهد بود.دار معالجـه آنهـا طبـق مقـررات ايـن قا سازمان فقط عهده

گيرى از تشديد در صورت وقوع حادثه ناشى از كار، كارفرما مكلف است اقـدامات الزم اوليه را براى جلو -65ماده 

كه كارفرمـا صورتىتباً به اطالع سازمان برساند. درعمل آورده و مراتب را ظرف سه روز ادارى كوضع حادثه ديده به

هاى مربوط را خواهد  هزينه« تأمين خدمات درمانى»اى شده باشد سازمان  ل هزينهبابـت اقـدامات اوليـه مذكور متحم

 پرداخت. 

كه ثابت شود وقوع حادثـه مـستقيماً ناشـى از عـدم رعايـت مقررات حفاظت فنى و بروز بيمارى درصورتى -66ماده 

تأمين خـدمات »ندگان او بوده سازمان ناشى از عدم رعايت مقررات بهداشـتى و احتيـاط الزم از طرف كارفرما يا نماي

اين قانون از  ۵۰ها و غيره را پرداخته و طبق مـاده  هاى مربوط به معالجه و غرامات و مستمرى و سـازمان هزينه« درمـانى

 كارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود. 

 الذمه شود.  سازمان از اين بابت بريتواند با پرداخت معادل ده سال مستمرى موضوع ايـن مـاده بـه  مقصر مى -1تبصره 
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صورت وقوع حادثه سازمان و  شده مشمول مقررات مربوط به بيمـه شـخص ثالـث باشـد در هرگاه بيمه -۲تبصره 

شـده انجـام خواهنـد داد و  هاى مقرر در اين قانون را نسبت به بيمه سازمان تأمين خدمات درمانى و يا شخصاً كمك

 حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند. ها را درظفنـد خسارات وارده به سازمانهـاى بيمـه مو شـركت

كه ظرف يك سـال قبـل از زايمان سابقه پرداخت حق بيمه صورتىشده مرد در شده زن يا همسر بيمهبيمه -67ماده 

استفاده نمايد. كمك بـاردارى  توانـد بـه شـرط عـدم اشتغال به كار از كمك باردارى شصت روز را داشته باشد می

باشد كه حداكثر براى مدت دوازده هفته جمعـاً قبـل و بعد از  مى ۶۳شده طبق ماده  دوسـوم آخـرين مـزد يـا حقوق بيمه

 زايمان بدون كسر سه روز اول پرداخت خواهد شد.

قبل از وضع حمل حق بيمه  شده مرد در صورتى كه در طـول مـدت يـك سال شده زن يا همسر بيمه بيمه -68ماده 

هـاى طبى و معالجات قبل از زايمان و حين زايمان و بعد از وضع حمل  هـا و معاينـه شصت روز را پرداخته باشد از كمك

 استفاده خواهد كرد. 

هاى مذكور مبلغى وجه نقد به جـاى كمكتواند بـه شده مى بيمه بنا به درخواست« تأمين خدمات درمانى»سازمان 

تهيه و « رمانىتأمين خدمات د»اى كـه از طرف هيأت مديره سازمان  نامـه شده پرداخت نمايد، مبلـغ مزبـور در آئـين هبيم

 رسد تعيين خواهد شد. عـالى سازمان میبـه تـصويب شـوراى

-ى طفل او زيانهايى مبتال شود كه شيردادن برا شده مرد به بيمارىشده زن و يا همسر بيمهكه بيمهدرصورتى -69ماده 

 ماهگى تحويل خواهد شد. ۱۸نياز تا آور باشد يا پس از زايمان فوت شود شير مورد 

  

 ازكارافتادگى فصل ششم:

شوند پس از انجام خدمات  قابـل عـالج تـشخيص داده مى شدگانى كه طبق نظر پزشك معـالج غيربيمه -70ماده 

اين قانون  ۹۱هاى پزشكى مذكور در ماده نانچـه طبق نظر كميسيونتوانبخشى و اعالم نتيجه توانبخشى يـا اشـتغال چ

 توانايى خود را كالً يا بعضاً از دست داده باشند به ترتيب زير با آنها رفتار خواهد شد: 

 شود.  وشش درصد و بيـشتر باشـد ازكارافتاده كلى شناخته مىشده شصتدرجه كاهش قدرت كار بيمههرگاه  -الف

شـش درصد و به علت حادثه ناشى از كار باشد ووسـه تـا شـصتيمه شده بين سىزان كاهش قدرت كار بچنانچه مي -ب

 شود.  ازكارافتاده جزئى شناخته مى

وسـه درصـد بـوده و موجب آن حادثه ناشى از كار باشد شده بـين ده تـا سـىرت كار بيمهاگر درجه كاهش قد -ج

 را خواهـد داشت.  استحقاق دريافت غرامت نقـص مقطـوع

اى ازكارافتـاده كلى شناخته شود بدون درنظر  اى كه دراثر حادثه ناشى از كار يـا بيمـارى حرفـهشدهبيمه -71ماده 

 گرفتن مـدت پرداخـت حـق بيمـه اسـتحقاق دريافـت مستمرى ازكارافتادگى كلى ناشى از كار را خواهد داشت. 

م مزد يا حقوق متوسط ُاز كـار عبـارت اسـت از يك سی اارافتادگى كلى ناشى ميزان مستمرى ماهانه ازك -7۲ماده 

بيمه شده ضـرب در سـنوات پرداخـت حـق بيمـه مشروط بر اينكه اين مبلغ از پنجاه درصد مزد يا حقـوق متوسـط ماهانـه 

ا فرزند يا پـدر يا مادر تحت تكفل او كمتـر و از صددرصد آن بيشتر نباشد. در مورد بيمه شدگانى كه داراى همسر بوده ي

داشته باشند و مستمرى استحقاقى آنهـا از شـصت درصـد مـزد يـا حقوق متوسط آنها كمتر باشد عالوه بـر آن معـادل ده 
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% تجـاوز نكنـد پرداخـت ۶۰آنكه جمـع مـستمرى و كمـك از  درصـد مـستمرى اسـتحقاقى بـه عنوان كمك مشروط بر

 خواهد شد.

 شوند: شـده محسوب مىشوهر يا فرزند يا پدر يا مـادر بـا شـرايط زيـر تحـت تكفـل بيمـه -1 تبصره

اين قانون  ۹۱هاى پزشـكى موضوع ماده سن شوهر از شصت سال متجاوز باشد و يا به تـشخيص كميـسيون -۱

 و معاش او توسط زن تأمين شود. ازكارافتاده كلى بوده و در هر دو حالت به حكم ايـن قانون مستمرى دريافت ننمايد 

 اين قانون باشند.  ۵۸ماده  ۳شده كه حائز شرايط مذكور در بند فرزندان بيمه -۲

هاى پزشكى موضوع سن پدر از شصت و سن مادر از پنجـاه و پـنج سـال بيـشتر بـوده يـا اينكـه بـه تشخيص كميسيون -۳

هرحال به موجـب ايـن قـانون مـستمرى ين و درش آنها توسط بيمه شده تأماين قـانون ازكارافتـاده باشـند و معا ۹۱ماده 

 دريافت ندارند. 

شده موضوع اين مـاده عبـارت اسـت از جمع كل مزد يا حقوق او كه به مزد يا حقوق متوسط ماهانه بيمه -۲تبصره 

ناشى از كار يـا شـروع بيمـارى  مأخذ آن حق بيمه دريافـت گرديـده ظـرف هفتـصد و بيست روز قبل از وقوع حادثه

 اى كـه منجـر بـه ازكارافتادگى شده است تقسيم بر روزهاى كار ضرب در سى.  حرفه

وشـش درصد توانايى كار خود را از وسه تـا شـصتاشى از كار بين سیاى كه در اثر حادثه نشدهبه بيمه -7۳ماده 

ز كـار پرداخت خواهد شد. ميزان مستمرى عبارت است از حاصل دست داده باشد مستمرى ازكارافتادگى جزئى ناشـى ا

 گردد.  اين قانون تعيين مى ۷۲ضرب درصـد ازكارافتـادگى در مبلغ مستمرى ازكارافتادگى كلى استحقاقى كه طبق ماده 

را از دست داده اى كه در اثر حادثه ناشـى از كـار بـين ده تـا سـی و سـه درصـد توانايى كار خود شده بيمه -74ماده 

شش برابر مستمرى  و باشد استحقاق دريافت غرامت نقص عضو را خواهـد داشت ميزان اين غرامت عبارت است از سی

 اين قانون ضربدر درصد ازكارافتادگى.  ۷۲اسـتحقاقى مقـرر در ماده 

به بيمارى، حداقل حق بيمه يك ناشى از كار يا ابـتال  اى كه ظرف ده سال قبل از وقوع حادثه غيرشده بيمه -75ماده 

سال كار را كه متضمن حق بيمه نـود روز كـار ظـرف يك سال قبل از وقوع حادثه يا بيمارى منجر به ازكارافتادگى باشد 

ناشى از كار ماهانه را  پرداخت نموده باشد در صورت ازكارافتادگى كلى حق استفاده از مستمرى ازكارافتادگى كلى غير

 خواهد داشت.

اين قانون و  ۷۲محاسبه متوسط دستمزد و مستمرى ازكارافتـادگى موضـوع مـاده فـوق بـه ترتيب مقرر در ماده  -بصرهت

 آن صورت خواهد گرفت. ۲تبصره 

 

 بازنشستگى فصل هفتم:

ز بودن شـرايط زيـر حـق اسـتفاده از مستمرى بازنشستگى را خواهند مشمولين اين قانون در صورت حائ -76ماده 

 شت.دا

حداقل ده سال حق بيمه مقرر را قبـل از تـاريخ تقاضـاى بازنشـستگى پرداختـه باشند. )حداقل حق بيمه مقرر در اين  -۱

 (قانون اصالح تبصره دو همين ماده بند ب ۳ماده تغيير كرده است. نگاه كنيد به جـزء 

 باشد. سن مرد به شصت سال تمام و سن زن به پنجاه و پنج سال تمام رسيده  -۲
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سال تمام كار كرده و در هر مورد حق بيمه مدت مزبـور را به سازمان پرداخته باشند در  ۳۰كسانى كه  -1تبصره 

 توانند تقاضاى مستمرى بازنشستگى نمايند. سـال تمـام باشد مى ۴۵سال و سن زنان  ۵۰صورتى كه سن مردان 

ر آنها عوامل فيزيكى، شيميايى، مكانيكى و بيولوژيكى آور كارهايى است كه دكارهاى سخت و زيان -الف -۲تبصره 

ى( در روانهاى طبيعى )جسمى و محيط كار، غير استاندارد بوده و در اثر اشـتغال كـارگر تنشى به مراتب باالتر از ظرفيت

ى، مهندسى، وى ايجـاد گـردد كـه نتيجه آن بيمارى شغلى و عوارض ناشى از آن بوده و بتوان با بكارگيرى تمهيدات فن

 آور بـودن را از آن مـشاغل كاهش يا حذف نمود.غيره صفت سـخت و زيـان بهداشتى و ايمنى و

سب تشخيص مراجع هاى مشمول قانون تأمين اجتماعى كه تمـام يـا برخـى از مشاغل آنها ح كارفرمايان كليه كارگاه -۱

ب ايـن قـانون نـسبت فند ظرف دو سال از تاريخ تصويآور اعالم گرديـده يـا خواهند گرديد، مكلذيربط سخت و زيان

هاى  نامه شده در قانون كار و آئينبق حد مجاز و استانداردهاى مـشخصسازى عوامل شرايط محيط كار مطابـه ايمن

 مربوطه و ساير قوانين موضوعه در ايـن زمينـه اقدام نمايند.  

شدگان، آور به بيمهماعى مكلفند قبل از ارجاع كارهاى سخت و زيانهاى مشمول قانون تأمين اجت كارفرمايان كارگاه -۲

ضمن انجـام معاينـات پزشـكى آنـان از لحـاظ قابليت و استعداد جسمانى متناسب با نوع كارهاى رجوع داده شده 

نبايد كمتر از  داقل در هـر سالقانون تأمين اجتماعى(، نسبت به انجام معاينات دورهاى آنان كه حـ  ۹۰)موضوع مـاده 

بار باشد، نيز به منظور آگاهى از روند سالمتى و تـشخيص بـه هنگـام بيمـارى و پيـشگيرى از فرسـايش جـسمى و يك

هاى بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و كار و امور اجتمـاعى مكلفنـد تمهيدات الزم روحـى اقـدام نماينـد، وزارتخانه

 رمايان اعمال نمايند. را در انجام اين بند توسط كارف

 ها حمايت -ب

آور )مخل سالمت( ل متنـاوب در كارهـاى سخت و زيانافرادى كه حداقل بيست سال متوالى و بيست و پنج سـا -۱

توانند تقاضاى مستمرى  اشتغال داشته باشند و در هر مورد حـق بيمـه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند مى

 آور يـك و نيم سال محاسبه خواهد شد.ر كارهاى سـخت و زيـانهر سال سابقه پرداخت حق بيمه دبازنشـستگى نمايند. 

كه بيمه شدگان موضوع اين تبصره قبل از رسيدن به سابقه مقـرر در اين قانون دچار فرسايش جسمى و درصورتى -۲

قـانون  ۹۱هاى پزشـكى )موضـوع مـاده آور گردند با تأييد كميسيوناز اشتغال در كارهاى سـخت و زيانروحى ناشى 

 تـأمين اجتماعى( با هر ميزان سابقه خدمت از مزاياى مندرج در اين تبـصره برخـوردار خواهند شد.

شدگان حداقل سـابقه پرداخـت حـق بيمـه بـراى اسـتفاده از مستمرى بازنشستگى از تاريخ تصويب در مورد ساير بيمه -۳

 سال تمام برسد.سـال افـزايش خواهد يافت تا آنكه اين حداقل به بيستاين قانون هـر سـال يـك 

%( بـه نرخ حق بيمه مقرر در قانون تأمين ۴از تاريخ تصويب اين قانون جهت مشموالن ايـن تبـصره، چهار درصـد ) -۴

طـور اقـساطى توسـط هطـور يكجـا يـا بـر صورت تقاضاى مشموالن قانون، بههـم داجتماعى افزوده خواهد شـد كـه آن

 كارفرمايان پرداخت خواهد شد. 

آور و نحوه احراز توالى و تناوب اشتغال، نحوه تشخيص فرسايش جسمى و روحى و تشخيص مشاغل سخت و زيان -۵

ازمان اى خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت چهار ماه توسـط سـ نامه ساير موارد مطروحـه در ايـن تبـصره بـه موجب آئين
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هـاى كـار و امـور اجتمـاعى و بهداشـت، درمـان و آموزش پزشكى تهيه و به تصويب هيأت مين اجتماعى و وزارتخانهتأ

 وزيران خواهد رسيد.

آور به تاريخ قبل از تاريخ تصويب اين شدگانى كه داراى سابقه پرداخت حق بيمه در كارهاى سـخت و زيـانبيمه -۶

صورت با احراز شرايط تفاده از مزايـاى اين قانون درخواست بازنشستگى نمايند در اينتوانند بـا اسـ قانون باشند مى

شده، كارفرمايـان مربوطـه مكلفنـد حـق بيمـه مربوطـه و ميـزان مـستمرى برقرارى را تا احراز شرايط منـدرج توسـط بيمه

جـا سنوات قبل از تصويب اين قانون را يك %( ميزان مستمرى برقرارى نسبت به۴( همچنـين چهاردرصـد )۲در تبـصره )

 بـه سازمان تأمين اجتماعى پرداخت نمايند.

توانند بدون درنظر گرفتن شرط  سال تمام سـابقه پرداخـت حـق بيمـه باشـند مى ۳۵شدگانى كه داراى بيمه -۳ تبصره

 سنى مقرر در قانون تقاضاى بازنشستگى نمايند.

( روز حقوق ۲۰( سال سن بـه شـرط پرداخت حق بيمه با )۴۲( سال سابقه كار و )۲۰) زنان كارگر با داشتن -4 تبصره

 توانند بازنشسته شوند. مى

م متوسـط مـزد يـا حقوق بيمه شده ضربدر سنوات اُى بازنشستگى عبارت است از يك سیميزان مستمر -77ماده 

 يا حقوق تجاوز ننمايد. م متوسط مزد اُه، مشروط بر آنكه از سی و پنج سیپرداخت حق بيم

متوسط مزد يا حقوق براى محاسبه مستمرى بازنشستگى عبـارت اسـت از مجموع مزد يا حقوق بيمه شده كه بر  -تبصره

 اساس آن حق بيمه پرداخت گرديده ظرف آخرين دو سال پرداخت حق بيمه تقسيم بر بيست و چهار.

را كه حداقل پنج سال پس از رسيدن به سن بازنشستگى مقرر در  شدگانىتواند بازنشستگى بيمه كارفرما مى -78ماده 

 اند از سازمان تقاضا نمايد. اين قانون به كار خود ادامه داده

بردارى، رهسازمان تأمين اجتماعى موظف است با درخواسـت كارفرمايـان واحـدهاى صنعتى داراى پروانه به -تبصره

باشند بازنشسته نمايد.  ۳/۴/۱۳۵۴( قانون تأمين اجتماعى مصوب ۷۶ر مـاده )ز شـرايط مقـرر دشدگانى را كه حائبيمه

 هاى احتمالى ناشى از اجراى ايـن تبـصره بـه تـصويب دولـت خواهـد رسيد. چگونگى تـأمين منـابع مربوط به هزينه

بخش خصوصى شده  هاى دولتى كه به موجب قانون اكثريت سهام آنها متعلق به در مورد مستخدمين شركت -79ماده 

 يا بشود به ترتيب زير رفتار خواهد شد:

هاى دولتى كه مشمول  هاى دولتى و مستخدمين شركت مقررات استخدامى شركت ۳۳مستخدمين مشمول ماده  -۱

 اند تـابع مقررات بازنشستگى و وظيفه مورد عمل خود خواهند بود. ررات بازنشستگى و وظيفه خاص بودهمق

مول مقررات اين قانون خواهند هـاى اجتمـاعى هـستند مشى دولتى كـه مـشمول قـانون بيمـهها مستخدمين شركت -۲

 شد.

ساير مستخدمين تابع مقررات قانون حمايت كارمندان در برابـر اثـرات ناشـى از پيرى و ازكارافتادگى و فوت خواهند  -۳

 شد.

و ميزان پرداخت كسور بازنشستگى  ۳و  ۱بنـدهاى نحوه احتساب سوابق خـدمت دولتـى مـستخدمين مـذكور در  -۴

اى  نامه توسط مستخدم و كارفرما و همچنـين ترتيـب تعيين حقوق بازنشستگى و وظيفه مستخدمين آنان به موجب آئين
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و استخدامى كشور به تصويب  خواهد بـود كـه توسـط )وزارت رفـاه اجتمـاعى( بـا همكـارى سـازمان امـورادارى

 رسد.ى تأمين اجتماعى میعالشوراى

 

 مرگ فصل هشتم:

بازماندگان واجـد شـرايط بيمـه شـده متـوفى در يكـى از حـاالت زيـر مستمرى بازماندگان دريافت خواهند  - 80ماده 

 داشت:

 شده بازنشسته. در صورت فوت بيمه -۱

 شده ازكارافتاده كلى مستمرى بگير.  در صورت فوت بيمه -۲

اى كه در ده سال آخر حيات خود حداقل حق بيمه يك سال كار، مشروط بر اينكه ظرف شده يمهدر صورت فوت ب -۳

 روز كـار را پرداخت كرده باشد. ۹۰آخرين سال حيات، حـق بيمـه 

شدگان مشمول قانون تأمين اجتماعى كه قبـل از تـصويب ايـن مـاده واحده فوت شده و به هر علت در بيمه -1 تبصره

 ( هستند.۲ستمرى برقرار نشده است، حسب مـورد مشمول شرايط مقرر در اين بند يا تبصره )مورد آنان م

( سـال حق بيمـه مقـرر را قبـل از فـوت ۲۰شده فاقد شرايط مقرر در اين بند باشد ولى حداقل )چنانچه بيمه -۲ تبصره

در تعيين متوسط مزد يا حقوق ماهانه پرداخـت كـرده باشـد، بازمانـدگان وى از مـستمرى برخوردار خواهند شد. 

 گيرد.  ( قانون تأمين اجتماعى مالك عمل قرار مى۷۷مشموالن اين تبصره براى محاسبه ميزان مستمرى، تبصره )

اى كه بين ده تا بيست سال سـابقه پرداخـت حق بيمه داشته باشد به بازماندگان شدهدر صورت فوت بيمه -1-۳ تبصره

( قانون تأمين اجتماعى و به نسبت سهام مقرر در ۱۱۱رداخت حق بيمه بدون الـزام به رعايت ماده )وى به نسبت سنوات پ

 گردد.  ( همـان قانون مستمرى پرداخت مى۸۳ماده )

شود چنانچـه سـابقه پرداخت حق بيمه او از يك سال تا ده  اى كه از تاريخ تصويب اين قانون به بعد فوت مى شدهبيمه -۲

ه بازمانـدگان وى در ازاء هـر سـال سابقه پرداخت حق بيمه غرامت مقطوعى معادل يك ماه حداقل دستمزد سال باشد بـ

 شود. ( قانون تأمين اجتمـاعى پرداخت مى۸۳جا و به نسبت سهام مقرر در ماده )طور يككـارگر عـادى در زمان فوت به

 اى فـوت نمايد.  هاى حرفـه مارىشده بر اثر حادثه ناشى از كار يا بيدر مواردى كه بيمه -۴

هرگاه مستمرى بگير بازنشـسته يـا ازكارافتـاده بـه مدت شش مـاه مـستمرى  -18/۲/1۳87تبصره الحاقى مورخ 

بازنشـستگى يـا ازكارافتـادگى كلـى خـود را مطالبـه ننمايـد و بازماندگان واجد شرايط وى حق دارند موقتاً مستمرى و يا 

كه معلوم شود شخص مذكور در حـال حيـات اسـت وضع را تقاضا و دريافت كنند درصورتىونى خود حقوق وظيفه قان

هاى بازنشستگى كشور نيز مشمول اين تبصره خواهند گردد. بازنشستگان كليه صندوق مستمرى او به حالت اول اعاده مى

 بود.

 را خواهند داشت عبارتند از:  بازماندگان واجد شرايط متوفى كه استحقاق دريافت مستمرى -81ماده 

 مادام كه شوهر اختيار نكرده است.م بيمه شده متوفى عيال دائ -۱
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م( در صورت فوت شوهر دوم، توسط تأمين اند )عقد دائ ه شوهر اختيار نمودههمسران بيمه شدگان متوفى ك -تبصره

%( كمك ۳اين تبصره از محل سه درصد )اجتماعى مجدداً به آنها مستمرى پرداخـت خواهـد شـد. بار مالى ناشى از 

 شدگان تـأمين خواهد شد. ه بيمهدولت ب

نامه اجرايى اين قانون ظـرف مـدت دو مـاه توسـط سـازمان تـأمين اجتمـاعى پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران آيين

 خواهد رسيد.

و يـا منحصراً به تحصيل اشتغال داشته باشند  كه سن آنان كمتـر از هجـده سـال تمـام باشـدفرزندان متوفى درصورتى -۲

 كار نباشند.اين قانون قادر به ۹۱يا به علت بيمارى يا نقـص عـضو طبـق گواهى كميسيون پزشكى موضوع ماده 

كه اوالً تحت تكفل او بوده ثانياً سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال پدر و مادر متوفى درصورتى -۳

ال ون ازكارافتـاده باشـند و درهرحايـن قـان ۹۱كرده باشد و يـا آنكـه بـه تـشخيص كميسيون پزشكى موضوع ماده تجاوز 

 مستمرى از سازمان دريافت ندارند. 

 شده زن با شرايط زير از مستمرى استفاده خواهند كرد: بازماندگان بيمه -8۲ماده 

ده ثانيـاً سـن او از شـصت سـال متجاوز باشـد يـا طبـق نظـر كميـسيون شوهر مشروط بر اينكه اوالً تحت تكفل زن بـو -۱

 هرحال مستمرى از سازمان دريافت نكند. ـن قـانون ازكارافتاده بوده و دراي ۹۱پزشـكى موضـوع مـاده 

 ز بودن شرايط زير:ان در صورت حائفرزند -۲

 ند اول اين ماده باشد و از مستمرى ديگرى استفاده نكند.پدر آنها در قيد حيات نبوده يا واجد شرايط مذكور در ب -الف

سن آنها كمتر از هجده سال تمام باشد و يا منحصراً به تحصيل اشـتغال داشـته باشند تا پايان تحصيل و يا به علت  -ب

 كار نباشند.اين قانون قادر به ۹۱بيمارى يا نقص عضو طبق گواهى كميسيون پزشكى موضوع ماده 

پنج سـال تجـاوز ودر از پنجاهكه اوالً تحت تكفل او بوده ثانياً سن پدر از شصت سـال و سن مامادر درصورتىپدر و  -۳

هرحـال قـانون ازكارافتـاده باشـند و درايـن  ۹۱ه تـشخيص كميسيون پزشكى موضوع ماده كرده باشد و يا آنكه ب

 مستمرى از سازمان دريافت ندارند. 

 باشد: می شده متوفى به شرح زيريك از بازماندگان بيمه رسهم مستمرى ه -8۳ماده 

شده هكه بيمشده است و درصورتىـتحقاقى بيمهشده متوفى معادل پنجاه درصد مـستمرى اسميزان مستمرى همسر بيمه -۱

 م باشـد مستمرى به تساوى بين آنها تقسيم خواهد شد. مـرد داراى چنـد همـسر دائ

باشد و شده مىاقى بيمهپنج درصـد مـستمرى استحقوشده متوفى معادل بيسترزند بيمهميزان مستمرى هر ف -۲

 كه پدر و مادر را از دست داده باشـد مستمرى او دو برابر ميزان مذكور خواهد بود. درصورتى

باشد. مجموع  شده مىميزان مستمرى هر يك از پدر و مـادر متـوفى معـادل بيـست درصـد مـستمرى استحقاقى بيمه -۳

شده متوفى نبايـد از ميزان مستمرى استحقاقى متوفى تجاوز نمايد هرگاه مجموع مـستمرى از دگان بيمهمستمرى بازمان

صورت اگر يكى از و در اينشـود  ايـن ميزان تجاوز كند سهم هر يك از مستمرى بگيران به نسبت تقليل داده مى

بندى مذكور سـتحقاقى دريافت مستمرى گردد سهم بقيه آنان با توجه به تقسيمبگيران فوت شود يا فاقد شـرايط امستمرى

شـده از صددرصـد مـستمرى بازماندگان متوفى استفاده هرحال بازماندگان بيمهاين ماده افزايش خواهد يافت و دردر 

 خواهند كرد. 
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شدگانى كه باشد. در مورد بيمه او مىمنظور از مستمرى استحقاقى بيمـه شـده متـوفى مـستمرى حـين فـوت  -تبصره

شده ازكارافتـاده دراثر هر نوع حادثه يا بيمارى فوت شوند، مستمرى استحقاقى عبارت است از مستمرى كه براى بيمه

 شود. كلـى حـسب مـورد برقرار مى

پرداخت خواهد « نىتـأمين خدمات درما»شده فوت كند هزينه كفن و دفن او از طرف سـازمان هرگاه بيمه -84ماده 

 شد.

 

 ازدواج و عائله مندى نهم: فصل

كند مبلغى معادل يك ماه متوسط مزد يا حقوق با رعايت  شده زن يا مرد كه براى اولين بار ازدواج مىبه بيمه -85ماده 

 شود:  شرايط زير به عنوان كمك ازدواج پرداخت مى

 ع نشده باشد. در تاريخ ازدواج رابطه استخدامى او با كارفرما قط -۱

 ظرف پنج سال قبل از تاريخ ازدواج حداقل حق بيمه هفتصدوبيست روز كـار را به سازمان پرداخته باشد.  -۲

 م بوده و در دفتر رسمى ازدواج به ثبت رسيده باشد. عقد ازدواج، دائ -۳

ظرف دو سال قبل از ازدواج  شدهمزد يا حقوق متوسط موضوع اين ماده عبارت است از جمـع دريـافتى بيمـه -1 تبصره

 . ۲۴كه به مأخذ آن حق بيمه پرداخت شده است تقسيم بر 

كه طرفين عقد ازدواج واجد شرايط مذكور در اين ماده باشندكمك ازدواج به هر دو نفر داده درصورتى -۲ تبصره

 خواهد شد. 

 شـود مشروط بر آنكه: شـده پرداخـت مـىندى منحصراً تـا دو فرزنـد بيمـهمكمك عائله -86ماده 

 شده حداقل سابقه پرداخت حق بيمه هفتصد و بيست روز كار را داشته باشد. يمهب -۱

سن فرزندان او از هجده سال كمتر باشد و يا منحصراً به تحصيل اشـتغال داشـته باشند تا پايان تحصيل يا در اثر  -۲

كار نباشند. ميزان كمك  اين قانون قادر به ۹۱ماده بيمارى يا نقص عـضو طبـق گـواهى كميـسيون پزشكى موضوع 

 باشد. منـدى معادل سه برابر حداقل مزد روزانه كارگر ساده در مناطق مختلف براى هر فرزند در هر ماه مىعائلـه

ه شدباشـد و بايـد در موقـع پرداخت مزد يا حقوق به بيمه عهده كارفرمـا مـىمندى بهپرداخت كمك عائله -87ماده 

 پرداخت شود. 

شده و كارفرما حاصل شود به طريق مذكور در مندى اختالفى بين بيمهاه در مورد پرداخت كمك عائلههرگ -تبصره

 فصل حل اختالف قانون كار عمل خواهد شد.

 

 هامقررات كلى راجع به كمك فصل دهم:

يط كار با شدگانى كه در محاسـت. بيمهعهده كارفرمايـان ات بهداشتى مربوط به محيط كار بهانجام خدم -88ماده 

بـار از طـرف آور از قبيـل گازهـاى سـمى، اشـعه و غيـره تماس داشته باشند بايد حداقل هر سـال يـكمواد زيـان

 معاينه پزشكى شوند.« تـأمين خـدمات درمانى»سـازمان 
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جـب ايـن قانون بازنشسته و يا ازكارافتاده شده يا هاى اجتماعى يا بـه مو افرادى كه به موجب قوانين سابق بيمه -89ماده 

دارنـد بـا پرداخـت  شوند و افراد بالفصل خانواده آنهـا همچنـين افرادى كه مستمرى بازماندگان دريافت مـی مى

ايـن قـانون توسـط سازمان  ۳دودرصـد از مـستمرى دريافتى از خدمات درمانى مـذكور در بنـدهاى الـف و ب مـاده 

شدگان موضوع اين ماده تا التفـاوت وجـوه پرداختـى توسط بيمه برخوردار خواهند شد. مابـه« أمين خدمات درمانىت»

 مبـالغى كـه طبـق ضـوابط قـانون تـأمين درمـان مستخدمين دولت بايد پرداخت شود از طرف سازمان، تأمين خواهد شد.

و اسـتعداد جـسمانى متناسـب بـاكارهاى مرجوع داشته باشند. بدين ها بايـد قابليـت افراد شاغل در كارگاه -90ماده 

 كار گماردن آنهـا ترتيب معاينه پزشكى آنها را بدهند. ظور كارفرمايان مكلفند قبل از بهمن

كه پس از استخدام مشمولين قانون معلوم شود كـه نامبردگـان در حـين استخدام قابليت و استعداد كار مرجوع درصورتى

شده دچار حادثه شده و يـا بيمـاريش شـدت نداشته و كارفرما در معاينه پزشكى آنها تعلـل كرده است و بالنتيجه بيمه را

هاى مربوط را شـده اجـرا و هزينهو اين سازمان مقررات اين قانون را دربـاره بيمـه« تأمين خدمات درمانى»يابـد سـازمان 

 مطالبه و وصول خواهند نمود.اين قانون  ۵۰از كارفرما طبق ماده 

هاى بدوى و براى تعيين ميزان ازكارافتادگى جـسمى و روحـى بيمـه شـدگان و افـراد خانواده آنها كميسيون -91ماده 

و ترتيب رسيدگى و صدور رأى بر اساس جدول  ءتجديدنظر پزشكى تشكيل خواهد شد. ترتيب تشكيل و تعيين اعضا

خـدمات درمـانى بـه تصويب  اى خواهد بود كه به پيشنهاد اين سازمان و سازمان تأمين نامه نميزان ازكارافتادگى طبق آئي

 رسد.عالى میشوراى

به منظور نظارت بر حسن اجراى وظايف درمـانى ناشـى از اجـراى ايـن قانون سه نفر از كارشناسان بيمه  -9۲ماده 

قانون  ۴ر شوراى فنى سازمان تأمين خدمات درمانى موضوع ماده د« وزير رفـاه و تـأمين اجتمـاعى»درمانى به انتخاب 

 تأمين خدمات درمـانى مستخدمين دولت عضويت خواهند يافت.

 باشد: تغيير ميزان ازكارافتادگى در موارد زير مستلزم تجديدنظر در مبلغ مستمرى مى -9۳ماده 

بگير  تمرىفتادگى كلى بـه محض اشتغال مجدد مسمستمرى ازكارافتادگى كلى در صورت از بين رفتن شرايط ازكارا -۱

ايـن قـانون باشـد  ۷۴و  ۷۳كـه تقليـل ميـزان ازكارافتادگى ناشى از كار به ميزان منـدرج در مـواد شود. درصورتى قطع مى

 حسب مورد مستمرى ازكارافتادگى جزئى ناشى از كار يا غرامـت نقـص عـضو پرداخت خواهد شد.

 سال از تاريخ برقرارى قابل ايـن قـانون ظـرف پنج ۷۳فتادگى جزئى ناشى از كار موضـوع مـاده مستمرى ازكارا -۲

باشد  شده فاقد يكى از شرايط مقرر مىـه در نتيجـه تجديدنظر معلوم گردد كه بيمهكباشـد. درصـورتى تجديدنظر مـى

شـناخته شـود غرامت مذكور در آن ماده را ايـن قـانون  ۷۴كه مشمول ماده تمرى او قطع خواهد شد و درصورتىمـس

 دريافت خواهد نمود. 

هرگاه ميزان ازكارافتادگى جزئى ناشى از كار افـزايش يابـد و ايـن تغييـر نتيجـه حادثه منجر به ازكارافتادگى باشد  - ۳

ـستمرى ازكارافتـادگى مستمرى ازكارافتادگى جزئى حسب مـورد بـه مستمرى كلى ناشى از كـار تبـديل و يـا ميـزان م

 جزئـى افزايش خواهد يافت. 
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شده تعلق گيرد فقط كمك ـدى موضـوع ايـن قـانون بـه بيمههرگاه براى يك مدت دو يا چند كمـك نق -94ماده 

مندى و نـوزاد كـه دريافـت آنهـا بـه استثناى كمك ازدواج و عائله نقدى كه ميزان آن بيشتر است پرداخت خواهد شـد

 هاى مقرر نخواهد بود. ع اسـتفاده از سـاير كمكمـان

هاى اجتماعى برخوردار خواهند شـده از مزايـاى قـانونى بيمهمهشدگان در ايام خدمت سربازى بيافراد تحت تكفل بيمه

 نمايد.طبق نرخ سازمان تأمين خدمات درمانى به سازمان مزبور پرداخت  بود. سازمان موظف است حق بيمـه ايـن افـراد را

مدت خدمت وظيفه مشمولين اين قانون پس از پايان خـدمت و اشـتغال مجدد در مؤسسات مشمول اين  -95ماده 

 خواهد شد. قـانون جـزو سـابقه پرداخـت حـق بيمـه آنهـا منظـور

ماندگان هاى بازنشستگى، ازكارافتـادگى كلى و مجموع مستمرى باز سازمان مكلف است ميزان كليه مستمرى -96ماده 

را در فواصل زمانى كه حـداكثر از سـالى يـك بـاركمتر نباشد با توجه به افزايش هزينه زندگى با تصويب هيأت وزيران 

 بـه همـان نـسبت افزايش دهد.

 

 مقررات كيفرى -تخلفات  فصل يازدهم:

وين و وسايل تقلبى از مزاياى مقرر هـاى خـالف واقـع يـا بـا توسـل بـه عنا كس به استناد اسناد و گواهى هر -97ماده 

دراين قانون به نفع خـود اسـتفاده نمايـد يـا موجبات استفاده افراد خانواده خود يا شخص ثالث را از مزاياى مذكور فراهم 

سازد به پرداخت جزاى نقدى معادل دو برابر خسارات وارده به سـازمان تـأمين خـدمات درمانى يا اين سازمان و در 

 ماه محكوم خواهد شد. روز تـا شـش ۶۱اى از  تكرار به حبس جنحـهصورت 

به موجب قانون منع دريافت خـسارات و جـرايم و بهـره منـدرج در قـانون تـأمين  ۱۰۰و  ۹۹، ۹۸مواد  -98ماده 

با اصالحات بعـدي جـايگزين  ۹/۵/۱۳۷۳لغو شده و قانون دريافت جرايم مصوب  ۱۳/۴/۱۳۶۱اجتمـاعى مصوب 

 ديـده است.گر

موجب قانون منع دريافت خـسارات و جـرايم و بهـره منـدرج در قـانون تـأمين به  ۱۰۰و  ۹۹، ۹۸مواد  -99ماده 

با اصالحات بعـدي جـايگزين  ۹/۵/۱۳۷۳لغو شده و قانون دريافت جرايم مصوب  ۱۳/۴/۱۳۶۱اجتمـاعى مصوب 

 گرديـده است.

نون منع دريافت خـسارات و جـرايم و بهـره منـدرج در قـانون تـأمين به موجب قا ۱۰۰و  ۹۹، ۹۸مواد  -100ماده 

ده با اصالحات بعدي جايگزين گردي ۹/۵/۱۳۷۳لغو شده و قانون دريافت جرايم مصوب  ۱۳/۴/۱۳۶۱اجتمـاعى مصوب 

 است.

ل رسيدگى اريخ وصوماه از ت ـورت مـزد ارسـالى از طـرف كارفرمـا ظـرف ششصسازمان مكلف است به -101ماده 

را بـه  كه از لحاظ تعداد بيمـه شـدگان يـا ميزان مزد يا حقوق يا كار اختالفى مشاهده نمايد مراتبكند و درصورتى

و  ۴۳هاى تشخيص موضوع مواد تواند از هيأت كه كارفرما تسليم نظر سازمان نباشد مىصورتىكارفرمـا ابـالغ كنـد در

گاه رأى هيأت مبنى بر تأييد نظر سـازمان باشدكارفرما عالوه بر پرداخت حق اين قانون تقاضاى رسيدگى كند. هر ۴۴

اين قانون از طريق  ۵۰كه طبق ماده « التفاوت ملزم خواهد بود تأديـه خـسارتى معـادل يـك دوازدهـم مابه»بيمـه بـه 

 صدور اجرائيه وصول خواهد شد.
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ه دفاتر و مدارك نموده يا از ارائ مات بازرس سازمان جلوگيرىكه كارفرما يا نماينده او از اقدادرصورتى -10۲ماده 

مربوط و تسليم رونوشت يـا عكـس آنهـا بـه بـازرس خوددارى كند به جزاى نقدى از پانصد ريال تـا ده هـزار ريـال 

 محكـوم خواهـد شـد.

 گزارش بازرسان سازمان در اين خصوص در حكم گزارش ضابطين دادگسترى است.

مه از مزد يا حقوق و مزاياى د بر ميزان مقرر در اين قانون به عنـوان حق بيكارفرمايانى كه عمداً وجوهى زائ -10۳ماده 

روز تا شش ماه محكوم  ۶۱اى از  شـدگان برداشـت نماينـد عـالوه بـر الـزام بـه استرداد وجوه مذكور به حبس جنحهبيمه

 خواهند شد.

قانونى از وجوه  باشـد و هرگونه برداشت غير ر حكـم وجـوه و امـوال عمـومى مـىوجوه و اموال سـازمان د -104ماده 

قانونى است و مرتكب طبق قوانين كيفرى تعقيب خواهد  مجاز در اموال آن اختالس يـا تصرف غير مذكور و تصرف غير

 شد.

باشد در صورت صدور گواهى  ن مىكه گواهى آنان مجوز استفاده از مزاياى مقرر در ايـن قـانوكليه كسانى -105ماده 

 روز تا شش ماه محكوم خواهند شد.  ۶۱اى از  خالف واقع عالوه بر جبران خسارت وارده به حبس جنحه

كليه خسارات و وجوه حاصل از جرايم نقدى مقـرر در ايـن قـانون بـه حساب سازمان واريز و جزء  -106ماده 

 درآمدهاى آن منظور خواهد شد. 

 ه شكايات و دعاوى سازمان در مراجع قضايى خارج از نوبت رسيدگى خواهد شد. ب -107ماده 

شدگان را ظرف يك مـاه پـس از ابالغ آن از طرف سازمان شده بيمهمايانى كه حق بيمه قطعىكارفر -108ماده 

اين قانون  ۹۷ماده نپردازند يا ترتيب بـراى پرداخـت آن بـا موافقـت سـازمان ندهند به دو برابر خسارت مذكور در 

 محكوم خواهند شد. 

هاى جزايـى مقـرر در اين قانون متوجه مديرعامل وليتكه كارفرما شخص حقوقى باشد، مسئىصورتدر -109ماده 

شدگان شركت يا هر شخص ديگرى خواهد بود كه در اثر فعـل يا ترك فعل او موجبات ضرر و زيان سازمان يا بيمه

 فراهم شده است.

 

 مقررات مختلف :زدهمفصل دوا

اليحه قانونى اصالح قانون تشكيل سازمان تأمين اجتماعى( سازمان از پرداخت هرگونه ماليات و  ۵)ماده  -110ماده 

 عوارض اعم از حقوق و عوارض گمركى و سود بازرگانى و غيره و پرداخت هزينه دادرسى دعاوى معاف است.

هـاى اجتمـاعى سـابق، سازمان تأمين اجتماعى سابق و سـازمان بيمـه ع اين مـاده شـاملهاى موضومعافيت -1تبصره 

 مين اجتماعى سابق نيز خواهد بود.صندوق تأ

كليه كاركنان سازمان از لحاظ پرداخت ماليـات و عـوارض بـر حقـوق و مزايا مانند مستخدمين رسمى دولت  -۲تبصره 

 خواهند بود. 

مستمرى بازنشستگى و مجمـوع مـستمرى بازماندگان درهرحال نبايد از  مستمرى ازكارافتادگى كلى و -111ماده 

 حداقل مزد كارگر عادى كمتر باشد.
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كنند نسبت به  شدگانى كه به موجب اين قانون مستمرى يا كمك نقدى ديگرى از سازمان دريافت مىبيمه -11۲ماده 

 باشند.  وجوه دريـافتى از پرداخـت هرگونـه ماليـات معـاف مى

كليه كاركنان سازمان از لحاظ پرداخت ماليات و عـوارض بـر حقـوق و مزايا مانند مستخدمين رسمى  -11۳ده ما

 (انون تشكيل سازمان تأمين اجتماعىاليحه قانونى اصالح ق ۵ماده  ۲دولت خواهند بود. )تبصره 

ن سازمان قبل از موعد مقرر ضوابط سـنى و مـدت خـدمت بـراى احتـساب مـستمرى بازنشـستگى كاركنا -114ماده 

تغييرات و اصالحات بعدى آن خواهد بود. حقوق بازنشستگى اين  تابع ضوابط و مقررات قـانون اسـتخدام كـشورى و

 باشد. سال آخر خدمت كه مأخذ پرداخت حق بيمـه بـوده اسـت مى افراد برابر با متوسط حقوق و مزاياى دريافتى دو

هـاى اجتماعى مستمرى در حق آنان برقرار قـوانين سـابق بيمـهيخ تصويب ايـن قـانون طبـق افرادى كه تا تار -115ماده 

در مورد مشمولين اين ماده نيز رعايت  ۹۶شده است مستمرى خـود را از سـازمان دريافـت خواهند داشت. مفاد ماده 

 خواهد شد. 

ت مذكور در مـاده يك اين قانون نزد شركت سهامى شده از نظر تعهداسوابق پرداخت حق بيمه افراد بيمه -116ماده 

هاى ى اجتماعى كارگران و سازمان بيمههان و بيمـه كارگران و سازمان بيمهبيمه ايران، بنگاه رفاه اجتماعى صندوق تعاو

ه آنان اند براى استفاده از مزاياى مذكور در اين قانون جزء سابقـين افرادى كه بيمه اختيارى بودهاجتماعى و همچن

 محسوب خواهد شد مشروط بر اينكه: 

شده در آن به كار اشتغال داشـته اسـت كـارگران وكارمندان خود را نزد يكى از اى كه بيمهكارگاه يا مؤسسه -۱

 شده نيز در آن كارگاه يا مؤسسه مسلم باشد.مؤسسات مذكور بيمه نموده باشد و اشـتغال بيمـه

 بينى شده باشد. كـه حـق بيمـه بـه موجـب آن پرداخـت گرديـده پيش كمك مورد تقاضا در قـانونى -۲

-هاى اجتماعى روسـتاييان و ترتيب وصول آن و انواع كمكبيمه روستاييان مشمول قانون بيمهميزان حق  -117ماده 

اى خواهد بود كـه بـه نامهشدگان روستايى به موجب آيينهـاى مربـوط بـه بيمهونى و منابع مـالى تـأمين هزينـههاى قان

نامه  رسـد. تـا زمـان تـصويب آيينهاى مربـوط مجلـس مـیپيـشنهاد وزارت رفـاه و تأمين اجتماعى به تصويب كميسيون

 هاى اجتماعى روسـتاييان بـه قوت خود باقى است.هاى موجود قانون بيمهنامه آيين مذكور مقررات و

هاى آن و قانون افزايش يهو اصالح ۱۳۳۹هـاى اجتمـاعى مـصوب قانون بيمه ريخ اجراى اين قانون،از تا -118ماده 

بگيران مشمول قانون بيمه هاى اجتماعى، قانون تأمين آموزش فرزندان كارگران و سـاير هاى بعضى از مستمرىمستمرى

 قـوانينى كـه بـا ايـن قانون مغايرت دارد ملغى است.

 شود. ال و دارايـى صـندوق تـأمين آمـوزش فرزنـدان كارگر به سازمان منتقل مىكليه تعهدات مالى و امـو -1تبصره 

كاركنان صندوق تأمين آموزش فرزندان كارگر به سـازمان منتقـل و تـابع مقررات و نظامات استخدامى  -۲تبصره 

 سازمان خواهند بود. 

تا زمان تنظيم و بـا ايـن قـانون مغايرت نداشته باشد  هـاى اجتمـاعى كـههاى اجرايى قانون سابق بيمهنامه آيين -۳تبصره 

 هاى اجرايى اين قانون قابل اجرا است.نامه تصويب آيين


