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  بخش اول

  اصالحات بعدي قانون تأمين اجتماعي و تغييرات و
  »۳/۴/۱۳۵۴مصوب «

  
  اتيف ـ کليفصل اول ـ تعار

مـه هـای اجتمـاعی و اسـتقرار نظـام هماهنـگ و       يم و گسترش انواع بيبه منظور اجراء و تعم ـ ۱١ماده 
ــا برنامــه هــای تــأم ن تمرکــز وجــوه و درآمــدهای موضــوع قــانون ي، همچنــ ن اجتمــاعیيمتناســب ب

ر ، سـازمان مسـتقلی بـه نـام     يه گذاری و بهـره بـرداری از محـل وجـوه و ذخـا     يسرما اجتماعی و نيتأم
ن قـانون  يـ کـه در ا   ٣رمان و آموزش پزشکی، د وابسته به وزارت بهداشت» ٢اجتماعی  نيسازمان تأم «
ت حقـوقی و اسـتقالل مـالی و    يسـازمان دارای شخصـ  . ل می گردد يمی شود ، تشک دهينام» سازمان«

  .ران می رسد اداره خواهد شديأت وزيب هياداری است و امور آن منحصراً طبق اساسنامه ای که به تصو

                                                 
شـورای انقـالب    ۲۸/۴/۱۳۵۸نی اصالح قانون تشـکيل سـازمان تـأمين اجتمـاعی ، مصـوب      ـ اصالحی به موجب اليحه قانو۱

  )مقررات فصل اول قانون تأمين اجتماعي در اين مجموعهنک به . (جمهوری اسالمی ايران 
م به منظور اجرا و تعميم و گسترش انواع بيمه هـای اجتمـاعی و اسـتقرار نظـا    :  ۱۳۵۴قانون تأمين اجتماعی مصوب  ۱ماده 

ناميـده مـی شـود    » سـازمان «هماهنگ و متناسب با برنامه های تأمين اجتماعی سازمان تأمين اجتماعی که در ايـن قـانون   
  )مقررات فصل اول قانون تأمين اجتماعي در اين مجموعه. (تشکيل می گردد

غيردولتـي مصـوب    ماده واحـده قـانون فهرسـت نهادهـا و مؤسسـات عمـومي       ۱۰ـ سازمان تأمين اجتماعي مستند به بند ۲
قـانون محاسـبات عمـومي     ۵و اصالحات بعدي در زمره مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع تبصره ماده  ۱۹/۴/۷۳

  )  مقررات فصل اول قانون تأمين اجتماعي در اين مجموعه. (بشمار مي رود ۱۳۶۶کشور مصوب 
. مجلـس شـورای اسـالمی     ۹/۵/۱۳۶۴ش پزشکی مصوب ل وزارت بهداشت ، درمان و آموزموجب قانون تشکي اصالحي به ـ۳
   ...)وابسته به وزارت بهداشت و بهزيستی : (... شورای انقالب جمهوری اسالمی ايران  ۲۸/۴/۱۳۵۸مصوبه  در
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سـتی ، مصـوب   يل وزارت بهداری و بهزيقانون تشک ۱۰ن اجتماعی موضوع ماده يصندوق تأم : ۱تبصره 
ون و تعهـدات صـندوق مـذکور    يی و مطالبات و ديف و دارايه وظاي، در سازمان ادغام و کل ۱۳۵۵رماه يت

  .به سازمان منتقل می شود
،  نهااستی اسـت يی منطقه ای بهداری و بهزنهاان اجتماعی ، سازميی تأميه واحدهای اجرايکل : ۲تبصره 

ی مـذکور  نهاااز سـازم  ۱۳۵۵رمـاه  يسـتی مصـوب ت  يل وزارت بهـداری و بهز يقانون تشک ۶ده موضوع ما
  .منتقل می شود » سازمان«ون و تعهدات به يی و مطالبات و ديف و دارايه وظايمنتزع و با کل

ل وزارت يقـانون تشـک   ۶ن اجتماعی سـابق کـه در اجـرای مـاده     يه کارکنان سازمان تأميکل : ۳تبصره 
 نيمنتقـل شـده انـد و همچنـ     نهااستی اسـت يی منطقه ای بهداری و بهزنهااستی به سازميهزبهداری و ب

ن اجتمـاعی در نـواحی   يف مربـوط بـه تـأم   يی مذکور به منظور انجام وظانهااکه توسط سازم رمندانیکا
ن يمه های اجتماعی استخدام شده و عمالً در کار تـأم ين نامه استخدامی بييستی طبق آيبهداری و بهز

ن يای خـود را  از محـل اعتبـارات پرسـنلی و اداری تـأم     يـ ه حقـوق و مزا يـ تماعی اشتغال دارند و کلاج
  .  افت می دارند به سازمان منتقل می شوندياجتماعی در

   :ف يتعار ـ۲ماده 
ن اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی بـه  يشخصی است که رأساً مشمول مقررات تأم مه شدهيـ ب۱

  .ن قانون را دارد يای مقرر در ايستفاده از مزامه حق ايعنوان حق ب
ن قانون يای موضوع ايمه شده از مزايا اشخاصی هستند که به تبع بيشخص  مه شدهيـ خانواده ب۲

  .می کنند استفاده
  .نده او در آن جا کار می کنديا نمايمه شده به دستور کارفرما يمحلی است که ب ١ـ کارگاه۳
  . ا به حساب او کار می کنديمه شده به دستور يحقوقی است که با يقی يشخص حق ٢ـ کارفرما۴

                                                 
 قانون کار جمهوري اسالمي ايران   ۴در ماده  گاهـ نک به تعريف کار۱
 المي ايرانقانون کار جمهوري اس ۳در ماده  فرمانک به تعريف کارـ ۲
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نده کارفرمـا محسـوب   يا مسؤول عهده دار اداره کارگاه هستند نماير يه کسانی که به عنوان مديکل
مـه شـده بـه    يندگان مزبور در قبال بيه تعهداتی است که نمايمی شوند و کارفرما مسؤول انجام کل

  .رند يعهده می گ
ر نقـدی  يـ ا غيـ ای نقـدی  يـ ن قانون شامل هر گونه وجـوه و مزا يدر ا ١ا کارمزديا حقوق ي ـ مزد ۵

  .مه شده داده می شوديمستمر است که در مقابل کار به ب
ای موضـوع آن  يـ ن قانون و برای استفاده از مزايعبارت از وجوهی است که به حکم ا مهيـ حق ب ۶

  .به سازمان پرداخت می گردد 
ا  يـ می کند  جابيا روحی است که انجام خدمات درمانی را اير عادی جسمی ي، وضع غ ماریيـ ب۷

  .ن که موجب هر دو در آن واحد می گردد يا ايی موقت اشتغال به کار می شود يموجب عدم توانا
ا عوامل خارجی ير عامل ينی نشده که تحت تأثيش بين قانون اتفاقی است پياز لحاظ ا ـ حادثه ۸

  .مه شده می گردد يا روان بيناگهانی رخ می دهد و موجب صدماتی بر جسم  ا اتفاقيدر اثر عمل 
 ی موقـت يماری و عدم توانـا يام بارداری ، بيبه وجوهی اطالق می شود که در ا ـ غرامت دستمزد۹

مـه شـده   يحقوق به با ين قانون به جای مزد يا حقوق به حکم ايافت مزد ياشتغال به کار و عدم در
  .پرداخت می شود

ا بـرای  يـ لی هستند که بـه منظـور اعـاده سـالمت     يوسا )پروتز و ارتز( ل کمک پزشکیيـ وسا۱۰
  .کی از حواس به کار می روند يت يا تقويجبران نقص جسمانی 

نه های ناشـی از ازدواج بـه   يط خاصی برای جبران هزيکه طبق شرا مبلغی است ـ کمک ازدواج۱۱
  .ه شده پرداخت می گردد يمب

عائله مندی توسط کارفرما به  مقابل ط خاص دريکه طبق شرا مبلغی است ندیکمک عائله م ـ۱۲
  .مه شده پرداخت می شود يب

                                                 
  قانون کار جمهوري اسالمي ايران ٣٥ـ نک به تعريف موضوع ماده ١
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مه شده به نحوی که نتواند با اشتغال يکلی عبارت است از کاهش قدرت کار ب ـ از کار افتادگی ۱۳
  .ک سوم از درآمد قبلی خود را به دست آورد يش از يگری بيا کار ديبه کار سابق 

مه شده به نحوی که بـا اشـتغال بـه    يجزئی عبارت است از کاهش قدرت کار ب ـ از کار افتادگی۱۴
  .گر فقط قسمتی از درآمد خود را به دست آورد يا کار ديکار سابق 

دن بـه سـن   يمـه شـده بـه کـار بـه سـبب رسـ       يعبارت است از عدم اشـتغال ب  ـ  بازنشستگی۱۵
  .ن قانون يبازنشستگی مقرر در ا

ن قانون بـه منظـور جبـران قطـع     يمقرر در ا يطعبارت از وجهی است که طبق شرا یـ مستمر۱۶
شت بازمانـدگان وی بـه   ين معيمه شده و در صورت فوت او برای تأميا قسمتی از درآمد به بيتمام 

  .می شود  آنان پرداخت
 ا جبـران يک جا برای جبران نقص عضو ي، مبلغی است که به طور  ـ غرامت مقطوع نقص عضو۱۷
  .مه شده به شخص او داده می شود يل درآمد بيتقل
نه های مربوط به کفن و دفـن  ين هزيمبلغ مقطوعی است که به منظور تأم ـ کمک کفن و دفن۱۸
  .گردد  می رند پرداختين امر را به عهده می گيمه شده در مواردی که خانواده او ايب
  :ر می باشد ين قانون شامل موارد زين اجتماعی موضوع ايتأم  ـ۳ماده 

  .١ماری ها يالف ـ  حوادث و ب
  .٢ب ـ  بارداری

  .ج ـ  غرامت دستمزد
  .د ـ  از کار افتادگی 

                                                 
مجلـس    ۲۱/۸/۱۳۶۸ن اجتمـاعی مصـوب   يقـانون تـأم   ۳ن اجتماعی به اجرای بند های الف و ب ماده يبه قانون الزام تأم ـ١

تـأمين اجتمـاعي در ايـن    در مقـررات فصـل اول قـانون     ۱۳۶۹بهشـت  يی مربوط مصوب اردين نامه اجراييشورای اسالمی وآ
  .مجموعه مراجعه شود 

  ـ همان۲
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  .ه ـ  بازنشستگی 
  .و ـ  مرگ

ن قانون از کمک هـای ازدواج و عائلـه منـدی طبـق مقـررات مربـوط برخـوردار        ين ايمشمول   : ۱تبصره 
  .خواهند شد 

ن اجتماعی، شناسـنامه ای اسـت   يای قانون تأميرداری از مزاص سن برای برخويمالک تشخ : ۲١تبصره 
راتی کـه پـس از   ييا می شود و هر گونه تغين اجتماعی ارائه شده يمه شدن به سازمان تأميکه در بدو ب

ز يـ مه شده نيافراد تحت تکفل ب. اد شده معتبر نخواهد بود يد برای سازمان يآن در شناسنامه به عمل آ
  .د بودن حکم خواهنيمشمول ا

  :ن قانون عبارتند از ين ايمشمول  ـ۴ماده 
     .٢ا حقوق کار می کننديافت مزد يالف ـ افرادی که به هر عنوان در مقابل در

  .٣ب ـ ملغی شده است
  .افت کنندگان مستمری های بازنشستگی ، ازکار افتادگی و فوت يج ـ در
ولتـي و مسـتخدمين مؤسسـات    مستخدمين وزارتخانه ها و مؤسسـات و شـرکت هـاي د    : ۱تبصره 

  ايـن قـانون   ۳وابسته به دولت که طبق قوانين مربوط به نحوي از انحاء از مـوارد مـذکور در مـاده    
ن نامـه ای  يـي وجود ندارد طبق آ آنهان خاص برای ير مواردی که قوانيو در سا .بهره مند مي باشند

                                                 
 ۸/۸/۷۹قـانون تـأمين اجتمـاعي مصـوب      ۳بـه مـاده    ۲الحاقي طبق ماده واحده قانون الحاق يک تبصره به عنوان تبصره ـ ۱

  ) نک به مقررات فصل اول قانون تأمين اجتماعي در اين مجموعه(مجلس شوراي اسالمي 
قانون برنامـه   ۱۰۳سوم اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ايران كه به موجب ماده  قانون برنامه ۴۲به ماده ـ ۲

و نيز  تنفيذ گرديده است) ۱۳۸۴ـ ۱۳۸۸(مجلس شورای اسالمی برای دوره برنامه چهارم  ۱۱/۶/۱۳۸۳چهارم توسعه مصوب 
 .مين اجتماعي در اين مجموعه مراجعه شودمقررات فصل اول قانون تأدر  ۱۳۸۶قانون بودجه سال  ۱۴تبصره » ص«به بند 
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ب يی و اسـتخدامی کشـور بـه تصـو    د سازمان امـور ادار ييشنهاد وزارت رفاه اجتماعی و تأيکه به پ
  .  ١ن قانون خواهند بوديد تابع مقررات ايران خواهد رسيأت وزيه

مـه  يروهـای مسـلح و افزارمنـدان مشـمول قـانون تعـاون و ب      ين قـانون اسـتخدام ن  يمشـمول  : ۲تبصره 
اهنـد  ن قانون خارج بوده و تابع قانون و مقررات خاص خود خويبازنشستگی افزارمندان ارتش از شمول ا

  .بود 
  ٢.ملغی شده است  : ۳تبصره 
  . ٣ده استيملغی گرد : ۴تبصره 

                                                 
  و ۱۷/۱/۷۹قـانون برنامـه سـوم توسـعه اقتصـادي ، اجتمـاعي و فرهنگـي جمهـوري اسـالمي ايـران مصـوب             ۲۷به ماده ـ ١

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتمـاعي و فرهنگـي جمهـوري اسـالمي ايـران       ۹اصالحيه هاي آن که به موجب ماده 
 ۱۴۷تنفيذ گرديـده اسـت و بـه مـاده     ) ۱۳۸۴ـ   ۱۳۸۸(مجلس شوراي اسالمي براي دوره برنامه چهارم  ۱۱/۶/۱۳۸۳مصوب 

 .قانون اخير در مقررات فصل اول قانون تأمين اجتماعي در اين مجموعه مراجعه شود
صـوب  قـانون تـأمين اجتمـاعی م    ۴مـاده   ۳و تبصـره  » ب«مـاده واحـده قـانون اصـالح بنـد       ۲ـ ملغی شده طبق تبصـره  ۲

  )در اين مجموعه مقررات فصل اول قانون تأمين اجتماعينک به . (مجلس شورای اسالمی  ۳۰/۶/۱۳۶۵
اين قانون بايد توسـط   ۲۸تعيين ميزان حق بيمه كه با توجه به ماده :   ۱۳۵۴قانون تأمين اجتماعی مصوب  ۴ماده  ۳تبصره 

ق آيين نامه ای خواهـد بـود كـه بـه پيشـنهاد وزارت رفـاه       افراد صنفی و ساير صاحبان حرف و مشاغل آزاد پرداخت شود طب
  .   اجتماعی به تصويب كميسيون های رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارايی مجلسين می رسد 

].  سـابق [مجلس شوراي ملـي   ١٠/٤/١٣٥٥قانون تشکيل وزارت بهداري و بهزيستي مصوب  ١١ـ ملغي شده به موجب ماده ٣
                                                               )                     ول قانون تأمين اجتماعينک به مقررات فصل ا(

مشمولين قانون حمايت کارمندان در برابر اثرات ناشـي از پيـري و از   :  ۱۳۵۴قانون تأمين اجتماعي مصوب  ۴ماده  ۴تبصره 
مؤسسات مشمول قانون مذکور مکلفنـد بـا اعـالم سـازمان     . مذکور خواهند بود کارافتادگي و فوت کماکان تابع مقررات قانون

تأمين خدمات درماني حق بيمه درماني سهم خود و بيمه شده را کسر و توسط صندوق حمايت مربوط به سازمان نـام بـرده   
وضوع قانون تـأمين خـدمات   ميزان حق بيمه درماني موضوع اين ماده تابع ضوابط و مقررات بيمه خدمات درماني م. بپردازند

درماني مستخدمين دولت است و نحوه وصول آن عيناً به ترتيبي است که در قانون حمايت کارمندان در برابر اثرات ناشـي از  
  .   پيري و از کارافتادگي و فوت پيش بيني شده است
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قـانون تـأمين اجتمـاعي مصـوب     ) ۲(مـاده  ) ۴(در مـواردي کـه کارفرمايـان موضـوع بنـد       : ۵١تبصره 
و همچنين مديران اشخاص حقوقي غيردولتي مي توانند با پرداخـت   اشخاص حقيقي باشند ٣/٤/١٣٥٤

قانون مذکور و اصـالحات بعـدي آن از   ) ۲۸(کارفرما به ترتيب مقرر در ماده حق بيمه سهم بيمه شده و 
  .تاريخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولين قانون مذکور قرار مي گيرند

آئين نامه اجرايي اين تبصره شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و پرداخت حق بيمه هاي معوقـه بنابـه   
  . اجتماعي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيدپيشنهاد وزارت رفاه و تأمين 

ران به کار اشتغال دارند تابع مقررات ين و مقررات مربوط در ايگانه که طبق قوانيمه اتباع بيبـ   ۵٢ماده 
   ٣ن قانون خواهد بوديا

   :زير  مگر در موارد
  

                                                 
ط به منظور تشويق کارفرمايان بـه تأديـه   قانون اصالح قانون تأمين اجتماعي و برخي قوانين مربو ٣ـ الحاقي به موجب ماده ١

مقـررات  نـک بـه   (مجلس شـوراي اسـالمي    ٢٥/١/١٣٨٧ديون معوقه سنواتي بابت حق بيمه و بيمه بيکاري کارکنان مصوب 
     )فصل اول قانون تأمين اجتماعي در اين مجموعه

شـورای انقـالب جمهـوری     ۲۷/۶/۱۳۵۸مصـوب  "قـانون تـأمين اجتمـاعی     ۵اصالحی به موجب اليحه قانونی اصالح ماده  ـ۲
  )نک به مقررات فصل اول قانون تأمين اجتماعي در اين مجموعه" . (اسالمی ايران

ن و مقررات مربوط به کار اشتغال دارند جـز  يران طبق قوانيگانه که در اياتباع ب:  ۱۳۵۴ن اجتماعی مصوب يقانون تأم ۵ماده 
ـ يای دو جانبه در مواردی که طبق مقاوله نامه ها و قرارداد ه ب خـاص مقـرر   يـ ر کشـورها ترت يران و سـا يـ ن ايا چند جانبه ب

ری و از کـار افتـادگی و فـوت نباشـند     يت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پيده است در صورتی که مشمول قانون حمايگرد
  .ن قانون خواهند بود يمشمول مقررات ا

 ۲۸/۱۲/۱۳۷۳مصـوب  ) ن يمـدهای دولـت و مصـرف آن در مـوارد معـ     وصول برخـی از درآ ( قانون  ٣٨ماده " ب " به بند ـ ۳
در مقررات فصـل اول  ن اجتماعی ين وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأميب ۱۳۷۰مجلس شورای اسالمی و موافقت نامه 

  .ان مجموعه مراجعه شوددر  قانون تأمين اجتماعي
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ا يه های دوجانبه نام ران موافقتين دول متبوع آنان و دولت جمهوری اسالمی ايالف ـ درصورتی که ب 
  .  ١ن صورت طبق موافقت نامه عمل خواهد شدين اجتماعی منعقد شده باشد که در ايچند جانبه تأم

ا در يران در کشور خود يگانه طبق گواهی مقامات متبوع خود در مدت اشتغال در ايب ـ هرگاه تبعه ب 
ن يـ مه شـده باشـند کـه در ا   يضاً با بعين قانون کالً يا ۳نی شده در ماده يش بيگر در موارد پيد کشور

  .٢ن قانون معاف می باشنديصورت در همان موارد از شمول مقررات ا
ـ  سـازمان  ۹حوادث ناشی از کار اتباع کشورهای ملحق شده به مقاوله نامه شماره   :تبصره  ن المللـی  يب

واهـد بـود کـه    ن نامه ای خييمه طبق آيمستثنی می باشد و نرخ و مأخذ حق ب" ب " کار از شمول بند 
   .٣ديران خواهد رسيأت وزيب هيه و به تصوين اجتماعی تهيتوسط سازمان تأم

بـه   آنهـا ان و افراد خانواده يين قانون درباره روستايا سه ک از موارد مندرج در مادهياجرای هر  ـ۶ماده 
أت يـ ه شـنهاد يمناطق مختلف مملکت و به تناسب توسعه امکانات و مقـدورات سـازمان بـه پ    ج دريتدر
  .٤ن قانون خواهد بوديا ۱۱۷ب شورای عالی سازمان با توجه به ماده يره و تصويمد

                                                 
مجلـس شـوراي ملـي     ۲۱/۲/۱۳۵۷ران و دولت جمهوري کره مصـوب  به قانون موافقت نامه تأمين اجتماعي بين دولت ايـ ۱
  .در اين مجموعه مراجعه شود مقررات فصل اول قانون تأمين اجتماعيدر ) سابق(
 ۱۱/۶/۱۳۸۳چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ايـران مصـوب   قانون برنامه  ۹۱ـ به بند د ماده ۲

  .ن مجموعه مراجعه شودايدر مين اجتماعي در مقررات فصل اول قانون تأ
مجلـس   ۴/۱۱/۷۸مصـوب  "قانون تأمين اجتماعي  ۵الحاقي به موجب قانون الحاق يک تبصره به اليحه قانوني اصالح ماده ـ  ۳

  )نک به مقررات فصل اول قانون تأمين اجتماعي در اين مجموعه". (شوراي اسالمي
م توسـعه اقتصـادی ، اجتمـاعی و فرهنگـی جمهـوری اسـالمی ايـران مصـوب         قـانون برنامـه چهـار    ۹۶به بند الـف مـاده   ـ ۴

  .ن مجموعه مراجعه شودايدر در مقررات فصل اول قانون تأمين اجتماعي  ۱۱/۶/۱۳۸۳
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مه های اجتماعی نشده اند ين قانون مشمول بيب ايخ تصويکه تاتار یيت هايافراد شاغل درفعال ـ۷ ماده
قـرار  ن قـانون  يـ ر رفاه اجتماعی مشـمول مقـررات ا  يب وزيره و تصويأت مديشنهاد هير به پيب زيبه ترت

  .خواهند گرفت 
ج و با توجـه بـه امکانـات    ين قانون به تدريا ۳ماده ) ج ـ د ـ ه ـ و   (الف ـ موارد مذکور در بند های  
ن قانون تا خاتمـه  يا ۲۸مه با توجه به ماده يزان حق بين صورت ميسازمان اجراء خواهد شد و در ا

ا مزد خواهد بود که در يق و حقو% ۲۱معادل  ۱۳۵۵ا مزد و از اول سال يحقوق % ۱۹، ۱۳۵۴سال 
% ۵مه شده ي، ب% ۱۴کارفرما  ۱۳۵۵و از سال % ۲، دولت % ۴مه شده ي، ب% ۱۳کارفرما  ۱۳۵۴سال 

   ١.می پردازند% ۲و دولت 
ج و در صورتي اجراء خواهـد شـد   ين قانون به تدريا ۳ب ـ موارد مذکور در بند های الف و ب ماده  

ان يـ الزام کارفرما. مه شدگان فراهم نموده باشديالزم را برای بل و امکانات درمانی يکه سازمان وسا
خی يمه از تـار يه حق بيمی شوند به تأد ن قانونين ماده مشمول مقررات ايا افرادی که به موجب اي

  .ا کتباً اعالم می شوديق انتشار آگهی در روزنامه و يمه آنها از طرياست که ب
ن قانون بـه نحـوی از انحـاء مشـمول     يب ايخ تصويی که تا تاريهات ين فعاليمه افراد و شاغليب ـ  ۸ماده 

قرار گرفته اند بـا توجـه بـه     ٢انيمه های اجتماعی روستائيا قانون بيه های اجتماعی يممقررات قانون ب
  .افت ين قانون ادامه خواهد يمقررات ا
قانون برای کسانی کـه بـه   ن يمه های مقرر در ايقسمتی از ب ياط مربوط به ادامه تمام و يشرا  :تبصره  
ن نامـه مربـوط   يـي مه شدگان خارج شوند به موجب آيف بين قانون از ردير از علل مندرج در ايشغلی غ

                                                 
  .مراجعه شود أمين اجتماعيسازمان ت ۲۴/۷/۱۳۶۸فني مورخ  ۵۹۴به بخشنامه شماره  ـ١
و نيـز بـه قـانون الحـاق صـندوق       هيأت وزيـران  ١٤/١١/١٣٨٣مصوب  و عشايربيمه اجتماعي روستائيان آئين نامه ـ نک به ٢

بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير به فهرسـت نهادهـا و مؤسسـات عمـومي غيردولتـي در مقـررات فصـل اول قـانون تـأمين          
   .اجتماعي در اين مجموعه
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مه شده خواهد يل موارد به عهده بين قبيا مه دريه حق بيد و به هر حال پرداخت کلين خواهد گردييتع
   ١.بود 

ن قـانون بـه عهـده سـازمان     يماده سه ا) الف و ب(ند انجام تعهدات ناشی از موارد مذکور در ب  ـ۹ماده 
  .می باشد  ٢ن اجتماعييتأم

مـه هـای اجتمـاعی    يو سـازمان ب مـه هـای اجتمـاعی    ين قـانون سـازمان ب  يـ خ اجرای اياز تار  ـ۱۰ماده 
ون و مطالبـات و  يـ ف و تعهـدات و د يه وظـا ين اجتماعی ادغام می شوند و کليان در سازمان تأميروستائ

ب و يخ تصـو يای استخدامی خود که تا تاريی و کارکنان آنها با حفظ حقوق و سوابق و مزايبودجه و دارا
  .می گردند  ن قانون معتبر خواهد بود به سازمان منتقليا ۱۳ن نامه موضوع ماده ييآ اجرای
تأسيسات و تجهيزات درمانی سازمان بيمه های اجتماعی که از محل ذخـاير سـازمان مـذکور     ـ۱۱ماده 

  .شده است با حفظ مالکيت در اختيار سازمان تأمين خدمات درمانی قرار می گيرد تأمين 

کارکنان واحد های درمانی مذکور در اين ماده با حفظ حقوق و سوابق و مزايای اسـتخدامی خـود بـه    :  تبصره 
  .منتقل خواهند شد  ٣سازمان تأمين خدمات درمانی

                                                 
شـورای عـالی    ۸/۸/۱۳۶۴مصوب " ن اجتماعی يتأمقانون  ۸اری موضوع تبصره ماده يمه به طور اختيادامه ب"ن نامه ييآبه  ـ۱
ن مجموعـه  يـ ادر مقررات فصـل اول قـانون تـأمين اجتمـاعي در     .  ۸/۱۱/۱۳۶۴فنی مورخ  ۵۳۹ن اجتماعی و بخشنامه يتأم

 .مراجعه شود
وب ن اجتمـاعی مصـ  يقـانون تـأم   ۳ن اجتماعی به اجرای بند هـای الـف و ب مـاده    يـ به موجب ماده واحده قانون الزام تأم۲

سازمان تأمين خـدمات  :   ۱۳۵۴در قانون تأمين اجتماعی مصوب . ده استيشورای اسالمی اصالح گرد پمجلس ۲۱/۸/۱۳۶۸
  ).ن مجموعه مراجعه شودايبه مقررات فصل اول قانون تأمين اجتماعي در (درمانی 

درمـاني مسـتخدمين دولـت و     قانون تأمين خـدمات  ۴ـ  به موجب اليحه قانوني تشکيل سازمان شوراي فني موضوع ماده ۳
نـک بـه   (. منحـل گرديـده اسـت   » سازمان تـأمين خـدمات درمـاني   « ۲/۹/۵۸انحالل سازمان تأمين خدمات درماني مصوب 

  )مقررات فصل اول قانون تأمين اجتماعي در اين مجموعه
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  الت يفصل دوم ـ  ارکان و تشک
   ١.ده است يلغو گرد ۲۷الي  ۱۹و  ۱۷الی  ۱۲د وام

                                                                                                                            
 
مصـوب  " ماعی و مقررات مربوطه ن اجتيکالً به موجب مقررات اساسنامه سازمان تأم ١٨ن فصل به استناد ماده يمقررات ا  ـ۱

ضـمناً  . ده اسـت يـ منسـوخ گرد )  ١٥و  ١٤و  ١٣و  ١٢و  ١٠و  ٩و  ٨و  ٧و  ٦و  ٣و  ٢و  ١مواد (ران يأت وزيه" ١٠/٦/١٣٥٨
هيـأت وزيـران ملغـي اعـالم گرديـده       ٢٦/٣/١٣٨٧مصوب » اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي«اساسنامه اخير نيز به موجب 

 .ن مجموعه مراجعه شود يا دوم قانون تأمين اجتماعي درمقررات فصل به . است
  :  ١٣٥٤ن اجتماعی مصوب يقانون تأم ٢٧الي  ١٩و مواد  ١٧الی  ١٢مواد 
  ت حقـوقی و اسـتقالل مـالی و اداری   ير رفـاه اجتمـاعی اداره مـی شـود دارای شخصـ     يـ ر نظـر وز يـ ازمان کـه ز س ـ ١٢ماده 

  .ن قانون اداره خواهد شد يت امی باشد و امور مالی آن منحصراً طبق مقررا
ه يـ ی تهيـ له وزارتخانه های رفاه اجتماعی و امـور اقتصـادی و دارا  ين نامه های مالی و معامالتی سازمان که وسييآ ـ ١٣ماده 

ران يـ أت وزيد هييد سازمان امور اداری و استخدامی کشور می رسد پس از تأيين نامه های استخدامی که به تأييمی شود و آ
ب يخ تصـو يک سال از تـار يوزارت رفاه اجتماعی مکلف است ظرف . د ين خواهد رسيون های مربوط مجلسيسيکم بيبه تصو

. ن نامه های فعلی قابل اجراء اسـت يين آيب مجلسيد و تا تصوين نمايم مجلسيه و تقدين نامه های مذکور را تهيين قانون آيا
ن نامه های مالی و اداری و اسـتخدامی فعلـی سـازمان    ييرمانی تابع آن خدمات ديامور مالی و اداری و استخدامی سازمان تأم

ن نامه استخدامی فعلی سـازمان  يين خدمات درمانی تابع آين نامه استخدامی سازمان کارکنان تأمييب آيخواهد بود و تا تصو
  .مه های اجتماعی خواهند بود يب

  .ی خواهد بود يندگی هايزی و شعب و نماالت مرکيف خود دارای تشکيسازمان برای انجام وظا ـ ١٤ماده 
  :ارکان سازمان عبارتند از  ـ ١٥ماده 

  .شورای عالی 
  .ره يأت مديه

  ).بازرس(حسابرس 
  :اعضاء شورای عالی عبارتند از  ـ ١٦ماده 

  .است شورای عالی را به عهده خواهد داشت ير رفاه اجتماعی که ريوز
  .ا معاون او يی يامور اقتصادی و دارا يروز
  .ا معاون او يبهداری  يروز
  .ا معاون او يتعاون و امور روستاها  يروز
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  .ا معاون او يس سازمان برنامه و بودجه ير مشاور و رئيوز

  
  .ا معاون او يس کل بانک مرکزی يئر
 .ا معاون او يمه مرکزی يس کل بيئر
  .ا معاون او يکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور ريدب
   .ا قائم مقام او يران يد سرخ اير و خورشيت شيعامل جمعريمد
  .ا قائم مقام او يرعامل سازمان خدمات اجتماعی يمد

  .ران يع و معادن ايان به معرفی اتاق بازرگانی و صناينده کارفرمايدو نفر نما
  .أت عالی نظارت بر اتاق های اصناف کشورينده اصناف به معرفی هيدو نفر نما
  .ر رفاه اجتماعی ير گروه ها به انتخاب وزينهای کارگری و دو نفر از ساامه شده به معرفی سازميران بنده کارگيسه نفر نما

ت شـورای عـالی انتخـاب مـی شـوند ،      يمه شدگان برای مدت سه سال به عضويان ، اصناف و بيندگان کارفرماينما ـ ١٧ماده 
  .آنها بالمانع است  د  انتخابيت شورای عالی سازمان و تجدير آنها در مدت عضوييتغ

  :ر است يارات شورای عالی سازمان به شرح زيف و اختيوظا  ـ١٩ماده 
  .ن قانون به آن محول شده است يی که طبق اين نامه های اجراييب آيتصو الف ـ 
  .ره يأت مديشنهاد هين اجتماعی به پياست کلی تأميم درباره خط مشی و سياتخاذ تصم ب ـ 
   .ب آن يو گزارش مالی و ترازنامه سازمان و تصودگی به بودجه يرس  ج ـ
ن حـق الزحمـه حسـابرس    يـي د شـورای حقـوقی و دسـتمزد و تع   ييـ ره پس از تأيأت مديای اعضاء هين حقوق و مزاييتع  ـ د
                                       .ن حق عضو اعضای انتخابی شورای عالی ييو تع) بازرس(

                                            .ر منقول ياموال غا فروش يد يب خريتصو  ه ـ
أت يـ ص هيال کمتـر بـوده و بـه تشـخ    يست هزار ريانی که بدهی آنها از بيدن بدهی کارفرمايم در مورد بخشياتخاذ تصم  و ـ 
ا  پرداخت بـدهی  ياشند و مه معوقه نبينی که به عللی قادر به پرداخت حق بياکارفرما. ره قادر به پرداخت آن نمی باشند يمد

ا وقفه کار کارگـاه باشـد شـورای عـالی مـی توانـد بـه        يل و يک جا خارج از حدود قدرت مالی کارفرما و موجب تعطيبه طور 
بـی  ين ترتين قـانون معـاف دارد و همچنـ   يـ ا قسمتی از خسارات مقرر در ايره کارفرما را از پرداخت تمام يأت مديشنهاد هيپ

  .ت مهلت کافی بدهد يرعاط بدهی با يبرای تقس
             . ص دهد يس شورای عالی طرح آنها را در شورای عالی الزم تشخير مواردی که رئيم در ساياتخاذ تصم ز ـ 

ت کارمنـدان در برابـر اثـرات ناشـی از     يـ قانون حما ٣ن اجتماعی موضوع ماده يارات شورای عالی تأميف و اختيوظا ـ١ تبصره
  ن قانون محـول و شـورای عـالی مـذکور منحـل     ين اجتماعی موضوع ايناً به شورای عالی تأميی و فوت عری و از کارافتادگيپ

                                                                                                                                    .می شود 
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بـت  يش از سه جلسـه متـوالی بـدون عـذر موجـه غ     يا بيا فوت کند يعضاء شورای عالی استعفاء ک از ايهر گاه هر  ـ ٢تبصره 

ـ   يتشخ. ه مدت مقرر به نحو مذکور فوق انتخاب خواهد شد ين او برای بقيد جانشينما س شـورای عـالی   يص عذر موجـه بـا رئ
                                                                                                                                       .است
  :ر می باشد يره مرکب از پنج نفر عضو به شرح زيأت مديـ ه٢٠ماده 

ره بـه  يأت مـد يدو نفـر عضـوه  . ر عامل سازمان استيره و مديأت مديس هين اجتماعی وزارت رفاه اجتماعی که رئيمعاون تأم
 يـر شنهاد وزيان به پينده کارفرمايک نفر نماينده کارگران و يک نفر نماي. ران يأت وزيه يبی و تصور رفاه اجتماعيشنهاد وزيپ

  .ران يأت وزيب هيرفاه اجتماعی و تصو
ر آنهـا  ييـ د انتخاب آنها بالمانع است و در صـورتی کـه تغ  يره سه سال می باشد و تجديأت مديت اعضاء هيمدت عضو ـ تبصره

ب مـذکور  يـ ری بـه ترت يگک از آنها شخص ديا استعفاء هر يز در صورت فوت يالزم شناخته شود و ن قبل از انقضاء موعد مقرر
د کماکان به کار خود ادامه خواهنـد  يره جديأت مدين هييد تا تعيره جديأت مدياعضاء ه. ه مدت انتخاب خواهد شد يبرای بق

  .داد 
  :ر است يره به شرح زيأت مديارات هيف و اختيوظا ـ٢١ماده 

  .ن اجتماعی به شورای عالی يی تأمياست کلی و خط مشی برنامه های اجرايشنهاد سيـ پ١
  .حدود مقررات مربوط امل درعريمد ره ويأت مديس هيشنهاد رئيداخلی سازمان به پ ب دستورالعمل های اداری ويـ تصو٢
  . تيشنهاد آن به مراجع ذی صالحين قانون برای پيی اين نامه های اجراييد آييـ تأ٣
  .ب برنامه و بودجه و گزارش مالی و ترازنامه سازمان جهت طرح در شورای عالی يـ تصو٤
  .شورای عالی  بالت سازمان در حدود بودجه مصويب تشکيـ تصو٥
  .ون ريال باشد يليم ٥ش از يه معامالتی که مبلغ آن بيب کليـ تصو٦

  .ود ت آراء معتبر خواهد بيره با اکثريأت مديات هيمـ تصم٢٢ماده 
  ب شـورای عـالی انتخـاب   يی و تصـو يـ ر امور اقتصـادی و دارا يشنهاد وزيبرای هر سال مالی به پ) بازرس(ـ حسابرس ٢٣ماده 

ـ  ) بازرس(حسابرس . می شود  ره و يأت مـد يـ س هيحق ندارد در امور سازمان مداخله کند ولی می تواند نظرات خود را بـه رئ
                                               .بالمانع است ) بازرس(حسابرس انتخاب مجدد . الع دهد طرعامل سازمان ايمد

ده اسـت و  يـ ن گرديـي همان است که در قانون تجارت برای بازرس شرکت تع) بازرس(ارات حسابرس يف و اختيوظا ـ٢٤ماده 
ح و اطـالع را  يدگی و هرگونه توضـ يرعامل به دفاتر سازمان رسيره و مديأت مديس هيمی تواند با اطالع رئ) بازرس(حسابرس 

                                                                                                                       .فه الزم بداند اخذ کند يکه به منظور انجام وظ
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                   .آئين نامه داخلي شوراي عالي سازمان پس از تصويب شورا به موقع اجرا گذارده خواهد شد ـ۱۸ماده 
  

  مه و نحوه وصول آنيفصل سوم ـ  منابع درآمد ـ مأخذ احتساب حق ب
  :ر می باشد يمنابع درآمد سازمان به شرح ز ـ۲۸ماده 

                                                                                                                            
  

   
رای عـالی  ود حداقل سی روز قبل از طرح در شـ يسازمان بای و بدهی ايترازنامه ساالنه و گزارش مالی و صورت دار  ـ٢٥ماده 

مکلف است نسـخه ای از گـزارش خـود را ده    ) بازرس(دگی با گزارش حسابرس يداده شود و پس از رس) بازرس(به حسابرس 
  .م کند يره تسليأت مديل شورای عالی به هيروز قبل از تشک

  :ر است يامل به شرح زرعيره و مديأت مديس هيارات رئيف و اختيوظا ـ ٢٦ماده 
                                                                    .ره يأت مدياجرای برنامه ها و مصوبات شورای عالی و ه ـ ١
م بودجـه حـداکثر سـه مـاه     يه و تقديرأ ت مديشنهاد آن به هيم بودجه وبرنامه و گزارش مالی و ترازنامه و پيه و تنظيته ـ ٢ 
  .ل از اتمام سال به شورای عالی قب
  .ره يأت مديت برنامه و بودجه مصوب به هيالت سازمان با رعايشنهاد تشکيپ ـ ٣
                                                        .ون ريال يليب و انجام معامالت تا پنج ميتصو ـ ٤

ن قانون و مصوبات شـورای عـالی و   يامور سازمان و مأمور اجرای اکه مسؤول اداره  رعامليره و مديأت مديس هيرئ  ـ٢٧ماده 
ن نامه هـای  يين قانون وآاياست داشته و برای اداره امور سازمان در حدود يالت سازمان ريه تشکيره می باشد بر کليأت مديه

ه مراجـع  يـ کل  ايـ  ا حقـوقی يـ  يقـ يرعامل درمقابل اشـخاص حق ديم ره ويأت مديس هيارات کامل می باشد رئيآن دارای اخت
  .د يمی کند اعمال نما نييندگانی که تعيا نمايله وکال يا به وسين حق را شخصاً ايو می تواند   نده سازمان بودهيقانونی نما

ا يـ ره و يأت مديه ک از اعضاءيف خود را به هر يارات و وظايرعامل می تواند قسمتی از اختيه و مديرأت مديس هيتبصره ـ رئ 
ل يـ رعامل به عللـی از قب يره و مديأت مديس هيدر صورتی که رئ. د يض نمايت خود تفويان سازمان به مسؤولک از کارکنيهر
أت يـ شـنهاد ه يره بـه پ يأت مديک نفر از اعضاء هيف خود را انجام دهد يا مرخصی و مسافرت برای مدتی نتواند وظايماری يب

ک نفـر از کارکنـان   يـ ن صـورت  يدر ا. او را عهده دار خواهد بودف يه وظاير رفاه اجتماعی کليب وزيتصو و رعامليره و مديمد
ره شـرکت  يأت مـد يـ رعامل با حق رأی در جلسات هيره و مديأت مديس هياب رئير رفاه اجتماعی در غيسازمان به انتخاب وز

   .خواهد کرد 
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درصد آن  ۷ا حقوق است که يدرصد مزد  ۲۸زان يبه م ۱۳۵۴ان سال يمه از اول مهر ماه تا پايبـ حق ۱
  ١.ن خواهد شد يله دولت تأميدرصد به وس ۳درصد به عهده کارفرما و  ۱۸مه شده و يبه عهده ب

  ٢.ر و اموال سازمانيـ درآمد حاصل از وجوه ذخا۲
  .٣ن قانونير در امه های نقدی مقريـ وجوه حاصل از خسارات و جر۳
  .ا يـ کمک ها و هدا۴

  ۴مه شده خواهد بـود يحقوق ب يا ست درصد مزديمه سهم کارفرما بيحق ب ۱۳۵۵از اول سال    : ۱تبصره 

  . ابديش می يا حقوق افزايمه به سی درصد مزد يمه شده و کمک دولت کل حق بيبا احتساب سهم ب

                                                 
چـک صـنفی مشـمول قـانون     ان کارگـاه هـای کو  يمه شدگان و کارفرمايمه بيحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بيـ به ال۱
ان يـ مه کارفرمايت از پرداخت سهم بيران و قانون معافيشورای انقالب جمهوری اسالمی ا ۲۴/۹/۱۳۵۸ن اجتماعي مصوبيتأم

آئين نامه مربـوط   مجلس شورای اسالمی و ۱۶/۱۲/۱۳۶۱کارگاههای توليدي و صنعتي و فني تا ميزان پنج نفر کارگر مصوب 
قانون برنامه سوم توسعه و آئـين نامـه اجرايـي بنـدهاي      ۴۹ان مراجعه شود و نيز نک به ماده هيأت وزير ۲۸/۲/۱۳۶۲مصوب 

  ).مقررات فصل سوم قانون تأمين اجتماعي در همين مجموعه(  ۱۶/۵/۱۳۸۴اين ماده مصوب ) الف و ب(
صاد در مقررات فصل شورای اقت ۱۷/۴/۱۳۶۴مصوب " سهامی خاص " ن اجتماعی يه گذاری تأميبه اساسنامه شرکت سرما ـ۲

 .سوم قانون تأمين اجتماعي در اين مجموعه مراجعه شود
ن اجتماعی که ظرف مـدت مقـرر نسـبت بـه     يان کارگاه های مشمول قانون تأميم  نقدی از کارفرمايافت جرايبه قانون در ـ۳

" مجلس شورای اسـالمی   ۹/۵/۱۳۷۳مصوب " ند يمه مربوط  اقدام نمی نمايمه شدگان و حق بيارسال صورت مزد  و حقوق ب
 .در مقررات فصل سوم قانون تأمين اجتماعي در اين مجموعه مراجعه شود

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ايـران كـه بـه موجـب      ۴۹به بند الف ماده نک ـ ۴
قـانون اصـالح مـوادي از قـانون      ۹مـاده  ) ز(و بند ) ج ـ۲(بند نک به و نيز قانون برنامه چهارم تنفيذ گرديده است  ۱۰۳ماده 

برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و اجـراء سياسـتهاي کلـي اصـل چهـل و چهـارم       
مجلس شوراي اسالمي و تأييد شده در مجمـع تشـخيص مصـلحت نظـام در تـاريخ       ۸/۱۱/۱۳۸۶قانون اساسي مصوب ) ۴۴(

  )مقررات فصل سوم قانون تأمين اجتماعي در اين مجموعه( ۲۵/۳/۱۳۸۷
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ک جا در بودجه ساالنه کل کشور منظـور  يبه طور مه سهم خود را يدولت مکلف است حق ب  : ۲تبصره 
  . و به سازمان پرداخت کند 

ک بار امور مـالی خـود را بـا اصـول محاسـبات احتمـالی       يد حداقل هر سه سال يسازمان با  : ۳تبصره 
  .ق و  مراتب را به شورای عالی گزارش دهديتطب

 نين قانون حسب مـورد بـرای تـأم   يا ۲۸مه مذکور در ماده ينه درصد از مأخذ محاسبه حق ب ـ۲۹ماده 
ه بـه  يـ ابـد و بق يمی  صين قانون تخصيا ۳نه های ناشی از موارد مذکور در بند های الف و ب ماده يهز
  .افت ير تعهدات اختصاص خواهد يسا

مه شدگان که از طرف کارفرمـا پرداخـت نمـی شـود بـه عهـده       يماری بيام بيغرامت دستمزد ا : تبصره
  .سازمان می باشد 

مه مقـرر  ين قانون حق بيا ۲ماده  ۵ای مذکور در بند يه وجوه و مزايان موظفند از کليکارفرما ـ۳۰ده ما
  .١ندياضافه سهم خود به سازمان پرداخت نماه را کسر و ب

ن نامـه ای  يـي طبـق آ  آنهار يی ـ پوشاک و نظا ير نقدی مستمر مانند مواد غذايای غيارزش مزا  :تبصره  
مـه از  ين و حـق ب ييد به طور مقطوع تعيب شورای عالی خواهد رسيره به تصويدأت ميشنهاد هيکه به پ
  .افت می گردديآن در
ن يا مراجعيان يله مشتريبه وس آنهاا قسمتی از مزد و درآمد يمه شدگانی که تمام يدر مورد ب ـ۳۱ماده 
ب شورای عالی يصوره و تيأت مديشنهاد هيا حرفه مقطوعاً به پيبی هر طبقه يمی شود درآمد تقر نيتأم
  .مه قرار خواهد گرفت يافت حق بين و مأخذ درييتع

مه به مأخذ کل درآمد ماهانه آنهـا  يافت می دارند حق بيمه شدگانی که کارمزد دريدر مورد ب ـ۳۲ماده 
مه ای که به حداقل مزد کـارگر  يد از حق بيچ مورد نبايمه در هين حق بيافت می گردد اياحتساب و در

  .رد کمتر باشد يگ عادی تعلق می
                                                 

   )در مقررات فصل سوم قانون تأمين اجتماعي در اين مجموعه( ١٣٨٦قانون بودجه سال  ١٤تبصره » هـ«ـ نک به بند ١
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زان حـق  يپرداخت شود و در هر حال م آنهاا حقوق يد به نسبت مزد يمه کارآموزان بايحق ب ـ۳۳ماده 
در صورتی که . رد کمتر باشد يا حقوق تعلق می گيزانی که به حداقل مزد يد از مين مورد نبايمه در ايب

ه سـهم کـارآموز بـه    يمبه التفاوت حق با حقوق کارآموز کمتر از حداقل دستمزد باشد پرداخت مايمزد 
  .عهده کارفرما خواهد بود

ان مکلفنـد بـه   يـ ک از کارفرمايـ ا چند کارفرما کار کند هر يمه شده برای دو يدر صورتی که ب ـ ۳۴ماده
ا حقوق او کسر و بـه انضـمام   يمه شده را از مزد يمه سهم بيا حقوقی که می پردازند حق بينسبت مزد 

  .ند يپرداخت نماسهم خود به سازمان 
مـه شـدگان   يا حقـوق ب يب شورای عالی سازمان مزد يسازمان می تواند در موارد لزوم با تصو ـ۳۵ماده 

مه را به مأخذ درآمـد مقطـوع وصـول و کمـک هـای      يد و حق بيت ها را طبقه بندی نمايبعضی از فعال
  . ١دينقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نما

مه شده به سازمان می باشد و مکلف اسـت  يمه سهم خود و بيول پرداخت حق بکارفرما مسؤ ـ۳۶ماده 
مه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افـزوده و بـه   يا سهم بيا حقوق و مزايدر موقع پرداخت مزد 

مه شـده خـودداری کنـد شخصـاً     يمه سهم بيدر صورتی که کارفرما از کسر حق ب. د يه نمايسازمان تأد
ت يا عدم پرداخت آن رافع مسـؤول يمه ير کارفرما در پرداخت حق بيت آن خواهد بود تأخمسؤول پرداخ

  .مه شده نخواهد بوديو تعهدات سازمان در مقابل ب
 نين قـانون تـأم  يا ۳۱ب مذکور در ماده يبه ترت آنهاا قسمتی از درآمد يکه تمام  مه شدگانیيب :تبصره 

نـد ولـی در هـر    يه نمايـ داخت به سازمان به کارفرما تأدمه سهم خود را برای پريمی شود مکلفند حق ب
  .٢مه خواهد بوديحال کارفرما مسؤول پرداخت حق ب

                                                 
  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ۱۴/۴/۱۳۸۳مورخ  ۱۴۵ـ نک به دادنامه شماره ۱
در مقـررات فصـل سـوم قـانون تـأمين      (هيأت عمـومي ديـوان عـدالت اداري      ۱۵/۶/۸۳ورخ م ۲۲۹ـ نک به دادنامه شماره ۲

  )اجتماعي در همين مجموعه
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ن کـه  يـ ن قانون اعم از ايا منافع مؤسسات و کارگاه های مشمول اين يهنگام نقل و انتقال ع ـ۳۷ماده 
انتقال به طور رسـمی   ن کهيا اجاره باشد و اعم از ايصلح حقوق  ،رهنی ،شرطی، انتقال به صورت قطعی

رنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بـر نداشـتن بـدهی معـوق     يرد انتقال گير رسمی انجام بگيا غي
م يد دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظـ يمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نمايبابت حق ب

صورتی که سازمان پاسخی به دفترخانـه   درند يسند از سازمان راجع به بدهی واگذار کننده استعالم نما
در صورتی که بنابه اعالم سازمان واگـذار  . بدون مفاصا حساب ثبت خواهد کردرا ندهد دفترخانه معامله 

ن که پرداخـت بـدهی   يکننده بدهی داشته باشد می تواند با پرداخت بدهی معامله را انجام دهد بدون ا
مـه سـاقط   يزان حـق ب يـ دگی به به ميص سازمان و رسيتشخ حق واگذار کننده را نسبت به اعتراض به

رنـده بـرای پرداخـت    يدر صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور انتقـال دهنـده و انتقـال گ   . کند
وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت هـای دولتـی    . ت تضامنی خواهند بود يمطالبات سازمان دارای مسؤول

ر مراجـع ذی ربـط مکلفنـد در موقـع تقاضـای      يو سـا  ١اصناف زيشوراي مرکن شهرداری ها و يهمچن
در . نديمه را از متقاضی مطالبه نمايحساب پرداخت ب صاگر مفايت ديا هر نوع فعاليد پروانه کسب يتجد

  . ٢مه می باشديد پروانه کسب موکول به ارائه مفاصا حساب پرداخت حق بيهر حال تجد
خ  ثبت تقاضا مفاصا حساب صادر و به تقاضا يک ماه از تاريز سازمان مکلف است حداکثر پس ا :تبصره 

  .د يم نمايکننده تسل

                                                 
قـانون نظـام صـنفي مصـوب      ٤١و ماده ) ره(امام خميني  ١٢/١٢/١٣٥٧مورخ  ٣٢٩٤شده به موجب فرمان شماره  اصالحـ ١

قـانون تـأمين اجتمـاعي مصـوب      ٤٣مـاده  . ين مجموعه نک به مقررات فصل سوم قانون تأمين اجتماعي در ا ٢٤/١٢/١٣٨٤
  »اطاق اصناف«:  ١٣٥٤

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و  ۲۱/۲/۸۲مورخ  ۷۶و دادنامه شماره  ۲۴/۲/۱۳۸۱مورخ  ۶۱ـ نک به دادنامه شماره ۲
ين اجتماعي در مقررات فصل سوم قانون تأم. (مجلس شوراي اسالمي ۲۴/۵/۸۵قانون تسهيل تنظيم اسناد رسمي مصوب 

 )اين مجموعه
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ا حقـوقی واگـذار مـی شـود     يـ  يقـ يدر مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشـخاص حق  ـ۳۸ماده 
ن يدکـه کارکنـان خـود همچنـ    يد در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کـار را متعهـد نما  يکارفرما با
 ۲۸ب مقـرر در مـاده   يـ مه را به ترتيد و کل حق بيمه نمايمقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان ب کارکنان

از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصـا   پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه کار. ن قانون بپردازد يا
رکنان خود را مه کايدر مورد مقاطعه کارانی که صورت مزد و حق ب. حساب از طرف سازمان خواهد بود 

مه پرداختی بنابه درخواست سازمان از مبلغ مذکور يم و پرداخت می کنند معادل حق بيبه سازمان تسل
ن قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصا حساب سازمان بپـردازد  يهرگاه کارفرما آخر. آزاد خواهد شد 

ن بابـت بـه    يجوهی را که از امه مقرر و خسارت مربوط خواهد بود و حق دارد ويمسؤول پرداخت حق ب
شرکت های  ه وزارتخانه ها و مؤسسات ويد کليسازمان پرداخته است از مقاطعه کار مطالبه و وصول نما

ه و يـ رير دولتـی و مؤسسـات خ  يو مؤسسات غ ١و شوراي مرکزي اصناف ن شهرداری هايدولتی ـ همچن 
  .ن ماده می باشند يعام المنفعه مشمول مقررات ا

سـابق مکلفنـد    ٢مـه هـای اجتمـاعی   يقـانون ب  ۲۹ن مـاده و مـاده   يـ اموضوع  انيه کارفرمايلک  :تبصره 
خ يک سـال از تـار  يـ ن مشاوری که حداقل ين اجتماعی از مقاطعه کاران و مهندسيمطالبات سازمان تأم

مه کارکنان شـاغل در  ين فاصله جهت پرداخت حق بيا فسخ قرارداد آنان گذشته و در ايق يخاتمه ، تعل
                                                 

   ٣٧ـ نک به زيرنويس ماده ١
در مـواردي کـه کارفرمـا    ) : ۱۷/۱۰/۴۷اصالح شده در تـاريخ  ( ۱۳۳۹قانون بيمه هاي اجتماعي کارگران مصوب  ۲۹ـ ماده ۲

کار را مکلـف  کاري را به اشخاص حقيقي يا حقوقي به طور مقاطعه واگذار نمايد بايد در قراردادي که منعقد مي کند مقاطعه 
پرداخـت  . نمايد کارگران خود و کارگران مقاطعه کاران فرعي را طبق قانون بيمه نموده و حق بيمه مربوطه را پرداخت نمايـد 

درصد کل مبلغ مورد مقاطعه باشد موکول به ارائـه مفاصـا حسـاب از طـرف      ۵آخرين قسط مقاطعه کار که نبايستي کمتر از 
ا آخرين قسط مقاطعه کار را بدون مالحظه رسيد مفاصا حساب مزبور بپردازد شخصاً مسـئول  هرگاه کارفرم. سازمان مي باشد

پرداخت حق بيمه مقرر خواهد بود و حق دارد جهت دريافت وجوهي که از اين بابت به سازمان پرداخته است به مقاطعه کـار  
  و غيردولتـي و شـهرداري هـا و مؤسسـات خيريـه     کليه ادارات و مؤسسات دولتي . رجوع نموده و مبلغ مزبور را دريافت نمايد

  .ول اين مقررات مي باشندمعام المنفعه نيز مش



  )مقررات تأمین اجتماعی: دومجلد (مقررات کار و تأمین اجتماعی جموعه قوانین و م ...........................................................

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

22

ن اجتمـاعی مراجعـه ننمـوده انـد را ضـمن اعـالم فهرسـت        يتـأم  ای قرارداد و ارائه مفاصـا حسـاب  اجر
ن قسط نگهداری شده به ين مشاور از محل پنج درصد کل کار وآخريمشخصات مقاطعه کاران و مهندس

  .ندين سازمان پرداخت نمايا
 ۴۴د نظـر موضـوع مـاده    يأت تجديمه پس از قطعی شدن طبق قانون و بر اساس آراء هيزان حق بيم  

خ يروز از تار ۲۰مه ظرف يمان کار جهت پرداخت بدهی حق بين اجتماعی و ابالغ مجدد به پيقانون تأم
  .ن اجتماعی اعالم خواهد شد يابالغ توسط سازمان تأم

ه و بـه  يـ ن اجتماعی تهين نامه ای خواهد بود که توسط سازمان تأميينحوه اجرای تبصره به موجب آ  
  »  ٢«، » ١«.  ران می رسد يت وزأيب هيتصو

ن روز ماه بعـد بـه سـازمان    يمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخريکارفرما مکلف است حق ب ـ۳۹ماده 
م و ارسال ين نامه طرز تنظييبی که در آيمه شدگان را به ترتيا حقوق بين صورت مزد يهمچن. بپردازد 

سازمان حـداکثر  . د يم نمايد به سازمان تسليهد رسب شورای عالی سازمان خوايصورت مزد که به تصو
دگی قـرار داده و در  يافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرمـا را مـورد رسـ   يخ دريظرف شش ماه از تار

ن قانون اقدام و مابه التفاوت را وصـول  يا  ۱۰۰رت به شرح ماده يا مغايا اختالف يصورت مشاهده نقص 
  . ٣ديمی نما

                                                 
 ۲۶/۲/۱۳۷۲مصـوب   "  ۱۳۵۴ن اجتمـاعی مصـوب   يقـانون تـأم   ۳۸ک تبصـره بـه مـاده    يالحاقی به موجب قانون الحاق   -١

 )  عهنک به مقررات فصل سوم قانون تأمين اجتماعي در اين مجمو". (مجلس شورای اسالمی 
بـه   ۱۸/۳/۱۳۷۳خ يبـه تـار   ۱۳۵۴ن اجتمـاعی مصـوب   يقانون تـأم  ۳۸ک تبصره به ماده يی قانون الحاق ين نامه اجراييآ  -۲

 ) به مقررات فصل سوم قانون تأمين اجتماعي در اين مجموعه مراجعه شود. (ده استيران رسيأت وزيب هيتصو
برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسـالمي  قانون اصالح موادي از قانون  ۳۱ـ نک به تبصره ماده ۳

مجلـس شـوراي اسـالمي کـه در      ۸/۱۱/۱۳۸۶قانون اساسي مصـوب  ) ۴۴(ايران و اجراء سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم 
م در مقررات فصل سـو . (از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد ۲۵/۳/۱۳۸۷تاريخ 

  ) قانون تأمين اجتماعي در اين مجموعه
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ن و يـي مـه را رأسـاً تع  يارائه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان مابه التفـاوت حـق ب  هرگاه کارفرما از   
  .مطالبه و وصول خواهد کرد 

ن قـانون خـودداری کنـد    يـ ا ۳۹در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد مـذکور در مـاده    ـ۴۰ماده 
   ١.د يان و از کارفرما مطالبه و وصول نمييمه را رأساً تعيمی تواند حق ب سازمان

ب يره و تصـو يأت مـد يـ شـنهاد ه يجاب کند سازمان مـی توانـد بـه پ   يدر مواردی که نوع کار ا ـ۴۱ماده 
ه متعلـق را بـه همـان نسـبت     ين و حق بييافته تعيشورای عالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام 

   ٢.د يمطالبه و وصول نما
ن شـده از طـرف سـازمان    يـي ر تعيسـارت تـأخ  مه و خيزان حق بيصورتی که کارفرما به م در ـ۴۲ماده 

. ديـ م نمايخ ابالغ اعتـراض خـود را کتبـاً بـه سـازمان تسـل      يمی تواند ظرف سی روز از تار معترض باشد
ض يأت بـدوي تشـخ  يافت آن در هيک ماه پس از دريسازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا 

زان يص سازمان قطعی و ميظرف مدت مقرر تشخد در صورت عدم اعتراض کارفرما يمطالبات مطرح نما
  .ن قانون وصول خواهد شد يا ۵۰ن شده طبق ماده ييمه و خسارت تعيحق ب
  :ل می گردد ير تشکيص مطالبات سازمان از افراد زيأت های بدوی تشخيه ـ۴۳ماده 

  .را به عهده خواهد داشت  بدويأت ياست هينده وزارت رفاه اجتماعی که ريـ نما۱

                                                 
ن اجتماعی که ظرف مـدت مقـرر نسـبت بـه     يان کارگاه های مشمول قانون تأميم  نقدی از کارفرمايافت جرايبه قانون در ـ۱

مجلـس شـورای اسـالمی و     ۹/۵/۱۳۷۳د مصـوب  نيمه مربوط اقدام نمی نمايمه شدگان و حق بيارسال صورت مزد و حقوق ب
مجلس شورای اسالمی و آئين نامه ضوابط و نحوه اعمـال مـاده    ۱۷/۱/۱۳۷۹قانون برنامه سوم توسعه مصوب  ۳۹بند پ ماده 

شـوراي عـالي تـأمين     ۵/۴/۷۸قانون تأمين اجتماعي در مورد اشخاص حقوقي که دفاتر قانوني ارائه نمـي دهنـد مصـوب     ۴۰
 .مراجعه شود ) مقررات فصل سوم قانون تأمين اجتماعي در اين مجموعه(اجتماعي 

ن يشـورای عـالی تـأم    ۲۴/۱/۱۳۷۰ن مشـاور مصـوب   يمانکاری و مهندسـ يمه قرارداد های پيب نامه درصد حق بيبه تصو ـ۲
درآمـد مـورخ    ۱۴۹رو بخشـنامه شـماره   يـ و دسـتور اداری پ  ۳۰/۲/۱۳۷۰درآمـد مـورخ    ۱۴۹اجتمـاعی و بخشـنامه شـماره    

  . در اين مجموعه مراجعه شود در مقررات فصل سوم قانون تأمين اجتماعي ۸/۴/۱۳۷۰
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ران در مـورد  يـ ع و معـادن ا ينده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی و صنايفر به عنوان نماک نيـ ۲
اصـناف   ١شـوراي مرکـزي  نده صنف مربوط به معرفی يک نفر نمايا يع يبازرگانان و صاحبان صنا

  .در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد 
  . ن اجتماعیيک نفر به انتخاب شورای عالی تأميـ ۳
ر رفـاه  يـ ن اجتمـاعی بـه انتخـاب وز   ينده کارگران در مورد کارگران مشمول قـانون تـأم  يـ نما۴

   ٢.اجتماعی 
مـه و خسـارت   يأت های بدوی در صورتی که مبلغ مورد مطالبه سـازمان اعـم از اصـل حـق ب    يآراء ه  

الزم االجرا  و ن که در موعد مقرر مورد اعتراض واقع نشود قطعیيا ايا کمتر باشد و يال ير ۰۰۰/۵۰۰/۱
ال باشد کارفرما و سـازمان ظـرف   ير ۰۰۰/۵۰۰/۱ش از يدر صورتی که مبلغ مورد مطالبه ب. خواهد بود 

    ٣.د نظر خواهند داشتيأت بدوی تقاضای تجديا قانونی رأی هيخ ابالغ واقعی يروز از تار ۲۰
  لير تشـک يـ افـراد ز بـا شـرکت    آنهاص مطالبات در مراکـز اسـت  يد نظر تشخيأت های تجديه ـ۴۴ماده 

   ٤:می شود 

                                                 
   ۳۷نک به زيرنويس ماده ـ ۱
 .ص مصلحت نظام مراجعه شود يمجمع تشخ ۱۳۶۹ران مصوب يقانون کار جمهوری اسالمی ا ۱۳۶به ماده   -۲
. مجلـس شـورای اسـالمی    ۲۷/۷/۷۶ن اجتماعی مصـوب  يقانون تأم ۸۰و  ۴۴و  ۴۳اصالحی به موجب قانون اصالح مواد   -۳
 )رات فصل سوم قانون تأمين اجتماعي در اين مجموعهنک به مقر(

ن اجتمـاعی بـه   ينده کارگران در مورد کارگران مشمول قـانون تـأم  ينما:  ۱۳۵۴ن اجتماعی مصوب يقانون تأم ۴۳ماده  ۴بند 
خسـارت   مـه و يأت های بدوی در صورتی که مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق بيآراء ه. ر رفاه اجتماعی يانتخاب وز

در صـورتی  . ن که در موعد مقرر مورد اعتراض واقع نشود قطعی و الزم االجـرا خواهـد بـود   يا ايا کمتر باشد يال ير ۰۰۰/۲۰۰
ا قـانونی رأی  يـ خ ابـالغ واقعـی   يروز از تـار  ۲۰ل باشد کارفرما و سازمان ظرف ايست هزار ريش از دويکه مبلغ مورد مطالبه ب

  .واهند داشت د نظر خيأت بدوی تقاضای تجديه
.  مجلـس شـورای اسـالمی    ۲۷/۷/۷۶ن اجتمـاعی مصـوب   يقانون تأم ۸۰و  ۴۴و  ۴۳ـ اصالحی به موجب قانون اصالح مواد ۴
                                                                 )نک به مقررات فصل سوم قانون تأمين اجتماعي در اين مجموعه(
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  .أت را به عهده خواهد داشت ياست هينده وزارت رفاه اجتماعی که ريـ نما۱
  .ک نفر از قضات دادگستری به انتخاب وزارت دادگستری يـ ۲
  .ن اجتماعیيک نفر به انتخاب شورای عالی تأميـ ۳
  . رعامل سازمانيره و مديأت مديس هينده سازمان به انتخاب رئيـ نما۴
ران در مـورد  يـ ع و معـادن ا ينده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی و صنايک نفر به عنوان نمايـ ۵

اصناف در مـورد افـراد صـنفی و      ١شوراي مرکزي ندهيک نفر نمايا يع يبازرگانان و صاحبان صنا
  . د نظر قطعی و الزم االجرا است يأت تجديآراء ه. صاحبان حرف و مشاغل آزاد 

دگی را بـه کارفرمـا ابـالغ خواهنـد کـرد و حضـور       يخ رسـ يد نظر تاريأت های بدوی و تجديه  :تبصره 
  .حات بالمانع است يکارفرما برای ادای توض

دگی و يب رسيأت ها و ترتيل جلسات هيد نظر و تشکيم اعتراض و درخواست تجدينحوه تسل ـ۴۵ماده 
ب يره سـازمان بـه تصـو   يأت مديشنهاد هيه پن نامه ای خواهد بود که بييصدور رأی و ابالغ به موجب آ

    ٢.د يشورای عالی سازمان خواهد رس

                                                                                                                            
  

   
ر يـ ص مطالبـات در تهـران بـا شـرکت افـراد ز     يد نظر تشـخ يأت های تجديه:  ۱۳۵۴اجتماعی مصوب  نيقانون تأم ۴۴ماده 
  .ل می شوديتشک

  .ونقان ۳۷نک به زيرنويس ماده  ـ۱
ن اجتماعی در مقررات فصل سوم قانون يشورای عالی تأم ۲۴/۵/۱۳۷۳ص مطالبات مصوب يأت های تشخين نامه هييبه آ ـ۲

  .ه مراجعه شودتأمين اجتماعي در اين مجموع
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سازمان می تواند به درخواست کارفرما بـدهی او را حـداکثر تـا سـی و شـش قسـط ماهانـه         ـ۴۶ماده 
د معادل دوازده درصد درسال نسبت به مانده بدهی خود بهـره  ين صورت کارفرما باياد و در يط نمايتقس

ه يـ ک از اقساط مقرر را در رأس موعد پرداخت نکنـد بق يدر صورتی که کارفرما هر  ١.بپردازدبه سازمان 
  .ن قانون وصول خواهد شد يا ۵۰ل به حال شده و طبق ماده ياقساط تبد

  .٢ملغي شده است :تبصره 
 ن دفاتر و مـدارک الزم يمه شدگان همچنيای بيان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزايکارفرما ـ۴۷ماده 

قسـمتی   يـا بازرسان سازمان می توانند از تمام . ار او بگذارند يرا در موقع مراجعه بازرس سازمان در اخت
ک از رؤسـا و  يـ ه و بـرای کسـب اطالعـات الزم بـه هـر      يا عکس تهياز دفاتر و مدارک مذکور رونوشت 

دارند کارگـاه هـای    بازرسان سازمان حق. ند يکارمندان و کارگران کارگاه و مراجع ذی ربط مراجعه نما
و  ۵۲ت های مذکور در مواد يارات و مسؤوليمشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند و دارای همان اخت

                                                                                                                            
ن يم و بهـره منـدرج در قـانون تـأم    يافـت خسـارات و جـرا   يط مانده بدهی مستند به ماده واحده قانون منـع در يبهره تقس ـ۱

به مقررات فصل سوم قانون تأمين اجتماعي . (ده است يمجلس شورا ی اسالمی کالً حذف گرد ۱۳/۴/۱۳۶۱اجتماعی مصوب 
 ).ن مجموعه مراجعه شوديادر 
 ۱۳/۴/۱۳۶۱ملغي شد به موجب قانون منع دريافت خسارات و جرائم و بهره منـدرج در قـانون تـأمين اجتمـاعي مصـوب      ـ ۲

  )نک به مقررات فصل سوم قانون تأمين اجتماعي در اين مجموعه(مجلس شوراي اسالمي 
جب وقفـه کـار کارگـاه باشـد     در مواردی که به علت بحران مالی که مو:  ۱۳۵۴قانون تأمين اجتماعي مصوب  ۴۶تبصره ماده 

زان خسـارت  يف در مين ماده تخفين شده در اييمه در موعد مقرر مقدور نگردد کارفرما می تواند در موعد تعيپرداخت حق ب
ص مطالبـات بـه تقاضـای کارفرمـا     يد نظـر تشـخ  يـ أت های بـدوی و تجد ين صورت هيدر ا.  ديرکرد را تقاضا نمايمه  ديو جر
مـه  يدرصد مبلغ حـق ب  ۱۲د از يرکرد در هر حال نبايمه ديزان خسارت و جريم. در خواهند نمود دگی و رأی مقتضی صايرس

   .عقب افتاده برای هر سال کمتر باشد
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ک ماه از طـرف سـازمان بـه کارفرمـا اعـالم      يجه بازرسی حداکثر ظرف ينت. قانون کار خواهند بود  ۵۳١
  .خواهد شد 

د يمه اعالم نمايدی را مشمول بين قانون گروه جديا ۷خی که سازمان با توجه به ماده ياز تار ـ۴۸ماده 
ان موظفند حق يمه شدگان خواهد بود و کارفرمايملزم به انجام تعهدات قانونی طبق مقررات نسبت به ب

  .مه اعالم شده است به سازمان بپردازند يخی که گروه مزبور مشمول بيمه را از همان تاريب
ا يـ د در موعد مقرر از طرف کارفرما سـازمان مـی توانـد مـزد     در صورت عدم ارسال صورت مز  :تبصره 
مه قرار گرفته ين حق بيين قانون مبنای تعيا ۴۰مه شدگان را بر اساس مأخذی که طبق ماده يب حقوق

  .ای نقدی قرار دهد ياست احتساب و مأخذ پرداخت مزا
ای يـ سازمان می تواند مزاسر نباشد يق مذکور ميمه شده به طريا حقوق بين مزد ييدر مواردی که تع  

  .د يا حقوق به طور علی الحساب پرداخت نماينقدی را به مأخذ حداقل مزد 
  .٢مطالبات سازمان ناشی از اجرای قانون در عداد مطالبات ممتازه می باشد  ـ ۴۹ماده 
مه های نقدی کـه ناشـی از اجـرای    ير و جريمه و خسارات تأخيمطالبات سازمان بابت حق ب ـ  ۵۰ماده 

  نيان باشـد، همچنـ  يمـه هـای اجتمـاعی روسـتائ    يی و بمـه هـای اجتمـاع   ين سابق بيا قوانين قانون يا
ن قـانون در حکـم   يـ ا ۱۰۰و  ۹۹و خسارات مذکور در مـواد   ۸۹و  ۶۵نه های انجام شده طبق مواد يهز

له يوس مطالبات مستند به  اسناد الزم االجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به

                                                 
با لغو قانون مزبـور و بـه اجـرا درآمـدن      ١٣٣٧قانون کار مصوب  ٥٣و  ٥٢ـ اختيارات و مسئوليت هاي بازرسان کار در مواد ١

 ١٠٦تـا   ٩٦در مواد ) ١٤/١٢/١٣٦٩از تاريخ (مجمع تشخيص مصلحت نظام  ١٣٦٩ان مصوب قانون کار جمهوري اسالمي اير
   .  قانون اخير ذکر شده است

قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسـالمي   ۳۱ـ نک به تبصره ماده ۲
مجلـس شـوراي اسـالمي کـه در      ۸/۱۱/۱۳۸۶قانون اساسي مصـوب  ) ۴۴(ايران و اجراء سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم 

در مقررات فصـل سـوم   (از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد  ۲۵/۳/۱۳۸۷تاريخ 
   )قانون تأمين اجتماعي در اين مجموعه
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ن مـاده حـداکثر ظـرف شـش مـاه از      يی اين نامه اجراييآ. ن اجرای سازمان قابل وصول می باشديمأمور
ب وزارت رفـاه اجتمـاعی و وزارت   يه و پـس از تصـو  يـ ن قـانون از طـرف سـازمان ته   يـ ب ايخ تصـو يتار

ه توسـط  ن مـاد يـ ن نامـه مزبـور مقـررات ا   ييب آيتا تصو  ١.دادگستری به موقع اجرا گذارده خواهد شد
مه های اجتمـاعی اجـرا   يقانون ب ۳۵ن نامه ماده يين اجرای احکام محاکم دادگستری بر اساس آيمأمور

  . ٢خواهد شد
  

  فصل چهارم ـ  مقررات مالی 
   ٣.ده اند يلغو گرد ۵۳الی  ۵۱مواد 

                                                 
ن دادگستری و بهداری در مقررات فصـل  يوزارت ۲۵/۱۰/۱۳۵۵ن اجتماعی مصوب يقانون تأم ۵۰ی ماده ين نامه اجراييبه آ ـ۱

  .سوم قانون تأمين اجتماعي در اين مجموعه مراجعه شود
  ۴۹نک به زيرنويس مربوط به ماده  ـ۲
أت يـ ه"  ۱۰/۶/۱۳۵۸مصـوب  " ن اجتماعی و مقررات مربوطـه  ين فصل به موجب مقررات اساسنامه سازمان تأميمقررات ا ـ۳
 ). ن مجموعه مراجعه شوديبه مقررات فصل دوم قانون تأمين اجتماعي در ا. (ده است يخ گردمنسو) ۲۲الی  ۲۰مواد (ران يوز

  : ۱۳۵۴ن اجتماعی مصوب يقانون تأم ۵۳الی  ۵۱مواد 
م و بـه شـورای عـالی    يره مکلف است تا اول دی ماه هر سال بودجه کل سازمان را برای سـال بعـد تنظـ   يأت مديـ ه۵۱ماده 

أت يـ ب و بـه ه يرای عالی سازمان مکلف است حداکثر تا پانزدهم اسفند ماه بودجه سال بعد را تصود شويشنهاد نمايسازمان پ
  .د يره ابالغ نمايمد

ب مقـرر  يـ ن قانون به ترتيا ٣نه های ناشی از بند های الف و ب ماده ين خدمات درمانی از بابت هزيتبصره ـ سهم سازمان تأم 
  .دد د در بودجه سازمان مشخص گريبا ٢٩در ماده 

رکـرد و بهـره سـپرده هـا و سـود      يان ديـ ه درآمد های حاصل از خسارات و زيمانده درآمد پس از وضع مخارج و کل ـ٥٢ماده 
ا بهره برداری از اموال سازمان کالً بـه حسـاب   يا واگذاری و يه گذاری ها و درآمد حاصل از فروش و ياوراق بهادار و سود سرما

  .ر منظور خواهد شد يذخا
ر منقـول و  يـ د امـوال غ يـ ر مبلغـی جهـت خر  يره از محل ذخايأت مديشنهاد هيشورای عالی سازمان هر سال به پ  ـ١تبصره 

   .ص خواهد داد ين نشده باشد تخصيد که اعتبار آن در بودجه سازمان تأميزات جديسات و تجهيا تأسينها اجاد ساختميا
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  ماری ها و بارداری يفصل پنجم ـ  حوادث و ب
رنـد در  يمـی گ  ن قانون قراريمانی که مشمول مقررات امه شدگان و افراد خانواده آنها از زيب ـ ۵۴ماده 

. نـد  يماری می تواننـد از خـدمات پزشـکی اسـتفاده نما    يا ابتال به بيصورت مصدوم شدن بر اثر حوادث 
ی ـ  يه اقدامات درمانی سرپاياست شامل کل ١خدمات درمانين يخدمات پزشکی که به عهده سازمان تأم

  .ص طبی می باشد يشات تشخيانجام آزما ل داروهای الزم ويارستانی تحويمب
  :رد ين قانون به دو صورت انجام می گيخدمات درمانی موضوع ا ـ ۵۵ماده 

  .م داده می شود يت درمان به روش درمان مستقيالف ـ اولو
 ستی به موجبيص وزارت بهداری و بهزيار و تشخيم با اختير مستقيب ـ استفاده از روش درمان غ 

ن ماده يب ايروز پس از تصو ۱۵ستی ظرف مدت يهد بود که وزارت بهداری و بهزن نامه ای خواييآ
   ٢.ه و به مرحله اجرا درخواهد آورد يواحده ته

                                                                                                                            

   
ب شـورای  يره سازمان و تصـو يأت مديد هيين خدمات درمانی و تأيشنهاد سازمان تأميسات درمانی به پيجاد تأسيا ـ ٢تبصره 

ن خدمات درمانی گـذارده خواهـد   يار سازمان تأميت سازمان در اختيحفظ مالکر صورت خواهد گرفت و با يعالی از محل ذخا
  .شد 

ب يأتی بـا تصـو  يـ ر سازمان نزد بانک رفاه کارگران متمرکز خواهد شد بانک مذکور ذخائر مزبور را تحت نظر هيذخا ـ٥٣ماده 
  .شورای عالی سازمان به کار خواهد انداخت 

به موجب قانون الزام سازمان تأمين اجتماعي به اجراي بنـدهاي الـف و    ۵۸و  ۵۷،  ۵۶،  ۵۵،  ۵۴ـ تعهدات مذکور در مواد ۱
نک به مقررات فصـل اول  . (به سازمان تأمين اجتماعي محول شده است۲۱/۸/۱۳۶۸قانون تأمين اجتماعي مصوب  ۳ب ماده 

   .)قانون تأمين اجتماعي در اين مجموعه
شـورای انقـالب    ۱/۷/۱۳۵۸ن اجتمـاعی مصـوب   يقـانون تـأم   ۵۵اصالح ماده  حه قانونی ماده واحدهيـ اصالحی به موجب ال۲

  )نک به مقررات فصل پنجم قانون تأمين اجتماعي در اين مجموعه. (ران يجمهوری اسالمی ا
  :رد ين قانون به دو صورت انجام می گيخدمات درمانی موضوع ا:  ۱۳۵۴ن اجتماعی مصوب يقانون تأم ۵۵ماده 

ن سـازمان  ير امکانات درمانی متعلق به ايمارستآنها و سايمه شدگانی که از پزشک ـ درمانگاه ـ ب  يبرای بم يالف ـ  روش مستق 
                                                                                                                       .د ياستفاده می نما
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ده کـه قـدرت کـار    يـ ب ديمه شدگان آسـ يت بيفعاليد م و تجديبه منظور توان بخشی ، ترم  ـ  ۵۶ماده 
  گريای اشتغال آنها به کارهای مناسب دن خدمات درمانی بريه خود را از دست داده اند سازمان تأمياول

ب شـورای عـالی   يشـنهاد و بـه تصـو   يی که از طرف شورای فنی سـازمان مـذکور پ  ين نامه هاييآ طبق  
  .ن اقدام خواهد نمود يق مؤسسات حرفه ای معلوليد از طريسازمان  خواهد رس

گـر  يشهرسـتان بـه شهرسـتان د   ا از يمار مستلزم انتقال او از روستا يکه معالجه ب صورتی در ـ  ۵۷ماده 
شنهاد يپ ١خدمات درمانين ينقل و انتقال طبق ضوابطی خواهد بود که از طرف سازمان تأم بيباشد ترت
  .ب شورای فنی سازمان مذکور می رسد يو به تصو

ن قـانون اسـتفاده مـی کننـد     يـ ا ۵۴مه شده که ازکمک های مقرر در مـاده  يافراد خانواده ب ـ  ۵۸ماده 
  :عبارتند از 
  .مه شده يـ همسر ب۱
ن مـی شـود و سـن او از    يمه شده زن تـأم يمه شده در صورتی که معاش او توسط بيـ شوهر ب۲

ن قانون از کار افتاده يا ۹۱ون پزشکی موضوع ماده يسيا طبق نظر کميشصت سال متجاوز باشد 
  .شناخته شود 

   ٢:ر باشند يط زيکی از شرايمه شده که دارای يـ فرزندان ب۳

                                                                                                                            

   
مارسـتان آزادی عمـل خواهنـد داشـت و     يمه شدگانی که در انتخاب از پزشک ـ درمانگـاه ـ ب   يب م برایير مستقيب ـ روش غ 

  .د خدمات درمانی انجام می دهد يق خريسازمان تعهدات درمانی خود را از طر
ه و بـه  يـ ن قـانون ته يـ ب ايخ تصـو ين نامه ای که ظرف شـش مـاه از تـار   ييتبصره ـ ضوابط استفاده از روش های فوق طبق آ 

  .ن می گردد ييد تعين خدمات درمانی خواهد رسيب شورای فنی سازمات تأميتصو
   ۵۴ـ نک به زيرنويس ماده ۱
مـه  يحـق ب  :مجلـس شـورای اسـالمی     ۲۶/۲/۱۳۷۲ت مصـوب  يـ م خانواده و جمعيقانون تنظ ۱ماده  ۱تبصره " ج " بند   -۲

ب يک سـال از تصـو  يندان چهارم و بعد که پس از برای فرز)  ۱۳۵۴ن اجتماعی مصوب يقانون تأم ۵۸موضوع ماده ( فرزندان 
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و در مورد فرزندان اناث به شرط نداشـتن شـوهر تـا     ١کمتر از هجده سال تمام داشته باشند الف ـ  
ل اشتغال داشته يکی از مؤسسات رسمی آموزشی به تحصيا منحصراً طبق گواهی يست سالگی و يب

  .باشند 
  .قادر به کار نباشند ٢خدمات درمانين يا نقص عضو طبق گواهی سازمان تأميماری يب ـ دراثر ب

ن که سـن پـدر از شصـت سـال و سـن مـادر از       يمه شده مشروط بر ايـ پدر و مادر تحت تکفل ب۴
از  ۹۱ون های پزشکی موضوع مـاده  يسيص کمين که به تشخيا ايسال متجاوز باشد و و پنج پنجاه 

  .ند يافت ننمايکار افتاده باشند و در هر حال از سازمان مستمری در
ص يرنـد و بنابـه تشـخ   يی توان بخشی قرار می گنهااا درميعالجه و که تحت م مه شدگانیيب ـ  ۵۹ماده 

ا يـ افـت مـزد   يستند به شرط عدم اشتغال به کار و عدم دريموقتاً قادر به کار ن ٣اجتماعين يسازمان تأم
  :ر خواهند داشت يط زيت شرايافت غرامت دستمزد را با رعايحقوق استحقاق در

ماری های حرفه ای تحت درمان يا بير ناشی از کار يکار و غمه شده بر اثر حوادث ناشی از يالف ـ ب 
  .قرار گرفته باشد 

                                                                                                                            
بـه  . (افـت مـی گـردد   يمـه شـده در  ين اجتمـاعی از ب ين و مطابق تعرفه تأميين قانون متولد می شوند به صورت جداگانه تعيا

 ). ن مجموعه مراجعه شوديمقررات فصل پنجم قانون تأمين اجتماعي در ا
فرزندان ذکور مستند به قانون اصـالح سـن فرزنـدان ذکـور مشـمولين       ـ حد نصاب سن برخورداري از خدمات درماني براي۱

    ت درمـاني مصـوب  ماخـد  برخـورداري از  صـندوقها در  سـاير  لشکري و تأمين اجتمـاعي و  صندوق هاي بازنشستگي کشوري،
ت فصـل  بـه مقـررا  (مجلس شوراي اسالمي به شرط عدم اشتغال به کار به بيست و دو سال افزايش يافته اسـت   ۲۰/۵/۱۳۸۷

  )پنجم قانون تأمين اجتماعي در اين مجموعه مراجعه شود
  ۵۴ـ نک به زيرنويس ماده ۲
   ـ همان ؛٣
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ا يـ اج به استراحت مطلق يماری و طبق گواهی پزشک احتيمه شده به سبب بيب ـ در صورتی که ب 
ا در مرخصی اسـتحقاقی  يماری مشغول به کار بوده و يخ اعالم بيبستری شدن داشته باشد و در تار

  .باشد
مـه شـده   يفه و به سبب آن بـرای ب ين انجام وظيحوادث ناشی از کار حوادثی است که در ح ـ  ۶۰ماده 
ا مؤسسـات  يـ مـه شـده در کارگـاه    يفه تمام اوقاتی است که بين انجام وظيمقصود از ح. می افتد  اتفاق

ه ا به دستور کارفرما در خـارج از محوطـه کارگـا   يو محوطه آن مشغول کار باشد و  نهااساختم ايوابسته 
ا بـرای معالجـات درمـانی و    يمارستان و يا بيتی باشد اوقات مراجعه به درمانگاه و يعهده دار انجام مأمور

  فـه محسـوب  يمه شده از منزل به کارگاه جـزء اوقـات انجـام وظ   يتوان بخشی و اوقات رفت و برگشت ب
تاده باشـد حـوادثي   ن که حادثه در زمان عادي رفت و برگشت به كارگاه اتفاق افيمی گردد مشروط بر ا

مه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می افتـد حادثـه   يب رين اقدام برای نجات سايمه شده حيكه برای ب
  . ١ناشی از کار محسوب می شود

ب شورای عالی يره به تصويأت مديشنهاد هيماری های حرفه ای به موجب جدولی که به پيب ـ  ۶۱ماده 
نسبت به درمـان   ٢خدمات درمانين يت سازمان تأميدت مسؤولن می گردد مييد تعيسازمان خواهد رس

  ديـ مه شده به شرحی است کـه در جـدول مزبـور ق   ير کار بييماری های حرفه ای پس از تغيک از بيهر
  .می شود

  :ر می باشد يزان آن به شرح زيماری و ميام بيمدت پرداخت غرامت دستمزد ا ـ ۶۲ماده 

                                                 
قانون تأمين اجتماعي در باره کليه بيمه شدگاني که در جريان انقـالب دچـار   ... و  ۶۰ـ به موجب اليحه قانوني شمول مواد ۱

و  ۲۶/۶/۱۳۵۸گرديده يا به درجه رفيع شـهادت رسـيده انـد مصـوب      نقص عضو ، از کارافتادگي جزئي يا از کارافتادگي کلي
و نيز قانون راجع به برقراري مستمري درباره بيمه شدگاني که به علت همکـاري بـا    ۸/۵/۱۳۷۰اصالحيه اليحه مزبور مصوب 

نـک بـه   . ( شده انـد  شناخته ۶۰نيروهاي مسلح شهيد يا معلول شده يا مي شوند ، حوادث دوران انقالب نيز از مصاديق ماده 
  )مقررات فصل پنجم قانون تأمين اجتماعي در اين مجموعه

  ۵۴نک به زيرنويس ماده ـ ۲
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مـاری حرفـه ای و بـه موجـب     يا بيـ مه شده بر اثر حادثـه  يبن روزی که يغرامت دستمزد از اول ـ۱
در مـواردی کـه   . قادر به کار نباشد پرداخت خواهد شـد   ١ن خدمات درمانیيص سازمان تأميتشخ

مارسـتان بسـتری   يمـار در ب يماری باشد در صـورتی کـه ب  يعدم اشتغال به کار و معالجه به سبب ب
  .هد شد نشود غرامت دستمزد از روز چهارم پرداخت خوا

 ٢خـدمات درمـاني  ن يص سـازمان تـأم  يمه شده به تشخيـ پرداخت غرامت دستمزد تا زمانی که ب۲
ن قانون از کار افتـاده شـناخته نشـده باشـد ادامـه خواهـد       يقادر به کار نبوده و به موجب مقررات ا

  .افتي
زان يباشد به ما پدر و مادر تحت تکفل يا فرزند يمه شده ای که دارای همسر يـ غرامت دستمزد ب۳

  .  ٣ا حقوق روزانه او پرداخت می گرددين مزد يسه چهارم آخر
 مادر تحت تکفل نداشته باشد معـادل  و ا پدريا فرزند ي مه شده ای که همسريـ غرامت دستمزد ب۴
 نينـه سـازمان تـأم   يمه شده بـه هز ين که بيا حقوق روزانه او می باشد مگر اين مزد يسوم آخر دو

ا يـ ن مـزد  يک دوم آخـر يـ ن صورت غرامت دستمزد معادل يستری شود که در اب ٤خدمات درماني
  . ٥حقوق روزانه وی خواهد بود

                                                 
 

  ـ همان ؛۱
به موجب قانون پرداخت غرامت دستمزد معادل آخرين مزد يا حقوق روزانه آن عده از مشمولين قانون راجع بـه برقـراري   ـ ۲

ي شـوند  مشهيد  ي با نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران مجروح شده يامستمري درباره بيمه شدگاني که به علت همکار
مجلس شوراي اسالمي غرامت دستمزد ايام بيماري بيمه شدگاني که به علت همکاري با نيروهاي مسلح  ۳۰/۴/۱۳۶۷مصوب 

ن اجتمـاعي پـس از   شهيد يا معلول شده يا مي شوند معادل آخرين مزد يا حقوق روزانه آنان تعيـين و توسـط سـازمان تـأمي    
سازمان تأمين اجتمـاعي در مـورد    ۱۶/۳/۱۳۸۰مورخ  ۱۴کسر حق بيمه شده پرداخت مي شود و نيز نک به بخشنامه شماره 

  )مقررات فصل پنجم قانون تأمين اجتماعي در اين مجموعه. (غرامت دستمزد ايام بيماري
 ٥٤ـ نک به زيرنويس ماده ٣
    ۶۲نک به زيرنويس ماده ـ ٤
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گری اعـزام  يمه شده ای را برای معالجه به شهرستان ديب ١خدمات درمانين يهرگاه سازمان تأم ـ۵
در صـد   ی انجام دهد عالوه بر غرامت دستمزد متعلق معـادل صـد  يدارد و درمان او را به طور سرپا

در صـورتی کـه بـه    . نه هر روز اقامت او پرداخت خواهـد شـد   يغرامت دستمزد روزانه هم بابت هز
اج به همراه داشـته باشـد عـالوه بـر مخـارج مسـافرت       يمار احتيپزشک معالج مادام که ب صيتشخ

مـار از طـرف سـازمان پرداخـت     يز بـه همـراه ب  يمه شده نيا دستمزد بيمعادل پنجاه درصد حقوق 
  . ٢د شدخواه

مـه شـده بـه منظـور محاسـبه      يا حقوق روزانـه ب ين مزد يا حوادث آخريماری ها يدر مورد ب ـ  ۶۳ماده 
فـت  يامـه در يمه شده که به مأخذ آن بيافتی بيماری عبارت است از جمع کل دريام بيغرامت دستمزد ا
مه شـدگانی کـه   يبم بر روزهای کار و در مورد يماری تقسيروز قبل از شروع ب ۹۰ن يشده است در آخر

مه شده که به مأخـذ آن حـق   يافتی بين مزد عبارت است از جمع کل دريافت می کنند آخريکارمزد در
ن کـه  يـ م بـر نـود مشـروط بـر ا    يماری تقسـ يروز قبل از شروع ب ۹۰ن يافت شده است در آخريمه دريب

رد کمتـر  يـ مـی گ ن مبلغ از غرامت دستمزدی که به حداقل مزد کارگر عـادی تعلـق   يغرامت دستمزد ا
افت کننده کارمزد ظرف سه ماه مذکور مـدتی از غرامـت دسـتمزد    يمه شده دريدر صورتی که ب. نباشد 

استفاده کرده باشد متوسط دستمزدی که مبنای محاسبه غرامت دستمزد مذکور قرار گرفتـه اسـت بـه    
  .ماری تلقی و در محاسبه منظور خواهد شديام بيمنزله دستمزد روزانه ا

مـه  يا مـزد ب يـ گری مکلف باشند حقـوق  ين و مقررات ديان طبق قوانيدر مواردی که کارفرما ـ  ۶۴ماده 
فقط عهده دار معالجه آنهـا طبـق    ٣خدمات درمانين يند سازمان تأميمار خود را پرداخت نمايشدگان ب
  .ن قانون خواهد بود يمقررات ا

                                                 
  ۵۴ه زير نويس ماده ـ نک ب۱
  ۶۲ماده  ۳شماره نک به زيرنويس ـ ۲
   ۵۴ـ نک به زيرنويس ماده ۳
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اشند حقـوق کـارگران مسـلول خـود را     گری مکلف بين ديان طبق قوانيدر مواردی که کارفرما  :تبصره 
  .ن قانون خواهد بود يند سازمان فقط عهده دار معالجه آنها طبق مقررات ايپرداخت نما

ه را بـرای  يـ در صورت وقوع حادثـه ناشـی از کـار ، کارفرمـا مکلـف اسـت اقـدامات الزم اول        ـ  ۶۵ماده 
سـه روز اداری کتبـاً بـه اطـالع      ظـرف  ده به عمل آورده و مراتـب را يد وضع حادثه ديری از تشديجلوگ

نه ای شده باشـد سـازمان   يه مذکور متحمل هزيدر صورتی که کارفرما بابت اقدامات اول. سازمان برساند
  .نه های مربوط را خواهد پرداخت يهز ١خدمات درماني

 ت مقررات حفاظت فنـی و يماً ناشی از عدم رعايدر صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستق  ـ ۶۶ماده 
ا نمايندگان او بـوده  ياط الزم از طرف کارفرما يت مقررات بهداشتی و احتيماری ناشی از عدم رعايبروز ب

نه های مربوط به معالجـه و غرامـت و مسـتمری هـا و     ي، هز يا شخصاًو  ٢خدمات درمانين يسازمان تأم
  .مودن قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نيا ۵۰ره را پرداخته و طبق ماده يغ

 ن بابـت يـ ن ماده به سازمان از ايمقصر می تواند با پرداخت معادل ده سال مستمری موضوع ا   : ۱تبصره 
  .بری الذمه شود 

مه شخص ثالث باشد در صـورت وقـوع حادثـه    يمه شده مشمول مقررات مربوط به بيهرگاه ب : ۲تبصره 
مـه  ين قانون را نسـبت بـه ب  ير در اا شخصاً کمک های مقريو  ٣خدمات درمانين يسازمان و سازمان تأم

را در حـدود تعهـدات    نهاامه موظفند خسارات وارده بـه سـازم  يشده  انجام خواهند داد و شرکت های ب
  .خود نسبت به شخص ثالث بپردازند

مـان سـابقه   يک سال قبل از زايمه شده مرد در صورتی که ظرف يا همسر بيمه شده زن يب  ـ  ۶۷ماده 
روز را داشته باشد می تواند به شرط عدم اشتغال بـه کـار از کمـک بـارداری     مه شصت يپرداخت حق ب

                                                 
   ۵۴ـ نک به زيرنويس ماده ۱
   همان ؛ـ ۲
   همان ؛ـ ۳



  )مقررات تأمین اجتماعی: دومجلد (مقررات کار و تأمین اجتماعی جموعه قوانین و م ...........................................................

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

36

مـی باشـد کـه     ۶۳مه شـده طبـق مـاده    يا حقوق بين مزد يکمک بارداری دو سوم آخر. د ياستفاده نما
  .١مان بدون کسر سه روز اول پرداخت خواهد شديحداکثر برای مدت دوازده هفته جمعاً قبل و بعد از زا

ک سـال قبـل از وضـع    يمه شده مرد در صورتی که در طول مدت يهمسر ب يامه شده زن يب ـ  ۶۸ماده 
مـان و  ينه های طبی و معالجات قبل از زايمه شصت روز را پرداخته باشد از کمک ها و معايحمل حق ب

بنابه درخواسـت   ٢خدمات درمانيتأمين سازمان . مان و بعد از وضع حمل استفاده خواهد کرد ين زايح
 مبلغ مزبور. ديمه شده پرداخت نمايمی تواند به جای کمک های مذکور مبلغی وجه نقد به ب دهمه شيب

ب شـورای عـالی   يه و بـه تصـو  يـ ته ٣خـدمات درمـاني  ن يره تأميأت مدين نامه ای که از طرف هييآ در
  .ن خواهد شد ييمی رسد تع سازمان

ر يی مبتال شود که شـ يماری هايبه ب مه شده مرديا همسر بيمه شده زن و يدر صورتی که ب  ـ  ۶۹ماده 
ل خواهد يماهگی تحو ۱۸از تا ير مورد نيمان فوت شود شيا پس از زايان آور باشد يدادن برای طفل او ز

  .شد 

                                                 
مصـوب  ... قانون ترويج تغذيه بـا شـير مـادر و     ۳مجمع تشخيص مصلحت ، ماده  ۱۳۶۹قانون کار مصوب  ۷۶ـ نک به ماده ۱

 ۶۱۸/۱و نيز به بخشنامه شـماره   ۲۶/۲/۷۲، قانون تنظيم خانواده مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۸۰مصوب  وتبصره الحاقي ۲۲/۱۲/۱۳۷۴
مقـررات فصـل پـنجم قـانون تـأمين      نـک بـه   (يخ از کارافتادگي رسازمان تأمين اجتماعي در خصوص تا ۲۷/۹/۸۴فني مورخ 

  )اجتماعي در اين مجموعه
    ۵۴به زيرنويس ماده ـ نکه ٢
 همان ؛ـ ۳
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  فصل ششم ـ  از کار افتادگی
 ص داده مـی شـوند پـس از   ير قابل عـالج تشـخ  يکه طبق نظر پزشک معالج غ مه شدگانیيب  ـ ۷۰ماده 

ون های پزشکی يسياشتغال چنانچه طبق نظرکم ايجه توان بخشی ين بخشی واعالم نتانجام خدمات توا
ر با آنهـا رفتـار   يب زيا بعضاً از دست داده باشند به ترتيی خود را کالً ين قانون توانايا ۹۱مذکور در ماده 

  :خواهد شد
ر افتـادگی  شتر باشد از کايمه شده شصت و شش درصد و بيالف ـ  هرگاه درجه کاهش قدرت کار ب 

  .کلی شناخته می شود 
ن سی و سه تا شصت و شش درصـد و بـه علـت    يمه شده بيزان کاهش قدرت کار بيب ـ چنانچه م 

  .١ی شناخته می شودشی از کار باشد از کار افتاده جزئحادثه نا
ن ده تا سی و سـه درصـد بـوده و موجـب آن حادثـه      يمه شده بيج ـ اگر درجه کاهش قدرت کار ب 

  . ٢افت غرامت نقص مقطوع را خواهد داشتير باشد استحقاق درناشی از کا
ماری حرفه ای از کـار افتـاده کلـی شـناخته     يا بيمه شده ای که در اثر حادثه ناشی از کار يب  ـ ۷۱ماده 

افـت مسـتمری از کـار افتـادگی کلـی      يمه اسـتحقاق در يشود بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق ب
  . ٣ناشی از کار را خواهد داشت

ا حقـوق  يـ ک سی ام مزد يزان مستمری ماهانه از کار افتادگی ناشی از کار عبارت است از يم ـ۷۲ماده 
ن مبلغ از پنجاه درصد مـزد  يکه ا نيمه مشروط بر ايمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بيمتوسط ب

ی کـه دارای  مـه شـدگان  يشتر نباشـد ، در مـورد ب  يا حقوق متوسط ماهانه او کمتر و از صددر صد آن بي
از شصت درصـد   آنهاا مادر تحت تکفل داشته باشند و مستمری استحقاقی يا پدر يفرزند  ايهمسر بوده 

                                                 
   اين قانون ۷۳ ـ نک به ماده۱
  اين قانون ۷۴ـ نک به ماده ۲
   اين قانون ۷۵ـ نک به ماده ۳
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ا حقوق متوسط آنها کمتر باشد عالوه بر آن معادل ده درصد مستمری استحقاقی به عنوان کمـک  يمزد 
   ١.شد  تجاوز نکند پرداخت خواهد شصت درصد مشروط بر آن که جمع مستمری و کمک از

  : می شوند محسوب ٢ه شدهيمرتحت تکفل بيط زيشرا ا مادر بايا پدر يهمسر  ايشوهر  : ۱تبصره 
ون های پزشـکی موضـوع مـاده    يسيص کميا به تشخيـ سن شوهر از شصت سال متجاوز باشد و ۱

د يـ اافت ننمين قانون مستمری درين قانون از کار افتاده کلی بوده و در هر دو حالت به حکم ايا ۹۱
  .ن شود يو معاش او توسط زن تأم

  .ن قانون باشند يا ۵۸ماده  ۳ط مذکور در بند يمه شده که حائز شرايـ فرزندان ب۲
ون هـای  يسـ يکم صين که به تشـخ يا ايشتر بوده يـ سن پدر از شصت و سن مادراز پنجاه سال ب۳

 ن و دريمـه شـده تـأم   يب ن قانون از کار افتاده باشند و معاش آنها توسطيا ۹۱پزشکی موضوع ماده 
  .افت ندارند ين قانون مستمری دريهر حال به موجب ا

ا يـ ن ماده عبارت است از جمـع کـل مـزد    يمه شده موضوع ايا حقوق متوسط ماهانه بيمزد   : ۲تبصره 
سـت روز قبـل از وقـوع حادثـه     يو ب صد ده ظرف هفتيافت گرديمه دريحقوق او که به مأخذ آن حق ب

                                                 
و  الحـاق   ۱۳۵۴ن اجتمـاعی مصـوب   يقانون تأم ۷۶و تبصره ماده  ۷۷و  ۷۲اصالحی به موجب بند الف قانون اصالح مواد  ـ١

 )در اين مجموعهنک به مقررات فصل ششم قانون تأمين اجتماعي . (۱۶/۱۲/۱۳۷۱مصوب  ۷۶دو تبصره به ماده 
ک يـ زان مستمری ماهانه از کارافتادگی کلی ناشی از کـار عبـارت اسـت از    يم:  ۱۳۵۴ن اجتماعی مصوب يقانون تأم ۷۲ماده 

ن مبلغ از پنجاه درصـد  ين که ايمه مشروط بر ايمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بيا حقوق متوسط بيسی و پنجم مزد 
ا فرزنـد  يـ مه شدگانی که دارای همسر بوده يدر مورد ب. شتر نباشدير و از صد در صد آن با حقوق متوسط ماهانه او کمتيمزد 

ا حقـوق متوسـط آنهـا کمتـر باشـد      يـ ا مادر تحت تکفل داشته باشند و مستمری استحقاقی آنها از شصت درصد مزد يا پدر ي
تجـاوز  %  ۶۰ع مسـتمری و کمـک از   عالوه بر آن معادل ده درصد مستمری استحقاقی به عنوان کمک مشروط به آن که جم

  . نکند پرداخت خواهد شد
مقـررات فصـل ششـم قـانون     نـک بـه    (هيأت عمومي ديوان عدالت اداري  ۱/۱۰/۱۳۸۱مورخ  ۳۴۹ـ نک به دادنامه شماره ۲

   )تأمين اجتماعي در اين مجموعه
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م بـه روزهـای کـار    يماری حرفه ای که منجر به از کار افتادگی شده اسـت تقسـ  يروع با شيناشی از کار 
  .ضرب درسی 

ی ين سی و سه تا شصت و شش درصد توانـا يمه شده ای که در اثر حادثه ناشی از کار بيبه ب ـ۷۳ماده 
زان يـ م. ی ناشی از کار پرداخت خواهد شد ئکار خود را از دست داده باشد مستمری از کار افتادگی جز

کلـی   مستمری عبارت است از حاصل ضرب درصد از کار افتادگی در مبلـغ مسـتمری ار کـار افتـادگی    
  . ١ن می گردديين قانون تعيا  ۷۲استحقاقی که طبق ماده 

کـار خـود را از   يي ن ده تا سی و سه درصد توانايمه شده ای که در اثر حادثه ناشی از کار بيب ـ۷۴ماده 
 ن غرامت عبارت اسـت از يزان ايافت غرامت نقص عضو را خواهد داشت مياق دردست داده باشد استحق

  .ن قانون ضربدر درصد از کار افتادگی يا ۷۲سی و شش برابر مستمری استحقاقی مقرر در ماده 
مـاری  يا ابـتالء بـه ب  يـ ر ناشـی از کـار   يمه شده ای که ظرف ده سال قبل از وقوع حادثه غيب ـ۷۵ماده 

ک سال قبل از وقوع حادثـه  يمه نود روز کار ظرف يسال کار را که متضمن حق ب کيمه يحق ب حداقل
افتادگی کلی حق استفاده  افتادگی باشد پرداخت نموده باشد در صورت از کار ماری منجر به از کاريا بي

  .٢ر ناشی از کار ماهانه را خواهد داشتيکار افتادگی کلی غ از مستمری از
ب مقرر در ماده يتمزد و مستمری از کار افتادگی موضوع ماده فوق به ترتمحاسبه متوسط دس  :تبصره 

  .آن صورت خواهد گرفت  ۲ن قانون و تبصره يا ۷۲
  
  

                                                 
زئـي ناشـي از کـار مصـوب     ـ نـک بـه قـانون راجـع بـه افـزايش مسـتمري دريافـت کننـدگان مسـتمري از کارافتـادگي ج           ۱

   )مقررات فصل ششم قانون تأمين اجتماعي در اين مجموعهنک به ( ۱۵/۱۰/۱۳۸۲
مقـررات فصـل ششـم قـانون     (هيأت عمومي ديـوان عـدالت اداري    ۲۳/۳/۱۳۷۷مورخ  ۶۱ـ نک به رأي وحدت رويه شماره ۲

  )تأمين اجتماعي در اين مجموعه
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  فصل هفتم ـ  بازنشستگی
ر حق استفاده از مستمری بازنشستگی را يط زين قانون در صورت حائز بودن شراين ايمشمول ـ۷۶ماده 

  .خواهند داشت 
   ١.خ تقاضای بازنشستگی پرداخته باشند يمه مقرر را قبل از تاريبـ حداقل ده سال حق ۱
  .ده باشد يـ سن مرد به شصت سال تمام و سن زن به پنجاه و پنج سال تمام رس۲

مه مدت مزبور را به سازمان پرداخته يکسانی که سی سال تمام کار کرده و در هر مورد حق ب   : ۱تبصره 
سال تمام باشد می توانند تقاضـای مسـتمری    ۴۵ال و سن زنان س ۵۰باشند در صورتی که سن مردان 

  ٣و ٢نديبازنشستگی نما
                                                 

 ۷۶و تبصـره مـاده    ۷۷و  ۷۲قـانون اصـالح مـواد    "  ۷۶صالحی الحاقی به مـاده  ا ۲تبصره " ب " قسمت  ۳به موجب بند   -۱
ص مصـلحت  يمجمع تشـخ  ۱۳۸۰مصوب "  ۱۳۷۱مصوب  ۷۶و الحاق دو تبصره به ماده  ۱۳۵۴ن اجتماعی مصوب يقانون تأم

ک يـ ستگی هر سال مه برای استفاده از مستمری بازنشيحداقل سابقه پرداخت حق ب) ۱۳۸۰(ن قانون يب ايخ تصوينظام از تار
قـانون بودجـه    ۱۴تبصـره  » و«و  »ل«و نيز نک به بندهاي ." سال تمام برسد  ۲۰ن حداقل به يافت تا ايش خواهد يسال افزا

 در مقررات فصل هفتم قانون تأمين اجتماعي در اين مجموعه   ۱۳۸۸قانون بودجه سال  ۴۷و تبصره  ۱۳۸۶سال 
و الحـاق   ۱۳۵۴ن اجتماعی مصـوب  يقانون تأم ۷۶و تبصره ماده  ۷۷و  ۷۲ح مواد قانون اصال" ب " ـ اصالحی به موجب بند ۲

 .مجلس شورای اسالمی ۱۶/۱۲/۱۳۷۱مصوب "  ۷۶دو تبصره به ماده 
سـت  يدر مورد افرادی که قبل از تقاضای بازنشسـتگی حـداقل مـدت ب   :  ۱۳۵۴ن اجتماعی مصوب يقانون تأم ۷۶تبصره ماده 
ا آن که به کارهای  سـخت و مخـل سـالمتی    يال متناوب در مناطق بد آب و هوا کار کرده اند ست و پنج سيا بيسال متوالی 

کسانی که سی سال تمام کار کـرده و حـق   . اشتغال داشته اند سن بازنشستگی پنجاه و پنج سال تمام خواهد بود ) ان آوريز(
تمام می تواننـد تقاضـای مسـتمری بازنشسـتگی      مه مقرر را به سازمان پرداخته باشند در صورت داشتن پنجاه و پنج ساليب

ضـمناً  . ن خواهـد شـد  يـي ران تعزيأت وين نامه مصوب هييان آور به موجب آيمناطق بد آب و هوا و کارهای سخت و ز. کنند 
و قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقالب اسالمي ايران و جنگ تحميلـي  " ماده واحده قانون اصالح  ۶و  ۵نک به تبصره هاي 

مقـررات  (مجلـس شـوراي اسـالمي     ۲۱/۲/۱۳۸۳مصـوب  " ۱۳۶۷معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور مصـوب  
                                                                              )همين مجموعهدر  فصل هفتم قانون تأمين اجتماعي
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  : ١ ۲تبصره 
کی و يی ، مکـان يايميکی ، شـ يزيی است که در آنها عوامل فيان آور کارهايالف ـ کارهای سخت و ز 

ت های يفراستاندارد بوده و دراثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب باالترازظريط کار، غيکی محيولوژيب

                                                                                                                            

   
قـانون برنامـه سـوم    ) ۱۱۳(از مقررات تسهيل نوسازي صنايع کشـور و اصـالح مـاده    قانون تنظيم بخشي  ۱۰ـ نک به ماده ۳

اجرايي  مجلس شوراي اسالمي و آئين نامه ۲۶/۵/۱۳۸۲توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب 
مجلـس   ۲۶/۱۰/۱۳۸۵مصـوب   ...قانون تنظيم بخشي از مقـررات   ۱۰و  ۹اين ماده مصوب هيأت وزيران و قانون اصالح مواد 

قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسـعه اقتصـادي ، اجتمـاعي و فرهنگـي      ۱۶ماده ) ۱(شوراي اسالمي و نيز به بند 
مجلـس شـوراي    ۸/۱۱/۱۳۸۶قانون اساسي مصوب ) ۴۴(جمهوري اسالمي ايران و اجراء سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم 

مقـررات  (از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد  ۲۵/۳/۱۳۸۷اسالمي که در تاريخ 
  )فصل هفتم قانون تأمين اجتماعي در اين مجموعه

ن يقـانون تـأم   ۷۶و تبصـره مـاده    ۷۷و  ۷۲قانون اصـالح مـواد    ۷۶الحاقی ماده  ۲ـ اصالحی به موجب قانون اصالح تبصره ۱
نک به مقررات فصل هفتم قانون تـأمين اجتمـاعي در   . (۱۳۷۱مصوب  ۷۶تبصره به ماده  و الحاق دو ۱۳۵۴اجتماعی مصوب 

 )اين مجموعه
و الحـاق دو   ۱۳۵۴ن اجتمـاعی مصـوب   يقـانون تـأم   ۷۶و تبصره ماده  ۷۷و  ۷۲قانون اصالح مواد   ۷۶الحاقی ماده  ۲تبصره 

ا آن کـه بـه   يـ ب در مناطق بد آب و هوا کار کـرده و  سال متناو ۲۵سال متوالی و  ۲۰افرادی که حداقل :  ۷۶تبصره به ماده 
مه مدت مزبـور را بـه سـازمان پرداختـه     ياشتغال داشته باشند و در هر مورد حق ب) مخل سالمتی(ان آور يکارهای سخت و ز

. نـد يسال تمام باشد می توانند تقاضـای مسـتمری بازنشسـتگی نما    ۴۵سال و سن زنان  ۵۰باشند در صورتی که سن مردان 
ن تبصـره از  ينه ناشی از ايش هزيافزا. ن نامه مربوطه خواهد بودييان آور به موجب آيناطق بد آب و هوا و کارهای سخت و زم

  .ن خواهد شدين ماده تأميک همينه سازمان ناشی از اجراء تبصره يکاهش هز
سـت  يبازنشسـتگی حـداقل مـدت ب   در مورد افرادی که قبل از تقاضای :  ۱۳۵۴ن اجتماعی مصوب يقانون تأم ۷۶تبصره ماده 
ا آن که به کارهای سخت و مخل سـالمتی  يست و پنج سال متناوب در مناطق بد آب و هوا کار کرده اند و يا  بيسال متوالی 

کسانی که سی سال تمام کـار کـرده و حـق    . اشتغال داشته اند سن بازنشستگی پنجاه و پنج سال تمام خواهد بود) ان آوريز(
ه سازمان پرداخته باشند در صورت داشتن پنجاه و پنج سال تمام می تواننـد تقاضـای مسـتمری بازنشسـتگی     مه مقرر را بيب

  .ن خواهد شد ييران تعيأت وزين نامه مربوط مصوب هييان آور به موجب آيمناطق بد آب و هوا و کارهای ز. کنند 
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مـاری شـغلی و عـوارض ناشـی از آن     يجه آن بيجاد گردد که نتيدر وی ا) جسمی و روانی(عی يطب
ره صـفت سـخت و   يـ منی و غيدات فنی ، مهندسی ، بهداشتی و ايری تمهيکارگه بوده و بتوان با ب

  .١ا حذف نموديان آور بودن را از آن مشاغل کاهش يز
ا برخی از مشاغل آنهـا  ين اجتماعی که تمام يقانون تأمهای مشمول  ه کارگاهيان کليـ کارفرما۱

د ، مکلفنـد  يـ ا خواهنـد گرد يـ ده يـ ان آور اعالم گرديص مراجع ذی ربط سخت و زيحسب تشخ
مطابق  ط کاريط محيمن سازی عوامل شراين قانون نسبت به ايب ايخ تصويدو سال از تار ظرف 

ن ير قـوان يا سـا ين نامه های مربوطه ييآاستاندارد های مشخص شده در قانون کار و  و حد مجاز
  .ند ينه اقدام نماين زميموضوعه در ا

  ن اجتماعی مکلفند قبل ازارجاع کارهای سـخت و يهای مشمول قانون تأم ان کارگاهيـ کارفرما۲
ت و استعداد جسمانی ينات پزشکی آنان از لحاظ قابليمه شدگان ، ضمن انجام معايان آور به بيز

، نسـبت بـه   ) ن اجتمـاعی يقانون تـأم  ۹۰موضوع ماده (ارهای رجوع داده شده متناسب با نوع ک
ز بـه منظـور   يـ ک بار باشد ، نيد کمتر از ينات دوره ای آنان که حداقل در هر سال نبايانجام معا

ش جسـمی و روحـی   يری از فرسـا يشگيماری و پيص به هنگام بيآگاهی از روند سالمتی و تشخ
ی بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتمـاعی مکلفنـد   ند، وزارتخانه هاياقدام نما

  .ند يان اعمال نماين بند توسط کارفرمايدات الزم را در انجام ايتمه
  ت هايب ـ حما

                                                 
مقررات فصل سوم قانون کـار  ( ۲۹/۹/۱۳۷۱ار مصوب قانون ک ۵۲ـ نک به آئين نامه کارهاي سخت و زيان آور موضوع ماده ۱

) ۲(ماده واحده قانون اصـالح تبصـره   ) ب(جزء ) ۵(، آيين نامه اجرايي بند ) اين مجموعهجلد اول جمهوري اسالمي ايران در 
 هيـأت عمـومي   ۲۹/۹/۸۳مـورخ   ۴۸۰الـي   ۴۷۵و دادنامـه شـماره   هيأت وزيران  ۲۶/۱۲/۱۳۸۵مصوب ...  ۷۶الحاقي به ماده 

  )مقررات فصل هفتم قانون تأمين اجتماعي در اين مجموعه(ديوان عدالت اداري 
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  سـت و پـنج سـال متنـاوب در کارهـای سـخت و      يسـت سـال متـوالی و ب   يـ افرادی که حداقل ب۱
مه مـدت مزبـور را بـه سـازمان     يهر مورد حق باشتغال داشته باشند و در ) مخل سالمت(ان آور يز

مه يهر سال سابقه پرداخت حق ب. ند يمی توانند تقاضای مستمری بازنشستگی نما ١پرداخته باشند
  .م سال محاسبه خواهد شد يک و نيان آور يدر کارهای سخت و ز

قانون دچار  نيدن به سابقه مقرر در اين تبصره قبل از رسيمه شدگان موضوع ايـ در صورتی که ب۲
ــش جســمی و روحــی ناشــی از اشــتغال در کارهــای ســخت و ز يفرســا ــا تأي ــد ب ــان آورگردن   ديي

زان سـابقه خـدمت از   يـ بـا هـر م  ) ن اجتماعیيقانون تأم ۹۱موضوع ماده (ون های پزشکی يسيکم
  .ن تبصره برخوردار خواهند شد يای مندرج در ايمزا
مـه بـرای اسـتفاده از مسـتمری     يت حـق ب مه شـدگان حـداقل سـابقه پرداخـ    ير بيـ در مورد سا۳

ن حداقل يافت تا آن که ايش خواهد يک سال افزاين قانون هر سال يب ايخ تصويبازنشستگی از تار
  .ست سال  تمام برسد يب به
مـه  يبـه نـرخ حـق ب   %) ۴(ن تبصره ، چهار درصـد  ين قانون جهت مشموالن ايب ايخ تصويـ از تار۴

زوده خواهد شدکه آن هم در صورت تقاضای مشموالن قانون ، بـه  ن اجتماعی افيمقرر در قانون تأم
  .ان پرداخت خواهد شد يا به طور اقساطی توسط کارفرمايجا  کيطور 

ص يان آور و نحـوه احـراز تـوالی و تنـاوب اشـتغال ، نحـوه تشـخ       يـ ص مشاغل سخت و زيـ تشخ۵
ن نامه ای خواهد بـود  ييآ ن تبصره به موجبير موارد مطروحه در ايش جسمی و روحی و سايفرسا

                                                 
 ۲۰/۱/۱۳۸۵مصـوب  " ۱۳۸۰قانون تأمين اجتماعي مصوب  ۷۶الحاقي به ماده  ۲اصالحيه تبصره "ـ نک به قانون استفساريه ۱

 )مقررات فصل هفتم قانون تأمين اجتماعي در اين مجموعه(مجلس شوراي اسالمي 
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وزارتخانه های کار و امـور اجتمـاعی و    ن اجتماعی ويکه حداکثر ظرف چهار ماه توسط سازمان تأم
   ١.د يران خواهد رسيأت وزيب هيه و به تصويبهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ته

خ قبـل از  يان آور به تاريمه در کارهای سخت و زيمه شدگانی که دارای سابقه پرداخت حق بيـ ب  ۶
ن قـانون درخواسـت بازنشسـتگی    يـ ای اين قانون باشند می توانند با استفاده از مزايب ايخ تصويتار
مـه  يان مربـوط مکلفنـد حـق ب   يـ کارفرما مـه شـده ،  يط توسط بين صورت با احراز شرايند در اينما

ر درصـد  ن چهـا يهمچن) ۲(ط مندرج در تبصره يزان مستمری برقراری را تا احراز شرايمربوطه و م
ک جـا بـه سـازمان    يرا   ٢ن قانونيب ايزان مستمری برقراری نسبت به سنوات قبل از تصويم%) ۴(

  .ند ين اجتماعی پرداخت نمايتأم
مه باشند مـی تواننـد بـدون در    يسال تمام سابقه پرداخت حق ب ۳۵مه شدگانی که دارای يب : ۳تبصره 

  ٣.ند يی نمانظر گرفتن شرط سنی مقرر در قانون تقاضای بازنشستگ
 ۲۰مـه بـا   يسال سن به شرط پرداخت حق ب ۴۲سال سابقه کار و  ۲۰زنان کارگر با داشتن   : ۴تبصره 

   ٤.می توانند بازنشسته شوند  روز حقوق

                                                 
به مقررات فصل هفتم قانون تأمين (. تجديدنظر کلي شده است ٢٦/١٢/١٣٨٥ب و در تاريخ يتصو ٢٢/١٢/١٣٨٠خ يردر تا ـ۱

  ). ن مجموعه مراجعه شودياجتماعي ا
  . ١٤/٧/١٣٨٠ـ  ۲
و الحـاق دو تبصـره    ۱۳۵۴ن اجتماعی مصوب يقانون تأم ۷۶و تبصره ماده  ۷۷و  ۷۲قانون اصالح مواد «الحاقی به موجب  ـ۳

نک به مقـررات فصـل هفـتم قـانون تـأمين اجتمـاعي در ايـن        ." (مجلس شورای اسالمی  ۱۶/۱۲/۱۳۷۱مصوب  »۷۶ماده به 
  )مجموعه

." مجلس شـورای اسـالمی   ۹/۷/۱۳۷۶مصوب "ن اجتماعی يقانون تأم ۷۶ک تبصره به ماده يالحاقی به موجب قانون الحاق  ـ۴
  )ر اين مجموعهنک به به مقررات فصل هفتم قانون تأمين اجتماعي د(
  
  
 



 ................................................................................................................................................ قانون تأمین اجتماعی: بخش اول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

45

مـه شـده   يا حقـوق ب يـ ک سی ام متوسط مـزد  يزان مستمری بازنشستگی عبارت است از يم ـ۷۷ماده 
   ١.ديا حقوق تجاوز ننمايمتوسط مزد   ۳۵  ن که ازمشروط برآبيمه  ضرب در سنوات پرداخت حق

                                                                          ۳۰     
ا يـ ا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشسـتگی عبـارت اسـت از مجمـوع مـزد      يمتوسط مزد   :تبصره 
  ٢مـه ين دو سال پرداخت حق بيده ظرف آخريمه پرداخت گرديمه شده که بر اساس آن حق بيب حقوق
  .ست و چهار يب م بريتقس

دن بـه سـن   يمه شدگانی را که حداقل پنج سال پـس از رسـ  يکارفرما می تواند بازنشستگی ب ـ۷۸ماده 
  .د ين قانون که به کار خود ادامه داده اند از سازمان تقاضا نمايبازنشستگی مقرر در ا

 ان واحدهای صنعتی دارای پروانـه يدرخواست کارفرما ی موظف است بان اجتماعيسازمان تأم  :تبصره  
ن اجتمـاعی مصـوب   يقـانون تـأم   ۷۶ط مقـرر در مـاده   يز شـرا ئمه شـدگانی را کـه حـا   يبهره برداری، ب

نـه هـای احتمـالی ناشـی از     ين منابع مربـوط بـه هز  يچگونگی تأم. د يبازنشسته نما  باشند ۳/۴/۱۳۵۴
    ٣.ديدولت خواهد رسب يتصو  ن تبصره بهياجرای ا

                                                 
ن اجتمـاعی مصـوب   يقـانون تـأم   ۷۶و تبصـره مـاده    ۷۷و  ۷۲ماده واحده قانون اصالح مواد " ج " ـ اصالحی به موجب بند ۱

نک بـه مقـررات فصـل هفـتم قـانون      ." (مجلس شورای اسالمی  ۱۶/۱۲/۱۳۷۱مصوب "  ۷۶و الحاق دو تبصره به ماده  ۱۳۵۴
 )    تأمين اجتماعي در اين مجموعه

ا حقـوق  يک سی ام متوسط مزد يزان مستمری بازنشستگی عبارت است از يم:  ۱۳۵۴ن اجتماعی مصوب يقانون تأم ۷۷ماده 
  .ديا حقوق تجاوز ننمايمه مشروط بر آن که از صد در صد متوسط مزد يسنوات پرداخت حق ب مه شده ضرب دريب
مصـوب  "قـانون برنامـه چهـارم توسـعه اقتصـادی ، اجتمـاعی و فرهنگـی جمهـوری اسـالمی ايـران            ۹۶ـ بـه بنـد ح مـاده    ۱

 .مراجعه شود ) مقررات فصل هفتم قانون تأمين اجتماعي در اين مجموعه" (۱۱/۶/۱۳۸۳
قـانون برنامـه    ۱۱۳ع کشور و اصالح ماده يل نوسازی صنايم بخشی از مقررات تسهيقانون  تنظ ۱۳ـ الحاقی به موجب ماده ۲

نـک بـه   ." (مجلس شورای اسـالمی  ۲۶/۵/۱۳۸۲مصوب " ران يسوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ا
 )همقررات فصل هفتم قانون تأمين اجتماعي در اين مجموع
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ت سـهام آنهـا متعلـق بـه     ين شرکت های دولتی که به موجب قانون اکثريدر مورد مستخدم ـ۷۹ماده 
  : ر رفتار خواهد شديب زيبخش خصوصی شده يا بشود به ترت

ــ مســتخدم۱   نيمســتخدم مقــررات اســتخدامی شــرکت هــای دولتــی و  ۳۳ن مشــمول مــاده يـ
فـه خـاص بـوده انـد تـابع مقـررات       يازنشسـتگی و وظ شرکت های دولتی کـه مشـمول مقـررات ب   

  .فه مورد عمل خواهند بود يبازنشستگی و وظ
مه های اجتماعی هستند مشمول مقررات ين شرکت های دولتی که مشمول قانون بيـ  مستخدم۲
  .ن قانون خواهند شد يا

ری و از کـار  يپت کارمندان در برابر اثرات ناشی از ين تابع مقررات قانون حماير مستخدميـ سا۳
  . ١افتادگی و فوت خواهند شد

زان پرداخـت  يو م ۳و  ۱ن مذکور در بند های يـ نحوه احتساب سوابق خدمت دولتی مستخدم۴
مستخدم و کارفرما و همچنـين ترتيـب تعيـين حقـوق بازنشسـتگي و       کسور بازنشستگی توسط

فاه اجتماعی با همکـاری  وزارت روظيفه مستخدمين آنان به موجب آئين نامه اي خواهد بود که 
   ٢.ن اجتماعی می رسد يب شورای عالی تأميسازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصو

  

                                                 
قـانون تشـکيل وزارت بهـداري و     ۱۱مـاده   ۳ـ مشمولين مقررات قانون حمايت کارمندان بـه موجـب قـانون الغـاء تبصـره      ۱

  مشمول قانون تأمين اجتماعي گرديده اند ۱۷/۱/۱۳۶۵بهزيستي مصوب 
نک به قـانون نقـل و    مراجعه شود و نيز ۲۲/۸/۱۳۵۶مصوب " ن اجتماعی يقانون تأم ۷۹ی موضوع ماده ين نامه اجراييـ به آ۲

به مقررات فصل هفـتم قـانون   . (۱۸/۱۱/۱۳۶۵و آئين نامه مربوط مصوب  ۲۷/۳/۱۳۶۵انتقال حق بيمه و بازنشستگي مصوب 
 )تأمين اجتماعي در اين مجموعه مراجعه شود
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  فصل هشتم ـ  مرگ
افت ير مستمری بازماندگان دريکی از حاالت زيمه شده متوفی در يط بيبازماندگان واجد شرا ـ  ۸۰ماده 

  :خواهند داشت 
  .ه مه شده بازنشستيدر صورت فوت ب ـ۱
  .ر يمه شده از کار افتاده کلی مستمری بگيدر صورت فوت ب ـ۲
ک يه پرداخت يمات خود، حداقل حق بيمه شده ای که در ده سال آخر حيدر صورت فوت ب ـ۳

روز کـار را پرداخـت کـرده     ۹۰مه يات حق بين سال حين که ظرف آخريسال کار، مشروط بر ا
   ١.باشد 

ن ماده واحده فـوت شـده و   يب اين اجتماعی که قبل از تصويون تأممه شدگان مشمول قانيب : ۱٢تبصره 
ا  يـ ن بنـد  يط مقرر در ايبه هر علت در مورد آنان مستمری برقرار نشده است ، حسب مورد مشمول شرا

  . هستند ۲تبصره 
مه مقـرر را  يسال حق ب ۲۰ن بند باشد ولی حداقل يط مقرر در ايمه شده فاقد شرايچنانچه ب  : ۲تبصره 

ن متوسـط  ييدر تع. بل از فوت پرداخت کرده باشد ، بازماندگان وی از مستمری برخوردار خواهند شد ق

                                                 
 ۲۷/۷/۱۳۷۶مصـوب  " ن اجتمـاعی  يقـانون تـأم   ۸۰و  ۴۴و  ۴۳ماده واحده قانون اصـالح مـواد    ۳ـ اصالحی به موجب بند ۱

 )قانون تأمين اجتماعي در اين مجموعه سومنک به مقررات فصل . (مجلس شورای اسالمی 
ات خود حـداقل  يمه شده ای که در ده سال آخر حيدر صورت فوت ب:  ۱۳۵۴ن اجتماعی مصوب يقانون تأم ۸۰ماده  ۳بند " 

  . ات پرداخته باشد ين سال حيک سال کار را درآخريمه يحق ب
 ۲۷/۷/۱۳۷۶مصـوب  " ن اجتمـاعی  يقـانون تـأم   ۸۰و  ۴۴و  ۴۳ماده واحـده قـانون اصـالح مـواد      ۳موجب بند  ـ الحاقی به۲

  " .مجلس شورای اسالمی 
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ن يقانون تـأم  ۷۷زان مستمری ، تبصره ماده ين تبصره برای محاسبه ميا حقوق ماهانه مشموالن ايمزد 
  .١رد ياجتماعی مالک عمل قرار می گ

مـه داشـته   يست سال سابقه پرداخت حـق ب يده تا بن يمه شده ای که بيـ در صورت فوت ب۱ : ۳تبصره 
ن يقانون تأم ۱۱۱ت ماده يمه بدون الزام به رعايباشد به بازماندگان وی نسبت به سنوات پرداخت حق ب

  .همان قانون مستمری پرداخت می گردد  ۸۳اجتماعی و نسبت سهام مقرر در ماده 
وت می شود چنانچه سابقه پرداخت حـق  ن قانون به بعد فيب ايخ تصويکه در تار مه شده ایيـ ب۲
مـه غرامـت   يپرداخت حق ب سال ک سال تا ده سال باشد به بازماندگان وی در ازای هريمه او از يب

جا و نسبت سـهام   کيطور ه ک ماه حداقل دستمزد کارگر عادی در زمان فوت بيمقطوعی معادل 
   ٢.ن اجتماعی پرداخت می شوديقانون تأم ۸۳مقرر در ماده 

بگير بازنشسته يا از کارافتاده به مدت شش ماه مستمري بازنشسـتگي يـا از   هرگاه مستمري :  ۴٣ره تبص

کارافتادگي کلي خود را مطالبه ننمايد ، بازماندگان واجد شرايط وي حـق دارنـد موقتـاً مسـتمري و يـا      

                                                 
 ـ همان ؛۱
 ۲۷/۷/۱۳۷۶مصـوب  " ن اجتمـاعی  يقـانون تـأم   ۸۰و  ۴۴و  ۴۳ماده واحـده قـانون اصـالح مـواد      ۳ـ الحاقی به موجب بند ۲

ه قانون اصـالح مـواد   يو اصالحی به موجب اصالح) ات فصل سوم قانون تأمين اجتماعينک به مقرر(" مجلس شورای اسالمی 
مجلـس شـورای    ۱۷/۱/۷۹قانون برنامه سـوم توسـعه مصـوب     ۳۹موضوع بند ج ماده " ن اجتماعی يقانون تأم ۸۰و  ۴۴و  ۴۳

  )تم قانون تأمين اجتماعي در اين مجموعهشنک به مقررات فصل ه." (اسالمی 
 ۲۷/۷/۱۳۷۶مصـوب  " ن اجتمـاعی  يقانون تأم ۸۰و  ۴۴و  ۴۳ماده واحده قانون اصالح مواد  ۳قی به موجب بند الحا ۳تبصره 

ن بنـد  يـ ط مقـرر در ا اين قانون به بعد فوت می شود و فاقد شريب ايخ تصويمه شده ای که از تاريب: " مجلس شورای اسالمی 
سال باشد به بازمانـدگان وی در ازای هـر سـال     ۱۰شتر از يل و بسا ۲۰مه او کمتر از يمی باشد چنانچه سابقه پرداخت حق ب

ک جا و نسـبت  يک ماه حداقل دستمزد کارگر عادی در زمان فوت به طور يمه غرامت مقطوعی معادل يسابقه پرداخت حق ب
  .ن اجتماعی پرداخت می شوديقانون تأم ۸۳سهام  در ماده 

  شوراي اسالميمجلس  ۱۸/۲/۱۳۸۷ـ الحاقي به موجب مصوبه مورخ ۳
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در حـال   در صورتي که معلوم شـود شـخص مـذکور   . حقوق وظيفه قانوني خود را تقاضا و دريافت کنند

بازنشستگان کليه صندوق هاي بازنشسـتگي  . حيات است وضع مستمري او به حالت اول اعاده مي گردد

    . کشور نيز مشمول اين تبصره خواهند بود

  .در مواردي که بيمه شده بر اثر کار يا بيماريهاي حرفه اي فوت نمايد ـ۴

  :ت مستمری را خواهند داشت عبارتند از افيط متوفی که استحقاق دريبازماندگان واجد شرا  ـ ۸۱ماده 

  .ار نکرده است يمه شده متوفی مادام که شوهر اختيال دائم بيـ ع۱

در صـورت فـوت شـوهر    ) عقد دائم(ار نموده اند يمه شدگان متوفی که شوهر اختيهمسران ب ـ ١تبصره

ن تبصـره   يـ ناشی از ابار مالی . ن اجتماعی مجدداً به آنها مستمری پرداخت خواهد شد يدوم توسط تأم

  . ن خواهد شد يمه شدگان تأميکمک دولت به ب%) ۳(از محل سه درصد 

                                                                                                                            
  
  
  
  
مجلـس شـوراي    ۲۱/۶/۱۳۷۴مصـوب  "قانون تأمين اجتماعي  ۸۱ماده  ۱الحاقي به موجب قانون الحاق يک تبصره به بند  ـ ۱

  )  نک به مقررات فصل هشتم قانون تأمين اجتماعي در اين مجموعه" . اسالمي
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ب يشـنهاد و بـه تصـو   ين اجتمـاعی پ ين قانون ظرف مدت دو ماه توسط سازمان تأميی اين نامه اجراييآ

   ١.د يران خواهد رسيأت وزيه
ا منحصـراً بـه   يـ د و ـ فرزندان متوفی در صورتی که سن آنان کمتر از هجـده سـال تمـام باشـ    ۲

ون پزشـکی  يسيا نقص عضو طبق گواهی کميماری يا به علت بي  ٢اشتغال داشته باشند  ليتحص
  . ٣ن قانون قادر به کار نباشنديا ۹۱موضوع ماده 

اً سن پدر از شصت سـال و سـن   يـ پدر و مادر متوفی در صورتی که اوالً تحت تکفل او بوده ثان۳
ون پزشـکی موضـوع   يسـ يص کميا آن که به تشخيوز کرده باشد و مادر از پنجاه و پنج سال تجا

  .افت ندارند ين قانون از کار افتاده باشند و در هر حال مستمری از سازمان دريا ۹۱ماده 
  :ر از مستمری استفاده خواهند کرد يط زيمه شده زن با شرايبازماندگان ب  ـ ۸۲ماده 

اً سن او از شصت سال متجـاوز باشـد و   يبوده ثانن که اوالً تحت تکفل زن يـ شوهر مشروط بر ا۱
ن قـانون از کـار افتـاده بـوده و در هـر حـال       يـ ا ۹۱ون پزشکی موضوع ماده يسيا طبق نظر کمي

  .افت نکند يمستمری از سازمان در

                                                                                                                            
  
  
  
ران در يـ أت وزيه ۶/۴/۱۳۷۵ن اجتماعی مصوب يقانون تأم ۸۱ده ما ۱ک تبصره به بند يی قانون الحاق ين نامه اجراييبه آـ ۱

  .مقررات فصل هشتم قانون تأمين اجتماعي در اين مجموعه مراجعه شود
و حقـوق   ۲۸/۹/۱۳۳۸ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه مستمری وراث كارمندان مصـوب   ۲ـ به قانون اصالح تبصره ۲

و آيين نامه اجرايی اين قـانون  "  مجلس شورای اسالمی ۲/۱۰/۱۳۶۳مصوب "ادگان اناث برقراری وظيفه در مورد فرزندان و نو
  .مراجعه شود) مقررات فصل هشتم قانون تأمين اجتماعي در اين مجموعه (هيأت وزيران  ۲/۴/۱۳۶۴مصوب 

  )وعهمقررات فصل هشتم قانون تأمين اجتماعي در اين مجم(مورخ مستمريها  ۲/۱۱ـ نک به بخشنامه شماره ۳
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  :ر يط زيـ فرزندان در صورت حائز بودن شرا۲
ن مـاده باشـد و از مسـتمری    يـ ول اط مـذکور در بنـد ا  يا واجد شرايات نبوده يد حيالف ـ پدر آنها در ق 

  .گری استفاده نکند يد
ان يـ ل اشـتغال داشـته باشـند تـا پا    يا منحصراً به تحصـ يب ـ سن آنها کمتر از هجده سال تمام باشد و  

ن قـانون  يـ ا ۹۱ون پزشکی موضوع مـاده  يسيا نقص عضو طبق گواهی کمياری ميا به علت بيل و يتحص
  . ١قادر به کار نباشند

اً سن پدر از شصت سال و سـن مـادر از   يدر در صورتی که اوالً تحت تکفل او بوده ثانـ پدر و ما۳
 ۹۱ون پزشکی موضـوع مـاده   يسيص کميا آن که به تشخيپنجاه و پنج سال تجاوز کرده باشد و 

  . افت ندارند يکار افتاده باشند و در هر حال مستمری از سازمان در ن قانون ازيا
  :ر می باشد يمه شده متوفی به شرح زيک از بازماندگان بيسهم مستمری هر  ـ ۸۳ماده 

مه شده متوفی معادل پنجاه درصد مستمری استحقاقی بيمه شده يزان مستمری همسر بيـ م۱
ن آنـان  يمه شده مرد دارای چند همسر دائم باشد مستمری به تساوی بياست و در صورتی که ب

  .م خواهد شديتقس
ست و پنج درصد مستمری اسـتحقاقی  يه شده متوفی معادل بميزان مستمری هر فرزند بيـ م۲
زان يمه شده می باشد و در صورتی که پدر و مادر را از دست داده باشد مستمری او دو برابر ميب

  .مذکور خواهد بود
سـت درصـد مسـتمری    يک از پدر و مادر بيمـه شـده متـوفی معـادل ب    يزان مستمری هر يـ م۳

زان يـ د از ميـ مه شـده متـوفی نبا  يجموع مستمری بازماندگان بم. مه شده می باشديب استحقاقی
زان تجاوز کنـد سـهم   ين ميد هرگاه مجموع مستمری از ايمستمری استحقاقی متوفی تجاوز نما

مستمری  کی ازين صورت اگر يا ل داده می شود و دريران به نسبت تقليک از مستمری بگي هر
                                                 

 در اين مجموعه  ) مقررات فصل هشتم قانون تأمين اجتماعي(مستمريها  ۱۵/۸/۱۳۸۱مورخ  ۳۶نک به بخشنامه شماره ـ ۱
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ه آنان بـا توجـه بـه    يفت مستمری گردد سهم بقايط استحقاقی دريا فاقد شرايران فوت شود يبگ
مه شده از صد يافت و در هر حال بازماندگان بيش خواهد ين ماده افزايم بندی مذکور در ايتقس

   ١.در صد مستمری بازماندگان متوفی استفاده خواهند کرد 
ر مـورد  د. ن فـوت او مـی باشـد    يمه شده متوفی مستمری حيمنظور از مستمری استحقاقی ب  :تبصره 

  مـاری فـوت شـوند مسـتمری اسـتحقاقی عبـارت اسـت از       يا بيـ مه شدگانی که در اثر هر نوع حادثه يب
  .مه شده از کار افتاده کلی حسب مورد برقرار می شود يمستمری که برای ب

 ٢خـدمات درمـاني  ن ينه کفن و دفن او از طرف سازمان تأميمه شده فوت کند هزيهر گاه ب  ـ  ۸۴ماده 
  .هد شد پرداخت خوا

  
  فصل نهم ـ  ازدواج و عائله مندی

ک مـاه متوسـط   يـ ن بار ازدواج می کند مبلغی معادل يمرد که برای اول يا مه شده زن يبه ب ـ  ۸۵ماده 
  :ر به عنوان کمک ازدواج پرداخت می شود يط زيت شرايا حقوق با رعايمزد 

  .شد خ ازدواج رابطه استخدامی او با کارفرما قطع نشده بايـ در تار۱
ست روز کار را به سـازمان  يمه هفتصد و بيخ ازدواج حداقل حق بيـ ظرف پنج سال قبل از تار۲

  .پرداخته باشد 
  .ده باشد يـ عقد ازدواج دائم بوده و در دفتر رسمی ازدواج به ثبت رس۳

ل مه شده ظرف دو سايافتی بين ماده عبارت است از جمع دريا حقوق متوسط موضوع ايمزد    : ۱تبصره 
  . ۲۴م بر يمه پرداخت شده است تقسيقبل از ازدواج که به مأخذ آن حق ب

                                                 
سازمان تأمين اجتماعي در خصوص حـداقل و حـداکثر مجمـوع مسـتمری قابـل       ۶/۷/۱۳۶۷فنی مورخ  ۵۷۹ـ به بخشنامه ۱

  .أمين اجتماعي در اين مجموعه مراجعه شودپرداخت به بازماندگان در مقررات فصل هشتم قانون ت
   ۵۴ـ نک به زيرنويس ماده ۲
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ن ماده باشند کمک ازدواج به هر يط مذکور در اين عقد ازدواج واجد شرايدر صورتی که طرف : ۲تبصره 
  .دو نفر داده خواهد شد 

  : برآن کهمه شده پرداخت می شود مشروط يکمک عائله مندی منحصراً تا دو فرزند ب  ـ ۸۶ماده 
  .ست روز کار را داشته باشد يصد و ب مه هفتيمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بيـ ب۱
ان يـ ل اشتغال داشـته باشـند تـا پا   يا منحصراً به تحصيـ سن فرزندان از هجده سال کمتر باشد و ۲

ن يـ ا ۹۱ون های پزشکی موضـوع مـاده   يسيا نقص عضو طبق گواهی کميماری يا در اثر بيل يتحص
زان کمک عائله مندی معادل سه برابر حداقل مزد روزانه کارگر سـاده  يم. ون قادر به کار نباشند قان

  .در مناطق مختلف برای هر فرزند در هر ماه می باشد 
ا حقوق ي د در موقع پرداخت مزديپرداخت کمک عائله مندی به عهده کارفرما می باشد و با  ـ  ۸۷ماده 
  .مه شده پرداخت شود يبه ب
ق يـ رمه شده و کارفرما حاصل شود بـه ط ين بيهرگاه در مورد پرداخت عائله مندی اختالفی ب  :ره تبص

  .د شمذکور در فصل حل اختالف قانون کار عمل خواهد 
  

  فصل دهم ـ  مقررات کلی راجع به کمک ها
ی کـه  مه شـدگان يب. ان است يط کار به عهده کارفرمايانجام خدمات بهداشتی مربوط به مح  ـ  ۸۸ماده 
د حداقل هـر  يره تماس داشته باشند بايل گاز های سمی، اشعه و غيان آور از قبيط کار با مواد زيدر مح
  .نه پزشکی شوند ين اجتماعی خدمات درمانی معايک بار از طرف سازمان تأميسال 
ا يه و ن قانون بازنشستيا به موجب ايمه های اجتماعی ين سابق بيافرادی که به موجب قوان  ـ  ۸۹ماده 

ن افـرادی کـه مسـتمری بازمانـدگان     يافراد بالفصل خانواده آنها همچن و ا می شوندياز کار افتاده شده 
افتی از خدمات درمانی مذکور در بند های الف و يمی دارند با پرداخت دو درصد از مستمری در افتيدر

مابـه التفـاوت وجـوه    . شد ن خدمات درمانی برخوردار خواهند ين قانون توسط سازمان تأميا ۳ب ماده 
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ن ين درمـان مسـتخدم  يمه شدگان موضوع ماده تا مبالغی که طبق ضوابط قانون تـأم يپرداختی توسط ب
  . ن خواهد شديد پرداخت شود از طرف سازمان تأميدولت با

داشته را ت و استعداد جسمانی متناسب با کار های مرجوع يد قابليها با افراد شاغل در کارگاه ـ۹۰ماده 
  .نه پزشکی آنها را بدهند يب معايان مکلفند قبل از به کار گماردن آنها ترتين منظور کارفرماياشند بدب

ت يـ ن استخدام قابلين قانون معلوم می شود که نامبردگان در حيدر صورتی که پس از استخدام مشمول
مه شـده  يب جهيت و بالنتنه پزشکی آنها تعلل کرده اسيو استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معا

ن يـ ن سـازمان مقـررات ا  يو ا ١خدمات درمانين يابد سازمان تأميش شدت يماريا بيدچار حادثه شده و 
قـانون مطالبـه و وصـول     ۵۰نه های مربوط را از کارفرما طبق ماده يمه شده اجرا و هزيقانون را درباره ب

  .خواهند نمود 
مـه شـدگان و افـراد خـانواده آنهـا      يدگی جسـمی و روحـی ب  زان از کـار افتـا  يـ ن مييبرای تع   ـ۹۱ماده 
ب ين اعضاء و ترتييل و تعيب تشکيترت. ل خواهد شد يد نظر پزشکی تشکيون های بدوی و تجديسيکم
ن نامـه ای خواهـد بـود کـه بـه      يـي زان از کار افتادگی طبـق آ يدگی و صدور رأی براساس جدول ميرس
   ٣.ب شورای عالی می رسد يبه تصو ٢ت درمانین خدماين سازمان و سازمان تأميشنهاد ايپ

ن قـانون سـه نفـر از    يـ ف درمـانی ناشـی از اجـرای ا   يبه منظور نظارت بر حسن اجـرای وظـا   ـ۹۲ماده 
ن خـدمات درمـانی   ير رفاه اجتماعی در شورای فنی سازمان تأميمه درمانی به انتخاب وزيب کارشناسان 

  .افت يت خواهند ين دولت عضويتخدممس ٤خدمات درمانين يقانون تأم ۴موضوع ماده 

                                                 
   ۵۴ـ نک به زيرنويس ماده ۱
  ۵۴نک به زيرنويس ماده ـ ۲
و  ۶/۳/۱۳۶۶مصـوب  " ن اجتمـاعی  يقانون تأم ۹۱د نظر موضوع ماده يون های پزشکی و تجديسيکم یين نامه اجراييـ به آ۳

در مقررات فصـل دهـم قـانون تـأمين     "  ن اجتماعیيشورای عالی تأم ۱۹/۵/۱۳۷۱و  ۶/۷/۱۳۶۷،  ۲/۵/۱۳۷۸اصالحات مورخ 
 . اجتماعي در اين مجموعه مراجعه شود 

   ۵۴ـ نک به زيرنويس ماده ۴
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  : د نظر در مبلغ مستمری می باشدير مستلزم تجديزان ازکار افتادگی درموارد زير مييتغ ـ۹۳ماده 
ط از کار افتادگی کلـی بـه محـض    ين رفتن شرايـ مستمری از کار افتادگی کلی در صورت از ب۱

زان از کار افتادگی ناشی از يم ليدر صورتی که تقل. ر قطع می شود ياشتغال مجدد مستمری بگ
ن قانون باشد حسب مـورد مسـتمری از کـار افتـادگی     يا ۷۴و  ۷۳زان مندرج در مواد يکار به م

  .ا غرامت نقص عضو پرداخت خواهد شديجزئی ناشی از کار 
ن قـانون ظـرف پـنج سـال از     يا ۷۳ـ مستمری از کار افتادگی جزئی ناشی از کار موضوع ماده ۲
د نظر معلوم گـردد کـه   يجه تجديدر صورتی که در نت. د نظر می باشد يقابل تجد خ برقراریيتار
ط مقرر می باشد مسـتمری او قطـع خواهـد شـد و در صـورتی کـه       يکی از شرايمه شده فاقد يب

  .افت خواهد نمود ين قانون شناخته شود غرامت مذکور در آن ماده را دريا ۷۴مشمول ماده 
جـه حادثـه منجـر    ير نتيين تغيابد و ايش يی جزئی ناشی از کار افزاکارافتادگ ززان ايـ هرگاه م۳
کارافتادگی باشد مستمری از کار افتادگی جزئی حسب مورد به مستمری کلی ناشی از کار  از به
  .افت يش خواهد يزان مستمری از کار افتادگی جزئی افزايا ميل و يتبد

رد يـ مه شده تعلق گين قانون به بيی موضوع ار نقديا چند کمک غيک مدت دو يهرگاه برای  ـ۹۴ماده 
شتر است پرداخت خواهد شد به استثنای کمک ازدواج و عائله مندی يزان آن بيفقط کمک نقدی که م

مـه  يافـراد تحـت تکفـل ب   . ر کمک های مقـرر نخواهـد بـود    يافت آنها مانع استفاده از سايو نوزاد که در
. مه های اجتماعی برخوردار خواهنـد بـود   يای قانونی بيمه شده از مزايام خدمت سربازی بيشدگان در ا

به سـازمان مزبـور    ١خدمات درمانين ين افراد را طبق نرخ سازمان تأميمه ايسازمان موظف است حق ب
  .د يپرداخت نما

                                                 
   همان ؛ـ ۱
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ان خدمت و اشتغال مجـدد در مؤسسـات   ين قانون پس از پاين ايفه مشموليمدت خدمت وظ ـ۹۵ماده 
  ٢و ١.شد منظور خواهد آنهامه ين قانون جزء سابقه پرداخت حق بيمشمول ا

ه مستمری های بازنشستگی از کـار افتـادگی کلـی و مجمـوع     يزان کليسازمان مکلف است م ـ۹۶ماده 
ش يک بار کمتر نباشـد بـا توجـه بـه افـزا     يمستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی 

   ٣.ش دهد يران به همان نسبت افزايأت وزيب هينه زندگی با تصويهز
  

  فریيازدهم ـ  تخلفات ـ مقررات کيفصل 
ل تقلبـی از  ين و وسـا يا با توسل بـه عنـاو  يهرکس به استناد اسناد و گواهی های خالف واقع  ـ۹۷ماده 
 ايـ ا موجبـات اسـتفاده از افـراد خـانواده خـود      يـ د يـ ن قانون به نفع خود استفاده نمايای مقرر در ايمزا

ای مذکور فراهم سازد به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارات وارده بـه  ياشخاص ثالث را از مزا
روز تـا   ۶۱ن سازمان و در صورت تکرار بـه حـبس جنحـه ای از    يا اي ٤تأمين خدمات درمانيبه سازمان 

  .شش ماه محکوم خواهد شد
                                                 

ن اشـتغال  يا حـ يا شرکت داوطلبانه آنان در جبهه قبل از اشتغال و ين مشمول قانون کار يفه شاغليـ مدت خدمت نظام وظ۱
مجلـس   ۳۰/۱/۱۳۸۳ک تبصره به آن مصـوب  يقانون کار و الحاق  ۱۴ماده واحده قانون اصالح تبصره ماده ۱بصره به موجب ت

 . ن اجتماعی محسوب می گردد يشورای اسالمی جزء سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تأم
يمـه بـه سـازمان تـأمين     ، کليه مشمولين قانون تأمين اجتماعي که حـق ب  ۲۸/۳/۱۳۸۵ـ به موجب قانون استفساريه مورخ ۲

در خصـوص   ۱۰/۱۲/۱۳۶۶فنی مورخ  ۵۶۶اجتماعي مي پردازند نيز مشمول اين ماده هستند ؛ نيز مراجعه شود به بخشنامه 
    )مقررات فصل دهم قانون تأمين اجتماعي در اين مجموعه(مه شدگان يفه بيمدت خدمت وظ

 ۱۵/۱۰/۱۳۶۲ری از کارافتادگی جزئـی ناشـی از کـار مصـوب     افت کنندگان مستميش مستمری دريبه قانون راجع به افزا ـ۳
  .مراجعه شود) مقررات فصل دهم قانون تأمين اجتماعي در اين مجموعه(مجلس شورای اسالمی 

  ۵۴ـ نک به زيرنويس ماده ۴
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  .١ملغي گرديده است ـ۹۸ماده 
  ٢ملغي گرديده است ـ۹۹ماده 

                                                                                                                            
جـايگزيني  و  ۱۳/۴/۱۳۶۱لغو شده به موجب قانون منع خسارات و جرائم و بهره مندرج در قانون تأمين اجتماعي مصوب  ـ۱

قانون دريافت جرائم نقدي از کارفرمايان کارگاههاي مشمول قانون تأمين اجتماعي که ظرف مـدت مقـرر نسـبت بـه ارسـال      
نـک بـه مقـررات    (مجلس شوراي اسـالمي   ۹/۵/۱۳۷۳مصوب  ايندنمنمي صورت مزد و حقوق بيمه شدگان و حق بيمه اقدام 
 )فصل سوم قانون تأمين اجتماعي در اين مجموعه

مـه موضـوع قـانون را    يانی که در موعـد مقـرر در ايـن قـانون حـق ب     يکارفرما:  ۱۳۵۴قانون تأمين اجتماعي مصوب  ۹۸ماده 
ر بابـت  يم در هزار مبلـغ عقـب افتـاده بـرای هـر روز تـأخ      يمه پرداخت مبلغی معادل نيه حق بيند عالوه بر تأديپرداخت ننما
  .ن قانون وصول خواهد شد يا ۵۰ب مقرر در ماده يترت ز بهين خسارت نير ملزم خواهند بود ايخسارت تأخ

  ـ همان ؛۲
  : ۱۳۵۴قانون تأمين اجتماعي مصوب  ۹۹ماده 

هيأت های مذکور به داليل و مدارکی که از طرف کارفرما ابراز می شوند رسيدگی نموده و تصميم  مقتضـی اتخـاذ خواهنـد    
تقاضای کارفرما و يا سازمان موضوع قابل رسـيدگی مجـدد در هيـأت    در مورد بدهی های زايد بر دويست هزار ريال به . کرد 

تجديد نظر بوده و تصميم متخذه قطعی و الزم االجرا است هيأت های فوق الذکر می توانند بـه درخواسـت کارفرمـا ترتيـب     
نسـبت بـه مانـده    درصـد   ۱۲قسط ماهانه بدهند و در اين مدت کارفرما بايد بـه ميـزان     ۳۶پرداخت بدهی او را حداکثر در 

در مورد ديون قطعی اعم از اين که قطعيت آن ناشی از انقضای مهلت اعتراض مقـرر در  . بدهی خود بهره به سازمان بپردازد 
باشد ، در صـورتی   ۱۳۵۴اين قانون بوده و مربوط به قبل از فروردين  ۴۴و  ۴۳قانون و يا صدور آراء هيأت های موضوع مواد 

تاريخ تصويب اين قانون ترتيب پرداخت اصل بدهی خود را داده باشـد از تأديـه خسـارت تـأخير کـه      که کارفرمای مربوط تا 
در صورتی که کارفرما از انجام تعهـدات و   ۱۳۵۴در مورد ديون مربوط به قبل از فروردين . پرداخت ننموده معاف خواهد بود 

تخلف نمايد کليـه جـرائم و خسـارت بخشـوده شـده       اجرای ترتيب پرداخت بدهی خود که مورد موافقت سازمان قرار گرفته
  .قابل وصول خواهد بود

کارفرمايانی که ظرف يک سال از تاريخ تصويب اين قانون در مورد ترتيب پرداخت بدهی معوقه متعلـق بـه قبـل از فـروردين     
رف مدت يـک سـال فـوق    همچنين ظ. خود با سازمان توافق نمايند از تأديه خسارت تأخير و جرايم معاف خواهند بود ۱۳۵۴

کارفرمايانی که به تشخيص سازمان به پرداخت بدهی های سابق خود معترض می باشـند و يـا آن کـه کـارگران آنـان عمـالً       
و  ۴۳هيأت های تشخيص مطالبات مقرر در مـواد   امکان استفاده از قسمتی ازکمک های قانونی مقرر نداشته اند می توانند به

  .مراجعه نمايند ۴۴
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  .١ملغي گرديده است ـ۱۰۰ ماده
خ وصـول  يسازمان مکلف است به صورت مزد ارسالی از طرف کارفرما ظرف شـش مـاه از تـار    ـ۱۰۱ ماده
ا مدت کار اختالفـی  يا حقوق يزان مزد يا ميمه شدگان يدگی کند و در صورتی که از لحاظ تعداد بيرس

م نظر سازمان نباشد می توانـد  يکه کارفرما تسل د مراتب را به کارفرما ابالغ کند در صورتیيمشاهده نما
أت مبنـی  يدگی کند هرگاه رأی هين قانون تقاضای رسيا ۴۴و  ۴۳ص موضوع مواد يأت های تشخيه از

 ک دوازدهـم يـ ه خسـارتی معـادل   يمه به تأديد نظر سازمان باشد کارفرما عالوه بر پرداخت حق بييبر تأ
  . ٢ه وصول خواهد شدييق صدور اجراين قانون از طريا ۵۰ده مابه التفاوت ملزم خواهد بود که طبق ما

ا از ارائه دفاتر يری نموده ينده او از اقدامات بازرس سازمان جلوگيا نمايدر صورتی که کارفرما  ـ۱۰۲ماده
ا عکس آنها به بازرس خودداری کند به جزای نقدی از پانصد ريـال  يم رونوشت يو مدارک مربوط و تسل

ن يحکم گـزارش ضـابط   ن خصوص دريل محکوم خواهد شد گزارش بازرسان سازمان در اهزار ريا تا ده
  .دادگستری است

ا يـ مه از مـزد  ين قانون به عنوان حق بيزان مقرر در ايد بر ميانی که عمداً وجوهی زايکارفرما ـ۱۰۳ماده
ه حبس جنحـه ای  ند عالوه بر الزام به استرداد وجوه مذکور بيمه شدگان برداشت نمايای بيحقوق و مزا

  .روز تا شش ماه محکوم خواهند شد  ۶۱از 

                                                 
  همان ؛ ـ۱

کارفرماياني که از تنظيم صورت مزد يا حقوق به ترتيب مـذکور در قـانون و   :  ۱۳۵۴قانون تأمين اجتماعي مصوب  ۱۰۰ماده 
صورت مزد بيمه شدگان را بـه سـازمان ارسـال     ۳۹آيين نامه مربوط خودداري کنند و کارفرماياني که در موعد مقرر در ماده 

بـه پرداخـت خسـارتي    . ت قبلي سازمان معين مي شود در مورد ارسال صورت مزد عمل نکنندندارند يا به ترتيبي که با موافق
ايـن قـانون از    ۵۰معادل يک دوازدهم حق بيمه آن ماهي که صورت مزد نداده اند ملزم خواهند بود ، اين خسارت طبق ماده 

 .طريق صدور اجراييه وصول خواهد شد
نون منع دريافت خسارات و جرائم و بهـره منـدرج در قـانون تـأمين اجتمـاعي      ـ خسارت قسمت اخير اين ماده به موجب قا۲

  .حذف گرديده است) قانون تأمين اجتماعي سومنک به مقررات فصل ( ۱۳/۴/۱۳۶۱مصوب 
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ر قانونی يوجوه و اموال سازمان در حکم وجوه و اموال عمومی می باشد و هر گونه برداشت غ ـ۱۰۴ ماده
ر قـانونی اسـت و مرتکـب طبـق     يـ ا تصـرف غ ير مجاز در اموال آن اختالس ياز وجوه مذکور و تصرف غ

  .ب خواهد شد يفری تعقين کيقوان
ن قانون می باشد در صـورت  يای مقرر در ايه کسانی که گواهی آنان مجوز استفاده از مزايکل ـ۱۰۵ ماده
روز تـا شـش مـاه     ۶۱واهی خالف واقع عالوه بر جبران خسارت وارده بـه حـبس جنحـه ای از    گ صدور

  .محکوم خواهند شد 
ز و يـ نون بـه حسـاب سـازمان وار   ن قايه خسارات و وجوه حاصل ازجرائم نقدی مقرر در ايکل ـ۱۰۶ ماده
  .درآمد های آن منظور خواهد شد  جزء
  .دگی خواهد شد يی خارج از نوبت رسيات و دعاوی سازمان در مراجع قضايبه شکا ـ۱۰۷ ماده
ک ماه پس از ابالغ آن از طرف يمه شدگان را ظرف يمه قطعی شده بيکه حق ب انیيکارفرما ـ ۱۰۸ ماده

ی برای پرداخت آن با موافقت سازمان ندهند بـه دو برابـر خسـارت مـذکور در     بيا ترتيسازمان نپردازند 
  . ١ن قانون محکوم خواهند شديا ۹۷ماده 
ن قانون متوجـه  يی مقرر در ايت های جزايدرصورتی که کارفرما شخص حقوقی باشد، مسؤول ـ۱۰۹ ماده
ان يـ او موجبات ضـرر و ز ا ترک فعل يگری خواهد بود که در اثر فعل يا هر شخص ديرعامل شرکت يمد

  .ه شدگان فراهم شده است يما بيسازمان 

                                                 
  ) مقررات فصل سوم قانون تأمين اجتماعي در اين مجموعه( ۹/۵/۱۳۷۳ـ نک به قانون دريافت جرائم مصوب ۱
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  فصل دوازدهم ـ  مقررات مختلف
سازمان از پرداخت هرگونه ماليات و عوارض اعم از حقوق و عوارض گمرکي و سود بازرگـاني   ـ۱۱۰١ماده

  .و غيره و پرداخت هزينه دادرسي معاف است
تمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هـر  مستمری از کار افتادگی کلی و مس ـ۱۱۱ ماده

  . د از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد يحال نبا
افـت  يگـری از سـازمان در  يا کمک نقدی دين قانون مستمری يمه شدگانی که به موجب ايب ـ۱۱۲ ماده

  .ات معاف می باشند يافتی از پرداخت هرگونه مالينسبت به وجوه در می کنند
ن يا مانند مسـتخدم يات و عوارض بر حقوق و مزايه کارکنان سازمان از لحاظ پرداخت ماليکل ـ۱۱۳ ماده

  .رسمی دولت خواهند بود 
ضوابط سنی و مدت خدمت برای احتساب مستمری بازنشسـتگی کارکنـان سـازمان قبـل از      ـ۱۱۴ ماده

. ت بعدی آن خواهد بـود  رات و اصالحاييموعد مقرر تابع ضوابط و مقررات قانون استخدام کشوری و تغ
بازنشستگي اين افراد برابر با متوسط حقوق و مزاياي دريافتي دو سـال آخـر خـدمت کـه مأخـذ       حقوق

  .مه بوده است می باشد يپرداخت حق ب
مه هـای اجتمـاعی مسـتمری در    ين سابق بين قانون طبق قوانيب ايخ تصويافرادی که تا تار ـ۱۱۵ ماده

در مـورد   ۹۶مفاد مـاده  . افت خواهند داشت يمری خود را از سازمان درحق آنان برقرار شده است مست
  .ت خواهد شد يز رعاين ماده نين ايمشمول

                                                 
نـک بـه   ( ۱۳/۴/۱۳۵۸اليحه قانوني اصالح قـانون تشـکيل سـازمان تـأمين اجتمـاعي مصـوب        ۵ه ـ اصالحي به موجب ماد۱

  )مقررات  فصل اول قانون تأمين اجتماعي در اين مجموعه
سازمان از پرداخت هـر گونـه ماليـات و عـوارض اعـم از نوسـازی و غيـره و        :  ۱۳۵۴قانون تأمين اجتماعي مصوب  ۱۱۰ماده 

پرداخـت حقـوق وعـوارض     معاف است ، همچنين سازمان و سازمان تـأمين خـدمات درمـانی از    پرداخت هزينه تمبر دعاوی
درمانگـاه هـا کـه معافيـت آنهـا قـبالً مـورد تأييـد وزارت امـور           گمرکی آن قسمت ازداروها و تجهيزات و لوازم بيمارستانها و

   .اقتصادی و دارايی قرار گرفته است معاف خواهد بود 
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ن قـانون نـزد   يک ايمه شده از نظر تعهدات مذکور در ماده يمه افراد بيسوابق پرداخت حق ب ـ۱۱۶ ماده
مـه هـای   يکارگران و سـازمان ب مه يران ، بنگاه رفاه اجتماعی ، صندوق تعاون و بيمه ايشرکت سهامی ب

اری بـوده انـد بـرای    يـ مه اختين افرادی که بيمه های اجتماعی و همچنياجتماعی کارگران و سازمان ب
  :ن که ين قانون جزء سابقه آنان محسوب خواهد شد مشروط بر ايای مذکور در اياستفاده از مزا

ته است کارگران و کارمندان خـود  مه شده در آن به کار اشتغال داشيا مؤسسه ای که بيـ کارگاه ۱
ا مؤسسـه  يـ ز در آن کارگـاه  يمه شده نيمه نموده باشد و اشتغال بيکی از مؤسسات مذکور بيرا نزد 

  .مسلم باشد 
  .  نی شده باشد يش بيده پيبه موجب آن پرداخت گرد يمهـ کمک مورد تقاضا در قانونی که حق ب۲
ب وصول آن يان و ترتيئمه های اجتماعی روستايانون بان مشمول قيمه روستائيزان حق بيم ـ۱۱۷ ماده

 ی بـه موجـب  يمه شـدگان روسـتا  ينه های مربوط به بين هزيو انواع کمک های قانونی و منابع مالی تأم
  ون هـای مربـوط  يسـ يب کميشـنهاد وزارت رفـاه اجتمـاعی بـه تصـو     ين نامه ای خواهد بود که بـه پ ييآ

مه هـای  يب ن نامه های موجود قانونييآ امه مذکور مقررات ون نييب آيتا زمان تصو. ١می رسد نيمجلس
  .ان به قوت خود باقی است ياجتماعی روستائ

ه هـای  يو اصـالح  ۱۳۳۹مه های اجتماعی مصوب سـال  ين قانون ـ قانون ب يخ اجرای اياز تار ـ۱۱۸ ماده
تماعی ، قـانون  مه های اجيب ران مشمول قانونيش مستمری های بعضی از مستمری بگيآن و قانون افزا

  .رت دارد ملغی استين قانون مغاينی که با اير قوانين آموزش فرزندان کارگر و سايتأم

                                                 
و نيـز بـه قـانون الحـاق صـندوق      هيأت وزيـران   ١٤/١١/١٣٨٣مصوب يمه اجتماعي روستائيان و عشاير ب آئين نامهـ نک به ١

مقررات فصل اول قانون تأمين اجتمـاعي  (بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير به فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي 
     ) در اين مجموعه

قانون تأمين خدمات درماني مستخدمين دولت و انحـالل   ۴وضوع ماده به موجب اليحه قانوني تشکيل سازمان شوراي فني م
  )مقررات فصل اول قانون تأمين اجتماعي در اين مجموعهنک به ( ۲/۹/۵۸سازمان تأمين خدمات درماني مصوب 
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به سازمان منتقـل   ن آموزش فرزندان کارگريی صندوق تأميه تعهدات مالی و اموال و دارايکل   : ۱تبصره 
  .می شود
نتقل و تـابع مقـررات و نظامـات    ن آموزش فرزندان کارگر به سازمان ميکارکنان صندوق تأم  : ۲تبصره 

  .استخدامی سازمان خواهد بود 
رت نداشـته  ين قـانون مغـا  يـ مه های اجتماعی که بـا ا يی قانون سابق بين نامه های اجراييآ  : ۳تبصره 

  .ن قانون قابل اجرا استيی اياجران نامه های ييب آيم و تصويباشد تا زمان تنظ
  

  


