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  قانون تأمین اجتماعی
  
  

  تعاریف ـ کلیات :فصل اول

ظـام  هاى اجتماعى و استقرار ن  به منظور اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه .1ماده
اجتمـاعى، همچنـین تمرکـز وجـوه و      هـاى تـأمین     هماهنگ و متناسب با برنامـه 

بـردارى از محـل    گذارى و بهـره  درآمدهاى موضوع قانون تأمین اجتماعى و سرمایه
وابسته به وزارت » اجتماعى سازمان تأمین «وجوه و ذخائر، سازمان مستقلى به نام 

شـود، تشـکیل    نامیده مى» سازمان« انونکه در این ق 1اجتماعى  رفاه وتعاون کار و
سازمان داراى شخصیت حقوقى و استقالل مالى و ادارى است و امور آن . گردد مى

   2.رسد، اداره خواهد شد اى که به تصویب هیئت وزیران می منحصراً طبق اساسنامه

قانون تشکیل وزارت بهدارى و  10اجتماعى موضوع ماده  صندوق تأمین ـ 1تبصره 
در سازمان ادغام و کلیه وظایف و دارایى و مطالبات  1355تى، مصوب تیرماه بهزیس

  .شود و دیون و تعهدات صندوق مذکور، به سازمان منتقل مى

اى بهدارى و  هاى منطقه اجتماعى، سازمان کلیه واحدهاى اجرایى تأمین ـ 2تبصره 

                                                
وزارتتشـکیل  قـانون ، 21/2/1383مصـوب اجتماعىتأمینورفاهجامعنظامساختارقانوننک.1

سـاختار قانون17ماده2تبصرهموجببه،9/5/1384مصوبپزشکىآموزش ودرمانبهداشت
عمـومى، ودولتـى اجرایـى هـاى  دستگاهبهمربوطاختیاراتوها مسؤولیت کلیه« رفاهجامعنظام

مقامباالترینیامربوطهوزراءازنظامامدادىوحمایتىاى بیمه  حوزهدرفعالنهادهاىوها صندوق
ـلب آنهامسؤول قـانون تشـکیل دو    .»گـردد  مـى تفـویض اجتمـاعى  تـأمین ورفـاه وزیـر بـه وس

؛8/4/1390مصوب  ، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارتتعاونوزارتخانه
تعمیمواجراءمنظوربه«:ازاستعبارتقدیممتناستکردهتغییر28/4/1358 تاریخدرمادهاین  .2

اجتماعى،تأمینىها برنامهبامتناسبوهماهنگنظاماستقرارواجتماعىىها بیمهانواعوگسترش
قانون : ، نیز نک».گردد مىتشکیلشود، مىنامیدهسازمانقانونایندرکهاجتماعىتأمین سازمان

  .1386مدیریت خدمات کشوري مصوب سال 
،19/4/73مصـوب غیردولتـى عمـومى مؤسسـات ونهادهافهرستقانونواحدهمادهموجببهـ

قـانون 5مـاده موضوعغیردولتىعمومىنهادهاىومؤسساتمصادیقازاجتماعى تأمینسازمان
قـانون 11مادهتفسیرقانونواحدهمادهوگردیدهوبمحس1366 سال مصوبعمومىمحاسبات

حکـم درراالـذکر  فـوق قـانون دریادشـده  مؤسسـات ونهادها1360مصوب ادارىعدالتدیوان
 نک نیز .گیرد مى صورت ادارى عدالتدیواندرآنهاعلیهدعوااقامهکهاستدانستهدولتىواحدهاى

  کشوري خدمات مدیریت قانون 5 ماده
بـا ادارىعـدالت دیوانعمومىهیئت23/10/1380مورخ336الى 334شمارهدادنامهبه :نکـ

واجتماعىتأمینسازمانمدیرههیئت14/6/1378مورخ693شمارهمصوبه1 بند ابطالموضوع
.اجتماعىتأمینسازماندرآمدوفنىمعاون 5/8/1378مورخ 5013/29090 شمارهدستورالعمل



زیستى مصوب قانون تشکیل وزارت بهدارى و به 6ها، موضوع ماده  بهزیستى استان
هاى مذکور منتزع و با کلیه وظایف و دارایى و مطالبـات و   ، از سازمان1355تیرماه 

  .شود منتقل مى» سازمان«دیون و تعهدات به 
قـانون   6اجتماعى سابق که در اجراى ماده  کلیه کارکنان سازمان تأمین ـ 3تبصره 

ارى و بهزیسـتى  اى بهـد  هاى منطقـه  تشکیل وزارت بهدارى و بهزیستى به سازمان
هـاى مـذکور بـه     اند و همچنین کارمندانى که توسط سازمان ها منتقل شده استان

اجتماعى در نواحى بهدارى و بهزیستى طبق  منظور انجام وظایف مربوط به تأمین 
هاى اجتمـاعى اسـتخدام شـده و عمـالً در کـار تـأمین         نامه استخدامى بیمه آیین

قوق و مزایاى خود را از محل اعتبارات پرسـنلى و  اجتماعى اشتغال دارند و کلیه ح 
  .شوند دارند به سازمان منتقل مى ادارى تأمین اجتماعى دریافت می

  :تعاریف .2ماده
اجتمـاعى بـوده و بـا     بیمه شده شخصى است که رأساً مشمول مقررات تـأمین   .1

  .ون را داردعنوان حق بیمه حق استفاده از مزایاى مقرر در این قان پرداخت مبالغى به
خانواده بیمه شده شخص یا اشخاصى هستند که به تبع بیمـه شـده از مزایـاى     .2

  .کنند موضوع این قانون استفاده مى
  .کند مى محلى است که بیمه شده به دستور کارفرما یا نماینده او در آنجا کار 1کارگاه .3
به حساب او شخص حقیقى یا حقوقى است که بیمه شده به دستور یا  2کارفرما .4

دار اداره کارگاه هسـتند   عنوان مدیر یا مسؤول عهده کلیه کسانى که به. کند کار مى
شوند و کارفرما مسؤول انجام کلیه تعهداتى است کـه   نماینده کارفرما محسوب مى

  .گیرند نمایندگان مزبور در قبال بیمه شده به عهده مى
گونه وجـوه و مزایـاى نقـدى یـا     مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هر .5

  .شود غیرنقدى مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده مى
ـاى      .6 ـتفاده از مزای ـانون و بـراى اس حق بیمه عبارت از وجوهى است که به حکم این ق

  . گردد موضوع آن به سازمان پرداخت مى
نی را ایجاب خدمات درمابیمارى، وضع غیرعادى جسمى یا روحى است که انجام  .7

ـر دو در آن    اشتغال به کار مى کند یا موجب عدم توانایى موقت مى شود یا اینکه موجـب ه
  .گردد واحد مى

                                                
تعریـف گونـه  ایـن راکارگـاه نظـام، مصلحتتشخیصمجمع29/8/69مصوبکارقانون4ماده  .1

قبیلاز کند مىکارآنجااونمایندهیاکارفرمادرخواستبهکارگرکهاستمحلى کارگاه«: کند مى
تولیـدى، تجـارى، خـدماتى، مسافربرى،ترابرى،ساختمانى،معدنى، کشاورزى،صنعتى،مؤسسات

نمازخانه،قبیلازکارگاهندبهمتعلقکاراقتضاىبهکه تأسیساتىکلیه.آنهالامثاوعمومىاماکن
قرائتخانـه، اى، حرفـه آموزشـگاه حمام،درمانگاه، مهدکودك،،ها شیرخوارگاه،ها تعاونیناهارخورى،

بسـیج واسـالمى انجمـن وشورا بهمربوطاماکنوآموزشىمراکزسایروسوادآموزىىها کالس
».باشد مىکارگاهجزوآننظایروذهابوایابوسایلوورزشگاه،کارگران

شخصىکارفرما« نظام؛مصلحتتشخیصمجمع29/8/69مصوبکارقانون3مادهتعریفطبق  .2
کـار السـعى  حـق دریافتمقابلدراوحساببهودرخواستبهکارگرکهحقوقىیاحقیقى است
نماینـده هسـتند کارگاهادارهدار عهدهکهکسانىکلیهعمومطوربهومسؤوالن ومدیران.کند مى

کارگرقبالدرمذکورنمایندگانکهاستتعهداتىکلیهمسؤول کارفرماوشوند مىمحسوبکارفرما
آنکارفرماوبنمایدتعهدىخوداختیاراتازخارج کارفرمانمایندهکهصورتىدر. گیرند مىعهدهبه
.»استضامنکارفرمامقابلدرنپذیرد،را



بینى نشده که تحت تأثیر عامـل یـا    حادثه از لحاظ این قانون اتفاقى است پیش .8
دهد و موجب صدماتى بر جسم  عوامل خارجى در اثر عمل یا اتفاق ناگهانى رخ می

  .گردد بیمه شده مى یا روان
شود که در ایام باردارى، بیمـارى و عـدم    غرامت دستمزد به وجوهى اطالق مى .9

توانایى موقت اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق به حکم این قانون به جاى 
  .شود مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت مى

به منظور اعاده سالمت  وسایلى هستند که) پروتز و اروتز(وسایل کمک پزشکى  .10
  .روند یا براى جبران نقص جسمانى یا تقویت یکى از حواس به کار می

هاى ناشـى از    کمک ازدواج مبلغى است که طبق شرایط خاصى براى جبران هزینه .11
  .گردد ازدواج به بیمه شده پرداخت مى

ى توسـط  منـد  مندى مبلغى است که طبق شرایط خاص در مقابل عائله کمک عائله .12
  .شود کارفرما به بیمه شده پرداخت مى

ازکارافتادگى کلى عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده بـه نحـوى کـه     .13
نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگرى بیش از یک سوم از درآمد قبلى خود را 

  .آورد به دست
ه به نحوى که با ازکارافتادگى جزئى عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شد .14

  .اشتغال به کار سابق یا کار دیگر فقط قسمتى از درآمد خود را به دست آورد
بازنشستگى عبارت است از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن بـه   .15

   1.سن بازنشستگى مقرر در این قانون
ور مستمرى عبارت از وجهى است که طبق شرایط مقرر در این قانون به منظـ  .16

جبران قطع تمام یا قسمتى از درآمد به بیمه شده و در صورت فوت او براى تأمین 
  .شود معیشت بازماندگان وى به آنان پرداخت مى

غرامت مقطوع نقص عضو، مبلغى است که به طور یکجا بـراى جبـران نقـص     .17
  .شود عضو یا جبران تقلیل درآمد بیمه شده به شخص او داده مى

هاى مربوط   فن، مبلغ مقطوعى است که به منظور تأمین هزینهکمک کفن و د .18
گیرنـد   به کفن و دفن بیمه شده در مواردى که خانواده او این امر را به عهـده مـى  

  .گردد پرداخت مى
  2:باشد اجتماعى موضوع این قانون شامل موارد زیر مى  تأمین .3ماده
   3.ها حوادث و بیمارى )الف

                                                
بهموادىالحاققانون41ماده؛27/10/1366مصوب،انسانىنیروىتعدیلنحوهقانون8ماده:نک  .1

 هیئت7/5/71مورخ90شمارهدادنامه ؛15/4/1384مصوبدولتمقرراتازبخشىتنظیم قانون
مشاورعنوان بهنشستهبازشدگان بیمهاشتغالممنوعیتعدمدرخصوص ادارىعدالتدیوان عمومی

انجـام ممنوعیـت عدم( .آنواسطهبهبازنشستگىمستمرى قطعجوازعدموالمشاوره حقاخذو
:نکنیز؛)بازنشستگانبراىمعینالزحمه حقبا محدودساعاتوزماندرغیرمستمرخاصخدمات

.86مصوبکشورىخدماتمدیریتقانون95ماده
.استاجتماعىتأمینمواردازیکىنیزبیکارىبیمه26/6/69مصوبکارىبیبیمهقانونتصویببا  .2
بشقابطالموضوعادارى،عدالتدیوانعمومىهیئت14/12/80مورخ429شمارهدادنامه:نک  .3

ذکـر ممنوعیتدرخصوصاجتماعىتأمینسازمانمدیرههیئتجلسه674جلسه صورت 6بند
تضـییق ومقننحکماطالقحصرموجدکهدولتىدرمانىمراکزمورددر »قراردادطرف« عبارت
.آنهاستشمولدایره



  .باردارى )ب
  .ستمزدغرامت د )ج
  .ازکارافتادگى )د
  .بازنشستگى ) ه
  .مرگ )و

منـدى طبـق مقـررات     هاى ازدواج و عائلـه  مشمولین این قانون از کمک ـ 1تبصره 
  .مربوط برخوردار خواهند شد

مالك تشخیص سن براى برخوردارى از مزایاى قانون تـأمین اجتمـاعى،   ـ 2تبصره 
تأمین اجتماعى ارائه شـده یـا    اى است که در بدو بیمه شدن به سازمان شناسنامه

شود و هرگونه تغییراتى که پس از آن در شناسنامه به عمل آید براى سازمان یاد  مى
  .شده معتبر نخواهد بود

   1.افراد تحت تکفل بیمه شده نیز مشمول این حکم خواهند بود
  :مشمولین این قانون عبارتند از .4ماده
   2.کنند ریافت مزد یا حقوق کار مىافرادى که به هر عنوان در مقابل د )الف
  :جایگزین آن عبارتست از 3.لغو شده است )ب

  

قانون تـأمین اجتمـاعى مصـوب     4ماده  3قانون اصالح بند ب و تبصره 

30/6/1365  

ـ    ماده اجتماعى مکلف است با استفاده از مقررات عام قـانون   سازمان تأمین واحده 
صورت اختیارى در برابر تمام یـا   اد را بهاجتماعى صاحبان حرف و مشاغل آز تأمین 

حق چگونگى انجام بیمه و نرخ . اجتماعى بیمه نماید قسمتى از مزایاى قانون تأمین 
اى خواهد بود که بـه تصـویب    نامه بیمه و همچنین میزان مزایاى مربوط به موجب آیین

   4.هیئت دولت خواهد رسید

                                                
اجتمـاعى تأمینقانون3مادهبه2تبصرهعنوان بهتبصرهیکالحاققانون«موجببهتبصرهاین  .1

دیوانعمومىهیئت5/3/1381مورخ81شمارهدادنامه :نک.»استشدهاضافه 8/8/1379مورخ
تصویبازقبلتااشخاصتولدتاریخاصالحبرمبنىقضایىمراجعاحکاماعتبار درخصوصعدالت
دیوانعمومىهیئت688دادنامهو8/8/79مورخاجتماعىتأمینقانون 3مادهبهالحاقى2تبصره
.3/10/1385مورخعدالت

 لـزوم درخصـوص ادارىعـدالت دیوانعمومىهیئت2/4/1381مورخ114و113شمارهدادنامه :نک  .2
 101و مواد  قانوندرمقررقیودذکرباهمراهکارفرماهمسرووالدینمطلقبهاجتماعىتأمینقانونشمول

.1369قانون کار مصوب سال  188، ماده 1386قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب  102و 
مصوباجتماعىتأمینقانون4ماده3تبصرهو»ب« بنداصالحقانون2تبصرهموجببهبنداین  .3

متن .استشدهملغى استرسیدهاسالمىشوراىمجلستصویببه30/6/65تاریخدر کهتیرماه
تـاریخ درقـانون ایـن اجرایـى نامه آیین،»آزادمشاغلوحرفصاحبان«ازبود عبارتشدهملغى

.است رسیدهتصویببه29/7/1366
بیمهقانون: نک ؛.استرسیدهوزیرانهیئتتصویببه29/7/1366تاریخدرقانونایناجرایىنامه آیین  .4

آناجرایىنامه آیینو 11/9/76مصوبزیلووگلیمقالیچهقالى،بافندگانازکارافتادگىوفوتبازنشستگى،
ـانون ؛25/1/1381مصـوب نامه آیینایناصالحیهووزیرانهیئت17/12/79مصوب ـاعى بیمـه ق اجتم

ـار نقـل وحملرانندگان بیمهقانونآن،نامه یینآومصوبرانندگان ـافر وب مصـوب شـهرى بـین مس
بیکارىبیمهقانونیکمادهتبصره2بندبراساس؛ 9/3/1380مصوبآناجرایىنامه آیینو18/2/1379

  .شوند نمىبیکارىبیمهقانونمشمولآزادمشاغلو حرفصاحبان26/6/69 مصوب



ماهانه خود را که مبناى پرداخـت  بیمه شده مختار است که سطح درآمد ـ 1تبصره 
  .گیرد بین حداقل و حداکثر دستمزد قانونى انتخاب نماید قرار مى 1حق بیمه

قـانون و   4مـاده   3از تاریخ تصویب ایـن قـانون مفـاد بنـد ب و تبصـره      ـ 2تبصره 
  .گردد نامه مربوط ملغى مى همچنین آیین

هـاى مختلـف در    ل در فعالیتکلیه اتباع ایرانى اعم از شاغل و یا غیرشاغـ 3تبصره 
اجتماعى و تغییرات بعـدى آن   خارج از کشور که بیمه آنان با مقررات قانون تأمین 

توانند به طور اختیـارى مشـمول مقـررات ایـن قـانون و       مغایرت نداشته باشد مى
هاى مربوط قرارگیرند، مشروط بر اینکه بیمه شده حق بیمه خود را به طور   نامه آیین

شدگان مانند  خت نماید، بدیهى است سازمان در مورد این قبیل از بیمهمنظم پردا
شدگان داخل کشور مکلف بـه ارائـه خـدمات و انجـام تعهـدات قـانونى        سایر بیمه

  .نامه و مقررات مربوط در ایران خواهد بود براساس آیین

.هاى بازنشستگى، ازکارافتادگى و فوت دریافت کنندگان مستمرى )ج
2
   

هاى دولتى و مسـتخدمین   ها و مؤسسات و شرکت  ستخدمین وزارتخانهمـ 1تبصره 
مؤسسات وابسته به دولت که طبق قوانین مربوط به نحوى از انحاء از موارد مذکور 

باشند، در سایر مواردى که قوانین خاص براى آنها  مند مى این قانون بهره 3در ماده 
رت رفاه و تأمین اجتماعى و تأییـد  اى که به پیشنهاد وزا نامه وجود ندارد طبق آیین

ریزى کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسـید تـابع    سازمان مدیریت و برنامه
   3.مقررات این قانون خواهند بود

ـلح و افزارمنـدان مشـمول قـانون     ـ 2تبصره  مشمولین قانون استخدام نیروهاى مس
ون خارج بـوده و تـابع   تعاون و بیمه بازنشستگى افزارمندان ارتش از شمول این قان

   4.قانون و مقررات خاص خود خواهند بود
   5.ملغى شده استـ 3تبصره 

                                                
شمارهبخشنامهابطالدر،25/1/75مورخادارىعدالتدیوان عمومی هیئت8شمارهدادنامه :نک  .1

آزادمشاغلوحرفشدگان بیمهساله یکمحرومیتدرخصوصاجتماعىتأمین سازماندرمان4
13/11/138مـورخ اداري، عـدالت دیوان عمومی هیئت411ـ410دادنامهبیمارستانى،خدماتاز

وحرفصاحبانواجتماعى تأمینسازمانفیمابینبیمهقدعبهمربوطشرایطتعییندرخصوص
 هیئـت ،377شـماره  دادنامهدرمانى،مراکزخدماتازشدگان بیمهاستفادهضرورتوآزادمشاغل
بیمهحقپرداختسابقهمدتاحتسابدرخصوص23/9/1382مورخاداري، عدالتدیوان عمومی

اختیارى،بیمهوآزادمشاغلوحرفبیمهانمتقاضیدرخواستپذیرشجهتالزمسنى شرطبه
بیمهخدماتازاستفادهنحوهدرخصوص،28/10/82مورخاداري، عدالتدیوان 434شمارهدادنامه
اداري، عدالتدیوان22شمارهدادنامهو اختیارىبیمهیاآزادمشاغل وحرفصاحبانبراىدرمانى
قبالدر اجتماعی تأمین قانون29مادهدرمقرربیمه حقپرداختلزومدرخصوص 21/1/84مورخ

.آزادمشاغلوحرفشدگان بیمهتوسطدرمانىخدماتازبرخوردارى
.گیرند مى قراراجتماعى تأمینقانونشمولتحتافرادىخاصقوانینبرخىموجببهفوق،مواردبرعالوه  .2
تـامین ورفـاه وزیـر «اجتمـاعى، تـأمین وهرفاجامعنظامساختارقانونبهتوجهباتبصرهایندر  .3

 مدیریتسازمان« همچنین .استشدهپزشکىآموزشودرمانبهداشتوزیرجایگزین »اجتماعى
نامه مذکور تاکنون  آیین. استگردیدهاستخدامىوادارىامور سازمانجایگزین»کشور ریزي برنامه و

. به تصویب نرسیده است
اسـتخدامى قـانون ،21/7/1370سـپاه اسـتخدامى مقررات،7/7/1366مصوبارتشقانون: نک  .4

.7/11/1382 انتظامىنیروهاى
30/6/65مصوباجتماعىتأمینقانون4ماده3تبصرهوببنداصالحقانونتصویبباتبصرهاین  .5



   1.ملغى شده استـ 4تبصره 

قـانون تـأمین   ) 2(مـاده  ) 4(در مواردى که کارفرمایـان موضـوع بنـد     ـ5تبصره 
اشخاص حقیقى باشند و همچنین مدیران اشـخاص   3/4/1354اجتماعى مصوب 

وانند با پرداخت حق بیمه سـهم بیمـه شـده و کارفرمـا بـه      ت حقوقى غیردولتى مى
قانون مذکور و اصالحات بعدى آن از تاریخ اشتغال به کار ) 28(ترتیب مقرر در ماده 

نامه اجرایى این تبصـره   آیین. در کارگاه در زمره مشمولین قانون مذکور قرار گیرند
وقه بنا به پیشنهاد هاى مع  شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و پرداخت حق بیمه

بـه موجـب   . (وزارت رفاه و تأمین اجتماعى به تصویب هیئت وزیران خواهد رسـید 
مجمع تشخیص مصلحت این تبصـره   8/4/87مجلس و  25/1/87اصالحى مورخ 

  .)الحاق شده است
بیمه اتباع بیگانه که طبق قوانین و مقررات مربوط در ایران به کـار اشـتغال    .5ماده

   2:رات این قانون خواهد بود مگر در موارد زیردارند تابع مقر

                                                                                  
بایدنقانواین28مادهبهتوجهباکهبیمهحقمیزانتعیین« :ازبودعبارتآنمتناستلغوشده
بودخواهداى نامه آیینطبقشود،پرداختآزادمشاغلوحرفصاحبانسایرو صنفىافرادتوسط

 دارایی واموراقتصادىواجتماعىرفاههاى کمیسیونتصویببهاجتماعى رفاهوزارتپیشنهادبهکه
.»رسد میمجلسین

 17/1/1365 مصـوب  بهزیسـتی  و ريبهدا وزارت تشکیل قانون 11 ماده 3 تبصره الغاء قانون حسب  .1
اثـرات برابردرکارمندانحمایتقانونمشمولین« :ازبودعبارتتبصرهاینمتن. است شده ملغی
مشمولمؤسسات. بودخواهندمذکورقانونمقرراتتابعکماکانفوتووازکارافتادگىپیرىازناشى
بیمه شدهوخودسهمدرمانىبیمهحقىدرمانخدماتتأمینسازماناعالم بامکلفندمذکورقانون

موضوعدرمانىبیمهحقمیزان.بپردازندنامبردهسازمانبهمربوط حمایتصندوقتوسطوکسررا
درمـانى خـدمات تـأمین قـانون موضـوع درمـانى  خـدمات بیمـه مقرراتوضوابطتابعمادهاین

درکارمنـدان حمایتقانوندر کهاستترتیبىبهعیناًآنوصولنحوهواستدولتمستخدمین
».استشدهبینى پیشفوتوازکارافتادگىوپیرىازناشىاثراتبرابر

نظامساختارقانون1ماده3تبصره .دارداختصاصبیگانهاتباعاشتغالبهکارقانون129تا120مواد  .2
جمهورىمقیمرجىخاشهروندان« دارد؛ میمقرر27/3/1383مصوباجتماعىتأمینورفاه جامع

رعایتباومصوبالمللى بینقراردادهاىونامه مقاولهاسالمى،موازینچارچوبدر نیزایران،اسالمى
خواهنـد برخـوردار اجتماعى،تأمینورفاهجامعنظامبهمربوطهاى حمایت ازمتقابلعملشرط

27/6/1358تاریخدرکهاجتماعىتأمینقانون5مادهاصالحقانونى الیحهموجببهمادهاین .»بود
طبـق ایراندرکهبیگانهاتباع«: ازاستعبارتآنقدیممتن .استکردهتغییر،رسیدهتصویببه

قراردادهـاى وهـا  نامـه  مقاولهطبقکهمواردى درجزدارنداشتغالکاربهمربوطمقرراتوقوانین
کـه صـورتى دراسـت مقررگردیدهخاصتیبترکشورهاسایروایرانبینجانبهچندیادوجانبه
مشمولنباشند فوتوازکارافتادگىوپیرىازناشىاثراتبرابردرکارمندانحمایتقانونمشمول
مقاولهبهایراندولتالحاقبهمربوطقانونبههمچنین رجوع شود . ».بودخواهندقانوناینمقررات

ایراندولتالحاقاجازهقانون،4/2/1336مصوباجبارىکارلغوبهراجع29شماره المللى بیننامه
جبرانلحاظازخارجىوداخلىکارگرانبهنسبترفتارتساوىبهمربوط19شمارهنامه مقاولهبه

رفتارتساوىدرخصوص19شمارهنامه مقاوله،26/11/1350مصوبکارحوادثازناشىخسارات
،18/2/51مصـوب کـار ازناشـى حوادثخسارات برانجمورددرخارجىوداخلىکارگرانبین

موافقتنامه، 21/2/1357مصوبکرهجمهورىدولت وایراندولتبیناجتماعىتأمینموافقتنامه
قـانون برنامـه پـنجم توسـعه      28وماده1/3/1370مصوب اجتماعىتأمینسازمانوکاروزارتبین

12ماده . شوند مىاعزامفنىخدماتصدورباارتباطدرکهایرانىاتباعدرخصوص،1389مصوب 
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدي و خدماتی در تأمین نیازهاي کشور و تقویت آنها در  قانون

  :دارد میمقرر 31/5/1389مصوب  قانون مالیاتهاي مستقیم) 104(امر صادرات و اصالح ماده 



در صـورتى کـه بـین دول متبـوع آنـان و دولـت جمهـورى اسـالمى ایـران          )  الف
اجتماعى منعقد شده باشد که در این  هاى دوجانبه یا چند جانبه تأمین   موافقتنامه

  .صورت طبق موافقتنامه عمل خواهد شد
صالح دولت متبوع خود در مدت اشتغال  هرگاه تبعه بیگانه طبق گواهى مقامات )ب

ایـن   3بینى شده در مـاده   در ایران در کشور خود یا در کشور دیگر در موارد پیش
قانون کالً یا بعضاً بیمه شده باشند که در این صـورت در همـان مـوارد از شـمول     

  .باشند مقررات این قانون معاف مى
) 19(نامه شـماره   شده به مقاولهحوادث ناشى از کار اتباع کشورهاى ملحق  .تبصره

باشد و نرخ و مأخذ حق بیمه  مستثنى مى) ب(المللى کار از شمول بند  سازمان بین
اجتماعى تهیه و به تصـویب   اى خواهد بود که توسط سازمان تأمین  نامه طبق آیین

   1.هیئت وزیران خواهد رسید
درباره روستاییان و افراد  این قانون 3اجراى هر یک از موارد مندرج در ماده  .6ماده

خانواده آنها به تدریج در مناطق مختلف مملکت و بـه تناسـب توسـعه امکانـات و     
مقدورات سازمان به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شوراى عالى سازمان با توجـه  

   2.این قانون خواهد بود 117به ماده 
ـاریخ تصـویب ایـن       افراد شاغل در فعالیـت  .7ماده ـا ت ـایى کـه ت ـانون مشـمول    ه ق
اند به ترتیب زیـر بـه پیشـنهاد هیئـت مـدیره و تصـویب        هاى اجتماعى نشده  بیمه
   3.اجتماعى مشمول مقررات این قانون قرار خواهند گرفت رفاه  تعاونکارووزیر
ـ ه  (موارد مذکور در بندهاى  )الف ـ د  این قانون به تدریج و با توجه  3ماده ) ـ و    ج 

ا خواهد شد و در این صورت میزان حق بیمه با توجه به ماده به امکانات سازمان اجر
معادل  1355حقوق یا مزد واز اول سال % 19، 1354این قانون تا خاتمه سال  28
و % 4و بیمـه شـده   % 13کارفرما  1354حقوق یا مزد خواهد بود که در سال % 21

   4.پردازند مى% 2و دولت % 5و بیمه شده % 14کارفرما  1355و از سال % 2دولت 

                                                                                  
هاي صدور خدمات فنی به خارج از کشور بـه شـرح داشـتن    ـ کارگران ایرانی اعزامی موضوع قرارداد12ماده  «

  .گواهینامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف می باشند
ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است براي کلیه کارگران ایرانی که در ارتباط با صدور 1تبصره 

می شوند گواهینامه شغلی صادر کند و جهت وصـول حـق بیمـه و تحـت پوشـش       خدمات فنی اعزام
  .قراردادن آنها در داخل و خارج کشور مراتب را به سازمان تأمین اجتماعی اطالع دهد

  ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه افراد مذکور در این ماده مطابق قانون2بصره ت
.نماید و اصالحیه هاي بعدي، آنها را بیمه 3/4/1354تأمین اجتماعی مصوب 

ـانونى الیحهبهتبصرهیکالحاققانونموجببهتبصرهاین  .1 ـاده اصـالح ق ـانون 5م ـاعى تـأمین ق اجتم
وخنـر نامـه  آیین وکارالمللى بینسازمان19شمارهنامهمقاولهبه.استشدهالحاق4/11/1378مصوب
مصـوب 19 شـماره  نامـه مقاولـه بـه شـده ملحـق کشورهاىاتباعکارزاناشىحوادثبیمهحقمأخذ

.شودمراجعه14/6/1380
همـان اصـالح و4/11/1383مصـوب عشـایر وروسـتاییان بیمـه اجرایـى نامـه  آیـین  :نـک   .2

اجتماعىتأمینورفاهجامعنظامساختارقانون3ماده»د« بندو3ماده2تبصره12/4/1384مصوبه
با اصالحات بعدي. 27/3/83مصوب

.استشدهاجتماعىرفاهوزیرجایگزینرفاه اجتماعى تعاونکارووزیر مادهایندر  .3
ـه حـق « :دارد میمقرر26/6/69مصوببیکارىبیمهقانون5مادهبیکارى،بیمهمورددر  .4 ـارى بیم ـه بیک ب

   .شدخواهدپرداختوتأمینکارفرماتوسطکالًکهباشد مىبیمه شدهمزد%)3(میزان
بیمـه  تکلیفآن،وصولچگونگىبیکارى،بیمهحقتعیینتشخیصنحوهوبیمه شدهمزد. تبصره



این قانون به تدریج و در صورتى اجرا  3موارد مذکور در بندهاى الف و ب ماده  )ب
شـدگان فـراهم    خواهد شد که سازمان وسایل و امکانات درمانى الزم را براى بیمـه 

الزام کارفرمایان یا افرادى که به موجب این ماده مشمول مقررات ایـن  . نموده باشد
حق بیمه از تاریخى است که بیمـه آنهـا از طریـق انتشـار      شوند به تأدیه قانون مى

  .شود آگهى در روزنامه و یا کتباً اعالم مى
هایى که تا تاریخ تصویب این قانون به نحوى از  بیمه افراد و شاغلین فعالیت .8ماده

ـا قـانون بیمـه      انحاء مشمول مقررات قانون بیمه هـاى اجتمـاعى     هاى اجتمـاعى ی
  .اند با توجه به مقررات این قانون ادامه خواهد یافت رفتهروستاییان قرار گ

هاى مقرر در این قانون براى   شرایط مربوط به ادامه تمام و یا قسمتى از بیمه .تبصره
شـدگان خـارج    کسانى که به علتى غیر از علل مندرج در این قانون از ردیف بیمـه 

ه هرحال پرداخت کلیه حق نامه مربوط تعیین خواهد گردید و ب آیینشوند به موجب 
   1.بیمه در این قبیل موارد به عهده بیمه شده خواهد بود

   2.ملغی شده است .9ماده
هـاى    هاى اجتماعى و سازمان بیمـه   از تاریخ اجراى این قانون، سازمان بیمه .10ماده

شوند و کلیـه وظـایف و    اجتماعى ادغام مى اجتماعى روستاییان در سازمان تأمین 
و دیون و مطالبات و بودجه و دارایى و کارکنان آنها با حفظ حقوق و سوابق تعهدات 

 13نامه موضـوع مـاده    و مزایاى استخدامى خود که تا تاریخ تصویب و اجراى آیین
  .گردند این قانون معتبر خواهد بود، به سازمان منتقل مى

   3.شده است ملغی .11ماده
  

ارکان و تشکیالت :فصل دوم

سازمانتشکیلقانوناصالحقانونىالیحهموجببه27الى19و17الى12مواد
تأمینسازماناساسنامهوشدهلغوالبانقشوراى28/4/58مصوباجتماعىتأمین

اساسنامه سـازمان  .استگردیدهجایگزینوزیرانهیئت 10/6/58مصوباجتماعى

                                                                                  
موردایندرمربوطهمقرراتسایروتخلفاتاعتراض،بهرسیدگىنحوههمچنینو کارفرماوشده

راتمقـر وقـانون دراجتماعىتأمینهاى حمایتسایربیمهحقبراى کهاستضوابطىبراساس
قانون76مادهالحاقى2تبصرهاصالحقانون6بند :نک نیز.»استشدهبینى پیشاجتماعىتأمین
.14/7/1380مصوب ...و72مواداصالح

تبصـره موضوعاجتماعىتأمینعالىشوراى14/6/1385مصوباختیارى،بیمهادامهنامه آیینبه  .1
.شودمراجعه مادهاین

قـانون 3مـاده بوالـف بندهاىاجراىبهاجتماعىتأمینسازمانالزامقانونبتصویبامادهاین  .2
ازناشىتعهداتانجام« :بودشرحاینبهمادهمتناست، شده لغو 21/9/68مصوباجتماعى تأمین
عهـده بـه 1354تیرمـاه مصـوب اجتماعىتأمینقانون3مادهب والفبندهاىدرمذکورموارد

».باشد مىدرمانىماتخدتأمینسازمان
قـانون 4مـاده موضـوع فنىشوراىسازمانتشکیلقانونىالیحهموجببهآنتبصرهومادهاین  .3

لغو2/9/58مورخدرمانىخدماتتأمینسازمانانحاللودولتمستخدمیندرمانىخدمات تأمین
ازکهاجتماعىىها هبیمسازماندرمانىتجهیزاتوتاسیسات«ازبودعبارتآن متن .استشده
تـأمین سـازمان اختیـار درسازمانمالکیتحفظبااستشدهتأمین مذکورسازمانذخایرمحل

وحقوقحفظبامادهایندرمذکوردرمانىواحدهاى کارکنان :تبصره .گیرد مىقراردرمانىخدمات
.»شدهندخوامنتقلدرمانىخدمات تأمینسازمانبهخوداستخدامىمزایاىوسوابق



ل حاضر اساسنامه یافته ودر حا ییرنیز تغ 1389و 1387تامین اجتماعی در سالهاي 
  1.با اصالحات بعدي مالك عمل می باشد 1389مصوب 

                                                
  :ازاستعبارت1354سالقانوندرشدهحذفمواد  .1

ومالىاستقاللوحقوقىشخصیتداراىشود مىادارهاجتماعى  رفاهوزیرنظرزیرکهسازمان.12 ماده
  .شدخواهدادارهقانوناینمقرراتطبقمنحصراًآنمالىاموروباشد مى ادارى

اموراقتصادىواجتماعى  رفاهىها وزارتخانهوسیله بهکهسازمانعامالتىمومالىىها نامه آیین.13 ماده
اسـتخدامى وامـورادارى سازمانتأییدبهکهاستخدامىىها نامه آیینوشود مىتهیه دارایىو

خواهـد مجلسـین مربوطهاى کمیسیونتصویببهوزیرانهیئت تأییدازپسرسد میکشور
ىهـا  نامه آیینقانوناینتصویبتاریخازیکسال ظرفاستمکلفاجتماعى  رفاهوزارت .رسید
 .استاجراقابلفعلىىها نامه آیین مجلسینتصویبتاونمایدمجلسینتقدیموتهیهرامذکور

وادارىومالىىها نامه آیین تابعدرمانىخدماتتأمینسازماناستخدامىوادارىومالىمورا
سـازمان سازمان،کارکناناستخدامىنامه آیینتصویبتاوبودخواهدسازمانفعلىاستخدامى

  .بودخواهنداجتماعىىها بیمهسازمانفعلىاستخدامىنامه آیینتابعدرمانىخدماتتأمین
  .بودخواهدیىها نمایندگىوشعبومرکزىتشکیالتداراىخودوظایفانجامبراىسازمان.14 ماده
  )بازرس(حسابرس مدیرههیئت عالىشوراى :ازعبارتندنسازماارکان. 15 ماده

   :ازعبارتندعالى شوراىاعضاى.16 ماده
   داشتخواهدعهدهبهراعالى شوراىریاستکهاجتماعىرفاهوزیر  ـ
  اومعاونیادارایىواموراقتصادىوزیر  ـ
  اومعاونیابهدارىوزیر  ـ
  اومعاونیاروستاهااموروتعاونوزیر  ـ
  اومعاونیااموراجتماعىوکاروزیر  ـ
  اومعاونیابودجهوبرنامهسازمانرئیسومشاوروزیر  ـ
  اومعاونیامرکزىبانککلرئیس  ـ
  اومعاونیامرکزىبیمهکلرئیس  ـ
  اومعاونیاکشوراستخدامىوامورادارىسازماندبیرکل  ـ
  اومقام ائمقیاایرانسرخشیروخورشیدجمعیتمدیرعامل  ـ
  اومقام قائمیااجتماعىخدماتسازمانمدیرعامل  ـ
  ایرانمعادنوصنایعوبازرگانىاطاقمعرفىبهکارفرمایاننمایندهنفردو  ـ
  کشوراصنافهاى اطاقبرنظارتعالىهیئتمعرفىبهاصنافنمایندهنفردو  ـ
 بـه هـا  گـروه سایرازنفردووکارگرىىها سازمانمعرفىبهبیمه شدهکارگراننمایندهنفرسه  ـ

  اجتماعى  رفاهوزیرانتخاب
ـالى  شوراىعضویتبهسالسهمدتبراىشدگان بیمهواصنافکارفرمایان،نمایندگان.17 ماده ـاب ع  انتخ

  .استبالمانعآنهاانتخابتجدیدوسازمانعالى شوراىعضویتمدتدرآنهاتغییر .شوند مى
  :استزیرشرحبهسازمانعالى شوراىاختیاراتووظایفـ19 ماده
  .استشدهمحولآنبهقانوناینطبقکهاجرایىىها نامه آیینتصویب)الف
  .مدیرههیئتپیشنهادبهاجتماعى تأمینکلىسیاستومشى خطدربارهتصمیماتخاذ)ب
  .آنتصویبوسازمانترازنامهومالىگزارشوبودجهبهرسیدگى)ج
تعیـین ودسـتمزد وحقـوق شـوراى تأییـد ازپـس مـدیره هیئتاعضاءمزایاىوحقوقتعیین)د

  .عالىشوراىانتخابىاعضاىحضورحقتعیینو)بازرس(حسابرسان الزحمه حق
  .غیرمنقولاموالفروشیاخریدتصویب) ه
 بـه بودهکمترریالرهزابیستازآنهابدهىکهکارفرمایانىبدهىبخشیدنمورددرتصمیماتخاذ)و

پرداختبهقادرعللىبهکهکارفرمایانى .باشند نمىآنپرداختبهقادرمدیرههیئتتشخیص
وکارفرمـا مالىقدرتحدودازخارجیکجاطوربهبدهىپرداختیاونباشند معوقهبیمهحق

راکارفرمامدیرهیئتهپیشنهادبهتواند مىعالى شوراىباشد کارگاهکاروقفهیاوتعطیلموجب
بـراى ترتیبـى همچنـین  .داردمعافقانوندراینمقررخساراتازقسمتىیاتمامپرداختاز

  .بدهدکافىمهلترعایتبابدهىتقسیط
  .دهدتشخیصالزمعالى شوراىدرراآنهاطرحعالى شوراىرئیسکهمواردىسایردرتصمیماتخاذ)ز



                                                                                  
درکارمندانحمایتقانون3مادهموضوعاجتماعى تأمینعالى وراىشاختیاراتووظایفـ1تبصره

اینموضوعاجتماعىتأمینعالى شوراىبهعیناًفوتوازکارافتادگىوپیرىازناشىبرابراثرات
  .شود مىمنحلمذکوروشوراىمحولقانون

بـدون متوالىجلسه3ازبیشیاکندفوتیااستعفاعالى شوراىاعضاىازیکهرهرگاهـ2 تبصره
.شـد خواهـد انتخـاب مـذکور نحـو بهمقررمدتبقیهبراىاوجانشیننمایدغیبتعذرموجه
  .استعالى شوراىرئیس باموجهعذرتشخیص

  :باشد مىزیرشرحبهعضونفرپنجازمرکبمدیرههیئت.20ماده
  .استسازمانمدیرعاملومدیرههیئترئیسکهاجتماعى  رفاهوزارتاجتماعى  تأمینمعاون  ـ
  .وزیرانهیئتتصویبواجتماعى  رفاهوزیرپیشنهادبهمدیرههیئتعضونفردو  ـ
ـاعى   رفاهوزیرپیشنهادبهکارفرمایاننمایندهنفریکوکارگراننمایندهنفریک  ـ تصـویب واجتم

  .وزیران هیئت
واسـت بالمـانع آنهـا انتخـاب یـد تجدوباشد مىسالسهمدیرههیئتاعضاعضویتمدت.تبصره

یـا فـوت صـورت درنیزوشودشناختهالزممقررموعدانقضاءازقبلآنهاتغییرکهدرصورتى
اعضاى .شدخواهدانتخابمدتبقیهبراىمذکورترتیببهدیگرىآنهاشخصازیکهراستعفا
خودکاربهکماکاندجدیمدیرههیئتتعیینتاخودمأموریت مدتاتمامازپسمدیرههیئت
  .دادخواهندادامه

  :استزیرشرحبهمدیرههیئتاختیاراتووظایف.21 ماده
  .عالىشوراىبهاجتماعى تأمیناجرایىىها برنامهومشى خطوکلىسیاستپیشنهاد  .1
درمدیرعاملومدیرههیئترئیسپیشنهادبهسازمانداخلىوادارىهاى دستورالعملتصویب  .2

  مربوطحدودمقررات
  .صالحیت ذيمراجعبهآنپیشنهادبراىقانونایناجرایىىها نامه آیینتأیید  .3
  .عالىشوراىدرطرحجهتسازمانترازنامهومالىگزارشوبودجهوبرنامهتصویب  .4
  .عالىشوراىمصوببودجهحدوددرسازمانتشکیالتتصویب  .5
  .باشدریالمیلیون5ازبیشآنمبلغکهمعامالتىکلیهتصویب  .6

  .بودخواهدمعتبرآرااکثریتبامدیرههیئتتصمیمات.22 ماده
 شوراى تصویبودارایىواموراقتصادىوزیرپیشنهادبهمالىسالهربراى )بازرس( حسابرس.23 ماده

تواند مىولىکندمداخلهسازماناموردرنداردحق )بازرس( حسابرس .شود مىانتخابعالى
حسابرسمجددانتخاب.دهداطالعسازمانمدیرعاملومدیرههیئترئیسبهراخود نظرات

  .استبالمانع)بازرس(
شرکتبازرسبراىتجارتقانوندرکهاستهمان)بازرس( حسابرساختیاراتووظایف.24  ماده

بـه مدیرعاملومدیرهتهیئرئیساطالعباتواند مى )بازرس(حسابرسواستگردیده تعیین
اخـذ بدانـد الزموظیفهانجاممنظوربهکهرااطالعوتوضیحهرگونهو رسیدگىسازماندفاتر
  .کند

ازقبـل روزسىحداقلبایدسازمانبدهىودارایىصورتومالىگزارشوساالنهترازنامه.25 ماده
حسـابرس گـزارش بارسیدگىازپسوشودداده )بازرس(حسابرسبهعالى شوراىدر طرح

  .گرددتقدیم عالى شوراىبه) بازرس(

  :استزیرشرحبهمدیرعاملومدیرههیئترئیساختیاراتووظایف.26  ماده
  .مدیرههیئتوعالى شوراىمصوباتوها برنامهاجراى  .1
تقـدیم ومـدیره هیئتبهآنپیشنهادوترازنامهومالىگزارشوبرنامهوبودجهتنظیموتهیه  .2

  .عالى شوراىبهسالاتمامازقبلماهسهحداکثر بودجه
  .مدیرههیئتبهمصوببودجهوبرنامهرعایتباسازمانتشکیالتپیشنهاد  .3
  .میلیونپنجتامعامالتانجاموتصویب  .4

مصوبات وقانونایناجراىمأموروسازمانامورادارهمسؤولکهمدیرعاملومدیرههیئترئیس.27 ماده
 سازمانامورادارهبراىوداشتهریاستسازمانتشکیالتکلیهبرباشد مىمدیرههیئتوعالى شوراى

مدیرعاملومدیرههیئترئیس. باشد مىکاملاختیاراتداراىآنىها نامه آیینوقانوناینحدوددر
راحـق اینتواند مىوبودهسازماندهنماینقانونىمراجعکلیهوحقوقىیاحقیقىاشخاص مقابلدر

  .نمایداعمالکند مىتعیینکهنمایندگانىووکال واسطهبهیاشخصاً
یـک هـر بـه راخـود وظایفواختیاراتازقسمتىتواند مىمدیرعاملومدیرههیئترئیس.تبصره



نامه داخلى شوراى عالى سازمان، پس از تصویب شورا به موقع اجرا  آیین .18ماده* 
   1.گذارده خواهد شد

  

  منابع درآمد ـ مأخذ احتساب حق بیمه و نحوه وصول آن :فصل سوم

   2:اشدب منابع درآمد سازمان به شرح زیر مى .28ماده
به میزان بیست و هشت درصد مزد  1354حق بیمه از اول مهرماه تا پایان سال . 1

یا حقوق است که هفت درصد آن به عهده بیمه شده و هجـده درصـد بـه عهـده     
  .کارفرما و سه درصد به وسیله دولت تأمین خواهد شد

  .درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان. 2
  .هاى نقدى مقرر در این قانون  رات و جریمهوجوه حاصل از خسا. 3
  .ها و هدایا کمک. 4

حق بیمه سهم کارفرما بیست درصد مزد یا حقوق بیمه  1355از اول سال ـ 1تبصره 
شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شده و کمک دولت کل حق بیمه به سـى  

   3.یابد درصد مزد یا حقوق افزایش مى

                                                                                  
صورتىدر.مایدنتفویضخودمسؤولیتبهسازمانکارکنانازیکهریاومدیرههیئتازاعضاى

مدتىبراىمسافرتومرخصىیابیمارىقبیلازعللىبهمدیرعاملومدیره هیئترئیسکه
ومدیرههیئترئیسپیشنهادبهمدیرههیئتاعضاىازنفریک دهدانجامراخودوظایفنتواند

یکصورتاینرد .بودخواهددار عهدهرااووظایف کلیهاجتماعى  رفاهوزیرتصویبومدیرعامل
بامدیرعاملومدیرههیئترئیسغیاب دراجتماعى  رفاهوزیرانتخاببهسازمانکارکنانازنفر

.کردخواهدشرکتمدیرههیئتجلساتدررأىحق
موقتدولتوزیرانهیئتتصویببه 10/6/1358تاریخدراجتماعىتأمینعالىشوراىنامه آیین  .1

سازمان مصوب  باتصویب اساسنامه .استگرفتهقرارتصویبواصالحمورد4/3/1367تاریخدرو رسیده
.هیات امنا جایگزین شوراي عالی گردیده است 1389

.استشدهاحصاسازماندرآمدهاىودارایىنیز،10/6/1358مصوبسازماناساسنامه 4مادهدر  .2
3، کـار قـانون مشمول کارگرانمورددر ،26/6/1369مصوببیکارىبیمهقانون5 مادهموجببه .3

 قسـمت  4د بنمطابقهمچنیناست؛شدهافزودهکارفرماسهمبهبیکارىبیمهحقعنوان بهدرصد
قـانون  76مـاده الحاقى) 2( تبصرهاصالحقانونموجببهکهآور زیانوسختمشاغلقانون)ب(

بهتبصره 2الحاقو 1354مصوباعىاجتمتأمینقانون 76 مادهتبصرهو) 77( و) 72(مواد اصالح
درورسیدهاسالمىشوراىمجلستصویببه 30/11/1379تاریخدرکه 1371 مصوب)76( ماده

وسـخت مشـاغل در .اسـت رسیدهنظاممصلحتتشخیصمجمع تصویببه14/7/1380تاریخ
الیحـه موجـب بهدمواربرخىدربیمهحقمیزان .گردد مىاضافه% 4 میزان بهبیمهحقآور زیان

قانونمشمولصنفىکوچکهاى کارگاه کارفرمایانوشدگان بیمهبیمهحقازقسمتىبخشودگى
یـک الحـاق و 2تبصـره اصالح قانونىالیحهانقالب،شوراى 24/9/1358مصوباجتماعىتأمین
کهیانىکارفرما بیمهسهمپرداختازمعافیتقانونو 17/2/1359مصوبقانون،همینبهتبصره

عنوان بهتبصرهیکالحاقواسالمىشوراىمجلس 16/2/1361مصوبدارندکارگرنفر 5 حداکثر
معافیتقانون) 5( تبصرهاجرایى نامه آییناست؛کردهتغییراتى 19/8/1367تاریخدرآنبه 6تبصره

بـه  28/2/1362 تـاریخ دردارنـد کـارگر نفر 5حداکثرکهکارفرمایانىسهمبیمهحقپرداختاز
معافیتمشمولفنىوصنعتىتولیدى،هاى فعالیتفهرسترابطه،همیندر.استرسیدهتصویب

قانونوزیرانهیئت 9/12/1382و12/2/1369مصوبنفرکارگر 5میزانتاکارفرماسهمبیمهحق
قانون؛13/4/1361مصوباجتماعىتأمینقانون درمندرجبهرهومیجراوخساراتدریافتمنع

مصـوب ... بهـره وجـرایم وخسـارات  دریافـت منعقانونبه) 3( تبصرهعنوان بهتبصرهیکالحاق
؛29/6/1366مصوبخسارات دریافتمنعقانونبهالحاقى 3تبصرهجایگزینىقانون ؛29/3/1369

مهلتظرفکه اجتماعى تأمینقانونمشمولهاى کارگاهکارفرمایانازنقدىجرایمدریافتقانون



یکجا در بودجه ساالنه کـل  طور  حق بیمه سهم خود را به مکلف استدولت ـ 2تبصره 
  .کشور منظور و به سازمان پرداخت کند

سازمان باید حداقل هر سه سال یک بار، امـور مـالى خـود را بـا اصـول      ـ 3تبصره 
  .محاسبات احتمالى تطبیق و مراتب را به شوراى عالى گزارش دهد

این قانون حسـب   28ور در ماده نه درصد از مأخذ محاسبه حق بیمه مذک .29ماده
این  3هاى ناشى از موارد مذکور در بندهاى الف و ب ماده   مورد، براى تأمین هزینه

  .یابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت قانون تخصیص مى
ـا پرداخـت       غرامت دستمزد ایام بیمارى بیمه .تبصره شـدگان کـه از طـرف کارفرم
  .باشد مى شود به عهده سازمان نمى
ایـن   2مـاده   5کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایاى مذکور در بنـد   .30ماده

  . قانون حق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت نمایند
ارزش مزایاى غیرنقدى مستمر مانند مواد غذایى، پوشاك و نظایر آنها طبـق   .تبصره
هیئت مدیره به تصویب شوراى عالى خواهـد رسـید بـه    اى که به پیشنهاد  نامه آیین

   1.گردد طور مقطوع تعیین و حق بیمه از آن دریافت مى
شدگانى که تمام یا قسمتى از مزد و درآمـد آنهـا بـه وسـیله      در مورد بیمه .31ماده

شود درآمد تقریبى هر طبقه یا حرفـه مقطوعـاً بـه     مشتریان یا مراجعین تأمین مى
یره و تصویب شوراى عالى تعیین و مأخذ دریافت حق بیمه قرار پیشنهاد هیئت مد

  .خواهد گرفت
دارند حق بیمه به مأخذ کـل   شدگانى که کارمزد دریافت می در مورد بیمه .32ماده

این حق بیمه در هیچ مورد نبایـد از  . گردد درآمد ماهانه آنها احتساب و دریافت مى
   2.گیرد کمتر باشد علق مىاى که به حداقل مزد کارگر عادى ت حق بیمه

حق بیمه کارآموزان باید به نسبت مزد یا حقوق آنها پرداخت شود و در هر  .33ماده
حال میزان حق بیمه در این مورد نباید از میزانى که به حداقل مزد یا حقوق تعلق 

در صورتى که مزد یا حقوق کارآموز کمتر از حداقل دسـتمزد  . گیرد کمتر باشد مى

                                                                                  
مصوب نمایند نمى اقداممربوطبیمهحقوشدگان بیمهحقوقومزدصورتارسالبهنسبتمقرر

کارفرمایـان ازجـرایم دریافـت قـانون  2مـاده اصـالح قـانون بعـدى؛ اصـالحات و9/5/73
قانونشمولازکمتروکارگرنفرپنجداراىمشاغلوها کارگاهمعافیتقانون،16/9/1367مصوب

چهـارم برنامهقانون 103 ماده :نکنیز .استذکرقابل8/12/1378مصوب ....برنامهپایانتاکار
جبندتمدیددر 84سالمصوبتوسعهچهارمبرنامه 99 مادهبهتبصرهیکالحاققانون توسعه؛

قـانون ؛16/2/1383مصـوب معلـوالن حقـوق ازحمایتقانونتوسعه؛سوم برنامهقانون 37ماده
قانون اصالح موادي از  9؛ بند ج ماده 18/2/1369 مصوبجانبازان اجتماعىواستخدامىتتسهیال

مجلـس و   8/11/1386مصوب مورخ  44هاي کلی اصل  قانون برنامه چهارم توسعه و اجراء سیاست
قانون برنامه پنجم توسعه  80آیین نامه اجرایی بند و ماده  .مجمع تشخیص مصلحت نظام 25/3/87

.1391،قانون جامع حمایت از ایثارگران  مصوب   2/5/1390مصوب 
.کارقانون 184و  148،183 مادهبه:نکنیز  .1
 التفاوت مابهمکلفنددولتىهاى دستگاهکلیه«: کهدارد میمقرروزیرانهیئت23/3/1374مورختصویبنامه  .2

آنهادریافتىمیزانوهستندتماعىاجتأمینبیمهقانونمشمولکهراخودکارکنانازدستهآنبیمهحق
رامـذکور سقفتادولتسهموپرسنلسهمبیمهحقازاعم.استریال000/168مبلغازکمتر ماهانه
.کارقانون190ماده به:نکنیز.»نمایندپرداختاجتماعىتأمینسازمان بهوتأمین



   1.التفاوت حق بیمه سهم کارآموز به عهده کارفرما خواهد بود خت مابهباشد پردا
ـا کـار کنـد هـر یـک از       .34ماده در صورتى که بیمه شده براى دو یا چند کارفرم

پردازند حق بیمه سهم بیمه شده  کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقى که مى
  .سازمان پرداخت نمایندرا از مزد یا حقوق او کسر و به انضمام سهم خود به 

تواند در موارد لزوم با تصویب شوراى عالى سـازمان، مـزد یـا     سازمان مى .35ماده
بندى نماید و حق بیمه را به مأخـذ   ها را طبقه شدگان بعضى از فعالیت حقوق بیمه

   2.هاى نقدى را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نماید و کمکدرآمد مقطوع وصول 
ا مسؤول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمـه شـده بـه سـازمان     کارفرم .36ماده
باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا، سهم بیمـه شـده را    مى

در صـورتى کـه   . کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سـازمان تأدیـه نمایـد   
اخت آن کارفرما از کسرحق بیمه سهم بیمه شده خوددارى کند شخصاً مسؤول پرد

خواهد بود تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسؤولیت و 
  .تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود

 31شدگانى که تمام یا قسمتى از درآمد آنها به ترتیب مذکور در مـاده   بیمه .تبصره
رداخت به سازمان به شود مکلفند حق بیمه سهم خود را براى پ این قانون تأمین مى

  .3کارفرما تأدیه نمایند ولى در هر حال کارفرما مسؤول پرداخت حق بیمه خواهد بود
هاى مشمول این قانون  هنگام نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاه .37ماده

صورت قطعى، شرطى، رهنى، صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم  اعم از اینکه انتقال به
گیرنده مکلـف اسـت    نتقال به طور رسمى یا غیررسمى انجام بگیرد انتقالاز اینکه ا

گواهى سازمان را مبنى بر نداشتن بدهى معوق بابت حق بیمـه و متفرعـات آن از   
دفاتر اسناد رسـمى مکلفنـد در موقـع تنظـیم سـند از      . دهنده مطالبه نماید انتقال

صورتى که سـازمان ظـرف   سازمان راجع به بدهى واگذارکننده استعالم نمایند در 
روز از تاریخ ورود برگ استعالم به دفتر سازمان پاسـخى بـه دفترخانـه ندهـد،     15

                                                
کمتـر مبنایاثابتمزدازکارآموزىمدتدرکارگرمزد«:دارد میمقررکارقانون113دهماببند  .1

.»بود نخواهد
بندى طبقهجوازدرخصوصعدالت،دیوانعمومىهیئت14/4/1383مورخ145شمارهدادنامه: نک  .2

وآنهابهصنعتیاصنفعناوینازیکهرشمولازفارغشغلىهاى فعالیتازبعضىحقوق یامزد
.مقطوعدرآمدمأخذ بهبیمهحقاخذ

 324، 25/10/86مورخ  1011، 15/6/1383مورخ  229، 14/2/83مورخ  64و  63هاي  دادنامه: نک .3
قانون تأمین اجتماعی ) 36(قانون تفسیر شمول ماده  .هیئت عمومی دیوان عدالت اداري 13/5/87مورخ 

   به بیمه شدگان و رعایت آن توسط سازمان تأمین اجتماعی
:موضوع استفساریه

پرداخت هر میزان حق بیمه یا حتی عدم  3/4/1354قانون تأمین اجتماعی مصوب ) 36(ده آیا مطابق ما
پرداخت آن توسط کارفرما به معناي برخورداري بیمه شده از تمامی خدمات مورد تعهد و مسؤولیت 

باشد؟ سازمان تأمین اجتماعی می
:نظر مجلس

تعهد و مسؤولیت سازمان تأمین اجتماعی  بلی، به معناي برخورداري بیمه  شده از تمامی خدمات مورد
.است

تفسیر فوق در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هجدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شوراي 
.به تأیید شوراي نگهبان رسید 3/12/1390اسالمی تصویب شد و در تاریخ 



در صورتى که بنا به اعـالم  . دفترخانه معامله را بدون مفاصاحساب ثبت خواهد کرد
تواند با پرداخت بدهى معاملـه را انجـام    سازمان واگذارکننده بدهى داشته باشد مى

رداخت بدهى حق واگذارکننده را نسبت به اعتراض به تشخیص دهد بدون اینکه پ
در صورت انجام معاملـه بـدون   . سازمان و رسیدگى به میزان حق بیمه ساقط کند

گیرنده براى پرداخـت مطالبـات سـازمان     دهنده و انتقال ارائه گواهى مذکور انتقال
هاى دولتى  کتها و مؤسسات و شر  وزارتخانه. داراى مسؤولیت تضامنى خواهند بود

ها و شوراى مرکزى اصناف و سایر مراجـع ذیـربط مکلفنـد در     همچنین شهردارى
موقع تقاضاى تجدید پروانه کسب یا هر نوع فعالیت دیگر مفاصا حسـاب پرداخـت   

در هرحال تجدید پروانه کسب موکـول بـه   . حق بیمه را از متقاضى مطالبه نمایند
   1.شدبا ارایه مفاصاحساب پرداخت حق بیمه مى

ماه از تاریخ ثبت تقاضا مفاصاحساب   سازمان مکلف است حداکثر پس از یک .تبصره
  .صادر و به تقاضاکننده تسلیم نماید

در مواردى که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقـى یـا حقـوقى     .38 ماده
د کند مقاطعه کـار را متعهـ   شود کارفرما باید در قراردادى که منعقد مى واگذار مى

نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعى را نزد سازمان بیمـه  
پرداخت پنج . این قانون بپردازد 28نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 

درصد بهاى کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول بـه ارایـه مفاصاحسـاب از    
طعه کارانى کـه صـورت مـزد و حـق بیمـه      در مورد مقا. طرف سازمان خواهد بود

کنند معـادل حـق    کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت مى
هرگـاه  . بیمه پرداختى بنا به درخواست سازمان از مبلـغ مـذکور آزاد خواهـد شـد    

کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبـه مفاصاحسـاب سـازمان بپـردازد     
ق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهى را مسؤول پرداخت ح

کار مطالبه و وصول نماید کلیـه   که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه
شـوراى  «هـا   هاى دولتى و همچنـین شـهردارى   ها و مؤسسات و شرکت  وزارتخانه

عـه مشـمول   المنف و مؤسسات غیردولتى و مؤسسات خیریه و عام» مرکزى اصناف
   2.باشند مقررات این ماده مى

 3هاى اجتماعى سابق  قانون بیمه 29کلیه کارفرمایان موضوع این ماده و ماده  .تبصره

                                                
 تضامنىمسؤولیترخصوصدعدالت،دیوانعمومىهیئت 24/2/1381مورخ61شمارهدادنامه به  .1

شرایطاجتماعوتحققواحرازصورتدرسازمانمطالباتقبالدرکارگاهوالحقسابقکارفرمایان
مصـوب رسـمى اسـناد تنظـیم تسـهیل قانونبه    نیزو اجتماعىتأمینقانون 37درمادهمقرر
.شودمراجعه24/5/1385

 درشاغلکارکنانبیمهحقپرداختنحوهومیزاند،مزصورتتسلیمنحوهنامه آیینخصوصایندر  .2
مارالـذکر نامـه  آیـین اصـالحیه اجتمـاعى، تأمینعالىشوراى 8/2/1363مصوبعمرانىهاى طرح

بهتوجهبامادهایندراست،آمدهمجموعههمیندراجتماعى،تأمینعالىشوراى 6/6/1364مصوب
.استشده»اصنافاتاق«ایگزینج »اصنافمرکزىشوراى«اصناف، اتاقانحالل

 شدهاصالح17/10/1347تاریخدرکه21/2/1339مصوبکارگراناجتماعىىها بیمهقانون 29ماده  .3
مقاطعـه طـور بـه حقوقىیاحقیقىاشخاصبهراکارىکارفرماکهمواردىدر«: دارد میمقرراست،
کـارگران وخودکارگراننمایدمکلفراکارهمقاطعکند مى عقدنمکهقراردادىدرباید نماید،واگذار

آخـرین پرداختنماید،پرداخترامربوطهبیمهحقونمودهبیمهقانون طبقرافرعىکارانمقاطعه
مفاصاحسابارائهبهموکولباشدمقاطعهموردمبلغکلدرصد5ازکمترنبایستىکهکارمقاطعهقسط



که  کاران و مهندسین مشاورى اجتماعى از مقاطعه مکلفند، مطالبات سازمان تأمین 
ایـن   حداقل یک سال از تاریخ خاتمه، تعلیق و یا فسخ قـرارداد آنـان گذشـته و در   

ـله جهــت پرداخـت حــق بیمـه کارکنــان شـاغل در اجــراى قـرارداد و ارایــه       فاص
اند را ضـمن اعـالم فهرسـت     اجتماعى مراجعه ننموده مفاصاحساب سازمان تأمین 

کاران و مهندسین مشاور از محل پنج درصد کل کـار و آخـرین    مشخصات مقاطعه
ق بیمه پس از قطعى میزان ح. قسط نگهدارى شده به این سازمان پرداخت نمایند

قـانون تـأمین    44شدن، طبق قانون و براساس آراء هیئت تجدیدنظر موضوع ماده 
روز از  20اجتماعى و ابالغ مجدد به پیمانکار جهت پرداخت بدهى حق بیمه ظرف  

  .اجتماعى اعالم خواهد شد تاریخ ابالغ، توسط سازمان تأمین 
هد بود کـه توسـط سـازمان    اى خوا نامه نحوه اجراى تبصره به موجب آیین

   1.رسد اجتماعى تهیه و به تصویب هیئت وزیران می تأمین 
کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه  .39ماده

شدگان را به ترتیبى که  همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه. بعد به سازمان بپردازد
صورت مزد که به تصویب شوراى عـالى سـازمان   نامه طرز تنظیم و ارسال  در آیین

سـازمان حـداکثر ظـرف ششـماه از تـاریخ      . خواهد رسید به سازمان تسلیم نماید
دریافت صورت مزد، اسناد و مدارك کارفرما را مورد رسیدگى قرار داده و در صورت 

ت التفاو این قانون اقدام و مابه 100مشاهده نقص یا اختالف یا مغایرت به شرح ماده 
هرگاه کارفرما از ارایـه اسـناد و مـدارك امتنـاع کنـد سـازمان       . نماید را وصول می

   2.التفاوت حق بیمه را رأساً تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد مابه
ـانون    39در صورتى که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده  .40 ماده ایـن ق

ـا مطالبـه و    تواند حـق بیمـه را رأسـ    خوددارى کند سازمان مى اً تعیـین و از کارفرم

                                                                                  
مفاصاحسابرسیدمالحظهبدونراکارمقاطعهقسط آخریناکارفرمهرگاه .باشد مىسازمانطرفاز

ازکهوجوهىدریافتجهتداردحقوبودمقررخواهدبیمهحقپرداختمسؤولشخصاًبپردازدمزبور
واداراتکلیهنمایددریافترامزبورمبلغونموده رجوعکارمقاطعهبهاستپرداختهسازمانبهبابتاین

مقـررات ایـن مشمولنیزالمنفعهعامخیریه مؤسساتوها  شهردارىویردولتىغودولتىمؤسسات
».باشند مى

ـانون موجـب بـه تبصـره ایـن   .1 ـاق ق ـاده بـه تبصـره یـک الح ـانون )38(م ـاعى تـأمین ق  مصـوب اجتم
، اسـت رسـیده تصـویب به 18/3/1373تاریخدرنیزآناجرایىنامه آیینواستشدهالحاق26/2/1372

شـوراي   24/1/70نامۀ درصد حق بیمه قراردادهاي پیمانکاري و مهندسین مشاور مصوب  تصویب: نیز نک
  .عالی تأمین اجتماعی

مورخ149شماره،21/12/1372مورخ214شمارهبهادارىعدالتدیوان عمومی هیئتىها دادنامه
،7/12/1379مـورخ  377الـى  373شـماره ،2/5/1378مـورخ  223الى221،شماره6/12/1373

12/9/1385مـورخ  651شـماره ،12/7/1383مـورخ  332شمارهو7/7/1381مورخ 237شماره
  .استشدهصادر 38 مادهبارابطهدر 10/6/1387مورخ  412شماره 14/1/1384مورخ 9شماره

شـماره دادنامه است؛ رسیدهسازمانعالىشوراىتصویببه19/12/54تاریخدرمربوطنامه آیین  .2
واعتبارعدم اعالمممنوعیتدرخصوصادارىعدالتدیوانعمومىهیئت 14/12/79مورخ 390

طورمطلق؛بهماهششمدتانقضاىازپسکارفرمایانارسالىمعوقههاى لیستبودنقبولغیرقابل
مشعرآمرهقاعدهوضعممنوعیتدرخصوصعمومىهیئت 10/6/1381مورخ 188شمارهدادنامه
مـورخ   712و دادنامه شماره  31/3/88مورخ  282و دادنامه شماره  معوقههاى لیستدریافتبرعدم

.دباش مىمادهاینبامرتبط،هیئت عمومی دیوان عدالت اداري 22/8/86



   1.وصول نماید
تواند بـه پیشـنهاد هیئـت     در مواردى که نوع کار ایجاب کند، سازمان مى .41 ماده

مدیره و تصویب شوراى عالى سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و 
   2.حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید

صورتى که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارات تأخیر تعیین شده از  در .42 ماده
تواند ظرف سى روز از تاریخ ابالغ، اعتراض خـود را   طرف سازمان معترض باشد مى

  سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یک. کتباً به سازمان تسلیم نماید
ات مطرح نماید در صـورت  ماه پس از دریافت آن در هیئت بدوى تشخیص مطالب

  عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر، تشخیص سازمان قطعى و میزان حق بیمه و 
   3.این قانون وصول خواهد شد 50خسارات تعیین شده طبق ماده 

  :گردند هاى بدوى تشخیص مطالبات سازمان از افراد زیر تشکیل مى هیئت .43 ماده
  .عى که ریاست هیئت را به عهده خواهد داشتنماینده وزارت رفاه و تأمین اجتما .1
عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانى و صنایع و معادن ایران  یک نفر به .2

 در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده صـنف مربـوط بـه معرفـى    
  .در مورد افراد صنفى و صاحبان حرف و مشاغل آزاد 4شوراى مرکزى اصناف

  .اجتماعى یک نفر به انتخاب شوراى عالى تأمین  .3
اجتماعى حسب مورد به  نماینده کارگران، در مورد کارگران مشمول قانون تأمین  .4

هاى صنفى کارگران و  انتخاب کانون عالى شوراهاى اسالمى کار، کانون عالى انجمن
انتخاب وزیر یا جمع نمایندگان کارگران در صورت تشکیل و در غیر این صورت به 

   5.اجتماعى کار و امور
هاى بدوى در صورتى که مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق بیمـه و   آراء هیئت

                                                
ـاعى تـأمین قانونمشمولهاى کارگاهکارفرمایانازنقدىجرایمدریافتقانون  .1 مهلـت ظـرف کـه اجتم

9/5/1373مصوبکنند نمىاقداممربوطبیمهحقوشدگان بیمهقحقوومزدصورتارسالبهمقررنسبت
.است رسیدهتصویببه5/4/1378تاریخدرمادهایننامه آیین. بعدىاصالحات و

 شـوراى  2/1/1370مصوبمشاورمهندسینوپیمانکارىقراردادهاىبیمهحقدرصدتصویبنامه :نک  .2
اجتماعىتأمینعالى

تـأمین عـالى شـوراى بـه تصـویب    24/5/1373در تاریخمطالباتتشخیصىها هیئتنامه آیین  .3
عدالتدیوانعمومىهیئت14/12/1379مورخ 390شمارهدادنامه:نک نیز. استرسیده اجتماعى،

پسکارفرمایانارسالىمعوقههاى لیستبودن قبولغیرقابلواعتبار،عدم وممنوعیت درخصوص
دیـوان عمـومى هیئت11/7/1378مورخ 280شمارهدادنامهمطلق،طوربهماه 6مدتانقضاىاز

.24/5/1373مصوبمطالباتتشخیصنامه آیین5مادهیکبندابطالموضوععدالت
 فرمانموجببهاصنافاتاق.استشدهاجتماعىرفاهوزیرجایگزیناجتماعى،تأمینورفاهوزارت  .4

نظـام قـانون  41مـاده موجـب بهگردیده،نحلمخمینى امام 12/12/1357مورخ 3294شماره
مرکزىشوراىبنابرایناست،شدهتشکیلکشوراصنافشوراى24/12/1382مورخ مصوبصنفى
.شود مى »اصنافاتاق«جایگزین مادهایندراصناف

درا.ا.جکـارگران رسمىنمایندگانکلیه«:دارد میمقرر 29/8/1369مصوبکارقانون 136ماده  .5
اجتمـاعى، تأمینعالىشوراىاختالف،حلهاى هیئتتشخیص،هاى هیئتکار،جهانى مانساز

کـار، عالىکانونکار،اسالمىشوراهاىکانونتوسطموردحسبآنونظایرفنىحفاظتشوراى
 2تبصـره مطـابق  ».شدخواهندانتخابکارگراننمایندگان مجمعیاوکارگرانصنفىهاى انجمن
باشـند، نشدهایجادفصلاینموضوعوکارفرمایىکارگرىهاى تشکلکهصورتىدر« مادههمین

هاى هیئتوشوراهامجامع،درمزبور نمایندگانانتخاببهنسبتتواند مىاموراجتماعىوکاروزیر
.بنابراین این ماده به شرح متن اصالح شده است. »نمایداقدامعالى



خسارات یک میلیون و پانصد هزار ریال یا کمتر باشد و یا اینکه در موعـد مقـرر مـورد    
مطالبه بیش در صورتى که مبلغ مورد . االجرا خواهد بود اعتراض واقع نشود قطعى و الزم

روز از تـاریخ ابـالغ    20از یک میلیون و پانصد هزار ریال باشد کارفرما و سازمان ظـرف  
   1.واقعى یا قانونى رأى هیئت بدوى حق تقاضاى تجدیدنظر خواهند داشت

ها با شرکت افراد  هاى تجدیدنظر تشخیص مطالبات در مرکز استان هیئت  .44ماده
  :شود زیر تشکیل مى

   2.زارت رفاه و تأمین اجتماعى که ریاست هیئت را به عهده خواهد داشتنماینده و .1
   3.یک نفر از قضات دادگسترى به انتخاب رئیس قوه قضاییه .2
  .اجتماعى یک نفر به انتخاب شوراى عالى تأمین  .3
  .نماینده سازمان به انتخاب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان .4
ه کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانى و صنایع و معادن ایران عنوان نمایند یک نفر به .5

در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده شوراى مرکـزى اصـناف در   
   4.مورد افراد صنفى و صاحبان حرف و مشاغل آزاد

   5.االجرا است آراء هیئت تجدیدنظر قطعى و الزم
رسیدگى را به کارفرما ابالغ خواهند کرد هاى بدوى و تجدیدنظر تاریخ  هیئت .تبصره

  .و حضور کارفرما براى اداى توضیحات بالمانع است
ها و  نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدیدنظر و تشکیل جلسات هیئت .45ماده

اى خواهـد بـود کـه بـه      نامـه  ترتیب رسیدگى و صدور رأى و ابالغ به موجب آیین
   6.شوراى عالى سازمان خواهد رسید پیشنهاد هیئت مدیره سازمان به تصویب

وشـش   تواند به درخواست کارفرما بدهى او را حداکثر تـا سـی   سازمان مى .46ماده
قسط ماهانه تقسیط نماید و دراین صورت کارفرما باید معادل دوازده درصد در سال 

                                                
مصـوب اجتمـاعى تـأمین قـانون ) 80(و)44( ،)43( مواداصالحقانون موجب به ماده از بند این  .1

شـده اصالح)17/1/79مصوبتوسعه،سومبرنامهقانون39مادهجندب( آناصالحیه ،و27/7/76
درقسمتمندرجمطالبات،تشخیصبدوىهاى هیئتآراىبهاعتراضنصاباصالح،ازقبل .است
در« به»تهراندر«عبارتنیز44مادهدروبوده»کمتریاریالهزاردویست«، 43ماده 4بنداخیر

.استیافتهتغییر»ها مرکزاستان
 21/2/1383مصـوب اجتمـاعى تأمینورفاهجامعنظامساختارقانون 17ماده 2تبصرهاستنادبه  .2

.استشدهاجتماعىرفاهوزیرجایگزیناجتماعىتأمینورفاه وزارت
وظـایف تبییندراساسىقانون 158اصل 3بند.شودمراجعهاساسىقانون 160و158اصول به  .3

محلتغییروآنهانصبوعزلوشایستهوعادلقضاتاستخدام«:دارد میمقررقضاییه قوهرئیس
قاضىتعیین بنابراین،. »قانونطبقادارىامورازاینهامانندوآنانترفیعومشاغل تعیینومأموریت
جایگزینقضاییهقوهرئیسواژهلذا .بودخواهدقضاییهقوه رئیس اختیارات حیطۀ دربندیناموضوع

.استشدهدادگسترىوزیرواژه
.باشد مىاصنافاطاقجایگزیناصنافشوراى،24/12/1382مصوبصنفىنظامقانونموجببه  .4
بـه رسـیدگى ،16/11/1385سـال مصـوب ادارىعدالتدیوانتشکیلقانون 13مادهموجببه  .5

ادارىعدالتدیوانصالحیتدرادارىهاى دادگاهقطعىتصمیماتوآراءازشکایات واعتراضات
اقـدامات وتصمیماتاجراىکهمواردىدرعدالت،دیوانتشکیلقانون 15مادهموجببه. است

خسـارتى ورودبموجتقدیمىدادخواستضمنشاکى اعالمبهبناقانوناین 13مادهدرمراجع
وضـرورت احرازصورتدرکنندهرسیدگى شعبهاست،متعسریاغیرممکنآنجبرانکهگردد،
یـا مزبورآراءوتصمیماتاقدامات، اجراءتوقفبرمبنىموقتدستورموردحسبموضوع،فوریت
.نماید میصادریافته،انجام

.است رسیدهتصویببه7/11/1374تاریخدرمطالباتتشخیصهاى هیئتنامه آیین  .6



در صورتى که کارفرما هر یک از . نسبت به مانده بدهى خود بهره به سازمان بپردازد
ساط مقرر را در رأس موعد مقرر پرداخت نکند بقیه اقساط تبدیل به حال شده و اق

  .این قانون وصول خواهد شد 50طبق ماده 
   1.لغو شده است .تبصره
شـدگان همچنـین    کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایاى بیمه .47ماده

. یـار او بگذارنـد  دفاتر و مدارك الزم را در موقـع مراجعـه بـازرس سـازمان، در اخت    
توانند از تمام یا قسمتى از دفاتر و مدارك مذکور رونوشـت یـا    بازرسان سازمان مى

عکس تهیه و براى کسب اطالعات الزم به هریک از رؤسا و کارمنـدان و کـارگران   
هـاى   بازرسان سازمان حـق دارنـد کارگـاه   . ربط مراجعه نمایند کارگاه و مراجع ذي

هـاى   رسى قرار دهند و داراى همان اختیارات و مسؤولیتمشمول قانون را مورد باز
  نتیجه بازرسى حداکثر ظرف یک. 2قانون کار خواهند بود 53و  52مذکور در مواد 

  .اعالم خواهد شدماه از طرف سازمان به کارفرما 
این قانون گروه جدیدى را مشمول  7از تاریخى که سازمان با توجه به ماده  .48ماده

شـدگان   ماید ملزم به انجام تعهدات قانونى طبق مقررات نسبت به بیمهبیمه اعالم ن
خواهد بود و کارفرمایان موظفند حق بیمه را از همـان تـاریخى کـه گـروه مزبـور      

  .مشمول بیمه اعالم شده است به سازمان بپردازند
در صورت عدم ارسال صورت مزد در موعد مقرر از طرف کارفرمـا سـازمان    .تبصره

این قانون  40شدگان را براساس مأخذى که طبق ماده  مزد یا حقوق بیمهتواند  مى
مبناى تعیین حق بیمه قرار گرفته است احتساب و مأخذ پرداخت مزایـاى نقـدى   

در مواردى که تعیین مزد یا حقوق بیمه شده بـه طریـق مـذکور میسـر     . قرار دهد
یـا حقـوق بـه طـور     تواند مزایاى نقدى را به مأخذ حداقل مـزد   نباشد سازمان مى

   3.الحساب پرداخت نماید علی
   4.باشد مطالبات سازمان ناشى از اجراى این قانون در عداد مطالبات ممتاز مى .49ماده

هاى نقدى کـه    مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر و جریمه .50ماده
هـاى    ون بیمـه هاى اجتمـاعى و قـان    ناشى از اجراى این قانون یا قوانین سابق بیمه

و  90و  66هاى انجام شده طبـق مـواد     اجتماعى روستاییان باشد، همچنین هزینه

                                                
وشدهلغوبهرهوجرایموخساراتدریافتمنعقانونتصویببا 13/4/1361تاریخدرتبصرهاین  .1

اینمتن .است شدهآنجایگزین بعدىاصالحاتو 9/5/1373مصوبنقدىجرایمدریافت قانون
 پرداختباشدکارگاهکاروقفهموجبکهمالىبحرانعلتبهکهمواردىدر« :از بودعبارتتبصره

درتخفیفمادهایندرشدهتعیینموعددرتواند مىکارفرمانگردد مقدورمقررموعددربیمهحق
تجدیـدنظر وبـدوى هـاى  هیئـت صورتایندر ».نماید تقاضارادیرکردجریمهوخسارت میزان

وخسارتمیزان.نمودواهندخصادر مقتضىرأىورسیدگىکارفرماتقاضاى بهمطالباتتشخیص
  ».باشدکمترسالهر براىافتاده عقببیمهحقمبلغدرصد12 ازنبایدحالهردردیرکردجریمه

ـلحت تشـخیص مجمع 9/8/69ومجلس 2/7/68مصوبکارقانوندربازرسىبهمربوطمواد  .2  مص
، 24/12/82صـنفی مصـوب   قـانون نظـام    42ماده : نیز نک. استآمده 106الى 96 مواد درنظام،

  .19/9/85هیئت عمومی دیوان عدالت اداري مورخ  536- 535دادنامه شماره 
موادموجببههمقانوناینمفاد) بعدىاصالحاتو( 9/5/1373نقدىجرایمدریافتقانون:نک  .3

 .استکردهتغییراتى 1382مصوبصنایعنوسازىوتسهیلقانون
ترتیـب ،24/4/1318مصـوب ورشکستگىامورتصفیهادارهقانون 58ماده،ورشکستهدرخصوص  .4

.استکردهذکررا طلبکاران



این قانون در حکم مطالبات مستند بـه اسـناد    100و  98خسارات مذکور در مواد 
االجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجـراى مفـاد اسـناد رسـمى بـه وسـیله        الزم

نامه اجرایى ایـن مـاده حـداکثر     آیین. باشد ىمأمورین اجراى سازمان قابل وصول م
ظرف ششماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف سازمان تهیـه و پـس از تصـویب    

تا تصویب . وزارت رفاه اجتماعى و وزارت دادگسترى به موقع اجرا گذارده خواهد شد
نامه مزبور مقررات این ماده توسط مأمورین اجراى احکام محاکم دادگسـترى   آیین

   1.هاى اجتماعى اجرا خواهد شد  قانون بیمه 35نامه ماده  براساس آیین
  

  مقررات مالى :فصل چهارم

هیئت مدیره مکلف است تا اول دیماه هر سال بودجه کل سازمان را براى  .51 ماده
شـوراى عـالى سـازمان    . سال بعد تنظیم و به شوراى عالى سازمان پیشنهاد نماید

دهم اسفندماه بودجه سال بعد را تصـویب و بـه هیئـت    مکلف است حداکثر تا پانز
   2.مدیره ابالغ نماید

ـ  .تبصره    3ـــ
مانده درآمد پس از وضع مخارج و کلیه درآمدهاى حاصـل از خسـارات و    .52ماده

ها و درآمـد   ها و سود اوراق بهادار و سود سرمایه گذارى  زیان دیرکرد و بهره سپرده
بردارى از اموال سازمان کالً به حساب ذخایر  یا بهره حاصل از فروش و یا واگذارى و

  .منظور خواهد شد
شوراى عالى سازمان هر سال به پیشنهاد هیئت مـدیره از محـل ذخـایر    ـ 1تبصره 

ها یا تأسیسـات و تجهیـزات    مبلغى جهت خرید اموال غیرمنقول و ایجاد ساختمان
  .تخصیص خواهد دادجدید که اعتبار آن در بودجه سازمان تأمین نشده باشد 

ـ ـ 2تبصره     4ـــ
ذخایر سازمان نزد بانک رفاه کارگران متمرکز خواهد شد بانک مذکور ذخایر  .53ماده

                                                
مـورخ  268 شـماره دادنامـه : نـک  نیـز . 25/10/1355 مصـوب ا.ت.ق 50مادهاجرایىنامه آیین  .1

 50مـاده اجرایـى نامه آیین 93و 92موادابطالموضوععدالت،دیوانعمومىهیئت 28/8/1381
مصـوب بیکـارى بیمـه قـانون اجرایـى نامـه  آیـین  19مـاده موضوعوجوه.اجتماعىینتأم قانون

ارجاعآنهابهقانوناینمتندرکهموادىشماره. استشدهافزودهنیز وزیرانهیئت 12/10/1369
.نیستصحیحکهباشد مى 100و 65،89،99ترتیب به 1354مصوبقانونمتندرشدهداده

.استکردهوضعمقرراتىسازمان،مالىمقرراتدرخصوصنیز،10/6/58مصوبانسازماساسنامه  .2
مستخدمیندرمانىخدماتتأمینقانون 4مادهموضوعفنىشوراىتشکیلقانونىالیحهموجببه  .3

تأمینسازمانالزامقانونمتعاقباًو 12/9/58مصوبدرمانىخدماتتأمینسازمانانحاللو دولت
الزامقانون همچنین .استىتفمن 52ماده 2تبصرهو 51مادهتبصره 21/8/1368وبمصاجتماعى
اجتمـاعى تـأمین قـانون  3مـاده بوالـف  بنـدهاى اجـراى بـه اجتمـاعى تـأمین سـازمان 
را واحدهایىوسازمانمالکیتبیمارستانىودرمانىواحدهاى ازاستفادهنحوه،21/8/1368مصوب

سـهم « ازبـود عبـارت  51مادهتبصرهمتن .است کردهتعیینشد،هدخواایجادمنظوربدینکه
بـه قـانون این 3مادهبوالفبندهاى ازناشىىها هزینهبابتازدرمانىخدماتتأمینسازمان
.»گرددمشخصسازمانبودجهدرباید 29مادهدرمقررترتیب

خـدمات تـأمین سـازمان پیشنهادبهدرمانىتأسیساتایجاد«ازبودعبارت 2تبصرهمتنهمان،  .4
باوگرفتخواهدصورتریذخامحلازعالىشوراىتصویبوسازمانمدیرههیئتتأیید ودرمانى
».شدخواهدگذاردهدرمانىخدماتتأمینسازماناختیاردرسازمان مالکیتحفظ



   1.مزبور را تحت نظر هیئتى با تصویب شوراى عالى سازمان، به کار خواهد انداخت
  

  ها و باردارى حوادث و بیمارى :فصل پنجم

ه آنها از زمانى که مشمول مقررات این قانون قرار شدگان و افراد خانواد بیمه .54ماده
تواننـد از   گیرند در صورت مصدوم شدن براثر حوادث یا ابـتال بـه بیمـارى مـى     مى

تـأمین  «خدمات پزشکى کـه بـه عهـده سـازمان     . خدمات پزشکى استفاده نمایند
است شامل کلیه اقدامات درمانى سرپایى، بیمارسـتانى، تحویـل   » خدمات درمانى

   2.باشد هاى الزم و انجام آزمایشات تشخیص طبى مىدارو
   3:گیرد خدمات درمانى موضوع این قانون به دو صورت انجام مى .55ماده

                                                
اساسنامهو 1338سال جهبودقانون 39تبصرهاجراىدر 27/5/1339تاریخدرکارگرانرفاهبانک  .1

اجتمـاعى  ىها بیمهسازمانبهمتعلقتماماًریالىچهارصدمیلیونسرمایهباوزیرانهیئتمصوب
ملىفعلىهاى بانککلیهها بانکشدنملىقانونمصوبهبا 1358سالدرگردید،تشکیلکارگران

سازمانوداشتتعلقاجتماعىتأمینسازمانبهکالًرفاهبانکاینکهبهتوجهباولىگردیدند اعالم
تشکیالتقانوناصالحقانونىالیحه 7مادهدربود،رفاهبانکازمنصرفمذکورمصوبه بوددولتىنیز

نیزاستگردیدهتصویبها بانکشدنملىازبعدکه 28/5/1358مصوباجتماعى تأمینسازمان
قانونتصویببا 1373سالدراست؛گرفتهرارقتأکیدموردسازمانبه رفاهبانکسهامتمامتعلق

گردید،اعالمغیردولتىعمومىنهادعنوان بهسازمانغیردولتى، عمومىمؤسساتونهادهافهرست
اساسنامه 6 مادهموجببهیافتتغییرعمومىمجمع تصویببابانکاساسنامهکه 1376سالدر

آنریالمیلیونشصتومیلیاردچهل مبلغکهیدگردتعیینریالمیلیارد 95معادلبانکسرمایه
مجمعتشکیلمتعاقببود؛ دولتبهمتعلقبانکسهام% 50 ازبیشکهگردیدتأمینسازمانتوسط

میلیارد 95مبلغ ازمدیرههیئتپیشنهادبابانکسرمایه10/12/1379تاریخدرالعاده فوقعمومى
تعیین %93 معادلسرمایهافزایشاینازسازمانسهمکهیافتافزایشریالمیلیارد 1691بهریال

آن تبعبهوبانکحقوقماهیتتغییردرصد% 50ازکمتربهدولتسهمتقلیلبهتوجهبا .گردید
 31/6/1380تاریخدرالعاده فوقعمومىمجمعراستاهمیندر.نمودایجاباساسنامهدرراتغییراتى

هیئـت رأىوکشـور کـل بازرسىسازمانشکایتبامصوبهاینکه،نموداساسنامهتغییربه اقدام
دادنامـه موجـب بهراىاین .گردیدابطال )25/5/1383مورخ 206شماره دادنامه( دیوانعمومى
دیوانقانون 53مادهاجراىدروادارىعدالتدیوانعمومى هیئت 13/8/1386مورخ 684شماره
دادنامهازمنظور«: استآمدهچنینمذکورازدادنامهبخشىدر .استگردیدهاصالحادارىعدالت
آنبردولتنظارتىحاکمیتاعمال ضرورتنظرازبانکوضعیتتعیین 25/5/1383مورخ 206
الشرکهسهمبهنسبتتجارت قانونبراساساجتماعىتأمینسازماناختیاراتنافىدادنامهواست

قانون اصالح  5؛ به موجب ماده »باشد نمىاخیرسرمایهافزایشبهتوجهبامزبوربانکدرسازمانآن
مجمع تشخیص مصلحت نظام سقف  25/3/1387مجلس شورا یاسالمی و  8/11/1386مصوب  44

مجاز تملک سهام به طور مستقیم و غیر مستقیم براي هر نهاد عمومی غیر دولتی ده درصد تعیـین  
.شوراي اقتصاد 17/4/63گذاري تأمین اجتماعی مصوب  اساسنامه شرکت سرمایه: نیز نک. شود می

ـانون 3مادهبوالفبندهاىاجراىبهاجتماعىتأمینسازمانالزامقانونتصویببا  .2 ـاعى تـأمین ق  اجتم
شـده محولاجتماعىتأمینسازمانبه 54،55،56،57،58مواددرمذکورتعهدات 21/8/68مصوب
: نک .24/4/1385 مصوبمتفرقههاى خسارتپرداختبهگربیمههاى ازمانسالزامقانون به نیزنکاست،

... هاي بازنشستگی کشوري، لشکري و تأمین اجتماعی و قانون اصالح سن فرزندان ذکور مشمولین صندوق
قانون حمایت  48ماده .3/8/1373قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب . 20/5/1387مصوب 

1389قانون برنامه پنجم توسعه مصوب  38ماده .1/12/1391 از خانواده مصوب
 4/7/58مصوباجتماعىتأمینقانون 55مادهاصالحقانونىالیحهاستنادبه 55مادهبوالفبند  .3

پزشـک ازکـه شـدگانى  بیمهبراىمستقیمروش )الف« ازبودعبارتقدیممتن .استتغییرکرده
غیرروش)ب .نمایند مىاستفادهسازماناینبهمتعلقدرمانىامکاناتسایرو ها بیمارستاندرمانگاه،
داشـت خواهندعملآزادىبیمارستاندرمانگاهپزشکانتخابدرکهشدگانى بیمهبراىمستقیم
الزامقانون :نکنیز».دهد میانجامدرمانىخدماتخریدطریقازراخوددرمانىتعهداتوسازمان



  .شود اولویت درمان به روش مستقیم داده مى )الف
استفاده از روش درمان غیرمستقیم با اختیار و تشخیص وزارت بهدارى ) ب

هد بود که وزارت بهداشـت درمـان و   اى خوا نامه و بهزیستى به موجب آیین
روز پس از تصویب این ماده واحده تهیه و  15آموزش پزشکى ظرف مدت 

  .به مرحله اجرا در خواهد آورد
ماه از تاریخ  اى که ظرف شش نامه هاى فوق طبق آیین ضوابط استفاده از روش .تبصره

» ات درمانىتأمین خدم«تصویب این قانون تهیه و به تصویب شوراى فنى سازمان 
  .گردد خواهد رسید تعیین مى

دیده کـه   شدگان آسیب به منظور توانبخشى، ترمیم و تجدید فعالیت بیمه .56ماده
بـراى   1»تأمین خـدمات درمـانى  «اند سازمان  قدرت کار اولیه خود را از دست داده

هایى که از طرف شوراى   نامه آنها به کارهاى مناسب دیگر طبق آییناشتغال 
زمان مذکور پیشنهاد و به تصـویب شـوراى عـالى سـازمان خواهـد      فنى سا

  .اى معلولین اقدام خواهد نمود رسید از طریق مؤسسات حرفه
ـتان بـه         .57ماده ـا از شهرس ـتا ی ـال او از روس ـتلزم انتق ـار مس در صورتى که معالجه بیم

ـازم  ان شهرستان دیگر باشد ترتیب نقل و انتقال طبق ضوابطى خواهد بود که از طرف س
   2.رسد پیشنهاد و به تصویب شوراى فنى سازمان مذکور می» تأمین خدمات درمانى«

ایـن قـانون    54هـاى مقـرر در مـاده     افراد خانواده بیمه شده که از کمک .58ماده
  :کنند عبارتند از استفاده مى

  .همسر بیمه شده .1
شـود و   شوهر بیمه شده در صورتى که معاش او توسط بیمه شده زن تأمین مى .2

 91سن او از شصت سال متجاوز باشد یا طبق نظر کمیسیون پزشکى موضوع ماده 
  .این قانون ازکارافتاده شناخته شود

   3:فرزندان بیمه شده که داراى یکى از شرایط زیر باشند .3
کمتر از هجده سال تمام داشته باشـند و در مـورد فرزنـدان انـاث بـه شـرط        )الف

ى و یا منحصراً طبق گواهى یکى از مؤسسات رسمى نداشتن شوهر تا بیست سالگ

                                                                                  
مـورخ   429هـاي   دادنامـه  ،16/7/85مصـوب متفرقـه خسـارات پرداخـت بهرگ بیمه هاى سازمان

هیئت عمـومی دیـوان عـدالت     27/12/1383مورخ  496، 25/5/1383مورخ  205، 14/12/1380
.اداري در ارتباط با این ماده است

 أمینتـ قانون3مادهبوالفبندبندهاىاجراىبهاجتماعىتأمینسازمانالزامقانون« موجببه  .1
.استشدهمحولاجتماعىتأمینسازمانبهتعهداتایناجراى»اجتماعى

تـأمین قـانون 3مـاده بوالـف بنـدهاى اجراىبهاجتماعىتأمینسازمانالزامقانونموجببه  .2
.استشدهمحولسازمانبهتعهداتاین،21/1/1368مصوب اجتماعى

 کشورى،بازنشستگىهاى صندوقمشمولینذکورفرزندانسناصالحقانونواحدهمادهموجببهبنداین  .3
قانون1مادهیکتبصره» ج«بندموجببه.استیافتهتغییر 20/5/87مصوباجتماعىتأمینولشگرى
ـاعى تـأمین  قانون 58مادهموضوع) فرزندانبیمهحق26/2/1372مصوبخانوادهجمعیتتنظیم اجتم
صورت بهشوند مى متولدقانوناینتصویبازیکسالازپسکهبعدوچهارمفرزندانبراى(1354مصوب
/ 5010شـماره  ادارىدستورگردد؛ مىدریافتبیمه شدهازاجتماعىتأمینتعرفهمطابق و تعیینجداگانه
ـان  سـرانه حـق وزیرانهیئت 13/11/78مورخمصوبه 25/12/1375مورخ 59779 شـدگان  بیمـه درم
بخشـنامه  ونمودهمنعکسراشدگان بیمهچهارمفرزندانواختیارىبیمهد،آزامشاغلوحرفصاحبان

نک نیز.استنمودهمشخصرابعدوچهارمفرزندتشخیصچگونگى27/9/74مورخفنى 1/ 618شماره
.8/7/86مصوبکشورىخدماتمدیریتقانونبه



  .آموزشى به تحصیل اشتغال داشته باشند
در اثر بیمارى یا نقص عضو طبق گواهى سازمان تأمین خدمات درمانى قادر به  )ب

  .کار نباشد
پدر و مادر تحت تکفل بیمه شده مشروط بر اینکه سن پدر از شصت سال و سن  .4

هاى پزشکى  متجاوز باشد و یا اینکه به تشخیص کمیسیون مادر از پنجاه و پنج سال
  .ازکارافتاده باشند و در هرحال از سازمان مستمرى دریافت ننمایند 91موضوع ماده 

گیرنـد و   هاى توانبخشى قرار مى شدگانى که تحت معالجه و یا درمان بیمه .59ماده
ار نیستند بـه شـرط   بنا به تشخیص سازمان تأمین خدمات درمانى موقتاً قادر به ک

عدم اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق استحقاق دریافت غرامت دستمزد را 
  :با رعایت شرایط زیر خواهند داشت

اى  هاى حرفـه  بیمه شده براثر حوادث ناشى از کار و غیرناشى از کار یا بیمارى ) الف
  .تحت درمان قرار گرفته باشد

بب بیمارى و طبق گواهى پزشـک احتیـاج بـه    در صورتى که بیمه شده به س )ب
استراحت مطلق یا بسترى شدن داشته باشد و در تاریخ اعالم بیمارى مشـغول بـه   

   1.کار بوده و یا در مرخصى استحقاقى باشد
حوادث ناشى از کار حوادثى است که درحین انجام وظیفه و به سـبب آن   .60ماده

ین انجام وظیفه تمام اوقـاتى اسـت کـه    مقصود از ح. افتد براى بیمه شده اتفاق می
ها و محوطه آن مشـغول کـار    بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان

 .دار انجام مأموریتى باشد باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده
نبخشـى و  اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا براى معالجات درمانى و توا

اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام وظیفه محسوب 
ـاده   گردد مشروط بر اینکه حادثه در زمان  مى ـاق افت عادى رفت و برگشت به کارگاه اتف

ـه     براى بیمه شده حین اقدام براى نجات سایر بیمه باشد حوادثى که ـاعدت ب شـدگان و مس
   2.شود دثه ناشى از کار محسوب مىافتد حا آنان اتفاق می

اى به موجب جدولى که به پیشنهاد هیئـت مـدیره بـه     هاى حرفه بیمارى .61ماده
گردد مدت مسؤولیت سازمان  تصویب شوراى عالى سازمان خواهد رسید تعیین مى

اى پـس از   هاى حرفـه  نسبت به درمان هر یک از بیمارى» تأمین خدمات درمانى«
  .شود به شرحى است که در جدول مزبور قید مى تغییر کار بیمه شده

   3:باشد مدت پرداخت غرامت دستمزد ایام بیمارى و میزان آن به شرح زیر مى .62ماده

                                                
، 31/3/74انبازان انقالب اسالمی مصوب ، قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی جکارقانون 74ماده :نک  .1

 364هاي  ؛ دادنامه14/6/1380نامه نرخ و مأخذ حق بیمه حوادث ناشی از حوادث حوادث کار مصوب  آیین
.هیئت عمومی دیوان عدالت اداري 19/9/1385مورخ  536- 535، 19/10/1387مورخ 

درکـه شـدگانى  بیمـه کلیهربارهداجتماعىتأمینقانون ...و 60موادشمولقانونىالیحهحسب  .2
درجـه بهیاگردیدهکلىازکارافتادگىیاجزئىازکارافتادگىعضو،نقصدچاراخیر انقالبجریان
شدهشناخته 60مادهمصادیقازنیزانقالبدورانحوادث،26/6/58مصوب اند رسیدهشهادترفیع
بـه راجـع قـانون بـه  نیزو8/5/1370بمصوالذکرفوقالیحهاصالح قانونبهرابطهایندراست،

یاشدهمعلولیاشهیدمسلحنیروهاىباهمکارى علتبهکهشدگانى بیمه دربارهمستمرىبرقرارى
.شودمراجعه1/9/1367مصوبجانبازان بازنشستگىنحوهقانونو18/11/1360مصوبشوند مى

علـت بـه کهشدگانى بیمهبهروزانهقحقویامزدآخرینمعادلدستمزدغرامتپرداختقانونبه  .3



اى و به  غرامت دستمزد از اولین روزى که بیمه شده بر اثر حادثه یا بیمارى حرفه .1
داخـت  قادر بـه کـار نباشـد پر   » تأمین خدمات درمانى«موجب تشخیص سازمان 

در مواردى که عدم اشتغال به کار و معالجه به سبب بیمارى باشـد در  . خواهد شد
صورتى که بیمار در بیمارستان بسترى نشود غرامت دستمزد از روز چهارم پرداخت 

  .خواهد شد
تـأمین  «پرداخت غرامت دستمزد تا زمانى که بیمه شده به تشـخیص سـازمان    .2

ه و به موجب مقررات این قانون ازکارافتاده شناخته قادر به کار نبود» خدمات درمانى
  .نشده باشد ادامه خواهد یافت

اى که داراى همسر یا فرزند یا پدر و یـا مـادر تحـت     غرامت دستمزد بیمه شده .3
  .گردد تکفل باشد به میزان سه چهارم آخرین مزد یا حقوق روزانه او پرداخت مى

یا فرزند یا پدر و یا مـادر تحـت تکفـل    اى که همسر  غرامت دستمزد بیمه شده .4
باشد مگر اینکه بیمـه   نداشته باشد معادل دوسوم آخرین مزد یا حقوق روزانه او مى

بسترى شود کـه در ایـن صـورت    » تأمین خدمات درمانى«شده به هزینه سازمان 
  .دوم آخرین مزد یا حقوق روزانه وى خواهد بود غرامت دستمزد معادل یک

اى را براى معالجه بـه شهرسـتان    بیمه شده» تأمین خدمات درمانى« هرگاه سازمان .5
دیگر اعزام دارد و درمان او را به طور سرپایى انجام دهد عالوه بر غرامت دستمزد متعلق 
معادل صددرصد غرامت دستمزد روزانه هم بابت هزینه هر روز اقامت او پرداخت خواهد 

دام که بیمار احتیاج به همـراه داشـته   در صورتى که به تشخیص پزشک معالج ما. شد
دستمزد بیمه شده نیـز بـه    درصد حقوق یا باشد عالوه بر مخارج مسافرت معادل پنجاه

   1.همراه بیمار از طرف سازمان پرداخت خواهد شد
ها یا حوادث، آخرین مزد یا حقوق روزانه بیمه شـده بـه    در مورد بیمارى .63 ماده

یام بیمارى عبارت است از جمع کل دریافتى بیمه منظور محاسبه غرامت دستمزد ا
روز قبل از شروع  90در آخرین . شده که به مأخذ آن حق بیمه دریافت شده است

کنند  شدگانى که کارمزد دریافت مى بیمارى تقسیم به روزهاى کار و در مورد بیمه
 آخرین مزد عبارت است از جمع کل دریافتى بیمه شده که به مأخذ آن حق بیمـه 

روز قبل از شروع بیمارى تقسیم بر نود مشروط بر  90دریافت شده است در آخرین 
اینکه غرامت دستمزد این مبلغ از غرامت دستمزدى که به حداقل مزد کارگر عادى 

در صورتى که بیمه شده دریافت کننده کـارمزد ظـرف   . گیرد کمتر نباشد تعلق مى
کرده باشد متوسط دستمزدى که  سه ماه مذکور مدتى از غرامت دستمزد استفاده

مبناى محاسبه غرامت دستمزد مذکور قرار گرفته است به منزله دستمزد روزانه ایام 
  .شد        بیمارى تلقى و در محاسبه منظور خواهد

در مواردى که کارفرمایان طبق قوانین و مقررات دیگـرى مکلـف باشـند     .64 ماده
تـأمین خـدمات   «پرداخت نمایند سازمان شدگان بیمار خود را  حقوق یا مزد بیمه

  .دار معالجه آنها طبق مقررات این قانون خواهد بود فقط عهده» درمانى

                                                                                  
 536و 535ىها دادنامهو 1367مصوبشوند مییاشدهمجروح .ا.ا.جمسلحنیروهاى باهمکارى

.شود مراجعه اداري عدالت دیوان عمومی هیئت 19/9/1385مورخ
 تأمینمانسازجایگزیناجتماعى،تأمینسازماندرمانى،خدماتتأمینسازمانانحاللبهتوجهبا  .1

  .استشدهدرمانىخدمات



در مواردى که کارفرمایان طبق قوانین دیگرى مکلف باشند حقوق کارگران  .تبصره
دار معالجه آنها طبق مقررات این  مسلول خود را پرداخت نمایند سازمان فقط عهده

   1.بود قانون خواهد
در صورت وقوع حادثه ناشى از کار، کارفرما مکلف است اقدامات الزم اولیه  .65 ماده

را براى جلوگیرى از تشدید وضع حادثه دیده به عمل آورده و مراتب را ظرف سـه  
در صورتى که کارفرما بابت اقدامات اولیـه  . روز ادارى کتباً به اطالع سازمان برساند

ـانى «شده باشد سازمان اى  مذکور متحمل هزینه ـاى    هزینـه » تأمین خدمات درم ه
  .مربوط را خواهد پرداخت

در صورتى که ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشى از عدم رعایت مقررات  .66 ماده
حفاظت فنى و بروز بیمارى ناشى از عدم رعایت مقررات بهداشتى و احتیاط الزم از 

و سـازمان  » تـأمین خـدمات درمـانى   «مان طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده ساز
ها و غیره را پرداخته و طبق ماده  هاى مربوط به معالجه و غرامات و مستمرى  هزینه

  .این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود 50
تواند با پرداخت معادل ده سال مستمرى موضوع این مـاده بـه    مقصر مىـ 1تبصره 

  .لذمه شودا سازمان از این بابت بري
هرگاه بیمه شده مشمول مقررات مربوط به بیمـه شـخص ثالـث باشـد در     ـ 2تبصره 

هاى مقرر  صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانى و یا شخصاً کمک
هـاى بیمـه موظفنـد     در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهنـد داد و شـرکت  

   2.رحدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازندها را د خسارات وارده به سازمان
بیمه شده زن یا همسر بیمه شده مرد در صورتى که ظرف یک سال قبل  .67 ماده

تواند به شرط عدم  از زایمان سابقه پرداخت حق بیمه شصت روز را داشته باشد مى
مزد یا کمک باردارى دوسوم آخرین . اشتغال به کار از کمک باردارى استفاده نماید

باشد که حداکثر براى مدت دوازده هفته جمعاً  مى 63حقوق بیمه شده طبق ماده 
   3.قبل و بعد از زایمان بدون کسر سه روز اول پرداخت خواهد شد

بیمه شده زن یا همسر بیمه شده مرد در صورتى که در طول مدت یـک   .68 ماده

                                                
در . 18/11/1333مصـوب سلبیمارىپیشگیرىومسلولکارمندانحمایتبهمربوطقانون :نک  .1

.استگردیدهدرمانىخدماتتأمینسازمانجایگزیناجتماعىتأمین سازماناین ماده
درمانى خدماتسازمانیگزینجااجتماعىتأمینسازماندرمانى،خدماتسازمانانحاللبهتوجهبا  .2

 وزارتــ 92 مـاده « دارد مـی مقـرر 11/6/1383مصوبتوسعهچهارمبرنامه92 مادهنیز. گردد مى
شـرط وقیـد بـدون وفـورى درمـان بـه نسبتاست،مکلفپزشکىآموزشودرمانبهداشت،

تأمینمنظوربه. کنداقدامدرمانىوبهداشتىخدماتمراکزدررانندگى،وسوانححوادثمصدومین
توسـط مازادوسرنشینثالث،شخص بیمهحق 10% درصددهفوق، خدماتارائهبراىالزممنابع

آموزشودرمانبهداشت،وزارتاختصاصىدرآمدهاى حساببهووصولتجارىبیمههاى شرکت
واى جادهترافیکى، مصدومانکلیهدرمان ىها هزینهوگردد مىواریزکلدارىخزانهنزدپزشکى
اینتوزیع .شدخواهدپرداختموجود منابعسایروحساباینبههشدواریزوجوهمحلازرانندگى

آموزشودرمانبهداشت، وزارتتوسطپایهگربیمههاى سازمانازیکهرعملکردبراساسمنابع
.کارقانون 95 و85 ماده :نکنیز .گرفتخواهدصورتباریکماهششهرپزشکى،

ترویجقانون 3مادهنظام، مصلحتتشخیصمجمع 1369سالمصوبکارقانون 76ماده: نک نیز  .3
، دادنامـه  26/2/72مصـوب جمعیـت وخانوادهتنظیمقانون، 22/12/74مصوب...ومادرشیرباتغذیه
.هیئت عمومی دیوان عدالت اداري 6/6/1385مورخ  275



هـا و   از کمـک سال قبل از وضع حمل حـق بیمـه شصـت روز را پرداختـه باشـد      
هاى طبى و معالجات قبل از زایمان و حـین زایمـان و بعـد از وضـع حمـل        معاینه

بنا به درخواست بیمه شـده  » تأمین خدمات درمانى«سازمان . استفاده خواهد کرد
هاى مذکور مبلغى وجه نقد به بیمه شده پرداخـت نمایـد،    تواند به جاى کمک مى

تـأمین خـدمات   «طرف هیئـت مـدیره سـازمان    اى که از  نامه مبلغ مزبور در آیین
   1.رسد تعیین خواهد شد تهیه و به تصویب شوراى عالى سازمان می» درمانى

هـایى   در صورتى که بیمه شده زن و یا همسر بیمه شده مرد بـه بیمـارى   .69 ماده
آور باشد یا پس از زایمان فوت شود شیر  مبتال شود که شیردادن براى طفل او زیان

  .ماهگى تحویل خواهد شد 18ز تا مورد نیا
  

  2ازکارافتادگى :فصل ششم

شدگانى که طبق نظر پزشک معـالج غیرقابـل عـالج تشـخیص داده      بیمه .70ماده
شوند پس از انجام خدمات توانبخشى و اعـالم نتیجـه توانبخشـى یـا اشـتغال       مى

                                                
کمـک  .اسـت شدهدرمانىخدماتتأمینسازمانجایگزیناجتماعىتأمینسازمانمادهایندر  .1

مرخصىدوراندرمزدجاىبهباردارىکمکرواینازهستندمرتبطزایمانمرخصى وباردارى
مجمع 1369سالمصوبکارقانون 76مادهبهعنایتبازایمان،مرخصىدرخصوص .شود مىاعطا

سالمصوبمادرشیرباتغذیهترویجقانونعى،اجتماتأمینقانون 67 مادهنظام، مصلحتتشخیص
بهتوجهبازایمانمرخصىمدت 1354 - 1369 فاصله درکهگرفتنتیجهگونه اینتوان مى 1380

روز 90ازکـارگر زنـان  1369 - 1374 درفاصلهاست،بودهروز 84اجتماعىتأمینقانون 67ماده
یاروز90مدتتمامدروروز، 104  ازتوامانمانزایصورتدرواند بودهبرخوردارزایمانمرخصى

همسرانواجتماعى تأمینقانونمشمولینسایرامااند بودهباردارىکمکدریافتمستحقروز 104
سال فاصلهدر.هستنداجتماعىتأمینقانون 67مادهشمولتحتهمچنانکارگرمردبیمه شده

تمامدرویافتهافزایشروز) 120( ماه 4بهشیردههبیمه شدزنانزایمانمرخصىتاکنون 1374
بیمه شدههمسرانیاغیرشیردهبیمه شدهزنان.هستندباردارىکمکدریافتمستحق مدتاین
تاکنون 1380سالازهستند؛کارقانون 76یااجتماعىتأمینقانون 67 مادهتابعموردحسبمرد

) 150(ماه5دوقلوحملوضعبراىدهند میشیررادخو فرزندکهمادرانىزایمانمرخصىمدت
بـا تغذیهترویجقانون 3مادهموجببهوبوده روز )365( یکسالبیشتروقلو 3زایمانبراىوروز
زایمـان مرخصـى  1386اصالحى و 374مصوبشیردهىدوراندرمادرانازحمایتومادرشیر
تمامدرواستماه 6 غیردولتىودولتىهاى بخشدرددهن میشیرراخودفرزندکهمادرانىبراى
 26/2/72مصوبخانوادهتنظیمقانونموجببههستند؛باردارىکمکدریافتمستحقمدتاین

.گیرد نمىتعلقبعد،وچهارمفرزندانبراىباردارىوزایمانمرخصى
دربارهوظیفهحقوقبرقرارىبهراجعقانونىالیحه:شودرجوعزیرقوانینبهازکارافتادگىمورددر  .2

بهیاازکارافتادهایراناسالمىانقالبدرجریانکهاجتماعىتأمینقانونمشمولینودولتکارکنان
الیحهبهتبصرهیکالحاققانونىالیحه،21/9/1358مصوبشوند، مىیاشدهنائلشهادتدرجه
مسـتمرى برقرارىبهراجعقانون؛27/12/1358مصوب ....وظیفهحقوقبرقرارىبهراجعقانونى
مصـوب بشوندیاشده معلولیاشهیدمسلح،نیروهاىباهمکارىعلتبهکهشدگانى بیمهدرباره

 ...جانبازانبهتکفلتحتعائلهوظیفهوازکارافتادگىوظیفهحقوقبرقرارىقانون؛18/11/1360
ـ 6/11/1363مصوب ...برقرارىقانونچهارمادهبهتبصرهیکالحاققانون؛25/11/1361مصوب
قانونىالیحهاصالحقانون؛26/6/1358مصوب74، ...، 72، 71، 70، 60 موادشمولقانونىالیحه
مجمـع  1369سـال مصـوب کارقانون 76ماده 18/5/1370مصوب...، 71، 70، 60 موادشمول

تبصـره و 22/12/74مصـوب ...وادرمـ شیرباتغذیهترویجقانون 3مادهنظام، مصلحتتشخیص
و26/2/72مصـوب جمعیـت وخـانواده تنظـیم قـانون ماده،همینبه 22/12/80مصوبالحاقى

.27/9/84مورخفنى 1/ 618شمارهبخشنامه



خود این قانون توانایى  91هاى پزشکى مذکور در ماده  چنانچه طبق نظر کمیسیون
  :را کالً یا بعضاً از دست داده باشند به ترتیب زیر با آنها رفتار خواهد شد

هرگاه درجه کاهش قدرت کار بیمه شده شصت وشش درصد و بیشتر باشـد   )الف
  .شود ازکارافتاده کلى شناخته مى

چنانچه میزان کاهش قدرت کار بیمه شده بین سى و سه تـا شصـت و شـش     )ب
  .شود اشى از کار باشد ازکارافتاده جزئى شناخته مىدرصد و به علت حادثه ن

اگر درجه کاهش قدرت کار بیمه شده بین ده تا سى و سه درصد بوده و موجب  )ج
  .آن حادثه ناشى از کار باشد استحقاق دریافت غرامت نقص مقطوع را خواهد داشت

ازکارافتـاده  اى  اى که دراثر حادثه ناشى از کار یا بیمارى حرفـه  بیمه شده .71 ماده
کلى شناخته شود بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بیمه استحقاق دریافت 

  .مستمرى ازکارافتادگى کلى ناشى از کار را خواهد داشت
ازکارافتادگى کلى ناشى از کار عبارت است از یک  میزان مستمرى ماهانه .72 ماده

ام  سی
1

30
ه شده ضرب در سنوات پرداخت حـق بیمـه   مزد یا حقوق متوسط بیم 

مشروط بر اینکه این مبلغ از پنجاه درصد مزد یا حقوق متوسط ماهانه او کمتر و از 
شدگانى که داراى همسر بوده یا فرزند یـا   در مورد بیمه. صددرصد آن بیشتر نباشد

پدر یا مادر تحت تکفل داشته باشند و مستمرى استحقاقى آنها از شصـت درصـد   
یا حقوق متوسط آنها کمتر باشد عـالوه بـر آن معـادل ده درصـد مسـتمرى      مزد 

تجـاوز  % 60عنوان کمک مشروط بر آنکه جمع مستمرى و کمـک از   استحقاقى به
   1.نکند پرداخت خواهد شد

شوهر یا فرزند یا پدر یا مادر با شرایط زیر تحت تکفل بیمـه شـده محسـوب    ـ 1تبصره 
   2:شوند مى
هاى پزشکى  سال متجاوز باشد و یا به تشخیص کمیسیونسن شوهر از شصت  .1

این قانون ازکارافتاده کلى بوده و در هر دو حالت به حکم این قانون  91موضوع ماده 
  .مستمرى دریافت ننماید و معاش او توسط زن تأمین شود

  .این قانون باشند 58ماده  3فرزندان بیمه شده که حائز شرایط مذکور در بند  .2
پدر از شصت و سن مادر از پنجاه و پنج سـال بیشـتر بـوده یـا اینکـه بـه       سن  .3

این قانون ازکارافتاده باشند و معاش  91هاى پزشکى موضوع ماده  تشخیص کمیسیون
  .آنها توسط بیمه شده تأمین و در هرحال به موجب این قانون مستمرى دریافت ندارند

وضوع این ماده عبـارت اسـت از   مزد یا حقوق متوسط ماهانه بیمه شده مـ 2تبصره 
جمع کل مزد یا حقوق او که به مأخذ آن حق بیمه دریافت گردیده ظرف هفتصد و 

اى که منجـر بـه    بیست روز قبل از وقوع حادثه ناشى از کار یا شروع بیمارى حرفه
  .ازکارافتادگى شده است تقسیم بر روزهاى کار ضرب در سى

                                                
الحاقو 1354مصوباجتماعىتأمینقانون 76مادهتبصرهو 77و 72مواداصالحقانونموجببه  .1

 یک( به) وپنجم سی یک( عبارتاسالمى،شوراىمجلس 16/12/1371صوبم 76مادهبهدوتبصره
قانون راجع به افزایش مستمري دریافت کنندگان مستمري جزئی : نک. استیافتهتغییربه) ام سی

.مجلس شوراي اسالمی 15/2/1362ناشی از کار مصوب 
ممنوعیـت درخصـوص عدالت،دیوانعمومىهیئت1/10/1381مورخ 349شمارهدادنامه :نک  .2

  .وىحیاتزماندرصرفاًبیمه شده،والدینکفالتموضوع بررسى



وشش  وسه تا شصت حادثه ناشى از کار بین سیاى که در اثر  به بیمه شده .73 ماده
درصد توانایى کار خود را از دست داده باشد مستمرى ازکارافتادگى جزئى ناشى از 

میزان مستمرى عبـارت اسـت از حاصـل ضـرب درصـد      . کار پرداخت خواهد شد
این  72ازکارافتادگى در مبلغ مستمرى ازکارافتادگى کلى استحقاقى که طبق ماده 

   1.گردد یین مىقانون تع
ـایى   اى که در اثر حادثه ناشى از کار بین ده تا سی بیمه شده .74 ماده وسه درصد توان

کار خود را از دست داده باشد استحقاق دریافت غرامت نقص عضو را خواهـد داشـت   
ـاده    میزان این غرامت عبارت است از سی وشش برابر مستمرى استحقاقى مقـرر در م

  .رصد ازکارافتادگىاین قانون ضربدر د 72
اى که ظرف ده سال قبل از وقوع حادثه غیرناشى از کار یا ابتال  بیمه شده .75 ماده

به بیمارى، حداقل حق بیمه یک سال کار را که متضمن حـق بیمـه نـود روز کـار     
ظرف یک سال قبل از وقوع حادثه یا بیمارى منجر به ازکارافتادگى باشد پرداخـت  

ـادگى کلـى     نموده باشد در صورت از ـتمرى ازکارافت ـتفاده از مس کارافتادگى کلى حق اس
   2.غیرناشى از کار ماهانه را خواهد داشت

محاسبه متوسط دستمزد و مستمرى ازکارافتادگى موضـوع مـاده فـوق بـه      .تبصره
  .آن صورت خواهد گرفت 2این قانون و تبصره  72ترتیب مقرر در ماده 

  

  3بازنشستگى :فصل هفتم

                                                
ـار ازناشـى جزئـى ازکارافتادگىمستمرىکنندگان دریافتمستمرىافزایشبهراجعقانونرعایتبا  .1 ک

.استصحیح 72مادهکهگردیدهذکر) 70( ماده 1354مصوبقانونمتندر،15/10/1362مصوب
شروعتشخیصمقامدرخصوص اداري عدالت دیوان عمومی هیئت 23/3/77مورخ 61شمارهادنامهد :نک  .2

پزشـکى کمیسـیون نظـر اعتبارواجتماعىتأمینقانون 75مادهاجراىجهتبیمه شدهبیمارىنوعو
 عدالت دیوان عمومی هیئت 17/2/1385مورخ 79شمارهدادنامهو .آنوتاریخنوعوبیمارىدرخصوص

.دیوان عدالت اداري 23/3/77مورخ 61شمارهدادنامهدرتاریخقیدحذفدرخصوص اداري
کسورانتقالنحوهقانونىالیحهـ:استالزمنیزذیلمقرراتبهتوجهفصلاینمقرراتمطالعهدر  .3

ــ  27/9/1358مصوب اجتماعىتأمینسازمانبهایراناتمىانرژىسازمانکارکنانبازنشستگى
شاغلینوعادىمعلولینوتحمیلىجنگوایراناسالمىانقالبجانبازانبازنشستگىنحوهونقان

قـانون ــ .30/5/68مصـوب  .آناجرایـى نامه آیینو .1/9/1367مصوبآور زیانوسخت مشاغل
جنگـى مناطقبهکهکسانىومهاجرانازدستهآنبازماندگانمستمرىیاوظیفهحقوقبرقرارى
و9/6/1372مصـوب  .شـوند  مـى  فـوت یامعلولمنفجرهموادبابرخوردعلتبهومودهن مراجعت

جانبازاناجتماعىواستخدامىتسهیالتقانون 6مادهـ 20/10/1373 مصوب آناجرایىنامه آیین
افرادازدستهآنبهآزادگانبهمربوطتسهیالتاعطاىقانونـ31/3/1374مصوباسالمىانقالب

نحـوه قـانون ـ30/2/77مصوب .اند داشتهسیاسى محکومیتاسالمىانقالبپیروزىازقبلتاکه
اجتماعى تأمینقانوندرمقررمزایاىازاستفادهبراىاجتماعىتأمینسازمانبهمنتقلهسابقهتأثیر

بیمهقانونـ 7/11/1383و قانون استسفاریۀ آن مصوب  26/2/1380مصوب 1354تیرماهمصوب
قـانون  ــ 11/9/1376مصوبزیلووگلیمقالیچه،قالى،بافندگانازکارافتادگىوفوتگى،بازنشست
کارکنـان سـایر وهـا  خـانواده شـاغل، بـانوان بازنشسـتگى بـه مربـوط مقـررات ازاى پـاره اصالح
جانبـاز شـهید، مسـتخدمین اشـتغال حالـت قانونـمی  اسالشوراىمجلس 13/2/1379مصوب

 6تبصرهاصالحقانونـ 30/6/1372مصوب تحمیلىجنگواسالمىانقالبالثرمفقوداوازکارافتاده
قانون 74و 31، 14،21،23موادـ30/6/1372مصوب ...شهیدمستخدمیناشتغالحالتقانون

مجلس 27/10/1366مصوبدولتىهاى دستگاهانسانىنیروىتعدیلنحوهقانونـ 29/8/1369کار
اسـتخدام قـانون وظیفـه وبازنشسـتگى مقرراتاصالحقانونـ)18،9،10،مواد( اسالمىشوراى



لین این قانون در صورت حایز بودن شـرایط زیـر حـق اسـتفاده از     مشمو .76 ماده
   1.مستمرى بازنشستگى را خواهند داشت

حداقل ده سال حق بیمه مقرر را قبل از تاریخ تقاضـاى بازنشسـتگى پرداختـه     .1
 3نگاه کنید به جـزء  . حداقل حق بیمه مقرر در این ماده تغییر کرده است. (باشند

  .)ره دو همین مادهبند ب قانون اصالح تبص
  .وپنج سال تمام رسیده باشد سن مرد به شصت سال تمام و سن زن به پنجاه .2

سال تمام کار کرده و در هر مورد حق بیمه مدت مزبـور را   30کسانى که ـ 1تبصره 
سال  45سال و سن زنان  50به سازمان پرداخته باشند در صورتى که سن مردان 

   2.مستمرى بازنشستگى نمایندتوانند تقاضاى  تمام باشد مى
کارهایى است کـه در آنهـا عوامـل فیزیکـى،     آور  کارهاى سخت و زیان )ـ الف2تبصره 

شیمیایى، مکانیکى و بیولوژیکى محیط کار، غیر استاندارد بـوده و در اثـر اشـتغال    

                                                                                  
)شدهآزاداسراى( آزادگانازحمایتقانونـ اسالمى شوراىمجلس 13/12/1368مصوبکشورى

 1تبصره»ب«بنداصالحقانونـ)26و1،2،13،14ماده 13/9/1368(مصوبکشوربهورودازبعد
 13/12/1368مصوب کشورى،استخدامقانونوظیفهوبازنشستگىمقرراتاصالحقانون) 2( ماده

مـدارس تأسـیس قـانون  25مـاده 1386قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 
قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل  10؛ مادة 1387سالاصالحاتو5/3/67مصوبغیرانتفاعى

  الحات بعدي، با اص 26/5/1382و نوسازي صنایع کشور مصوب 
  1380 مصوباجتماعىتأمینقانون)76(مادهبهالحاقى)2(تبصرهاصالحیهاستفساریهقانون  .1

سـالمت مخـل -آور زیانوسختمشاغلدرشاغلکارگرانآیا-واحدهماده:استفساریهموضوع
-بـر  نىگرانکارنظیرکنند، مىکارمشاغلقبیلایندرفصلىطور بهکه»هواوآببدمناطق«

بدونکهکارگرانىازدستهآنوموادغذایىسایریاقند کارخانجاتفصلىکارگران،ها پزخانه کوره
هـاى  کارگاهیاکارگاههماندرکار،ادامهدر ولیکندهند میدستازراخودکارموقتاًارادهومیل

مزایـاى مشمولموقتیاصلىفوجودانقطاعباشوند مى آور زیانوسختمشاغلدرشاغلمشابه
مشـمول بلى،:مجلسنظر یاخیر؟گردند مى اجتماعىتأمینقانون) 76(مادهبهالحاقى)2(تبصره
مادهبرمشتملفوققانون.شوند مى اجتماعىتأمینقانون) 76( مادهبهالحاقى) 2( تبصرهمزایاى
مجلـس پنج کهزاروسیصدوهشتادویماهفروردینبیستممورخیکشنبهروزعلنىجلسهدرواحده
.رسیدنگهبانشوراىتأییدبه6/2/1385تاریخدروتصویباسالمىشوراى

 16/12/1371مصوب ...اجتماعىتأمینقانون 76مادهتبصرهو 77و 72مواداصالحقانونباتبصرهاین  .2
ـاي  از لقبـ  کـه  افرادي مورد در ó تبصره«: از بودعبارتسابقمتن. استشدهاصالح  بازنشسـتگی  تقاض
 آنکه یا و اند کرده کار هوا و آب بد مناطق در متناوب سال پنج و بیست یا متوالی سال بیست مدت حداقل

ـاه  بازنشستگی سن اند داشته اشتغال) آور زیان( سالمتی مخل و سخت کارهاي به ـال  پـنج  و پنج ـام  س  تم
 صـورت  در باشـند  پرداختـه  سازمان به را مقرر بیمه حق و کرده کار تمام سال سی که کسانی. بود خواهد
 کارهاي و هوا و آب بد مناطق. کنند بازنشستگی مستمري تقاضاي توانند می تمام سال پنج و پنجاه داشتن

الى 463شمارهدادنامه:نک».شد خواهد تعیین وزیران هیئت مصوب مربوط نامه آیین موجب به آور زیان
ـاده  5بنـد ابطالموضوععدالتدیوانىعمومهیئت 3/12/1382مورخ 703 مـورخ تصـویبنامه  14م
قانونآور، زیانوسختکارهاىدربازنشستگىمستمرىتقاضاىدرخصوص وزیرانهیئت27/12/1380

کـه شـدگانى  بیمهازدسته آن« دارد میمقرر 26/1/1383مصوبکارقانون 14مادهبه 2تبصرهالحاق
تشـخیص مجمـع 14/7/1380مصـوب اجتماعىتأمینقانون) 76( ادهم) 2( تبصرهاصالحیهمشمول
طـى باطل علیهحقنبردىها جبههدرراخودوظیفهنظامخدمتآنکهشرطبههستندنظاممصلحت

 آورمحسوب زیانوسختکارهاىجزوآنانخدمتىسوابقباشندداشتهجبههدرداوطلبانهحضوریانموده
 دیـوان  عمومی هیئت يها دادنامهنیز،8/4/1384مصوبقانونایناجرایىنامه آیینبه :نکنیزشود؛ مى

ـاى  4/1 بخشنامهابطالدرخصوص7/8/1385مورخ 554 -  557شمارهبه اداري عدالت وسـخت کاره
اجراىجهت بیمه شدهبیمارىنوعوشروعتشخیصمقامدرخصوص23/3/77مورخ 61شمارهآور، زیان
ـارى درخصوصپزشکىکمیسیوننظراعتبارواجتماعىینتأمقانون 75 ماده ـاریخ ونـوع وبیم  .آن ت

شماره، 23/3/77مورخ 61شمارهدادنامهدرتاریخقیدحذفدرخصوص 17/2/1385مورخ 79 شماره
.13/4/1368مورخ  267، شماره کارافتادگىازشروعتاریختعییندرخصوص 17/3/1385مورخ 79



در وى ایجاد ) جسمى و روانى(هاى طبیعى  کارگر تنشى به مراتب باالتر از ظرفیت
تیجه آن بیمارى شغلى و عوارض ناشى از آن بوده و بتوان با بکـارگیرى  گردد که ن

آور بودن را  تمهیدات فنى، مهندسى، بهداشتى و ایمنى و غیره صفت سخت و زیان
   1.از آن مشاغل کاهش یا حذف نمود

هاى مشمول قانون تأمین اجتماعى که تمام یا برخـى از   کارفرمایان کلیه کارگاه .1
آور اعـالم گردیـده یـا     تشخیص مراجع ذیربط سـخت و زیـان   مشاغل آنها حسب

خواهند گردید، مکلفند ظرف دو سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت بـه ایمـن   
سازى عوامل شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و استانداردهاى مشخص شده در 

  . قدام نمایندهاى مربوطه و سایر قوانین موضوعه در این زمینه ا  نامه قانون کار و آیین
هاى مشمول قانون تأمین اجتمـاعى مکلفنـد قبـل از ارجـاع      کارفرمایان کارگاه .2

شدگان، ضمن انجام معاینات پزشکى آنان از لحاظ  آور به بیمه کارهاى سخت و زیان
موضوع مـاده  (قابلیت و استعداد جسمانى متناسب با نوع کارهاى رجوع داده شده 

اى آنان که حداقل درهـر   نسبت به انجام معاینات دوره، )اجتماعى قانون تأمین  90
سال نباید کمتر از یک بار باشد، نیز به منظور آگاهى از روند سالمتى و تشخیص به 

هاى   هنگام بیمارى و پیشگیرى از فرسایش جسمى و روحى اقدام نمایند، وزارتخانه
مهیـدات الزم را  بهداشت، درمان و آموزش پزشکى و کار و امور اجتماعى مکلفند ت

  .در انجام این بند توسط کارفرمایان اعمال نمایند
  ها حمایت )ب

افرادى که حداقل بیست سال متوالى و بیست و پنج سال متنـاوب در کارهـاى   .1
اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق بیمه مدت ) مخل سالمت(آور  سخت و زیان

. تقاضاى مستمرى بازنشستگى نمایندتوانند  مزبور را به سازمان پرداخته باشند مى
آور یـک و نـیم سـال     هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهاى سخت و زیـان 

 تـأمین  قـانون ) 76( ماده) 2( تبصره) ب( بند) 1( جزء تفسیر. محاسبه خواهد شد
1379 مصوب اصالحی اجتماعی
 تأمین قانون )76( ماده) 2( تبصره) ب( بند) 1( جزء مطابق آیا: استفساریه موضوع

 کارهـاي  در بیمـه   حـق  پرداخـت  سابقه1379/ 11/ 30مصوب اصالحی اجتماعی
 سال هر ازاء به عادي مشاغل در اشتغال از بعد یا قبل میزان، هر به آور زیان و سخت
شد؟ خواهد محاسبه سال) 1/ 5( نیم و یک سابقه

 میزان، هر به رآو زیان و سخت کارهاي در بیمه حق پرداخت سابقه بلی،: مجلس نظر
ـابقه،  سال هر ازاء به عادي مشاغل در اشتغال از بعد یا قبل ـیم  و یـک  س ـال ) 1/  5( ن  س

.شد خواهد محاسبه
ـاه  شـهریور  نهم و بیست مورخ شنبه سه روز علنی جلسه در فوق تفسیر  و یکهـزار  م
 شوراي تأیید به 6/7/1390 تاریخ در و شد تصویب اسالمی شوراي مجلس نود و سیصد

.رسید هباننگ

                                                
اینکهدرخصوصعدالتدیوانعمومىهیئت 29/9/1383مورخ 480الى 475ارهشمدادنامه :نک  .1

بـودن دایرزماندرشدهانجامآور زیانوسختکارهاىماهیتوطبیعتکارگاهوانحاللتعطیل
کـار قانون 52مادهموضوعآور زیانوسختکارهاىنامه آیین: نکنیزسازد، نمى منتفىراکارگاه
.پزشکىآموزشودرمانوبهداشتواموراجتماعىوکاروزراى مصوب 29/9/1371مصوب



  قانون تأمین اجتماعی ) 76(ماده ) 2(تبصره ) ب(بند) 1( تفسیر جزء قانون

  : موضوع استفساریه
افرادي که حداقل بیست سال متوالی و بیست و پـنج  «آیا مراد قانونگذار از عبارت 

در » اشتغال داشته باشند) مخل سالمت(آور  سال متناوب در کارهاي سخت و زیان
قانون تـأمین اجتمـاعی مصـوب    ) 76(ماده ) 2(اصالحیه تبصره ) ب(بند ) 1(جزء 

روز اشتغال در یک یا  7300مجلس شوراي اسالمی داشتن حداقل  30/11/1379
  آور در یک یا چند کارگاه است؟  چند شغل زیان

  : پاسخ مجلس
  . بلی، توالی اشتغال به قوت خود باقی است

سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد شنبه مورخ  تفسیر فوق در جلسه علنی روز سه
بـه تأییـد    11/2/1392 و نود و دو مجلس شوراي اسالمی تصویب شد و در تـاریخ 

. شوراي نگهبان رسید
  

شدگان موضوع این تبصره قبل از رسیدن به سابقه مقـرر در   در صورتى که بیمه .2
 این قانون دچار فرسایش جسمى و روحى ناشى از اشـتغال در کارهـاى سـخت و   

قـانون تـأمین    91موضـوع مـاده   (هاى پزشـکى   آور گردند با تأیید کمیسیون زیان
با هر میزان سابقه خدمت از مزایاى منـدرج در ایـن تبصـره برخـوردار     ) اجتماعى

  . خواهند شد
شدگان حداقل سابقه پرداخـت حـق بیمـه بـراى اسـتفاده از       درمورد سایر بیمه .3

قانون هر سال یک سال افزایش خواهد  مستمرى بازنشستگى از تاریخ تصویب این
  . یافت تا آنکه این حداقل به بیست سال تمام برسد

به نرخ %) 4(از تاریخ تصویب این قانون جهت مشموالن این تبصره، چهاردرصد  .4
حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعى افزوده خواهد شد که آن هـم در صـورت   

یا به طور اقساطى توسط کارفرمایان پرداخت تقاضاى مشموالن قانون، به طور یکجا 
  .خواهد شد

آور و نحوه احراز توالى و تنـاوب اشـتغال، نحـوه     تشخیص مشاغل سخت و زیان .5
تشخیص فرسایش جسمى و روحى و سایر موارد مطروحه در این تبصره به موجب 

اى خواهد بود که حداکثر ظرف مدت چهار مـاه توسـط سـازمان تـأمین      نامه آیین
هاى کار و امور اجتماعى و بهداشت، درمان و آموزش پزشکى   تماعى و وزارتخانهاج

   1.تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید
آور به  شدگانى که داراى سابقه پرداخت حق بیمه در کارهاى سخت و زیان بیمه .6

اى این قانون توانند با استفاده از مزای تاریخ قبل از تاریخ تصویب این قانون باشند مى
درخواست بازنشستگى نمایند در این صورت با احراز شـرایط توسـط بیمـه شـده،     
کارفرمایان مربوطه مکلفند حق بیمه مربوطه و میزان مستمرى برقرارى را تا احراز 

میزان مستمرى برقـرارى  %) 4(همچنین چهاردرصد ) 2(شرایط مندرج در تبصره 
ون را یکجا بـه سـازمان تـأمین اجتمـاعى     نسبت به سنوات قبل از تصویب این قان

                                                
نامه آیینتصویبباکهبودرسیدهوزیرانهیئتتصویببه 22/12/1380تاریخدرمذکورنامه آیین  .1

.تاسمجرىاخیرالذکرنامه آییناکنون هم 26/12/1385مورخمصوب جدید



   1.پرداخت نمایند
سال تمـام سـابقه پرداخـت حـق بیمـه باشـند        35شدگانى که داراى  بیمهـ 3تبصره 

   2.توانند بدون درنظر گرفتن شرط سنى مقرر در قانون تقاضاى بازنشستگى نمایند مى
سـن بـه شـرط    سـال  ) 42(سال سابقه کار و ) 20(زنان کارگر با داشتن ـ 4تبصره 

   3.توانند بازنشسته شوند روز حقوق مى) 20(پرداخت حق بیمه با 
ام متوسط مـزد یـا    میزان مستمرى بازنشستگى عبارت است از یک سی .77 ماده

وپـنج   حقوق بیمه شده ضربدر سنوات پرداخت حق بیمه، مشروط بر آنکه از سـی 

( ام سی
30

  .وز ننمایدمتوسط مزد یا حقوق تجا )35

متوسط مزد یا حقوق براى محاسبه مستمرى بازنشستگى عبـارت اسـت از    .تبصره
مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که براساس آن حق بیمه پرداخت گردیده ظـرف  

   4.آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر بیست و چهار
پنج سال پـس از  شدگانى را که حداقل  تواند بازنشستگى بیمه کارفرما مى .78 ماده

اند از سـازمان   رسیدن به سن بازنشستگى مقرر در این قانون به کار خود ادامه داده
  .تقاضا نماید

سازمان تأمین اجتماعى موظف است با درخواسـت کارفرمایـان واحـدهاى     .تبصره
) 76(شدگانى را که حایز شرایط مقرر در ماده  بردارى، بیمه صنعتى داراى پروانه بهره

چگـونگى تـأمین   . باشند بازنشسته نماید 3/4/1354أمین اجتماعى مصوب قانون ت
هاى احتمالى ناشى از اجراى این تبصره بـه تصـویب دولـت      منابع مربوط به هزینه

   5.خواهد رسید
هاى دولتى که به موجب قانون اکثریت سهام  در مورد مستخدمین شرکت .79 ماده

                                                
مصـوب  ... اجتمـاعى تـأمین قـانون  76مـاده تبصـره و 77و 72مـواد اصـالح قانونموجببه  .1

قانونموجببهخودنوبهبهنیزآن 2تبصرهکهشدالحاق 76مادهبه 3و 2 تبصره 16/12/1371
آنقبلىمتنواستشدهاصالح ...و 77و 72مواداصالحقانون 76مادهالحاقى 2تبصرهاصالح
هواوآببدمناطقدرمتناوبسال 25ومتوالىسال 20حداقلکهافرادىـ2تبصره«: بودچنین

موردهردروباشندداشتهاشتغال)سالمتىمخل(آور زیانوسختکارهاى بهآنکهیاوکردهکار
 45زنانسنوسال 50مردانسنکهصورتىدرباشندپرداخته سازمانبهرامزبورمدتبیمهحق
سختکارهاىوهواواببدمناطق .نمایندبازنشستگى ستمرىمتقاضاىتوانند مىباشدتمامسال

هزینهکاهشازتبصرهاینازناشىهزینهافزایش.بودخواهدمربوطهنامه آیینموجببهآور زیانو
.»شدخواهدتأمینمادههمین 1تبصرهاجراءازناشىسازمان

.16/12/1371مصوب ...اجتماعىتأمیننقانو 76تبصرهو 77و 72مواداصالحقانونحسباصالحى  .2
  .1/7/1376مورخواحدهمادهموجببهالحاقى  .3
مصـوب اجتمـاعى تـأمین قـانون  76مـاده تبصـره و 77و 72مواداصالحقانونحسبمادهاین  .4

عبارتبازنشستگىمستمرىمیزان«: ازبودعبارتآنقدیممتن. تاسکردهتغییر 16/12/1371
مشروطبیمهحقپرداختسنواتدر ضرببیمه شدهحقوقیامزد متوسطوپنجم یسیکازاست

سومبرنامهقانون 39مادهببند: نکنیز،»ننمایدتجاوز حقوقیامزدمتوسطصددرصدازآنکهبر
قانون برنامه پنجم  31و ماده .11/6/1383قانون برنامه چهارم توسعه مصوب  96ماده ) ح(بند /توسعه

1389صوب سال توسعه م
مـاده اصـالح وکشورصنایعنوسازىتسهیلمقرراتازبخشىتنظیمقانونموجببهتبصرهاین  .5

شدهاضافه 26/5/1382مصوب .ا.ا.جفرهنگىواجتماعىاقتصادىتوسعهسومبرنامهقانون) 113(
.دالت اداريهیئت عمومی دیوان عمومی دیوان ع 23/8/1378مورخ  310دادنامه شماره : ، نکاست



   1:ترتیب زیر رفتار خواهد شد آنها متعلق به بخش خصوصى شده یا بشود به
هــاى دولتــى و  مقــررات اســتخدامى شــرکت 33مســتخدمین مشــمول مــاده  .1

هاى دولتى که مشمول مقررات بازنشستگى و وظیفـه خـاص    مستخدمین شرکت
  .اند تابع مقررات بازنشستگى و وظیفه مورد عمل خود خواهند بود بوده

هاى اجتماعى هستند مشمول   بیمههاى دولتى که مشمول قانون  مستخدمین شرکت .2
  .مقررات این قانون خواهند شد

سایر مستخدمین تابع مقررات قانون حمایت کارمندان در برابر اثـرات ناشـى از    .3
   2.پیرى و ازکارافتادگى و فوت خواهند شد

و  3و  1نحوه احتساب سوابق خدمت دولتى مسـتخدمین مـذکور در بنـدهاى     .4
نشستگى توسط مستخدم و کارفرمـا و همچنـین ترتیـب    میزان پرداخت کسور باز

اى خواهد  نامه تعیین حقوق بازنشستگى و وظیفه مستخدمین آنان به موجب آیین
با همکارى سازمان امـورادارى و اسـتخدامى   ) وزارت رفاه اجتماعى(بود که توسط 

   3.رسد اجتماعى می کشور به تصویب شوراى عالى تأمین 
  

  مرگ :فصل هشتم

بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفى در یکى از حاالت زیر مستمرى  .80 ماده
   4:بازماندگان دریافت خواهند داشت

                                                
 حقـوق هماهنـگ نظامقانونوچهارمبرنامهقانون9مادهوتوسعهسومبرنامهقانون 27ماده: نک  .1

و 27/10/1367مصوبانسانىنیروىتعدیلنحوهقانون،23/6/1373مصوبوظیفهو بازنشستگى
هاي  امی شرکت، قانون مقررات استخد27/3/1365مصوببازنشستگىوبیمهحقانتقال نقلقانون

.5/3/1352دولتی مصوب 
موجـب به فوت، و ازکارافتادگی و پیري از ناشی اثرات برابر درکارمندانازحمایتقانونمشموالن  .2

مشمول 17/1/1365مصوبوبهزیستىبهدارىوزارتتشکیلقانون 11ماده3تبصرهالغاءقانون
. استشدهتصویب 22/8/56تاریخدرقانونایناجرایىنامه آیین .اند گرفتهقراراجتماعىتأمینقانون
بـه کشـورى  اسـتخدام قـانون وظیفـه وبازنشستگىمقرراتشمولبهراجعقانونىالیحه به: نک

، ماده شودمراجعه 10/9/58مصوباجتماعىتأمینقانونمشمولدولتىهاى شرکتمستخدمین
مصـوب   44هـاي کلـی اصـل     ه و اجراء سیاستقانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسع 16
.مجمع تشخیص مصلحت نظام 25/3/1387مجلس شوراي اسالمی و  8/11/1386

ونقـل قانونموردایندر .استشدهاجتماعىرفاهوزارتجایگزیناجتماعىتأمینورفاهوزارت  .3
بـه 18/11/1365تـاریخ بـه آننامه آیینو 27/3/1365تاریخبهنیزبازنشستگىوبیمهحق انتقال

.استرسیدهتصویب
 اجتماعىتأمینقانون83 - 82 - 81 - 80 - 74 - 73 - 72 - 70 - 60 موادشمولقانونىالیحه: کن  .4

ازکارافتادگىعضو،نقصدچاراخیرانقالبجریاندرکهشدگانى بیمهکلیهدرباره،1354 مصوب
آناصـالحیه و 26/8/58مصوباند رسیدهشهادتدرجهبهیاگردیدهکلىازکارافتادگى یاجزئى

قانونمشمولینودولتکارکناندربارهوظیفهحقوقبرقرارىبهراجعقانونى الیحه، 8/5/70مصوب
 یـا شـده نائـل شـهادت رفیـع درجهبهیاکارافتاده از یاسالمانقالب جریاندرکهاجتماعىتأمین

راجعقانون؛27/12/1358مصوبقانوناینبه تبصرهیکالحاق قانونو 21/9/58مصوبشوند مى
شدهمعلولیاشهیدمسلحنیروهاىبا همکارىعلتبهکهشدگانى بیمهدربارهمستمرىبرقرارىبه
تکفلتحتعائلهوظیفهو ازکارافتادگىوظیفهحقوقبرقرارىقانون،8/11/60مصوبشوند مى یا

جنگمجروحین مزایاىوحقوقپرداختوتحمیلىنگجوایراناسالمىانقالبشهداءوجانبازان
 اجـازه قـانون واحـده مـاده 2تبصرهاصالحقانون،25/11/1361مصوباسالمىانقالبوتحمیلى
دروظیفهحقوقبرقرارىو1338  آذرماه 28مصوبکارمندانوراثمستمرىووظیفهپرداخت



  در صورت فوت بیمه شده بازنشسته .1
  .در صورت فوت بیمه شده ازکارافتاده کلى مستمرى بگیر .2
اى که درده سال آخر حیات خود حداقل حـق بیمـه    در صورت فوت بیمه شده .3

روز کـار را   90ال کار، مشروط بر اینکه ظرف آخرین سال حیات، حق بیمه یک س
   1.پرداخت کرده باشد

شدگان مشمول قانون تأمین اجتماعى که قبل از تصویب ایـن مـاده    بیمهـ 1تبصره 
واحده فوت شده و به هر علت در مورد آنان مستمرى برقرار نشـده اسـت، حسـب    

   2.هستند) 2(یا تبصره مورد مشمول شرایط مقرر در این بند 
سـال  ) 20(چنانچه بیمه شده فاقد شرایط مقرر در این بند باشد ولى حداقل ـ 2تبصره 

حق بیمه مقرر را قبل از فوت پرداخت کرده باشد، بازماندگان وى از مستمرى برخوردار 
در تعیین متوسط مزد یا حقوق ماهانه مشموالن این تبصره براى محاسبه . خواهند شد

   .گیرد مى اجتماعى مالك عمل قرار قانون تأمین ) 77(مستمرى، تبصره  میزان
  ـ 3تبصره 

اى که بین ده تا بیست سال سابقه پرداخت حق بیمه  در صورت فوت بیمه شده .1
داشته باشد به بازماندگان وى به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه بدون الـزام بـه   

                                                                                  
، 27/5/1381مـورخ   171و  170هـاي   مـه ، دادنا2/10/1363 مصـوب  اناثونوادگانفرزندانمورد
.هیئت عمومی دیوان عدالت اداري 18/2/1382، 29/2/1381

 80ماده 3بند،27/7/76مصوباجتماعىتأمینقانون 80و 44و 43مواداصالحقانونموجببه  .1
فـوت صورتدر«: ازاستعبارت 3بندقدیممتن.استشدهالحاقآنبهتبصره 3وشده اصالح

حیاتسالآخریندرراکاریکسالبیمه حقحداقل خود حیاتآخرسال دهدرکهاى بیمه شده
.»دباشپرداخته

 مادهبهتبصره 27/7/76،3مصوباجتماعىتأمینقانون 80و 43،44مواداصالحقانونموجببه  .2
سـوم برنامـه قـانون  39مـاده )ج(بنـد ىشقموجببه 80ماده 3تبصرهاست،شدهالحاق 80

اى بیمه شدهفوتصورتدر« اینکه بر مبنی17/1/1379مصوبا.ا.جفرهنگى اجتماعىاقتصادى
سـنوات نسـبت بهوىبازماندگانبهباشدداشتهبیمهحقپرداخت سابقهسال 20تا  10 بینکه

درمقررسهامنسبتبهواجتماعىتأمینقانون 111 مادهرعایتبهالزامبدونبیمهحقپرداخت
 171- 170 شـماره  دادنامه:نک. بود شده اصالح »گردد مىپرداختمستمرىقانونهمان 83 ماده

 اسـتمرار شـرط ذکـر جـواز عدمدرخصوص اداريعدالتدیوانعمومىهیئت27/5/1381مورخ
مـورخ  304 شـماره دادنامـه ؛»بیمـه شـده  شخصـى فـوت بـه متصلایامدربیمهحقپرداخت

بیمه فوتبراى 1/1/1379تاریختعییندرخصوصادارىعدالتدیوانمومىع هیئت 18/8/1382
قانون 80و  44، 43 مواداصالحقانونموجببه .مستمرىاز وىبازماندگان برخوردارىجهتشده

مـاده  3 بند 3 تبصرهاست،شدهالحاق 80 مادهبه 3تبصره،27/7/1376مصوباجتماعىتأمین
مصوبا.ا.جفرهنگى اجتماعىاقتصادىسومبرنامهقانون 39 ماده)ج( بندىشقموجببه 80
پرداخـت  سابقهسال 20تا  10 بینکهاى بیمه شدهفوتصورتدر« اینکه بر مبنی 17/1/1379
رعایـت بهالزامبدونبیمهحقپرداختسنواتنسبتبهوىبازماندگانبهباشدداشتهبیمهحق
پرداختمستمرىقانونهمان 83 مادهدرمقررسهامنسبتبهواجتماعىتأمینقانون 111 ماده
قـانون تـأمین    80مـاده   3بنـد   3متعاقباً به موجب قانون اصالح تبصره ،بود شده اصالح »گردد مى

ـلحت نظـام     20/11/86مجلس شوراي اسالمی و  22/3/86اجتماعی مصوب  مجمع تشـخیص مص
  .اصالح گردید
 اداريعـدالت دیـوان عمـومى هیئـت 27/5/1381مورخ 171- 170 شماره دادنامه: همچنین نک

بیمـه  شخصـى فوتبهمتصلایامدربیمهحقپرداخت استمرارشرطذکرجوازعدمدرخصوص
 تعییندرخصوصادارىعدالتدیوانعمومى هیئت 18/8/1382مورخ 304 شمارهدادنامه؛»شده
.مستمرىازوىزماندگانبا برخوردارىجهتبیمه شدهفوتبراى1/1/1379تاریخ



) 83(ه نسبت سـهام مقـرر در مـاده    قانون تأمین اجتماعى و ب) 111(رعایت ماده 
  .گردد همان قانون مستمرى پرداخت مى

شود چنانچه سـابقه   اى که از تاریخ تصویب این قانون به بعد فوت مى بیمه شده .2
پرداخت حق بیمه او از یک سال تا ده سال باشد به بازماندگان وى در ازاء هر سال 

ماه حداقل دسـتمزد کـارگر   سابقه پرداخت حق بیمه غرامت مقطوعى معادل یک 
قانون تأمین ) 83(عادى در زمان فوت به طور یکجا و به نسبت سهام مقرر در ماده 

   1.شود اجتماعى پرداخت مى
  .اى فوت نماید هاى حرفه در مواردى که بیمه شده بر اثر حادثه ناشى از کار یا بیمارى .4

نشسته یـا ازکارافتـاده بـه    هرگاه مستمرى بگیر باز ـ  18/2/1387تبصره الحاقى مورخ 
مدت شش ماه مستمرى بازنشستگى یا ازکارافتادگى کلى خود را مطالبـه ننمایـد   
بازماندگان واجد شرایط وى حق دارند موقتاً مستمرى و یا حقـوق وظیفـه قـانونى    
خود را تقاضا و دریافت کنند در صورتى که معلوم شـود شـخص مـذکور در حـال     

بازنشسـتگان کلیـه   . گـردد  حالت اول اعـاده مـى  حیات است وضع مستمرى او به 
  .2هاى بازنشستگى کشور نیز مشمول این تبصره خواهند بود صندوق

بازماندگان واجد شرایط متوفى که استحقاق دریافت مستمرى را خواهنـد   .81ماده
  :داشت عبارتند از

  .عیال دایم بیمه شده متوفى مادام که شوهر اختیار نکرده است .1
در صورت ) عقد دایم(اند  شدگان متوفى که شوهر اختیار نموده ران بیمههمس .هتبصر

اجتماعى مجدداً به آنها مستمرى پرداخـت خواهـد    فوت شوهر دوم، توسط تأمین 

                                                
مصـوب اجتمـاعى، تـأمین قـانون ) 80( مـاده ) 3( بنـد تبصـره اصـالح قانونموجببه 3 تبصره  .1

شـده اصالح نظاممصلحتتشخیصمجمع 20/11/1386وشوراي اسالمی مجلس22/3/1386
وشود ىم فوتبعدبهقانوناینتصویبتاریخازکه اى بیمه شده«: بود چنینآنقدیممتن .است
وسـال ) 20( ازکمتـر اوبیمـه حقپرداخت سابقهچنانچهباشد، مىبندایندرمقررشرایطفاقد

غرامـت بیمـه، حـق پرداخـت  سابقهسالهرازاىدروىبازماندگانبهباشد،سال) 10( ازبیشتر
سهامنسبت بهویکجاطوربهفوتزماندرعادىکارگردستمزدحداقلماهیکمعادلمقطوعى

 مـاده )3(بند)3( تبصرهاصالحقانون» .شود مى پرداختاجتماعىتأمینقانون) 83( مادهدرمقرر
ماده)3(بند)3(تبصرهـواحدهماده«: 27/7/1376مصوباصالحىاجتماعىتأمینقانون)80(
در- 1 گـردد  مـى اصـالح ذیل شرحبه 27/7/1376مصوباصالحىاجتماعىتأمینقانون)80(

 بـه باشـد داشـته بیمـه حـق پرداخـت سابقهسالبیستتادهبینکهاى بیمه شدهفوتصورت
تـأمین قانون) 111( مادهرعایتبهالزامبدونبیمهحقپرداختسنواتنسبتبهوىبازماندگان
بیمـه  ــ 2گـردد  مـى پرداختمستمرىقانونهمان) 83( مادهدرمقررسهامنسبتبهو اجتماعى

یکاوازبیمهحقپرداختسابقهچنانچهشود مى فوتبعدبهقانوناینتصویبتاریخازکهاى شده
 مقطـوعى غرامـت بیمهحقپرداختسابقهسالهرازاءدروىبازماندگانبهباشدسالدهتاسال

درمقـرر سهامنسبتبهویکجاطوربهفوتزماندرعادىکارگردستمزدحداقلماهیکمعادل
   .شود مى پرداختاجتماعىتأمینقانون) 83(ماده

مـاه خـرداد دوموبیسـت مـورخ شنبهسهروزعلنىجلسهدرواحدهمادهبرمشتملفوققانون
سـوى از 20/11/1386تـاریخ دروتصویباسالمىشوراىمجلسششیکهزاروسیصدوهشتادو

».شددادهتشخیصنظاممصلحتباموافقنظاممصلحت تشخیصمجمع
، مـاده  1354قانون تأمین اجتماعی مصوب  80ین تبصره به موجب قانون الحاق یک تبصره به ماده ا. 2

قانون مقـررات اسـتخدام    171و ماده  1366قانون ارتش جمهوري اسالمی ایران مصوب سال  153
به تصویب مجلس شـوراي   18/2/1387، که در تاریخ 1370سپاه پاسداران انقالب اسالمی مصوب 

.یده است ملحق گردیده استاسالمی رس



کمـک دولـت بـه    %) 3(درصـد   بار مـالى ناشـى از ایـن تبصـره از محـل سـه      . شد
  .شدگان تأمین خواهد شد بیمه
اجتمـاعى   دت دو مـاه توسـط سـازمان تـأمین     نامه اجرایى این قانون ظرف م آیین

   1.پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید
فرزندان متوفى در صورتى که سن آنان کمتر از هجـده سـال تمـام باشـد و یـا       .2

منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند یا به علت بیمارى یـا نقـص عضـو طبـق     
   2.قانون قادر به کار نباشند این 91گواهى کمیسیون پزشکى موضوع ماده 

پدر و مادر متوفى در صورتى که اوالً تحت تکفل او بوده ثانیاً سن پدر از شصـت   .3
سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال تجاوز کـرده باشـد و یـا آنکـه بـه تشـخیص       

ایـن قـانون ازکارافتـاده باشـند و در هرحـال       91کمیسیون پزشکى موضوع مـاده  
  .دریافت ندارند مستمرى از سازمان

  :بازماندگان بیمه شده زن با شرایط زیر از مستمرى استفاده خواهند کرد .82 ماده
شوهر مشروط بر اینکه اوالً تحت تکفل زن بـوده ثانیـاً سـن او از شصـت سـال       .1

این قانون ازکارافتاده  91متجاوز باشد یا طبق نظر کمیسیون پزشکى موضوع ماده 
  ٣.از سازمان دریافت نکند بوده و در هرحال مستمرى

                                                
مصـوب  اجتمـاعى تـأمین قانون 81 ماده) 1( بندبهتبصرهیکالحاققانونموجببهتبصرهاین  .1

تـاریخ دروشـده تصـویب 6/4/1375تاریخدرآناجرایىنامه آیینواستشدهالحاق ،21/6/74
 حقـوق بهمربوطمقرراتزااى پارهاصالحقانون :نکزمینههمیندر.است شدهاصالح 8/12/75

هماهنگنظامقانون،13/2/1379مصوبدولتکارکنانسایروخانوادهشاغل،بانوانبازنشستگى
پرداخـت هماهنـگ نظـام قـانون  9 مادهاصالحقانون،23/6/1373مصوبوظیفهو بازنشستگى

شدگانى بیمهکلیهدرباره 81و  70، 60 موادشمولقانونىالیحه،22/1/1380مصوبدولتکارکنان
ازتـوأم اسـتفاده امکـان درخصـوص ؛8/5/1380 مصـوب آنواصـالح 26/5/1358مصوب  ...که

)شوهرفوتاعتباربه(بازماندگانمستمرىو)بیمه شدهخودشغلاعتباربه(بازنشستگىمستمرى
تهیئ28/7/1387مورخ 486 دادنامهجمهورى، ریاست 18/4/1385 مورخ 40716 ش نامه به نک

متوفىبیمه شدههمسربراىمستمرى برقرارىامکانعدمدرخصوصادارىعدالتدیوانعمومى
.استگرفتهطالقخوددومشوهرازکه

ـازه قانونموجببهاجتماعى،تأمینقانونمشمولدولتکارمنداناناثفرزندانشرایط  .2 پرداخـت اج
هیئـت  56و  55 شـماره  دادنامه :نک .است هگردید مقرر2/10/1363مصوب ...وراثمستمرىو وظیفه

ـرارى جهـت تحصیل بهاشتغالگواهىارائهدرخصوص15/2/1381مورخادارىعدالتدیوانعمومى برق
مستخدمینفرزندانبهوظیفهحقوقپرداختقانون:نکنیز .متوفىبیمه شدهفرزندانبهمتعلقمستمرى

ـایر  و اجتماعی تأمین قانون مشمول متوفی فرزندان به مستمري پرداخت قانون و 3/11/55مصوبمتوفى  س
).5/1/1386 مصوب( بازنشستگی يها صندوق

میزان حقوق وظیفـه یـا مسـتمري    «: مقرر می دارد 1391 قانون حمایت از خانواده مصوب 48ماده  .3
زوجه دائم متـوفی و فرزنـدان و سـایر وراث قـانونی وي و نحـوه تقسـیم آن در تمـام صـندوقهاي         

:زنشستگی اعم از کشوري، لشکري ، تأمین اجتماعی و سایر صندوقهاي خاص به ترتیب زیر استبا
ـ زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمري وي برخوردار می گردد و ازدواج وي مانع دریافت 1

حقوق مذکور نیست و درصورت فوت شوهر بعدي و تعلق حقوق به زوجه در اثـر آن، بیشـترین   
.ك عمل استمستمري مال

ـ اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظیفه یامستمري به تساوي بین آنان وسایر   تبصره 
.شود وراث قانونی تقسیم می

ـ دریافت حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی، مستمري از کارافتادگی یا بازنشستگی حسب مـورد  2
.مستمري متوفی نیستتوسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا 

دان اناث در صـورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و بعد از آن 3 ـ فرزـن



   1:فرزندان در صورت حایز بودن شرایط زیر .2
پدر آنها در قید حیات نبوده یا واجد شرایط مذکور در بند اول این ماده باشد و  )الف

   2.از مستمرى دیگرى استفاده نکند
سن آنها کمتر از هجده سال تمام باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته  )ب

تا پایان تحصیل و یا به علت بیمارى یا نقص عضو طبق گـواهى کمیسـیون    باشند
   3.این قانون قادر به کار نباشند 91پزشکى موضوع ماده 

پدر و مادر در صورتى که اوالً تحت تکفل او بوده ثانیاً سن پدر از شصت سـال و   .3
یسـیون  سن مادر از پنجاه و پنج سال تجاوز کرده باشد و یا آنکه بـه تشـخیص کم  

این قانون ازکارافتـاده باشـند و در هرحـال مسـتمرى از      91پزشکى موضوع ماده 
  .سازمان دریافت ندارند

  :باشد سهم مستمرى هریک از بازماندگان بیمه شده متوفى به شرح زیرمى .83ماده
میزان مستمرى همسر بیمـه شـده متـوفى معـادل پنجـاه درصـد مسـتمرى         .1

صورتى که بیمه شده مرد داراى چند همسر دایـم  استحقاقى بیمه شده است و در 
  .باشد مستمرى به تساوى بین آنها تقسیم خواهد شد

میزان مستمرى هر فرزند بیمه شده متوفى معادل بیست و پنج درصد مستمرى  .2
باشد و در صورتى که پدر و مـادر را از دسـت داده باشـد     استحقاقى بیمه شده مى

  .ور خواهد بودمستمرى او دو برابر میزان مذک
میزان مستمرى هر یک از پدر و مادر متوفى معادل بیسـت درصـد مسـتمرى     .3

مجموع مستمرى بازماندگان بیمه شده متوفى نباید . باشد استحقاقى بیمه شده مى
از میزان مستمرى استحقاقى متوفى تجاوز نماید هرگاه مجموع مسـتمرى از ایـن   

                                                                                  
منحصراً در صورتی که معلول از کار افتاده نیازمند باشند یا اشـتغال بـه تحصـیالت دانشـگاهی     

ن یـا حقـوق وظیفـه    داشته باشند حسب مورد از کمک هزینه اوالد، بیمه و مستمري بازماندگا
.والدین خود برخوردار می گردند

ـ حقوق وظـیفه یا مستمري زوجـه دائم و فرزندان و سـایر وراث قانونی کلیـه کارکنـان شـاغل و    4
و اصالحات بعدي آن  31/3/1345 قانون استخدام کشوري مصوب) 87(بازنشـسته مطابق ماده 

.بعدي آن، تقسیم و پرداخت می گرددهمان قانون و اصالحیه هاي ) 86(و با لحاظ ماده 
ـ مقررات این ماده در مورد افرادي که قبل از اجراء شدن این قانون فوت شده اند نیز الزم االجراء   تبصره 

  .»است
پرداختاجازهقانونموجببهاجتماعى،تأمینقانونمشمولدولتکارمنداناناثفرزندانشرایط  .1

56و55شـماره دادنامه :نک .است گردیده مقرر2/10/1363مصوب ...وراثمستمرىو وظیفه
تحصـیل بـه اشتغالگواهىارائهدرخصوص15/2/1381مورخادارىعدالتدیوانعمومىهیئت
وظیفهحقوقپرداختقانون :نکنیز.متوفىبیمه شدهفرزندانبهمتعلقمستمرىبرقرارى جهت

.3/11/55مصوبمتوفىمستخدمینفرزندانبه
اجتماعىتأمینقانونمشمولمتوفىزنانفرزندانبهمستمرىپرداختقانونواحدهمادهمچنینه  .2

مـاده « :دارد میمقرراسالمىشوراىمجلس 5/10/1386مصوببازنشستگىهاى صندوقوسایر
واجتماعىتأمینسازمانازاعماجتماعىتأمینقانونمشمولمتوفىمادرانوظیفه حقوقـواحده
درخصـوص مشمولمردانهمانندومربوطقانونىشرایطرعایتبابازنشستگى هاى صندوقسایر

».شود مىبرقرار)آنانتوسطپرداختىبازنشستگى کسوراتمحلاز( فرزندانشان
 و لشـکري  کشـوري،  بازنشسـتگی  يهـا  صندوق مشمولینذکورفرزندانسناصالحقانونبه :نک  .3

؛ ماده واحده 15/2/1387مصوب درمانی خدمات از برخورداري درها  صندوق سایر و اجتماعی تأمین
مـورخ   301، 22/10/1381مصـوب  ... مـاده واحـده قـانون اجـازه پرداخـت      2قانون اصالح تبصره 

.هیئت دیوان عدالت اداري 31/2/1382مورخ  22، 13/7/1382



شـود و   بگیران به نسبت تقلیل داده مىمیزان تجاوز کند سهم هر یک از مستمرى 
بگیران فوت شود یـا فاقـد شـرایط اسـتحقاقى      در این صورت اگر یکى از مستمرى

دریافت مستمرى گردد سهم بقیه آنان با توجه به تقسیم بندى مذکور در این ماده 
افزایش خواهد یافت و در هرحال بازماندگان بیمـه شـده از صددرصـد مسـتمرى     

  .فى استفاده خواهند کردبازماندگان متو
ـین فـوت او        .تبصره ـتمرى ح منظور از مستمرى استحقاقى بیمـه شـده متـوفى مس

شدگانى که دراثر هر نوع حادثه یا بیمارى فوت شوند، مستمرى  در مورد بیمه. باشد مى
استحقاقى عبارت است از مستمرى که براى بیمه شده ازکارافتاده کلى حسـب مـورد   

  .شود برقرار مى
تأمین «هرگاه بیمه شده فوت کند هزینه کفن و دفن او از طرف سازمان  .84 ماده

   1.پرداخت خواهد شد» خدمات درمانى
  

  مندى ازدواج و عائله :فصل نهم

ماه   کند مبلغى معادل یک به بیمه شده زن یا مرد که براى اولین بار ازدواج مى .85 ماده
  :شود وان کمک ازدواج پرداخت مىعن متوسط مزد یا حقوق با رعایت شرایط زیر به

  .در تاریخ ازدواج رابطه استخدامى او با کارفرما قطع نشده باشد .1
ظرف پنج سال قبل از تاریخ ازدواج حداقل حق بیمه هفتصدوبیست روز کـار را   .2

  .به سازمان پرداخته باشد
  .عقد ازدواج، دایم بوده و در دفتر رسمى ازدواج به ثبت رسیده باشد .3
مزد یا حقوق متوسط موضوع این ماده عبارت است از جمع دریافتى بیمه ـ 1صره تب

شده ظرف دوسال قبل از ازدواج که به مأخذ آن حق بیمـه پرداخـت شـده اسـت     
  .24تقسیم بر

در صورتى که طرفین عقد ازدواج واجد شرایط مذکور در این ماده باشند ـ 2تبصره 
  .دکمک ازدواج به هر دو نفر داده خواهد ش

شود مشروط  مندى منحصراً تا دو فرزند بیمه شده پرداخت مى کمک عائله .86 ماده
  :بر آنکه

  .بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه هفتصدوبیست روز کار را داشته باشد .1
سن فرزندان او از هجده سال کمتر باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته  .2

در اثر بیمارى یا نقـص عضـو طبـق گـواهى کمیسـیون      باشند تا پایان تحصیل یا 
منـدى   میزان کمـک عائلـه  . این قانون قادر به کار نباشند 91پزشکى موضوع ماده 

معادل سه برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده در مناطق مختلف براى هر فرزند در 

                                                
 شـماره پیشـنهاد «: دارد مـی مقـرر اجتمـاعى تـأمین عـالى شـوراى  20/11/1386مـورخ مصوبه  .1

فـوت بابـت دفـن وکفنهزینهپرداختدرخصوصسازمان 14/11/1386مورخ 19273/5014
دفنوکفنهزینهکهنمودمقررشوراومطرحکلىازکارافتادهو بازنشستهبگیران مستمرىهمسر
تپرداخآنهاازیکهرفوتسالماهانهدستمزد حداقلمعادلوىهمسرواصلىبیمه شدهبراى
: دارد مـی مقـرر اجتمـاعى  تـأمین عـالى شـوراى  13/11/1387مـورخ مصـوبه همچنـین .»گردد

ازاعممصوبه ایندروىهمسرواصلىبیمه شدهازمنظوردفنوکفنهزینهپرداختدرخصوص«
».باشد مىآنانازیکهرهمسروکلىازکارافتادگانوبازنشستگانشدگان، بیمه



   1.باشد هر ماه مى
باشـد و بایـد در موقـع     مندى به عهده کارفرمـا مـى   پرداخت کمک عائله .87 ماده

  .پرداخت مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت شود
مندى اختالفى بین بیمه شده و کارفرما  هرگاه در مورد پرداخت کمک عائله. تبصره

   2.حاصل شود به طریق مذکور در فصل حل اختالف قانون کار عمل خواهد شد
  

  ها مقررات کلى راجع به کمک :فصل دهم

. دمات بهداشتى مربوط به محیط کار به عهده کارفرمایـان اسـت  انجام خ .88 ماده
آور از قبیل گازهاى سمى، اشعه و غیره  شدگانى که در محیط کار با مواد زیان بیمه

تأمین خـدمات  «تماس داشته باشند باید حداقل هر سال یک بار از طرف سازمان 
   3.معاینه پزشکى شوند» درمانى

هاى اجتماعى یا به موجب این قـانون    قوانین سابق بیمهافرادى که به موجب  .89 ماده
شوند و افراد بالفصل خانواده آنها همچنین افـرادى   بازنشسته و یا ازکارافتاده شده یا مى
دارند با پرداخت دودرصد از مسـتمرى دریـافتى از    که مستمرى بازماندگان دریافت می

تـأمین  «قانون توسط سـازمان   این 3خدمات درمانى مذکور در بندهاى الف و ب ماده 
شدگان  التفاوت وجوه پرداختى توسط بیمه مابه. برخوردار خواهند شد» خدمات درمانى

موضوع این ماده تا مبالغى که طبق ضوابط قانون تأمین درمان مستخدمین دولت بایـد  
  .پرداخت شود از طرف سازمان، تأمین خواهد شد

قابلیت و استعداد جسمانى متناسب با کارهاى  ها باید افراد شاغل در کارگاه .90 ماده
بدین منظور کارفرمایان مکلفند قبل از به کار گمـاردن آنهـا    .مرجوع داشته باشند

  .ترتیب معاینه پزشکى آنها را بدهند
در صورتى که پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شود که نامبردگان در حین 

ا نداشته و کارفرما در معاینه پزشـکى آنهـا   استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع ر
تعلل کرده است و بالنتیجه بیمه شده دچار حادثه شده و یا بیماریش شـدت یابـد   

و این سازمان مقررات این قانون را دربـاره بیمـه   » تأمین خدمات درمانى«سازمان 
وصول  این قانون مطالبه و 50هاى مربوط را از کارفرما طبق ماده   شده اجرا و هزینه

   4.خواهند نمود
شـدگان و افـراد    براى تعیین میزان ازکارافتادگى جسـمى و روحـى بیمـه    .91 ماده

ترتیـب  . هاى بدوى و تجدیدنظر پزشکى تشکیل خواهد شد خانواده آنها کمیسیون
تشکیل و تعیین اعضا و ترتیـب رسـیدگى و صـدور رأى براسـاس جـدول میـزان       

                                                
 وزیرانهیئت ...بازماندگانجزئى،وکلىازکارافتادگىبازنشستگىمستمرىردمودرتصویبنامه :نک  .1

تـامین قانون 2 ماده 12 بندموجببهها، مستمري 9 شمارهبخشنامهنیزو 11/12/1370مصوب
.باشد مىکارفرماوظایفازمندى عائلهکمکپرداخت اجتماعى،

.دارداختصاصاختالفحلجعمرابه)نهمفصل (کارقانون 166تا  157 مواد  .2
.دارداختصاصکاربهداشت وفنىحفاظت بهکارقانون 95تا  85 مواد  .3
مستخدمیندرمانىخدماتتأمینقانون 4 مادهموضوعفنىشوراىتشکیلقانونالیحهموجببه  .4

ینتـأم سـازمان الـزام قـانون و12/9/1358مصوبدرمانىخدماتتأمینسازمانانحالل ودولت
عبـارت  21/8/1368مصـوب  اجتمـاعی  تأمین قانون 3 مادة ب و الفبندهاى اجراىبهاجتماعى

.استمنتفى»درمانىخدماتتأمینسازمان«



سـازمان  و هد بود که به پیشنهاد ایـن سـازمان   اى خوا نامه ازکارافتادگى طبق آیین
   1.رسد تأمین خدمات درمانى به تصویب شوراى عالى می

به منظور نظارت بر حسن اجراى وظایف درمانى ناشى از اجراى این قانون  .92 ماده
در » وزیر رفـاه و تـأمین اجتمـاعى   «سه نفر از کارشناسان بیمه درمانى به انتخاب 

قـانون تـأمین خـدمات     4مین خدمات درمانى موضوع ماده شوراى فنى سازمان تأ
   2.درمانى مستخدمین دولت عضویت خواهند یافت

تغییر میزان ازکارافتـادگى در مـوارد زیـر مسـتلزم تجدیـدنظر در مبلـغ        .93 ماده
   3:باشد مستمرى مى

مستمرى ازکارافتادگى کلى در صورت از بین رفتن شـرایط ازکارافتـادگى کلـى بـه      .1
در صـورتى کـه تقلیـل میـزان     . شـود  بگیـر قطـع مـى    اشتغال مجدد مستمرىمحض 

این قانون باشد حسب مورد  74و  73ازکارافتادگى ناشى از کار به میزان مندرج در مواد 
  .مستمرى ازکارافتادگى جزئى ناشى از کار یا غرامت نقص عضو پرداخت خواهد شد

ایـن قـانون ظـرف     73مـاده   مستمرى ازکارافتادگى جزئى ناشى از کار موضوع .2
در صـورتى کـه در نتیجـه    . باشـد  پنجسال از تاریخ برقرارى قابـل تجدیـدنظر مـى   

باشد مستمرى او  تجدیدنظر معلوم گردد که بیمه شده فاقد یکى از شرایط مقرر مى
شناخته شود غرامـت  این قانون  74قطع خواهد شد و در صورتى که مشمول ماده 

  .فت خواهد نمودمذکور در آن ماده را دریا
هرگاه میزان ازکارافتادگى جزئى ناشى از کار افزایش یابـد و ایـن تغییـر نتیجـه      .3

حادثه منجر به ازکارافتادگى باشد مستمرى ازکارافتادگى جزئى حسـب مـورد بـه    
مستمرى کلى ناشى از کار تبدیل و یا میزان مستمرى ازکارافتادگى جزئى افزایش 

                                                
مستخدمیندرمانىخدماتتأمینقانون 4 مادهموضوعفنىشوراىتشکیلقانونالیحهموجببه  .1

تـأمین سـازمان الـزام قـانون و12/9/1358مصوبدرمانىخدماتتأمینسازمانانحالل ودولت
عبـارت 21/8/1368مصـوب  اجتمـاعی  تـأمین  قانون 3 مادة ب و الفبندهاى اجراىبهاجتماعى

پزشـکى هـاى  کمیسیون اجرایىنامه آیین  :نک. استمنتفىمادهدرمانىخدماتتأمینسازمان«
مصوبآن، اصالحیهو6/3/1366مصوباجتماعىتأمینقانون 91 مادهموضوعتجدیدنظروبدوى

هیئت 18/6/1380مورخ 193 شمارهدادنامه،اجتماعىتأمینعالىشوراى 2/5/1378و6/7/1367
 بـه شـدگان  معرفـى بـراى خاصمقرراتوضعممنوعیتدرخصوص اداري عدالتدیوانعمومى

دادنامه؛غیرصالحمراجعتوسطازکارافتادگىمستمرىازآنانبرخوردارىوپزشکىهاى کمیسیون
کمیسیونصالحیتعدمدرخصوصادارىعدالتدیوانعمومىهیئت 29/3/69مورخ 85 شماره

وبـدوى هـاى  کمیسیونناحیهازشدهاخذتصمیماتبهرسیدگىجهتپزشکى ویژهتجدیدنظر
 23/3/77مـورخ 61 شـماره دادنامـه ؛اجتمـاعى تأمینقانون  91 مادهدرمقررپزشکىتجدیدنظر
 79 شـماره دادنامهآن،تاریخونوعوبیمارىدرخصوص پزشکىکمیسیوننظرعتبارادرخصوص

  .61 شمارهدردادنامه»تاریخ«قیدحذفدرخصوص 17/2/1385مورخ
تـأمین قـانون  3 مـاده بوالـف بنـدهاى اجراىبهاجتماعىتأمینسازمانالزامقانونموجببه  .2

 4 مواد(اجتماعىتأمینسازمانالزامقانونىیاجرانامه آیینفعالًومنتفىمزبورمادهمفاد، اجتماعى
.استشده جایگزین)بعدبه

کـار ازناشىجزئىازکارافتادگىمستمرىکنندگاندریافتمستمرىافزایشبهراجعقانون: نک  .3
وکلـى ازکارافتادگىبازنشستگى،ىها مستمرىافزایشبهراجعتصویبنامه،15/10/1362مصوب

حقـوق افـزایش بـه راجعتصویبنامه،15/12/1372مصوببازماندگانمستمرى مجموعوىجزئ
کلیهحقوقافزایشدرخصوصتصویبنامه،28/12/1373مصوب اجتماعىتأمینبگیران مستمرى
تـأمین بازمانـدگان مسـتمرى مجمـوع وجزئـى و کلىازکارافتادگى،بازنشستگى،ىها مستمرى
.وزیران هیئت 31/2/1376مصوباجتماعى



  .خواهد یافت
ه براى یک مدت دو یا چند کمک نقدى موضوع این قانون به بیمـه  هرگا .94 ماده

شده تعلق گیرد فقط کمک نقدى که میزان آن بیشتر است پرداخت خواهد شد به 
مندى و نوزاد که دریافت آنها مـانع اسـتفاده از سـایر     استثناى کمک ازدواج و عائله

  .هاى مقرر نخواهد بود کمک
یام خدمت سربازى بیمه شده از مزایـاى قـانونى   شدگان در ا افراد تحت تکفل بیمه

سازمان موظف است حق بیمه این افراد را . هاى اجتماعى برخوردار خواهند بود  بیمه
   1.سازمان تأمین خدمات درمانى به سازمان مزبور پرداخت نمایدطبق نرخ 

مدت خدمت وظیفه مشمولین این قانون پس از پایان خدمت و اشـتغال   .95 ماده
در مؤسسات مشمول این قانون جزو سابقه پرداخت حق بیمه آنهـا منظـور    مجدد
   2.شد   خواهد

هاى بازنشستگى، ازکارافتـادگى   سازمان مکلف است میزان کلیه مستمرى .96 ماده
کلى و مجموع مستمرى بازماندگان را در فواصل زمانى که حداکثر از سالى یک بار 

زندگى با تصویب هیئـت وزیـران بـه همـان     کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه 
   3.دهد نسبت افزایش

  تخلفات ـ مقررات کیفرى :فصل یازدهم

هاى خالف واقع یا بـا توسـل بـه عنـاوین و      هرکس به استناد اسناد و گواهى .97 ماده
وسایل تقلبى از مزایاى مقرر دراین قانون به نفع خود استفاده نماید یا موجبات استفاده 

ده خود یا شخص ثالث را از مزایاى مذکور فراهم سازد بـه پرداخـت جـزاى    افراد خانوا
نقدى معادل دو برابر خسارات وارده به سازمان تأمین خدمات درمانى یا این سـازمان و  

   4.روز تا ششماه محکوم خواهد شد 61اى از  در صورت تکرار به حبس جنحه

                                                
مستخدمین درمانىخدماتتأمینقانون 4 مادهموضوعفنىشوراىتشکیلقانونىالیحهموجببه  .1

 الـزام قانونواحدهماده 2 تبصرهو 12/9/58مصوبدرمانىخدماتتأمینسازمانانحاللودولت
موظـف سـازمان «ازبودعبارتکهمادهاینپایانىمتن،21/8/68مصوباجتماعىتأمینسازمان

 »نمایدپرداختمزبورسازمانبهدرمانىخدماتتأمینسازماننرخطبقراافراداین بیمهحقاست
.18/5/85مورخ 247 شدادنامه نکنیزاست،شدهمنتفى

ـانون  14 ماده: نکهمچنین  .2 ـار ق ـانون موجـب ،بـه 30/1/1383مـورخ اصـالحى ک ـاریه ق مـورخ استفس
نیز پردازند مىمذکورسازمانبهبیمهحقکهاجتماعىتأمینقانونشمولینمکلیهمجلس، 28/3/1385

ـانون مشـمول  ـا  دادنامـه  نیـز  هسـتند،  مـذکور ق  مـورخ  420 ،28/11/1386 مـورخ  1397ó1398 يه
.اداري عدالت دیوان عمومی هیئت 5/7/82مورخ  1331و  20/10/1386 مورخ 1130، 18/6/1386

ـار ازناشـى جزئـى ازکارافتادگىمستمرىکنندگاندریافتمستمرىایشافزبهراجعقانونرعایتبا  .3 ک
درخصوصادارىعدالت دیوانعمومىهیئت 23/12/1383مورخ 671 شمارهدادنامه؛15/10/62 مصوب

 مادهبامغایرتازحیثمستمرىبرقرارىهاى ماهنسبتبهشرایطواجدافرادمستمرىافزایشجوازعدم
 شمارهدادنامه؛ )وزیران هیئت26/12/1380مورختصویبنامهآخرسطرابطال(جتماعىاتأمینقانون 96

اجتماعىتأمینقانون 96 مادهموضوعسنواتىافزایشتسرىممنوعیتدرخصوص4/8/1382مورخ 288
، 409 شـماره دادنامـه  ؛)1378 لغایت 1373 سالاز( 1379 سالازماقبلبهمکسوره سوم یک بهنسبت
ـه شرایطواجدافرادمستمرىافزایشجوازعدمدرخصوص 23/12/83مورخ 411و  410 ـبت ب ـاه نس ـاى  م  ه

.اجتماعىتأمینقانون 96 مادهبامغایرتحیثازمستمرىبرقرارى
نفـر 5 حـداکثر کهکارفرمایانىبیمهسهمپرداختازمعافیتقانونواحدهماده 2 تبصره :نکنیز  .4

سازمان«عبارتدرمانى،خدماتتأمینسازمانانحاللبهتوجهبا،16/12/61مصوب دارندکارگر
.استمنتفى»اینیادرمانى خدماتتأمین



   1.لغو شده است .98 ماده
   2.لغو شده است .99 ماده
   3.لغو شده است .100 ماده
صورت مزد ارسالى از طرف کارفرما ظرف ششماه از  سازمان مکلف است به .101 ماده

شدگان یا میزان مزد  تاریخ وصول رسیدگى کند و در صورتى که از لحاظ تعداد بیمه
یا حقوق یا کار اختالفى مشاهده نماید مراتب را به کارفرما ابالغ کند در صورتى که 

 43هاى تشخیص موضوع مواد  تواند از هیئت ا تسلیم نظر سازمان نباشد مىکارفرم
هرگاه رأى هیئت مبنى بر تأیید نظر سازمان . این قانون تقاضاى رسیدگى کند 44و 

تأدیه خسارتى معادل یـک دوازدهـم   «باشد کارفرما عالوه بر پرداخت حق بیمه به 
 اجراییـه ین قانون از طریق صدور ا 50که طبق ماده » التفاوت ملزم خواهد بود مابه

   4.وصول خواهد شد
در صورتى که کارفرما یا نماینده او از اقدامات بازرس سازمان جلوگیرى نموده  .102 ماده

یا از ارایه دفاتر و مدارك مربوط و تسلیم رونوشت یا عکس آنها به بازرس خوددارى کند 

                                                
تـأمین قـانون درمنـدرج بهـره  وجرایموخسارات دریافتمنعقانونطبق 100و  99، 98 مواد  .1

حات بعديبا اصال 9/5/1373مصوبجرایمدریافتقانونوشدهلغو 13/4/1361مصوباجتماعى
حققانونایندرمقررموعددرکهکارفرمایانى«: ازبودعبارت 98 مادهمتن.استگردیده جایگزین

هزاردرنیممعادلمبلغىپرداختبهبیمهحقتأدیهبرعالوهننمایندراپرداختقانونموضوعبیمه
ترتیببهنیزخسارتاین .دبوخواهندملزمتأخیرخسارتبابتتأخیر روزهربراىافتادهعقبمبلغ
  ».خواهدشد وصولقانوناین 50 مادهدرمقرر

 ترتیب مورددرقانوناینتصویبتاریخازیکسالظرفکهکارفرمایانى« :ازبودعبارت 99 مادهمتن  .2
 خسارتتأدیهازنمایندتوافقسازمانباخود 1354 فروردینازقبلبهمتعلق معوقهبدهىپرداخت

تشـخیص بـه کهکارفرمایانىفوقیکسالمدتظرفهمچنین .بودخواهندمعافوجرایمتأخیر
امکـان عمـالً آنـان کارگرانآنکهیاوباشند مىمعترضخودسابقىها بدهى پرداختبهسازمان
مطالبـات تشخیصهاى هیئتبهتوانند مىاند نداشتهمقررقانونى هاى کمکازقسمتىازاستفاده

 ابرازکارفرماطرفازکهمدارکىودالیلبهمذکورهاى هیئت .نمایندمراجعه 44و  43 دموادرمقرر
دویسـت برزایدىها بدهىمورددر.کردخواهند اتخاذمقتضىتصمیمونمودهرسیدگىشود مى
وبودهتجدیدنظردرهیئتمجددرسیدگىقابلموضوعسازمانیاوکارفرماتقاضاىبهریالهزار

ترتیبکارفرما درخواستبهتوانند مىالذکر فوقهاى هیئت .استاالجرا الزموقطعىمتخذهتصمیم
 12 میـزان بـه بایـد کارفرمامدتایندروبدهندماهانهقسط 36 درحداکثررااوبدهىپرداخت

یتقطعاینکهازاعمقطعىدیونمورددر .بپردازدسازمانبهبهرهخودبدهىماندهبهنسبتدرصد
ایـن  44و 43 موادموضوعهاى هیئتآراءصدوریاوقانوندرمقرراعتراضمهلتازانقضاىناشى
تصویبتاریختامربوطکارفرماىکهصورتىدرباشد، 1354 فروردینازقبلبه مربوطوبودهقانون

ننمودهختپرداکهتأخیرخسارتتأدیهازباشددادهراخودبدهى اصلپرداختترتیبقانوناین
انجـام ازکارفرماکهصورتىدر 1354 فروردینازقبل بهمربوطدیونمورددر .بودخواهدمعاف

کلیهنمایدتخلفگرفتهقرارسازمانموردموافقتکهخودبدهىپرداختترتیباجراىوتعهدات
.بودخواهدوصولقابلشدهبخشودهخساراتوجرایم

درمـذکور ترتیـب بهحقوقیامزدصورتتنظیمازکهکارفرمایانى«: ازبودعبارت100 مادهمتن  .3
مـزد صـورت  39 مادهدرمقررموعددرکهکارفرمایانىوکنندخوددارىمربوطنامه وآیینقانون
درشـود  مىمعینسازمانقبلىموافقتباکهترتیبىبهیاندارندارسال سازمانبهراشدگان بیمه
کهماهىآنبیمهحقدوازدهمیکمعادلخسارتىپرداخت بهنکنندعملدمزصورتارسالمورد

یهیاجراصدورطریقازقانوناین 50 مادهطبقخسارت اینبود،خواهندملزماند ندادهمزدصورت
.»شدخواهدوصول

 فـت دریاقانونوشدهحذف 13/4/68مصوبخساراتدریافتمنعقانونطبقمادهاینموضوعخسارات .4
.است شدهجایگزینآنبعدىاصالحاتواسالمىشوراىمجلس 5/9/73مصوبنقدىمیجرا



گـزارش بازرسـان   . م خواهـد شـد  به جزاى نقدى از پانصد ریال تا ده هزار ریال محکـو 
   1.سازمان در این خصوص در حکم گزارش ضابطین دادگسترى است

عنـوان   کارفرمایانى که عمداً وجوهى زاید بر میزان مقرر در این قانون بـه  .103 ماده
شدگان برداشت نمایند عالوه بـر الـزام بـه     حق بیمه از مزد یا حقوق و مزایاى بیمه

   2.روز تا ششماه محکوم خواهند شد 61اى از  حبس جنحهاسترداد وجوه مذکور به 
باشد و هرگونـه   وجوه و اموال سازمان در حکم وجوه و اموال عمومى مى .104 ماده

برداشت غیرقانونى از وجوه مذکور و تصرف غیرمجاز در اموال آن اختالس یا تصرف 
   3.غیرقانونى است و مرتکب طبق قوانین کیفرى تعقیب خواهد شد

کلیه کسانى که گواهى آنان مجوز استفاده از مزایاى مقرر در ایـن قـانون    .105 هماد
باشد در صورت صدور گواهى خالف واقع عالوه بـر جبـران خسـارت وارده بـه      مى

  .روز تا ششماه محکوم خواهند شد 61اى از  حبس جنحه
حساب  کلیه خسارات و وجوه حاصل از جرایم نقدى مقرر در این قانون به .106 ماده

  .سازمان واریز و جزء درآمدهاى آن منظور خواهد شد
به شکایات و دعاوى سازمان در مراجع قضایى خارج از نوبـت رسـیدگى    .107 ماده

  .خواهد شد
ماه پس از   شدگان را ظرف یک کارفرمایانى که حق بیمه قطعى شده بیمه .108 ماده

اخت آن بـا موافقـت سـازمان    ابالغ آن از طرف سازمان نپردازند یا ترتیب براى پرد
  .این قانون محکوم خواهند شد 97ندهند به دوبرابر خسارت مذکور در ماده 

هاى جزایى مقـرر   ولیتؤدر صورتى که کارفرما شخص حقوقى باشد، مس .109 ماده
در این قانون متوجه مدیرعامل شرکت یا هر شخص دیگرى خواهد بود که در اثـر  

  .شدگان فراهم شده است ر و زیان سازمان یا بیمهفعل یا ترك فعل او موجبات ضر

  مقررات مختلف :فصل دوازدهم

) الیحه قانونى اصالح قـانون تشـکیل سـازمان تـأمین اجتمـاعى      5ماده ( .110 ماده
سازمان از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض اعم از حقوق و عوارض گمرکى و سود 

   4.معاف است بازرگانى و غیره و پرداخت هزینه دادرسى دعاوى

                                                
 شـماره نظریـه کیفرى،دادرسىآیینقانون 15 ماده :نکدادگسترىضابطینتعریفدرخصوص  .1

.قضاییهقوهحقوقىاداره 9/10/1380ورخ 7694/7
. 1367 مصوبارتشاءمرتکبینجازاتمتشدیدقانونواسالمىمجازاتقانون 598 ماده: نک  .2
مجلـس 28/6/1364مصـوب کالهبردارىواختالسارتشاءمرتکبینمجازاتتشدیدقانون:نک  .3

.نظاممصلحتتشخیصمجمع 15/9/1367 اسالمی شوراي
تغییر 13/4/1358مصوباجتماعىتأمینسازمانتشکیلقانوناصالحقانونىالیحه موجب بهمادهاین  .4

غیرهوازنوسازىاعمعوارضومالیاتهرگونهپرداختازسازمان«:استبودهچنینقدیممتن .استکرده
ازپرداخـت درمانىخدماتتأمینسازمانوسازمانهمچنین .استمعافدعاوىتمبرهزینهپرداختو

آنها معافیتکهاه درمانگاهوها بیمارستانلوازموتجهیزاتوداروهاازقسمتآنگمرکىعوارضوحقوق
ـاده جبنـد ،»بـود خواهـد معافاستگرفتهقراردارایىواقتصادىوزارتتأییدموردقبالً ـانون  139 م  ق

 انداز پسهاى صندوقغیرنقدىونقدىدریافتىهدایاىوها کمک«:دارد میمقررنیزمستقیم،هاى مالیات
ـاعى نتأمیسازمانودرمانىخدماتبیمهسازمانوبازنشستگى حـق وبیمـه حـق همچنـین واجتم
ـات پرداختازآنهاتوسطمربوطدریافتىىها جریمهوکارفرماوکارکنانسهم بازنشستگى ـاف مالی مع

ـاده اصالحوکشورصنایعنوسازىتسهیلمقرراتازبخشىتنظیمقانون 3 ماده:نکنیز،»است  113 م
ـانون  ـانون یـک تبصـره »ى« بنـد ،26/5/82 مصـوب سـوم توسـعه برنامـه ق ـال بودجـه ق  1385 س
وعمـومى، محاسـبات قانون 90 مادهلغوواحده مادهگمرکى،امورقانون 37 ماده،25/12/1384مصوب



هـاى اجتمـاعى سـابق،      هاى موضوع این ماده شامل سازمان بیمه معافیتـ 1تبصره 
  .سازمان تأمین اجتماعى سابق و صندوق تأمین اجتماعى سابق نیز خواهد بود

ـا ماننـد     ـ2تبصره  ـوق و مزای کلیه کارکنان سازمان از لحاظ پرداخت مالیات و عوارض بر حق
  .ند بودمستخدمین رسمى دولت خواه

مستمرى ازکارافتادگى کلى و مستمرى بازنشستگى و مجموع مسـتمرى   .111 ماده
   1.بازماندگان در هرحال نباید از حداقل مزد کارگر عادى کمتر باشد

شدگانى که به موجب این قانون مستمرى یا کمک نقدى دیگرى از  بیمه .112 ماده
پرداخت هرگونه مالیات معـاف  کنند نسبت به وجوه دریافتى از  سازمان دریافت مى

  .باشند مى
کلیه کارکنان سازمان از لحاظ پرداخت مالیات و عوارض بر حقوق و مزایا  .113 ماده

الیحه قانونى اصالح  5ماده  2تبصره . (مانند مستخدمین رسمى دولت خواهند بود
   2.)اجتماعى قانون تشکیل سازمان تأمین 

ى احتساب مستمرى بازنشسـتگى کارکنـان   ضوابط سنى و مدت خدمت برا .114 ماده
سازمان قبل از موعد مقرر تابع ضوابط و مقررات قانون استخدام کشـورى و تغییـرات و   

حقوق بازنشستگى این افراد برابر با متوسـط حقـوق و   . اصالحات بعدى آن خواهد بود
   3.باشد مزایاى دریافتى دوسال آخر خدمت که مأخذ پرداخت حق بیمه بوده است مى

هاى اجتمـاعى    افرادى که تا تاریخ تصویب این قانون طبق قوانین سابق بیمه .115 ماده
مستمرى در حق آنان برقرار شده است مستمرى خود را از سـازمان دریافـت خواهنـد    

  .در مورد مشمولین این ماده نیز رعایت خواهد شد 96مفاد ماده . داشت
شده از نظر تعهدات مذکور در مـاده   سوابق پرداخت حق بیمه افراد بیمه .116 ماده

یک این قانون نزد شرکت سهامى بیمه ایران، بنگاه رفاه اجتماعى صندوق تعاون و 
هاى اجتماعى و   هاى اجتماعى کارگران و سازمان بیمه  بیمه کارگران و سازمان بیمه

                                                                                  
ـا  وزارتخانهتوسطعوارضپرداخت ضرورتدرخصوص 16/3/1367مورخ 51 شمارهدادنامه ـا ،ه ونهاده

ـازمان معافیتعدمقضایىرویهرسى،داد هزینهپرداختازسازمانمعافیتدرخصوص.ها شهردارى راس
ـاده بهتوجهبا«است داده نظرچنینموردایندرقضاییهقوهحقوقىاداره .استپذیرفته ـانون  503 م ق

برخىوصولقانون 3 مادهدرمندرج میزانبهدادگاهبهتقدیمىهاى دادخواستهزینهمدنىدادرسى آیین
بایدمذکورقانون 53 ماده 1 بندطبقواستشدهتعیین معیناردمودرآنمصرفودولتدرآمدهاىاز
کلىوعامقانوناین طبقچونوشود مىالصاقدادرسىهزینهبحثموردقانونبرابردادخواستهربه

 مادهموجببهمغایر قوانینونشدهمعافدادرسىهزینهپرداختازغیردولتىودولتىازاعممرجعىهیچ
دادرسىهزینه پرداختازدیگرىسازمانهیچودولتىنهادهاىوریدوالذا .استمنسوخانونقاین 529
اینکهبهنظر رسد مینظربهوجوداینبا،»شوندمعافموخرىقانونموجببهاینکهمگرنیستندمعاف
ـاده 3 بنـد حکـم وبـوده خاصحکمیکاجتماعىتأمینقانون 110 مادهدرمذکورحکم  انونقـ  53 م
ـاص حکماصولى،قواعدمطابقواستعامحکمیکمدنى،دادرسى آیین ـام حکـم القاعـده  علـی خ راع

تأمینقانون 110 مادهگفتبایدلذانیست،موخرعامومقدمخاصبینتعارضىاصوالًوزند می تخصیص
.بودنخواهد مدنیدادرسى آیینقانون 529 مادهمشمول اجتماعى

.کارقانون41 ماده:نکدستمزدحداقلتعییندرخصوص  .1
منسوخ 13/4/1358مصوباجتماعىتأمینسازمانتشکیلقانوناصالحقانونىالیحهموجببه  .2

بـر عوارضومالیاتپرداختلحاظازسازمانکارکنانکلیه«:ازبودعبارتآنمتن .است گردیده
اصـالح قـانونى الیحه 5 ماده 2 تبصره؛»بودخواهنددولترسمىمانندمستخدمینمزایاوحقوق
.استگردیدهمادهاینجایگزینسابقمتنهمانبااجتماعى تأمینسازمانتشکیلقانون

بازنشسـتگى مقـررات اصـالح قـانون ،27/10/66مصـوب انسـانى نیروىتعدیلنحوهقانون :نک  .3
.8/7/86وبمصکشورىخدماتمدیریتقانونآن،30/10/70اصالحیهو13/2/68مصوب



ن اند براى استفاده از مزایاى مـذکور در ایـ   همچنین افرادى که بیمه اختیارى بوده
  :قانون جزء سابقه آنان محسوب خواهد شد مشروط بر اینکه

ـزد     کارگاه یا مؤسسه .1 ـود را ن ـدان خ اى که بیمه شده در آن به کار اشتغال داشته است کارگران و کارمن
  .باشد یکى از مؤسسات مذکور بیمه نموده باشد و اشتغال بیمه شده نیز در آن کارگاه یا مؤسسه مسلم

در قانونى کـه حـق بیمـه بـه موجـب آن پرداخـت گردیـده         کمک مورد تقاضا .2
  .بینى شده باشد پیش
هاى اجتماعى روستاییان و   میزان حق بیمه روستاییان مشمول قانون بیمه .117 ماده

هاى مربوط به   هاى قانونى و منابع مالى تأمین هزینه ترتیب وصول آن و انواع کمک
ى خواهد بود که به پیشنهاد وزارت رفاه و ا نامه شدگان روستایى به موجب آیین بیمه

تا زمان تصویب . رسد هاى مربوط مجلس می تأمین اجتماعى به تصویب کمیسیون
هاى اجتماعى روستاییان   هاى موجود قانون بیمه  نامه نامه مذکور مقررات و آیین آیین

   1.به قوت خود باقى است
و  1339هـاى اجتمـاعى مصـوب      از تاریخ اجراى این قانون، قانون بیمـه  .118 ماده

هاى بعضى از مستمرى بگیران مشمول  هاى آن و قانون افزایش مستمرى  اصالحیه
هاى اجتماعى، قانون تأمین آموزش فرزندان کارگران و سایر قوانینى که   قانون بیمه

  .با این قانون مغایرت دارد ملغى است
تأمین آموزش فرزندان کارگر  کلیه تعهدات مالى و اموال و دارایى صندوقـ 1تبصره 

  .شود به سازمان منتقل مى
ـررات و   ـ2تبصره  کارکنان صندوق تأمین آموزش فرزندان کارگر به سازمان منتقل و تابع مق

  .نظامات استخدامى سازمان خواهند بود
هاى اجتماعى کـه بـا ایـن قـانون       هاى اجرایى قانون سابق بیمه  نامه آیینـ 3تبصره 

هاى اجرایى این قانون قابل   نامه باشد تا زمان تنظیم و تصویب آیین مغایرت نداشته
  .اجرا است

                                                
؛12/4/1384مصوباصالحىو4/11/1383مصوبعشایروروستاییانبیمهاجرایىنامه آیین: نک  .1

 مصـوب اجتمـاعى تـأمین ورفـاه جـامع نظـام سـاختار قـانون  3 ماده»د« بندو3 ماده 2 تبصره
رتعبـا وشـده بهداشـت وزیـر جـایگزین اجتمـاعى تأمینورفاهوزیر مادهایندر،27/3/1383
.استشده»مجلسین« جایگزین»مجلس«



  

  

  

  

  

  اجتماعى قانون تأمین هاى   نامه آیین
  

  



   1نامه بیمه و بازنشستگى کارکنان سازمان آیین .1

  7/2/1347مصوب 

  

  نامه مشمولین آیین :فصل اول

زمان و همچنین افراد خـانواده  کارکنان ثابت، قراردادى و روزمزد حکمى سا .1 ماده
هاى اجتماعى به ترتیـب مقـرر در ایـن      بالفاصل آنها به شرح مندرج در قانون بیمه

  .هاى اجتماعى استفاده خواهند کرد  نامه از مزایاى بیمه آیین
افراد دیگرى که با استفاده از اعتبارات مربوطه در واحدهاى سازمان به کـار   .تبصره

چنین افراد خانواده بالفصل مشمول مقررات عمومى قـانون  شوند و هم گمارده مى
شدگان  هاى اجتماعى بوده و از طریق شعبه نمایندگى مربوطه مانند سایر بیمه  بیمه

  .هاى قانون استفاده خواهند کرد سازمان از کمک
شـوند مشـمول    کارکنان دولت که به سازمان منتقل یا مأمور خـدمت مـى   .2 ماده

قرار خواهند گرفت و خـود و افـراد خـانواده بالفصـل آنـان از      مقررات بیمه جزئى 
نامه مقرر گردیده است استفاده خواهند کرد و در  هاى درمانى که در این آیین کمک

  .شدگان مرحله اول درباره آنان عمل خواهد شد سایر موارد نیز مانند بیمه
الزحمه آنها  وق یا حقنامه نبوده و حق بیمه از حق افراد زیر مشمول این آیین .3 ماده

  :کسر نخواهد شد
صورت  کارمندان رسمى دولت یا سایر مؤسسات که خدمت آنان در سازمان به) الف

  .دارند العاده سازمانى دریافت می انتقال یا مأموریت نبوده و فقط فوق
افرادى که به موجب قرارداد خارج از واحدهاى سازمان براى سـازمان خـدمت   ) ب
  .نمایند مى
  کالى دعاوى سازمانو) ج

  حق بیمه :قسمت دوم

نامـه عبارتسـت از هیجـده درصـد      حق بیمه مشمولین ماده یک این آیین .4 ماده
باشد و  حقوق و مزایاى بیمه شده که پرداخت پنج درصد آن به عهده بیمه شده مى

توسط سازمان هنگام پرداخت حقوق کسر خواهد شد و سیزده درصد آن به عهده 
  .بودسازمان خواهد 

نامه عبارتست از نه درصـد حقـوق و    حق بیمه مشمولین ماده دو این آیین .5 ماده
باشـد و   مزایاى بیمه شده که پرداخت دو نیم درصد آن به عهده بیمـه شـده مـى   

توسط سازمان هنگام پرداخت حقوق کسر خواهد شد و شش و نیم درصد بقیه به 
  .عهده سازمان خواهد بود

هایى که به هر عنوان از طرف سازمان به   العاده یه وجوه و فوقحق بیمه به کل .6 ماده
  :گیرد به استثناى موارد زیر شود تعلق مى مشمولین ماده یک و دو پرداخت مى

  پاداش .1
  عیدى .2
  العاده مأموریت العاده انتقال و فوق هزینه سفر و فوق .3

                                                
.28/12/1386 مصوب سازمان استخدامی جدید نامه آیین بعد به 64 مواد: نک  .1



  حق التضمین و کسر صندوق .4
  حق اوالد .5
  گردد نامه پرداخت مى هاى مقرر در این آیین مکوجوهى که بابت ک .6
  هزینه ایاب و ذهاب .7

کارکنان سازمان بر طبـق  عنوان حق بیمه از حقوق و مزایاى  وجوهى که به .7 ماده
ـاى مقـرر    باشد ولو آنکه بیمه شده از کمک شود قابل استرداد نمى مقررات کسر مى ه

  .استفاده نکرده باشد

ها و حاملگى و وضـع   يبه حوادث و بیمارهاى مربوط  کمک :قسمت سوم

  حمل و ازدواج

نامه و افراد خانواده بالفصل آنان مخیر هستند که  کارکنان مشمول این آیین .8 ماده
در صورت ابتال به بیمارى و یا وقوع حادثه براى معالجه یکى از دو طریق درمانگاهى 

  .یا پزشک آزاد را انتخاب نمایند
شدگان توسط  رمانگاهى، استفاده کننده مانند سایر بیمهدر صورت انتخاب طریق د

واحدهاى درمانى سازمان تحت درمان قرار خواهد گرفت و در ایـن صـورت کلیـه    
  .هاى مربوط به عهده سازمان خواهد بود  هزینه

چنانچه استفاده کننده طریق پزشک آزاد را انتخاب نماید، موظف است به پزشکان 
درمانى منتخب سازمان مراجعه و به هزینه شخصى تحت  ها و مؤسسات  و داروخانه

ترتیب مقرر در هاى انجام شده به   در این صورت قسمتى از هزینه(درمان قرار گیرد 
  .)نامه به بیمه شده پرداخت خواهد شد این آیین

در حال حاضر کارکنان واحدهاى تهران شمیران و شهررى و افراد خانواده بالفصل  .تبصره
ـایر . وانند از طریق پزشک آزاد استفاده نمایندت آنها مى  تعمیم این طریق درباره کارکنان س

واحدهاى سازمان با در نظر گرفتن امکانات و مقتضیات محلى منوط به پیشنهاد اداره کل 
  .فنى و تصویب مدیرعامل سازمان خواهد بود

راد خانواده شدگان سازمان در هنگام مرخصى یا مأموریت و همچنین اف بیمه .9 ماده
بالفصل آنان در صورتى که به شهرستانى که طریق پزشک آزاد در آنجا اجرا شـده  

توانند در مدت اقامت براى معالجه یکى از دو طریق درمانگاهى  مسافرت نمایند، مىاست 
در مورد بیمارانى . یا پزشک آزاد را انتخاب و طبق مقررات مربوط تحت درمان قرار گیرند

  .شوند نیز به ترتیب فوق عمل خواهد شد الذکر اعزام مى ه به نقاط فوقکه براى معالج
هـا، متخصصـین رادیولـوژى،     هـا، بیمارسـتان    فهرست پزشکان، داروخانـه  .10 ماده

ها و سایر مؤسسات درمانى مورد احتیاج طریق پزشک آزاد از طرف اداره  آزمایشگاه
یب مدیرعامل سازمان خواهد کل فنى با همکارى اداره کل بهدارى تنظیم و به تصو

  .تجدیدنظر در فهرست مزبور نیز به همین ترتیب انجام خواهد شد. رسید
گیرد به شرح  هزینه معالجاتى که با استفاده از طریق پزشک آزاد صورت مى .11 ماده

  :زیر از طرف سازمان به بیمه شده پرداخت خواهد شد

 )الف
2

3
  بهاى دارو 

) ب
2

3
هـاى تخـت روز بیمارسـتان، اعمـال جراحـى،        العالج پزشکان، هزینه حق 



اى که بـه   هاى درمانى طبق تعرفه  رادیولوژى، آزمایشگاه دندانپزشکى و سایر هزینه
  .تصویب هیئت مدیره خواهد رسید

ه از مرخصـى بـه   شدگانى که براى انجام مأموریت یا اسـتفاد  در مورد بیمه .12 ماده
خارج از کشور عزیمت نموده و خود یا افراد خانواده آنها تحت درمان قرار گیرند باید 

در صورتى که مدارك درمانى آنها . مراتب را کتباً یا تلگرافى به سازمان اعالم نمایند
به گواهى سفارت ایران رسیده مورد تأیید اداره کل فنى سازمان قرار گیـرد هزینـه   

و حکم معذوریت  تعرفه مذکور در ماده یازده قابل پرداخت خواهد بود درمان طبق
  .طبق مقررات صادر خواهد شد

شدگانى که طبق مقررات تحت درمان قرار گرفته و معذوریت داشته  بیمه .13 ماده
باشند در دوازده ماه متوالى فقط مدت شش ماه تمام حقوق و مزایاى مستمر خود 

ذوریت دریافـت خواهنـد نمـود و در صـورتى کـه مـدت       عنوان حقوق ایام مع را به
معذوریت از شش ماه تجاوز نماید غرامت دستمزد ایام بیمارى بر حسب مورد طبق 

هـاى اجتمـاعى محاسـبه و پرداخـت       ماده چهل و هفت یا ماده پنجاه و پنج بیمـه 
  .خواهد شد

رات ایـن  پرداخت حقوق معذوریت یا غرامت دستمزد موکول به رعایـت مقـر   .1تبصره 
نامه و تجویز استراحت توسط پزشک معالج و تأیید آن توسط اداره کل فنى سازمان  آیین

  .ها و صدور حکم معذوریت خواهد بود در مرکز یا واحد مربوطه در شهرستان
  .نمود  کارکنان مسلول از ماه هفتم به بعد حقوق ایام معذوریت دریافت خواهند .2تبصره 

ن در صورتى که حائز شرایط مقرر در ماده چهل و پنج تبصـره  کارکنان سازما .14 ماده
ـایر بیمـه   اجتماعى باشند مىهاى   یک ماده پنجاه و یک قانون بیمه شـدگان   توانند مانند س

  .استفاده نمایند) پروتز(اعضاى مصنوعى و وسایل مخصوص طبى از   سازمان
مه ظرف شش ماه قبل از کارکنان زن که حداقل داراى پرداخت نود روز حق بی .15 ماده

وضع حمل باشند مجموعاً و حـداکثر دوازده هفتـه قبـل و بعـد از وضـع حمـل حـق        
استراحت و استفاده از کمک حاملگى را خواهند داشت و چنانچه بنا به تجویز پزشـک  
معالج و تأیید پزشک معتمد سازمان به استراحت بیشترى احتیاج باشد طبق مقـررات  

  .هاى اجتماعى با آنان رفتار خواهد شد  انون بیمهبیمه بیمارى مقرر در ق
نامه طبق شرایطى که در ماده پنجـاه و هشـت قـانون     مشمولین این آیین .16ماده
نامه مربوط مقرر شده است از کمک وضع حمل و لباس  هاى اجتماعى و آیین  بیمه

  .نوزاد استفاده خواهند نمود
ارى چنانچـه زن بـاردار بـه پزشـک     در مورد انجـام معاینـات و دوران بـارد    .تبصره

متخصص منتخب سازمان مراجعه نماید، گواهى پزشک مذکور معتبر و مالك عمل 
  .خواهد بود

  ازکارافتادگى و بازنشستگى و فوت :قسمت چهارم

شدگان مقرر  نامه عیناً به ترتیبى که در مورد سایر بیمه مشمولین این آیین .18ماده
هـاى    قـانون بیمـه   64و  63و  62و  61و  60و  59ست از مزایاى مندرج در مواد 

  .مند خواهند شد اجتماعى بهره
ـ وپـنج    نامه طبـق مـواد شصـت    بازنشستگى مشمولین ماده یک این آیین .19ماده

توانـد هریـک از    هاى اجتماعى خواهد بود و سازمان مى  وشش قانون بیمه شصت



سال سابقه پرداخت حـق   شدگان را که به سن بازنشستگى رسیده و داراى ده بیمه
بیمه نیز باشد با پرداخت مقررى که از نصف حقـوق متوسـط آنـان کمتـر نباشـد      

  .بازنشسته نماید
نامه بازماندگان آنها به ترتیبى  در صورت فوت هر یک از مشمولین این آیین .20ماده

هاى اجتماعى مقـرر اسـت از     که در مواد شصت و هشت و شصت و نه قانون بیمه
  .مند خواهد شد بازماندگان بهرهمستمرى 

نامه هزینه کفـن و دفـن بـه     در صورت فوت هر یک از مشمولین این آیین .21ماده
نامه مربوط بـه آن ذکـر    هاى اجتماعى و آیین  ترتیبى که در ماده هفتاد قانون بیمه

  .شده پرداخت خواهد شد

  مقررات مختلفه :قسمت پنجم

شود براى هـر   طریق پزشک آزاد اجرا مىاز  هایى که در تهران و شهرستان .22ماده
یک از کارکنان دفترچه بیمه مخصوص صادر خواهد شد که مالك شناسایى بیمه 

هاى دارویى بـوده و بـه منزلـه      شده و افراد خانواده بالفصل آنان و حاوى سر نسخه
  .پرونده درمانى مورد استفاده قرار خواهد گرفت

شود براى کارکنان سازمان  پزشک آزاد اجرا نمىهایى که طریق  در شهرستان .تبصره
  .هاى صادر خواهد شد  شدگان کارت شناسایى بیمه مانند سایر بیمه

نامه در سـازمان اسـتخدام شـده و     کارکنانى که تا تاریخ تصویب این آیین .23ماده
اند مدت خدمت آنان در سازمان  مشمول مقررات بازنشستگى کارکنان سازمان بوده

هاى اجتماعى کارگران، صندوق تعـاون و بیمـه     اجتماعى و سازمان بیمه هاى  بیمه
ـا وابسـته بـه دولـت       کارگران، شرکت سهامى بیمه ایران و دستگاه هاى دولتى و ی

نامه جزو سابقه پرداخت حق بیمه آنان منظـور   استفاده از مزایاى مقرر در این آیین
  :شود مشروط بر آنکه مى
  .زمان بازنشسته نبوده باشندقبل از استخدام در سا .1
درصد حقوق و مزایاى دریافتى ظرف  5/2حق بیمه سهم بیمه شده را به میزان  .2

  .تمام مدت خدمت در مؤسسات مذکور پرداخت نموده باشند
ـا    از شرکت بیمه ایران و یا دستگاه .3 هاى دولتى یا وابسته به دولت بنا بر تقاضاى سازمان و ی

  .ردیده باشندصندوق تعاون منتقل گ
توانند حق بیمه سنوات خدمت خـود را در مؤسسـات    مشمول این ماده مى .تبصره
  .الذکر حداکثر در سى و شش قسط ماهانه به سازمان پرداخت نمایند فوق
هاى اجتماعى بـه جـز در مـوارد مصـرح در ایـن        سایر مقررات قانون بیمه .24ماده
  .باشد جرا مىنامه در مورد کارکنان سازمان الزم اال آیین
نامه کلیه مقررات مربـوط بـه بیمـه بازنشسـتگى      از تاریخ اجراى این آیین .25ماده

  .نامه باشد، ملغى است کارکنان سازمان که مغایر با این آیین
باشـد باسـتناد    نامه که مشتمل بر بیست و پنج ماده و هشت تبصـره مـى   این آیین

عـالى   شـوراى  7/2/1347ه مـورخ  هاى اجتماعى در جلسـ   تبصره نوزده قانون بیمه
بـه   1347هاى اجتماعى به تصویب رسید که از تاریخ اول خرداد ماه   سازمان بیمه

  .موقع اجرا گذارده شود



  هاى اجتماعى  نامه امور مالى سازمان بیمه آیین .2

  27/6/1347مصوب 

  کلیات :فصل اول

ه اداره کل امور مالى هاى سازمان وسیل عملیات مالى و نگاهدارى کلیه حساب .1ماده
که  ییها نامه یا دستورالعمل و حسابدارى واحدها طبق مقررات مندرج در این آیین

  .گیرد گردد انجام مى عامل صادر مى از طرف مدیر
عامل سازمان در حدود قانون و مقررات و بودجه مصوب تصمیمات الزم در  مدیر .2ماده

وسیله اداره کل امور مـالى بـه    تصمیمات را بهمورد هزینه و درآمد را اتخاذ نموده و این 
مسؤولیت صحت اجراى تصـمیمات مـذکور در   . نماید کلیه واحدهاى سازمان ابالغ می

  . باشد سازمان مرکزى با مدیر مالى و در واحدها با رئیس و رئیس حسابدارى مى
هاى انجام شـده در سـازمان مرکـزى و     مدیر مالى در مورد صحت پرداخت .3ماده
  . عامل سازمان مسؤولیت مستقیم دارد بقت آن با مقررات مربوط در مقابل مدیرمطا

هاى واحدها نیز همین مسؤولیت را در مقابل مدیر مالى سازمان  رؤساى حسابداري
  . باشند دارا مى

کلیه عملیات مربوط به درآمد و هزینه با صدور سند انجام خواهد شد سند  .4ماده
باشد در  و مدیر مالى یا نمایندگان آنان قابل پرداخت مى عامل هزینه به امضاء مدیر

واحدها امضاء اسناد مذکور با رئیس واحد و رئیس حسابدارى یا نمایندگان آنان که 
  . به تأیید سازمان مرکزى رسیده باشد خواهد بود

عامل، صاحبان امضاءهاى مجاز اسناد درآمد و هزینه را تعیین خواهـد   مدیر .5ماده
مورد رؤساى حسابدارى واحدهاى سازمان یا نمایندگان آنان این افراد بنا به  در. نمود

  . پیشنهاد مدیر مالى تعیین خواهند شد
ها و یا نمایندگان آنان به هیچ وجه مجاز نیستند  مدیر مالى یا رؤساى حسابداري .6ماده

  . اء نمایندعامل سازمان یا رؤساى واحدها اسناد پرداخت هزینه را امض که به نام مدیر
مدیر مالى یگانه مقامى است کـه در سـازمان مرکـزى مسـؤولیت ثبـت و       .7ماده

در . نگهدارى حساب درآمد و هزینه و دارائـى و بـدهى سـازمان را بـه عهـده دارد     
  . باشد ها مى واحدها مسؤولیت مذکور به عهده رؤساى حسابدارى

ن واحد بنا به پیشـنهاد  تنخواهگردان واحدهاى سازمان متناسب با بودجه آ .8ماده
  . عامل تعیین خواهد شد مدیر مالى و تصویب مدیر

ها مجازند به مسؤولیت خود اجازه دهند که  مدیر مالى یا رؤساى حسابداري .9ماده
گردان نقدى  هاى نقدى حداکثر تا میزان تنخواه متصدیان مربوطه به منظور پرداخت

مجاز اسناد پرداخـت و هزینـه بـه    صاحبان امضاءهاى  .از موجودى برداشت نمایند
بایست جزو گروه مذکور باشند مگر اینکه طبق احکام صادره شخصاً  هیچ وجه نمى

  . مسؤولیت پرداخت واحد مربوطه را به عهده داشته باشند
داران، کارپردازان و به  داران، صندوق ها، تحویل مدیر مالى، رؤساى حسابداري .10ماده

نقدى در اختیار دارند قبل از شروع به کار موظفنـد  طور کلى کسانى که موجودى 
به سازمان تضمین بسپارند این تضمین ممکن اسـت نقـدى، بـانکى، ملکـى و یـا      

عامل و نـوع و مبلـغ    مدیرنوع و مبلغ تضمین مدیر مالى به تشخیص  .شخصى باشد
مه نا عامل و در حدود آیین تضمین سایرین بنا به پیشنهاد مدیر مالى و تصویب مدیر



  . مزایا خواهد بود
باشـند تغییـر سـمت     هرگاه به عللى کارمندانى که ملزم به سپردن ضمانت مى .11ماده

یافته یا از کار برکنار یا مستعفى گردند ضمانت آنان با نظـر موافـق مـدیر مـالى و اداره     
در هر صورت به مدت سـه مـاه از   . گردد عامل مسترد مى حقوقى سازمان از طرف مدیر

در مورد مدیر مالى نظـر موافـق   . طع کار، ضمانت در اختیار سازمان خواهد بودتاریخ ق
هیئت مدیره سازمان به منظور استرداد تضمین ضروریست ولى در هر صورت تضمین 

اسـترداد تضـمین   . به مدت یک سال از تاریخ قطع کار در اختیار سازمان خواهـد بـود  
یان نخواهد برد و هـر گـاه تخلفـى    مسؤولیت ذینفع را در طى مدت تصدى به کار از م

  . کشف گردد سازمان طبق قانون و مقررات متخلف را تعقیب خواهد نمود

  مقررات مربوط به هزینه :فصل دوم

عامل سازمان یا نمایندگان او و رؤساى واحدها و یا افرادى که بـا   فقط مدیر .12ماده
دستور پرداخت اسناد  تأییدسازمان مرکزى از طرف آنان حق امضاء دارند مجازند که

  .مربوط به هزینه را صادر نمایند
ـات ضـرورى    سند هزینه شامل مشخصات هویت گیرنده وجه و  .13ماده نیـز اطالع

بایست به پیوست  ضمناً کلیه مدارك مثبته مى. براى ثبت به حساب مربوط خواهد بود
  .سند هزینه باشد

ان آنان موظفنـد کـه قبـل از    ها یا نمایندگ مدیر مالى و رؤساى حسابداري .14ماده
  . پرداخت در موارد ذیل دقت نمایند

  . صحت امضاء سند )الف
  . وجود و صحت اوراق و مدارك ضمیمه )ب
  . صحت محاسبه سند هزینه و مقایسه آن با مدارك پیوست )ج
  . بایست پرداخت شود اى که مى وجود اعتبار براى هزینه )د

هزینه امضـاء خواهـد شـد چنانچـه ضـمن      الذکر سند  پس از بررسى فوق .15ماده
بررسى اختالف نظر پیش آید مدیر مالى موظف اسـت مراتـب را کتبـاً بـه اطـالع      

عامل سازمان در صورتى که صالح بداند کتباً دستور  مدیر. عامل سازمان برساند مدیر
مدیر مالى دستور مـذکور را ضـمیمه سـند پرداخـت     . پرداخت صادر خواهد نمود

  . خواهد کرد
نانچه در امور پرداخت واحدها نیز اختالف نظر پیش آید رئیس حسابدارى مراتب چ

را کتباً به اطالع رئیس واحد مربوطه خواهد رسانید ضمناً پـس از پرداخـت طبـق    
دستور صریح رئیس واحد، رئیس حسابدارى واحد گزارشى براى مدیر مالى سازمان 

  . ارسال خواهد داشت
رئیس حسـابدارى و اظهـارنظر مراتـب را جهـت      مدیر مالى ضمن بررسى گزارش

  . عامل گزارش خواهد نمود صدور دستور الزم به مدیر
کلیه اسناد هزینه و نیز اوراق پیوست بدان با ذکر تـاریخ پرداخـت تنظـیم     .16ماده

  . خواهند شد
هاى نقدى با احراز هویت گیرنده و اخذ امضاء یا اثر انگشت گیرنـده    هزینه .17ماده

  . داخت خواهد شدوجه پر
شود بـه   صادر مى ها  که براى پرداخت هزینه  ییها در سازمان مرکزى چک .18ماده



عامل یا افرادى که از طرف او تعیین خواهند شد و همچنین مدیر مالى  امضاء مدیر
ها به امضاء رئیس و رئیس حسابدارى واحد  در واحدها این گونه چک. خواهد رسید

آنان که مورد تأیید سازمان مرکزى قرار گرفته باشند خواهد  مربوطه و یا نمایندگان
  . رسید

  مقررات مختلف :فصل سوم

هاى بانکى الزم براى واحدهاى سازمان بنا به پیشنهاد مدیر مالى و  حساب .19ماده
  . عامل افتتاح خواهد شد تصویب مدیر

بـانکى  درآمد حاصله از حق بیمه و سایر درآمدهاى سـازمان بـه حسـاب     .20ماده
عامـل   شود و در مواقع معین تحت شرایطى که به دستور مـدیر  مخصوص واریز مى

واحدهاى . شود سازمان تعیین خواهد شد به حساب مخصوصى در مرکز منتقل مى
باشند کـه از وجـوه مـذکور بـه هـیچ عنـوان        تابعه سازمان به هیچ وجه مجاز نمى

  . برداشت نمایند

و خسارات و جرائم قانونى  وجه حامل بابت حق بیمهگرفتن وجه نقد یا چک در  .تبصره
   .و یا مطالبات دیگر سازمان ممنوع است

ها در واحـدها مسـؤول    مدیر مالى در سازمان مرکزى و رؤساى حسابداري .21ماده
هاى مالى و موجودى صندوق یا بانک و نیز حسـاب   صحت و سقم اسناد و حساب

  . باشند دفاتر مى گذارى و ثبت آن در سپرده ثابت و سرمایه
اسناد درآمد و هزینـه بـه نسـبت تقـدم و تـأخر در طـى سـال در دفـاتر          .22ماده

هـاى مـذکور     حسابدارى ثبت و شماره گذارى خواهند شـد و بـه نسـبت شـماره    
مـدیر مـالى و رؤسـاى    . شـوند  بندى شده و براى مدت پنج سال بایگانى مـى  طبقه

  . باشند ث مىها مسؤول نگهدارى اسناد مورد بح حسابداري
سال مالى سازمان از فروردین ماه هر سال شروع و در آخرین روز اسـفند   .23ماده

  .پذیرد ماه همان سال پایان مى
ـولى و     .24ماده ـاس درآمـدهاى وص حساب درآمد و هزینه سازمان در پایان هر سال بر اس
  . هاى پرداختى تنظیم خواهد شد  هزینه
ه بنا به تشخیص هیئت مدیره سازمان تا حداکثر هنگام تنظیم بیالن ساالن .25ماده
عنـوان مطالبـات    بـه ) در مورد بدهى غیر حق بیمه و خسارت(کل بدهکاران % 10

هاى الوصول مورد اسـتفاده   مشکوك الوصول ذخیره شده و به منظور تأمین بدهى
  . قرار خواهد گرفت

ان از اشـخاص  چنانچه با رعایت مقررات جاریه و دالیل کافى طلب سـازم  .26ماده
غیر قابل وصول تشخیص داده شود این مبالغ بایستى از ) اعم از حقیقى یا حقوقى(

برگشت این قبیل مطالبات به ترتیب زیر عملـى  . هاى مربوط برگشت شود حساب
  . خواهد بود

  .عامل سازمان تا مبلغ پنجاه هزار ریال بدهى بنا به دستور مدیر )الف
بدهى تا مبلغ دویست هزار ریال بنا به تصویب هیئت از پنجاه هزار و یک ریال  )ب

  . مدیره سازمان
بیش از دویست هزار ریال بدهى بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شوراى  )ج

  . عالى سازمان



توانند اختیارات خود را در مورد ماده فوق جزئاً  عامل و هیئت مدیره مى مدیر .تبصره
  . یار تام تفویض نمایندى با اختیها یا کالً به کمیسیون

شـود و   اداره مـى ) دوبـل (حسابدارى سازمان بر اساس دفتردارى مترادف  .27ماده
به طریقى که حداقل یک مرتبـه در  . ها همه روز در دفاتر ثبت خواهند شد حساب

  .اى استخراج کرد ها موازنه آخر هر ماه بتوان از کلیه حساب
وسیله مدیر مالى تنظیم شـده و   لیانه بهحساب درآمد و هزینه و بیالن سا .28ماده

  . عامل سازمان گزارش خواهد شد نتیجه به مدیر
نامه پـس از تصـویب    آیین 28هاى سالیانه و بیالن مندرج در ماده  حساب .29ماده

هیئت مدیره جهت اظهارنظر هیئت نظارت و سپس براى تصـویب شـوراى عـالى    
  . گردد سازمان ارسال مى

م حسابدارى سازمان بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب روش و سیست .30ماده
  .شوراى عالى به مرحله اجرا گذارده خواهد شد

  . روش سیستم مالى به نحوى خواهد بودکه بتوانداطالعات زیررا دراختیار بگذارد .31ماده
  .هاى سازمان  مبلغ درآمدها و هزینه )الف
  . ها گذاري ها و سرمایه  مبلغ سپرده )ب
  . بلغ درآمد و هزینه دارائى و بدهى سازمانم )ج
  . حساب اموال و اثاثیه سازمان )د

  . در روش و سیستم پیشنهادى موارد زیر بایستى در نظر گرفته شود .32ماده
  . ها بندى حساب طبقه .1
  .هاى مختلف نحوه عملکرد حساب .2
رد مربـوط بـه   مدل صورتحساب درآمد و هزینه و ترازنامه پایان سال و سایر موا .3

  .روش مالى
ـابدارى و  هاى ضرورى به منظور عملى  کلیه دستورالعمل .33ماده کردن روش حس

ـه و     مدیرها به پیشنهاد  نحوه نگهدارى حساب عامل سازمان و تصویب هیئـت مـدیره تهی
   .گردد تنظیم مى

  :باشد زیر مى   شامل موارد 33هاى مندرج در ماده  دستورالعمل .34ماده
  . هاى سازمان  رداخت هزینهنحوه پ .1
  . هاى سازمان دفاتر مورد لزوم و فرم آنها براى نگهدارى حساب .2
  . هاى سازمان لیست سرفصل حساب .3
  . نحوه ثبت دفاتر دریافت و پرداخت .4
  . نحوه ثبت دفاتر در حسابدارى عمومى .5
  .هاى مورد لزوم هاى ماهیانه و فرم نحوه تنظیم صورتحساب .6
  . محاسبه هزینه استهالك اموال منقول و غیرمنقول و دفاتر مربوطه نحوه .7
وسـیله ماشـین و    هاى سازمان وطرق نگهدارى آنها بـه  اجراى مکانیزه کردن حساب .8

 گیـرى و  هاى مربوطه بـه منظـور اطمینـان ازصـحت نتیجـه       نامه تدوین مقررات وآیین
  .مکانوگرافى
 2ماده و  34هاى اجتماعى در   سازمان بیمهقانون  39نامه در اجراى ماده  این آیین

قابـل   1/8/1347به تصویب رسید و از تـاریخ   27/6/1347تبصره در جلسه مورخ 
  . باشد اجرا مى



شوراى عـالى تـأمین    27/6/1347مصوب جلسه مورخ نامه معامالت  آیین .3

مـورخ   62870اجتماعى با اصالحات به عمل آمده به موجب مصوبات بـه شـماره   

ــورخ  55131و  5/11/1362 ــورخ/    ه 17506ت /  121236و  27/12/1371مـ  مـ

وزیـران   هیئـت محتـرم   25/2/1376مورخ  201/54421/17056و  21/12/1375

نامه معامالت آییناساسنامه  3موضوع ماده 
1
  مالى نامه امور ضمیمه آیین 

  

  کلیات

موجـب   نامه وضع مقـررات و ضـوابطى اسـت کـه     هدف از تدوین این آیین .1ماده
تسهیل و بهبود معامالت سازمان گردد به نحوى که خدمات و کاالهاى مورد نیـاز  

ترین قیمت و با توجه به استانداردها و  سازمان با صرف حداقل وقت و هزینه به عادله
  . معیارهاى موضوعه تهیه و در اختیار واحدهاى سازمان قرار گیرد

ـوال    منظور از معامالت مذکور در این آیین .2ماده ـروش ام نامه خرید کاالها و یا خدمات و ف
  . باشد فرسوده و یا زائد بر احتیاج سازمان مى

مقصود از خدمات هر گونه فعالیتى است که به دستور مراجع مسـؤول و یـا    .تبصره
مانند نگهدارى و تعمیرات اشیاء و اموال (شود  طبق قراردادى براى سازمان انجام مى

ـ حمل  و نقل و انجام کارهاى ساختمانى و تأسیسات و غیره به  منقول و غیرمنقول 
  ).آید بعمل می نامه استخدامى استثناى خرید خدماتى که طبق آیین

  معامالت غیرساختمانى: قسمت اول

معامالت غیرساختمانى سازمان تأمین اجتماعى به چهار طریق زیـر انجـام    .3ماده
   :گردد مى
  . استعالم بهاى شفاهى )الف
  .م بهاى کتبىاستعال )ب
  . مناقصه )ج
  . مزایده )د

  خرید :فصل اول

  :به شرح زیر است 3حد نصاب هر یک از طرق مذکور در ماده  .4ماده
چنانچه بهاى کاال یا خدمت تا سه میلیون ریال باشد معامله از طریق استعالم  )الف

  . بهاى شفاهى بعمل خواهد آمد
میلیون ریال از طریق استعالم بهاى معامالت بیش از سه میلیون ریال تا شصت  )ب

  . آید کتبى بعمل می
  . معامالت بیش از شصت میلیون ریال بایستى از طریق انجام مناقصه بعمل آید )ج

تواند عنداالقتضاء اجازه دهد که معـامالت بـیش از شصـت     هیئت مدیره مىـ 1تبصره 

                                                
دولتىمعامالتدردولتکارمندانومجلسنمایندگانووزراءمداخلهمنعقانونىالیحه: نکنیز  .1

مجازاتتشدیدقانون،4/8/1382مصوبدولتىمعامالتتضمیننامه آیین،22/10/1337مصوب
خارجىمعامالتدرپورسانتاخذممنوعیتقانون،15/9/1367مصوبواختالسارتشاءمرتکبین
برگزارىقانون،19/3/1348مصوبدولتىمعامالتدرتبانىمجازات قانون،27/4/1372مصوب

ومؤسسـات جـارى اعتبـارات بهمربوطمعامالتىومالىنامه آیین 25/1/1383مصوب  مناقصات
  .30/10/1380مصوبغیردولتىعمومىنهادهاى



  . م بهاى کتبى انجام شودمیلیون ریال تا یکصد و پنجاه میلیون ریال نیز از طریق استعال
حدود اختیارات مسؤولین واحدهاى اجرایى براى انجام معامالت از طریق ـ 2تبصره 

استعالم شفاهى و استعالم کتبى به موجب دستورالعملى خواهد بـود کـه توسـط    
  . شود عامل سازمان ابالغ مى مدیر

نامه حداقل هر  یننصاب معامالت و حدود اختیارات انجام معامله در این آیـ 3تبصره 
ها به پیشنهاد هیئـت مـدیره و تصـویب     سه سال یک بار با توجه به افزایش قیمت

  . وزراى عضو شوراى عالى تأمین اجتماعى تعدیل خواهد شد
نامه داخلى هیئت دولـت پـس از    آیین 19مصوبات شورا در این خصوص با رعایت ماده 

  . باشد تأیید رئیس جمهور قابل صدور مى
که معامله  4از ماده » الف«در مورد معامالت تا سه میلیون ریال موضوع بند  .5ماده

مکلـف اسـت   ) کارپرداز(از طریق استعالم شفاهى انجام خواهد گرفت مأمور خرید 
پس از تحقیق کامل از قیمت جنس یا اجرت خدمت معامله را با رعایـت صـرفه و   

اینکه معامله به حداقل بهـاى  صالح سازمان انجام داده و ذیل سند خرید را با قید 
  . ممکنه انجام گرفته گواهى و امضاء نماید

موضـوع  (در مورد معامالت بیش از سه میلیون ریال تا شصت میلیون ریال  .6ماده
دهندگان خدماتى  مأمور خرید باید از فروشندگان کاال یا انجام) 4از ماده » ب«بند 

) طبق فـرم مشخصـى  (هاى جداگانه   که عده آنها کمتر از سه نفر نباشد روى ورقه
بدیهى است باید کلیه مشخصات جنس یا خدمت مورد . استعالم کتبى بعمل آورد

نیاز اعم از موضوع و نوع کاال یا کاال، مدت و غیره و همچنین نشانى کامل فروشنده 
  . را در برگ استعالم درج نماید

در برگ استعالم نوشته و بـا  دهنده کار باید حداقل قیمت را  فروشنده کاال یا انجام
دهنـدگان خـدمت    چنانچـه فروشـندگان جـنس یـا انجـام     . قید تاریخ امضاء کند

کند  االجلى براى قیمت پیشنهادى قائل شده باشند کارپرداز باید طورى اقدام ضرب
که از تأخیر اجراى امر خسارتى متوجه سازمان نشود و همچنین چنانچه فروشنده 

  . متر از سه نفر باشد باید مراتب در فرم استعالم قید گردددهنده خدمت ک یا انجام
   1:مناقصه بر دو نوع است .7ماده
مناقصه عادى که باید از طریق انتشار آگهى تا دو برابر نوبت بر حسب اهمیت  )الف

نامه  حداکثر در روزنامه کثیراالنتشار طبق مفاد این آیینمعامله در روزنامه رسمى کشور و 
   .بعمل آید

) بر حسب مورد(عامل یا هیئت مدیره  مناقصه محدود در مواردى است که مدیر )ب
یا نمایندگان مجاز ایشان بنا به گزارش مسؤولین امر تشخیص دهند که فروشندگان 

شوند که در این  دهندگان خدمات مورد نیاز به عده معینى محدود مى کاال و یا انجام
نموده و شرایط مناقصه را براى همان عده  توان از انتشار آگهى صرفنظر صورت مى

  . محدود ارسال و آنها را براى شرکت در مناقصه دعوت نمود

                                                
تـأمین براىرقابتىاستفرایندىمناقصه« :25/1/1383مناقصاتبرگزارىقانون2 مادهالفبند  .1

کـه گـرى مناقصـه بـه معاملـه موضوعتعهداتآندرکه)مناقصهاسنادطبق(نظرمورد کیفیت
».شود مىواگذارباشدکردهپیشنهاد رامتناسبقیمتکمترین



  . باید نکات زیر ملحوظ شود 8ماده » الف«در آگهى مناقصه با توجه به بند  .8ماده
مدت و محل تحویل آن دقیقاً باید مشـخص   ،مقدار و نوع جنس ،نوع خدمت )الف

شود باید در  معامله طبق نمونه با مشخصات معینى انجام مىشود و در مواردى که 
آگهى صریحاً قید گردد که معامله طبق نمونه ممهور با صورت مشخصات موجـود  

  . در سازمان انجام خواهد شد
مدت قبول پیشنهادها در آگهى قید گردد ایـن مـدت حـداقل بایسـتى بـراى       )ب

  . ماه از تاریخ انتشار آگهى باشد خریدهاى داخلى ده روز براى خریدهاى خارجى یک
دهنده از معامله به سود سازمان  اى که در صورت استنکاف پیشنهاد مبلغ سپرده )پ

ضبط خواهد شد باید معین شود این سپرده باید در حدود دو تا پنج درصد تقریبى 
صورت واریز وجه نقـد بـه حسـاب بـانکى      برآورد قیمت جنس یا اجرت خدمت به

وسیله سازمان یا ضمانت نامه بانکى یا اوراق خزانـه یـا اوراق قرضـه     تعیین شده به
  . دولتى باشد

  . درآگهى باید قید شود که سازمان در قبول یا رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است )ت
در آگهى باید قید شود کـه بـه پیشـنهادهاى مشـروط و مـبهم و فاقـد سـپرده و         )ث

  . در آگهى برسد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شدپیشنهادهایى که بعد از مدت مقرر 
در صورت موافقت با پیش پرداخت قبل از تحویل جنس و یا انجام خدمت باید  )ج

بدیهى است پرداخـت مـذکور   . میزان تقریبى و نحوه پرداخت و واریز آن ذکر شود
   .ضمانتنامه بانکى حداقل معادل مبلغ پیش پرداخت خواهد بودموکول به اخذ 

کل مبلغ معامله است باید در %) 10(میزان سپرده حسن انجام کار که ده درصد  )چ
صـورت   آگهى قید شود این سپرده قبل از انعقاد قرارداد یا در طول مدت قرارداد به

وجه نقد یا ضمانتنامه بانکى، اوراق خزانه یا تضمین دیگرى به تشخیص سازمان از 
در صورتى که تحویـل کـاال یـا انجـام     . ودش فروشندگان کاال و خدمات دریافت مى

گردد مبالغى که عالوه بر  خدمت به موجب قرارداد در طول مدت معینى انجام مى
سپرده فوق باید به تدریج از مطالبـات پیمانکـار در اقسـاط معینـى کسـر شـود و       
همچنین ترتیب استرداد و یا ضبط تمام و یا قسمتى از آن سپرده در آگهى مناقصه 

  . قید شود
ـ میزان مالیات و عوارض    )ح نکات دیگر از قبیل حداکثر مدت بررسى پیشنهادات 

ـ اجـازه حضـور    ـ هاى ثبتى    متعلقه به معامله هزینه روز و ساعت قبول پیشنهادات 
  . دهندگان در جلسه و غیره نیز بر حسب موارد مختلف قید گردد پیشنهاد

شد باید طرح قرارداد و مشخصـات بـه   در مواردى که احتیاج به انعقاد قرارداد با )خ
  . انضمام شرایط شرکت در مناقصه به داوطلبان تسلیم گردد

در صورتى که شرایط شرکت در مناقصه مفصل باشد و درج آن در آگهى موجب  )د
هزینه زیاد گردد باید در آگهى مناقصه قید شود که شرایط مناقصـه در دفتـر اداره   

دگان باید یک نسخه از شرایط معامله را دریافـت و  دهن پیشنهاد. موجود استمربوطه 
  .امضاء نموده به پیشنهاد خود ضمیمه نمایند

از % 10توانـد عنـداللزوم تـا     در آگهى مناقصه باید قید شود که سازمان مـى  .9ماده
  . مقدار جنس یا کار مورد معامله را کسر و یا به آن اضافه نماید

در صورتى که ثبت (ه هزینه ثبت قرارداد در آگهى مناقصه تصریح شود ک .10ماده



و پرداخت هر نوع مالیات و هـر گونـه   ) قرارداد در دفاتر اسناد رسمى ضرورى باشد
  . عوارض و هزینه درج آگهى به عهده برنده مناقصه خواهد بود

براى بررسى و اظهارنظر در مورد پیشنهادات واصله کمیسیون مناقصـه در   .11ماده
  :تهران از افراد زیر

  . خواهد داشت عامل که سمت ریاست کمیسیون را نماینده مدیر .1
  .مدیر حسابرسى یا نماینده او .2
  . مدیر تدارکات یا نماینده او .3
  . مدیر مالى .4
  . مدیر حقوقى .5

ـ    و در شهرستان ـ رئیس حسابدارى  ها و واحدهاى مستقل با شرکت رئیس شعبه 
  . خواهد شدمتصدى یا مسؤول تدارکات شعبه تشکیل 

تواند افراد خبره دیگرى را نیز بـه جلسـه دعـوت     عنداالقتضاء کمیسیون مى .تبصره
  . نماید و نظرات این افراد جنبه مشورتى خواهد داشت

تصمیمات کمیسیون مناقصه با اکثریت آراء معتبر خواهد بود در صورتى که  .12ماده
دلیل در ذیل صورت مجلس نوشته خود را با ذکر اى در اقلیت واقع شوند باید نظر  عده

   .و امضاء نمایند
عامل  اظهارنظر کمیسیون در مورد معامالت تا پانصد میلیون ریال پس از تأیید مدیر

  . و بیش از آن پس از تصویب هیئت مدیره قابل اجراء خواهد بود
تواند اختیار خود در این ماده را به کمیسیونى تحت عنـوان   عامل مى مدیرـ 1تبصره 

  .میسیون معامالت در مرکز با ترکیب زیر تفویض نمایدک
ـا تأییـد مـدیر    معاون مدیر  ـ عامـل کـه    عامل در امور ادارى و مالى یا نماینده وى ب

  . ریاست کمیسیون را به عهده خواهد داشت
  . مدیر کل خدمات عمومى و رفاه و در غیاب وى معاون او  ـ
عامـل و تأییـد هیئـت     یشنهاد مـدیر سه نفر از کارکنان عالى رتبه سازمان به پ  ـ

این افراد بایـد واجـد صـالحیت و    . شوند مدیره که براى مدت سه سال انتخاب مى
  . هاى مالى، بازرگانى، حقوقى و فنى باشند  اطالعات کافى در رشتهداراى 

  . نماینده واحد ذیربط بر حسب مورد یا موارد مطروحه در کمیسیون    ـ
شرح وظایف . رأى موافق معتبر خواهد بود) 4(اقل تصمیمات کمیسیون با حد  ـ

بر طبق ضوابطى کـه بـه تصـویب هیئـت مـدیره      و نحوه تشکیل جلسات کمیسیون 
   .رسد، خواهد بود می

عامـل و   ها یا واحـدهاى مسـتقل بـه پیشـنهاد مـدیر      در هر یک از استانـ 2تبصره 
استان یا واحد  توان کمیسیون معامالت با ترکیب مدیر کل تصویب هیئت مدیره مى

، رئیس امور مالى استان یا واحد مستقل و سه نفر دیگر )رئیس کمیسیون(مستقل 
سـقف انجـام معـامالت    . عامل و تأیید هیئت مدیره، تعیین نمـود  به پیشنهاد مدیر

ها حداکثر تـا مبلـغ پانصـد میلیـون ریـال بنـا بـه پیشـنهاد          توسط این کمیسیون
تشخیص واحـد و واحـدهاى   . یین خواهد شدعامل و تصویب هیئت مدیره تع مدیر

  . باشد نامه با هیئت مدیره مى مستقل مذکور در این آیین
کمیسیون معامالت عالوه بر تصویب معامله تا مبلـغ سـقف مجـاز داراى    ـ 3تبصره 



  :وظایفى به شرح زیر است
تصویب شرایط قراردادها و مشخصات آن که از طرف واحد تدارکات تهیه و به  )الف
  . گردد سیون پیشنهاد مىکمی
تعیین برنده مناقصه، مزایده و به طور کلى تعیین شخص یـا اشـخاص جهـت     )ب

انجام معامله در مواردى که کمیسیون معامالت به تشخیص هیئت مدیره جایگزین 
  . گردند نامه مى هاى مناقصه و مزایده موضوع این آیین کمیسیون

اء انجام معامالت تا مبلغ سه میلیارد ریال تواند عنداالقتض هیئت مدیره مىـ 4تبصره 
صورت مورد تفویض نماید در این صورت اتفاق آراى هیئت مدیره  عامل به را به مدیر

  . الزامى است
مدیریت تدارکات یا هر مرجع دیگرى که طبق تشکیالت سـازمان تـأمین    .13ماده

ز جلسـه  اجتماعى مسؤول تهیه احتیاجات سازمان خواهد بود موظف است قبـل ا 
رسیدگى به پیشنهادات قیمت عادله جنس را از بازار آزاد به همان ترتیـب کـه در   

شود بـه دسـت آورده و در اختیـار کمیسـیون      مورد استعالم بهاى کتبى عمل مى
  .مناقصه قرار دهد

کمیسیون مناقصه موظف است در روز و ساعت تعیین شده جلسه خود را  .14ماده
نهادات رسیده را مفتوح و قرائت نمـوده و مشخصـات   تشکیل داده پیشنهاد یا پیش

فقره یا زیـادتر   3چنانچه پیشنهادات رسیده . عمده آنها را در صورتجلسه قید نماید
باشد پس از قرائت آنها و اطالع از حداقل قیمت پیشنهادى و مقایسـه آن بـا نـرخ    

نمـود و   عادله کمیسیون برنده مناقصه را تعیین و صورت مجلس الزم تهیه خواهد
در صورتى که پیشنهادى نرسیده و یا پیشنهادهاى واصله کمتر از سه فقـره باشـد   

  . کمیسیون به یکى از طریق زیر اقدام خواهد نمود
هـاى پیشـنهادى عادلـه نباشـد      در صورتى که پیشنهادى نرسیده یـا قیمـت   )الف

طریق استعالم  تواند اظهارنظر نماید که معامله با توجه به نرخ عادله از کمیسیون مى
  . بهاء انجام گیرد

هاى پیشنهادها مساوى و  چنانکه پیشنهادهاى واصله کمتر از سه فقره باشد و قیمت )ب
یا کمتر از قیمت استعالم شده باشد معامله با حائز حداقل قیمت انجام خواهد گرفت در 

اشد هاى شرکت کنندگان در مناقصه بیشتر از قیمت استعالم شده ب صورتى که قیمت
  . این ماده اقدام خواهد کرد» الف«کمیسیون به طریق مذکور در بند 

در صورتى که میزان معامله بیش از سیصد میلیون ریال بوده و موضوع فوریـت   )ج
داشته باشد کمیسیون نظر خود را دال بر انجام معامله از طریق استعالم بهاى کتبى 

اعالم ولى در صورتى که ) حسب مبلغبر (نامه  با تصویب مقامات مندرج در این آیین
موضوع فوریت نداشته باشد کمیسیون نظر خود را دائر بر تجدیـد مناقصـه ضـمن    

اى  چنانچه از مناقصه بار دوم هم نتیجه. تنظیم صورت مجلس اعالم خواهد داشت
  . حاصل نشود معامله از طریق استعالم بهاى کتبى انجام خواهد شد

مناقصه براى اجناس مختلف منتشر شد و قیمت یک یا  در صورتى که آگهى .15 ماده
چند قلم از پیشنهادى نسبت به پیشنهادى دیگر ارزانتر و چند قلم گرانتر باشد چنانکه 
خرید اجناس مورد معامله از فروشندگان متعدد مقرون به صرفه و ممکن باشد بایستى 

ازلترین قیمت را پیشنهاد اى که ن معامله تفکیک و هر قلم از اجناس مزبور از فروشنده



اى کـه مـن    داده است خریدارى گـردد و در غیـر ایـن صـورت معاملـه بـا فروشـنده       
  . المجموع از دیگران ارزانتر پیشنهاد داده است انجام خواهد شد حیث
برنده یا برندگان مناقصه در صورتى که ظرف مدت مقرر از طرف سازمان از  .16 ماده

مورد معامله خوددارى نمایند یا حاضـر بـه امضـاء     تحویل اجناس یا انجام خدمات
قرارداد نگردند و یا به هر طریق دیگرى از انجام تعهد خوددارى نمایند سپرده آنها به 

خرید جنس یا خدمت از نفر دوم در صورتى میسـر  . نفع سازمان ضبط خواهد شد
  .خواهد بود که کمیسیون قیمت پیشنهادى وى را عادله تشخیص دهد

  . سپرده نفر دوم پس از انعقاد قرارداد با برنده مناقصه مسترد خواهد شد .تبصره
  .در قراردادهاى خرید کاال یا خدمات باید نکات زیر قید شود .17 ماده
  . نوع و مقدار جنس یا موضوع و میزان خدمات مورد نیاز با حداکثر مشخصات الزم )الف
  .مدت انجام تعهد و محل تحویل و شرایط تحویل )ب
  . االقتضاء ممکن است در حجم کار یا کاال داده شود درصد افزایش یا کاهش که لدي )ج
  ). بر حسب مورد(بهاى کل واحد کاال و خدمت مورد نیاز  ) ه
و در قبال تضمین کافى و نحوه ) در صورتى که الزم باشد(میزان پیش پرداخت  )و

  . استرداد آن
   .نحوه تحویل کاال یا خدمت مورد نیاز )ز
میزان سپرده تضمین حسن انجام کار و نحوه کسر و استرداد آن و میزان سپرده  )ح

  . مجموع بهاى معامله کمتر باشد% 10حسن انجام کار نباید از 
  . تعهد پرداخت هر گونه مالیات و عوارض متعلقه از طرف پیمانکار )ط
  . نحوه حل اختالف )ى
  ).صیت حقیقى یا حقوقى باشداعم از آنکه شخ(مشخصات کامل طرف معامله  )ك

االقتضاء نکات دیگرى را نیز که الزم بداند در قرارداد  تواند لدي سازمان مىـ 1تبصره 
  . قید کند

چنانچه الزم باشد که جنس مورد احتیاج طبق نمونه خاصى تحویل گردد ـ 2تبصره 
کت کننده سازمان باید نمونه را قبالً الك و مهر نموده و ترتیبى فراهم آورد که شر

در مناقصه یا امضاء کننده پیمان قبولى بدون قید و شرط خود را بر اساس آن نمونه 
  . اعالم و محرز کند

در مورد خرید و فروش کاالهایى که جنس مورد معامله باید بالفاصله پس  .18 ماده
از توافق طرفین تحویل گردد و بهاى آن هم نقداً پرداخت شود احتیـاج بـه انعقـاد    

  . نخواهد بود پیمان

  موارد ترك مناقصه :فصل دوم

  . توان معامله را بدون رعایت تشریفات مناقصه انجام داد در موارد ذیل مى .19ماده
  . دهنده خدمت انحصارى دارند در مورد کاالها یا خدماتى که فروشنده یا انجام )الف
  . در مورد خرید خون از هر قبیل و به هر اندازه که باشد )ب
دهندگان وابسـته بـه    مورد کاالها و خدماتى که بتوان آنها را از سازندگان و انجامدر  )ج

قـانون  ) 5(هاى دولتى و نهادها و مؤسسات عمـومى غیردولتـى موضـوع مـاده       دستگاه
  . هاى متعلق به سازمان تأمین اجتماعى خریدارى کرد محاسبات عمومى کشور و شرکت

عامل یا هیئت مـدیره   وریت داشته باشد و مدیردر مورد کاالهایى که تهیه آنها ف )د



بنا به پیشنهاد مدیر مربوطه خرید یک یا چند نوع مخصوص را به صـرفه و صـالح   
از قبیل انواع پارچه، بعضى از لوازم ادارى، ماشـین تحریـر،   (سازمان تشخیص دهد 

  ).ماشین حساب و نظایر آنها
ها مانند نان، گوشت،  نه بیماستاندر مورد خرید مایحتاج غذایى فاسد شدنى روزا)  ه

  . کره، میوه، سبزى و نظایر آنها
بینى نشده به نحوى کـه نتـوان تشـریفات     هاى ناگهانى و پیش در مورد ضرورت )و

  . معموله را درباره آنها اعمال کرد
اعم (در مورد خرید دارو و تشخیص انواع لوازم پزشکى و خرید لوازم مذکور  .20ماده

توانـد بـا تصـویب هیئـت مــدیره      عامـل مـى   مـدیر ) رج از کشـور از داخـل یـا خـا   
هـاى   حدود اختیـارات کمیسـیون  . هایى را با اختیارات الزم تعیین نماید کمیسیون

  . مذکور توسط هیئت مدیره تعیین و ابالغ خواهد شد

  فروش :فصل سوم

ى شـش  در مورد فروش اشیاء فرسوده یا زائد بر احتیاج سازمان تا مبلغ تخمین .21ماده
  . میلیون ریال با تشخیص واحد مربوطه از طریق حراج اقدام به فروش خواهد شد

فروش اشیاء و اموالى که قیمت تخمینى آنها بیش از شش میلیـون ریـال باشـد از    
  . طریق مزایده انجام خواهد شد

در آگهى مزایده بایستى اطالعات کلى راجع به نـوع و مقـدار مشخصـات    ـ 1تبصره 
رؤیت و همچنین محل و کیفیت تحویل آنها و نحوه پرداخت مالیات و  اشیاء و محل

  . عوارض ذکر شود
نامـه   کمیسیون مزایده از افرادى که براى کمیسیون مناقصه در این آیینـ 2تبصره 
بینى شده است تشکیل خواهد شد و نکات مربوط به مناقصه تا حدودى کـه   پیش

  . گردد در مورد مزایده صادق باشد بایستى مراعات

  معامالت ساختمانى و تأسیس :قسمت دوم

  نحوه انجام معامله :فصل اول

ـه،  معامالت غیرمنقول سازمان اعم از خرید و فروش،  .22ماده اجاره، استجاره، معاوض
ـر     ـرق زی پایاپایى، احداث، نوسازى، تعمیرات و نگهدارى ساختمان و تأسیسات به یکـى از ط

  :شود انجام مى
  :ى نگهدارى و نوسازى، تعمیرات و احداث در صورتى کهدر قراردادها )الف

بهاى معامله پانصد میلیون ریال یا کمتر برآورد شده باشد از طریق استعالم بهاى  .1
  .کتبى

بهاى معامله بیش از پانصد میلیون ریال برآورد شـده باشـد از طریـق مناقصـه      .2
  . محدود

غ پـنج میلیـارد ریـال باشـد بـه      بهاى معامله در کارهاى فورى و ضرورى تا مبل .3
عامل و تصویب هیئت مدیره و بیش از آن مبلغ بنا به پیشنهاد هیئت  پیشنهاد مدیر

  . مدیره و تصویب شوراى عالى تأمین اجتماعى از طریق ترك مناقصه
  :هاى زیر در امر خرید و فروش، اجاره، استجاره، معاوضه، و غیره با روش )ب
  . مورد خرید یا اجارهقیمت کارشناسى رسمى در  .1



در مورد معامالت پایاپاى به طریقى که شوراى عـالى تـأمین اجتمـاعى تعیـین      .2
  . خواهد نمود

  . در سایر موارد به روش مناقصه یا مزایده .3
در معامله با مؤسسات دولتى و وابسته به دولت و در مورد کاالهاى ساختمانى و  .23ماده

فرد در صورتى که اجازه معامله از طرف مراجع صالحه تأسیساتى و یا خدمات منحصر به 
  . صادره شده باشد احتیاج به انجام تشریفات استعالم بهاء یا مناقصه نیست

در مواردى که محل ایجاد ساختمان یا تأسیسات در خارج از تهران بوده و  .24ماده
ل عامـ  ریـال باشـد مـدیر   ) 000/000/200(مبلغ برآورد کمتر از دویست میلیـون  

تواند فردى را با اختیارات تام به محل مأمور نماید تا بـا اسـتفاده از پیمانکـاران     مى
محلى و راهنمایى دفتر فنى سازمان برنامه و بودجه آن استان، مبـادرت بـه انجـام    

  . مناقصه محدود نموده و پیمان مربوطه را تنظیم و امضاء نماید

کاراننحوه انتخاب مهندسین مشاور و پیمان :فصل دوم
1

  

  نحوه انتخاب مهندسین مشاور  )الف

عامـل واگـذارى    در مواردى که هیئت مدیره سازمان بنا به پیشنهاد مـدیر  .25ماده
. تهیه طرح ساختمان یا تأسیساتى را به مهندس مشاور ضـرورى تشـخیص دهـد   

انتخاب مهندس مشاور با تصویب هیئت مدیره سازمان و با توجه به مراتب زیر انجام 
  . گرفتخواهد 

  . مهندس مشاور در رشته مورد نظر تخصص و صالحیت الزم را داشته باشد  ـ
مهندس مشاور با توجه به کارهاى در دست اجراء قدرت انجام کار مورد نظر را در   ـ

  . مدتى که سازمان اعالم خواهد کرد داشته باشد
  . سوابق و نحوه خدمات قبلى مهندس مشاور مورد قبول سازمان باشد  ـ
از دعوت مهندسان مشاورى که کارهاى ارجـاعى سـازمان را بـه خـوبى انجـام        ـ

  . اند خوددارى گردد نداده
از دعوت مهندسان مشاورى که به سبب بعضى اقدامات ناصواب مربوط به حرفه   ـ

  . اند خوددارى شود خود محکومیت جزایى پیدا کرده
سازمان را منحصراً به یـک  سازمان مجاز نیست کارهاى ساختمانى و تأسیساتى   ـ

  . مهندس مشاور ارجاع نماید
اى کـه بـه تصـویب     قراردادهاى منعقده با مهندسین مشاور طبـق نمونـه   .26ماده
  . گردد عامل خواهد رسید تنظیم مى مدیر

  نحوه انتخاب پیمانکاران  )ب

صورت پیمانکاران مورد نیاز که حداقل پنج و حداکثر ده نفر خواهـد بـود    .27ماده
بندى شده  المقدور از بین پیمانکاران طبقه وسط کمیسیون انتخاب پیمانکاران حتیت

سازمان برنامه تعیین خواهد شد و در مواردى که دعوت از پیمانکاران خارجى هـم  
الـذکر تعـدادى پیمانکـار خـارجى نیـز بـه تشـخیص         الزم باشد عالوه بر عده فوق

مانکاران عبارت خواهـد بـود از   کمیسیون انتخاب پی. کمیسیون انتخاب خواهد شد

                                                
آنهـا بهکارارجاعنحوهوپیمانکارحقیقىاشخاصصالحیتتشخیصنحوهدستورالعمل :نکنیز  .1

.24/8/1368 مصوب



ـ مدیر حقوقى و    عامل سازمان یا نماینده منتخب مدیر مدیر ـ مدیر ساختمان  عامل 
مدیر تدارکات یا نمایندگان آنها و در صورت لزوم نماینده مهندس مشاور هم براى 

  . اداء توضیحات فنى در کمیسیون شرکت خواهد کرد
ه نوع و مشخصات کار مـورد مناقصـه و یـا    کمیسیون انتخاب پیمانکاران با توجه ب

استفاده از اطالعات و سوابق موجود در مدیریت ساختمان و با توجه به عوامل زیـر  
  . صورت قطعى پیمانکاران را انتخاب خواهد کرد

  . به هر پیمانکار بیش از توانایى مالى و فنى او کار داده نشودـ 
  . ددکارها در دست پیمانکاران معین متمرکز نگرـ 
هاى مربوطه خواه از  از پیمانکارانى که به علت عدم اجراى مقررات و دستورالعملـ 

انـد   طرف سازمان و خواه از طرف سازمان برنامه از شرکت در مناقصه محروم شده
  . دعوت بعمل نیاید

المقدور از پیمانکارانى دعوت شود که در محل اجراى طرح داراى سابقه کار  حتیـ 
  . باشند و تجربه کافى

  . بیشتر از پیمانکارانى که در کار مورد نظر تجربه دارند دعوت شودـ 
هـا را قبـل از     مدیریت ساختمان و مهندس مشاور مکلفند متن دعوتنامـه  .28ماده

انتخاب پیمانکاران مربوطه حاضر نموده و طورى اقدام نمایند کـه حـداکثر ظـرف    
هاى آنها   پیمانکاران دعوتنامهساعت پس از اطالع از قطعى شدن صورت  48مدت 

پیمانکارانى که اسناد مناقصه دریافت داشته و ظـرف مهلـت مقـرر     .را ارسال دارند
هـاى    پیشنهاد کاملى تسلیم ننمایند براى مدت یـک سـال از شـرکت در مناقصـه    

سازمان محروم خواهند شد مگر آن که ظرف یـک هفتـه پـس از دریافـت اسـناد      
  . در مناقصه به سازمان اطالع دهندانصراف خود را از شرکت 

اند  هرگاه پیمانکارانى که ظرف مهلت مقرر مدارك مربوطه را دریافت داشته .29ماده
بـا  (نفر کمتر باشند بالفاصله پیمانکاران دیگرى براى شرکت در مناقصه  5از تعداد 

  . انتخاب و دعوت خواهند شد) نامه توجه به مفاد این آیین

  مناقصه و استعالمتشریفات  :فصل سوم

  دعوتنامه و شرایط شرکت در مناقصه  )الف

در معامالتى که باید از طریق مناقصه محدود انجام شـود در هـر مـورد از     .30ماده
دعـوت   27هاى ساختمانى یا تأسیساتى به شرح منـدرج در مـاده    تعدادى شرکت

بلغى که در بعمل خواهد آمد تا در صورت تمایل به سازمان مراجعه و با پرداخت م
  . دعوتنامه قید خواهد شد اسناد مناقصه را دریافت دارند

در دعوتنامه که منضم به شرایط شرکت در مناقصه خواهد بود باید شرایط  .31ماده
  . و نکات زیر درج گردد

  . نوع کار و محل اجراى آن  ـ
  . بهاى اسناد مناقصه و نحوه پرداخت آن  ـ
   .محل و مهلت فروش اسناد مناقصه  ـ
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه که حداقل دو تا پنج درصد مبلغ پیشنهادى به   ـ

صورت وجه نقد ضمانتنامه بانکى یا رسید تودیـع   تشخیص مرجع ذیربط بوده و به
ها خواهد بود که در صورت عدول  اسناد خزانه در صندوق سازمان یا یکى از بانک



  . خواهد شد برنده مناقصه از عقد پیمان به نفع سازمان ضبط
  . سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است  ـ
در صورتى که نفر دوم مناقصه هم حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده شرکت   ـ

  . در مناقصه او ضبط خواهد شد
  . ذکر اینکه سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است  ـ

رایط مناقصه عالوه بر نکات و شرایط مندرج در ماده در متن دعوتنامه و ش .32ماده
  . نامه نیز باید قید شود این آیین 39و  38ـ36ـ34ـ28مفاد مواد  31
  اعضا کمیسیون مناقصه و وظایف آنها  )ب

  :شود کمیسیون مناقصه از افراد زیر تشکیل مى .33ماده
  . عامل االختیار مدیر نماینده تام  ـ
  . او مدیر حقوقى یا نماینده  ـ
  . مدیر ساختمان یا نماینده او  ـ
در مواردى که کار از طریق مهندس مشاور انجام (مهندس مشاور یا نماینده او   ـ

  ).گیرد مى
تواند بنا به مقتضیات افراد خبره دیگرى را نیـز بـه    کمیسیون مناقصه مىـ 1تبصره 

  . جلسه دعوت کند لکن رأى آنها صرفاً جنبه مشورتى خواهد داشت
تصمیمات کمیسیون با اکثریت آراء قطعى و قابل اجرا است و در مواردى ـ 2ه تبصر

که مدیریت ساختمان در اقلیت بـوده و یـا آراء مسـاوى باشـد اتخـاذ تصـمیم بـا        
عامل خواهد بود در این قبیل موارد مدیریت ساختمان باید نظر و دالئل خود را  مدیر

  . در صورت جلسه قید نماید
ن موظفند ظرف مدت تعیین شده در دعوت نامه اسناد مناقصه را پیمانکارا .34ماده

  . دریافت داشته و پس از تکمیل در روز مقرر تسلیم نمایند
کمیسیون مناقصه با توجه به دعوتى که از طرف سازمان بعمل خواهد آمد  .35ماده

در روز مقرر تشکیل جلسه داده و پیشنهادهاى واصله را در صورتى که حداقل سه 
  . نهاد باشد باز و قرائت خواهند نمودپیش

در صورتى که مدیریت ساختمان یا مهندس مشاور بر اساس جدول مقایسه ارجاع 
کار را به حائز حداقل صالح ندانند دالئل خـود را مشـروحاً بـه اطـالع کمیسـیون      
مناقصه خواهند رسانید در این صورت مدیریت ساختمان یا مهندس مشاور موظفند 

مانکار یا پیمانکارانى که قیمت پیشنهادیشان کمتر از قیمت قابـل قبـول   قبالً از پی
است توضیحات الزم را بخواهند و چنین پیمانکارانى موظفند ظرف مـدت معـین   
پس از ابالغ دالئل توضیحات خود را ارائه دهند و در صورتى که مدیریت ساختمان 

د نظر صریح خود را در مورد یا مهندس مشاور دالئل پیمانکاران مزبور را موجه ندانن
دهند  عنوان برنده مناقصه به کمیسیون مناقصه گزارش می پیمانکار واجد شرایط به

  . نظر کمیسیون پس از تصویب مدیر عال قابل اجراء است
در صورتى که تعداد پیشنهادهاى واصله کمتر از سه پیشنهاد بوده و یا حـداقل   .تبصره

دیریت ساختمان یا مهندس مشاور باشد کمیسیون قیمت پیشنهادى بیش از برآورد م
  . عامل جهت طرح در هیئت مدیره گزارش نماید موظف است مراتب را به مدیر

اى از شـرایط   دهنده در صورتى که براى کمیسیون مناقصه عدول پیشنهاد .36ماده



و عدم رعایت مشخصات ) از قبیل عدم تسلیم ضمانتنامه قابل قبول و غیره(مناقصه 
دم صحت محاسبه محرز شود و پیشنهاد مورد بحث مردود گردد جریان را بـه  و ع

اى براى بـار اول شـش مـاه و     دهنده عامل گزارش خواهد کرد چنین پیشنهاد مدیر
  . هاى سازمان محروم خواهد شد  براى بار دوم سه سال از شرکت در مناقصه

نکاران وقوف حاصل در صورتى که کمیسیون به تبانى و مواضعه بین پیما .37ماده
نماید به پیشنهادهاى آنان ترتیب اثر نخواهد داد و چنین پیمانکارانى براى مدت سه 

  . هاى سازمان محروم خواهند شد  سال از شرکت در مناقصه
هـا و یـا تغییـر در شـرایط      پیشنهاد هر گونه تخفیف و یا اصالح در قیمت .38ماده

  . خواهد بود مناقصه پس از بازکردن پیشنهادات بال اثر
هرگاه پیمانکارى پس از انعقاد پیمان بر خالف مقررات پیمان رفتار کنـد   .39ماده

شود براى مدت سه  عالوه بر اینکه ضمانت اجراى مقرر در پیمان درباره او اعمال مى
  . هاى سازمان محروم خواهد شد  سال از شرکت در مناقصه

نهادى فاقـد یکـى از شـرایط    کمیسیون مناقصه موظف است چنانچه پیش .40ماده
نامه یا سایر مقـررات   مذکور در دعوتنامه و شرایط مناقصه بوده و یا مغایر این آیین

باشد بدان ترتیب اثر ندهد مگر در صورتى که شرط مفقود به تشخیص کمیسیون 
  .تأثیر اصلى و مهمى در انجام معامله نداشته باشد

هد خوددارى نماید ارجاع کار به نفر بعد در چنانچه برنده مناقصه از انجام تع .41ماده
هاى پیشنهادى به نظر کمیسیون چندان زیاد  صورتى میسر است که اختالف قیمت

نباشد که تصور تبانى به میان آید مالك این تشخیص میـزان سـپرده شـرکت در    
  . مناقصه نفر اول است

  . با برنده مناقصه مسترد گردد سپرده نفر یا نفرات دوم نباید قبل از انعقاد قرارداد .42ماده
  استعالم )پ

در مورد معامالت کمتر از پانصد میلیون ریال که بر اساس استعالم بهـاى   .43ماده
هایى که عده آنها  شود مدیریت ساختمان باید از اشخاص یا شرکت کتبى انجام مى

 دهنده کار در محـل  مگر در مواردى که انجام(کمتر از سه شخص یا شرکت نباشد 
ضمن ارائه اسناد و مدارك الزم و استعالم کتبى حداقل قیمـت را بـه   ) کمتر باشد
دهنده باید با توجه به مدارکى که به او ارائه خواهد شد ضـمن   پیشنهاد. دست آورد

ـلیم مـدیریت     امضاء آنها پیشنهاد خود را با ذکر آدرس و مشخصات خود کتبـاً تس
  . ساختمان نماید

دهنده کار کمتر از سه شخص یا شرکت باشد مدیریت  انجامدر مواردى که ـ 1تبصره 
  . عامل کتباً گزارش خواهد کرد ساختمان مراتب را براى کسب تکلیف به مدیر

االجلى معین کرده  دهنده کار در پیشنهاد خود ضرب در مواردى که انجامـ 2تبصره 
  . االجلى به منظور تأمین صرفه سازمان الزم است باشد رعایت ضرب

  انعقاد پیمان :ل چهارمفص

در مورد معامالت ساختمانى و تأسیساتى و تعمیرات مربوطه و همچنـین   .44ماده
نگهدارى تأسیسات و آسانسورها عقد پیمان پس از تصویب مراجع صالحیتدار طبق 

هایى که بر حسب مورد و نوع کار از طرف مدیریت ساختمان پیشنهاد شده و   نمونه
  . اهد رسید عمل خواهد شدعامل خو به تصویب مدیر



  :در تنظیم پیمان به هر شکل که باشد باید به نکات زیر توجه شود .45ماده
درصـد مبلـغ قـرارداد     5میزان ضمانتنامه انجام تعهدات و حسن انجام کار از   ـ

  .کمتر نباشد
  . مفاد دفترچه شرایط عمومى پیمان در نظر گرفته شود  ـ
  . سه ماه کمتر نباشد دوره تضمین حسن انجام کارها از  ـ
مدت و مبلغ پیمان و سایر مسائل مورد نظر از قبیل میـزان جریمـه تـأخیر و      ـ

  . نحوه وصول آن
االقتضاء ممکن است در حجم کار یا خـدمت   درصد افزایش یا کاهش که لدي  ـ

  . پیش آید و میزان پیشپرداخت و غیره دقیقاً در پیمان قید شود
تـوان بـه جـاى     ى کمتر از یکصد میلیون ریال مـى در مورد استثنایى و کارها  ـ

ضمانتنامه انجام تعهدات و حسن انجام کار بهاى قسمتى از کارهاى انجام شده را به 
  . قبول نمود این عنوان

  ترتیب تحویل :فصل پنجم

تحویل موقت و تحویل قطعى کارهاى سـاختمانى و تأسیسـاتى کمتـر از     .46ماده
دگان مـدیریت سـاختمان و نماینـدگان اسـتفاده     یکصد میلیون ریال توسط نماین

کننده از ساختمان یا تأسیسات و تحویل موقت و تحویل قطعى کارهایى که بهـاى  
  . گیرد آن بیش از این مبلغ است طبق مفاد دفترچه شرایط عمومى پیمان انجام مى
اشد به در مواردى که ساختمان یا تأسیسات مورد نظر هنگام تحویل فاقد استفاده کننده ب

جاى نماینده استفاده کننده از ساختمان نماینـده مـدیریت هزینـه در تحویـل شـرکت      
  . خواهدکرد

به هر حال تعیین اعضا کمیسیون تحویل موقـت و قطعـى کارهـاى سـاختمانى و     
  . عامل است تأسیساتى که میزان آن بیش از یکصد میلیون ریال باشد بعهده مدیر

  مقررات مختلفه :قسمت سوم

تنخواه گردان کارپردازان سازمان متناسب با میزان خرید هر یک از آنان بنا  .47ماده
  . عامل تعیین خواهد شد به پیشنهاد مدیر ادارى یا مدیر تدارکات و تصویب مدیر

کلیه کارکنان سازمان و افراد خانواده آنان در حدود قـانون منـع مداخلـه     .48ماده
اننـد بطـور مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم در      تو کارکنان دولت در معامالت دولتى نمى

  .معامالت با سازمان شرکت نمایند
ها و معامالت اضطرارى که به لحاظ ضرورت  به منظور انجام برخى پرداخت .49ماده

نامه و سایر مقررات سـازمان در   و فوریت موضوع، رعایت بعضى از مقررات این آیین
یزان اعتبارى که شـوراى عـالى   باشد، سازمان مجاز است به م مورد آنها میسر نمى

تأمین اجتماعى همه سـاله در بودجـه سـازمان تصـویب و مـوارد آن را مشـخص       
تجاوز کل اعتبارات ساالنه سازمان %) 5(نماید که سقف اعتبار مصوب حداکثر از  می

ـایر        ـتعالم کتبـى، مناقصـه و مزایـده و س نخواهد کرد بدون الزام به رعایت تشـریفات اس
ـامالت را  مقررات مربوط ب ه پرداخت، تحت ضوابط ذیل اعتبار مربوط را هزینه کرده یا مع

   .انجام دهد
  ). یا فروش(معامالت تا مبلغ یک میلیون ریال با مسؤولیت مأمور خرید  )الف



یا (معامالت از یک میلیون و یک ریال تا پنج میلیون ریال با تأیید مأمور خرید  )ب
  . االترین مقام واحد و یا مقام مجاز از طرف وىیا واحد تدارکاتى و تصویب ب) فروش

هـا بـه هـر     معامالت بیش از پنج میلیون ریال و همچنین انجام سایر پرداخـت  )ج
  . عامل سازمان و یا مقام مجاز از طرف وى میزان با تأیید و مسؤولیت مدیر

تجاوز نخواهد کرد تنخواه گردان سپرده حسـن  %) 40(میزان پیش پرداخت از  )د
ام کار و نوع و میزان تضمینى که باید در قبال پیشپرداخت حسن انجام کار اخذ انج

  . عامل و یا مقامات مجاز از سوى وى خواهد بود تشخیص و مسؤولیت مدیر گردد، با
نامـه بـا    در کلیه موارد اسناد هزینه مربوط با رعایت سـایر مقـررات ایـن آیـین     )ـه

زمان و یا مقامات مجـاز از سـوى آنـان بـه     عامل سا امضاءى مدیر امور مالى و مدیر
  . شود حساب قطعى منظور مى

عالى تأمین اجتماعى بدون رعایت مقررات  اعتباراتى که قبالً با تصویب شوراى .تبصره
  . نامه مصرف شده در صورت انطباق با این ماده به هزینه قطعى منظورگردد این آیین

ناوین شـغلى در اجـراى مفـاد ایـن     تغییرات تشکیالت ادارى سازمان و ع .50ماده
نامه موثر نبوده و واحدهاى جایگزین و مسؤوالن ذیـربط موظـف بـه اجـراى      آیین

  . نامه خواهند بود مقررات این آیین

  

  

  اجتماعى  هاي   نامه استخدامى سازمان بیمه آیین .4

)13/2/1348(
1  

  

  کلیات  :فصل اول

نامه  اعى مشمول مقررات این آییناجتم هاي   کلیه مستخدمین سازمان بیمه .1ماده
  .خواهند بود

اعضاى شوراى عالى و هیئت نظارت و هیئت مدیره و همچنین مـدیرعامل   .تبصره
سازمان هرگاه کارمند رسمى دستگاه دیگرى باشند تابع مقررات استخدامى مربوط 

  .به خود خواهند بود
ات منصـوب شـوند   اجتماعى بدین مقام هاي   هرگاه مستخدمین ثابت سازمان بیمه

هاى مذکور از هر لحاظ جزء سابقه خدمت ثابت آنان در  مدت خدمت آنان در سمت
  .شود اجتماعى محسوب مى هاي   سازمان بیمه

اجتماعى غیر از شاغلین مشاغل کارگرى از دو  هاي   مستخدمین سازمان بیمه .2ماده
  .نوع خارج نخواهند بود

  ثابت و موقت

ان کسى است که به موجب حکم براى تصدى یکى از مستخدم ثابت سازم .3ماده

                                                
.استگردیدهملغى 1354 مصوباجتماعىتأمینقانونموجببهاجتماعىىها بیمهسازمانقانون  .1

قانونباکهاجتماعىىها بیمهقانوناجرایىىها نامه آییناجتماعىتأمینقانون 118 مادهموجب به
قابلقانونایناجرایىىها نامه آیینتصویبوتنظیمزمانتاباشدنداشتهمغایرتاجتماعى تأمین

.رجوع کنید 28/12/1386مصوب تأمین اجتماعی نامه استخدامی سازمان  ؛ به آییناستاجرا



گانه استخدامى  هاى دوازده  هاى ثابت سازمان استخدام شده و در یکى از رتبه پست
  .نامه قرار گیرد مندرج در این آیین

هاى سازمانى به اشخاص غیر از مسـتخدمین ثابـت ممنـوع     واگذارى پست .تبصره
هـاى تخصصـى نتـوان از     پسـت  است ولى در صورتى که بـراى تصـدى برخـى از   

تـوان مسـتخدم مـورد     مستخدمین ثابت استفاده نمود با تصویب هیئت مدیره مى
ـه  احتیاج را براى تصدى پست مزبور به طور موقت و مدت  معین که در هر حال از س

  .سال تجاوز نخواهد کرد استخدام نمود
ن و کـار  مستخدم موقت کسى است که به موجب قرارداد براى مدت معـی  .4ماده

  .شود مشخص استخدام مى
اى  شرایط استخدامى این قبیل مستخدمین به موجـب قراردادهـاى نمونـه    .تبصره

اجتماعى بـه تصـویب هیئـت     هاي   سازمان بیمهخواهد بود که به پیشنهاد مدیرعامل 
  .مدیره خواهد رسید

  ورود به خدمت سازمان و انتصابات :فصل دوم

اجتمـاعى از طریـق    هـاي    دمت ثابت سازمان بیمهاستخدام داوطلبان به خ .5ماده
  .شود امتحان و مسابقه به ترتیب مقرر از طرف هیئت مدیره انجام مى

اجتماعى باید واجد شرایط  هاي   داوطلبان ورود به خدمت ثابت سازمان بیمه .6ماده
  :زیر باشند

  1.سال تمام 40سال تمام و نداشتن بیشتر از 18داشتن  )الف
  .ایرانتابعیت  )ب
  .انجام خدمت زیرپرچم یا داشتن معافیت قانونى در صورت مشمول بودن )ج
  .نداشتن محکومیت جزایى مؤثر )د
عدم محکومیت به فساد عقیده و نداشتن معروفیت به فساد اخالق و تجاهر بـه   ) ه

  .فسق و معتاد نبودن به مواد مخدر
  .داشتن تحصیالت الزم براى شغل مورد نظر )و
  .صحت مزاج و توانایى انجام کار مربوطداشتن  )ز

شوند قبل از پذیرفتـه   کسانى که در مسابقه ورودى استخدام ثابت قبول مى .7ماده
  .شدن به خدمت ثابت یک دوره آزمایشى را طى خواهند کرد

مدت خدمت آزمایشى داوطلبان ورود به خـدمت ثابـت در هـیچ مـورد از      .8ماده
  .خواهد بودماه کمتر و از دوسال بیشتر ن شش
افرادى که در ضمن دوره آزمایشى صالح براى ابقاى در خدمت مـورد نظـر    .9ماده

  .تشخیص داده نشوند بدون هیچگونه تعهد با صدور حکم برکنار خواهند شد
شـوند حقـوق مرخصـى     به افرادى که طبق این ماده از خدمت برکنـار مـى   .تبصره

                                                
درکـه ،27/11/1380مصوبمالىمقرراتازبخشىیمتنظقانونبهموادىالحاققانون 41 ماده  .1

،ها وزارتخانهدربازنشستهافرادبکارگیرىنوعهر« :دارد میمقرررسیدهتصویببه 15/8/84 تاریخ
اجتماعىاقتصادىتوسعهچهارمبرنامهقانون160مادهموضوعهاى دستگاهکلیهو دولتی مؤسسات
ووابسـته هاى شرکتومؤسساتوغیردولتىعمومى ادهاىنه ومهوري اسالمی ایران جفرهنگى

تصـویب باجزنماید میاستفادهکشور کلبودجهازانحاءازنحوىبهکهدستگاهىهروآنهاتابع
مادهاینحکمازخدمت سالسىازقبلایثارگران. باشد مىممنوععنوانهرتحتوزیرانهیئت

».استاالثر ملغىمادهاینبامغایراصخوعامقوانینکلیههستندمستثنى



  .استحقاقى پرداخت خواهد شد
به خدمت ثابت پذیرفته نشوند تا یک سال از تاریخ  9طبق ماده کسانى که  .10ماده

اجتماعى  هاي   برکنارى حق شرکت مجدد در مسابقه ورودى استخدام سازمان بیمه
  .را نخواهند داشت

افرادى که در دوره آزمایشى لیاقت و کاردانى و عالقه به کار از خود نشـان   .11ماده
حکم در عداد مستخدمین ثابت منظور و از  دهند در پایان دوره آزمایشى به موجب

  .حقوق و مزایاى قانونى آن برخوردار خواهند شد
حقوق دوره آزمایشى برابر حقوق اولین درجه رتبه مربوط خواهـد بـود و در    .تبصره

صورتى که مستخدم به استخدام ثابت پذیرفته شود مدت خدمت آزمایشـى جـزء   
  .گردد سابقه خدمت ثابت وى محسوب مى

بایـد   19و  18هاى مستخدمین ثابت با توجه بـه مفـاد مـواد      ارتقاى رتبه .12دهما
براساس لیاقت و شایستگى و کاردانى و استعداد و رشد فکـرى و تجـارب آنـان در    

اجتماعى مکلف است طبق مقرراتى  هاي   مشاغل قبلى صورت گیرد و سازمان بیمه
اجتمـاعى   هـاي    سازمان بیمهکه به پیشنهاد هیئت مدیره به تصویب شوراى عالى 

خواهد رسید شایستگى و استعداد مستخدمین را مورد بررسى قرار داده و نتیجه را 
  .در پرونده استخدامى هر یک از آنها منعکس سازد

این سنجش به نحوى صورت خواهد گرفت که به موجـب ارشـاد و مـالك اسـتحقاق     
  .گذراندن دوره کارآموزى جدید باشدمستخدم براى ارتقاى رتبه یا تغییر شغل و یا لزوم 

  حقوق و مزایاى مستخدمین ثابت  :فصل سوم

اجتماعى مکلف است حداکثر ظرف شش مـاه از تـاریخ    هاي   سازمان بیمه .13ماده
نامـه کلیـه مشـاغل ثابـت خـود را براسـاس اهمیـت وظـایف و          تصویب این آیین

ایر شـرایط کـار   ها و شـرایط تصـدى از لحـاظ معلومـات و تجربـه و سـ       مسؤولیت
بندى و به دوازده رتبه تخصیص داده و براى تأییـد بـه سـازمان امـورادارى و      طبقه

سازمان اخیر مکلف است ظرف سه ماه نظر خود را . استخدامى کشور پیشنهاد کند
  .اجتماعى اعالم نماید هاي   در این خصوص به سازمان بیمه

بینـى شـده در یکـى از     استخدام ثابت فقط براى تصـدى مشـاغل پـیش    .14ماده
به عمل خواهد آمد و در هر مورد با توجه به  13گانه مذکور در ماده  هاى دوازده  رتبه

اى که مستخدم جدید در آن قرار  گیرد رتبه شغلى که استخدام براى آن صورت مى
  .خواهد گرفت تعیین خواهد شد

اى عـدد صـد   نامه برمبن حقوق ماهانه مستخدمین ثابت مشمول این آیین .15ماده
در آخرین درجـه رتبـه   (برابر آن  8تعیین و حداکثر از ) براى درجه یکم رتبه یک(

  .تجاوز نخواهد کرد) دوازده
  هـاي   جدول حقوق موضوع این ماده به تصویب شوراى عالى سـازمان بیمـه   .تبصره

  .اجتماعى خواهد رسید
مـدیره بـه    در هر مورد به پیشـنهاد هیئـت   15ضریب جدول حقوق ماده  .16ماده

توانـد از   لکـن نمـى  . اجتماعى خواهد رسید هاي   تصویب شوراى عالى سازمان بیمه
قـانون اسـتخدام کشـورى تعیـین      33میزان ضریبى که به ترتیب مندرج در ماده 

  .گردیده تجاوز نماید



شود در درجه یک  مستخدم ثابت به اعتبار شغلى که براى آن استخدام مى .17ماده
توانـد بـا رعایـت شـرایط مقـرر در ایـن        شود و مى به خدمت مى رتبه مربوط وارد

   1.نامه تا آخرین درجه همان رتبه ترفیع یابد آیین
اى  مستخدمین در صورت وجود شرایط زیر استحقاق ترفیع درجه در رتبه .18ماده

  :کنند خواهند داشت که خدمت مى
  .توقف حداقل دوسال در درجه مادون )الف
  .دمات مستخدم در دوسال گذشتهرضایتبخش بودن خ )ب

توان مستخدم را از یک رتبه به رتبه بـاالتر   در صورت وجود شرایط زیر مى .19ماده
  :ارتقاء داد

  .در رتبه جدید پست سازمانى بالتصدى وجود داشته باشد )الف
  .شرایط احراز پست جدید را دارا باشد )ب
  .مسابقه مقرر را با موفقیت بگذراند )ج
  .گذشته خود ابراز لیاقت و کاردانى نموده باشد در خدمات )د
  .کرده است اى که خدمت مى توقف حداقل دو سال در آخرین رتبه ) ه

اى از رتبه جدید قـرار   یابند همواره در درجه مستخدمینى که ارتقاء رتبه مى .تبصره
خواهند گرفت که حقوق آن درجه با ارتقاى اضافى بـه حقـوقى کـه مسـتخدم در     

  .گرفته است نزدیکتر باشد ه قبلى مىدرجه رتب
هـاى بعضـى از مشـاغل سـازمان      در صورتى که نوع کار و وظایف و مسؤولیت .20ماده
حقـوق بـه مسـتخدمین ثابـت آن     ى اقتضا نماید که مبـالغى عـالوه ب  اجتماع هاي   بیمه

  .شد خواهد العاده شغل به شاغلین آن مشاغل پرداخت عنوان فوق پرداخت شودمبلغى به
العاده و همچنین ازدیاد یا  العاده مزبور و میزان این فوق اغل مستحق دریافت فوقمش

العاده در مورد مشاغل مختلف طبـق طرحـى خواهـد بـود کـه بـا        حذف این فوق
پیشنهاد هیئت مدیره و تأیید سازمان امورادارى و اسـتخدامى کشـور بـه تصـویب     

  .اجتماعى برسد هاي   شوراى عالى سازمان بیمه
تواند از میزان حقـوق آخـرین درجـه     العاده شغل در هر رتبه نمى مبلغ فوق .هتبصر

  .همان رتبه تجاوز کند
به مستخدمینى که وضع خدمت آنان ایجاب کند که عالوه بـر سـاعات ادارى    .21ماده

  .العاده اضافه کار متناسب با ساعات کار اضافى پرداخت خواهدشد مشغول کار باشند فوق

العاده اضافه کار حاصل ضرب مأخذ محاسبه فوق
160

العاده شغل  حقوق ثابت و فوق 1

مـاه بـیش از پنجـاه      ماهانه در ساعات کار اضافى خواهد بود و به یک نفر در یـک 
  .العاده اضافه کار پرداخت نخواهد شد ساعت فوق

شوند و  مىبه مستخدمینى که براى انجام وظیفه خاصى به مأموریت اعزام  .22ماده
اجتماعى ناچار به توقف شبانه  هاي   جهت انجام مأموریت به تشخیص سازمان بیمه

  .گردد العاده روزانه پرداخت مى در محل مأموریت باشند فوق
هاى روزانه، اشتغال خارج از مرکـز خـارج از کشـور، کسـر       العاده پرداخت فوق .23ماده

اب، سفر و نقل مکان بـه مسـتخدمین   هاى ایاب و ذه  صندوق، تضمین و جبران هزینه
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  .باشد اجتماعى تابع مقررات قانون استخدام کشورى مى هاي   سازمان بیمه
اى  تواند به مستخدمینى که خدمت برجسته اجتماعى مى هاي   سازمان بیمه .24ماده

  .انجام دهند پاداش حسن خدمت پرداخت نماید
ماه مستخدم  قوق و مزایاى یکجمع این نوع پاداش در هر سال نباید از مجموع ح

  .تجاوز نماید
تواند در صـورت وجـود اعتبـار در بودجـه      اجتماعى مى هاي   سازمان بیمه .25ماده

مصوب و در صورت رضایت از طرز خدمت مستخدمین خود عالوه بر پاداش مقرر 
ماه حقوق و مزایا با تصویب شوراى عالى سـازمان بـه آنهـا     معادل یک 24در ماده 
در هر حال مجموع پاداش پرداختى به کارکنان به هیچ عنوان از دو . نماید پرداخت

  .ماه حقوق و مزایاى سالیانه مستخدمین تجاوز نخواهد نمود

  امور رفاه :فصل چهارم

روز حق مرخصى با  30اجتماعى سالى  هاي   مستخدمین ثابت سازمان بیمه .26ماده
اى کـه از طـرف سـازمان تنظـیم      نامهاستفاده از حقوق و مزایاى ماهانه را طبق بر

  .شود خواهند داشت مى
اجتمـاعى   هـاي    هرگاه اعطاى مرخصى به مستخدم از لحاظ سازمان بیمهـ 1تبصره 

  .مقدور نباشد مرخصى مستخدم براى استفاده در سال بعد ذخیره خواهد شد
  .باشد روز مى 60حداکثر مدت مرخصى ذخیره ـ 2تبصره 
نامـه مشـمول محـدودیت     شده قبل از تصویب این آیینمرخصى ذخیره ـ 3تبصره 

  .فوق نخواهد بود
باشـد کـه از طـرف سـازمان      اى مـى  طرز استفاده از این قبیل مرخصى تابع برنامه

  .شود اجتماعى تنظیم مى هاي   بیمه
  .گردد تعطیالت واقع در دوران مرخصى جزو ایام مرخصى محسوب مىـ 4تبصره 
ها که به علت شرایط خاص  اى بهدارى استان اى منطقهه کارکنان سازمان ـ5تبصره 

اند و یا تا  از مرخصى استحقاقى خود استفاده ننموده 31/6/59زمان جنگ از تاریخ 
هـاى   د استفاده نمایند، همچنین کارکنانى که به علـت ضـرورت  نپایان جنگ نتوان

ید مدت اقى استفاده نماقادارى به تشخیص رئیس سازمان نتواند از مرخصى استح
ذخیـره   2مرخصى استحقاقى استفاده نشده آنان مازاد بر مدت مذکور در تبصـره  

   1.خواهد شد
اجتماعى در تمام مدت  هاي   تواند با موافقت سازمان بیمه مستخدم ثابت مى .27ماده

ـتفاده نمایـد  خدمت حداکثر تا دوسال از مرخصى  مـدت خـدمت   . بدون حقوق اس
  .شود جزء سابقه خدمت مستخدم محسوب نمىمرخصى بدون حقوق به هیچ وجه 

ـات      هاي   در صورتى که مستخدمین ثابت سازمان بیمه ـ1تبصره  ـه یکـى از مقام ـاعى ب اجتم
قانون استخدام کشورى منصوب و یا به نمایندگى مجلسین انتخاب  3دولتى مذکور در ماده 

ـا نماینـدگى م    ـین در  یا منصوب شوند خدمت آنان در مدت تصدى مقامات مـذکور ی جلس
  .حکم مرخصى بدون استفاده از حقوق خواهد بود

ـا را پرداخـت     در صورتى که این قبیل مستخدمین حق بیمه سهم خـود و کارفرم
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  .نمایند این مدت جزء سابقه بیمه آنان منظور خواهد شد
حفظ پست سازمانى مستخدمینى که از مرخصى بدون حقـوق اسـتفاده   ـ 2تبصره 

ر صورتى که پس از پایان این مرخصى پسـتى مناسـب   کنند الزامى نیست و د مى
  .آیند براى آنان موجود نباشد به حال آماده به خدمت درمی

هایى که مانع اجراى وظایف آنان  مستخدمین در صورت ابتالى به بیمارى .28ماده
  .باشد از مرخصى استعالجى با دریافت حقوق و مزایاى ماهانه استفاده خواهند نمود

استفاده از مرخصى استعالجى با حقوق و مزایاى ماهانه جز در مورد حداکثر مدت 
  .العالج چهارماه در سال خواهد بود هاى صعب بیمارى

اجتماعى هستند در صورتى که باردار  هاي   به زنانى که مستخدم سازمان بیمه .تبصره
ان عنو روز مرخصى به 60اجتماعى  هاي   شوند با گواهى پزشک معتمد سازمان بیمه

  .شود مرخصى زایمان اعطا مى
 30این مرخصى جزو مرخصى استعالجى مستخدم محسوب است و ابتداى آن حداکثر 

  .روز پس از آن تجاوز نخواهد کرد 30روز قبل از زایمان و انتهاى آن در هر حال از 
اجتماعى از مقررات  هاي   کیفیت و نحوه استفاده مستخدمین سازمان بیمه .29ماده

نامـه خاصـى    اجتماعى به موجب آیین هاي   ازنشستگى براساس قانون بیمهبیمه و ب
خواهد بود که بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و بـه تصـویب شـوراى عـالى سـازمان      

  .اجتماعى برسد هاي   بیمه
تواند براى مسـتخدمینى کـه شـغل آنـان      اجتماعى مى هاي   سازمان بیمه .30ماده

  .محیط کار و وظایف آنان تهیه نمایدایجاب کند لباس کار متناسب با 

  تکالیف عمومى مستخدمین :فصل پنجم

اجتماعى مکلفند طبق برنامه اوقات کار که  هاي   مستخدمین سازمان بیمه .31ماده
به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید در محل خدمت خود حضور یافته و وظـایف  

  .محوله را انجام دهند
مقررات مربوط به حضور و . ر مقابل انجام کار استپرداخت حقوق و مزایا د .32ماده

غیاب مستخدمین سازمان به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئـت مـدیره تعیـین    
  .خواهد شد

اجتمـاعى مکلـف اسـت در حـدود قـوانین و       هاي   مستخدم سازمان بیمه .33ماده
یـا   اگر مستخدم حکم. مقررات احکام و دستورات رؤساى مافوق خود را انجام دهد

دستور مقام مافوق را برخالف قوانین و مقررات تشخیص دهد مکلـف اسـت کتبـاً    
مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطالع دهد و در صورتى که بعد 
از این اطالع مقام مافوق کتباً اجراى دستور خود را تأکید کرد مستخدم مکلف بـه  

  .اجراى دستور صادره خواهد بود
اجتماعى از هر نوع عملى کـه موجـب ایجـاد     هاي   مستخدم سازمان بیمه .34ماده

  .اجتماعى شود ممنوع است هاي   تفرقه در انجام وظایف و تعهدات سازمان بیمه
رسیدگى به تقصیر و تخلف ادارى و یا قصور مستخدمین در انجام وظایف و تعیین 

یل دادگاه ادارى و رسیدگى چگونگى تشک. مجازات آنها به عهده دادگاه ادارى است
قـانون اسـتخدام    58مـاده   1نامه دادرسى ادارى موضـوع تبصـره    به موجب آیین



   1.کشورى خواهد بود
  :هاى ادارى به قرار زیر است انواع مجازات .35ماده
  .توبیخ کتبى با درج در پرونده خدمت )الف
  .ثر تا سه ماههاى ماهانه مستخدم تا یک سوم حداک  العاده کسر حقوق و فوق )ب
  .هاى ماهانه مستخدم تا یک سوم از سه ماه تا ششماه  العاده کسر حقوق و فوق )ج
  .انفصال موقت حداکثر تا مدت یک سال )د
  .اجتماعى هاي   انفصال دایم از خدمت سازمان بیمه )  ه

ها، واحدهاى مستقل و مقامات معادل یا  رؤساى ادارات، شعب، بیمارستانـ 1تبصره 
توانند به تشخیص خود و بدون مراجعه به دادگاه ادارى کتبـاً و بـا    ر از آنان مىباالت

ذکر دلیل مجازات مندرج در بند الف این ماده را در مورد مستخدم متخلـف تـابع   
  .خود معمول دارند

بـا تأییـد   بدون مراجعـه بـه دادگـاه ادارى و     1مقامات مندرج در تبصره ـ 2تبصره 
کتباً و با ذکر دالیل مجازات مندرج توانند  هاي اجتماعی می  مدیرعامل سازمان بیمه

  .در بند ب این ماده را در مورد مستخدم متخلف تابع خود معمول دارند
تواند رأساً و بدون مراجعـه بـه    اجتماعى مى هاي   مدیرعامل سازمان بیمهـ 3تبصره 

را کتباً با ذکـر  هاى مندرج در بندهاى الف، ب و ج  دادگاه ادارى هر یک از مجازات
اجتماعى اعمال نماید همچنین  هاي   دلیل در مورد مستخدم متخلف سازمان بیمه

را با تأیید هیئـت مـدیره تـا مـدت یـک مـاه در مـورد        ) د(مجازات مندرج در بند 
  .مستخدم متخلف معمول دارد

  حقوق استخدامى مستخدمین :فصل ششم

توانند در مـورد تضـییع    ماعى مىاجت هاي   مستخدمین ثابت سازمان بیمه .36ماده
   2.حقوق استخدامى خود به هیئت رسیدگى شکایت کنند

  .شوند اجتماعى تعیین مى هاي   هیئت رسیدگى مرکب از سه نفر که ازطرف سازمان بیمه
ترتیب تشکیل جلسات و نحوه رسیدگى و اخـذ رأى در هیئـت مـذکور بـه      .تبصره

  .رسد راى عالى میموجب مقرراتى خواهد بود که به تصویب شو
االجرا اسـت و   اجتماعى الزم هاي   رأى هیئت رسیدگى براى سازمان بیمه .37ماده
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استخدامقانونمشمولینوقضاتشکایاتبهرسیدگى4/11/60مصوبادارىعدالتدیوانقانون
کـه مؤسسـاتى مستخدمینویکبنددرمذکورمؤسسات وواحدهامستخدمینسایروکشورى
حقوقتضییعحیثازکشورىولشکرىاز اعماستنامذکرمحتاج آنهابهنسبتقانوناینشمول

مزبورقانون 24 مادهموجبوبهگرفتهقرارادارىعدالتدیواناختصاصىصالحیتدراستخدامى
جزدرنتیجهاستشده اعالممنسوخدیوانتشکیلتاریخازقانوناینبامغایرمقرراتوقوانینکلیه

بهرسیدگى زمینهدرادارىاختصاصىمراجعسایرصالحیتکارفرماوکارگرفاختالحلمراجع
 سـازمان کارکنـان تخلفـات بـه رسیدگىهیئتجملهازودولتمستخدمیناستخدامىشکایات

منتفى 1348 مصوباجتماعى تأمینسازماناستخدامىنامه آیین 36 مادهموضوعاجتماعى تأمین
پروندهدرادارىعدالتدیواننهمشعبه5/9/1369مورخ 556 شمارهمهدادنابنابراین استگردیده
 .شود مى شدهدادهتشخیصقانونىموازینموافقاستشدهصادرمبنا اینبرکه 106/68 کالسه

دیوانشعببراىمشابهموارددرادارىعدالتدیوانقانون 20 مادهاخیرقسمتاستنادبهرأىاین
.استالتباعا الزممراجعسایرو



تواند ظرف ده روز از تـاریخ ابـالغ    هرگاه مستخدم به رأى صادره معترض باشد مى
  .رأى به دیوان عالى کشور شکایت کند

ماه اعالم قبلى از تواند با دو اجتماعى مى هاي   مستخدم ثابت سازمان بیمه .38ماده
استعفاى مستخدم رافع تعهدات او . اجتماعى استعفا کند هاي   خدمت سازمان بیمه
یابد که  استعفا از تاریخى تحقق مى. هاى اجتماعى نخواهد بود  در برابر سازمان بیمه

اجتماعى باید  هاي   سازمان بیمه. اجتماعى کتباً با آن موافقت کند هاي   سازمان بیمه
وماه از تاریخ وصول استعفا رد یا قبول استعفا را کتباً اعالم دارد اگر در پایان ظرف د

دوماه مذکور رد یا قبول استعفا اعالم نگردد این امر در حکم قبـول اسـتعفا تلقـى    
  .خواهد شد

نامـه اسـتعفا    این آیـین  38استخدام مجدد مستخدم ثابت که طبق ماده  .39ماده
سن این قبیل مستخدمین به . وجود او مانعى ندارد کرده است در صورت احتیاج به

صـورت   شرط بودن شرایط استخدام نباید از چهل سال بـه عـالوه مـدتى کـه بـه     
  .اجتماعى خدمت کرده است تجاوز نماید هاي   مستخدم ثابت در سازمان بیمه

 تواند این قبیل افراد را از طى دوره خدمت اجتماعى مى هاي   سازمان بیمهـ 1تبصره 
  .معاف کند 8آزمایشى موضوع ماده 

چنانچه این افراد داوطلب خدمت در رتبه استخدامى سابق خود یا رتبـه  ـ 2تبصره 
تواند آنان را از گذرانیدن امتحان معاف  اجتماعى مى هاي   تر باشند سازمان بیمه پایین
  .سازد
محـل  در صورتى که مستخدم ثابت مدت پانزده روز بدون عذر موجـه در   .40ماده

خدمت خود حاضر نشود از تاریخ ترك خدمت مستعفى شناخته شده و اسـتخدام  
عـذر  اجتماعى ممنوع اسـت تشـخیص    هاي   مجدد او به هر عنوان در سازمان بیمه

  .اجتماعى خواهد بود هاي   موجه با مدیرعامل سازمان بیمه

  مقررات مختلف  :فصل هفتم

توانـد   نامه نمى موارد مصرح در این آییناجتماعى جز در  هاي   سازمان بیمه .41ماده
نامـه   مستخدم را از پست سازمانى برکنار کند مگر اینکه براساس مقررات این آیین

  .بالفاصله او را به پست سازمانى دیگر منصوب نماید
اجتماعى مستخدم را به پستى که در رتبـه   هاي   در صورتى که سازمان بیمه .تبصره
وب نماید در رتبه جدید حقوق دریافتى قبلى مسـتخدم بـه   تر قرار دارد منص پایین

شود و دریافت اضافه حقوق بعدى مستخدم در رتبه جدیـد تـابع    وى پرداخت مى
  .نامه خواهد بود این آیین 18مفاد ماده 

در صورتى که به علت حذف پست سازمانى یا انحالل واحدى از تشکیالت  .42ماده
اى از مسـتخدمین ثابـت احتیـاج     ود یک یا عـده اجتماعى به وج هاي   سازمان بیمه

  .آیند در می نباشد مستخدم یا مستخدمین مزبور به حال آماده به خدمت
مستخدمین آماده به خدمت در شش ماه اول کلیه حقوق درجـه رتبـه و    .43ماده

پس از ششماه از نصف حقوق درجه رتبه خود استفاده خواهند نمود و مدت آماده 
  .شود خدمین در هر حال جزء سابقه خدمت آنان محسوب مىبه خدمت این مست

هاي   سال آماده به خدمت باشند سازمان بیمه در مورد مستخدمینى که بیش از یک



  .اجتماعى بنا به تمایل و انتخاب مستخدم به یکى از دو ترتیب زیر عمل خواهد نمود 
ماه  ود از یکپرداخت وجهى بابت بازخرید سوابق خدمت که عبارت خواهد ب )الف

ازاى هرسال خدمت اضـافه حقـوق ایـام مرخصـى      حقوق درجه رتبه مستخدم در
  .نامه این آیین 26استحقاقى استفاده نشده مستخدم طبق ماده 

نامه  اجتماعى و آیین هاي   قانون بیمه 6موافقت با ادامه اختیارى بیمه طبق ماده  )ب
   1.مربوط

 3شان بازخرید شده است طبق تبصـره  استخدام مجدد افرادى که خدمت .44ماده
  2.قانون استخدام کشورى خواهد بود 120ماده 
اجتماعى مکلف است مادام که مستخدم آماده به خدمت  هاي   سازمان بیمه .45ماده

شود و یا بدون متصدى است از  هایى که جدیداً ایجاد مى در اختیار دارد براى پست
ودن استفاده نماید و در صورتى که بین مستخدمین مزبور، به شرط واجد شرایط ب

آنها اشخاصى واجد شرایط یافت نشود نسبت به اسـتخدام جدیـد یـا تغییـر رتبـه      
  .مستخدمین دیگر اقدام نماید

اجتماعى و اعزام آنان بـراى طـى    هاي   مأموریت مستخدمین سازمان بیمه .46ماده
اى  نامـه  موجـب آیـین  هاى آموزشى یا کارآموزى در داخل یا خارج کشور بـه    دوره

هـاي    خواهد بود که به پیشنهاد سازمان به تصـویب شـوراى عـالى سـازمان بیمـه     
  .اجتماعى برسد 

مستخدمى که به خدمت زیرپرچم احضار شود مکلف است حداکثر ظرف دو  .47ماده
اجتمـاعى معرفـى و    هـاي    ماه پس از خاتمه خدمت زیرپرچم خود را به سازمان بیمـه 

اجتماعى مکلف اسـت   هاي   براى خدمت کتباً اعالم دارد و سازمان بیمهآمادگى خود را 
مستخدم مذکور را به خدمت بگمارد و در صورتى که پست سازمانى مناسب براى ارجاع 

  .به مستخدم مذکور موجود نباشد به حال آماده به خدمت در خواهد آمد
تعلیق درآمده است  اجتماعى که به حال هاي   مستخدم ثابت سازمان بیمه .48ماده

پس از برائت قطعى از اتهام یا اتهامات منتسبه به خدمت گمارده خواهد شد و مدت 
تعلیق جزء سابقه خدمت او محسوب و حقوق مدت تعلیـق وى پرداخـت خواهـد    

شود پست ثابت  گردید ولى چنانچه براى مستخدم ثابت که از حال تعلیق خارج مى
  .ده به خدمت در خواهد آمدسازمانى موجود نباشد به حال آما

اجتماعى که به طور موقـت محکـوم بـه     هاي   مستخدم ثابت سازمان بیمه .49ماده
شود ولى  گردد بعد از اتمام مدت انفصال به خدمت گمارده مى انفصال از خدمت مى

  .آید چنانچه پستى براى وى موجود نباشد به حال آماده به خدمت در می
  .ال جزء سابقه خدمت محسوب نخواهد شدمدت انفصال موقت در هیچ ح

                                                
درخصوص .استشدهمنسوخاجتماعىىها بیمهقانون 54 مصوباجتماعىتأمینقانونموجببه  .1

مصـوب مربـوط نامـه  آیـین واجتماعىتأمینقانون8 مادهبراساسحاضرحالدراختیارى بیمه
.شود مى عمل1/8/1385

ها و مؤسسات  شده است در وزارتخانهاستخدام مجدد افرادى که خدمتشان بازخرید  .120ماده ه تبصر  .2
این قانون ممنـوع اسـت و در    2هاى موضوع بند ت ماده  هاى دولتى و مؤسسات و شرکت و شرکت

اند کلیـه   هاى مذکور در آمده صورتى که ثابت شود افراد مزبور به خدمت یکى از مؤسسات و شرکت
خواهد شد و دولت در قبال سوابق  وجوه پرداختى به ایشان به استثناى وجوه بازنشستگى پس گرفته

.خدمت آنان هیچگونه تعهدى نخواهد داشت



توانند در ساعات خدمت  اجتماعى نمى هاي   مستخدمین ثابت سازمان بیمه .50ماده
  .خود در سازمان هیچگونه شغل در مؤسسات دیگر داشته باشند

قبول خدمت در غیر ساعات ادارى نیز موکول به اطالع و موافقـت قبلـى سـازمان    
تواند به خـدمت   د و در صورت تخلف سازمان مذکور مىباش اجتماعى مى هاي   بیمه

  .مستخدم متخلف خاتمه داده و او را تحت تعقیب قانونى قرار دهد

  نامه تطبیق وضع مستخدمین با مواد این آیین :فصل هشتم

ظـرف   13اجتماعى مکلف است پـس از اجـراى مـاده     هاي   سازمان بیمه .51ماده
نامه در  را که در تاریخ تصویب این آیین ماه وضع استخدامى مستخدمین خود شش

  .اجتماعى هستند با مقررات آن تطبیق دهد هاي   خدمت سازمان بیمه
نامه  اجتماعى که در تاریخ تصویب این آیین هاي   مستخدمین سازمان بیمه .52ماده

اجتماعى در عداد کارکنان ثابت هسـتند   هاي   به موجب حکم رسمى سازمان بیمه
  .شوند شناخته مى مستخدم ثابت

مستخدمین پیمانى و روزمزد حکمـى کـه تمـام اوقـات رسـمى کـار در        .53ماده
باشند به استثناى کـارگران کـه در تـاریخ     اجتماعى مى هاي   استخدام سازمان بیمه

اجتمـاعى هسـتند بـا رعایـت      هاي   نامه در استخدام سازمان بیمه تصویب این آیین
   1:کنند ل وضع پیدا مىشرایط زیر به مستخدم ثابت تبدی

باشند و سن آنها در موقع شروع بـه خـدمت یـا     6واجد شرایط مذکور در ماده  .1
  .سال نبوده باشد 40روزمزدى بیش از 

اجتماعى پست سازمانى متناسب با وضع  هاي   در تشکیالت مصوب سازمان بیمه .2
  .تحصیلى و تجربى آنان موجود باشد

اجتماعى مقتضـى بدانـد در آزمـایش مربـوط      هاي   در صورتى که سازمان بیمه .3
  .شرکت نموده و کسب موفقیت نمایند

گونه   از هیچ ها و مؤسسات دولتى شغل موظف نداشته و  در هیچ یک از وزارتخانه .4
  .مقررى وظیفه بازنشستگى نیز استفاده ننمایند

  هاي  یمهسوابق خدمت بالانفصال مستخدمین موضوع این ماده در سازمان ب .تبصره
اجتماعى جزء سوابق خدمت ثابت آنها محسوب خواهد شد مشروط بـر اینکـه در   

اجتماعى انجام وظیفه  هاي   تمام اوقات رسمى کار در یکى از واحدهاى سازمان بیمه
  .ها و مؤسسات دولتى شغل موظف نداشته باشد  نموده و در هیچ یک از وزارتخانه

یمه وقـت منحصـراً در خـدمت سـازمان     سوابق خدمت مستخدمینى که به طور ن
اند با تصویب هیئت مدیره جزء سابقه خـدمت ثابـت آنـان     اجتماعى بوده هاي   بیمه

                                                
نامـه  آیـین  17 مادهبهنظر«:اداري عدالت دیوان عمومی هیئت 16/4/71مورخ 43 شمارهدادنامه  .1

هـاى  پسـت درافرادرسمىاستخدامبرمبنى13/2/48مصوباجتماعىتأمینسازماناستخدامى
جوازعدمدرخصوصمزبورنامه آیین 53 ماده بهعنایتومربوطرتبهیکدرجهدرسازمانىثابت

مستخدمینخدمتسوابقمنحصراً اینکهوالذکر فوقنامه آیینباکارقانونمشمولینوضعتطبیق
کارگرانخدمتسوابقواحتساببودهاحتسابقابل 53 مادهتبصرهشرحبهحکمىروزمزدوثابت

شعبه2/7/1370- 458 شمارهدادنامهاستنگردیدهتجویزدرجهارتقاىحیثازکارقانونمشمول
اصولموافقموردبحثکارگرىخدمتسوابقاحتسابجوازعدمبرمشعرادارىعدالتدیواننهم

عدالت دیوانقانون 20 مادهاخیرقسمتاستنادبهرأىاین .شود مى دادهتشخیصقانونىموازینو
».استاالتباع الزممشابهموارددرمربوطمراجعسایرواندیوشعببراىادارى



  .سال خدمت محسوب خواهد شد منظور و هر دو سال آن برابر با یک
قانون استخدام  144و  143مستخدمین دولت که با رعایت مقررات مواد  .54ماده

توانند با موافقت  اجتماعى اشتغال دارند مى هاي   بیمهکشورى به خدمت در سازمان 
عنوان مسـتخدم   اجتماعى از خدمت دولت مستعفى گردیده و به هاي   سازمان بیمه

اجتماعى ادامه دهند و سـوابق خـدمت    هاي   ثابت به خدمت خود در سازمان بیمه
دام قانون اسـتخ  66خود در صورتى که کسور بازنشستگى مسترد شده طبق ماده 

اجتماعى بپردازند جزء سابقه  هاي   کشورى را کالً و یکجا و بالفاصله به سازمان بیمه
  .گردد اجتماعى محسوب مى  هاي  خدمت ثابت در سازمان بیمه

اجتماعى که در تـاریخ تصـویب ایـن     هاي   تخدمین ثابت سازمان بیمهسم .55ماده
د و همچنین به مستخدمینى اجتماعى هستن هاي   نامه در خدمت سازمان بیمه آیین

 هـاي   نامه به مستخدم ثابت سـازمان بیمـه   این آیین 531که براساس مقررات ماده 
با توجه به مدارك تحصیلى و  13یابند پس از اجراى ماده  تبدیل وضع مى اجتماعى 

اى الزم براى رتبه شغلى از نظر انطباق با جدول حقوق منـدرج   هاى حرفه تخصص
گیرند و درجه آنان در رتبه  هاى هفتگانه زیر قرار مى  در یکى از رتبه نامه در این آیین

هـاي    عنوان خدمت سازمان بیمه مربوط با احتساب کلیه سنوات خدمت آنها که به
  :شود اجتماعى شناخته شده به ازاى هر دوسال یک درجه تعیین مى 

  .مستخدمین جزء با هر قدر تحصیل :رتبه یک
ه داراى تحصیالتى در حدود دوره اول متوسطه بوده و یـا  مستخدمینى ک :رتبه دو

  .اى مورد قبول سازمان داشته باشند تخصص حرفه
اى  مستخدمینى که داراى تحصیالت دوره اول متوسطه یا تخصص حرفه :رتبه سه

  .مورد قبول سازمان باشند
مستخدمینى که داراى دیپلم کامل متوسطه یا مدارك تحصیلى دیگـر   :رتبه چهار

  .ه از نظر استخدام معادل آن شناخته شده استک
مستخدمینى که داراى گواهینامه دوره کامل متوسطه بوده و یـک دوره   : رتبه پنج

تخصصى گذرانده باشند که از طرف مراجع صالح فوق دیپلم یا عالى شناخته شده 
  .باشند

آنها مستخدمینى که داراى دانشنامه لیسانس هستند یا ارزش تحصیلى  :رتبه شش
  .لیسانس شناخته شده باشد

  .مستخدمینى که داراى دانشنامه فوق لیسانس یا دکترى باشند :رتبه هفت
با توجه به شـغل مـورد تصـدى در رتبـه      55مستخدمین مذکور در ماده  .56ماده

گیرند که حقوق آن بـه   اى از این رتبه شغلى قرار مى مربوط به آن شغل و در درجه
  .اى با تقریب اضافى نزدیکتر باشد لى و حرفهحقوق درجه و رتبه تحصی

در صورتى که مستخدمین مذکور شرایط احـراز شـغل آن رتبـه را نداشـته      .تبصره
هاى   عنوان کفیل در آن شغل یا مشاغل رتبه توانند به باشند با تصویب مدیرعامل مى

ـ  فاصل ابقا شوند لکن مادام که واجد شرایط احراز شغل مورد تصـدى نگردیـده   د ان
هاى رتبه شغلى استحقاقى خود را دریافت نموده و به تناسب کمبـود    حقوق درجه

                                                
.استیافتهتغییر) 53( به) 52( ملىشوراىمجلسرئیساصالحیهموجببه  .1



العاده شغل مربوط را دریافت خواهند داشت  فوق% 80شرایط احراز شغل حداکثر تا 
هایى که از دو رتبه شغلى استحقاقى آنها بـاالتر باشـد    ولى در هر حال ارجاع پست

  .ممنوع است
حقوق هر یک از مستخدمین پـس از تطبیـق وضـع    در صورتى که مبلغ  .57ماده

نامه از مجموع مبلغ حقوق و مدد معاش فرزند که  استخدامى او با مقررات این آیین
هاى قبلى استحقاق دریافت آن را داشته کمتر شود تفـاوت    نامه طبق مقررات آیین
حقـوق  عنوان تفاوت حقوق دریافت خواهد کرد تا آن که متدرجاً  این دو مبلغ را به

  .درجه و رتبه وى این تفاوت را کاهش داده و جبران نماید
العـاده شـغل مسـتخدمین کسـر      تفاوت تطبیق مذکور در هر مورد از فـوق  .تبصره

صـورت مبلـغ    این العاده شغل بیشتر باشد که در گردد مگر آن که از مبلغ فوق مى
  .اضافى به مستخدم پرداخت خواهد شد

نامـه کلیـه    بندى و جدول حقـوق ایـن آیـین    طبقه از تاریخ تصویب طرح .58ماده
گردد و پرداخت حقـوق و   اجتماعى ملغى مى هاي   مقررات استخدامى سازمان بیمه

نامه  هاى مربوط به مستخدمین باید براساس مقررات این آیین  هرگونه مزایا و هزینه
  .صورت گیرد

ماه از تـاریخ  اجتماعى مکلف اسـت حـداکثر ظـرف ششـ      هاي  سازمان بیمه .تبصره
هاى اجرایى مندرج در این ماده را تهیه و تسلیم مقامات  نامه طرح تصویب این آیین

  .کننده نماید تصویب
نامه به تصویب نرسیده  هاى اجرایى مندرج در این آیین تا زمانى که هر یک از طرح

اجتماعى در آن مورد کماکان معتبـر و   هاي   است مقررات استخدامى سازمان بیمه
  .ابل اجرا خواهد بودق

الیحـه   2تبصره که در اجراى بند ح مـاده   26ماده و  58نامه فوق مشتمل بر  آیین
بـه تصـویب    13/2/1348در جلسه  31/3/1345قانونى استخدام کشورى مصوب 

کمیسیون استخدام مجلس سنا رسیده بود در تاریخ روز شنبه سیزدهم اردیبهشت 
بـه تصـویب کمیسـیون امـور اسـتخدام و      و هشـت   ماه یکهزار و سیصد و چهـل  

  .هاى ادارى مجلس شوراى ملى رسیده و صحیح است سازمان

  

  

   نامه وظایف و اختیارات شوراى عالى تأمین اجتماعى آیین. 5

)2/11/1350و  27/6/1350مصوب (
1

  

  

اجتماعى براساس قانون حمایت کارمنـدان در برابـر اثـرات     شوراى عالى تأمین  .1ماده
یرى و ازکارافتادگى و فوت صورتى از انواع مؤسسات مشمول قانون مزبور تهیه ناشى از پ

هاى جداگانه و یا متمرکز با توجه به  خواهد نمود که به موجب آن امکان ایجاد صندوق
  .بینى گردد نوع کار مؤسسات و مشخصات اجتماعى افراد مورد حمایت پیش

                                                
1/12/1350مورخ 7884 شمارهرسمىروزنامهازنقل  .1



هاى حمایت کارمندان  د صندوقایجا هایى براى اقدام به صورت مزبور حاوى مهلت
  .انواع مؤسسات مشمول خواهد بود

هـاى   اجتماعى ضوابط مربـوط بـه ادامـه کـار صـندوق      شوراى عالى تأمین  .تبصره
بازنشستگى کارمندان مؤسساتى را که در تاریخ تصویب قانون حمایت کارمندان در 

ـ  برابر اثرات ناشى از پیرى و ازکارافتادگى و فوت وجـود داشـته   د تعیـین و اعـالم   ان
  .خواهد نمود

اجتماعى به منظور نظارت بر حسن اجراى قانون حمایت  شوراى عالى تأمین  .2ماده
هاى حمایـت   کارمندان در برابر اثرات ناشى از پیرى و ازکارافتادگى و فوت صندوق

کارمندان را به وسیله بازرس یا بازرسان خود مورد بازرسـى قـرار خواهـد داد و در    
هـاى الزم   ه نواقصى در کار آنها مشاهده شود ضمن صـدور دسـتورالعمل  صورتى ک

  .مهلت مناسبى براى رفع نواقص مزبور تعیین خواهد نمود
بازرس یا بازرسان براى انجام وظایف خود حق مراجعـه بـه دفـاتر و اسـناد      .تبصره

ـاز را در   مسوول صندوق موظف . صندوق را دارند است مدارك و توضیحات مـورد نی
  .یار آنان قرار دهداخت

هاى شوراى عـالى   ها که مقررات قانونى و یا دستورالعمل هر یک از صندوق .3ماده
اجتماعى را رعایت نکند شورا پس از رسیدگى و احراز اطمینان از این امر از  تأمین 

االختیارى از طرف خـود   وزارت کار و امور اجتماعى خواهد خواست که نماینده تام
  .وق تعیین نمایدبراى اداره صند

اجتماعى شرایط الزم  نماینده مذکور تا هنگامى که به تشخیص شوراى عالى تأمین 
و کافى براى اداره صندوق به نحو مطلـوب فـراهم نشـود بـه کـار خـود براسـاس        

  .اجتماعى ادامه خواهد داد دستورالعمل مصوب شوراى عالى تأمین 
رتیب استفاده از وجوه مذکور در ماده اجتماعى در مورد ت شوراى عالى تأمین  .4ماده

قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشى از پیرى و ازکارافتادگى و فوت و یـا   6
شـدگان از   انتقال این وجوه به صندوق مربوط و تعیین بهترین نحوه استفاده بیمـه 

ى بردارى از منـابع مـال   ترین نحوه بهره مزایاى مربوط همچنین براى تعیین مناسب
  .هاى الزم را به عمل خواهد آورد هاى حمایت کارمندان مطالعات و بررسى صندوق

اجتماعى کـه   اجتماعى نسبت به تعمیم مقررات تأمین  شوراى عالى تأمین  .5ماده
شامل مقررات حمایتى مربوط به ازکارافتادگى، پیرى، فوت و سـایر مـوارد تـأمین    

برخـوردار نیسـتند براسـاس گـزارش      اجتماعى است به افراد و طبقاتى کـه از آن  
  .هاى فنى بررسى نموده و تصمیمات الزم را اتخاذ خواهد نمود  کمیته

هـایى کـه بـه     اجتماعى هماهنگى الزم را بین سـازمان  شوراى عالى تأمین  .6ماده
اجتماعى فعالیـت دارنـد از نظـر یکنواخـت کـردن       نحوى از انحاء در زمینه تأمین 

هـا و میـزان    منـدى از کمـک   زان حق بیمه و شرایط بهرههاى مربوط به می حداقل
شـدگان از   ها ایجاد خواهد نمود و ترتیبى مقرر خواهد داشت تا انتقال بیمـه  کمک

  .یک سازمان یا بخش به سازمان دیگر به سوابق بیمه آنان لطمه نزند
  .منظور از بخش در این ماده بخش دولتى و بخش خصوصى است .تبصره
اجتماعى عالوه بر وظایف و اختیـارات مـذکور در فـوق     الى تأمین شوراى ع .7ماده

  :باشد داراى اختیارات و وظایف زیر نیز مى



  .هاى حمایت کارمندان هاى نمونه براى انواع صندوق  بررسى و تصویب اساسنامه )الف
هاى حمایت کارمندان  بررسى و تصویب سازمان و مقررات استخدامى صندوق )ب

  .گردد ها تهیه و پیشنهاد مى ت مدیره یا هیئت عامل صندوقکه به وسیله هیئ
  .هاى حمایت کارمندان تعیین حسابرسى صندوق )ج
الزحمه اعضاى هیئت مدیره یا هیئت عامل یا  بررسى و تصویب حقوق و مزایا و یا حق )د

هاى حمایت کارمندان برحسب اینکه افراد مزبور موظف  مدیرعامل و حسابرس صندوق
  .ها ف باشند بنا به پیشنهاد هیئت مدیره یا هیئت عامل صندوقیا غیرموظ

هاى حمایت  ترازنامه صندوق بررسى وتصویب بودجه ساالنه وگزارش عملکرد و ) ه
  .کارمندان

قـانون حمایـت    3نامه فوق مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره در اجراى ماده  آیین
ــرات ناشــى ازپیــرى و ازکارافتــادگ  ى وفــوت پــس ازتصــویب کارمنــدان دربرابراث

و  27/6/1350هاى کار و امور اجتماعى و دارایى مجلس سنا در جلسات  کمیسیون
 هاى کـار و امـور اجتمـاعى و دارایـى     به ترتیب به تصویب کمیسیون 2/11/1350

  .مجلس شوراى ملى رسیده است
  
  

هـاى    بیمـه  نامه استخدامى سازمان آیین 46نامه اجرایى ماده  آیین. 6

  اجتماعى 

  31/2/1354مصوب 

  

  مأموریت مستخدمین  :فصل اول

هاى  ها و مؤسسات دولتى و وابسته به دولت و صندوق  در صورتى که وزاتخانه .1ماده
هاى اجتماعى   حمایت کارمندان به وجود هر یک از مستخدمین ثابت سازمان بیمه

مـأمور بـه    عنـوان  تواند با رضایت مستخدم او را به احتیاج داشته باشند سازمان مى
  . مؤسسات مذکور اعزام دارد

حفظ پست سازمانى مستخدم مأمور حداکثر تا مدت شش ماه مجاز است و  .2ماده
  . العاده شغل او را طى مدت مذکور پرداخت نماید تواند حقوق و فوق سازمان مى

العاده اضافه کار و مزایاى دیگر این قبیل مستخدمین به عهـده   پرداخت فوق .تبصره
محل مأموریت آنان خواهد بود ولى در صورتى که مؤسسه محل مأموریت  مؤسسه

تواند اضافه کار این قبیل افراد را در مدت مأموریت  مؤسسه خیریه باشد سازمان مى
هـاى    نامـه اسـتخدامى بیمـه    آیـین  21به شرط انجام کار اضافى و بر اساس مـاده  

  .اجتماعى پرداخت نماید
هاى اجتماعى به مؤسسات مذکور ماده یک بـه    ان بیمهاعزام مأمور از سازم .3ماده

العـاده شـغل و سـایر     مدت زائد بر شش ماه در صورتى که پرداخت حقوق و فـوق 
مزایاى مستخدم و حق بیمه سهم کارفرما و همچنین اضافات سنواتى مستخدم از 

باشـد در ایـن صـورت حفـظ      طرف مؤسسه محل مأموریت تعهد گردد بالمانع مى
ـه پسـت     انى مستخدم مأمور مجاز پست سازم ـان مأموریـت چنانچ نیست و پس از پای

ـه خـدمت در مـی    ـررات   آیـد و  سازمانى مناسب موجود نباشد مستخدم به حال آماده ب مق



   .شود مربوط به مستخدمین آماده به خدمت درباره او اجرا مى
ین خود تواند با مأموریت هر یک از مستخدم هاى اجتماعى مى  سازمان بیمه .تبصره

هاى تعاونى کارمندان سازمان بدون رعایت محدودیت زمانى منـدرج در   به شرکت
با حفظ پست سازمانى و پرداخت حقوق و مزایاى آنان در مدت مأموریـت   3ماده 

  . موافقت نماید
چنانچه مستخدمین سازمان از طرف انجمن شهر یا قائم مقام انجمن شهر به  .4ماده

حقوق و مزایاى آنان در مـدت مأموریـت مـذکور بـر     سمت شهردار انتخاب شوند 
اساس مقررات مؤسسه محل مأموریـت منحصـراً از محـل اعتبـار مؤسسـه مزبـور       
پرداخت خواهد شد و حق بیمه سهم مستخدم بـه مأخـذ دریـافتى زمـان شـروع      
مأموریت و اضافه بعدى و احیاناً تغییر ضریب جدول حقوقى که بر اساس مقـررات  

از حقوق مستخدم کسر و به انضمام حق . آید ى اجتماعى پیش میها  سازمان بیمه
الذکر از طرف مؤسسه محل مأموریـت تـأمین    بیمه سهم کارفرما که به مأخذ فوق

  . شود به سازمان پرداخت خواهد شد مى
مدت خدمت مستخدمین مأمور در هر حـال و از هـر لحـاظ جـزو سـابقه       .5ماده

  . گردد اى اجتماعى محسوب مىه  خدمت ثابت آنان در سازمان بیمه

  آموزش در داخل کشور : فصل دوم

تواند به منظور تربیت کادر متخصص و تکمیل کـادر تخصصـى    سازمان مى .6ماده
هاى مـورد نیـاز سـازمان      هاى مورد نیاز به مستخدمینى که در رشته  خود در رشته

   .شوند کمک هزینه تحصیلى پرداخت نماید پذیرفته مى
معادل حقوق ثابت درجـه   6زان کمک هزینه تحصیلى مشمولین ماده میـ 1تبصره 

با اعمال تغییـرات ضـریب   (رتبه شغلى آنان در زمان شروع استفاده از کمک مزبور 
به کمک هزینه تحصیلى این قبیل مستخدمین در دوران  .خواهد بود) جدول حقوق

گرفت افـزوده   تحصیل معادل ترفیع سنواتى که در صورت اشتغال به آنان تعلق مى
  . خواهد شد

هیئت مدیره مجاز است در موارد خاصى که اقتضاء نماید عالوه بر حقوق ـ 2تبصره 
  . العاده شغل این قبیل مستخدمین را پرداخت نماید ثابت تمام یا قسمتى از فوق

  . هاى مورد نیاز سازمان با تصویب هیئت مدیره تعیین خواهد شد  رشته .7ماده
نامه به  با دریافت کمک هزینه از سازمان با توجه به مقررات این آیین کسانى که .8ماده

   .ورزند باید تعهد خدمت و تضمین به شرح زیر به سازمان بسپارند تحصیل اشتغال می
انجام خدمت در هر شهرستانى که سازمان تعیـین نمایـد پـس از فراغـت از      )الف

  . لىتحصیل معادل دو برابر مدت دریافت کمک هزینه تحصی
تضمین معادل دو برابر حقوق آخرین درجه رتبـه شـغلى مسـتخدم در زمـان      )ب

ى که از کمـک هزینـه تحصـیلى    یها در ماه  استفاده از کمک هزینه تحصیلى ضرب
  . استفاده خواهد کرد

. باشـد  نوع تضمین مستخدم ضمانت نامه ملکى یا بانکى و یا اوراق بهادار مى .9ماده
که در تاریخ استفاده از کمـک هزینـه تحصـیلى داراى    ولى در مورد مستخدمینى 

  . اى اخذ نماید تواند سند ذمه حداقل سه سال تمام سابقه خدمت هستند سازمان مى
ـا از کارافتـادگى بـه     (چنانچه مستخدم به هر علت  .10ماده بجز در مورد فـوت ی



از مؤسسه تحصیالت خود را ناتمام گذارد و یا ) نحوى که مانع از ادامه تحصیل باشد
آموزشى اخراج شود سازمان در مورد ناتمام گذاردن تحصیالت یا اخراج معادل دو 
برابر مبالغ پرداختى مشروط بر اینکه از مبلغ تضمین تجاوز ننماید و در صورت عدم 
انجام تعهدات پس از فراغت از تحصیل مبلغ تضمین را از مستخدم وصول خواهـد  

مت مورد تعهد انجام شده باشد نسبت به بقیه نمود و در صورتى که قسمتى از خد
  . آن متناسباً اقدام به وصول خواهد کرد

پرداخت کمک هزینه مستخدم از طرف سازمان براى مدتى خواهد بود که  .11ماده
هاى مربوط از طرف مؤسسه آموزشى در نظر گرفته شـده    معموالً جهت طى دوره

معینه دوره مربوطه را با موفقیت است و در صورتى که مستخدم نتواند ظرف مدت 
طى نماید کمک هزینه تحصیلى وى قطع و حداکثر دو سال به مسـتخدم مهلـت   

ه شود که تحصیالت خود را باتمام برساند و چنانچه در این مدت نیز موفق ب داده مى
گذراندن دوره تحصیلى نشود سازمان مجاز خواهد بود معادل مبالغ پرداخت شـده  

تحصیلى از مستخدم مشروط بر اینکه از مبلـغ تضـمین تجـاوز    بابت کمک هزینه 
  . نکند وصول نماید

چنانچه عدم توفیق مستخدم جهت گذراندن دوره تحصیل بنا به تشخیص ـ 1تبصره 
نخواهد  11سازمان به علت فورس ماژور یا بیمارى باشد مشمول قسمت اخیر ماده 

ـارى  ماژور  علت فورسبود و در این حالت فقط معادل مدتى که مستخدم به  یا بیم
تحصیلى وى با استفاده از کمـک هزینـه    نتوانسته به تحصیل خود ادامه دهد به دوره

   .تحصیلى اضافه خواهد شد
نامـه کـه بـه علـت عـدم توفیـق در        آیین 11مستخدمین مشمول ماده ـ 2تبصره 

بـه  توانند با توجـه   شود مى گذراندن دوره تحصیلى خود کمک هزینه آنان قطع مى
نامه استخدامى سازمان تقاضاى مرخصى استحقاقى نمایند و چنانچه  آیین 26ماده 

استحقاق مرخصى با استفاده از حقوق را نداشته باشند براى بقیه مدت تحصیل بر 
نامه استخدامى بنا به درخواست مستخدم حکم مرخصى بدون  آیین 27اساس ماده 

ایط استفاده از این نوع مرخصـى  حقوق صادر خواهد شد و در صورتى که واجد شر
نامه با آنها رفتار  این آیین 11نیز نباشند سازمان به ترتیب مقرر در قسمت آخر ماده 

  .خواهد نمود
تواند مستخدمین خود را به منظور کارآموزى  چنانچه سازمان الزم بداند مى .12ماده

مـدت  به مؤسسات دولتى و وابسته به دولت بخش خصوصـى اعـزام دارد حقـوق    
و براى مدت زائد بر شش مـاه تـابع    2کارآموزى تا شش ماه مشمول مقررات ماده 

مدت کارآموزى در هـر  . نامه خواهد بود این آیین 6ماده  2و  1هاى   مقررات تبصره
  . حال از یک سال تجاوز نخواهد نمود

  آموزش در خارج از کشور : فصل سوم

تواند مستخدمین خود را براى  ظور مىهاى اجتماعى به دو من  سازمان بیمه .13ماده
  . هاى آموزشى و مطالعاتى به خارج از کشور اعزام دارد  طى دوره

  هاى تخصصى  هاى آموزشى دراز مدت به منظور گذراندن دوره  دوره )الف
هاى مطالعاتى یا کارآموزى کوتاه مدت به منظور تکمیل مطالعات و کسب   دوره )ب



  .اطالعات جدید

  ره آموزش دراز مدتدو :بخش اول

هاى دراز مـدت بـراى تکمیـل کـادر فنـى و تخصصـى سـازمان در          دوره .14ماده
ى است که نقص و کمبود آن محسوس بوده و امکان تربیت متخصص در یها  رشته
  . هاى مزبور در داخل کشور وجود نداشته یا محدود باشد  رشته
استفاده نمایند کـه   14ماده توانند از فرصت و امکان مذکور در  کسانى مى .15ماده

  . حائز شرایط زیر باشند
   1سال سن 35حداکثر  )الف
  داشتن مدرك دیپلم یا باالتر )ب
  آشنائى کافى به زبان خارجى مورد لزوم  )ج
دارا بودن شرایطى که جهت ورود به مؤسسه آموزشى مربوطه کـه از طـرف آن    )د

  . مؤسسه اعالم شده است
هـاى دوره آموزشـى    موزشى دراز مدت برابر است با سـال هاى آ  مدت دوره .16ماده

  .رشته تحصیلى مربوطه
ـین   9و  8باید طبق مفاد بندهاى الف و ب ماده  15مستخدمین موضوع ماده  .17ماده ـه   ایـن آی نام

  .تعهد خدمت و تضمین به سازمان بسپارند
ین هـاى مـورد نیـاز مسـتخدم     ها و همچنین کمـک   حقوق و مزایا، هزینهـ 1تبصره 

به عهده سازمان است که براساس مقررات و ضوابط مـورد عمـل    15موضوع ماده 
ضـمناً  . تشخیص و تصویب هیئت مدیره پرداخت خواهـد شـد  بانک مرکزى ایران با 

میزان تضمین معادل دو برابر وجوهى است که به هر عنوان به موجب این تبصره بـه  
رقم قطعى در مورد برخـى از  چنانچه هنگام اخذ تضمین . شود مستخدم پرداخت مى

   2.شود مقدور نگردد میزان آن بنا به تشخیص هیئت مدیره تعیین مى ها  هزینه
هـاى تحصـیلى درازمـدت را در خـارج از کشـور        مستخدمینى کـه دوره ـ 2تبصره 

گذرانند در صورتى که در موعد مقرر موفق به گذراندن دوره تحصیلى نشـوند و   مى
 11و  10از انجام تعهدات خوددارى نمایند مقررات مواد  یا پس از خاتمه تحصیالت

  . هاى ذیل آن درباره آنان نافذ خواهد بود  نامه و تبصره این آیین

  دوره آموزشى کوتاه مدت : بخش دوم

توانـد مسـتخدمین خـود را بـراى کسـب       هاى اجتماعى مى  سازمان بیمه .18ماده
شـود در صـورت دعـوت     ن مربوط مىى که به کار سازمایها  اطالعات الزم در رشته

         شود یا رأساً طریق مراجع ذیصالح کشور به سازمان اعالم مىمؤسسات خارجى که از 
   .اعزام دارد سال به خارج از کشور و مستقالً حداکثر براى مدت یک

                                                
.اجتماعىتأمینعالىشوراى4/3/1354مورخمصوبهموجببهاصالحى  .1
اصالحمتنشرحبهاجتماعىتأمینعالىشوراى4/3/1355مورخجلسهمصوبهموجببه 1 تبصره  .2

مستخدمینقبیلاینمورددرآنمیزانوتضمینتعیین«: ازبودعبارتآنقدیممتن .است شده
گذرنامـه، هزینه.شودپیشنهادسازمانعالى شوراىبهمدیرههیئتدرتصویب ازپسبایستى مى

 بهتحصیلىهزینهکمکهمچنینوسرپرستىهزینهشهریه،نام، ثبتهزینهبرگشت،ورفتهزینه
ىهـا  هزینـه ازبرخـى مـورد درتضمیناخذهنگامچنانچه .نامه آییناین 6 مادهدرمقررترتیب

.»شود مى معینمدیرههیئتتشخیصبهبناآنمیزاننگرددمیسرقطعىمبلغ تعییناخیرالذکر



استفاده نمایند کـه   18توانند از فرصت و امکان مذکور در ماده  کسانى مى .19ماده
  :ط زیر باشندحائز شرای

تجربه عملى در رشته مربوطه  داشتن تخصص در رشته مورد نظر و یا دو سال )الف
  و آشنائى کافى به زبان خارجى مورد لزوم 

  . دارند هاى مطالعاتى اعالم می  دارا بودن شرایطى که مقامات واگذارکننده دوره )ب
مطالعاتى کوتـاه  هاى   حفظ پست سازمانى مستخدمینى که براى طى دوره .20ماده

شوند الزامى است و سازمان در طـول ایـن مـدت     مدت به خارج از کشور اعزام مى
هزینه (هاى معموله   العاده شغل مستخدم مربوطه به انضمام سایر هزینه حقوق و فوق

پرداخت خواهد کـرد در  ) هزینه ثبت نام و شهریه، هزینه رفت و برگشت، گذرنامه
ز یک سال باشد مقررات مربوط به بخش اول فصل صورتى که دوره آموزش بیش ا

  . نامه از بدو شروع آموزش نافذ خواهد بود سوم این آیین
هـاى    هاى استفاده کنندگان از دوره  در مواردى که تمام یا قسمتى از هزینه .21ماده

آموزشى درازمـدت یـا مطالعـاتى کوتـاه مـدت خـارج از کشـور توسـط مؤسسـه          
هاى مربوطه را تا میزان مقرر در   گردد سازمان بقیه هزینه واگذارکننده بورس تأمین

  . پرداخت خواهد نمود) بر حسب مورد(نامه  آیین 20و یا ماده  17تبصره ماده 

  مقررات مختلف : فصل چهارم

سازمان در فواصل معین اطالعات الزم را در مورد افرادى که در مؤسسات  .22ماده
هستند از نقطه نظر پیشرفت تحصـیل یـا    خارجى مشغول تحصیل و یا کارآموزى

کارآموزى و همچنین رفتار افراد مذکور از مقامات خارجى و مؤسسات آموزشى یـا  
  . مأمورین ایرانى مقیم محل کسب خواهد نمود

هاى آموزشى یا مطالعاتى موظفند هر ترم یـک    مستخدمین اعزامى براى طى دوره
ى گزارش جـامعى از برنامـه و نتیجـه کـار     بار نیز در پایان دوره آموزشى یا مطالعات

  . بانضمام ریز نمرات خود را به سازمان ارسال دارند
هاى واصله معلوم شود مستخدمى قادر به  در صورتى که بر مبناى گزارش .23ماده

          پیشرفت در تحصیل یا کارآموزى نیست سازمان حکم مربوطه او را لغو و در مـورد  
  . نامه اقدام خواهد نمود بوطه طبق مقررات این آیینهاى مر  جبران هزینه

پـذیر   هاى آموزشى یا کارآموزى در صـورتى امکـان    استفاده مجدد از دوره .24ماده
سـازمان  . بخش باشـد  است که نتیجه تحصیل یا کارآموزى در دوره پیشین رضایت

و یـا   اى که در آن آمـوزش  مکلف است که در این مورد اطالعات الزم را از مؤسسه
  . کارآموزى به عمل آمده است اخذ نماید

هاى آموزشى و مطالعاتى مستخدمینى که به خـارج از کشـور     مدت دوره .25ماده
گـردد و از کمـک    شوند جزو سابقه خدمت آنان در سازمان محسوب مـى  اعزام مى

هـاى   هزینه تحصیلى پرداختى به آنها حق بیمه مقرر کسر خواهد شد لکن به سال
  . گیرد یا کارآموزى مرخصى استحقاقى تعلق نمىتحصیلى 

بینى نشده است تابع مقرراتى خواهد بود  نامه پیش مسائلى که در این آیین .26ماده
  .که در هر مورد به تصویب هیئت مدیره برسد
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  ) اجتماعى تأمین  ىشوراى عال 19/12/1354مصوب (

  )قانون تأمین اجتماعی 39موضوع ماده (

  

شـدگان مسـتلزم    بیمـه ) صورت مزد یـا حقـوق  (نظر به اینکه تنظیم لیست  .1ماده
شناسایى کامل کارگاه و کارگران شاغل در کارگاه و تعیین شماره مخصوص کارگاه 

اجتماعى قرار  ن هایى که مشمول قانون تأمی شدگان است، کارفرمایان کارگاه و بیمه
گیرند، باید حداکثر ظرف مدت پانزده روز پـس از تـاریخ شـمول بـه سـازمان       مى

گرفـت،   هاى چـاپى کـه در اختیـار آنـان قـرار خواهـد       مراجعه و با استفاده از فرم
هاى مذکور مندرج اسـت،   مشخصات کارگاه و کارگران خود را به نحوى که در فرم

  .اجتماعى، تسلیم کنند در سازمان تأمین  تکمیل نموده و به واحدهاى مربوطه
شوند و کارفرمایانى  هایى که بعد از شمول قانون ایجاد مى  کارفرمایان کارگاهـ 1 تبصره

  .شود، باید به ترتیب مذکور اقدام کنند که کارگاه مشمول قانون به آنان منتقل مى
کنند،  تخدام مىهاى مشمول قانون که کارگر جدید اس کارفرمایان کارگاهـ 2 تبصره

روز از تاریخ اسـتخدام بـراى نامنویسـى و دریافـت شـماره       15باید حداکثر ظرف 
  .انفرادى کارگر جدیداالستخدام، اقدام کنند

اجتمـاعى در   کلیه کارفرمایانى که کارگر یا کارمند مشـمول قـانون تـأمین     .2ماده
رتیب استخدام و نحوه استخدام یا در اختیار دارند، صرف نظر از نوع قرارداد کار و ت
العـاده شـغل و مزایـاى     پرداخت مزد یا حقوق، موظفند صورت مزد و حقوق، فـوق 

 باًکارکنان خود را که باید از طرف کارفرما امضاء شده و حاوى مراتب زیر باشد، مرت
  .و در موعد مقرر به واحدهاى مربوط سازمان، ارسال دارند

صـورت شـرکت اداره    ورتى کـه کارگـاه بـه   در صـ (نام خانوادگى کارفرما  نام و )الف
به عالوه شـماره  ) عامل شود، نام و مشخصات شرکت و نام و نام خانوادگى مدیر مى

  .که از طرف سازمان به کارفرما اعالم شده است) کد(اختصاصى کارگاه 
  .ها ها، مشخصات کامل هر یک از کارگاه نام و نشانى دقیق و در صورت تعدد کارگاه )ب
  .اه و تعیین روزهایى که صورت مزد یا حقوق براى آن مدت تهیه شده استنام م )ج
بیمـه شـده و شـماره    ) منطبق با شناسـنامه (خانوادگى  شماره ردیف و نام و نام )د

  .اختصاصى که از طرف سازمان جهت هر بیمه شده تعیین و اعالم شده است
  .مبلغ حق بیمه سهم بیمه شده ) ه
  .کارفرما و بیمه شدهجمع مبلغ حق بیمه سهم  )و

مزایاى نقدى مندرج در این ماده که بایـد حـق بیمـه از آن کسـر شـود      ـ 1تبصره 
  :از  عبارتست

ـار شـب،          العاده فوق ـام تعطیـل و مرخصـى، ک ـزد ای ـوبتى، م هاى مربوط به اضافه کار، کار ن
ـه منـد     (آور و نظایر آن  العاده انجام کارهاى سخت و زیان فوق ـتثناى کمـک عایل ـه اس ى و ب

  ).هاى غیر مستمر از قبیل هزینه سفر، هزینه ایاب و ذهاب و غیره همچنین پرداخت
نوع مزایاى غیر نقدى که نباید حق بیمه از آن کسر شود و تعیـین ارزش  ـ 2تبصره 

  .نامه مربوطه خواهد بود آن بر طبق آیین
کارفرما مکلف است صورت مـزد یـا حقـوق تنظـیم شـده را بـه امـاءى         .3ماده



شدگان برساند و در صورتى که بیمه شده سواد نداشته باشد، مهر یا اثر انگشت  بیمه
شـدگان بـه وسـیله ماشـین      در مواردى که صورت مـزد بیمـه  . او کافى خواهد بود
گردد و همچنـین در   شود یا مزد آنان از طریق بانک پرداخت مى حسابگر تهیه مى

بیمه شده میسر نباشد، سازمان  موارد دیگر که اخذ امضاء در صورت مزد یا حقوق از
تواند کارفرمایان مربوطه را از تشریفات امضاء ى صورت مزد یا حقوق از طـرف   مى

شدگان معاف نماید، ولى به هر صورت کارفرما مسؤول صحت ارقام مندرج در  بیمه
  .باشد صورت مزد یا حقوق مى

حضور یابد کارفرما مکلف اى بر اثر بیمارى نتواند در کارگاه  چنانچه بیمه شده .4ماده
است، ایام بیمارى را با ذکر تاریخ در ستون مالحظات صورت مزد ارسالى تعیـین و  
اعالم دارد و همچنین در صورت ترك کار یا پایان خدمت بیمه شده کارفرما موظف 
است ظرف یک هفته تاریخ ترك کار یا پایان خدمت بیمه شده را کتباً به سـازمان  

ظیم و ارسال صورت مزد یا حقوق موضوع را با ذکر تاریخ ترك کار اعالم و هنگام تن
یا پایان خدمت بیمه شده در ستون مالحظات مقابل ردیف مربوط به آن بیمه شده، 

  .قید نماید
شدگان از طرف سازمان چـاپ و بـه تعـداد     اوراق صورت مزد یا حقوق بیمه .5ماده

  .، گذاشته خواهد شدمورد نیاز به طور رایگان در اختیار کارفرمایان
شدگان را بـراى هـر مـاه تـا      کارفرما مکلف است صورت مزد یا حقوق بیمه .6ماده

توانـد بـه    سازمان مـى . آخرین روز ماه بعد به واحد مربوط در سازمان تسلیم نماید
درخواست کارفرما آخرین لیست ارسالى کارگاه را صورت مزد یا حقوق شش ماهه 

تلقى نماید و در چنین صورتى کارفرما مکلف است کـه   یا یک ساله آتى آن کارگاه
تغییرات حاصله در آخرین صورت مزد یا حقوق ارسالى در هر ماه را در مهلت مقرر 
به سازمان اعالم نماید، تغییرات حاصله در صورت مزد یا حقوق ارسالى نیز به ترتیب 

  .نامه تنظیم و ارسال خواهد شد این آیین 2مقرر در ماده 
تواند موافقت نمایـد کـه    سازمان بنا به درخواست مدلل و موجه کارفرما مى .تبصره

ماه دیگر که جمعاً از دو ماه تجـاوز   مدت مهلت ارسال صورت مزد یا حقوق تا یک
بدیهى است در این صورت کارفرما باید حق بیمه را به ترتیـب  . ننماید تمدید گردد

  .پرداخت نماید ازماناجتماعى به س قانون تأمین  28مقرر در ماده 
شدگان را به واحـد مربوطـه    کارفرما مکلف است صورت مزد یا حقوق بیمه .7ماده

سازمان که کارگاه در حوزه عمل آن واقع است بفرستد و در صورتى که کارفرمایى 
شدگان مربـوط بـه هـر کارگـاه را      هاى متعدد باشد، صورت مزد بیمه داراى کارگاه

  .مربوطه ارسال دارد جداگانه تنظیم و به واحد
کارفرما باید به ضمیمه صورت مزد یا حقوق هر ماه برگ اظهارنامه را کـه از   .8ماده

  .این سازمان دریافت خواهد داشت، تنظیم و به واحد مربوطه تسلیم نماید
به  19/12/1354در تاریخ  باشد ماده و پنج تبصره مى 8نامه که مشتمل بر  این آیین

  .أمین اجتماعى رسیدتصویب شوراى عالى ت
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)وزارتین دادگسترى و بهدارى و بهزیستى 25/10/1355مصوب (
1

  

  

  یهیصدور اجرا :فصل اول

اجتمـاعى بابـت حـق بیمـه، خسـارات تـأخیر و        مطالبات سـازمان تـأمین    .1ماده
هـاى    اجتماعى یا قوانین سابق بیمـه   هاى نقدى ناشى از اجراى قانون تأمین  جریمه

هاى اجتماعى روستاییان و قانون تـأمین آمـوزش فرزنـدان      اجتماعى و قانون بیمه
قانون  108و  101، 100، 98، 90، 66، 46، 42کارگران و مطالبات مندرج در مواد 

به وسـیله مسـؤولین و مـأمورین اجـراى      اجراییهاز طریق صدور  2اجتماعى  تأمین
  .باشد قابل مطالبه و وصول مى سازمان

واحدى که در سازمان مسؤولیت عملیات اجرایى را به عهده خواهد گرفت و  .2ماده
نامه  شود مرجع عملیات اجرایى موضوع ماده یک این آیین به اختصار اجرا نامیده مى

  .باشد مى
 در صورتى که اشخاص حقیقى یا حقوقى مشـمول مقـررات قـانون تـأمین     .3ماده

سـاعت از تـاریخ ابـالغ اخطاریـه      48اعى با اخطار کتبى سازمان ظرف مدت اجتم 
سازمان مطالبات قطعى شده را پرداخت نکنند یـا ترتیـب پرداخـت آن را ندهنـد     

  .بنماید اجراییهنامه علیه آنها اقدام به صدور  تواند با رعایت مفاد این آیین سازمان مى
  .خواهد شدفرم اخطاریه از طرف سازمان تهیه ـ 1تبصره 
ابالغ اخطاریه به وسیله مأمورین اجراى سـازمان براسـاس مقـررات ایـن     ـ 2تبصره 
  .نامه به عمل خواهد آمد آیین
شـود شـامل نکـات ذیـل      که فرم آن توسط سازمان تهیه مى اجراییهبرگ  .4ماده

  :خواهد بود
  .و محل اقامت آن و امضاء شخص مسوول اجراییهنام واحد صادرکننده برگ  )الف
نام و نام خانوادگى بدهکار و محل اقامت او و در صورت فوت بدهکار نام و نـام   )ب

  .خانوادگى وراث یا قیم یا ولى با تعیین اقامتگاه هر یک
  .تاریخ ابالغ و شماره و تاریخ اخطاریه و اجراییهموضوع و مبلغ  )پ

گردد، یک  به تعداد هریک از بدهکاران در دو نسخه تنظیم مى اجراییهبرگ  .تبصره
نسخه به هر بدهکار تسلیم و نسخه ثانى با قید ابالغ به وسیله مأمور اجرا بـه اجـرا   

  .گردد اعاده مى

ابالغ :فصل دوم
3

  

                                                
.1387 مصوب االجراالزمرسمىاسنادمفادىاجرانامه آیین: نک  .1
مواردىدر« :دارد میمقررکه 12/10/1369مصوببیکارىبیمهقانوناجرایىنامه آیین 19 مادهاضافهبه  .2

ملزمباشد،نمودهدریافتبیکارىبیمهصندوقازرامبالغىغیرحقمنعنوانهرتحتبیکاربیمه شده که
ناشىاجرایىاختیاراتازاستفادهبااجتماعىتأمینسازمان .بودخواهدمذکورىدریافتوجوهپرداخت به

».نماید میاقداممادهاینموضوعوجوهوصولبهنسبتاجتماعىتأمینازقانون
ودرآمـد مشترك 1/19و  19 شمارهىها بخشنامهجایگزینکه حقوقىجدید4 شمارهبخشنامه  .3

انجـام نادرسـت یادرستتاثیروابالغموضوعاهمیتلحاظبه«: ددار مقرر می است شدهحقوقى
 110تا  90 موادازاستفادهبابخشنامه اینمطالبات، وصولبراىسازماناقداماتکلیهدرآنیافتن
تا  5 موادواالجراالزمرسمىاسنادمفاد اجرایىنامه آیین 19تا  14 موادمدنى،دادرسى آیینقانون



                                                                                  
اشـخاص بـه ابالغ (الف.است گردیدهتنظیماجتماعىتأمینقانون 50 مادهاجرایىمهنا آیین 11

 - 2 گیردانجامفعالیتوکارساعاتدروابالغىاوراقدرشدهتعیینمحلدربایدابالغ - 1 حقیقى
هاعادسازمانبهکهدومنسخهدروتسلیمکارفرمابهاولنسخهوتنظیمنسخهدودرابالغىاوراق
تشـخیص دراسـت الزم - 3 شوددریافت)1 شمارهنمونه(پیوستمهرطبقالزمرسید گردد مى

 ابالغتاریخوهمچنینکارگاهدرموجوداطالعاتوابالغىاوراقدرمندرجمشخصاتمطابقکارفرما
  - 4 دواردنباشـ ابالغعملیاتبراشکالىتاآیدعملبهالزمدقتکارفرماامضاءو)عددىوحروفى(

نسخهابالغمأمورنمایدخوددارىابالغاوراقدریافتازلیکنحاضر،محلدرکارفرماکهصورتىدر
دومنسخهدر)2 شمارهنمونه (پیوستمهرطبقرامراتبونماید میالصاقکارگاهدربرابهاول
ابالغمأمورنباشدحاضرشدهتعیینمحلدرکارفرماچنانچه - 5 نماید میاعاده شعبهبهراآنوقید
کارفرمابهخطابرا)شعبهمحلدرابالغاوراقدریافت براىکارفرماازدعوت(پیوستاطالعیهفرم
رااطالعیهدومنسخهوالصاقشدهتعیینیامحلکارگاهدرببهرااولنسخهوتکمیلنسخهدودر
مراجعهتاریخازروز10 ظرفکارفرمااجعهمرعدمصورتدر .نماید میاعادهشعبهبهمربوطاوراقبا

یا  2 بندهاىطبقمورد،حسبومراجعهشدهتعیین نشانىبهدیگریکبارابالغمأمورکارگاه،بهاول
کارگـاه بـودن بسـته یاکارفرماحضور عدمصورتدرودهد میانجامراابالغامربخشنامهاین 4
در) 2 شمارهنمونه( مهر طبقمراتبوالصاقکارگاهربدبهرااولنسخهمراجعهآخرینعنوان به

باشد،تعطیلعلتهربهکارگاهعادى،فعالیتمواقعدرکهصورتىدر- 6 گردد مىقیددومنسخه
ازپسونمایدالصاقکارگاهدرببهوتکمیلرامربوط)5 بند موضوعفرم( اطالعیهبایدابالغمأمور

ـاوراقدریافتوکارفرماحضور(موردحسبمجدد مراجعهیاارفرماکمراجعهعدمومهلتگذشت
ابالغرامربوطاوراق)کارگاهبودنبستهکارفرمایاحضورعدمـ اوراقدریافتعدموکارفرماحضور
8 مادهتبصرهبهتوجهبامطالباتتشخیصهاى هیئتىها دعوتنامه ابالغمورددرـتوضیح .نماید
مانعکارفرماحضورعدمحالهردر«:استداشته مقررکهمطالباتتشخیص هاى تهیئنامه آیین

مراجعهدرونبوده)5و  4 بندموضوع( اطالعیهتکمیلبهنیازى،»نخواهدبودرأىصدورورسیدگى
عدمـاوراقدریافتازخوددارىـکارفرماحضور( مورد حسبشدهتعییننشانىیاکارگاهبهاول

اشـخاص بـه ابـالغ ــ ب .گردداعادهاولونسخهابالغمربوطدعوتنامهباید)بودنستهبـحضور
ـلیم دارندء امضاءحقکهافرادىیااومقام قائمیامدیربهبایداوراق - 1 حقوقى مهـر طبـق وتس
اشخاصبهرامربوطاوراقنتواندابالغمأمورکهصورتىدر .گردددریافت رسید)1 نمونه(پیوست

حقـوقى شخصیتچنانچهـ) 32 نمونهمهر( .نمایدابالغدفتر مسؤولبهبایدنمایدابالغشدهیاد
ــ هـا  وزارتخانهمورددر- 3 گرددابالغتصفیهمدیرانیامدیربهبایدابالغاوراقباشدشدهمنحل
نیزومومىع خدماتمأمورمؤسساتودولتبهوابستهودولتىهاى سازمانـها شرکتـادارات

 رئـیس بهاوراقها شهرداريهمچنینواستدولتبهمتعلقکالًیاجزئاًآنسرمایهکهمؤسساتى
درمـذکور اشـخاص خـوددارى صـورت در- 4 گـردد  مىابالغاومقام قائمیامربوطمؤسسهدفتر

 درببـه الـف قسمت4 بندطبق مذکوراوراقابالغىاوراقگرفتنازقسمتاین 3و  2، 1بندهاى
تعیینمحلدرابالغچنانچهـ5 گردیدخواهدقیددومنسخهدرمراتبوالصاقمؤسسهیاکارگاه
مـأمور طـرف از موضوعاعالمازپس)باشدکردهتغییرحقوقىشخصنشانى( نگرددممکنشده
طرف ازکهنشانىآخرینبهابالغاوراقها شرکتثبتادارهازحقوقىشخصنشانىاستعالم وابالغ
ازخارجدرکهکسانىمورددر - 1 مواردسایرـج .شدخواهدابالغشود مى اعالمها شرکتثبت

ازمـدنى دادرسـى  آیـین  قانون 95 مادهطبقتااعالممرکزىسازمانبهمراتبدارنداقامتکشور
کارفرمانشانى - 2 آیدعملبهالزمابالغایراناسالمىجمهورىکنسولىیاسیاسىمأمورینطریق
محـل  نشـانى آن،تغییرصورتدراستمکلفکارفرماوباشد مىپروندهدرموجودنشانىآخرین
آید میعملبهپروندهدرموجودنشانىهمانبهابالغصورتاینغیردر .دهداطالعراخودجدید

یابازداشتگاهدرمبردهناکهگرددمشخصکارفرمانشانىبهمراجعههنگامچنانچه  - 3 استقانونى و
نشانىکهصورتىدر - 4 شدخواهدابالغنامبردهبهزندانادارهوسیلهبه ابالغىاوراقاستزندان
نشـانى کـه  اى شعبهبهابالغجهتبایدمربوطاوراقنباشدواحدآنعملحوزهدرکارفرماقانونى
ایـن موجـب بهکهافرادىیارفرماکاچنانچه - 5 گرددارسالاستآنعملحوزهدرشدهتعیین

منزلهبهابالغىاوراقذیلآناناثرانگشتباشندبیسوادشودابالغآنهابهبایدمربوطاوراقبخشنامه
دومطبقهازسومدرجهتانسبىیاسببىقرابتبدهکارباابالغمأمورچنانچه - 6 بودخواهد امضاء
سـابقاً کیفـرى دعـواى آنکهیاوباشدمطرحدادگاهدررىکیفیامدنى دعواىآنهابینیاوداشته
باشد،نگذشتهآنختمتاریخازپنجسالازبیشىیجنا دروسالدوازبیشجنحهدروبودهمطرح



و برگ اخطاریه ابالغ شده به  اجراییهاجرا مکلف است براساس تقاضانامه صدور  .5ماده
ساعت در دفتـر   24تقاضاهاى واصله ظرف . اقدام نماید اجراییهبدهکار نسبت به صدور 

مخصوص اجرا ثبت و نسبت به تقاضاهاى ثبت شده در دفتر مذکور بـه ترتیـب اقـدام    
هـاى   شد نام مأمور اجرا در برگ اجراییهچنانچه بدهکار مقیم محل صدور . خواهد شد

در صورتى که . هاى مذکور براى ابالغ به مأمور اجرا تسلیم خواهد شد اجرایى قید و برگ
هاى اجرایى از طریـق واحـد سـازمان در محـل      دیگر مقیم باشد برگ بدهکار در حوزه

اقامت او ابالغ و اقدام خواهد شد و در صورتى که در محل اقامت شخص مذکور سازمان 
ساعت به شهربانى  48هاى اجرایى با ید ظرف مدت  فاقد شعبه و یا نمایندگى باشد برگ

مرکـزى بـه   ى به وسـیله سـازمان   و در مورد مقیمین در کشورهاى خارج یا ژاندارمرى
  .وزارت امورخارجه ارسال شود که طبق مقررات ابالغ نمایند

باشد و مادام کـه   اقامتگاه بدهکار همان است که در پرونده امر منعکس مى .6ماده
هاى اجرایى و  بدهکار تغییر محل اقامت خود را به سازمان اعالم ننموده است برگ

  .ق او ابالغ خواهد شدسایر اوراق مربوط به محل ساب
بدهکار مکلف است محل اقامت جدید خود را به مرجع مربـوط اطـالع دهـد و     .تبصره

دلیل اقامت خود را که عبارت خواهد بود از گواهى شهربانى یا ژاندارمرى محل در داخل 
کشور و کنسولگرى و یا مأمورین سیاسى در خارج از کشور به ضمیمه اطالعیـه خـود   

در غیر این صورت به تغییر محل اقامت اعالم شده ترتیب اثر داده نخواهد . ارسال نماید
  .شد و در هرحال ابالغات قبلى به قوت قانونى خود باقى است

را به شـخص   اجراییهساعت یک نسخه از  48مأمور اجرا مکلف است ظرف  .7ماده
هکار در در صـورتى کـه بـد   . بدهکار تسلیم و در نسخه دوم با ذکر تاریخ رسید بگیـرد 

شود، مشروط براینکـه بـه    محل حاضر نباشد به یکى از اهل خانه و یا کارگاه ابالغ مى
کافى باشـد و   اجراییهنظر مأمورین سن ظاهرى این اشخاص براى تمیز اهمیت برگ 

ـارض منفعـت    که بین بدهکار و شخصى که برگ را دریافت می این مشروط بر دارد تع
باشند و یا نخواهند رسید بدهند مأمور اجـرا موظـف   نباشد و هرگاه اشخاص نامبرده ن

را به اقامتگاه بدهکار الصاق نموده و مراتب را در نسخه ثانى قید نموده و  اجراییهاست 
  .به اجرا عودت دهد

   1.احتساب مواعد طبق مقررات مندرج در آیین دادرسى مدنى است .8ماده

                                                                                  
بدینابالغبرگهربراىشدهتعیینىها مهلتاحتساب- 7 شودابالغامرمتصدىتواند نمىمأمور
 محسـوب مـدت جـزء اقداموابالغروزمدنى دادرسى آیینانونق  614 مادهطبقکهاستترتیب

کارفرمـا به10/3/73تاریخدربدهى چنانچهروزسىمهلتاحتساببراىنمونهعنوان به.شود نمى
 مـاده برابر - 8 آوردعمل بهالزماقدامتواند مى10/4/73روزادارىوقتپایانتاکارفرماشودابالغ
روزکهآنشودمصادفاداراتتعطیلروزباموعد،پایانىروزهرگاهمدنى،ىدادرس آیینقانون 613

بـاز تعطیـل ازپـس اداراتکهبودخواهدروزىموعد،آخرروزوآید نمیحساببهاستتعطیل
اوراقساعت 48 ظرفکهدهندترتیبطورىراخودابالغىکارهاىمکلفندشعب - 9 شوند مى

اجرائیـات ودرآمـد واحـدهاى کارکنانوابالغمأمورینبهمکلفنداحدهاو - 10 شودابالغمربوط
طوربهرامراتباشکالوجودصورتدروبدهندالزمآموزشبخشنامه ایندقیقاجراىدرخصوص

.نماینداستعالمحقوقىدفترازکتبى
 مـاده «: مواعدبحساوتعیینـاولصلف: 1379 سالمصوبمدنىدادرسىآیینقانونازموادي   .1

مقدارىبهبایددادگاهموعد .خواهدکردمعیندادگاهاستنکردهتعیینقانونکهرامواعدى  - 442
تعیـین روزیاوهفتهیاماهیاسالبهموعد .باشدداشتهامکانآندرنظرموردامر انجامکهباشد



به مدیر و یا قـائم   اجراییهشد علیه اشخاص حقوقى با اجراییهدر صورتى که  .9ماده
مقام او و یا اشخاصى که حق امضاء دارند ابالغ خواهد شد و چنانچه مـأمور نتوانـد   

  .نماید را به اشخاص مذکور ابالغ نماید به مسوول دفتر ابالغ می اجراییه
علیه اشخاص حقوقى منحل شده به مدیر یا مدیران تصفیه ابـالغ   اجراییهـ 1تبصره 

  .خواهد شد
علیه اشخاص حقوقى در محل تعیین شده ممکـن   اجراییهچنانچه ابالغ ـ 2بصره ت

ها معرفـى شـده    هاى اجرایى در آخرین محلى که به اداره ثبت شرکت نگردد برگ
  .ابالغ خواهد شد

هـاى   هـا و ادارات رسـمى و سـازمان     علیه وزارتخانـه  اجراییهدر صورتى که  .10ماده
ها و مؤسساتى که  به خدمت عمومى و شهردارى وابسته به دولت و مؤسسات مأمور

بـه رئـیس دفتـر     اجراییهسرمایه آن جزئاً یا کالً متعلق به دولت است صادر گردد، 
  .گردد مربوطه یا قائم مقام او ابالغ مى

  :تواند متصدى امر ابالغ و اجرا شود در موارد زیر مأمور اجرا نمى .11ماده
  .باشد طبقه دوم داشته ببى و یانسبى تادرجه سوم ازمأمورى که با بدهکار قرابت س ) الف
در صورتى که بین مأمور اجرا و بدهکار دعوى مدنى یا جزایى در دادگاه مطرح  )ب

باشد و یا اینکه دعوى جزایى سابق مطرح بوده و در جرم جنحه بیش از دوسـال و  
   1.در جنایى بیش از پنج سال از تاریخ ختم آن نگذشته باشد

  ترتیب اجرا :فصل سوم

مـاه    به بدهکار ابالغ شد نامبرده مکلف است ظرف یـک  اجراییههمین که  .12ماده
بدهى خود را پرداخت نماید و یا ترتیبى براى پرداخت آن بدهد و یا مـالى معرفـى   

خود را قادر بـه   ،نماید که استیفاى طلب از آن میسر باشد و در صورتى که بدهکار
اید ظرف مهلت مذکور صورت جامعى از دارایى خود را به نداند ب اجراییهاجراى مفاد 

مسوول اجرا تسلیم کند و به هر صورت مشـمول مقـررات قـانون منـع بازداشـت      
   2.خواهد بود 1352قبال مقررات و الزامات مالى مصوب آبان ماه سال  اشخاص در

ه و شود باید متناسب با دین بـود  قیمت مالى که براى فروش نشان داده مى .تبصره

                                                                                  
روزهفتهفتهروز،سىماهماه،دهدوازسالقانونى،دعموااحتسابنظراز - 443 ماده.. شدخواهد

تعطیـل روزبامصادفموعد،آخرروزچنانچه- 444 ماده .استساعتوچهاربیستروز شبانهو
حساببهروزآننباشد،اقدامىامکانمربوط قضایىدستگاهنبودنآمادهجهتبهیاوباشدادارات
 مـاده  .شـوند  مـى  بازمانعرفعیاازتعطیلبعداداراتکهبودخواهدروزىموعد،آخرروزوآید نمی
روزهمچنینواعالموابالغروزاست،شدهذکراعالمیاابالغتاریخآنابتداىکهموعدى  - 445
وواخواهىقبیلازقانونایندرمقررمواعدکلیه - 446 ماده .شود نمى محسوبمدت جزءاقدام

چنانچه  - 447 ماده .باشد مىابالغتاریخازماهکشوردوزاخارجمقیمافرادبراىدادخواستتکمیل
 رعایـت آنـان ازنفـر یـک مـورد درکهموعدىترین طوالنىباشند،متعددخواندگاندعوایکدر
اصحابحضوربراىدادگاهکهروزىدرچنانچه  - 448 ماده .شدخواهدنیزدیگرانشاملشود مى
دادگـاه کهبودخواهدروزىموعد،انقضاىآید، پیشیدگىرسبراىمانعىاستکردهتعییندعوا
باشدکردهمعینراآنانقضاىتاریخدادگاهکهمواعدى  - 449 ماده .کند مى تعیینرسیدگىبراى

»شدخواهدمنقضىتاریخهماندر
.استمنتفىجنایىوجنحهعناویناسالمىمجازاتقانونبهعنایتبا  .1
مـالى هـاى  محکومیـت اجـراى نحـوه قـانون موجـب به 1352 سالمصوببازداشتمنعقانون  .2

.استگردیدهلغو10/8/77مصوب



  .تعلق آن به بدهکار محرز باشد
عنداالقتضا قبل از انقضاى مهلت مقرر در  اجراییهتواند پس از ابالغ  اجرا مى .13ماده
  .درصد بازداشت نماید 30از اموال بدهکار معادل مبلغ مورد اجرا به اضافه  12ماده 
در صورت ( هرگاه بدهکار در حین اجرا فوت شود تا زمان تعیین ورثه یا قیم .14ماده

  .شود عملیات اجرایى متوقف مى) صغیربودن ورثه
هـم میسـر    اجراییـه هرگاه محل اقامت بدهکار معلوم نباشد و امکان ابالغ  .15ماده

هـاى   نگردد ولى به اموال او دسترسى باشد مسوول اجرا در عـین حـال کـه بـرگ    
یف احتیاطى کند اموال بدهکار را هم معادل بدهى او تحت توق را صادر مى اجراییه

  .درخواهدآورد

  بازداشت اموال منقول :فصل چهارم
عدم حضور بدهکار مانع از بازداشت اموال او نخواهد بود و هرگاه محلى که  .16ماده

مال در آن موجود است بسته یا قفل باشد و بـدهکار یـا کسـان او از بـازکردن آن     
و یا ژاندارمرى و یـا دهبـان   امتناع نمایند باید با حضور نماینده دادسرا، یا شهربانى 

   1.محل بازشده و اموال او بازداشت گردد

                                                
 15/7/1365مصـوب دولتـى اموالتوقیفوتأمینعدمودولت»بهمحکوم«پرداختنحوهقانون  .1

کـل بودجهدرآنهامخارجودرآمدکهدولتىمؤسساتوها وزارتخانهـواحدهماده«: دارد می مقرر
وها دادگاهقطعىاحکاممورددردولت»بهمحکوم«بهمربوطوجوه مکلفندگردد، مىمنظورکشور
رعایـت بـا راقانونىمراجعسایروها دادگاهاجراىیاو رسمىاسناددفاتروثبتىاالجراء الزماوراق

قـانون درنظـور مقبل،هاى سالمصوب بودجهتعهداتپرداختبهمربوطاعتبارمحلازمقررات
دردیگـر قـانونى هاى محل ازتأمینامکانعدمواعتباروجودعدمصورتدروکشورکلبودجه
سـایر وامالك واسنادثبتاداراتودادگسترىاجراىنمایند،پرداختومنظوربعد،سالبودجه
اعتبار کهدولتىؤسساتموها وزارتخانهغیرمنقولومنقولاموالتوقیفبهمجازدیگرقانونىمراجع

ازبعدنیموسالیکبودجهابالغوتصویبتاندارند»به محکوم«پرداختجهتراالزمبودجهو
باشد، مىمعافنیزمذکورزماندرتأمینهرگونهدادنازدولتضمناً .بودنخواهدحکمصدور سال

»بـه  محکوم«پرداختازاعتبارینتأموجودباشدهیادمؤسساتوها وزارتخانهشود ثابتچنانچه
 انفصال سال یک به لحهاص محاکم توسطمتخلف ومستنکفمسؤولین یامسؤولاند نمودهاستنکاف

 خسارتواردشدنسبباستنکافوسیلهبهمتخلفچنانچهوشدخواهندمحکوم دولتی خدمات از
تقاضـاى باعلیهمدعىتگاهدس  - 1 تبصره .باشد مىواردهخسارتضامنباشد،شدهله محکومبر

یـا دعوىکهصورتىدر .بسپارد دادگاهبهمدعىتأمینعنوان بهراالزمبانکىتضمینبایدمدعى
خواهدردعلیهمدعى دستگاهبهماندهمبلغیاتضمیندادگاهحکمبهشود،ردخواستهازمقدارى

لغـو 1334 سـال بودجـه قانون18 تبصرهو 1357 سالبودجهقانون53 تبصره - 2 تبصره .شد
 یـک آبانماهپانزدهمپنجشنبهروزجلسهدرتبصرهدووواحدهمادهبرمشتملفوققانون.شود مى
شوراىتأییدبه21/8/1365تاریخدروتصویباسالمىشوراىمجلسوپنجسیصدوشصتوهزار

هـا  شـهرداري بـه متعلقغیرمنقولومنقولاموالتوقیفمنعبهراجعقانون .استرسیدهنگهبان
بـه متعلـق غیرمنقـول ومنقـول امـوال ووجـوه ـ واحدهماده: دارد می مقرر 14/2/1361مصوب

صـورت  بـه وثالـث اشـخاص نـزد  شـهردارىیا  تصرفدریاوها بانکدراینکهازاعمها  شهردارى
 .باشد نمىبرداشتوتوقیفوتأمین قابلقطعىحکمصدورازقبلباشدشهردارىنامبهضمانتنامه
ىیاجرا اوراقیاوها دادگاهازصادرهقطعىاحکام»بهمحکوم«بهمربوطوجوهمکلفندها  شهردارى

بودجـه اعتبارمحلازخودمالىمقرراتحدوددررادیگرقانونىمراجعوها دادگاه اجراىیاثبتى
تـأخیر خسـارت احتساببدونخودآتىسالبودجهازامکانعدمدرصورتیاوعملموردسال
بـه نسـبت مقـررات برابـر توانـد  مىذینفعصورتاینغیردر .نمایندپرداختلهمحکومبهتأدیه

شودثابتچنانچهـتبصره .نمایدبرداشتیاتوقیف یاوتأمینشهردارىاموالازخودطلباستیفاى
یکمدتبهشهردار استنمودهافاستنکخوددینپرداختازالزمامکاناتداشتنباشهردارىکه

».شدخواهدمنفصلخدمتازسال



اجتماعى   مأمور اجرا در موقع بازداشت اموال یک نفر ارزیاب سازمان تأمین .17ماده
درصد 30به اضافه  اجراییههمراه خود خواهد داشت و از اموال بدهکار معادل مبلغ 

اشت مال منقول غیرقابل تجزیـه و  بازداشت خواهد کرد و در صورتى که مورد بازد
  .شد بیش از میزان مقرر در این ماده ارزش داشته باشد تمام آن بازداشت خواهد

ارزیاب از طرف سازمان تعیین خواهد شد و چنانچه بدهکار به نظـر ارزیـاب    .تبصره
الزحمه ارزیابى طبق مقررات مربوط به دستمزد  تواند با تودیع حق معترض باشد مى

وسیله ارزیاب رسمى به ان رسمى دادگسترى تقاضا کند که ارزیابى اموال کارشناس
  .به عمل آید و در این صورت نظریه کارشناس رسمى از لحاظ بدهکار قطعى است

  :شود اشیاى زیر از مستثنیات دین محسوب و توقیف نمى .18ماده
  .است  ده او الزم لباس و اشیا و اسبابى که براى ایفاى حوایج ضرورى مدیون و خانوا )الف
  .ها اسناد مدیون به استثناى اوراق بهادار و سهام شرکت )ب
لباس رسمى و نیمه رسمى بـدهکار و همچنـین اسـباب و آالت کشـاورزى و      )پ

  .صنعتى و ابزار کار که براى شغل مدیون الزم است
تـا درجـه   تواند اموال بازداشت را به اقرباى نسبى یا سببى خود  مأمور اجرا نمى .19ماده

در مواردى که اشخاص معتبر و امین براى حفظ اموال توقیف . سوم از طبق دوم بسپارد
شده حاضر نشوند اموال بازداشت شده به محلى که اجرا تعیین خواهـد کـرد ارسـال و    

  .شوند محافظت خواهد شد توسط اشخاصى که از طرف اجرا تعیین مى
اشت را به حافظ اموال داده قبض رسـید  مأمور اجرا رونوشت صورت اموال بازد .20ماده
  .دهد گیرد و به تقاضاى بدهکار رونوشت گواهى شده از صورت اموال را به او می مى

غیر از کارکنان سازمان و سـازمان  (در صورتى که حافظ اموال توقیف شده  .21ماده
مطالبـه  ) الحفاظـه نیسـتند   کـه مجـاز بـه مطالبـه حـق     » تأمین خدمات درمانى«

ظه نماید میزان آن را اجرا معادل با میزان کرایه محلى که براى حفظ اموال الحفا حق
بازداشت شده الزم است تعیین خواهد کرد اگرچه آن محل متعلق به خود حـافظ  

  .الحفاظه را اجرا تعیین خواهد نمود میزان حق. باشد
عدى و هرگاه حافظ از تسلیم اموال مورد حفاظت امتناع و یا نسبت به آن ت .22ماده

  .تفریط نماید معادل آن از اموال شخصى او استیفا خواهد شد
ول ؤهرگاه اموال بازداشت شده منافعى داشته باشد حافظ اموال مزبور مس .23ماده

  .باشد منافع آن نیز مى
در صورتى که بخواهند قسمتى از اموال بدهکار را بازداشت نمایند و مدیون  .24ماده

ید از بقیه اموالى که توقیف نشده است صورت جامعى بـا  یا کسان او غایب باشند با
قید کلیه مشخصات تهیه نمایند و همچنین اگر بخواهند مال بازداشـت شـده را از   
محلى که اموال دیگر بدهکار در آنجا است خارج نماینـد بایـد بـا حضـور نماینـده      

و اجرا شخص  دادسرا یا شهربانى یا ژاندارمرى و یا دژبان محل صورت مذکور را تهیه
  .امینى را براى حفاظت سایر اموال مدیون تعیین نماید

بازداشت اموال ضایع شدنى ممنوع است و باید اموال مذکور به تدریج کـه   .25ماده
آید فوراً بدون صدور آگهى به طریق مزایده حضورى فروختـه شـده و    به دست می

  .برداشته شود صورت آن
در تصرف غیر است و متصـرف نسـبت بـه آن     بازداشت اموال منقولى که .26ماده



  .کند ممنوع است ادعاى مالکیت مى
قبل از بازداشت اموال باید صورتى تهیه شود که در آن اسامى کلیه اشیاى  .27ماده

بازداشت شده نوشته شود و در موقع لزوم کیل و وزن و عدد اشیا معین شود و در 
باشد در صورت مجلس قید گردد و در آالت هرگاه عیار آنها معین  مورد طال و نقره

مورد جواهر عدد و اندازه و صفات و اسامى آنها معین شود، در کتب، اسم کتـاب و  
هاى نقاشى موضوع پرده طول و عرض آنها و   مصنف و تاریخ طبع و در تصویر و پرده

 .التجاره و تعداد عدل تصریح شود التجاره نوع مال اسم نقاش اگر معلوم باشد در مال
در سهام و کاغذهاى قیمتى عدد و قیمت اصلى و نوع آنها در صورتمجلسى معـین  

  .و همچنین در صورت ریز اشیا نو و مستعمل بودن آنها باید قید گردد شود
عدد و کیل و وزن باید با تمام حروف نوشته شود، صورت تنظیمى از اموال ـ 1تبصره 

د به یکدیگر ملصـق و منگنـه   توقیف شده در صورتى که بیش از یک برگ باشد بای
  .شده و به مهر مأمور اجرا برسد

اگر در صورت ریز اشیا سهو و اشتباهى به عمل آید در آخر صورت تصریح و ـ 2تبصره 
  .تراشیدن و پاك کردن و نوشتن بین سطرها ممنوع است. رسد به امضاء مأمور اجرا می

  .واهد شدهاى چاپى تهیه و تنظیم خ صورت مجلس روى برگـ 3تبصره 
شود اشخاص ثالث اظهـار حقـى    هرگاه نسبت به اشیایى که بازداشت مى .28ماده

  .کند نمایند مأمور اجرا اسم مدعى و چگونگى اظهار او را قید مى
در مواردى که بدهکار و یا نماینده دادسرا و مأمورین ژاندارمرى و شهربانى  .29ماده

  .رسد ى آنها میو دهبان حضور داشته باشند صورت ریز به امضا
توانند ایرادات خود را در باب صورت تنظیم  اشخاص مذکور در ماده قبل مى .30ماده

شده به مأمور اجرا اظهار نمایند و مأمور اجرا اظهارات آنان را با جهات رد و قبول آن 
  .کند در صورتمجلس قید مى

امور اجـرا   هرگاه اموال منقول توقیف شده در جاى محفوظ و معینى باشد .31ماده
نماید و هرگاه اشیا در جاى محفـوظ و معـین    مدخل آنها را بسته و مهر و موم می

تواند  بدهکار نیز مى. نماید نباشد به هرکدام از اشیاى کاغذى الصاق کرده و مهر می
  .پهلوى مهر مأمور اجرا مهر نماید

ده شود هرگاه طول مدت بازداشت باعث فساد بعضى از اشیاى بازداشت ش .32ماده
هاى پشمى و غیره اشیاى مذکور را باید جدا کرده و طـورى    از قبیل فرش و پارچه

  .بازداشت نمایند که بتوان از آنها سرکشى و مراقبت نمود
چنانچه بدهکار در موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادى نماید دیگر  .33ماده

  .حق شکایت از اقدامات مأمور اجرا نخواهد داشت
نماید از اثاث  هرگاه بدهکار یکى از زوجین باشد که در یک خانه زندگى می .34ماده

خانه آنچه عادتاً مورد استعمال زنانه است مال زن و آنچه عادتاً مورد استعمال مـرد  
است متعلق به شوهر و مابقى مشترك بین زوجین محسوب خواهد شد مگر اینکه 

  .خالف ترتیب فوق ثابت شود
شود بین بدهکار و شخص یا اشخاص دیگر مشاع  مالى که بازداشت مىهرگاه  .35ماده

  .شود مگر اینکه خالف آن ثابت شود باشد شرکت بین آنها به نحو تساوى فرض مى

  



  بازداشت اموال منقول بدهکار نزد اشخاص ثالث :فصل پنجم

هرگاه معلوم شود که وجه نقد یا امـوال منقـول دیگـرى از بـدهکار نـزد       .36ماده
باشد مراتب توقیف آن کتباً به شخص ثالث ابالغ و رسید دریافت  اص ثالث مىاشخ
  .شود و جریان امر کتباً به بدهکار نیز اعالم خواهد شد مى

نماید که وجه یا اموال بازداشت  ابالغ بازداشتنامه شخص ثالث را ملزم می .37ماده
موال را از او وصـول  شده را به صاحب آن ندهد واال اجرا معادل وجه نقد یا قیمت ا

  ).این نکته در بازداشتنامه باید قید شود(خواهد کرد 
هرگاه مال بازداشت شده در نزد شخص ثالث وجه نقد یا طلب حال باشد  .38ماده

  .شخص مزبور باید آن را فوراً در قبال اخذ رسید به مأمور اجرا تأدیه نماید
ار نزد او بازداشت شده است هرگاه شخص ثالثى که مال یا طلب حال بدهک .39ماده

نامه به عمل  از تأدیه آن خوددارى نماید بازداشت اموال او مطابق مقررات این آیین
  .خواهد آمد

هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتى از وجه نقد یا اموال منقول  .40ماده
را به اجـرا  بدهکار نزد خود باشد باید ظرف ده روز از تاریخ ابالغ بازداشتنامه مراتب 

 835دادنامه به (.اطالع دهد واال خود مسوول پرداخت وجه یا تسلیم مال خواهد بود
  )رجوع شود هیات عمومی دیوان عدالت اداري9/11/1391مورخ 

در صورتى که شخص ثالث منکر وجود مال یا طلب بدهکار نزد خود باشد و  .41ماده
ع دهد عملیات اجرایى نسبت به مراتب را به اجرا اطال 40ظرف مدت مقرر در ماده 

تواند براى اثبات وجود وجه یا مال یـا   اجتماعى مى او متوقف شده و سازمان تأمین 
طلب بدهکار نزد شخص ثالث به دادگاه صالح مراجعه کند و یا از اموال دیگر بدهکار 

  .استیفاى طلب نماید
ب سند رسمى محرز در مواردى که وجه و مال یا طلب نزد شخص ثالث به موج .تبصره

  .باشد باشد صرف انکار شخص ثالث مانع از تعقیب عملیات اجرایى نسبت به او نمى
االجاره اموال منقول یا غیرمنقـول   چنانچه مورد و موضوع بازداشتنامه مال .42ماده

متعلق به بدهکار نزد مستأجر بوده باشد رعایت مقررات مواد فـوق بـراى مسـتأجر    
  .باشد الرعایه مى الزم اجراییهاستهالك مبلغ تا پایان ) شخص ثالث(

  :بازداشت وجوه زیر ممنوع است .43ماده
  .چهارم حقوق یا مستمرى بازنشستگى یا ازکارافتادگى بیش از یک )الف
  .لتأهبیش از یک چهارم حقوق یا دستمزد شاغلین م )ب
  .بیش از یک سوم حقوق یا دستمزد شاغلین مجرد )پ
  .هاى دولتى عاده مأموریت کارکنان دولت و مؤسسات و شرکتال هزینه سفر و فوق )ت
  .حقوق کارکنان نیروهاى مسلح که در جنگ هستند )ث

در مورد این ماده پس از ابالغ بازداشتنامه اداره یا مؤسسه متبوعـه بـدهکار    .تبصره
مکلف است در کسر و ارسال مبلغ بازداشت شده به اجرا به طورى که تقاضا شـده  

  ).قید شود مراتب در بازداشتنامه باید(ول خواهد بود ؤنماید واال مساست اقدام 
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مقـرر اسـت بـه     17و  16بازداشت اموال غیرمنقول به نحوى که در ماده  .44ماده
مأمور صورتى که حاوى مراتب ذیل باشد روى نمونه چاپى براى اموال . آید عمل می

  :یب خواهد دادبازداشت شده ترت
  .آید که به موجب آن بازداشت به عمل می اجراییهتاریخ و مفاد  )الف
محل وقوع مال غیرمنقول در شهرستان و بخش و کوى و کوچه و شـماره آن   )ب

  .اگر داشته باشد
ایـن   غیـر در در صورتى که ملک ثبت شده باشد شماره پالك ثبتـى ملـک و    )پ

ن از قبیل مساحت تخمینـى زمـین و   صورت مشخصات ملک و توصیف اجمالى آ
  .زیربنا و سایر اوصاف ملک

در صورتى ك ملک مزروعى باشد عالوه بر مراتب فوق باید متعلقات آن از قبیل  )ت
آالت و توضیحات دیگرى که در تسهیل فروش ملک مؤثر باشد در صـورت   ماشین

  .شود مزبور قید
 باشـد مراتـب در صـورت   هرگاه حدود یا قسمتى از ملک مـورد اخـتالف    .45ماده

شود که طرف اختالف کیست و در چـه   مجلس قید و در صورت امکان تصریح مى
  .باشد مرجعى تحت رسیدگى مى

اجرا مکلف است فوراً بازداشت را به بـدهکار و ثبـت محـل اطـالع داده و      .46ماده
وضعیت و جریان ثبتى ملک مورد بازداشت را از اداره ثبـت بخواهـد و اداره    صورت

بور در صورتى که ملک ثبت شده باشد در ستون مالحظات دفتر امالك بازداشت مز
نماید و اگر ملک به موجب دفتر امالك متعلق به غیـر باشـد ثبـت     را یادداشت می

  .کند دهد و اجرا از آن رفع بازداشت مى محل فوراً مراتب را به اجرا اطالع می
د در این صورت مطابق شقوق چنانچه ملک مورد بازداشت ثبت شده نباش .47ماده

  :ذیل رفتار خواهد شد
المالک  هرگاه ملک مزبور از طرف بدهکار تقاضاى ثبت شده و یا اینکه مجهول )الف

  .شود ها قید و در پرونده ثبتى یادداشت مى باشد بازداشت در دفتر بازداشت
ـا اینکـه       )ب ـاى ثبـت شـده و ی هرگاه نسبت به ملک از طرف شخصى دیگر تقاض

اً مورد بازداشت جزء نقاطى باشد که مقررات ثبـت عمـومى امـالك بـه مـورد      اساس
  .شود اجرا گذارده نشده است مراتب به اجرا اطالع داده مى

پس از ابالغ بازداشتنامه به صاحب مال نقل و انتقال از طرف صاحب مال  .48ماده
ه بازداشت نسبت به مال بازداشت شده ممنوع است و نسبت به انتقال مزبور مادام ک

شود، مگر با اجازه اجرا و یا ترتیب پرداخت بـدهى از   باقى است ترتیب اثر داده نمى
  .ناحیه بدهکار

بازداشت اموال غیرمنقول ثبت شـده کـه در تصـرف غیـر اسـت بالمـانع        .49ماده
باشد و ادعاى شخص ثالث اگرچه متصـرف هـم باشـد مسـموع نیسـت ولـى        مى

ده که در تصرف مالکانـه غیـر اسـت ولـو اینکـه      بازداشت اموال غیرمنقول ثبت نش
بدهکار مدعى مالکیت آن باشد مادام که حکم قطعى از مراجع صـالحیتدار صـادر   
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  .نشده ممنوع است
بازداشت مال غیرمنقول موجب بازداشت منافع آن نیست مگر اینکه مورد  .50ماده

ـ   دهى و هزینـه  تقاضاى اجرا بوده و اصل ملک و سایر دارایى بدهکار کفاف تأدیـه ب
  .اجرایى را ننموده و یا خود بدهکار رضایت به بازداشت منافع بدهد

در صورتى که تقاضاى بازداشت منافع از طرف اجـرا نشـده باشـد از تـاریخ      .تبصره
  .بازداشت به بعد بدهکار حق انتقال منافع را زاید بر یک سال نخواهد داشت

ت مأمور اجرا در محصول تا موقع در بازداشت محصول امالك مزروعى دخال .51ماده
برداشت و تعیین سهم بدهکار ممنوع است ولى مأمور اجرا باید براى جلـوگیرى از  

  .تفریط نظارت و مراقبت نماید
تواند در ظرف مـدت بازداشـت مـال منقـول و یـا غیرمنقـول        بدهکار مى .52ماده

اینکه قـبالً یـا در   بازداشت شده را با اطالع اجرا بفروشد و یا رهن بدهد مشروط بر 
  .هاى اجرایى مربوط را پرداخت نماید  حین وقوع معامله بدهى مورد اجرا و هزینه

و نامبرده  ماند میمال غیرمنقول بعد از بازداشت موقتاً در تصرف بدهکار باقى  .53ماده
  .مکلف است مال مورد بازداشت را طبق صورتى که تحویل گرفته تحویل دهد

ـله و   در صورتى ک .54ماده ه منافع مال غیرمنقول بازداشت شده باشد منـافع حاص
محصول امالك مزروعى به امینى که اجرا و بدهکار به تراضى تعیین خواهند کـرد  

در صورتى که بدهکار ظرف مدت یک هفته نسبت به تعیین امین . شود سپرده مى
ق اعتراض توافق ننماید اجرا رأساً امین تعیین خواهد کرد در این صورت بدهکار ح

  .نخواهد داشت

  ارزیابى :فصل هفتم

نتیجه ارزیابى به بدهکار ابالغ و اعالم  17و  16پس از بازداشت مال طبق مواد  .55ماده
  :شود که چنانچه به نتیجه ارزیابى معترض است اقدامات زیر را به عمل آورد مى
در صندوق دستمزد کارشناس تجدیدنظر را به میزان تعیین شده از طرف اجرا  )الف

  .اجرا تودیع نماید
روز از تاریخ ابالغ بـه   5قبض صندوق را ضمیمه الیحه اعتراضى حداکثر ظرف  )ب

  .اجرا تسلیم نماید
اجرا در صورت وصول الیحه اعتراض و قبض صندوق در مهلت مقرر روز و  .56ماده

کند  ىساعت انتخاب کارشناس را با توجه به دفتر اوقات تعیین و به بدهکار ابالغ م
  .که در وقت مقرر براى انتخاب کارشناس حاضر گردد

و در صـورت  . انتخاب کارشناس رسمى به قید قرعه انجام خواهد گرفـت ـ 1تبصره 
  .توافق در انتخاب کارشناس استقراع ضرورت ندارد

عدم حضور بدهکار مانع انتخاب کارشناس رسمى نخواهـد بـود در ایـن    ـ 2تبصره 
رت مجلس از بین سه نفر کارشناس رسمى یک نفر را صورت اجرا ضمن تنظیم صو

  .به قید قرعه انتخاب خواهد نمود
دسـتمزد کارشـناس را    55در صورتى که بدهکار در مدت مقرر در مـاده   .57ماده

تودیع ننماید و یا الیحه اعتراضى تسلیم نکند نتیجه ارزیابى قطعـى تلقـى شـده و    
شود  ستین تعیین کرده است منتشر مىآگهى مزایده به همان میزانى که ارزیاب نخ

  .گردد و در صورتى که دستمزد کارشناس تودیع شده باشد عیناً مسترد مى



پس از انجام ارزیابى توسط کارشناس رسمى و تسلیم نظریـه کارشـناس    .58ماده
  .مذکور به اجرا آگهى مزایده منتشر خواهد شد

  .ت است محتاج به ارزیابى نیستاموال منقولى که داراى نرخ ثابت از طرف دول .تبصره
کارشناس رسمى برحسب مورد مکلفند ارجاعـات اجـرا را قبـول و طبـق      .59ماده

مقررات انجام وظیفه نمایند هرگونه تخلف از ناحیه کارشناس رسمى تابع مقـررات  
  .باشد انتظامى کارشناسان رسمى وزارت دادگسترى مى

  آگهى مزایده :فصل هشتم

در (به قیمتى که ارزیاب سازمان یا کارشناس رسمى دادگسترى آگهى مزایده  .60ماده
هاى محلى و در صورتى که در   تعیین کرده است در یکى از روزنامه) صورت تجدیدنظر

  .محل، روزنامه منتشر نشود در یکى از جراید کثیراالنتشار مرکز منتشر خواهد شد
  :شود تصریح در آگهى مزایده مال منقول باید نکات ذیل .61ماده
  .نوع اموال بازداشت شده و توصیف اجمالى آن )الف
  .روز و ساعت و محل فروش و ختم مزایده )ب
  .شود قیمتى که مزایده از آن شروع مى )پ

  :در آگهى مزایده نسبت به مال غیرمنقول باید نکات ذیل تصریح شود .62ماده
  .نام و نام خانوادگى مالک )الف
  .مال مورد مزایده محل و حدود و توصیف اجمالى )ب
  .بها و آخر مدت اجاره تعیین اینکه در اجاره است یا نه و در صورت اول میزان اجاره )پ
  .تعیین اینکه مال مورد مزایده ثبت شده است یا نه )ت
  .نه شود یا بها واگذار مى که مال مورد مزایده در اجاره است با اجاره در صورتى )ث
شود و یا قسمتى از آن و توضیح  منقول فروخته مىتصریح به آنکه تمام مال غیر )ج

  .اینکه مشاع است یا مفروز
  .محل فروش و روز و ساعت شروع و ختم مزایده )چ
تذکر اینکه بدهى مربوطه به آب لوله کشى و برق و تلفـن و گـاز اعـم از حـق      )ح

انشعاب و یا حق اشتراك و مکالمه و مصرف در صورتى که مورد مزایـده داراى آب  
وله کشى و برق و تلفن و گاز باشد و همچنین بدهى مالیات و عوارض شهردارى تا ل

تاریخ واگذارى و انتقال اعم از اینکه رقم قطعى آنها معلوم شده باشد یا نشده باشد به 
  .عهده برنده مزایده است

هاى مربوط مکلفند  هاى آب و برق و تلفن و شهردارى و سایر سازمان سازمان .تبصره
به استعالم اجرا در مورد میزان بدهى مـورد مزایـده کـه از طریـق شـرکت      نسبت 

  .کنندگان در مزایده به عمل خواهد آمد فوراً پاسخ دهند
روز مزایده را باید به طریقى در آگهى تعیین نمود که فاصله بین روز آخـر   .63ماده

مورد اموال  آگهى مزایده و روز مزایده در مورد اموال منقول کمتر از هفت روز و در
  .غیرمنقول کمتر از چهارده روز نباشد

عالوه بر انتشار آگهى مزایده در روزنامه باید آگهى به قدر کفایت به محل مال  .64ماده
در . یا ملک مورد مزایده و در معابر بزرگ و اماکن عمومى و محـل اجـرا الصـاق گـردد    

  .مزایده را به او ارایه دهدصورت مراجعه مشترى اجرا باید قبل از مزایده اموال مورد 
تواند به  بدهکار مى. روز انتشار یابد 15آگهى فروش باید سه مرتبه با فاصله  .65ماده



  .نامه منتشر نماید این آیین 63هزینه خود آگهى مزبور را در همان روزنامه با رعایت ماده 
) 100.000(اموال منقولى که قیمت ارزیابى آنها بـیش از یکصـدهزار ریـال    . تبصره

نباشد محتاج به انتشار آگهى در روزنامه نیست و فقط الصاق آگهى به شرح مذکور 
  .کافى خواهد بود 64در ماده 

باشـد   62و  61در صورتى که آگهى فاقد یکى از نکـات منـدرج در مـواد     .66ماده
  .شود آگهى به دستور اجرا تجدید مى

را قبل از انتشار آگهى به اجرا اعالم  چنانچه بدهکار بیمه بودن مال مورد مزایده .67ماده
نموده باشد باید مراتب در آگهى مزایده قید شود و هرگاه بیمه بودن مال پس از انتشار 

  .آگهى اعالم گردد موضوع در روز جلسه مزایده به اطالع خریداران خواهد رسید
یـز اعـالم   پس از انتقال مال مورد مزایده به برنده مراتب از طرف اجرا به بیمه گر ن

  .خواهد شد

  فروش اموال منقول و غیرمنقول :فصل نهم

محل حراج در جایى خواهد بود که در مرئى و منظر عموم باشـد و اجـرا    .68ماده
توانـد   تواند براى حراج محل مخصوص تعیین و تهیه کند و در صورت لزوم مى مى

  .محل آن را تغییر دهد
وافقت بدهکار اموال بازداشـت شـده را در   تواند با م در صورت اقتضا اجرا مى .تبصره

  .محل بازداشت به فروش برساند
  :اجرا براى حراج داراى دفاتر زیر خواهد بود .69ماده

دفتر اموال منقول و غیرمنقـول از یکـدیگر   (شود  دفتر ثبت اموالى که حراج مى .1
  ).باشد منفک مى

  .دفتر اوقات حراج .2
  .دفتر انبار .3

ـاعت در    اجرا باید  .70ماده ـد روز و س ـا قی وقت حراج را که در پیشنویس آگهى مزایده تعیین شده ب
  .دفتر اوقات جهت حراج یادداشت کند

اجرا باید وجه حاصل از فروش را همه روزه به حسابدارى تحویل نمـوده و   .71ماده
  .قبض رسید آن را با صورت فروش ضمیمه پرونده نماید

را یا دادگاه بخش و در صـورت فقـدان آنهـا    حراج در حضور نماینده دادس .72ماده
آید و صورتمجلس حراج باید بـه   نماینده بخشدارى محل و مأمور اجرا به عمل می

تواند مثـل سـایرین در    بدهکار مى. امضاى آنها رسیده و در پرونده امر بایگانى شود
 حراج شرکت نماید ولى مباشرین فروش و کارمندان سازمان و ارزیاب و نمایندگان
دادسرا و قائم مقام آنها حق شرکت در حـراج بـه طـور مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم       

  .نخواهند داشت
  :شود حق حراج مطابق تعرفه ذیل گرفته مى .73ماده

  .درصد 5از اموال منقول تا ده هزار ریال 
  .درصد 4ریال تا صدهزار ریال   از ده هزارو یک

  .درصد 3ریال به باال   از صد هزارو یک
  .درصد3غیرمنقول تا ده هزار ریال  از اموال

  .درصد2ریال به باال   از ده هزارو یک



وجوه حاصل از حق حراج به حساب درآمدهاى متفرقه سـازمان واریـز و    .74ماده
  .منظور خواهد شد

شود باید تمام قیمت  کسى که در نتیجه دادن باالترین قیمت خریدار واقع مى .75ماده
  .شود خوددارى در همان جلسه به دیگرى فروخته مى را نقداً بپردازد و در صورت

هرگاه مال مورد مزایده معرفى شده از طرف بدهکار به قیمتى که مزایـده   .76ماده
ماه از روز مزایده مال   شود خریدار نداشته باشد اجرا باید ظرف مدت یک شروع مى

ود مـال دیگـرى   دیگرى از بدهکار بازداشت و آن را به مزایده بگذارد و یا بدهکار خ
تر باشد در این صـورت   معرفى نماید که به نظر اجرا فروش مال معرفى شده آسان

طبق مقررات بازداشت و یا به طریق مزایده فروخته خواهد شد، معرفى مال دیگر از 
  .طرف اجرا و بدهکار فقط براى یک نوبت مجاز است

ت بـه بعضـى اشـیا    درخواست بدهکار نسبت به تقدیم و تأخیر فـروش نسـب   .77ماده
شود و هر موقع که وجوه حاصله از فروش براى استیفاى مبلغ مورد اجـرا و   پذیرفته مى

  .االجاره تکافو کند از فروش بقیه اموال خوددارى خواهد شد هاى اجرایى و حق  هزینه
کنـد و   در وقت فروش مأمور اجرا قیمت مال مـورد مزایـده را اعـالم مـى     .78ماده

به خریـد آن بـا قیمـت بیشـتر باشـد بایـد بـاالترین قیمـت         چنانچه کسى حاضر 
وسیله بلندگو و یا وسایل دیگر اعالم و در تابلو اعالنات به خط درشت به پیشنهادى 

منعکس گردد و به همین ترتیب تا آخر ساعت مقرر براى حراج اقدام شود تا یقین 
م شود و حاصل گردد که خریدار دیگرى نیست و سپس آخرین قیمت سه بار اعال

گـردد کـه بـاالترین     چنانچه خریدار دیگرى پیدا نشود مال به شخصى واگذار مـى 
  .قیمت را پیشنهاد نموده است

تاریخ فروش و شماره مال فروخته شده و نام و شهرت خریدار در دفتر اجرا  .79ماده
           رسد و اگر نتواند امضـاء کنـد اثرانگشـت وى     نوشته شده و به امضاء ى خریدار می

  .شود منعکس مى
در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط شده باید بـا رعایـت مـواد فـوق      .80ماده

  .آگهى فروش تجدید شود
  .هرگاه فروش در غیر روز و ساعت و یا محلى که در آگهى تعیین شده به عمل آید .1
متى را که هرگاه کسى را بدون جهت قانونى مانع از خرید شوند و یا باالترین قی .2

  .پیشنهاد کرده است رد نمایند
در صورتى که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا یا جانشین او به ترتیب مذکور  .3

  .به عمل آید 72در ماده 
  .در صورتى که مباشرین فروش و کارمندان سازمان در خرید شرکت نموده باشند .4

رسـد اجـرا بایـد     ه فروش میدر مورد مال غیرمنقول که از طریق مزایده ب .81ماده
ظرف مدت سه روز پرونده امر را برگ شمارى و منگنه نموده و به پیوست گزارش 

  .براى صدور سند انتقال نزد رئیس اداره ثبت محل بفرستد
هرگاه بعد از تنظیم صورتمجلس فروش مال غیرمنقول و اخطار اجرا بـدهکار   .82ماده

ى سند انتقال حاضر نشود اداره ثبت اسـناد   روز پس از ابالغ براى امضاء 5ظرف مدت 
سند انتقال را امضاء خواهد ) مالک(محل مطابق اعالم اجرا به نمایندگى از طرف بدهکار 

  .شود کرد و مطابق مقررات در دفتر اسناد رسمى و دفتر امالك ثبت مى



 چنانچه بدهکار قبل از صدور سند انتقال ترتیب پرداخت بدهى خود را بدهد .تبصره
  .شود هاى اجرایى و بدهى خود را بپردازد از صدور سند انتقال خوددارى مى  و هزینه

در مواردى که براى ملک مورد مزایده خریدارى پیدا نشود بر حسب مورد  .83ماده
ـازمان    عالى مىبا پیشنهاد سازمان و تصویب شوراى  ـام س توان سند ملک مزبور را به ن

چنانچـه قیمـت    .نتقال طبق ماده قبل داده خواهد شـد انتقال داد در این صورت ترتیب ا
ـاوت آن بـه    هاى مربوط باشد مابه  و هزینه اجراییهملک بیش از مبلغ مندرج در برگ  التف

  .گردد بدهکار پرداخت مى

پس از انجام فروش مال مورد مزایده اجرا باید آن را تحویل خریـدار داده   .84ماده
  .رسید دریافت نماید

  اض شخص ثالثاعتر :فصل دهم

هرگاه نسبت به مال منقول یا وجه نقد بازداشت شده، شخص ثالث اظهار  .85ماده
حقى نماید چنانچه اظهار حق مستند به سند رسمى بوده که تاریخ آن مقـدم بـر   

در . شود تاریخ بازداشت باشد به دستور اجرا از وجه یا مال منقول رفع بازداشت مى
توانـد بـراى جلـوگیرى از     عقیب و مدعى حق مىغیر این صورت عملیات اجرایى ت
  .عمل اجرا به دادگاه مراجعه نماید

در چنین مواردى اجرا مخیر است از مال مورد بازداشت صرفنظر نموده اموال دیگر 
  .بدهکار را بازداشت نماید

شود ثالثى قبل از  هرگاه نسبت به مال غیرمنقولى که به مزایده گذارده مى .86ماده
ده اظهار حقى نسبت به تمام مورد مزایده یا قسمتى از آن بنماید چنانچه جلسه مزای

مورد ادعاى شخص ثالث در دفتر امالك به نام مدیون ثبت شده یا مدت اعتـراض  
آیـد کـه ادعـاى     نسبت به آن گذشته باشد خوددارى از مزایده وقتى به عمل مـی 

  .شخص ثالث مستند به سند رسمى منتسب به مالک باشد
وضعیت مورد مزایـده مطابقـت    ر این صورت اگر اظهار شخص ثالث با صورتدر غی

  :شود داشته باشد در موارد ذیل موقتاً از مزایده خوددارى مى
هرگاه شخص ثالث مدعى باشد که نسبت به مورد بازداشـت بـین او و بـدهکار     .1

طـرح   دعوى در دادگاه مطرح بوده و بعد از تقاضاى ثبت گواهى دادگاه را مبنى بر
  .دعوى در وقتى که هنوز مدت اعتراض باقى بوده به اجرا داده است

چنانچه شخص ثالث اظهار کند مورد مزایده در جریان ثبت بوده و به آن اعتراض  .2
  .شده است

اگر شخص ثالث اظهار کند در نتیجه شکایت او بر جریـان ثبـت مـورد مزایـده      .3
  .شده استقضیه قابل طرح در شوراى عالى ثبت شناخته 

هرگاه شخص ثالث اعالم کند که مورد مزایده در جریان ثبت بوده و مدت حـق   .4
  .اعتراض نسبت به آن باقى است و در مهلت مقرر اعتراض به ثبت خواهد کرد

هرگاه بعد از خوددارى از مزایده در موارد مذکور در ماده قبل در مورد بند  .87ماده
ه ندهد که دعـوى خـود را دو مـاه متـوالى     یک شخص ثالث گواهى در دادگاه ارای

که عرض حال اعتراض در مدت قانونى . گواهى ندهد 2مسکوت نگذارد و یا در بند 
گواهى تسلیم نکند که موضـوع قابـل طـرح در     3تقدیم شده است و در مورد بند 



گواهى تسلیم ننماید که قبل  4شوراى عالى ثبت شناخته شده است و در مورد بند 
مدت اعتراض از طرف او اعتراض بر ثبت مورد مزایده شده است عملیات  از انقضاى

هاى مذکور در این ماده بـه   شود مدت مقرر جهت تقدیم گواهى اجرایى تعقیب مى
  .باشد ماه پس از اعالم ادعا مى  اجرا یک

نسبت به امالکى که نه در دفتر امالك ثبت شده و نه در جریان ثبت باشد  .88ماده
ى شخص ثالث مستند به سند رسمى که تـاریخ آن مقـدم بـر تـاریخ     چنانچه دعو

ایـن   در غیـر . گـردد  بازداشت باشد ارائه نماید از مورد بازداشت رفع بازداشـت مـى  
  .تواند براى جلوگیرى از مزایده به دادگاه مراجعه نماید صورت مدعى حق مى

الـث اظهـار   هرگاه شخص ث 86و شق سه ماده  88در مورد مذکور در ماده  .تبصره
وضعیت ملک نسبت به ملک مـورد مزایـده تقاضـاى     کند که پس از وصول صورت

ثبت شده یا موضوع قابل طرح در شوراى عالى ثبت تشخیص شـده اجـرا مجـدداً    
  .عمل خواهد نمود 86وضعیت ملک را استعالم خواهد کرد و طبق مفاد ماده 

تواند با صرف نظر  اجرا مى شود در تمام مواردى که از مزایده خوددارى مى .89ماده
  .کردن از مال مورد مزایده اموال دیگر بدهکار را بازداشت نماید

  االجرا حق :فصل یازدهم

 اجراییـه حق اجراى عملیات اجرایى معادل نیم عشر مبلغ مندرج در برگ  .90ماده
 االجرا به همان وصول حق. گیرد به بدهکار تعلق مى اجراییهباشد که پس از ابالغ  مى

  .ترتیبى است که براى وصول بدهى مقرر شده است
ترتیـب پرداخـت    اجراییهماه پس از ابالغ   چنانچه بدهکار ظرف مدت یک .91ماده

  .االجرا از او دریافت خواهد شد بدهى خود را بدهد نصف حق

  رسیدگى به شکایات از عملیات اجرایى :فصل دوازدهم

   1.ابطال شده است .92ماده
   2.ده استابطال ش .93ماده
پس از انقضاى ده روز از خاتمه یافتن مزایده اعم از اینکه مزایده راجع بـه   .94ماده

مال منقول یا غیرمنقول باشد و همچنین در صورتى که عملیات اجرایى منتهى به 
  .وصول وجه نقد از بدهکار شود دیگر هیچگونه شکایتى از اشخاص مسموع نیست

                                                
 93و  92 مواد، اداري عدالت دیوان عمومی هیئت 28/7/1381 مورخ 268 شمارهدادنامهموجببه  .1

 اصلشرحبهقانونگذار«: است شرح این به نامهداد متن .استشدهابطال،50 مادهاجرایىنامه آیین
وتعیـین کشـور عالیهقواىاستقاللوتفکیکتثبیتباایراناسالمىجمهورىاساسىقانون 57

مسؤولیتمذکورقانون 159و  61 اصلدوحسبحاکمهقواىازیکهراساسىاختیاراتووظایف
عاممرجععادىقوانینحدوددررادادگسترىهاى دادگاهومحولیهیقضاقوهبهراقضاامرخطیر
اینکهبهنظر .استکردهقلمداددعاوىواختالفاتفصلوحلوتظلماتوشکایات بهرسیدگى
صدورواختالفاتودعاوىازبرخىبهرسیدگىمنظوربهقضایىشبهمراجع تشکیلیاوتاسیس

است،قانونگذارصریحاذنیاحکمبهطمنوآنهاتکلیفتعیینو فصلوحلجهتدرقطعىرأى
مبنىآمرهقاعدهوضعمتضمنکهاجتماعىتأمین قانون 50 مادهاجرایىنامه آیین 93و  92 مادتین

تجدیدنظرهیئتدردادگسترىقضات عضویتباتجدیدنظروبدوىقضایىشبهمراجعتاسیسبر
قطعىرأىصدورواجتماعى تأمینقانون 50 مادهاجرایىعملیاتازشکایتبهرسیدگىمنظوربه
دولتـى مقـررات دروضعمجریهقوهاختیاراتحدودازخارجوقانونمغایرباشد، مىزمینهایندر

».گردد مى ابطالادارىعدالتدیوانقانون25مادهدومقسمتبهمستنداًوشود مى دادهتشخیص
.همان  .2



  مقررات مختلفه :فصل سیزدهم

  .ماند ترکه معلق مى عملیات اجرایى راجع به بدهى متوفى در مدت تحریر .95هماد
تواند مورد اجرا را در صورتى که قبالً تقسیط نشده باشد حداکثر در  اجرا مى .96ماده
در این صورت چنانچه . بهره تقسیط نماید% 12وشش قسط ماهانه با احتساب  سی

رداخت نکند بقیه اقساط تبدیل به حال بدهکار هریک از اقساط را در موعد مقرر پ
  .گردد و تجدید تقسیط بدهى مزبور مقدور نخواهد بود مى

وشش قسط با پیشنهاد اجرا حسـب مـورد بـه     تقسیط بدهى بیش از سی .97ماده
  .پذیر خواهد بود هیئت مدیره سازمان و تصویب شوراى عالى سازمان امکان

ن اجرا رعایت مقررات مربوط را ننموده چنانچه هریک از مسوولین و مأموری .98ماده
  .و تخلف نمایند حسب مورد طبق مقررات ادارى سازمان با وى رفتار خواهد شد

تقسیط نماید وثیقـه   اجراییهچنانچه اجرا بدهى بدهکاران را پس از صدور  .99ماده
وثیقه در این مورد عبارت از ضمانتنامه بـانکى و یـا   (کافى از آنها اخذ خواهد نمود 

  ).باشد اموال غیرمنقول مى
هاى اجرایـى آنـان در موقـع     در مورد بدهکارانى که میزان بدهى کلیه برگ .تبصره

تواند با دریافت تأمین کافى بـه تشـخیص    تقسیط تا سیصدهزار ریال باشد اجرا مى
  .خود بدهى بدهکاران مذکور را تقسیط نماید

مقرر خوددارى نمایـد مطـابق   چنانچه بدهکار از پرداخت اقساط در موعد  .100ماده
نسبت به وصول آن اقـدام   اجراییهنامه از طریق صدور  مقررات مندرج در این آیین

  .خواهد شد
چنانچه اجرا بخواهد مازاد اموال بدهکاران را که قبالً از طریق مراجع قانونى  .101ماده

و اجور و تواند اصل وجه طلب بستانکاران مقدم  دیگر بازداشت شده توقیف نماید مى
خسارت مربوط را در صندوق ثبت دادگسترى یـا مراجـع مربـوط سـپرده و رفـع      

کننده مقدم  بازداشت اموال را از مراجع مذکور بخواهد در این مورد مرجع بازداشت
و پس از احراز تودیع کلیه طلب و خسارات قانونى مال مورد بازداشت را فک نموده 

  .مورد بحث اقدام خواهد کردو اجراى سازمان نسبت به مزایده مال 
چنانچه مازاد مال مورد بازداشت از طرف اجراى سازمان از طریق اجـراى   .102ماده

ثبت و یا مراجع قضایى و مراجع قانونى دیگر بازداشت گردد مطابق مقـررات ایـن   
نامه اجراى سازمان مال مورد بازداشت را از طریق مزایده به فـروش رسـانیده    آیین

  .حسب مورد به ترتیب بازداشت به مراجع مذکور پرداخت خواهد کردمازاد آن را 
ـا متفـاوت    اجراییهدر صورتى که بدهکاران متعدد باشند و تاریخ ابالغ  .103ماده به آنه

  .باشد براى هر یک از بدهکاران تاریخ ابالغ مؤخر مبداء احتساب مواعد مزایده خواهد بود
انجام شود  101عملیات اجرایى طبق ماده چنانچه اجرا مقتضى نداند که  .104ماده

سازمان نیز جزو طلبکاران مال بازداشت شده محسوب و پس از آن که مال مـورد  
اجراى ثبت و یا اجراى مراجع دیگر به فروش رسید مـازاد آن از   بازداشت از طریق

  .طریق اجراى مربوط به اجراى سازمان ارسال خواهد شد
فند در مواقعى که اجرا به وجود آنها نیازمنـد اسـت   مأمورین انتظامى مکل .105ماده

  .همکارى الزم را با مأمورین اجرا جهت انجام وظایف آنها به عمل آورند
به تصویب  25/10/1355تبصره در تاریخ  24ماده و  105نامه مشتمل بر  این آیین



 1355وزارتین دادگسترى و بهدارى و بهزیستى رسیده و از تاریخ اول بهمـن مـاه   
  .قابل اجرا است

  

  

   قانون تأمین اجتماعى 79نامه اجرایى موضوع ماده  آیین .9

  شوراى عالى تأمین اجتماعی 22/8/1356مصوب 

  

در تاریخ تغییر وضع  79ماده  3و  1سوابق خدمت دولتى مشموالن بندهاى  .1ماده
شرکت دولتى به غیردولتى به موجب مقررات حاکم در آن تـاریخ مشـخص و بـه    

  . شود وابق مستخدم محسوب مىحساب س
در اسـتخدام   31/3/1355هاى دولتى که قبل از تاریخ  مستخدمین شرکت .2ماده

انـد بـا    فاقد مقررات بازنشستگى و وظیفه بـوده  5/3/1352شرکت بوده و در تاریخ 
نامه از لحاظ کسور و حقوق بازنشسـتگى از کارافتـادگى و    رعایت مقررات این آیین

  . هاى دولتى خواهند بود مقررات استخدامى شرکت 33فوت تابع ماده 
بر اساس حقـوق و مزایـاى    2کسور بازنشستگى مستخدمین موضوع ماده  .3ماده

مقررات  13مستخدم مشروط بر اینکه از حداکثر حقوق جدول حقوق موضوع ماده 
 33هاى دولتى تجاوز ننماید محاسبه و به صندوق موضوع ماده  استخدامى شرکت

  . ستخدامى مذکور واریز خواهد شدمقررات ا
کارفرما موظف است همه ماهه کسور بازنشستگى سهم خود و مسـتخدم را طبـق   

  . ضوابط مربوط به صندوق پرداخت نماید
 2مستخدمین موضوع ماده حقوق بازنشستگى و وظیفه از کارافتادگى و فوت  .4ماده

ـاى   استخدامى شرکت مقررات 13با در نظر گرفتن حداکثر حقوق جدول حقوق ماده  ه
   .دولتى و شرایط مربوط به مقررات بازنشستگى و وظیفه تعیین خواهد شد

ـاریخ   مستخدمین شرکت .5ماده ـاس مقـررات     5/3/1352هاى دولتى که در ت بـر اس
اند با رعایت مقررات  استخدامى قبلى مشمول مقررات بازنشستگى و وظیفه خاص بوده

ـابع مقـررات   نامه از لحاظ کسور و حق این آیین وق بازنشستگى، از کارافتادگى و فوت ت
  . بازنشستگى مربوط به خود خواهند بود

نامه بر اساس حقوق  این آیین 5کسور بازنشستگى مستخدمین موضوع ماد  .6ماده
و مزایاى مستخدم مشروط بر این که از حداکثر حقوق جدول حقوق موضوع ماده 

اوز ننمایـد، محاسـبه و بـه صـندوق     هاى دولتى تج مقررات استخدامى شرکت 13
بازنشستگى همان شرکت واریز خواهد شد کارفرما موظف است همه ماهه کسـور  
بازنشستگى سهم خود و مستخدم را طبـق ضـوابط مربـوط بـه صـندوق مـذکور       

  . پرداخت نماید
حقوق بازنشستگى و وظیفه از کارافتادگى و فوت مستخدمین موضوع ماده  .7ماده

مقـررات اسـتخدامى    14فتن حداکثر حقوق جـدول حقـوق مـاده    با در نظر گر 5
هاى دولتى و شرایط مربوط به مقررات بازنشستگى و وظیفه خاص شرکت  شرکت

  .شد تعیین خواهد



هـاى دولتـى و    مقررات اسـتخدامى شـرکت   34مستخدمین مشمول ماده  .8ماده
ت هاى دولتى که در موقـع خـود تـابع مقـررات قـانون حمایـ       مستخدمین شرکت

انـد تـا تـاریخ     کارمندان در برابر اثرات ناشى از پیرى و از کارافتادگى و فـوت بـوده  
تابع مقررات مربوط بوده و از تاریخ مذکور به بعد به ترتیـب مقـرر در    16/4/1355

قانون تشکیل وزارت بهدارى و بهزیستى مشمول قانون تـأمین اجتمـاعى    11ماده 
  . خواهند بود

هـاى   نامـه در شـرکت   این آیین 8خدمین موضوع ماده سوابق خدمت مست .9ماده
هاى مقرر با رعایت ترتیبات زیر در حکم سـابقه   مربوط از لحاظ استفاده از حمایت

  .پرداخت حق بیمه مستخدم محسوب خواهد شد
حقـوق و  % 21معـادل   1/6/1351حق بیمه سوابق خدمت مربوط به قبل از  )الف

سـهم  % 7. (تعیین و محاسبه خواهـد شـد   1351مزایاى مستخدم در شهریور ماه 
  ) سهم کارفرما% 14بیمه شده و 

 16/4/1355تا تاریخ 1/6/1351حق بیمه سوابق خدمت مربوط به بعد از تاریخ  )ب
% 7(حقوق و مزایاى دریافتى مستخدم محاسبه و تعیـین خواهـد شـد    % 21برابر 

رداخت حق بیمـه  چنانچه کارفرما در مورد پ) سهم کارفرما% 14سهم بیمه شده و 
موضوع بندهاى الف و ب این ماده از نظر سهم خود با بیمه شده توافق ننماید بیمه 

قسـط مسـاوى ماهانـه     120تواند کلیه حق بیمه را شخصاً و حـداکثر در   شده مى
، هر گاه مستخدم قبل از پرداخت کلیـه اقسـاط مـذکور بازنشسـته    . پرداخت نماید

و به نسبت مبالغ حق بیمه پرداخت شده محسـوب  ازکارافتاده یا فوت شود سوابق ا
  . خواهد شد

  
  

تأمین  قانون 18نامه شوراى عالى تأمین اجتماعى موضوع ماده  آیین .10

  اجتماعى 

  سازمان تأمین اجتماعى شوراى عالى 4/3/1367و  24/9/1358مصوب 

  

ل جلسات شوراى عالى تأمین اجتماعى در سازمان تأمین اجتماعى و یا محـ  .1ماده
دیگرى که بر حسب مورد با نظر ریاست شوراى عالى تأمین اجتماعى تعیین خواهد 

  . گردد شد تشکیل مى
جلسات عادى شوراى عالى تأمین اجتماعى هر ماه یک بار به دعوت رئیس  .2ماده

  . گردد عامل سازمان تأمین اجتماعى تشکیل مى هیئت مدیره و مدیر
عامـل   دعوت رئیس هیئت مدیره و مـدیر العاده در صورت ضرورت به  جلسات فوق

  . سازمان تأمین اجتماعى تشکیل خواهد شد
اخذ رأى در جلسات . یابد جلسات شورا با حضور نه نفر از اعضا رسمیت مى .3ماده

علنى بوده و تصمیمات آن با اکثریت آراء مشروط بر اینکه از هفت رأى کمتر نباشد 
  . گردد اتخاذ مى

عامل سازمان تأمین اجتماعى در جلسات شوراى عـالى   دیرهیئت مدیره و م .تبصره



شرکت خواهند کرد و در صـورت لـزوم مـدیران و کارشناسـان سـازمان بـا نظـر        
  . توانند در جلسات حضور داشته باشند عامل مى مدیر
هـا و مـدیران     تواند از کارشناسـان، اعضـاى کمیتـه    رئیس شوراى عالى مى .4ماده

ت دیگر دعوت به عمل آورد که بدون داشتن حـق رأى  سازمان و افراد ذى صالحی
  . جهت تبادل نظر در جلسات شورا شرکت نمایند

اعضاى حاضر در جلسه  اءصورتجلسات شوراى عالى پس از تصویب به امض .5ماده
خواهد رسید و یک نسخه از آن همراه با دعوتنامه جلسه بعد، یـا قبـل از تشـکیل    

  .واهد شدجلسه بعد جهت کلیه اعضا ارسال خ
دبیر شورا از طرف رئیس شورا بـا تأییـد شـوراى عـالى منصـوب و سـمت        .6ماده

  . سرپرستى دبیرخانه را خواهد داشت
  . محل دبیرخانه شوراى عالى در سازمان تأمین اجتماعى خواهد بود .7ماده
تهیه و تنظیم دستور جلسات و همچنین صورت جلسات، پاسـخ دادن بـه    .8ماده
ها براى اعضاى شورایعالى، جمع آورى پیشنهادها و   ب ارسال دعوتنامهها و ترتی  نامه

  . آمار مورد نیاز شورا و ترتیب تنظیم امور دفترى دبیرخانه از وظایف دبیر شورا است
تشکیالت مورد نیاز دبیرخانه شورایعالى، از طرف سازمان تـأمین اجتمـاعى    .9ماده
  . زمان، تأمین خواهد شدبینى و کارکنان مربوط به آن، وسیله سا پیش
اساسنامه سازمان  9موضوع تبصره ماده (هاى تخصصى شوراى عالى   کمیته .10ماده

هاى مورد نیاز به پیشنهاد ریاست شورا و تصویب شوراى   در رشته) تأمین اجتماعى
  . عالى تعیین خواهد شد

  . خواهد شدرئیس کمیته به پیشنهاد رئیس شورا و تأیید شوراى عالى تعیین  .11ماده
نظر و مطلع توسط رئیس هر کمیتـه   اعضاى هر کمیته از بین افراد صاحب .12ماده

ها با توجه بـه احتیـاج و     انتخاب و براى تأیید به شورا پیشنهاد خواهد شد و کمیته
ضرورت بنا به دعوت رئیس کمیته و یا دبیر شوراى عالى تشکیل جلسه خواهند داد 

  . اعالم خواهند نمود و نظر مشورتى خود را کتباً
 9ماده و یک تبصره به اسـتناد تبصـره مـاده     13نامه مشتمل بر  این آیین .13ماده

هیئت وزیران دولت موقت  10/6/1358اساسنامه سازمان تأمین اجتماعى مصوب 
شوراى عالى تأمین اجتماعى  24/9/1358جمهورى اسالمى ایران در جلسه مورخ 

  . است 1به تصویب رسیده

  

موضـوع   تجدیدنظر هاى پزشکى بدوى و نامه اجرایى کمیسیون آیین .11

   قانون تأمین اجتماعى 91ماده 

  )2/5/1378و  19/5/1371، 6/7/1367 اصالحات و 6/3/1366(مصوب 

  

هاى پزشکى بدوى و تجدیدنظر به عهده سـازمان تـأمین    تشکیل کمیسیون .1ماده
  . شود خواهد بود نامه سازمان نامیده مى اجتماعى که در این آیین

هاى پزشکى بدوى و تجدیدنظر بر حسب فراهم بودن امکانات در یکى  کمیسیون .2ماده
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  . گردد از واحدهاى سازمان و یا یکى از مراکز درمانى بنا به تشخیص سازمان تشکیل مى
هاى پزشکى بدوى و تجدیدنظر با توجه به  چنانچه امکان تشکیل کمیسیون .3ماده

نامه فراهم نباشد الزم است سازمان بیمه شده را به یکى  این آیینشرایط مندرج در 
  . ها معرفى نماید هاى متشکله در سایر شهرستان از نزدیکترین کمیسیون

هاى پزشکى بدوى با حضور افـراد   کمیسیون .)19/5/1371اصالحى مورخ ( 4ماده 
  :گردد زیر تشکیل مى

ن عضو و رئیس کمیسیون به عنوا یک نفر پزشک متخصص جراحى عمومى به )الف
هاى  پیشنهاد مدیر درمان و تصویب معاونت درمان با ابالغ دفتر تشکیل کمیسیون

  . 1فنى پزشکى
عنوان عضو ثابت به پیشنهاد مدیر درمان و  یک نفر پزشک متخصص داخلى به )ب

  . هاى فنى پزشکى ابالغ دفتر تشکیل کمیسیون
عنوان عضو بـه پیشـنهاد    ربوطه بهیک نفر پزشک متخصص در رشته بیمارى م )ج

  . هاى فنى و پزشکى مدیر درمان و ابالغ دفتر تشکیل کمیسیون
  . مشاور با پیشنهاد اداره کل تأمین اجتماعى استان و ابالغ معاونت درمان )د
منشى با ابالغ مدیر درمان که وظیفه تهیـه و تنظـیم و تایـپ صورتجلسـات را      ) ه

  . دار خواهد بود عهده
شدگان و اظهارنظر درباره  هاى بیمه  بررسى پرونده .)19/5/1371الحاقى مورخ ( 1تبصره 

نوع کار، محل کار، ساعت کار، و تعیین درصد از کارافتادگى، ادامه درمان و ادامه کار 
  . باشد هاى پزشکى بدوى مى از وظایف کمیسیون

ـ   .)19/5/1371الحاقى مورخ ( 2تبصره  ه منظـور  دعوت از پزشک متخصص طب کـار ب
هاى بـدوى و تجدیـدنظر بالمـانع بـوده و در      مشاوره بدون حق رأى در کمیسیون

هایى که پزشک متخصـص طـب کـار وجـود نداشـته باشـد، دعـوت از         شهرستان
  . باشد اى جهت مشاوره مجاز مى کارشناسان بهداشت حرفه

هاى پزشکى تجدید نظر با حضـور   کمیسیون .)19/5/1371اصالحى، مورخ ( 5ماده
  :2گردد فراد زیر تشکیل مىا

یک نفر پزشک متخصص جراحى عمومى به پیشنهاد معاونت درمان و تصـویب   )الف
عنـوان عضـو و    هاى فنى پزشکى به عامل سازمان با ابالغ دفتر تشکیل کمیسیون مدیر

  . رئیس کمیسیون
ـر  عنوان عضو ثابت به پیشنهاد مدیر درمان و ابـالغ   یک نفر پزشک متخصص داخلى به )ب دفت

  . هاى فنى پزشکى تشکیل کمیسیون
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بدوىپزشکىکمیسیونرئیسعنوان به)تخصصىىها رشتهتمامى( پزشکانی از«: است شده اضافه
باآشنایىها، کمیسیوناموربهىمند عالقهضمنکهآید میعملبهخدمت استفادهتجدیدنظرو

.»باشندسازمانرسمىکادراز ترجیحاًوداشتهمقرراتوقوانین
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بدوىپزشکىکمیسیونرئیسعنوان به)تخصصىىها رشتهتمامى( پزشکانی از«: است شده اضافه
باآشنایىها، کمیسیوناموربهمندى عالقهضمنکهآید میعملبهخدمت استفادهتجدیدنظرو

.»باشندسازمانرسمىکادراز ترجیحاًوداشتهمقرراتوقوانین



یک نفر پزشک متخصص در رشته بیمارى مربوطه به پیشنهاد مـدیر درمـان و    )ج
  . هاى فنى و پزشکى ابالغ دفتر تشکیل کمیسیون

  . مشاور به پیشنهاد اداره کل تأمین اجتماعى استان و ابالغ معاونت درمان )د
تهیـه و تنظـیم و تایـپ صورتجلسـات را     منشى با ابالغ مدیر درمان که وظیفه  )  ه

  . دار خواهد بود عهده
هاى بدوى مادام که عضویت یک کمیسیون بدوى  پزشکان عضو کمیسیونـ 1تبصره 

  .توانند به عضویت کمیسیون پزشکى تجدیدنظر منصوب شوند را دارند نمى
 هاى پزشکى افرادى با براى هر یک از اعضاى شرکت کننده در کمیسیونـ 2تبصره 

  .گردد البدل تعیین مى عنوان عضو علی نامه به شرایط ذکر شده در این آیین

شدگان طبق ضـوابط و   ها و دعوت اعضا و بیمه ترتیب تشکیل کمیسیونـ 3تبصره 
  .باشد نامه با هماهنگى رئیس کمیسیون به عهده دبیر مربوطه مى مقررات این آیین

سى و اظهارنظر نهایى درباره کلیه آراء برر .)1366مصوب سال  5الحاقى به ماده (تبصره 
هاى پزشکى بدوى که مورد اعتراض بیمه شده یـا سـازمان قـرار     صادره کمیسیون

باشـد و نحـوه اعتـراض     هاى پزشکى تجدیدنظر مـى  گیرد از وظایف کمیسیون مى
  . خواهد بود 9سازمان مشابه نحوه اعتراض بیمه شده موضوع ماده 

ده که شامل کلیه مدارك کلینیکـى و پـاراکلینیکى،   پرونده پزشکى بیمه ش .6ماده
نظریه پزشک معالج و همچنین شرح و سابقه بیمارى بـا قیـد تـاریخ شـروع آن و     

هاى انجام شده با ذکر نتیجه آن در مـدت   تشخیص فعلى بیمارى و خالصه درمان
ـ   درمان و اظهارنظر نهائى درباره بیمارى مى ه باشد، با انعکاس علت ارجاع پرونـده ب

  . گیرد کمیسیون بدوى توسط دبیر کمیسیون در دستور کار قرار مى
هاى پزشکى جهت حضور بیمه شده به وى اعـالم   تاریخ تشکیل کمیسیون .7ماده

هاى پزشکى  خواهد گردید چنانچه در شهرستان مربوطه امکان تشکیل کمیسیون
نباشـد، در   نامـه فـراهم   بدوى و تجدیدنظر با توجه به شرایط مندرج در این آیـین 

در (صورت اعزام بیمه شده به شهرستان دیگر هزینه سفر و اقامت بیمـار و همـراه   
در شهرستان محـل تشـکیل کمیسـیون بـا رعایـت      ) صورت نیاز به داشتن همراه

قـانون   29مقررات عام قانون تأمین اجتماعى و از محل سهم درمان موضوع مـاده  
  . مزبور پرداخت خواهد گردید

و اقـداماتى کـه    6ون پزشکى بدوى با توجه به مدارك موضوع ماده کمیسی .8ماده
  . نماید آورد مبادرت به صدور رأى می لزوماً بر اساس ضوابط قانونى به عمل می

هاى پزشکى بدوى که جهت ادامه درمان صـادر شـده باشـد     آراء کمیسیون .تبصره
  . قابل اعتراض نخواهد بود

ى توسط کمیسیون مربوطه به بیمـه شـده   هاى پزشکى بدو رأى کمیسیون .9ماده
حاضر در جلسه ابالغ خواهد شد و در صورتى که بیمه شده به رأى صادره معترض 

تواند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابالغ اعتراض کتبى خـود را بـه    باشد مى
شعبه تأمین اجتماعى مربوطه تسلیم نماید و در صورت عدم حضور بیمه شـده در  

شکى واحد تأمین اجتماعى مربوطه موظف است مراتب را رأساً به بیمه کمیسیون پز
  . شده ابالغ نماید



اعتراض بیمه شده همراه با مدارك الزم از طرف شعبه تأمین اجتماعى به ـ 1تبصره 
نامه  این آیین 8کمیسیون تجدیدنظر ارسال و کمیسیون مزبور با توجه به مفاد ماده 

  . نماید اقدام به صدور رأى می
در مواردى که سـازمان نسـبت بـه آراء صـادره از      )6/7/1367الحاقى مورخ ( 2تبصره 

نامـه قبلـى یـا     اعم از اینکه بـه اسـتناد آیـین   (طرف کمیسیون بدوى و تجدیدنظر 
ـا معتـرض باشـد مراتـب در کمیسـیون      ) نامه فعلى صورت گرفته آیین مشکوك ی

گردد مطرح و نظر  تشکیل مى عامل سازمان در تهران تجدیدنظرى که زیر نظر مدیر
   1.االجرا خواهد بود این کمیسیون قطعى و الزم

                                                
دیـوان درطرحقابلادارىمحاکمیافتهقطعیتآراءادارى،عدالتدیوانقانون 13 مادهاستنادبه  .1

کمیسیوننظر«: اداري عدالتدیوانعمومىهیئت23/3/1377مورخ 61 شمارهدنامهدا باشد، مى
 زمینـه درقضـایى نظرامعانکهتخصصىوفنىاستامرىتاریخونوعوبیمارىبابدرپزشکى

 عدالت 18 شعبه14/9/1375مورخ 1/75شمارهدادنامهبنابراینندارد،قانونىوجهآنماهوىاعتبار
مقـررات موافـق استموردخصوصدرپزشکىکمیسیوننظراعتبارمتضمنکهحدىدرادارى

شعببراىادارىعدالتدیوانقانون 20 مادهذیلقسمتمطابقرأىاین .شود مى دادهتشخیص
مـورخ  85 شـماره دادنامـه  ؛»اسـت االتبـاع  الزممشـابه مـوارد در مربـوط مراجـع سـایر ودیوان

براىاجتماعىتأمینانونق 91 مادهدراینکهبهتوجهبا« :دالتعدیوانعمومىهیئت29/3/1369
تحتهایى کمیسیون آنهاخانوادهافرادوشدگان بیمهروحىوجسمىکارافتادگىازمیزانتعیین
 9 مـاده طبـق همچنینواالصول علیکهگردیدهبینى پیشتجدیدنظروبدوىکمیسیونعنوان
لذابودهاالجرا الزموقطعىپزشکىتجدیدنظرهاى کمیسیونآراىکرالذ فوقمادهاجرایىنامه آیین

ویـژه تجدیـدنظر کمیسیونعنوانتحتقانوندرمذکورمواردازغیررسیدگىکمیسیون تعیین
ازپزشـکى تجدیدنظروبدوىهاى کمیسیونناحیهازشدهاخذتصمیمات بهرسیدگىوپزشکى

 - 657 و25/6/1368 - 542 شـماره ىهـا  دادنامـه رنتیجـه دونبـوده برخـوردار قـانونى موقعیـت 
بامطابقاستمعنىاینمتضمنکهدیوان چهارمشعبهازصادره 19/7/1368 - 665 و18/7/1368

دیوانشعببراىادارىعدالت دیوانقانون 20 مادهوفقرأىاین.گردد مىتشخیصقانونىموازین
هیئت 17/2/1385مورخ 79 شمارهدادنامه».استاالتباع الزممشابهموارددرمربوطمراجعسایرو

 53 مادهاعمال :موضوع .ادارىعدالتدیوانقضاتازاى عده: شاکى« .ادارىعدالتدیوانعمومى
عمومىهیئت23/3/1377مورخ 61 شمارهدادنامهخصوصدرادارىعدالتدیواندادرسىآیین
اند، داشتهاعالمتقدیمىنامهدرادارىعدالتدیوانقضاتازنفربیست :مقدمه .ادارىعدالتدیوان

ادارىعدالتدیواندادرسىآیین 53 مادهاستنادبه 23/3/77مورخ  61 شمارهرأىزیردالیلبه
قانون 91 مادهموجببه .باشد مىدیوانعمومىهیئتدرنظرمجددامعانقابل4/8/1384مصوب
کارافتـادگى ازمیـزان مـورد دراظهارنظرحقفقط مذکورادهمکمیسیوناعضاءاجتماعىتأمین

بیمـه  مـذکور قـانون  75 مـاده نیزمطابقو دارندرااجتماعىتأمینقانونمقرراتمشمولکارکنان
یکبیمهحقحداقل بیمارىبهابتالءیاکارازناشىحادثهوقوعازقبلسالدهظرفکهرااى شده
بهمنجر بیمارىیاحادثهوقوعازقبلسالیکظرفکارروز 90 مهبیحقمتضمنکهراکارسال

مسـتمرى  ازاسـتفاده حقکلىکارافتادگىازصورتدرباشدنمودهپرداختباشد،کارافتادگىاز
، 91 مادهصراحتبهکهشود مىمالحظه .داشتخواهدراماهانهکارازناشىغیرکلىازکارافتادگى

ودارنـد راکارافتادگىازمیزانمورددراظهارنظرحقفقطمذکورمادهدرمندرجکمیسیون اعضا
ضمنکمیسیونکهشود مى مالحظه 91 مادهکمیسیونازصادره آراء اغلب درکهحالىدرالغیر
تضییعموجباظهارنظراینکهنماید میتعییننیزرابیمارى شروعتاریخکلىکارافتادگىازتأیید
تخصصـى ضـمن  23/3/1377مـورخ   61 شـماره رأىمتأسفانه .گردد مىمه شدهبیقانونىحق

ضمن»تاریخ« کلمهاین کهگردیدهانشاء »تاریخ« کلمهقیدبا 91 مادهکمیسیوناظهارنظردانستن
رأىازآنوحذفاستقانونىپایگاهفاقدزیرلیدالبهنیستعمومىهیئتتصویبىمواردازآنکه

تعیینمورددرراحقىچنیناجتماعىتأمینقانون 91 مادهصراحت - 1 استعااستدموردمذکور
- 2استندادهاجتماعىتأمینقانون 91 مادهکمیسیوناعضا بهبیمارىشروعتاریخهمآنتاریخ

تشخیصقابلمتخصصینوسیلهبهحتىمیعالبروزعدملحاظبهبیمارىشروعتاریختشخیص
تاریخبردنبکارازواستشدهمتذکررابیمارىابتالءاجتماعىتأمیننونقا 75 مادهدر- 3نیست



هاى پزشکى بدوى و تجدیدنظر با حضور کلیـه اعضـاء تشـکیل     کمیسیون .10ماده
  .هاى بدوى و تجدیدنظر به اتفاق آراء معتبر خواهد بود خواهد شد و آراء کمیسیون

بدوى در صورتى کـه از طـرف   هاى پزشکى  آراء صادره از طرف کمیسیون .11ماده
نامـه مـورد اعتـراض قـرار نگیـرد و آراى       بیمه شده ظرف مدت مقرر در این آیین

  .هاى پزشکى تجدیدنظر قطعى و الزم االجرا است کمیسیون
بایست قابل انطباق با موازین قانونى صریح و  هاى پزشکى مى آراى کمیسیون .تبصره

المقدور  شدگان حتی گیرى از سرگردانى بیمهجلوفاقد هرگونه ابهام باشد و به منظور 
  .گردد ها خوددارى از توصیه تغییر شغل در آراى صادره توسط کمیسیون

هـاى   بـه شـرکت کننـدگان در کمیسـیون     .)19/5/1371اصالحى مورخ ( 12ماده
رسـد   پزشکى حق حضورى برابر ضوابطى که به تصویب هیئت مدیره سازمان مـی 

  . پرداخت خواهد گردید
هاى فوق از محل اعتبارات موضوع مـاده    اعتبار مورد نیاز جهت انجام هزینه .هتبصر
  . قانون تأمین اجتماعى تأمین خواهد شد 29

تبصره در یکصد و هشتاد و ششمین جلسـه   7ماده و  12نامه مشتمل بر  این آیین
 6/3/1366تصـویب و از تـاریخ    6/3/1366شوراى عالى تـأمین اجتمـاعى مـورخ    

  . گردد نامه قبلى از این تاریخ ملغى تلقى مى است و آیین راالج الزم

  

  

   اجتماعى نامه داخلى هیئت نظارت سازمان تأمین آیین .12

  14/4/1362مصوب 

  

نامـه هیئـت نامیـده     هیئت نظارت سازمان تأمین اجتماعى که در این آیین .1ماده
  .اى یک بار تشکیل جلسه خواهد داد خواهد شد، الاقل هفته

تاریخ تشکیل هر یک از جلسات قبالً از طرف خود هیئـت تعیـین و اعـالم     .2ماده
  .خواهد شد

عنوان رئیس بـراى مـدتى کـه عضـویت      هیئت از بین اعضاء خود یک نفر را به .3ماده

                                                                                  
دردقبیلازبیمارىآثارکهاستزمانىوافتادنبالدرمعنىبهابتالءزیرا. است ورزیدهامتناعشروع

وبیمـار بـراى ابـتالء ازقبـل ها سالاستممکنبیمارىشروعحالیکهدراستکردهبروزغیرهو
 23/3/1377مـورخ  61 شمارهرأىفوقمراتب بهتوجهبا .نباشدمشخصبیمارىآنصصینمتخ

ادارىعدالتدیوانعمومىهیئت .است استدعاموردآنحذفومخدوشتاریخکلمهدرجازحیث
ازپسوتشکیلتجدیدنظرشعب مستشارانورؤساوبدوىشعبرؤساىحضوربافوقتاریخدر

  :نماید میرأى صدوربهمبادرتآتىشرحبهآراءاکثریتبامشاورهامانجوبررسىوبحث
بـر مبنـى ادارىعدالتدیوانمحترمقضاتازنفربیستتقاضاىخصوصدرعمومىهیئترأى

در»تاریخ«قیدحیثازدیوانعمومىهیئت 23/3/1377مورخ 61 شمارهدادنامهمغایرتاعالم
قانون 91 مادهبهنظرودیواندادرسىآیین 53 ماده اساسبرآنحذفدرخواستومزبوردادنامه
افرادوشدگان بیمهروحىوجسمى کارافتادگىازمیزانتعیینکه 1354 مصوباجتماعىتأمین

مقـنن حکـم دروکرده محولپزشکىتجدیدنظروبدوىهاى کمیسیونعهدهبهراآنانخانواده
دادنامـه  بـه شـده عنواناعتراضتأییدبابنابراین .استنیامدهلبعمبیمارىشروعتاریخازذکرى

 دادنامهالینفکجزءرأىاین .شود مى ابطالوحذفمزبوررأىمتناز »تاریخ« کلمهقیدالذکر فوق
باشد مىممنوعاصالحىدادنامهاینپیوستبدونمزبوردادنامهتسلیمواستالذکر فوق



  .باشد هیئت را خواهد داشت انتخاب خواهد نمود و ابالغ تصمیمات هیئت به عهده او مى
  .دو نفر رسمیت خواهد داشت جلسات هیئت با حضور الاقل .4ماده
تصمیمات با اکثریت در رأى معتبر خواهد بود و نظر مخالف ذیالً یادداشـت   .5ماده

  .خواهد شد
اجراى تصمیمات هیئت و اداره امور دفترى و سایر امور مربوط به دبیرخانـه   .6ماده

 از طریق هیئت انتخاب 7هیئت به عهده دبیر هیئت خواهد بود که طبق مفاد ماده 
  .خواهد شد

هیئت به منظور امکان انجام وظایف و اعمال اختیارات قانونى خود افرادى را  .7ماده
که در امور مالى و درآمد و فنى و حقوقى سابقه و تخصصى داشـته باشـند از بـین    

عامل  کارکنان شاغل سازمان و با توجه به تشکیالت مصوب هیئت انتخاب و به مدیر
فى خواهد نمود که با صدور ابالغ در اختیار هیئت قرار سازمان تأمین اجتماعى معر

نحوه عمل و ساعات کار و امور کارگزینى آنان مطابق با سایر کارکنان سازمان . گیرند
  .تأمین اجتماعى خواهد بود

عامل سازمان تأمین اجتماعى،  کارکنان مذکور با پیشنهاد هیئت و حکم مدیر .تبصره
ا و دفاتر و اسناد سازمان تأمین اجتماعى به منظور ه حق مراجعه به شعب نمایندگی
  .احتیاج را خواهند داشت ردتحصیل مدارك و اطالعات مو

توانـد از خـدمات    اساسنامه سازمان مـى  17هیئت جهت اجراى مفاد ماده  .8ماده
  .سازمان حسابرسى استفاده نماید

نامه از  آیین 8ه هاى موضوع ماد تهیه موجبات و ترتیب انجام فورى مأموریت .9ماده
هاى الزم با سازمان تأمین اجتمـاعى بـوده و مـدیرعامل      نظر تأمین وسائل و هزینه

بینى و  سازمان بدین منظور اعتبارات الزم را در بودجه سازمان تأمین اجتماعى پیش
  .پرداخت خواهد نمود

 افراد یا اعضاء مؤسساتى که بـه منظـور انجـام وظـایف و اعمـال نظـارت و       .10ماده
شود در حکم  اختیارات قانونى هیئت در موارد خاصى که به ایشان مأموریت داده مى

حسابرسان و بازرسان سازمان تلقى خواهند شد و کلیه کارفرمایان و یا افراد مشمول 
قانون تأمین اجتماعى همچنین مسؤولین سازمان تأمین اجتماعى و واحدهاى تابعه 

و مدارك مورد نیاز را در اختیار افراد و یا اعضاء هاى وابسته مکلفند اسناد  و سازمان
  .مؤسسات موضوع این ماده قرار دهند

بودجه مربوط به هیئت نظارت توسط سازمان با نظر هیئت تهیـه و ضـمن    .11ماده
  .بودجه کل سازمان تأمین اجتماعى منظور خواهد شد

شود  ه مىصورت جلسات هیئت در دفتر مخصوصى که براى این منظور تهی .12ماده
  .درج و به امضاء اعضاء هیئت خواهد رسید

اساسـنامه   19نامه در سیزده ماده و یک تبصـره براسـاس مـاده     این آیین .13ماده
در هیئت نظارت تصویب و از همین  14/4/1362سازمان تأمین اجتماعى در تاریخ 

  .تاریخ قابل اجرا است

  

  



وه پرداخت حق بیمه نامه نحوه تسلیم صورت مزد، میزان و نح آیین .13

  هاى عمرانى  کارکنان شاغل در طرح

  شوراى عالى تأمین اجتماعى  8/12/1363مصوب 

  6/6/1364و اصالحیه مصوب 

  

  قراردادهاى پیمانکاران :فصل اول

هایى که براساس فهارس پایه وزارت برنامه  حق بیمه کارکنان شاغل در پیمان .1ماده
ام یا قسمتى از اعتبـار آن از محـل اعتبـارات    شوند و تم و بودجه منعقد شده یا مى

  .نامه خواهد بود گردد مشمول این آیین عمرانى تأمین مى
قانون تأمین  29نامه مکلفند طبق مقررات ماده  پیمانکاران مشمول این آیین .2ماده

نامه مربوطه، صورت مزد ماهانه کارکنان شـاغل در هـر پیمـان را     اجتماعى و آیین
روز ماه بعد تهیه و پس از تأیید ناظر مقیم یا دستگاه نظـارت یـا    حداکثر تا آخرین

دستگاه اجرایى به واحدهاى سازمان تأمین اجتماعى تسلیم و رسید مورد نیاز جهت 
  .ارائه به کارفرما موضوع تبصره این ماده را دریافت نمایند

افـع  تأیید صورت مزد ماهانه توسط دستگاه نظـارت و دسـتگاه اجرایـى ر   ـ 1تبصره 
مسؤولیت پیمانکار در مورد صحت و سـقم صـورت مـزد از نظـر تعـداد و مبلـغ و       

  .دستمزد روزهاى کارکرد نخواهد بود
صــدور دســتور پرداخــت توســط دســتگاه اجرایــى و پرداخــت هــر   ـــ2تبصــره 
هاى قبل  وضعیت به پیمانکار موکول به تسلیم رسید دریافت صورت مزد ماه صورت

سط سازمان تأمین اجتماعى و رعایت سایر مقررات ایـن  کارکنان شاغل پیمانکار تو
  1.باشد نامه مى آیین

مزد موضـوع   تسازمان تأمین اجتماعى مکلف است پس از دریافت صورـ 3تبصره 
  .بالفاصله رسید الزم را تهیه و تحویل پیمانکار نماید 2ماده 
شـوند   منعقـد شـده یـا مـى     16/4/1364هایى که از تاریخ  حق بیمه پیمان .3ماده

توسـط   4گردد که به شـرح مـاده    کارکرد پیمانکار تعیین مى% 6مقطوعاً به میزان 
  2 .شود ها به حساب سازمان تأمین اجتماعى واریز مى حسابى ذى

درصـد بابـت حـق بیمـه سـهم کارکنـان        6/1وضعیت معادل  از هر صورت .4ماده
بیمـه سـهم    وضعیت نیز بابت حـق  درصد مبلغ صورت 4/4پیمانکار کسر و معادل 

کارفرما از محل اعتبار طرح مربوطه برداشت شده و مجموعاً مبالغ مربوط بالفاصله 
  .گردد به حساب سازمان تأمین اجتماعى ورایز مى

تحویل موقت گردیده و تـا تـاریخ    16/4/1363هایى که قبل از تاریخ  پیمان .5ماده
درصـد از   2/3، کسر نامه مفاصاحساب مربوط به آن صادر شده است ابالغ این آیین

هاى پیمانکار و پرداخت آن در وجه سازمان تأمین اجتماعى به منزله  وضعیت صورت
  .گردد رقم قطعى حق بیمه قرارداد تلقى مى

هاى  وضعیت مکسوره از صورت%) 8/1% (5تا % 2/3التفاوت رقم  استرداد مابه .تبصره
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ر دوره اجراى پیمان به هاى مزد کارکنان شاغل د پیمانکار موکول به تسلیم صورت
  .سازمان تأمین اجتماعى خواهد بود

منعقـد و کـاراجرایى آن از    16/4/1363هایى که قبل از تاریخ  حق بیمه پیمان .6ماده
 16/4/1363هاى تسلیم شده تا تاریخ  وضعیت تاریخ مزبور ادامه داشته است براى صورت

هاى از تـاریخ مـذکور بـه     توضعی درصد کارکرد پیمانکار و جهت صورت 2/3به میزان 
گردد که به شرح زیر توسط  کارکرد پیمانکار مقطوعاً تعیین مى) شش درصد% (6میزان 

  .شود ها به حساب سازمان تأمین اجتماعى واریز مى حسابى ذى
وضعیت پیمانکار کسر و  درصد مذکور در این ماده از هر صورت 2/3حق بیمه )الف

  .گردد داخت مىدر وجه سازمان تأمین اجتماعى پر
وضعیت پیمانکار معادل  درصد مذکور در این ماده از هر صورت 6بابت حق بیمه ) ب
وضعیت نیز از محل اعتبار طـرح   درصد مبلغ صورت 8/2درصد کسر و معادل  2/3

مربوط برداشت شده و مجموعاً مبالغ مربوط، بالفاصله به حسـاب سـازمان تـأمین    
  .گردد اجتماعى واریز مى

ـله  ق .7ماده ـا تـاریخ ابـالغ بخشـنامه شـماره       16/4/1363راردادهایى که در فاص ت
ـا ضـرایب    1ـ2510/54/9055 وزارت برنامه و بودجه با ضرایب باالسرى متفاوت ب

 7تعیین شده در بخشنامه مذکور منعقـد گردیـده و پیمانکـار فـرم موضـوع بنـد       
منـدرج در   را تأیید ننموده است، پیمان بـا همـان ضـریب    2510بخشنامه شماره 

قرارداد ادامه یافته و بر حسب آنکه ضـریب باالسـرى براسـاس بخشـنامه شـماره      
وزارت برنامه و بودجه و یا غیـر از آن   20/12/1360مورخ  1ـ  6900/54/16520

و همچنـین سـایر    3یا مـاده   6ماده » ب«تعیین شده باشد به ترتیب مشمول بند 
  .نامه خواهند بود مفاد این آیین

موکول به اجراى  6هاى آتى موضوع ماده  وضعیت رداخت هر یک از صورتپ .8ماده
  .نامه خواهد بود آیین 2مقررات ماده 

، پیمانکاران بایستى حـداکثر  16/4/1363در مورد کارکردهاى قبل از تاریخ  .تبصره
در (هاى مزد گذشته خود را تهیـه   نامه صورت ماه از تاریخ ابالغ آیین 2ظرف مدت 

و در صورت عدم دسترسى بـه نـاظر مقـیم وقـت     ) اند الً تهیه ننمودهصورتى که قب
هاى مزد مذکور را به سازمان تأمین اجتماعى تسلیم نموده و ظرف  مستقیماً صورت

  .هاى گذشته را روشن نمایند وضعیت همین مدت تکلیف پرداخت حق بیمه صورت
تاریخ ابالغ ایـن  وضعیت ارسالى پیمانکار بعد از  در هر حال پرداخت دومین صورت

  :ها موکول به رعایت موارد زیر خواهد بود حسابى نامه از طرف ذى آیین
هـاى مـزد    تسلیم رسید به سازمان تأمین اجتماعى در مورد دریافـت صـورت  ) الف

  .گذشته از طرف پیمانکار
هاى گذشته توسط  وضعیت مشخص نمودن وضعیت کسورات حق بیمه صورت) ب

  .پرداخت، تادیه آن به سازمان تأمین اجتماعىحسابى و در صورت عدم  ذى
نامه موکول به  هاى فصل اول این آیین وضعیت قطعى پیمان پرداخت صورت .9ماده

هـاى مـزد ارسـالى     تسلیم گواهى سازمان تأمین اجتماعى مبنى بر دریافت صورت
  .ها خواهد بود وضعیت هاى مکسوره از صورت  پیمانکار و همچنین وصول حق بیمه

روز از تاریخ دریافت اسـتعالم   15ان تأمین اجتماعى مکلف است ظرف مدت سازم



چنانچه مدارك الزم بـراى صـدور    .ها گواهى فوق را تهیه و صادر نماید حسابى ذى
روز  15گواهى مذکور به سازمان تسلیم نشده باشد سازمان مکلف است ظرف مدت 

عـدم پاسـخ در   . عالم نمایدبى احسا ياز تاریخ دریافت استعالم فوق موضوع را به ذ
وضعیت  انقضاى مدت مزبور به منزله صدور گواهى فوق تلقى شده و پرداخت صورت

  .قطعى پیمانکار بالمانع است
عنوان حق بیمه قطعى هر  به 6و  5و  4و  3میزان حق بیمه مکسوره در مواد  .تبصره

بـه اسـتثناى آن   ( نامه قرارداد بوده و با پرداخت آن و رعایت سایر شرایط این آیین
) هایى که پرداخت آن به عهده وزارت برنامه و بودجه محول گردیده  حق بیمهقسمت از 

  1 .گردد عنوان مفاصاحساب هر قرارداد تلقى مى به
پیمانکاران موضوع این فصل مکلفند صورت مزد کارکنان دفتر مرکزى خود  .10ماده

و به انضمام حق بیمه مربوط و  را کماکان طبق مقررات قانون تأمین اجتماعى تهیه
ـلیم و      به طور جداگانه به شعبه تأمین اجتماعى حوزه عملکـرد دفتـر مرکـزى تس

  .پرداخت نمایند
قراردادهایى که بدون استفاده از فهارس پایه و یا از محل اعتبارات جارى و یا  .11ماده

ه و پرداخـت  نامه نبـود  گردند مشمول مفاد این آیین سایر منابع تأمین و منعقد مى
  .حق بیمه طبق مقررات سازمان تأمین اجتماعى خواهد بود

  قراردادهاى مهندسان مشاور :فصل دوم

هـاى   حق بیمه کارکنان شاغل مهندسان مشاور و کارشناسـان در پیمـان   .12ماده
هاى عمرانى که تمام یا قسمتى از اعتبار آن از محل اعتبارات عمرانى  موضوع طرح

شـوند   هاى عمرانى منعقـد شـده یـا مـى     براساس ضوابط طرح تأمین و قرارداد آن
  .نامه خواهد بود مشمول مقررات این فصل از آیین

 39نامه مکلفند طبق ماده  مهندسان مشاور و کارشناسان مشمول این آیین .13ماده
نامه مربوطه، صورت مزد ماهانـه کارکنـان شـاغل در     قانون تأمین اجتماعى و آیین

نین نظارت کارگاهى در هر قرارداد را حداکثر تا آخرین روز ماه دفتر مرکزى و همچ
بـه سـازمان   ) در مورد کارکنان نظارت کارگـاهى (بعد تهیه و پس از تأیید کارفرما 

  .تأمین اجتماعى ارائه و رسید مورد نیاز را جهت تسلیم به کارفرما دریافت دارند
حساب هر ماه یا هر  تصدور دستور پرداخت توسط دستگاه اجرایى و پرداخت صور

قسط به مهندس مشاور و کارشناس موکول به تسلیم رسید صورت مزد کارکنـان  
  2 .باشد شاغل در قرارداد منعقده براى مدت مذکور مى

حق بیمه قراردادهاى مهندسان مشاور و یا کارشناسان کـه بعـد از تـاریخ     .14ماده
حق الزحمه مهندسان % 14 شوند مقطوعاً به میزان منعقد شده و یا مى 16/4/1363

ها به حسـاب   حسابى توسط ذى 15مشاور و یا کارشناسان تعیین که به شرح ماده 
  3 .شود سازمان تأمین اجتماعى واریز مى

درصد بابت  6/3حساب مهندس مشاور و یا کارشناس معادل  از هر صورت .15ماده
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درصد  4/10حق بیمه سهم کارکنان مهندس مشاور و یا کارشناس کسر و معادل 
نیز بابت حق بیمه سهم کارفرما از محل اعتبار طرح مربوط برداشت و مبالغ مربوط 

  .گردد مجموعاً بالفاصله به حساب سازمان تأمین اجتماعى واریز مى
حق بیمه قراردادهاى مهندسان مشاور و یا کارشناسان کـه قبـل از تـاریخ     .16ماده
بالغ این اصالحیه مفاصاحساب آن صادر اند و تا تاریخ ا منعقد گردیده 16/4/1363

  1 .گردد به شرح زیر به حساب سازمان تأمین اجتماعى واریز مىنشده است 
ـلیم   16/4/1363هایى که قبل از تـاریخ   حساب صورت حق بیمه مربوط به) الف تس

طبق مقررات تأمین اجتماعى  1357گردیده باشد براى عملکرد قبل از فروردین ماه 
درصــد  3بــه بعــد مقطوعــاً بــه میــزان  1357از فــروردین مــاه  و بــراى عملکــرد

حسـاب مهنـدس مشـاور و یـا      گـردد کـه از هـر صـورت     حساب تعیین مى صورت
شـود و در مـورد    کارشناس کسر و در وجه سازمان تأمین اجتماعى پرداخـت مـى  

 20/3/1357ش ف مورخ  1715مصوبه شماره  3التفاوت موضوع بند  پرداخت مابه
  .نامه عمل خواهد شد آیین 44ن اجتماعى نیز مطابق قسمت آخر ماده شوراى تأمی

تسلیم شـده و   16/4/1363هایى که از تاریخ  حساب صورت حق بیمه مربوط به) ب
گـردد کـه از هـر     حساب تعیین مى درصد صورت 14شوند مقطوعاً به میزان  یا مى

 11دل درصـد کسـر و معـا    3حساب مهندس مشاور و یا کارشناس معادل  صورت
طـرح برداشـت و مجموعـاً     رهـا از اعتبـا   حسابى درصد صورتحساب نیز توسط ذى

  .گردد بالفاصله به حساب سازمان تأمین اجتماعى واریز مى
عنـوان حـق بیمـه هـر      به 16و  15و  14میزان حق بیمه مذکور در مواد  .17ماده

بـه اسـتثناى آن   ( نامه آیینو رعایت سایر شرایط این  قرارداد بوده و با پرداخت آن
هایى که پرداخت آن به عهده وزارت برنامه و بودجه محول گردیـده    بیمهقسمت از حق 

  2 .گردد عنوان مفاصاحساب هر قرارداد تلقى مى به) است
حساب یا قسط هـر قـراداد مهندسـان مشـاور یـا       پرداخت آخرین صورت .18ماده

هاى  بر دریافت صورت کارشناسان موکول به گواهى سازمان تأمین اجتماعى مبنى
  .ها خواهد بود حساب هاى مکسوره از صورت  مزد ارسالى و همچنین وصول حق بیمه

روز از تاریخ دریافت اسـتعالم   15سازمان تأمین اجتماعى مکلف است ظرف مدت 
چنانچـه مـدارك الزم بـراى صـدور     . حسابى گواهى فوق را تهیه و صادر نماید ذى

روز  15م نشده باشد سازمان مکلف است ظرف مدت گواهى مذکور به سازمان تسلی
عدم پاسخ در . ها اعالم نماید حسابى از تاریخ دریافت استعالم فوق موضوع را به ذى

خرین صورتحساب آمنزله صدور گواهى فوق تلقى شده و پرداخت انقضاى مدت مزبور به 
  3.یا قسط مهندس مشاور یا کارشناس بالمانع بوده است

  موارد سایر :فصل سوم

مقررات مربوط به قراردادهاى بیست میلیون ریال و کمتر موضوع مصوبات  .19ماده
بخشنامه شماره ( )شوراى عالى تأمین اجتماعى 5/11/1362و  18/8/1361(مورخ 
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معتبـر و از اول سـال    1363براى کارکردهاى تا پایان سال ) درآمد 1/124و  124
  .بود نامه خواهد مشمول مقررات این آیین 1364

ـله     دستگاه .20ماده هاى اجرایى مکلفند یک نسخه از قراردادهاى منعقـده را بالفاص
  .جهت واحدهاى سازمان تأمین اجتماعى ارسال نمایند

مـورخ   3 ــ  27/17254قراردادهایى که قبـل از ابـالغ بخشـنامه شـماره      .21ماده
 8912به مصـو  10وزارت امور اقتصادى و دارایى براساس مفـاد مـاده    17/10/63

هیئت وزیران نسبت به آنها تسویه حساب به عمل آمـده عینـاً    16/4/1363مورخ 
  .باشد معتبر مى

قراردادهایى که پیمانکار و یا مشاور آن خارجى باشد از شمول ضوابط این  .22ماده
  .نامه مستثنى بوده و تابع مقررات سازمان تأمین اجتماعى خواهد بود آیین
مربوط به تعداد فصول و مواد و تاریخ تصویب آن در شوراى  مفاد این ماده .23ماده

  .باشد عالى تأمین اجتماعى مى

وضـعیت و یـا    التفاوت ناشى از افزایش حق بیمه صورت در صورتى که مابه .24ماده
ـله زمـانى     حساب صورت لغایـت   16/4/1363هاى تسلیم شده به کارفرمـا، در فاص

وه تسلیم صـورت مـزد، میـزان و نحـوه     نامه نح که به موجب آیین( 29/12/1363
هـاى عمرانـى ایجـاد و پرداخـت آن      پرداخت حق بیمه کارکنان شـاغل در طـرح  

تا تاریخ ابالغ این اصالحیه پرداخـت  .) بایستى از محل اعتبار طرح صورت گیرد مى
نشده و یا اصوالً پرداخت آن به تشخیص مجرى طرح مربوط میسر نباشد، پرداخت 

التفاوت  سازمان تأمین اجتماعى مابه. برنامه و بودجه خواهد بود آن به عهده وزارت
هاى آتى هنگام تنظیم بودجه به وزارت برنامه و بودجه  موضوع این ماده را در سال

  1.نماید بینى اعتبار در الیحه بودجه منعکس می جهت پیش
ن و نامه نحوه تسلیم صـورت مـزد، میـزا    هاى موضوع آیین  واریز حق بیمه .25ماده

هاى عمرانى و ایـن اصـالحیه بـه     نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرح
و  24موضوع مـاده  (حساب سازمان تأمین اجتماعى و تعهد وزارت برنامه و بودجه 

نامه مذکور و اصالحیه آن  با رعایت سایر شرایط آیین) 16قسمت آخر بند الف ماده 
 38و آخرین قسط موضـوع مـاده    درصد 5در حکم مفاصاحساب بوده و نگهدارى 

  2.قانون تأمین اجتماعى موردى ندارد

  

  نامه تعیین حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد  آیین .14
  اجتماعى قانون تأمین  4ماده  3موضوع تبصره    

  )مجلس سنا 5/11/1356(

  

ر کسانى که در استخدام کارفرما نبوده و د(کلیه صاحبان حرف و مشاغل آزاد  .1ماده
ماننـد افـراد صـنفى و    ) کننـد  مقابل کار حقوق یا دستمزد از کارفرما دریافت نمـى 
بـرداران معـادن بـه اسـتثناى      بازرگانى و اشخاص حقیقى صاحب صـنعت و بهـره  
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  .باشند نامه مى هایى که مقررات خاص در این مورد دارند مشمول این آیین گروه
 3اى تمام موارد مذکور در مـاده  نامه بر میزان حق بیمه مشمولین این آیین .2ماده

قـانون   31درآمدهایى است کـه طبـق مـاده    % 30اجتماعى به مأخذ  قانون تأمین 
  .گردد اجتماعى براى هر حرفه یا طبقه تعیین مى مذکور توسط شوراى عالى تأمین 

توانند منحصـراً اسـتفاده از مـوارد مـذکور در      نامه مى مشمولین این آیینـ 1تبصره 
اجتماعى را درخواست نمایند در این صورت  قانون تأمین  3و ب ماده  بندهاى الف

  .درآمدهاى مذکور در این ماده خواهد بود% 9نرخ حق بیمه معادل 
اجتمـاعى   قانون تأمین  3حق بیمه مقرر براى سایر موارد مذکور در ماده ـ 2تبصره 

  .شدبینى شده در این ماده محاسبه خواهد  درآمدهاى پیش% 21به مأخذ 
تغییر گروه هر بیمه شده در یک شغل به یک گروه دیگر در صورت درخواست  .3ماده

  .اجتماعى هر سه سال یک بار میسر خواهد بود وى و موافقت صندوق تأمین 
ـا تغییـر شـاخص     این آیین 2درآمدهاى ماهانه موضوع ماده  .تبصره نامه متناسب ب

ماعى و تأیید شوراى عـالى تـأمین   اجت هزینه زندگى بنا به پیشنهاد صندوق تأمین 
  .اجتماعى و تصویب هیئت وزیران قابل تغییر خواهد بود 

باشد و موظف  شخص بیمه شده مسوول پرداخت تمام حق بیمه متعلقه مى .4ماده
اجتماعى و یا به ترتیبى که از طـرف صـندوق    است در موعد مقرر در قانون تأمین 

در صورت عدم پرداخت به ترتیـب  . نمایدشود پرداخت  اجتماعى تعیین مى تأمین 
اجتماعى نسبت به وصول آن اقدام خواهد شـد و در هرحـال    مقرر در قانون تأمین 

  .استفاده بیمه شده از مزایاى مقرر منوط به پرداخت حق بیمه خواهد بود
 4ماده  3نامه فوق مشتمل بر چهار ماده و سه تبصره به استناد تبصره  آیین

هاى بهدارى و بهزیسـتى و   تماعى پس از تصویب کمیسیوناج قانون تأمین 
اقتصادى و دارایى مجلس شوراى ملـى در جلسـات روزهـاى شـنبه و      امور

بــه ترتیــب در جلســات روز ســه شــنبه  2536آبانمــاه  23و  14دوشــنبه 
و  ماه و روز چهارشنبه پنجم بهمـن مـاه دوهـزارو پانصـد     وهفتم دي بیست

ى بهدارى و بهزیستى و اموراقتصـادى و  ها وشش به تصویب کمیسیون سی
  .دارایى مجلس سنا رسیده است

  

  

 قـانون  4ماده  3و تبصره » ب«نامه اجرایى قانون اصالح بند آیین .15

  اجتماعى  تأمین 

  )هیئت وزیران 29/7/1366مصوبه جلسه (

  

شود کـه   نامه به افرادى اطالق مى صاحبان حرف و مشاغل آزاد در این آیین .1ماده
یـا خـود بـه تنهـایى     ) کارفرما(ى انجام حرف و شغل مورد نظر با داشتن کارگر برا
به استناد مجوز اشتغال صادره از سوى مراجع ذیصالح یا به تشخیص ) خویش فرما(

اجتمـاعى در ایـن    که منبعد سازمان تأمین (اجتماعى  هیئت مدیره سازمان تأمین 
ال داشته و مشمول مقررات حمایتى به کار اشتغ) شود نامه سازمان نامیده مى آیین



  .نباشند) نامه مشابه موارد موضوع این آیین(خاص 
  :نامه عبارتند از مشمولین این آیین .2ماده

  .نامه افراد موضوع ماده یک این آیین .1
هاى مختلف در خارج از کشور که  اتباع ایرانى اعم از شاغل و یا غیرشاغل در فعالیت .2

  .اجتماعى و تغییرات بعدى آن مغایرت نداشته باشد قانون تأمین بیمه آنان با مقررات 
آن دسته از متقاضیان که داراى سابقه پرداخت حق بیمه به مأخذ کامل بـه   .تبصره
نامـه مشـمول    این آیـین  5باشند با رعایت تبصره ماده  روز یا بیشتر مى 360مدت 

  .گیرند نامه قرار مى مقررات این آیین
اجتماعى   قانون تأمین 7نامه با رعایت مقررات ماده  رات این آییناجراى مقر .3ماده

  .خواهد بود
توانند به ترتیب زیر از  نامه با پرداخت حق بیمه مقرر مى مشمولین این آیین .4ماده

و تغییرات بعدى آن  54اجتماعى مصوب تیرماه  هاى مندرج در قانون تأمین  حمایت
  برخوردار گردند

  .درصد 12گى با نرخ حق بیمه بیمه بازنشست )الف
  .درصد 14بیمه بازنشستگى و فوت با نرخ حق بیمه  )ب
  .درصد 18با نرخ حق بیمه ی و فوت بیمه بازنشستگى و ازکارافتادگ )ج

توانند عالوه بر پرداخت حق  نامه مى این آیین 2شدگان موضوع ماده  بیمهـ 1تبصره 
ت حق بیمه به میزان مشخص شـده  هاى تعیین شده در فوق، با پرداخ بیمه با نرخ

هـاى موضـوع    اجتماعى و تغییرات بعـدى آن از حمایـت   قانون تأمین  29در ماده 
ـار   . نماینداجتماعى استفاده  قانون تأمین  3ماده » ب«و » الف«بندهاى  ـأمین اعتب ت

شدگان هر سه ماه یک بار و با ارایه رسید پرداخت حق بیمه مقرره  دفترچه درمان بیمه
  .خواهد گرفت انجام

هاى موضوع بندهاى  حق بیمه مربوط به حمایت%) 2(پرداخت دو درصد ـ 2تبصره 
حق بیمه موضوع تبصره یک این ماده %) 1(و نیز یک درصد » ج«یا » ب«یا » الف«
  .اجتماعى به عهده دولت خواهد بود قانون تأمین  28براساس ماده ) درصد3جمعاً (

این ماده در صورتى پذیرفتـه  » ج«هاى بند  یتدرخواست متقاضیان حماـ 3تبصره 
خواهد شد که از سوى مراکز درمانى اعالم شده توسط این سازمان ازکارافتاده کلى 

  .شناخته نشوند
اتباع ایرانى خارج از کشور تا فراهم نمودن امکانات الزم از سوى سـازمان  ـ 4تبصره 

و تبصره یک » ب«و » الف«منحصراً مخیر به استفاده از مزایاى مندرج در بندهاى 
  .این ماده در کشور ایران خواهند بود

تشخیص حوادث ناشى از کار منجر به فوت یا ازکارافتادگى کلى در مورد ـ 5تبصره 
نامه به عهده کمیسیونى مرکب از مسوول واحد  این آیین 2مشمولین بند یک ماده 

ماعى مربوط خواهد بود اجت کار و امور اجتماعى محل، مسوول و بازرس واحد تأمین 
این ماده، حوادث  4و همچنین در صورت فراهم شدن امکانات مورد نظر در تبصره 

 ،ناشى از کار در مورد اتباع ایرانى خارج از کشور موضوعیت نداشته و کلیه حـوادث 
  .غیرناشى از کار تلقى خواهد گردید

اختیـار متقاضـى   نامه به  مأخذ کسر حق بیمه ماهانه مشمولین این آیین .5ماده



 تواند هر بار بـا دارا  بیمه شده مى. بین حداقل و حداکثر دستمزد قانونى خواهد بود
نامه از تاریخ ثبت درخواست  سال سابقه پرداخت حق بیمه موضوع این آیین 2بودن 
چنانچه بیمه شده مدتى پس از انقضاى . درصد میزان آن را افزایش دهد 10کتبى 

است افزایش مأخذ حق بیمه را بنماید در این حالت نیـز  درخو) دوسال(موعد مقرر
سـال   درصد خواهد بود و براى مدت اضـافى زایـد بـر دو   10نسبت افزایش همان 

سـال   هاى بعدى نیز موکول به گذشت دو افزایشى صورت نخواهد گرفت و افزایش
  .نامه از تاریخ آخرین افزایش خواهد بود پرداخت حق بیمه موضوع این آیین

مأخذ کسر حق بیمه افرادى که به نحوى از انحاء داراى سابقه پرداخت حق  .هتبصر
گیرنـد توسـط وى بـه اختیـار انتخـاب       نامه قرار مى بیمه بوده و مشمول این آیین

درصد متوسط مبنـاى   10شود مشروط بر اینکه مبلغ انتخابى افزایشى بیش از  مى
  .ماهانه کسر حق بیمه یک سال آخر نداشته باشد

بیمه مشمولین واجد شرایط از تاریخ ثبت تقاضا در هر یک از شعب سازمان  .6هماد
مـاه اسـتحقاق متقاضـى را    ) دو(2سازمان مکلف است ظرف مدت . شود شروع مى

احراز و بالفاصله ضمن تعیین نرخ و میزان حق بیمه ماهانه مراتب را بـه متقاضـى   
حق بیمه به واحد سازمان  ماه فرصت پرداخت  اعالم نماید و متقاضى نیز ظرف یک

  .گردد این صورت موضوع درخواست مزبور منتفى اعالم مى را خواهد داشت در غیر
چگونگى بیمه اتباع ایرانى شاغل یـا غیرشـاغل در کشـورهاى خـارجى بـه       .7ماده

  :ترتیب زیر خواهد بود
متقاضى درخواست خود را طبق فـرم مخصوصـى کـه توسـط سـازمان تهیـه        .1

هاى  سیاسى جمهورى اسالمى ایران تسلیم و نمایندگى هاي گینمایندگردد، به  مى
ها ضـمن تأییـد    روز از تاریخ وصول این قبیل درخواست15سیاسى موظفند ظرف 

تابعیت ایرانى متقاضیان، درخواست آنها را به انضـمام فتـوکپى مـدارك شناسـایى     
         ى بـه سـازمان  اجتمـاع  قـانون تـأمین    58متقاضیان و افراد خانواده موضوع مـاده  

  .ارسال دارند
استحقاق متقاضـى را احـراز و ضـمن     ماه  یکسازمان مکلف است ظرف مدت  .2

هاى سیاسى بالفاصله مراتب  تعیین نرخ و میزان حق بیمه ماهانه از طریق نمایندگى
  .را به متقاضى اعالم نماید

اجتماعى  ان تأمین متقاضیان حق بیمه مربوط را به حساب بانکى که به نام سازم .3
هاى سیاسى افتتاح خواهد شد پرداخت و رسـید پرداخـت را بـه     توسط نمایندگى

  .هاى مزبور ارسال نمایند نمایندگى
هاى سیاسى مکلفند همه ماهه موجودى حساب مزبور را به حسـابى   نمایندگى .4

وضـعیت بـانکى و رسـیدهاى     نماید واریـز و صـورت   که بانک مرکزى مشخص می
  .اجتماعى ارسال دارند حق بیمه را به سازمان تأمین پرداخت 

باشـد و   نامـه مـى   نحوه بیمه این قبیل افراد در سایر موارد تابع مـواد ایـن آیـین    .5
پرداخت حق بیمه مقرره مشمولین این ماده بایستى به پولى صورت گیـرد کـه در   

  .بین سازمان و متقاضى توافق گردیده است قرارداد فیما
هاى سیاسى جمهورى اسالمى ایران در کشورهاى خارجى موظف به  نمایندگى .6

  .نامه به نحو مقتضى به اتباع ایرانى خواهند بود ابالغ مفاد این آیین



در صورتى که پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده متوقـف گـردد و بـین     .8ماده
ه ماه فاصله ایجـاد نشـد   3تاریخ قطع پرداخت حق بیمه و پرداخت مجدد بیش از 

تواند حق بیمه معوقه را به سازمان پرداخت نماید در غیـر ایـن    باشد بیمه شده مى
ـلیم         صورت ارتباط بیمه شده با سـازمان قطـع و ادامـه بیمـه وى موکـول بـه تس
درخواست مجدد و موافقت سازمان خواهد بود که در این صورت مبناى کسر حق 

  .دبیمه این قبیل متقاضیان همان مبناى قبلى خواهد بو
هــاى بازنشســتگى و بازمانــدگان و  شــرایط برقــرارى و میــزان مســتمرى .9مــاده

ازکارافتادگى کلى و همچنین استفاده از خدمات درمانى و بهداشتى عیناً به ترتیب 
  .اجتماعى و تغییرات بعدى آن خواهد بود تعیین شده در قانون تأمین 

وع بیمه به نحوى از انحاء از نامه پس از شر در صورتى که مشمولین این آیین .10ماده
اجتماعى یا سایر قـوانین   نامه خارج و یا طبق قانون تأمین  شمول مقررات این آیین

بایست حق بیمه خود را براسـاس مقـررات دیگـرى پرداخـت نماینـد،       مربوطه مى
موظفند مراتب را کتباً به آگاهى سازمان برسانند تا نسبت به قطع بیمه آنان اقـدام  

صورت عدم اقدام بیمه شده در این زمینه و ادامه پرداخت حق بیمه، حق در . گردد
  .هاى انجام شده مسترد خواهد شد  هاى دریافتى پس از کسر هزینه  بیمه

  
  

بـه اجـراى    نامه اجرایى قانون الزام سازمان تأمین اجتماعى آیین .16

  اجتماعى  قانون تأمین» 3«بندهاى الف و ب ماده 

  )1369اردیبهشت (

  

  کلیات :فصل اول

اجتمـاعى بـه عهـده     قانون تأمین  »3«انجام تعهدات بندهاى الف و ب ماده  .1ماده
باشـد،   شـود مـى   نامه سازمان نامیـده مـى   اجتماعى که در این آیین سازمان تأمین 

نامه طورى عمل نماید که انجام  سازمان مکلف است مطابق فصول و مواد این آیین
  .یابدتعهدات موضوع قانون تحقق 

  :اجتماعى و قانون الزام عبارتند از تعهدات قانونى طبق قانون تأمین  .2ماده
انجام کلیه خدمات کلینیکـى، پـاراکلینیکى، بیمارسـتانى اعـم از پزشـکى و       )الف

  .اجتماعى دندانپزشکى براى بیماران مشمول قانون تأمین 
ز زایمان با پرداخت ها و معاینات طبى و معامالت قبل، حین و بعد ا انجام کمک )ب

  .هاى مذکور بنا به درخواست بیمه شده طبق ضوابط مقرر وجه نقد به جاى کمک
دیده که قـدرت کـار خـود را از     شدگان آسیب توانبخشى و تجدید فعالیت بیمه )ج

  .اند و اقدام بر اشتغال به کارهاى مناسب آنان دست داده
ه منظور اعاده سالمت یا بـراى  که ب) پروتز و اورتز(تحویل وسایل کمک پزشکى  )د

  .روند جبران نقص جسمانى و یا تقویت یکى از حواس به کار می
اجتماعى با تغییرات و اصالحات بعدى آن و  سایر تعهدات مندرج در قانون تأمین  )و

  .اجتماعى در رابطه با درمان مصوبات شوراى عالى تأمین 



 جهت مشمولین تـأمین » 2«سازمان موظف است تعهدات مندرج در ماده  .3ماده
اجتماعى را از امکانات واحدهاى بهداشتى درمانى تحت مالکیت و استیجارى خود و  

شود، و یا بخش دولتى و در صورت نیاز از  یا آنها که در آینده بدین منظور ایجاد مى
هاى رسمى مصـوب مـورد عمـل وزارت بهداشـت،       بخش خصوصى براساس تعرفه

هاى مربوط به آن را از محل سـهم درمـان     راهم و هزینهدرمان و آموزش پزشکى ف
نامـه   اجتماعى و سایر منابع مالى مندرج در آیـین  قانون تأمین » 29«موضوع ماده 

  .تأمین و پرداخت نماید
هـاى بیمارسـتانى تحـت مالکیـت      از ظرفیت تخت% 20حداکثر تا میزان ـ 1تبصره 

اجتمـاعى   ان اورژانس غیر تأمین هاى اشغالى توسط بیمار سازمان با احتساب تخت
بیمه خانواده محترم شهدا، اسرا، مفقودین و جانبـازان و   بضاعت، به بیماران غیر بى

  .صورت رایگان اختصاص دارد بضاعت به بیمه بى بیماران غیر
بضاعت آن عده از مددجویان کمیتـه امـداد امـام و      منظور از بیماران بىـ 2تبصره 

که داراى کـارت درمـان   ) غیرخودکفا(ن جنگ تحمیلى سازمان بهزیستى مهاجری
باشد و  هاى ذیربط مى رایگان از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى و سازمان

  .گردند همچنین سایر بیمارانى است که با تشخیص رئیس بیمارستان معرفى مى
اجتمـاعى   هاى تحت مالکیت سازمان تـأمین   در شهرهایى که بیمارستانـ 3تبصره 

ها مکلفند با اولویت پذیرش مشـمولین   گونه بیمارستان باشد این منحصر به فرد مى
هاى یک و دو سایر بیماران نیازمند به درمان را به   اجتماعى و با رعایت تبصره تأمین 

هـاى    هاى درمان طبق تعرفـه   موجب ارجاع پزشک معالج و در ازاى دریافت هزینه
  .مصوب مورد پذیرش قرار دهند

اجتماعى که به طـور اورژانـس    بیمه شده تأمین  در صورتى که بیمار غیرـ 4ره تبص
بسترى شده است و قادر به پرداخت کل هزینه بیمارستان نباشد به میزان هزینـه  

هـاى   تخـت % 20پرداخت نشده با تأیید رئیس بیمارستان به شرط آن که بیش از 
، درمان و آمـوزش پزشـکى   بیمارستانى اشغال نشده باشد به عهده وزارت بهداشت

  .بوده با ارایه صورتحساب از محل مطالبات این وزارت تأمین و تصفیه خواهد شد

  ان اجرایى کار :فصل دوم

نامه طبق ارکانى بـه شـرح ذیـل     این آیین» 2«انجام تعهدات مقرر در ماده  .4ماده
  :توسط سازمان عملى خواهد بود

  .اجتماعى ستاد نظارت بر درمان مشمولین تأمین  .1
  .هیئت مدیره سازمان .2

  :اعضاى ستاد نظارت عبارتند از .5ماده
  .رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان که ریاست ستاد را به عهده خواهد داشت  ـ
  .معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى  ـ
  .معاون وزیر کار و امور اجتماعى  ـ
  .اجتماعى تأمین  شدگان در شوراى عالى نماینده بیمه  ـ
  .نماینده رئیس سازمان برنامه و بودجه  ـ
  .نماینده وزیر اموراقتصادى و دارایى  ـ

نفر از اعضـا رسـمیت یافتـه و تصـمیمات آن بـا       4جلسات ستاد حداقل با  .6ماده



نامـه   باشد نحوه تشکیل جلسات ستاد به موجب آیین اکثریت رأى موافق معتبر مى
  .ستاد اجرا خواهد شد داخلى است که پس از تصویب

  :وظایف و اختیارات ستاد نظارت به شرح ذیل است .7ماده
رسیدگى و اظهارنظر نسبت به عملکرد سازمان در امور درمان و نظارت بر امور  )الف

  .هاى سازمان درمان واحدهاى بهداشتى و درمانى و بیمارستان
مـاعى در ارتبـاط بـا    اجت اتخاذ تصمیم در سایر وظایفى که شوراى عالى تأمین  )ب

نامه اعم از تشکیالت، بودجه و اعتبارات مراکز درمانى و دفاتر  قانون الزام و این آیین
  .نماید اسناد پزشکى به ستاد نظارت محول می

اجتمـاعى   به منظور بررسـى و حـل مشـکالت درمـانى مشـمولین تـأمین        .تبصره
رت و متشکل از افراد زیر کمیسیون نظارت بر درمان در هر استان زیر نظر ستاد نظا

  .شود تشکیل مى
  .اى بهداشت و درمان استان مدیرعامل سازمان منطقه  ـ
  .مدیرکل کار و امور اجتماعى استان  ـ
  .اجتماعى استان مدیرکل سازمان تأمین   ـ
  .نماینده درمانى سازمان  ـ
فى اجتماعى به انتخاب شوراهاى اسالمى کار یا معر شدگان تأمین  نماینده بیمه  ـ

  .اداره کل کار و امور اجتماعى استان
نامه و  رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان مسؤول اجراى مفاد این آیین .8ماده

باشـد، بـه منظـور تحقـق کامـل       مصوبات ستاد نظارت و هیئت مدیره سازمان مى
نامه و نظارت بر اجراى آن موظف اسـت حـوزه معاونـت     تعهدات مقرر در این آیین

اجتماعى را در تشکیالت سازمان ایجاد و فردى را به سمت  مولین تأمین درمان مش
حـدود  . اجتماعى منصوب نمایـد  معاون مدیرعامل در امور درمان مشمولین تأمین 

وظایف و اختیارات و همچنین تشکیالت مورد نیاز این معاونت توسط هیئت مدیره 
. اجرا ابالغ خواهد شدسازمان تعیین و تدوین و پس از تصویب ستاد نظارت جهت 

هاى تحت مالکیت و استیجارى سازمان  ضمناً رؤساى واحدهاى درمانى و بیمارستان
اجتماعى بـا تأییـد و    امور درمان مشمولین تأمین  به پیشنهاد معاون مدیرعامل در

  .حکم مسوولین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى منصوب خواهند شد

  منابع مالى :فصل سوم

  :نامه عبارتند از این آیین 2منابع مالى براى انجام تعهدات مقرر در ماده  .9ماده
  .اجتماعى قانون تأمین  29از مأخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده % 9 )الف
  .اجتماعى شدگان تأمین  درآمدهاى ناشى از ارایه خدمات به غیربیمه )ب
  .ذخیره درمان )ج
  .قوقى براى امور درمانکمک و هدایاى اشخاص حقیقى و یا ح )د

  نحوه انجام تعهدات :فصل چهارم

  :گیرد نامه به دو صورت انجام مى این آیین 2تعهدات درمانى موضوع ماده  .10ماده
روش درمان مستقیم با استفاده از کلیـه امکانـات درمـانى تحـت مالکیـت و       )الف

مراکـز  استیجارى سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى و همچنـین  



هـاى دولتـى    ها، نهادها و ارگان ها، سازمان  بهداشتى درمانى و بیمارستانى وزارتخانه
  .طرف قرارداد

هاى پزشـکى   روش درمانى غیرمستقیم از طریق خرید خدمات پزشکان، گروه )ب
  .هاى بخش خصوصى بیمارستان

م اجتماعى کـه از امکانـات روش درمـان مسـتقی     بیماران مشمول تأمین ـ 1تبصره 
کنند و همچنین مشمولینى که با معرفى سازمان طبق ضوابط مقرره به  استفاده مى

نمایند از پرداخت هرگونه هزینه درمـانى   بخش خصوصى طرف قرارداد مراجعه مى
  .معاف خواهند بود

اجتماعى که رأساً به بخش خصوصى طرف قرارداد  بیماران مشمول تأمین ـ 2تبصره 
   1.باشند پرداخت فرانشیز مى نمایند موظف به مراجعه مى

اجتماعى که به طور اورژانس به بخش  کل هزینه درمان مشمولین تأمین ـ 3تبصره 
نمایند پس از تأیید اورژانس بودن طبق ضوابط شوراى عـالى   خصوصى مراجعه مى

  .باشد اجتماعى به عهده سازمان مى تأمین 
أیید شـوراى عـالى پزشـکى    اجتماعى در صورتى که با ت مشمولین تأمین ـ 4تبصره 

براى انجام درمان به کشورهاى خارجى اعزام شوند پس از مراجعـه و ارایـه اسـناد    
هاى ریالى مربوط براساس مصوبه ارزى شوراى عالى پزشکى توسـط    مثبته، هزینه

  .سازمان پرداخت خواهد شد
انى سازمان مکلف است براى عقد قرارداد خدمت با پزشکان و مؤسسات درم .11ماده

تشخیص بخش دولتى و خصوصى و همچنین بررسـى مـدارك و اسـناد پزشـکى     
هـا و   اجتماعى دفاتر رسیدگى به اسناد پزشکى در تهران و استان مشمولین تأمین 

  .هایى که نیاز باشد، ایجاد نمایند شهرستان
کلیه واحدهاى درمانى وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى  .12ماده

اجتمـاعى را بـدون دریافـت وجهـى پذیرفتـه و       بیماران مشـمول تـأمین   مکلفند 
هاى رسمى خود با ارایـه اسـناد و مـدارك      هاى انجام شده را براساس تعرفه  هزینه

  .مثبته از سازمان دریافت دارند
سازمان با توجه به عملکرد واحدهاى درمانى وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش   .تبصره

توانـد در مقـاطعى مبلغـى را     اجتماعى مى درمان مشمولین تأمین پزشکى در رابطه با 
الحساب در وجه واحدهاى درمانى ذیربط پرداخت و از محل مطالبات آنان  صورت علی به

این قبیل واحدها موظفند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تـاریخ دریافـت   . تصفیه نماید
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 تـأمین قـانون  3 مـاده ) الف و ب( هاىبنداجراىبهاجتماعىتأمینسازمانالزامقانونواحدهماده
پزشکىآموزشودرمانبهداشت،وزارتبهوابستهدرمانىواحدهاىکلیه 1368 مصوباجتماعى

براساسراشدهانجامىها هزینهواقداماجتماعىتأمینبیمه شدهبیمارانپذیرشبهنسبت مکلفند
ومـذکور بنددرمقررتکلیفبهنظر ».دنمایندریافتاجتماعى تأمینسازماناز مصوبىها تعرفه
تأمینسازمانالزاموآنهاباقراردادعقدطریقازخصوصىبخشپزشکى خدماتازاستفادهجواز

درمانبهداشتوزارتعملموردمصوبىها تعرفهبراساسمربوط ىها هزینهپرداختبهاجتماعى
بیمـاران «داشـته مقـرر کهالذکر فوققانوناجرایىنامه آیین 10 ماده 2 تبصره، پزشکىآموزشو

بـه موظـف نماینـد  مىمراجعهقراردادطرف خصوصىبخشبهرأساًکهاجتماعىتأمینمشمول
.نداردقانونبامغایرتى»باشند مىفرانشیزپرداخت



  .قطعى اقدام نمایندوجه نسبت به ارایه اسناد مثبته هزینه و تصفیه حساب 
هـایى کـه در آینـده     کلیه واحدهاى آموزشى موجود سازمان و بیمارستان .13ماده

ریزى آموزشى وزارت بهداشت، درمان و   شوند براساس برنامه داراى توان آموزشى مى
اجتمـاعى و رعایـت ایـن     آموزش پزشکى با اولویت در پذیرش مشـمولین تـأمین   

  .خود ادامه خواهند دادنامه به خدمات آموزشى  آیین

  مقررات ادارى و مالى :فصل پنجم

نامه را همه  این آیین» 2«سازمان مکلف است هزینه تعهدات مقرر در ماده  .14ماده
اجتمـاعى و ذخیـره    قانون تـأمین   29ساله تحت عنوان سهم درمان براساس ماده 

  .درمان در بودجه خود منظور نماید
یرعامل سازمان مکلف است کل هزینه واحدهاى رئیس هیئت مدیره و مد .15ماده

درمانى و بیمارستانى تحت مالکیت سازمان و همچنین هزینه درمـان مسـتقیم در   
رابطه با واحدهاى دولتى طـرف قـرارداد و هزینـه درمـان غیرمسـتقیم بـا بخـش        

در قالـب بودجـه    14خصوصى طرف قرارداد را به مأخذ سهم درمان موضوع ماده 
اجتماعى تهیه، جهت تأیید بـه هیئـت مـدیره سـازمان و      تأمین درمان مشمولین 

  .تصویب به ستاد نظارت ارایه نماید
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان بودجه هریک از واحدهاى درمانى  .16ماده

واحدهاى درمانى مکلفند طبق بودجه و  .را همراه با ضوابط اجرایى ابالغ خواهد نمود
  .ندضوابط ابالغى عمل نمای

سازمان مکلف است حقوق و مزایاى شغلى آن دسته از مستخدمین شاغل  .17ماده
نامـه اسـتخدامى سـازمان     هاى درمانى متعلق به خود را کـه تـابع آیـین     در شبکه

باشند و ردیف تشکیالت سازمانى دارند را با ضوابطى که بـراى کارکنـان خـود     مى
  .جرا درآوردبه مرحله ا 1369جارى است تطبیق و از اول سال 

سازمان موظف است حقوق و مزایاى مستخدمین داراى ردیف تشکیالت ـ 1تبصره 
هـاى درمـانى     نامه استخدامى سازمان را مادامى که در شبکه سازمانى غیرتابع آیین

صورت  باشند با سایر کارکنان مورد تطبیق قرار داده و به متعلق به سازمان شاغل مى
  .تفاوت تطبیق پرداخت نماید

العاده اضافه کار به کارکنان شاغل در واحدهاى درمانى طبق  پرداخت فوق ـ2تبصره 
نامه استخدامى سازمان و همچنین پرداخت سایر مزایاى غیرمستمر براسـاس   آیین

  .مقررات فعلى مانند کارکنان سازمان خواهد بود
ه طور تصمیمات الزم در مورد پرداخت حقوق و مزایاى مستخدمین مأمور ب .18ماده

  .اعم در شوراى عالى تأمین اجتماعى اتخاذ خواهد شد
جمـع امـوال و    امین سازمان در واحدهاى درمانى تحـت عنـوان صـاحب    .19ماده

مالى با انتخاب و پیشـنهاد مـدیرعامل سـازمان و تأییـد مقـام وزارت       مسوول امور
حد بهداشت، درمان و آموزش پزشکى با حکم سازمان منصوب و زیر نظر ریاست وا

مالى سازمان و براساس ضـوابط مقـرر انجـام     درمانى و تحت نظارت اداره کل امور
  :وظیفه نموده و اهم وظایف آن به شرح زیر است

  .مالى واحد درمانى اداره امور .1
  .حفظ و نگهدارى اموال، حساب اموال .2



  .حفظ اسناد دفاتر مالى .3
  . ها ارى حسابها طبق دستورالعمل نگهد نگهدارى و تنظیم حساب .4
  .ها ها، اوراق بهادار و سایر دارایى  ها، سپرده  نگهدارى و تحویل وجوه نقدینه .5
  .نظارت بر کلیه خریدها و احراز صحت و سالمت آنها .6
  .پیشنهاد انتصاب و انتقال ابواب جمعى تحت سرپرستى .7
  .راتطبق بودجه مصوب ابالغى و کنترل اعتبا ها  انجام و پرداخت هزینه .8
حساب ماهانه به سازمان و همچنین تهیه ترازنامـه   تهیه و ارسال به موقع صورت .9

  .پایان سال مالى
هـاى   تهیه و تنظیم به موقع بودجه سالیانه واحد مربـوط طبـق دسـتورالعمل     .10

  .صادره سازمان
هاى بانکى الزم اعـم از حسـاب پرداخـت و درآمـد از طریـق       کلیه حساب .20ماده

  .نامه مالى سازمان افتتاح خواهد شد بق آیینسازمان و ط
هاى بانکى پرداخت حداقل با دو امضاء یکى  هاى صادره از حساب کلیه چک .21ماده

مالى به اتفاق امضاء رئیس بیمارستان  با امضاء ثابت صاحب جمع اموال و رئیس امور
  .هد بودو یا امضاء کسى که رئیس بیمارستان تعیین خواهد نمود قابل پرداخت خوا

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان مکلف است دسـتورالعمل نگهـدارى    .22ماده
گـردان را هماهنـگ بـا     حساب درمان مستقیم و غیرمستقیم و نحوه پرداخـت تنخـواه  

  .نامه تهیه و ابالغ نماید ماه از تاریخ تصویب این آیین  سیستم مالى سازمان، ظرف یک
مـالى واحـدهاى    ب جمع اموال و مسوول امورشرح وظایف اجرایى صاح .23ماده

نامه پس از تأیید  این آیین 19درمانى و واحدهاى تحت سرپرستى با توجه به ماده 
اجتمـاعى   هیئت مدیره سازمان و تصویب ستاد نظارت بر درمان مشمولین تـأمین  

  .توسط سازمان ابالغ خواهد شد
داشتى تحت عنوان حساب سازمان مکلف است حساب جداگانه غیرقابل بر .24ماده

اجتماعى در هر یک  شدگان تأمین  بیمه درآمد حاصله از ارایه خدمات درمانى به غیر
هاى مذکور طبق دستورالعمل مربوط در پایان  از مراکز درمانى افتتاح و مانده حساب

ـله از درمـان غیـر        هرماه به حساب متمرکز اختصاصى تحـت عنـوان درآمـد حاص
  .گردد منتقل خواهد شد نک عامل سازمان مفتوح مىشدگان که در با بیمه
شدگان موضوع ماده  بیمه وجوه متمرکز در حساب درآمد حاصله از درمان غیر .25ماده
ها و  نامه به منظور ساخت و تعمیر و نگهدارى و توسعه و تجهیز بیمارستان این آیین 24

  .گرفتهاى تحت مالکیت و استیجارى مورد مصرف قرار خواهد  درمانگاه
شدگان و همچنـین مانـده    بیمه مانده حساب درآمد حاصله از درمان غیر .26ماده

التفاوت سهم درمان مصوب و سـهم درمـان بـه     حساب سهم درمان مصوب و مابه
سال مالى در ترازنامه سازمان در حسابى تحـت عنـوان    میزان وصولى در پایان هر

هاى آتـى بـه تشـخیص     ا سالحساب ذخیره درمان منظور و در سال مالى بعد و ی
نامـه و سـاخت و تجهیـز و توسـعه      ایـن آیـین  » 2«سازمان در رابطه با مفاد ماده 

هـا و   ها و خرید زمین مورد نیاز بـراى سـاخت بیمارسـتان    ها و درمانگاه بیمارستان
ها مصرف خواهد شد، اتخاذ هرگونه تصمیم دیگر در این حساب با شوراى  درمانگاه

  .عى استاجتما عالى تأمین 



التفاوت سهم درمان مصوب با سهم درمان به میزان وصولى حسب مورد  مابه .تبصره
اجتماعى و یا به هنگام تهیه ترازنامه سازمان تعیـین   با تصویب شوراى عالى تأمین 

  .خواهد گردید
خرید زمین و ساختمان جهت واحدهاى درمانى تحت مالکیـت از محـل    .27ماده

   .باشد مصوب طبق مقررات سازمان مىسهم درمان تا حد بودجه 
هاى مربوط به پروتز و اورتز و یا تحویل این وسـایل طبـق     پرداخت هزینه .28ماده

  .ضوابطى خواهد بود که با پیشنهاد سازمان به تصویب ستاد نظارت خواهد رسید
) ملکى و اسـتیجارى (واحد درمانى تجویزکننده در سیستم درمان مستقیم  .تبصره

د مکلف به تحویل یا پرداخت وجه این وسایل به بیماران منطقه خـود  برحسب مور
  .باشند مى

نامه معامالت جدید سازمان تصویب و ابالغ نشده مقررات  مادامى که آیین .29ماده
لکن واحدهاى درمـانى از  . فعلى مراکز درمانى تحت مالکیت قابل عمل خواهد بود

  .باشند ان مىنامه مالى سازم نظر مقررات مالى تابع آیین
ها و مراکز درمانى تحت مالکیت و اسـتیجارى سـازمان مکلـف     بیمارستان .30ماده

هستند نسبت به تأمین کلیه نیازهاى خود اعم از استخدام پرسنل یا خرید اثاثیه و 
هاى صادره از  تجهیزات درمانى و غیره براساس بودجه مصوب ابالغى و دستورالعمل

  .سازمان رأساً اقدام نمایند

  سایر مقررات :فصل ششم

چنانچه تجهیزات پزشکى و اقالم دارویى واحدهاى تحت مالکیت سازمان  .31ماده
که در روش فعلى نظیر واحدهاى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى تأمین 

تواند رأسـاً از منـابع داخلـى بـا      گردد تکافوى نیاز واحدها را ننماید سازمان مى مى
  .ون تأمین اجتماعى از خارج تأمین نمایدقان 110رعایت ماده 

در واحـدهاى درمـانى تحـت    ... هاى درمانى خودکفایى و پـرکیس و  طرح .32ماده
  مالکیت و استیجارى سازمان به منظور ارایه خدمات هرچه بهتر به مشمولین تأمین

هاى مربـوط بـه مـورد اجـرا      اجتماعى زیر نظر ستاد نظارت برحسب دستورالعمل
ها از بودجه مصوب واحدهاى  هد شد و هزینه ناشى از اجراى این طرحگذاشته خوا

  .گردد درمانى تأمین مى
اجتمـاعى   سازمان ملزم است به منظور ارشاد بیماران مشـمولین تـأمین    .33ماده

  .سیستم ارجاع بیماران در بین مراکز درمانى خود را به وجود آورد
و  61سریعتر و بهتـر مـواد    سازمان متعهد است درخصوص اجراى هرچه .34ماده
  .ریزى و اقدامات اجرایى را معمول دارد اجتماعى برنامه قانون تأمین  88

سازمان با همکارى وزارتین کار و امور اجتماعى بهداشت، درمان و آموزش  .35ماده
هـاى بهداشـت     پزشکى و مشارکت کارفرمایان نسبت بـه توسـعه و تـأمین شـبکه    

  .نماید کارگرى اقدام می
به استثناى شـهرهایى  (مراکز درمانى تحت مالکیت و استیجارى سازمان  .36ادهم

 تواننـد در صـورت دارا   مـى ) هاى منحصر به فرد است که سازمان داراى بیمارستان
اجتماعى و با رعایت  بودن امکانات الزم و با رعایت اولویت پذیرش مشمولین تأمین 



هاى   اران متقاضى را در قبال اخذ هزینهنامه سایر بیم این آیین» 3«تبصره یک ماده 
  .مصوب بپذیرد هاى  درمانى براساس تعرفه

و همچنـین ایـن مـاده بیمـاران     » 3«مـاده  » 3«چنانچه در رابطه با تبصره  .تبصره
هاى درمانى باشند بنابه   شدگان خدمات درمانى دولت و یا سایر بیمه متقاضى بیمه

گونـه واحـدهاى    ویب سـتاد نظـارت ایـن   پیشنهاد مدیریت واحدهاى درمانى و تص
توانند براساس قراردادهاى منعقده با مؤسسات ذیربط نسبت به پذیرش  درمانى مى

بیماران آنها اقدام نماید هزینه درمان این نوع بیماران طبق ضوابط مقرر در قرارداد و 
هاى مصوب وصول و عیناً به حساب غیرقابل برداشت درآمـد واریـز     براساس تعرفه

  .خواهد شد
هایى که مراکز بهداشتى درمانى وزارت بهداشت، درمان و آموزش  در محل .37ماده

اجتماعى قادر  شدگان تأمین  پزشکى در موارد ارایه خدمات درمانى سرپایى به بیمه
ـا بـه       به تهیه و تدوین صورتحساب نیستند نحوه پرداخت خـدمات ارایـه شـده بن

موزش پزشکى پس از تصویب ستاد نظارت در پیشنهاد معاونت بهداشت، درمان و آ
  .صورت تعرفه ثابت تعیین خواهد شد هاى مصوب به  چهارچوب تعرفه

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى نیازهـاى بهداشـتى و درمـانى     .38ماده
هاى بهداشت از قبیـل دارو، لـوازم و ابـزار      مراکز تحت مالکیت و استیجارى و خانه

پرتونگارى و نظایر آنها را و همچنین ارز مـورد نیـاز در ایـن     پزشکى، آزمایشگاهى،
رابطه را همانند سایر مراکز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـکى تـأمین و در   

  .اختیار سازمان قرار دهد
نامه به موجب تبصره یک ماده واحده قانون الزام سازمان به اجراى  این آیین .39ماده

) تبصره15(ماده  39فصل و  6اجتماعى در  انون تأمین ق» 3«بندهاى الف و ب ماده 
  .به تصویب رسید 1369در اردیبهشت ماه 

  

  
قانون تأمین  )38(نامه اجرایى قانون الحاق یک تبصره به ماده  آیین. 17

  اجتماعى 

  )18/3/1373( 1354مصوب 

  

 اجتماعى و قانون تأمین ) 38(کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى مشمول مواد  .1ماده

اجتماعى  هاى اجتماعى سابق مکلفند کلیه مطالبات سازمان تأمین   قانون بیمه) 29(

کاران و مهندسین  از مقاطعه) شود نامه به اختصار سازمان نامیده مى که دراین آیین(

قـانون تـأمین   ) 38(مشاور را برابر مفاد ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 

ـ مصوب    کـل   %)5(ـ پس از درخواسـت سـازمان از محـل    26/2/1372اجتماعى 

  .پرداخت نمایند کارکرد و آخرین قسط نگهدارى شده، به سازمان 

ماه از )3(نامه مکلفند حداکثر ظرف مدت  کلیه کارفرمایان مشمول این آیین .2ماده

که (هاى موضوع ماده یک  نامه فهرست کامل پیمان االجرا شدن این آیین تاریخ الزم



را بـا مشـخص   ) خاتمه، تعلیق یا فسخ قرارداد آنان یک سال گذشته استاز تاریخ 

نمودن شماره و تاریخ پیمان، نام پیمانکار و مهندسین مشاور، بـه سـازمان تـأمین    

، )شامل ارزى و ریالى(اجتماعى ارایه نمایند و در مورد اعالم مبلغ کل کارگر پیمان  

قـانون  ) 29(اجتماعى و  ن تأمین قانو) 38(و آخرین قسط موضوع مواد%) 5(میزان 

هاى اجتماعى سابق نگهدارى شده نزد کارفرما تا تاریخ شروع و خاتمه یا فسخ   بیمه

یا تعلیق پیمان، محل اجراى کار و شرح مختصرى از موضوع پیمـان، نحـوه تهیـه    

و آخرین اقامتگاه قـانونى پیمانکـار و   ) به عهده کارفرما، پیمانکار و یا هر دو(مصالح 

در مورد قراردادهایى که پس از ابـالغ  . هندسین مشاور با سازمان همکارى نمایندم

گردند در صورت عدم ارایه مفاصا  یابند یا تعلیق یا فسخ مى نامه خاتمه مى این آیین

حساب از سوى پیمانکار ظرف یک سال از تاریخ خاتمه، تعلیق یـا فسـخ قـرارداد،    

  .ه به سازمان اعالم نمایدکارفرما مکلف است مراتب را ظرف یک ما

نامه بـه   سازمان مکلف است در مورد قراردادهاى موضوع ماده یک این آیین .3ماده

  :ترتیب زیر اقدام نماید

در مورد قراردادهایى که حق بیمه آنها طبـق قـانون و براسـاس آراى هیئـت     ) الف

حـق  اجتماعى قطعى شده است، بدهى  قانون تأمین ) 44(تجدیدنظر موضوع ماده 

 )20(بیمه را مجدداً به پیمانکار یا مهندسین مشاور ابالغ و چنانچه حداکثر ظـرف  

روز از تاریخ ابالغ مجدد، آن را به سازمان پرداخت نکند سازمان بدهى را کتبـاً بـه   

  .کارفرما اعالم نماید

در مورد قراردادهایى که حق بیمه آنها قطعى نشده است، پس از قطعیت بدهى ) ب

  .اقدام شود» الف«ق بند بایستى طب

نامه مربوط  این آیین) 3(کارفرمایان مکلفند بدهى قطعى شده موضوع ماده  .4ماده

شود حداکثر ظرف  به پیمانکاران و مهندسین مشاور را که توسط سازمان اعالم مى

قانون ) 38(و آخرین قسط موضوع مواد %) 5(روز از تاریخ ابالغ، از محل )25(مهلت 

هاى اجتماعى سابق تأمین و به حساب سازمان   قانون بیمه) 29(عى و اجتما تأمین 

  .واریز نمایند

سازمان مجاز است جهت اخذ اطالعات مربوط بـه قراردادهـا، بـه اسـناد و      .5ماده

مدارك در اختیار کارفرمایان مراجعه نماید و کارفرمایان درخصوص ارایه مدارك و 

  .داسناد مورد نیاز سازمان، همکارى نماین



  هاى تشخیص مطالبات  نامه هیئت آیین .18

شوراى عالى تأمین اجتماعى )24/5/1373( مصوب
1

  

  
ـلیم    1354قانون تأمین اجتمـاعى مصـوب تیـر مـاه      45در اجراى ماده  نحـوه تس

اعتراض و درخواست تجدیدنظر و ترتیب رسیدگى و صدور رأى و ابالغ و تشـکیل  
و  43و  42مطالبات موضوع مواد  هاى بدوى و تجدیدنظر تشخیص جلسات هیئت

  . نامه خواهد بود قانون مذکور به شرح مواد این آیین 44
ـیدگى  نحوه تسلیم اعتراض کارفرمایان به میزان حق بیمه و  .1ماده متفرعات آن جهت رس

  :در هیئت بدوى به شرح زیر خواهد بود
که کارفرما بـه   پس از ابالغ مورد مطالبه به کارفرما از سوى سازمان، در صورتى .1

تواند ظرف سى روز از تاریخ ابالغ مورد مطالبه، اعتراض  میزان آن معترض باشد مى
درج و مبلـغ  ) فرم شماره یک ضـمیمه (خود را در فرم اعتراض به میزان حق بیمه 

ریال بابت هزینه رسیدگى به واحد اجرایى پرداخت و رسید آن را همراه بـا   6000
   2.ا نمایندگى ذیربط تسلیم نمایدفرم تکمیل شده، به شعبه ی

هاى سـازمان مکلفنـد اعتـراض منـدرج در فـرم را در دفتـر        شعب و نمایندگی .2
، یک 1هاى وارده ثبت نموده و ضمن تعیین وقت رسیدگى در ذیل فرم شماره   نامه

حضور کارفرما، وکیل یا نماینده وى در جلسه . نسخه از آن را به کارفرما ابالغ نمایند
  . ى بالمانع استرسیدگ

الزحمه رسـیدگى   در صورتى که کارفرما کالً یا جزئاً ذیحق تشخیص داده شود حق
   3.به حساب پرداخت حق بیمه وى منظور و یا مسترد خواهد شد

تواند اعتراض خود را به وسیله تلگراف یا پست سفارشى دو قبضه  کارفرما مى .تبصره
ین صورت تاریخ قبض پستى یا تاریخ قبض در ا. به واحد مربوطه سازمان ارسال دارد

  . شود مخابره تلگراف، تاریخ اعتراض به مورد مطالبه سازمان محسوب مى
تواند  نامه در خصوص تکالیف و اختیارات کارفرما مى کلیه مراحل موضوع این آیین .2ماده

ـا بـر    گ توسط وکیل یا نماینده او صورت گیرد مشروط بر اینکه این حق در وکالتنامـه ی
ها موکـول بـه    به هر حال رسیدگى به پرونده توسط هیئت. نمایندگى تصریح شده باشد

                                                
 5درباره ابطال بند مـاده   اداري عدالت دیوان عمومی هیئت 11/7/1378مورخ 280 شمارهدادنامه  .1

قـانون  43 مـاده درمقـرر شـرح بـه مقـنن حکـم اینکهبهنظر-الف: دارد می مقررنامه  این آیین
تشخیصهاى هیئتتشکیلضرورتمفیدآنبعدى ىها اصالحیهو 1354 مصوباجتماعى تأمین

مذکورمادهدرمندرجحقوقىوحقیقى اشخاصنمایندگانازمشخصىتعدادبابیمهحقمطالبات
مغایرمذکورهاى هیئتتعداداعضاءدرتقلیللحاظبهاعتراضموردنامه آیین5مادهیکبنداست،
دیوانقانون 25 ماده دومقسمتبهاستنادبابنابراین. استخصوصایندرقانونگذارصریححکم

هاى کارگاهانتقالونقلبابدرغیررسمىقراردادهاىاینکهبهنظر) ب. گردد مىابطالادارىعدالت
 مفاداستگردیدهاعالممعتبرونافذشرطىوقیدگونه هیچ بدون 37 مادهشرحبهقانونمشمول

تحقـق بـه منـوط راغیررسمىقراردادهاى اعتبارکهدرآمد 137 بخشنامهبقسمت - 3- 2بند 
اسـتناد بهوشود مى داده تشخیصالذکر فوقمادهاطالقمخالفاستکردهخاصقیودوشرایط

».گردد مىابطالادارىعدالتدیوانقانون 25 مادهدومسمتق
.استگردیدهمنتفىدرآمدجدید 9/1 بخشنامهموجببههزینهپرداخت  .2
.استگردیدهمنتفىدرآمدجدید 9/1 بخشنامهموجببههزینهپرداخت  .3



  . احراز هویت کارفرما یا وکیل یا نماینده او خواهد بود
و  43مطالبات مطابق مـواد  هاى بدوى و تجدید نظر تشخیص  ترکیب هیئت .3ماده
ضا سه سال و معرفى مدت نمایندگى هر یک از اع. قانون تأمین اجتماعى خواهد بود 44

   .نماید ها را سازمان رأساً تعیین می دبیر هیئت. باشد مجدد آنان بالمانع مى
هاى بدوى و تجدیدنظر توسط رئیس هیئـت مـدیره و    تعداد جلسات هیئت .4ماده
  . عامل تعیین خواهد شد مدیر
ها و ترتیب رسیدگى و صدور رأى بـه شـرح    نحوه تشکیالت جلسات هیئت .5ماده
  . خواهد بودزیر 

هـاى تجدیـدنظر بـا     نفر و هیئـت  3حداقل  رهاى بدوى با حضو جلسات هیئت .1
سازمان مکلف است زمـان تشـکیل   . یابد نفر از اعضاء رسمیت مى 4حضور حداقل 

  .1جلسات را به اطالع کلیه اعضا برساند
ـا       .2  هر یک از اعضا در صورت عدم امکان حضـور در جلسـه بایـد مراتـب را در رابطـه ب

ـاى تجدیـدنظر بـه دبیـر      ها و در رابطه با هیئت هاى بدوى به شعبه یا نمایندگى هیئت ه
   .اطالع دهند که امکان حضور جانشین در جلسه هیئت میسر باشدهیئت مربوطه به نحوى 

در صورت عدم حضور هر یک از اعضاى اصلى جلسات با شرکت عضو جانشـین   .3
  . تشکیل خواهد شد

ها سه جلسه متوالى یا شش جلسه متناوب  ک از اعضا هیئتدر صورتى که هر ی .4
ها خـوددارى نمایـد سـازمان     در سال بدون عذر موجه از حضور در جلسات هیئت
  . تقاضاى جانشین او را از مراجع مربوطه خواهد نمود

ها طبق گزارش دبیر هیئت پـس از   عدم حضور غیرموجه هر یک از اعضا هیئت .5
و اداره ) هاى بـدوى  در مورد هیئت(شعبه یا نمایندگى کسب نظر رئیس هیئت به 

این  4با رعایت بند ) هاى تجدیدنظر در مورد هیئت(هاى تشخیص مطالبات  هیئت
  . ماده جهت تعیین جانشین اعالم خواهد شد

  . 2هاى بدوى و تجدیدنظر با اکثریت آراء اعضا حاضر نافذ خواهد بود تصمیمات هیئت .6
و رأى یا قرار صادره باید به امضـاء کلیـه اعضـا حاضـر در     صورتجلسه رسیدگى  .7

اى کـه در   در صورتى که رأى یا قرار به اکثریت صادر شود در نسـخه . جلسه برسد
شود نظر اقلیت به طور مشروح و مستدل نوشته خواهد شد و  سازمان نگهدارى مى

ت رأى را در سایر نسخ نظر اقلیت درج نشده فقط اعضاء اقلیت با ذکـر کلمـه اقلیـ   
  . امضاء خواهند کرد

نویس رأى اعضا هیئت تجدیدنظر تغییر کنـد   در صورتى که پس از امضاء پیش .8
عضو جدید موظف است پـاکنویس رأى را بـه جـاى عضـو سـابق بـا ذکـر کلمـه         

  . امضاء نماید» االصول علی«
  :باشد ها به شرح زیر مى ها براى طرح در هیئت  گردش کار پرونده .6ماده

                                                
،عدالت اداري یواندعمومىهیئت11/7/1387مورخ 280 شمارهدادنامه«به موجب  5 ماده1 بند  .1

.»استشدهابطالاستآمده نامه آییناینعنوانذیلدرکه
لحاظبه8/3/1379مورخادارىعدالتدیوان عمومىهیئت 107 شمارهدادنامهموجببهبنداین  .2

.استشدهابطال 43 مادهبامغایرت احراز



ها، مدارك و اسـناد خـود را بـه     تواند تا قبل از طرح پرونده در هیئت ارفرما مىک .1
  . واحد اجرایى ذیربط جهت ضبط در پرونده تسلیم نماید

اعتراضات وارده به ترتیب تاریخ ثبت آنها در دفتر هیئت رسیدگى و در صـورت   .2
خارج  ضرورت تسریع در تعیین تکلیف، حسب تشخیص سازمان، پرونده مورد نظر

  . از نوبت رسیدگى خواهد شد
  :وظایف و اختیارات و ترتیب رسیدگى هیئت بدوى به شرح زیر است .7ماده

قـانون تـأمین    45و  43هیئت بدوى از وظایف و اختیـارات مصـرحه در مـواد     .1
  .نماید اجتماعى تبعیت می

ده و در هیئت بدوى با توجه به اعتراض کارفرما و بررسى و مطالعه محتویات پرون .2
صورت حضور کارفرما پس از استماع توضیحات وى مبادرت به صدور رأى یا قـرار  

  . خواهد نمود
شعبه یا نمایندگى موظف است حداکثر ظرف یک ماه با توجه به قرار صادره بـه   .3

پرونده رسیدگى و نتیجه امر را کتباً به همراه پرونده مربوطه به هیئت بدوى ارسال 
  . نماید

ابالغ رأى هیئت بدوى بایستى در ورقه ابالغ رأى، مراتب قطعیت یا امکان هنگام  .4
  . اعتراض صراحتاً ذکر شود

نحوه تسلیم اعتراض کارفرمایان و سـازمان بـه رأى هیئـت بـدوى جهـت       .8ماده
  :رسیدگى در هیئت تجدیدنظر به شرح زیر خواهد بود

 000/500/1بـیش از   پس از ابالغ رأى هیئت بدوى در صورتى که مورد مطالبه .1
بوده و کارفرما، سازمان و یا هر دو به میزان مـورد مطالبـه معتـرض باشـند      1ریال

فرم (» فرم اعتراض به رأى هیئت بدوى«روز از تاریخ ابالغ رأى،  20ظرف بایستى 
  . را تکمیل و به واحد ابالغ کننده رأى تسلیم نمایند) ضمیمه 2شماره 

ى هیئت بدوى از سوى کارفرما صورت گرفته باشد در صورتى که اعتراض به رأ .2
در هیئت تجدیدنظر به واحد  "هزینه رسیدگى"ریال بابت  000/12کارفرما بایستى 

بـه   2فرم شماره  )الف و ب(اجرایى پرداخته و رسید آن را همراه با تکمیل قسمت 
  .2واحد مزبور تسلیم نماید

وى سازمان صورت گیرد سازمان در صورتى که اعتراض به رأى هیئت بدوى از س .3
ذکر و قسـمت   »2«فرم شماره  )ب(مکلف است دالیل خود را مشروحاً در قسمت 

سازمان مکلف است با دعوت از کارفرمـا نسـبت بـه    . فرم را نیز تکمیل نماید )الف(
  . طرح اعتراض سازمان در هیئت تجدیدنظر اقدام نماید

رأى هیئت بدوى معترض باشند هر  در صورتى که هم کارفرما و هم سازمان به .4
  . را جداگانه تکمیل خواهند نمود »2« یک فرم شماره

فـرم اعتـراض بـه رأى هیئـت     «تاریخ اعتراض کارفرما و یا سازمان، تاریخ ثبـت   .5

                                                
 بخشنامهواجتماعىتأمینقانون43همادبه :یافتهافزایشریال000/500/1بهریال000/200از  .1

.شودرجوعدرآمدجدید 9/2
2 شمارهفرم)بوالف( قسمتتکمیلصرفاًواستمنتفىدرآمدجدید 9/1 بخشنامهموجببه  .2

.شود مى انجام



  . خواهد بود )1(در سازمان با رعایت تبصره ماده » بدوى
  .رأى هیئت بدوى خواهد بودتاریخ ابالغ رأى به سازمان همان تاریخ صدور فرم اعالم  .6

  :وظایف و اختیارات هیئت تجدیدنظر و ترتیب رسیدگى آن به شرح زیر است .9ماده
قانون تـأمین   45و  44هیئت تجدیدنظر از وظایف و اختیارات مصرحه در مواد  .1

  . نماید اجتماعى تبعیت می
طالعـه و  هیئت تجدیدنظر با توجه به اعتراض کارفرما به رأى هیئـت بـدوى و م   .2

بررسى محتویات پرونده و استماع توضـیحات معتـرض یـا معترضـین در صـورت      
  .حضور، مبادرت به صدور رأى یا قرار خواهد نمود

قرارهاى صادره توسط هیئت تجدیدنظر به سازمان ابالغ و سازمان مکلف اسـت   .3
ا پرونـده  ماه از تاریخ ابالغ، قرار را اجرا و به هیئت مربوطه همراه ب 2حداکثر ظرف 

  . اعاده نماید
 8ماده  2و بند  1ماده  1موضوع بند (تجدیدنظر در میزان هزینه رسیدگى  .10ماده

  .1توسط هیئت مدیره انجام خواهد گرفت) نامه این آیین
در مواردى که شخص حقوقى از ارائه اسناد و مدارك خوددارى و یا از انجام  .11ماده

قـانون   40و  39مه مربوطه را طبق مـواد  بازرسى جلوگیرى کند و سازمان حق بی
هـاى   تأمین اجتماعى تعیین و مطالبه نماید، در صورت احراز موضوع توسط هیئت

  . تشخیص مطالبات، بدهى جزئاً یا کالً قابل تغییر نخواهد بود
  . ها باید داراى خصوصیات زیر باشد آراء صادره توسط هیئت .12ماده

  . ل بوده و قاطع اختالف باشدها باید موجه و مدل رأى هیئت .1
هـاى   ها مبهم تشخیص داده شود مراتـب بـه هیئـت    در مواردى که رأى هیئت .2

  . ها مکلفند به موضوع رسیدگى نمایند صادرکننده رأى منعکس و هیئت
ن رخ و یا سایر اشتباهات بـی  هرگاه در تنظیم رأى اشتباه در حساب یا سهو قلم .3

  . اصالح نمایدبایست رأى را  دهد هیئت مى
  :ها باید شامل نکات و موارد زیر باشد رأى هیئت .13ماده

  . شماره و تاریخ صدور رأى .1
  . نام و نشانى و مشخصات کامل کارفرما یا کارفرمایان .2
   .)در صورت ارائه برگ وکالت یا نمایندگى(نام وکیل یا نماینده کارفرما  .3
  . ع فعالیت آننام و مشخصات کامل کارگاه با ذکر نو .4
  . نام واحد سازمانى ارجاع کننده پرونده به هیئت .5
  .مشخصات هیئت صادرکننده رأى .6
  . خالصه جریان پرونده و مفاد اعتراض کارفرما یا سازمان .7
شماره و تاریخ صدور برگ اعالم بدهى و تاریخ ابالغ آن به کارفرما و تاریخ ثبـت   .8

  . هاى وارده واحد اجرایى ر دفترنامهفرم اعتراض کارفرما یا سازمان د

  تصمیم هیئت )ب

  :شود باید حاوى نکات زیر باشد تصمیم هیئت که در قسمت آخر نوشته مى
  . صمیم قطعى در مورد حق بیمهت .1

                                                
.نداردموضوعیت 10 مادهدرآمدجدید 9/1 بخشنامهموجببه .1



  . تصمیم قطعى در مورد جرائم و خسارات تأخیر .2
  :ها به شرح زیر است نحوه ابالغ آراء هیئت .14ماده

در موقع ابالغ باید یک نسـخه از  . به سازمان وکارفرما ابالغ گردد آراء صادره باید .1
رأى به کارفرما تسلیم و نسخه دوم که به رؤیت رسیده است جهت اقدام به سازمان 

  . اعاده شود
ابالغ سازمان یا به وسیله نیروهاى انتظامى و  ابالغ رأى به کارفرما به وسیله مأمور .2

آیین دادرسى مدنى براى ابالغ حکم محـاکم مقـرر   بر اساس ضوابطى که در قانون 
   1.گردیده است، انجام خواهد گرفت

  :در موارد زیر به اعتراض کارفرما رسیدگى نخواهد شد .15ماده
فاقد نام و نام خانوادگى، امضاء یا مهر یا اثر انگشت » فرم اعتراض«در مواردى که  .1

  . کارفرما و تاریخ باشد
  . وکالت یا نمایندگى معترض قابل احراز نباشد در مواردى که ادعاى .2

باشد در دویست و شصـت و   ماده و یک تبصره مى 15نامه که مشتمل بر  این آیین
شوراى عالى تأمین اجتماعى به تصویب رسید  24/5/1373چهارمین جلسه مورخ 

نامـه بـه واحـدهاى     از تاریخ ابالغ این آیـین  7/11/1354نامه مصوب مورخ  و آیین
  . گردد ایى سازمان ملغى مىاجر
  
  

قانون  )81(ماده  )1(نامه اجرایى قانون الحاق یک تبصره به بند  آیین .19

  اجتماعى  تأمین 

  )8/12/1375(اصالحى  و) 6/4/75(مصوب 

  
مورخ  20003/51بنا به پیشنهاد شماره  6/4/1375هیئت وزیران در جلسه مورخ 

ماده واحـده قـانون   ) 1(استناد تبصره اجتماعى و به  سازمان تأمین  12/10/1374
ـ مصـوب     قانون تأمین ) 81(ماده ) 1( الحاق یک تبصره به بند ـ   1374اجتمـاعى 

  :نامه اجرایى قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود آیین
انـد و بـه تبـع آن     شدگان متوفى که مجدداً ازدواج دایم کرده همسران بیمه .1ماده

است، از تاریخ فوت شوهر دوم مجدداً و با رعایت مقـررات  مستمرى آنها قطع شده 
  .شوند مربوط از مستمرى یاد شده برخوردار مى

شدگان متوفى که مشمول قانون تأمین  مستمرى آن دسته از همسران بیمه .تبصره
اجتماعى بوده و شوهر دوم آنها قبل از تاریخ اجراى این قانون فوت کرده است، در  

یم دیگرى اختیار نکرده باشند، حسب درخواست کتبى ایشان صورتى که شوهر دا
   2.شود از تاریخ فوت شوهر دوم پرداخت مى

. شود نامه شامل فوت همسر سوم و بعد از آن نمى مستمرى موضوع این آیین .2ماده

                                                
.21/1/1379مصوبمدنىاموردر انقالبو عمومى هاى دگاهدا دادرسى آیینقانون 83 - 67 مواد :نک .1
 عبـارت به»کتبىدرخواستارائهومراجعهتاریخاز«عبارت،8/12/75مصوباصالحیهموجببه  .2

استیافتهتغییر»دومشوهرفوتتاریخازایشانکتبىدرخواست حسب«



  .مالك تشخیص و شناسایى شوهر دوم و فوت او مدارك رسمى مثبته است
حق بیمـه  %) 3( ین قانون صرفاً از محل سه درصدبار مالى ناشى از اجراى ا .3ماده

هـاى    شود و سازمان برنامه و بودجه موظف است حـق بیمـه   سهم دولت تأمین مى
الحساب در بودجه کل کشـور منظـور و بـه     سهم دولت را همه ساله و به طور علی

  .اجتماعى واریز کند حساب سازمان تأمین 
  
  

اجتمـاعى در   قانون تأمین 40ه نامه ضوابط و نحوه اعمال ماد آیین .20

  دهند  نمی اشخاص حقوقى که دفاتر قانونى ارائه مورد

  شوراى عالى تأمین اجتماعى 5/4/1378مصوب 

  

اشخاص حقوقى که از ارائه دفاتر قانونى به سازمان خوددارى و در تمـام یـا    .1ماده
د را به هاى هر سال مالى صورت مزد و حقوق و حق بیمه کارکنان خو برخى از ماه

قانون منحصراً براى  40سازمان ارسال و پرداخت نکرده باشند، مشمول اعمال ماده 
  .گیرند هاى مذکور قرار مى سال مالى و یا ماه

هاى مالیاتى کـه    دستمزد کارکنان اشخاص حقوقى مذکور موجود در حوزه .2ماده
الى مبنـاى  براساس آن مالیات تکلیفى تعیین و دریافت گردیده است در هر سال م

  .گیرد الرأس قرار مى صورت علی محاسبه و مطالبه حق بیمه آنان به
در مواردى که دستمزد مبناى پرداخت مالیات تکلیفـى در حـوزه مالیـاتى     .تبصره

هـاى حقـوق و     موجود نباشد و یا امکان دسترسى به آن وجود نداشته باشد، هزینه
ج در اظهارنامـه مالیـاتى شـخص    هاى مرتبط با آنهـا منـدر    دستمزد و سایر هزینه

حقوقى موجود درحوزه مالیاتى مربوط به سال مالى مـوردنظر، مبنـاى محاسـبه و    
  .گیرد الرأس قرار مى صورت على مطالبه حق بیمه به

هاى دستمزد از طرق مندرج   در کلیه مواردى که امکان دسترسى به هزینه .3ماده
أمین اجتمـاعى مجـاز اسـت بـا     و تبصره آن میسـر نگـردد، سـازمان تـ     2در ماده 
بردارى کارگاه، تعداد کارکنـان   هاى کارشناسى و با درنظر گرفتن پروانه بهره بررسى

هایى که صورت مزد و حقوق و حق بیمه ارسال و پرداخت نموده  آن در سال یا ماه
هاى مشـابه، تعـداد    است و عنداللزوم با استفاده از تعداد کارکنان شاغل در فعالیت

در این حالت دستمزد مبناى محاسبه حق . ن شخص حقوقى را تعیین نمایدکارکنا
  .آید الرأس از رابطه زیر به دست می صورت علی بیمه به

جمع حداقل و حداکثر دستمزد ماهانه مشمول کسر حق بیمـه زمـان محاسـبه    «
در تعداد کارکنان برآورد شـده و   ، نتیجه آن تقسیم بر سه سپس ضرب2در ضرب

  »هاى مورد نظر سال مالى تعداد ماه
نهمین جلسه  و یک تبصره دردویست و نود ماده 4نامه مشتمل بر  این آیین .4ماده

  .به تصویب رسید 5/4/1378شورایعالى تأمین اجتماعى مورخ 
  
  



اتباع کشورهاى  نامه نرخ و مأخذ حق بیمه حوادث ناشى از کار آیین .21

  المللى کار  ن بینسازما )19(نامه شماره  ملحق شده به مقاوله

  14/6/1380مصوب 

  
مورخ  28608/52بنا به پیشنهاد شماره  14/6/1380هیئت وزیران در جلسه مورخ 

سازمان تأمین اجتماعى و به استناد تبصره الحاقى بـه الیحـه قـانونى     17/3/1379
ـ مصوب ) 5(اصالح ماده  نامه نرخ و مأخذ حق  ـ آیین 1378قانون تأمین اجتماعى 

) 19(نامـه شـماره    ادث ناشى از کار اتباع کشورهاى ملحق شده به مقاولـه بیمه حو
  :المللى کار را به شرح زیر تصویب نمود سازمان بین

سـازمان  ) 19(نامـه شـماره    کلیه اتباع کشـورهاى ملحـق شـده بـه مقاولـه      .1ماده
 المللى کار که طبق قوانین و مقررات مربوط در ایران به کار اشـتغال دارنـد در   بین

  :گیرند هاى زیر قرار مى مقابل حوادث ناشى از کار تحت پوشش حمایت
  . خدمات درمانى تا بهبود حادثه دیده )الف
  .غرامت دستمزد )ب
  . غرامت نقص عضو )پ
  .از کارافتادگى جزیى )ت
  . از کارافتادگى کلى ناشى از کار )ث
  . فوت در اثر حادثه ناشى از کار )ج

ر خارجه و کار و امور اجتماعى مکلفند کشـورهاى ملحـق   هاى امو  وزارتخانه .تبصره
المللى کار را به سازمان تأمین اجتماعى  سازمان بین) 19(نامه شماره  شده به مقاوله

ـ معرفى نمایند نامه سازمان نامیده مى ـ که از این پس دراین آیین   .شود 
مات اولیه را براى در صورت وقوع حادثه ناشى از کار، کارفرما مکلف است اقدا .2ماده

جلوگیرى از تشدید وضع حادثه دیده به عمل آورد و مراتب را ظرف سه روز ادارى 
در صورتى که کارفرما بابت اقدامات اولیـه  . صورت کتبى به اطالع سازمان برساند به

هاى جارى   هاى یاده شده را طبق تعرفه  اى شده باشد سازمان هزینه متحمل هزینه
  . ایدنم خود پرداخت مى

در صورتى که ثابت شود وقوع حادثه ناشى از کار در اثر عدم رعایت مقررات  .تبصره
حفاظت فنى و بروز بیمارى ناشى از عدم رعایت مقررات بهداشتى و احتیاطى الزم 

هـاى مربـوط بـه      از طرف کارفرما یا نمایندگان کارفرما بوده است سـازمان هزینـه  
قـانون تـأمین   ) 66(پردازد و طبق مـاده   ه را مىها و غیر معالجه، غرامات، مستمرى

ـ مصوب    . نماید هاى یاد شده را از کارفرما وصول مى  ـ هزینه 1354اجتماعى 
نامـه را بـه کـار     کارفرمایانى که اتباع کشورهاى موضوع ماده یک این آیـین  .3ماده
و مادامى نویسى کارکنان یاد شده نزد سازمان اقدام  گمارند مکلفند نسبت به نام مى

) 4(که اتباع خارجى نزد آنان اشتغال دارند حق بیمه آنان را همه ماهه طبق مـاده  
  . نامه پرداخت نمایند این آیین

حقوق و مزایاى پرداخت شده به  %)3(نامه  نرخ حق بیمه مشموالن این آیین .4ماده
 ه سازمانآنان است که هر ماه توسط کارفرما از حقوق و مزایاى تبعه بیگانه کسر و ب

  . شود پرداخت مى



 قانون 8ماده  نامه ادامه بیمه به طور اختیارى موضوع تبصره آیین. 22

  تأمین اجتماعى 

   26/6/1385مصوب 

  اجتماعى عالى تأمین شوراي 20/11/1386اصالحى مورخ  و

  

افرادى که به عللى غیر از علل مندرج در قـانون تـأمین اجتمـاعى مصـوب      .1ماده
ــاه   1339اردیبهشــت  ــأمین اجتمــاعى مصــوب تیرم ــانون ت ــف  1354و ق از ردی

الذکر مشمول بیمه  شدگان خارج شده یا بشوند در صورتى که طبق قوانین فوق بیمه
توانند با  روز سابقه پرداخت حق بیمه مى 30بازنشستگى باشند، با دارابودن حداقل 

   1.مه دهندصورت اختیارى ادا نامه بیمه خود را به توجه به مقررات این آیین
نامه بـراى اسـتفاده از تعهـدات     سهم حق بیمه متقاضیان موضوع این آیین .2ماده

موضوع قانون تأمین اجتمـاعى بابـت بیمـه بازنشسـتگى، فـوت و ازکارافتـادگى و       
قانون برابر تبصـره   3ماده ) ب(و ) الف(هاى موضوع بندهاى  همچنین بابت حمایت

  .باشد مى% 26قانون مجموعاً  8ماده 
هاى موضوع این ماده  حق بیمه مربوط به حمایت%) 3(پرداخت سه درصد ـ 1تبصره 

  .قانون تأمین اجتماعى به عهده دولت خواهد بود 28براساس ماده 
سازمان تأمین اجتماعى مکلف است ترتیب معاینه پزشکى کلیه متقاضیان ـ 2تبصره 

   2.بیمه اختیارى را قبل از انعقاد قرارداد بدهد
ـله در   9کلیه متقاضیان بیمه اختیارى که در تاریخ تقاضا بیش از ـ 3تبصره  ماه فاص

پرداخت حق بیمه آنان به هر دلیل به وجود آمده باشد، بدواً مورد معاینه پزشـکى  
  .گیرند قرار مى

شدگانى که طبق گواهى پزشک معتمد سازمان قبل از درخواسـت   بیمهـ 4تبصره 
توانند از حمایت مربـوط بـه    شوند، نمى اده مىبیمه اختیارى ازکارافتاده تشخیص د

   3.مند شوند ازکارافتادگى بهره
چنانچه متقاضى در بدو قرارداد به بیمارى یا عارضه خاصـى مبـتال باشـد در    ـ 5تبصره 

تواند از مستمرى ازکارافتادگى کلى برخوردار گردد که به بیمارى یا عارضه یا  صورتى مى
  .نقص عضو دیگرى عالوه بر بیمارى، عارضه یا نقص عضو اولیه دچار شده باشد

تحت تکفل آنان در استفاده از خدمات درمانى متقاضیان بیمه اختیارى و افراد ـ 6تبصره 
سازمان هیچگونه تعهدى در . باید بدواً با معرفى سازمان مورد معاینه پزشکى قرار گیرند

. گردد، نخواهـد داشـت   هایى که مربوط به قبل از انعقاد قرارداد مى قبال درمان بیمارى
سال از تاریخ قطع  2از سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند و کمتر  5کسانى که حداقل 
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.است شده
قبل« عبارتازپیش»پزشکىکمیسیوننظرطبق« عبارت20/11/1386مورخاصالحیهموجببه  .3

»سـازمان معتمـد پزشـک گـواهى طبـق «عبارتآنجاىبهواستشدهحذف»...ازدرخواست
.استشدهآن جایگزین



سال تمام سابقه پرداخت  10ارتباط آنان با سازمان گذشته باشد و همچنین کسانى که 
  .باشند حق بیمه داشته باشند از شمول این تبصره مستثنى مى

نامه براى کسانى که بـیش از   مبناى پرداخت حق بیمه مشمولین این آیین .3ماده
د عبارت است از میانگین مبنـاى پرداخـت   سال سابقه پرداخت حق بیمه دارن 10

روز قبل از تاریخ ثبت تقاضاى ادامه بیمه به طـور اختیـارى    360حق بیمه آخرین 
مشروط بر اینکه مبلغ مزبور کمتر از حداقل دستمزد مبناى پرداخـت حـق بیمـه    

سال سابقه  10مبناى پرداخت حق بیمه مشمولینى که کمتر از . زمان تقاضا نباشد
ق بیمه دارند به انتخاب متقاضى بین حداقل و حداکثر دستمزد شاغلین پرداخت ح
   1.خواهد بود

ابتداى هر سال به میزان درصدى که طبق مقررات مصوب شوراى عـالى  از  .تبصره
شدگان  گردد، مبناى کسر حق بیمه، بیمه کار به سطوح دستمزد شاغلین اضافه مى

  .یابد افزایش مى
بیمه از حداقل دستمزد کمتر و از حداکثر دستمزد  قدر هر حال مبناى پرداخت ح

  .مصوب شوراى عالى تأمین اجتماعى بیشتر نخواهد بود
مـاه از تـاریخ ثبـت درخواسـت      2سازمان تأمین اجتماعى حـداکثر ظـرف    .4ماده

متقاضى در دفتر شعبه یا نمایندگى مکلف است استحقاق یـا عـدم اسـتحقاق وى    
  .را مشخص و مراتب را کتباً به متقاضى اعالم نمایدجهت استفاده از بیمه اختیارى 

روز فرصت دارد جهت  20متقاضى از تاریخ اعالم موافقت سازمان به وى حداکثر  .5ماده
اى که تقاضاى خود را به آن تسلیم نمـوده اسـت    انعقاد قرارداد بیمه اختیارى به شعبه

تاریخ شروع بیمه اختیارى . ایدا امضاء قرارداد حق بیمه مربوطه را پرداخت نمبمراجعه و 
  .باشد حداکثر از تاریخ ثبت تقاضا در دفتر شعبه یا نمایندگى مى

بیمه شده اختیارى مکلف است، بعد از انعقاد قرارداد، حق بیمه مربوطه را ماهانه  .6ماده
پرداخت نماید، در غیر این صورت قرارداد منعقده باطل و ادامه بیمه موکـول بـه ارائـه    

نامـه   مجدد و انعقاد قرارداد جدید با رعایت کلیه شرایط مقرر در ایـن آیـین   درخواست
در صورتى که متقاضى خارج از موعد مقرر نسبت به پرداخـت حـق بیمـه    . خواهد بود

  .اقدام نموده باشد مبلغ پرداختى پس از کسر هزینه ادارى مسترد خواهد شد
ده متوقـف گـردد و بـین    در صورتى که پرداخت حق بیمه از طرف بیمه ش .تبصره

ماه فاصله ایجـاد نشـده    3تاریخ قطع پرداخت حق بیمه و پرداخت مجدد بیش از 
ایـن  تواند حق بیمه معوقه را به سازمان پرداخت نماید در غیر  باشد، بیمه شده مى

ـلیم درخواسـت     صورت ارتباط بیمه شده با سازمان قطع و ادامه بیمه وى موکول بـه تس
  .ان خواهد بودمجدد و موافقت سازم

شرایط برقرارى هر یک از تعهدات مورد قرارداد و میزان آن عیناً به ترتیـب   .7ماده
  .تعیین شده در قانون تأمین اجتماعى و تغییرات بعدى آن خواهد بود

در این نوع ...) غرامت دستمزد، کمک باردارى و کمک ازدواج و(تعهدات کوتاه مدت 
  .باشد مورد تعهد نمى) درصد 26بیمه به مأخذ  با در نظر گرفتن میزان حق(بیمه 

حداکثر سن پذیرش تقاضاى متقاضى بیمه اختیارى براى مردان و زنـان  ـ 1تبصره 
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   1.خواهد بود سال تمام در تاریخ ثبت تقاضا 50
در صورتى که سن متقاضى در زمان ثبت تقاضا بیش از سنین مذکور باشد پذیرش 

پرداخت حق بیمه قبلى معادل مدت مـازاد   درخواست وى منوط به داشتن سابقه
  .سنى مقرر خواهد بود

شـدگان متقاضـى بیمـه اختیـارى کـه یـک بـار در اجـراى          کلیـه بیمـه  ـ 2تبصره 
نامه قرارداد تنظیم و حق بیمـه پرداخـت نمـوده     هاى مربوطه و این آیین  نامه آیین

با رعایت سایر  باشند بدون رعایت شرط سنى و باشند، حداکثر تا سه مرتبه مجاز مى
  .نامه، قرارداد مجدد تنظیم نمایند مقررات این آیین

سال سابقه پرداخت حق بیمـه   10شدگان متقاضى که حداقل  کلیه بیمهـ 3تبصره 
  .داشته باشند، از اعمال شرط سنى معاف خواهند بود

هاى مشمول قانون تـأمین اجتمـاعى یـا     شدگان اختیارى که درکارگاه بیمه .8ماده
یابند قرارداد بیمه اختیارى آنان ملغى  اى اشتغال مى هاى حمایتى بیمه صندوقسایر 

  .و ادامه پرداخت بیمه اختیارى منوط به انعقاد قرارداد جدید خواهد بود
نامـه طبـق مقـررات     شدگانى که قبل از اجراى این آیین بیمه اختیارى بیمه .9ماده
اى عالى تأمین اجتماعى و یـا  شور 8/10/1380و  8/8/1364هاى مصوب   نامه آیین

 1386نامه از اول سال  به نحوى از انحاء برقرار گردیده است، طبق مقررات این آیین
  .یابد تطبیق و بیمه آنان ادامه مى

به تصویب شوراى  26/6/85تبصره در تاریخ  11ماده و  10نامه در  این آیین .10ماده
  .باشد قابل اجرا مى 1/8/1385عالى تأمین اجتماعى رسیده و از تاریخ 

  

  

) 2(اصالح تبصره  ماده واحده قانون) ب(جزء  5نامه اجرایی بند  آیین .23

قانون ) 79(و تبصره ماده ) 77(و ) 72(قانون اصالح مواد ) 76(الحاقی ماده 

  )76(و الحاق دو تبصره به ماده  1354مصوب تأمین اجتماعی 

  )26/12/1385مصوب ( 1380مصوب  ـ 1371مصوب 

  
 77197بنا به پیشنهاد مشترك شـماره   26/12/85هیئت وزیران در جلسه مورخ 

هاى کار و امور اجتمـاعى، بهداشـت، درمـان و آمـوزش       وزارتخانه 28/6/85مورخ 
ماده واحده قانون ) ب(جزء ) 5(پزشکى و سازمان تأمین اجتماعى و به استناد بند 

و تبصره مـاده  ) 77(و ) 72(مواد قانون اصالح ) 76(الحاقى ماده ) 2(اصالح تبصره 
مصوب ) 76(و الحاق دو تبصره به ماده  1354قانون تأمین اجتماعى مصوب ) 76(

  :نامه اجرایى بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود آیین 1380مصوب 1371
کارهایى است که در آن عوامل فیزیکى، شیمیایى،  آور کارهاى سخت و زیان .1ماده

ژیکى محیط کار غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال بیمه شده تنشى مکانیکى، بیولو

                                                
 دانرمبراى«جایگزین»سال 55 زنانومردانبراى« عبارت20/11/1386مورخاصالحیهموجببه  .1

سیزدهمین جلسه هیئـت   3، مجدداً به موجب بند استشدهامتم»سال 40 زنانبراى وسال 45
.سال تعیین شده است 50حداکثر سن  11/11/89امناي صندوق تأمین اجتماعی مورخ 



شود کـه   در وى ایجاد مى) جسمى و روانى(هاى طبیعى  به مراتب باالتر از ظرفیت
  .از آن باشد نتیجه آن بیمارى شغلى و عوارض ناشى

  :شوند آور موضوع این ماده به دو گروه تقسیم مى مشاغل سخت و زیان
توان  آور با ماهیت شغلى وابستگى دارد اما مى ه صفت سخت و زیانمشاغلى ک )الف

با به کارگیرى تمهیدات بهداشتى، ایمنى و تـدابیر فنـى مناسـب توسـط کارفرمـا      
  .آورى آنها را حذف نمود سختى و زیان

آور بوده و با به کارگیرى تمهیدات بهداشتى،  مشاغلى که ماهیتاً سخت و زیان )ب
ـا کـاهش یافتـه ولـى      توسط کارفرما، سخت و زیان ایمنى و تدابیر فنى آورى آنه

  .گردد آورى آنها حفظ مى کماکان سخت و زیان
کارگران موضوع قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقـالب اسـالمی ایـران و    . تبصره

ـ مصـوب    جنگ تحمیلی و معلولین عادي و شاغلین سخت و زیـان  ـ و   1367آور 
ـ مصوب  اصالحات بعدي آن و قانون ح ـ که شـاغل در    1368فاظت در برابر اشعه 

هـا،   هـاي دولتـی، شـهرداري    ها، مؤسسات و شرکت وزارتخانه(هاي اجرایی  دستگاه
باشند، در  می) هایی که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر نام است ها و سازمان بانک

امه ن آور مشمول این آیین مورد بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان
اجراي این تبصره در مورد نیروهاي مسلح منوط به اذن مقـام معظـم   . خواهند بود

  1.باشد فرماندهی کل قوا می
» الف«و نوع آن گروه ) 1(آور بودن مشاغل موضوع ماده  تعیین سخت و زیان .2ماده

ها، وزارت بهداشت و درمان و  حسب درخواست کارگر، کارفرما، تشکل» ب«و گروه 
امور اجتماعى و سازمان تأمین اجتماعى در هر کارگاه  ى، وزارت کار وآموزش پزشک

با بررسى سوابق، انجام بازدید و بررسى شرایط کـار توسـط کارشناسـان بهداشـت     
اى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى و بازرسان کار وزارت کار و امور  حرفه

ر اسـتانى موضـوع ایـن    هاى بدوى و تجدیـد نظـ    اجتماعى و با تأیید توسط کمیته
  . گیرد نامه انجام مى آیین

نامه که استاندارد حدود تمـاس   این آیین )1(ماده » الف«در موارد مشمول بند  .تبصره
هـا    آور وجود دارد اتخاذ تصمیم قطعى در کمیته شغلى عوامل بیمارى زا و سخت وزیان

زارت بهداشت، درمان و اى و گیرى و اظهارنظر کارشناسان بهداشت حرفه مستلزم اندازه
  .آموزش پزشکى و یا سایر مراکز داراى مجوز از وزارتخانه یاد شده است

نامه تمام یا برخى از  هاى دایر که از تاریخ تصویب این آیین کارفرمایان کارگاه .3ماده
مشاغل آنها در کمیته بدوى و تجدیدنظر استانى یا شـوراى عـالى حفاظـت فنـى،     

شود مکلفند ظـرف دو سـال از تـاریخ ابـالغ      ه شده یا مىآور شناخت سخت و زیان
تصمیم قطعى کمیته یا شورا حسب مورد نسبت به ایمن سازى عوامـل و شـرایط   
محیط کار مطـابق حـد مجـاز و اسـتانداردهاى مشـخص شـده در قـانون کـار و         

                                                
ـاعی و       27/4/1389تصویبنامه مـورخ   1این تبصره به موجب بند  .1 وزیـران عضـو کمیسـیون امـور اجتم

ـ   ـارت ب ـانون     تبصـره «: ود ازدولت الکترونیک اصالح شده که متن قدیم آن عب نحـوه  «ــ مشـمولین ق
بازنشستگى جانبازان انقالب اسالمى ایران و جنگ تحمیلى و معلولین عادى و شاغلین مشاغل سـخت  

ـانون    » ، و اصطالحات بعدى آن1367آور مصوب  و زیان حفاظـت در برابـر   «و همچنـین مشـمولین ق
  ».ات مربوط خواهند بودتابع قوانین و مقرر» و اصالحات بعدى آن 1368اشعه؛ مصوب 



و سایر قوانین موضوعه در ) مصوب شوراى عالى حفاظت فنى(هاى مربوط   نامه آیین
را ) 1(ماده » الف«آورى مشاغل موضوع بند  ینه اقدام و صفت سخت و زیاناین زم

نامه براى بررسى و  این آیین) 8(حذف و نتیجه را کتباً به کمیته بدوى موضوع ماده 
  .تأیید گزارش نمایند

گـردد،   هایی که پس از تصویب قانون یادشـده ایجـاد مـی    در مورد کارگاه ـ1تبصره 
هـاي کـار و امـور     ند به منظور اخذ گواهی الزم از وزارتخانهکارفرمایان مربوط مکلف

اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر رعایت ایمنی و بهداشـت و  
هاي  وزارتخانه. استاندارد بودن آنها طبق قانون وزارت کار تقاضاي خود را ارائه نمایند

مراتب تأیید یا عدم تأیید  یادشده موظفند ظرف یک ماه از طریق سامانه الکترونیکی
رعایت استانداردها را به متقاضیان اعالم و در صورت عدم تأیید، مراتب را براي رفع 

ها مشروط  به هرحال اجازه فعالیت این قبیل کارگاه. نقص به متقاضیان اعالم نمایند
  1.باشد به اخذ گواهی یادشده می

بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـکى   هاى کار و امور اجتماعى و   وزارتخانهـ 2 تبصره
آور شناخته شده است و یا طبـق   زیانو  هایى که مشاغل آنها سخت مکلفند کارگاه

گردد پس از گذشت مهلت مقرر در ایـن   آور تعیین مى و زیان  نامه سخت این آیین
  .ماده بازدید و نتیجه را کتباً به کمیته بدوى استان گزارش نمایند

آور را حداقل سالى یک  فند شاغلین در کارهاى سخت و زیانکارفرمایان مکل .4ماده
بار به منظور آگاهى از روند سالمتى و تشخیص به هنگام بیمـارى و پیشـگیرى از   
فرسایش جسمى و روحى آنان توسط مراکز بهداشتى و درمانى مورد معاینـه قـرار   

سازمان تأمین هاى مربوط ضبط و یک نسخه از آن را به   داده و نتیجه را در پرونده
  .اجتماعى ارایه نمایند

تغییر شغل بیمه شده که در معرض فرسایش جسمى و روحـى ناشـى از   ـ 1تبصره 
بینـى شـده در    آور باشد بر اساس مقـررات پـیش   زیان اشتغال در کارهاى سخت و

  .گیرد قانون کار صورت مى
مصوب ـ   عىقانون تأمین اجتما) 90(معاینات قبل از استخدام طبق ماده ـ 2تبصره 
  . گیرد انجام مىـ  1354
مـاده واحـده   » الـف «جزء ) 2(در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در بند ـ 3تبصره 

و تبصره ) 77(و ) 72(قانون اصالح مواد ) 76(الحاقى ماده ) 2(قانون اصالح تبصره 
، )76(و الحاق دو تبصره بـه مـاده    1354قانون تأمین اجتماعى مصوب ) 76(ماده 

ـ سازمان تأمین اجتماعى ضمن انجام تعهدات قانونى 1380ـ مصوب 1371مصوب 
قانون تأمین اجتمـاعى از  ) 90(هاى وارده را مطابق ماده   نسبت به بیمه شده هزینه

  .کارفرماى مربوطه وصول خواهد نمود
قانون کار مقررات و ضوابط انجـام معاینـات   ) 96(ماده ) 1(به استناد تبصره  .5ماده

نامه اعم از قبل از استخدام و ادوارى اختصاصى و  این آیین) 4(وع ماده پزشکى موض
هاى   نامه هر گونه معاینه پزشکى دیگر در این ارتباط مطابق با دستور العمل و آیین

                                                
وزیران عضـو کمیسـیون امـور اجتمـاعی و دولـت       27/4/1389نامه مورخ  تصویب 2به موجب بند   .1

  .شود اصالح می) 2(اضافه و عنوان تبصره ماده یادشده به تبصره ) 3(به ماده ) 1(الکترونیک تبصره 



  .جارى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى خواهد بود
م بـراى  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى موظف است تمهیدات الز .تبصره

ـا شـرح وظـایف سـازمان     هـاى   اعالم نتایج معاینات موضوع این ماده را متناسب ب
  .عمل آورده ربط ب ذي

کمیته بدوى استان موظف است حسب گزارش کارشناسان موضـوع مـاده    .6ماده
آور به ترتیب در  بررسى و در صورت تأیید، حذف یا کاهش صفت سخت و زیان) 2(

یک مراتب را براى خـروج کارگـاه از شـمول ایـن      ماده» ب«و » الف«مشاغل بند 
ربط ابالغ نماید و در صورت عـدم حـذف صـفت سـخت و      نامه به مراجع ذي آیین
ظرف مهلت مقرر، مطابق قانون کـار از  » الف«آورى محیط کار در مشاغل بند  زیان

هاى کار و امور اجتماعى، بهداشت و درمـان و آمـوزش پزشـکى از      سوى وزارتخانه
  . آید عمل میه صالح اقدام الزم ب مراجع ذيطریق 
هاى   در صورتى که گزارش کارشناسان موضوع این ماده پس از تأیید کمیته .تبصره

بدوى و تجدید نظر استانى حسب مورد حاکى از عـدم کـاهش یـا حـذف عوامـل      
زاى محیط کار ظرف مهلت مقرر در قانون باشد اقدامات الزم بـر   آور و بیماري زیان

هاى کار و امور اجتماعى و بهداشت،   سوى وزارتخانه مورد مطابق قانون کار ازحسب 
  .عمل خواهد آمده درمان و آموزش پزشکى ب

نامـه و   آور موضوع این آیـین  گذارى کشورى کارهاى سخت و زیان سیاست .7ماده
و  )8(هاى بدوى و تجدید نظر استانى موضوع مـاده    رسیدگى به درخواست کمیته

نامه به عهده  هاى مذکور در این آیین  نظارت و هماهنگى بر فعالیت کمیتههمچنین 
  .حفاظت فنى است شوراى عالى

هاى مذکور و نظارت بر آنها بـه پیشـنهاد     دستورالعمل اجرایى نحوه فعالیت کمیته
هاى بهداشت، درمان و آموزش پزشکى و کار و امور اجتماعى و سـازمان    وزارتخانه

  .ه تصویب شوراى عالى حفاظت فنى خواهند بودتأمین اجتماعى ب
عامل سازمان تأمین اجتماعى یا معاون وى یا معـاون وزارت بهداشـت،    مدیر .تبصره

آور موضوع این  ى در زمینه کارهاى سخت و زیانأدرمان و آموزش پزشکى با حق ر
  .نامه عضو شوراى عالى حفاظت فنى خواهند بود آیین
ـان    به منظور تطبیق و  .8ماده ـاغل سـخت و زی ـاس ضـوابط و     تشـخیص مش آور بـر اس

ـاى بـدوى و     هاى شوراى عالى حفاظت فنى و مقررات مربوط، کمیتـه  گذارى سیاست ه
البدل به شـرح زیـر بـراى     تجدیدنظر استانى هر کدام با پنج عضو اصلى و پنج عضو علی

  .شوند و انتصاب مجدد آنان بالمانع است مدت سه سال منصوب مى
  :باشد ه بدوى مرکب از اعضاى زیر مىکمیت )الف

عنـوان   معاون روابط کار سازمان کار و امور اجتماعى استان و یا نماینـده وى بـه   .1
  .رئیس جلسه

  .اى اداره تأمین اجتماعى استان و یا نماینده وى معاون امور بیمه .2
دانشکده علـوم  / اى معاونت بهداشتى دانشگاه  کارشناس مسؤول بهداشت حرفه .3

  .ربط پزشکى ذي
ـا بـه تشـخیص       .4 نماینده کارگران حسب معرفى تشکل حائز اکثریـت اسـتان بن

  .سازمان کار و امور اجتماعى استان



  .هاى صنفى کارفرمایى استان نماینده کارفرمایان حسب معرفى کانون انجمن .5
هـاي داخلـی وزارت فرهنـگ و ارشـاد      معاون اداره کل مطبوعات و خبرگـزاري  .6

  1.براي تعیین مصادیق خبرنگاري و مباحث مرتبط با این حرفهاسالمی 
هاى بدوى و تجدید نظر استانى در سازمان کار و امور اجتماعى   جلسات کمیتهـ 1تبصره 

یابـد و   استان تشکیل و با حضور چهار نفر از اعضاى اصلى و یا على البدل رسمیت مـى 
  .باشد م االجرا مىتصمیمات جلسه با اکثریت آراء حاضرین معتبر و الز

هایى که دانشکده علوم پزشکى و خدمات درمانى مستقل وجود  در استانـ 2تبصره 
هاى مرتبط با منطقه تحت پوشش، کارشناس مسؤول   دارد در صورت طرح پرونده

اى معاونت بهداشتى دانشکده مزبور، جایگزین کارشـناس مسـؤول    بهداشت حرفه
  .نشگاه خواهد بوداى معاونت بهداشتى دا بهداشت حرفه

با تصویب کمیته استانى دعوت از افراد صاحب نظر و اساتید مربوط جهت ـ 3تبصره 
  .باشد شرکت در جلسات بدون حق رأى بالمانع مى

هاى کارگرى و کارفرمایى  هاى استانى تشکل درصورتى که مجمع و کانون ـ4تبصره 
مزبـور ازبـین اعضـاى    ایجاد نشـده باشـند، نماینـدگان     )5(و ) 4(موضوع بندهاى 

هاى حائز اکثریت به تشخیص سازمان کار وامور اجتماعى استان و با انتخاب  تشکل
  .شوند ربط استان معرفى مى تشکل ذى

رأى کمیته بدوى ظرف پانزده روز ادارى از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظـر   ـ5تبصره 
بـه راى بـدوى    )کارگر و کارفرمـا (خواهى است و در صورتى که هر یک از طرفین 

اعتراض داشته باشند درخواست تجدیدنظر خود را کتبـاً بـه سـازمان کـار و امـور      
  .نماید اجتماعى محل تسلیم می

تواننـد عضـو کمیتـه     زمـان نمـى   هاى بـدوى هـم    هیچ یک از اعضاى کمیتهـ 6تبصره 
هـایى    توانند در جلسه تجدیدنظر پرونده همچنین اعضاى مذکور نمى. تجدیدنظر باشند

  .اند با حق رأى شرکت نمایند در هنگام رسیدگى بدوى به آن رأى داده که
  : باشد کمیته تجدید نظر استان مرکب از اعضاى زیر مى )ب
  .عنوان رئیس کمیته رئیس سازمان کار و امور اجتماعى استان به .1
  مدیر کل تأمین اجتماعى استان  .2
  .بطر يبهداشتى درمانى ذ معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات .3
ـا بـه تشـخیص       .4 نماینده کارگران حسب معرفى تشکل حائز اکثریـت اسـتان بن

  .سازمان کار وامور اجتماعى استان
  .هاى صنفى کارفرمایى استان نماینده کارفرمایان با معرفى کانون انجمن .5
براي  هاي داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مدیر کل مطبوعات و خبرگزاري .6

  2 .تعیین مصادیق خبرنگاري و مباحث مرتبط با این حرفه
  .باشد االجرا مى رأى کمیته تجدیدنظر استان از تاریخ ابالغ قطعى و الزمـ 1تبصره 
هاى کارگرى و کارفرمایى  هاى استانى تشکل در صورتى که مجمع و کانونـ 2تبصره 

                                                
 در کـه  دولـت  اجتماعی مورا کمیسیون عضو وزیران 15/10/1387 مورخ مصوبهموجببه بند این  .1

.است شده الحاق، رسیده جمهوري ریاست تأیید به 7/11/1387 تاریخ
 دولـت  و اجتمـاعی  امـور  کمیسـیون  عضـو  وزیـران  15/10/1387 مورخ مصوبهموجببه بند این  .2

.است شده الحاق ،رسیده جمهور رئیس تأیید به 7/11/1387 تاریخ در که الکترونیک



مزبـور از بـین اعضـاى     ایجاد نشـده باشـند، نماینـدگان    )5(و )4(موضوع بندهاى 
هاى حائز اکثریت به تشخیص سازمان کار و امور اجتماعى استان و با انتخاب  تشکل

  .شوند ربط استان معرفى مى تشکل ذى
اعم از بدوى و تجدید نظر، جلسه ) موافق و مخالف(در صورت تساوى آراء ـ 3تبصره 

  .بعدى با حضور همه اعضا تشکیل خواهد شد
آورى مشاغل  اى استانى موظفند در آراء صادره نوع سخت و زیانه  کمیتهـ 4تبصره 

  .باشد تعیین نمایند نامه مى این آیین »ب«یا  »الف«را که در زمره مشاغل بند 
که دانشکده علوم پزشکى و خدمات بهداشتى، درمانى مستقل  هایى در استانـ 5تبصره 

ت پوشش، معاونت بهداشتى هاى مرتبط با منطقه تح  وجود دارد در صورت طرح پرونده
  .شود دانشکده علوم بهداشتى جایگزین معاونت بهداشتى دانشگاه مى

با تصویب کمیته استانى دعوت از افراد صاحب نظر، اساتید و کارشناسان مربوطه  )ج
  .باشد جهت شرکت در جلسات بدون حق رأى بالمانع مى

هاى موضوع   و کمیته) 2(اده ها مکلفند با کارشناسان موضوع م کارفرمایان کارگاه )د
  .نامه همکارى و مدارك مورد نیاز را در اختیار آنان قرار دهند این آیین) 8(ماده 
  :شود هاى بدوى و تجدید نظر استانى به شرح زیر تعین مى  وظایف کمیته .9ماده
  :باشد هاى بدوى استانى به شرح زیر مى  وظایف کمیته )الف

نامـه کـه    آور با مواد این آیـین  اغل سخت و زیانبررسى، تطبیق و تشخیص مش .1
هاى بهداشت، درمان و آموزش پزشکى، کـار و    توسط بیمه شده، کارفرما، وزارتخانه

عنـوان مشـاغل سـخت و     هـا بـه   امور اجتماعى و سازمان تأمین اجتماعى و تشکل
ربط از سـوى رئـیس    آور معرفى شده و اعالم نتیجه به متقاضى و سازمان ذى زیان

  .کمیته بدوى
آورى شـغل یـا    رسیدگى مواردى که با اتخاذ تدابیر الزم حالـت سـخت و زیـان    .2

ربط  اند و اعالم آن به مراجع ذى مشاغل ازبین رفته و در زمره مشاغل عادى درآمده
  .آور تعلق گرفته است به منظور حفظ امتیازاتى که به کار سخت و زیان

  .لى حفاظت فنىها و مصوبات شوراى عا اجراى سیاست .3
هاى تجدیدنظر استانى عبارت اسـت از رسـیدگى، اظهـارنظر و      وظایف کمیته )ب

) 8(هاى بدوى استانى موضوع ماده   گیرى در خصوص اعتراض به آراء کمیته تصمیم
نامه که توسط بیمه شده یا کارفرما درخواست گردیده است و اعالم نتیجه  این آیین

  .بط از سوى رئیس کمیته تجدیدنظرر هاى ذي به متقاضى و سازمان
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى تغییـرات حـدود تمـاس شـغلى      .10ماده

هاى محیط کار و عوامل بیماري زا را به شوراى عالى حفظت فنـى اعـالم و     آالینده
آور براى  هاى استانى، کارهاى سخت و زیان  شوراى عالى مذکور مراتب را به کمیته

  .نماید میابالغ  اجرا
آور مشـخص شـده طبـق مصـوبات      عالوه برکارهاى سـخت و زیـان   .11ماده

هـاى اسـتانى،     شوراى عالى حفاظت فنى و موارد تأیید شده توسط کمیتـه 
  .شوند آور شناخته مى موارد زیر نیز سخت و زیان

  .ها مستقیماً با زندانى ارتباط دارند ها و زندان اهگمشاغلى که در ندامت .1
  .ى مرتبط هستندروانى که مستقیماً در مراکز روان درمانى با بیماران مشاغل .2



  .خبرنگارى .3
  .شود تعیین مى) 8(مصادیق خبرنگارى با تأیید کمیته بدوى موضوع ماده  .تبصره
آور به شرح زیر تعیین  نحوه توالى و تناوب اشتغال در مشاغل سخت و زیان .12ماده
  :گردد مى
آور واقـع شـود،    فواصل اشتغال بـه کارهـاى سـخت و زیـان    ایام زیر چنانچه در  .1
  .گردد آور محسوب مى عنوان سابقه اشتغال در کارهاى سخت و زیان به

  تعطیالت هفتگى )الف
  تعطیالت رسمى )ب
  ایام استفاده از مرخصى استحقاقى  )ج
 ایام استفاده از مرخصى بابت ازدواج یا فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان به مدت )د
  .روز با دریافت دستمزد در مورد مشموالن قانون کار 3
ایام استفاده از مرخصى استعالجى یا استراحت پزشکى اعم از اینکه حقوق ایام )  ه

مزبور توسط کارفرما پرداخت شود و یا اینکه بیمه شـده از غرامـت دسـتمزد ایـام     
  .کرده باشد بیمارى استفاده

هاى نبرد حـق علیـه باطـل یـا       فه در جبههتمام یا قسمتى از خدمت نظام وظی )و
  .حضور داوطلبانه در جبهه

عنـوان آزاده   دوران اسارت یا محکومیت سیاسى که بیمه شده بر اسـاس آن بـه   )ز
  .شناخته شده باشد حسب تقاضاى وى

آور  ایام و موارد زیر چنانچه در فواصل اشتغال بیمه شده به کارهاى سخت و زیان .2
  .گردد آور نمى ل شدن توالى اشتغال در کارهاى سخت و زیانواقع شود موجب زای

مشروط بر اینکه بیمه ) دوران ضرورت و احتیاط(ایام خدمت وظیفه سربازى  )الف
شده حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود برگشته و یا اینکه در 

  .باشدآور شناخته شده مشغول به کار شده  کار دیگرى که سخت و زیان
دوران توقیف بیمه شده در صورتى که منتهى به محکومیت وى نگردد و یا اینکـه   )ب

  .کارفرما بر اساس تکلیف قانونى حقوق دوران مزبور را به بیمه شده پرداخت نماید
ـا حـوادث مخـاطرات      )ج ایام حالت تعلیق که به واسطه عوامل قهریه طبیعـى و ی

که خارج از اراده کارفرما و بیمه ) تش سوزىمانند سیل، زلزله، جنگ و آ(اجتماعى 
  .گردد شده بوده و در نتیجه آن کارگاه به طور موقت تعطیل مى

ایام استفاده از مقررى بیمه بیکارى مشروط بر اینکه بیمه شده قبل از برقرارى بیمه  )د
آور اشتغال به کار داشته و در حین مقررى بگیرى و یا  بیکارى در مشاغل سخت و زیان

آور شناخته شده  حداکثر تا دو ماه پس از اتمام دوره مزبور در مشاغلى که سخت و زیان
  .نامه بتواند بازنشسته شود مشغول به کار شده یا طبق این آیین

  .ایام خدمت در جبهه که با تأیید مراجع ذیصالح رسیده باشد ) ه
وجب قـانون  ن به مآدوران اسارت یا محکومیت سیاسى که بیمه شده بر اساس  )و

  .آزاده شناخته شده باشد
ایام بالتکلیفى بیمه شده که مستند به آراى صادره از سوى مراجع حق اختالف  )ز

و یا سایر مراجع قانونى منجر به صدور راى بازگشت به کار یا پرداخت حقوق ایـام  
  .مزبور شده باشد



ـله زمـان    )ح  تـا  14/1/59 ىایام استفاده از غرامت دستمزد ایام بیمارى کـه در فاص
  .واقع شده باشد 10/5/84
هـاى غیـر    روز در سال در مورد کارگـاه ) 10(غیبت غیر موجه حداکثر به مدت ده  )ط

مشمول قانون کار یا بر اساس مقررات انضباطى، تخلفاتى و یـا اسـتخدامى مربـوط در    
  .ده باشدهاى غیر مشمول قانون کار که منجر به اخراج، انفصال موقت و یا دایم نش کارگاه

  .قانون کار) 67(ماه استفاده از مرخصى بدون حقوق موضوع ماده   مدت یک )ى
آور  ایام و موارد زیر چنانچه در فواصل اشتغال بیمه شده به کارهاى سخت و زیان .3

  .گردد واقع شود توالى اشتغال او را از بین برده و موجب تناوب اشتغال وى مى
وق به مدت بیش از دو ماه به هر منظور و تحت استفاده از مرخصى بدون حق )الف

  .این ماده) 2(ردیف » ى«هر عنوان عالوه بر مرخصى مندرج در بند 
اخراج، استعفا، انفصال و باز خریدى مشروط بـر اینکـه حـداکثر تـا دومـاه در       )ب

آور شـناخته شـده    مجموع پس از تاریخ موارد مزبور در مشاغلى که سخت و زیـان 
  .نامه نتواند بازنشسته شود شده یا طبق این آیینمشغول به کار ن

  .اشتغال در کارها و مشاغل عادى به مدت یک ماه )ج
  .اشتغال در حرف و مشاغل آزاد به مدت یک ماه )د
  .بیکارى بدون دریافت مقررى بیکارى بیش از دو ماه ) ه
  .سایر موارد مشابه )ز

  :باشد ور به شرح زیر مىآ شرایط بازنشستگى در کارهاى سخت و زیان .13ماده
سال سابقه کار متوالى یا بیست و پنج سال سابقه کار  20شدگانى که حداقل بیمه .1

آور را داشـته باشـند بـدون     متناوب و پرداخت حق بیمه در کارهاى سخت و زیان
  .توانند در خواست بازنشستگى از سازمان تأمین اجتماعى نمایند شرط سنى مى

قانون تأمین اجتماعى قبـل از  ) 91(ى پزشکى موضوع مادهها چنانچه کمیسیون .2
) 1(آور به سـابقه مقـرر در بنـد     رسیدن بیمه شده شاغل در کارهاى سخت و زیان

آور  فوق، فرسایش جسمى و روحى وى را ناشى از اشتغال به کارهاى سخت و زیان
  .تشخیص و تأیید نمایند

بازنشستگى مجاز به تـرك کـار   شدگان به صرف ارائه درخواست  این قبیل بیمه .3
باید احراز شرایط و استحقاق آنها جهت بازنشستگى پـیش از موعـد در    نبوده و مى

آور رسماً از سوى سازمان تأمین اجتمـاعى بـه آنهـا ابـالغ و      کارهاى سخت و زیان
  .سپس ترك کار نمایند

ى چنانچه بیمه شده شرایط اسـتفاده از بازنشسـتگى پـیش از موعـد در کارهـا      .4
نامه احراز کند سازمان تأمین اجتمـاعى مکلـف    آور را طبق این آیین سخت و زیان

  .است نسبت به برقرراى مستمرى وى از تاریخ ترك کار اقدام نماید
سال متنـاوب  ) 25(سال متوالى یا بیست و پنج ) 20(افرادى که حداقل بیست  .5

ـ   سابقه پرداخت حق بیمه در مشاغل سـخت و زیـان   ه قبـل از تـاریخ   آور مربـوط ب
توانند  تصویب قانون را داشته باشند و یا در آینده شرایط مذکور را احراز نمایند مى

این ماده به سازمان تأمین اجتماعى  )1(درخواست بازنشستگى خود را با رعایت بند 
  .تسلیم نمایند

کارفرما مکلف است پس از احراز شرایط بازنشتگى بیمـه شـده شـاغل در     .14ماده



میزان مستمرى برقـرارى  %) 4(نامه معادل چهار درصد  اه وى، طبق این آیینکارگ
آور را کـه توسـط    بیمه شده نسبت به سنوات اشتغال او در مشاغل سخت و زیـان 

ـا بـه سـازمان یـاد شـده       گردد به طور یک سازمان تأمین اجتماعى محاسبه مى ج
  .پرداخت نماید

ر قانون براى مواردى که بازنشستگى به ها و مزایاى مندرج د آثار محدودیت .15ماده
شود منحصر به همان کارگـاه خـاص بـوده و قابـل      نامه ایجاد مى موجب این آیین

  .گردد ها نمى هاى مشابه در سایر کارگاه تسرى و تعمیم در دیگر شغل
نامه در مورد آن دسته از مشمولین قانون تأمین اجتمـاعى   اجراى این آیین .16ماده

ـلح و      خت و زیـان که در مشـاغل سـ   آور وزارت دفـاع و پشـتیبانى و نیروهـاى مس
باشند  صورت خرید خدمت مشغول خدمت مى هاى تابعه آن به ها و سازمان شرکت

با رعایت مقررات و ضوابط نیروهاى مسلح و با هماهنگى سازمان تأمین اجتمـاعى  
  .خواهد بود

  

  

  نامه جدید استخدامى سازمان  آیین .24

  28/12/1386مصوب 

  

  تعاریف و کلیات :فصل اول

در اجراى قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومى  :سازمان تأمین اجتماعى .1ماده
در عداد مؤسسات و نهادهاى عمومى غیردولتى است  1373غیردولتى مصوب سال 

 شـوراي «عـالى تـأمین اجتمـاعى      و شوراي» سازمان«نامه به اختصار  در این آیین
  .شود نامیده مى» عالى
پذیرفتن شخص حقیقى جهت خدمت در سازمان طبق ضوابط و  :استخدام .2ماده

  :باشد نامه که شامل دو حالت زیر مى مقررات این آیین
پذیرفتن شخص حقیقى جهت انجام خدمت مستمرتمام وقـت   :استخدام ثابت) الف

  .گردد هاى سازمانى منصوب مى که به موجب حکم رسمى در یکى از پست
پذیرفتن شخص حقیقى جهت انجـام خـدمت غیرمسـتمرتمام     :قتاستخدام مو) ب

هاى سازمانى  وقت براى مدت معین که به موجب حکم قراردادى در یکى از پست
  .گردد منصوب مى

کارکنان موقت به جز محدودیت مـدت اسـتخدام، از هـر لحـاظ مشـمول       .تبصره
فسـخ آن در مـورد    مفاد و مدت قرارداد، تمدید یـا . باشند نامه مى مقررات این آیین

  .کارکنان مزبور طبق ضوابطى است که به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید
دستور کتبى مقامات صالحیت دار سازمان است که با رعایـت مفـاد    :حکم .3ماده

نامه و سایر مقررات مربوط صادر شده باشد که مشتمل بر دو حالت رسمى  این آیین
  .باشد و قراردادى مى

شتغال به کارى است که کارکنان به موجب حکم رسمى یا قرارداد ا :خدمت .4ماده
  .باشند مکلف به انجام آن مى



ها، روابط بـین   بیانگر روابط متقابل که شامل تعیین نقش :ساختار سازمانى .5ماده
هاى سازمان در قالب تشکیالت  ها، سلسله مراتب، اهداف و سایر ویژگی افراد، فعالیت

  :باشد و نمودار تشکیالتى مى
هاى انجام کـار، تعیـین     ها، رویه ها و روش نمایانگر مجموعه سیستم :تشکیالت) الف

هـاى سـازمانى بـا رعایـت ضـوابط       حدود وظایف، شـرح وظـایف در قالـب پسـت    
  .باشد که به تأیید هیئت مدیره خواهد رسید سازماندهى مى

ت سـازمان کـه   بیانگر ترکیب رسمى سازمان مبتنى بر تشـکیال  :نمودار سازمانى) ب
متضمن روابط، حدود اختیارات، سلسله مراتب و سطوح فرماندهى و تقسیم و توزیع 

  .باشد وظایف میان واحدها جهت انجام امور سازمان مى
ضوابط کلى ساختار و نمودار کالن سـازمان بـه پیشـنهاد هیئـت مـدیره و       .تبصره

هیئت مـدیره   عالى و تشکیالت تفضیلى و شرح وظایف به تصویب تصویب شوراي
  .خواهد رسید

جایگاهى در تشکیالت تفصیلى براى تصدى کارکنان جهت  :پست سازمانى .6ماده
  .باشد مشخص مى هاى  انجام وظایف و مسؤولیت

هاى مرتبط و مشـخص اسـت کـه     اى از وظایف و مسؤولیت مجموعه :شغل .7ماده
  .عنوان کار واحد شناخته شده باشد به

ت سازمانى یا سطح شغلى باالتر به کارکنان براساس ضوابط ارجاع پس :ارتقاء .8ماده
  .بندى و ارزشیابى مشاغل طرح طبقه

  .گماردن کارکنان در پست سازمانى طبق ضوابط مصوب هیئت مدیره :انتصاب .9ماده
تر بـه کارکنـان براسـاس     ارجاع پست سازمانى یا سطح شغلى پایین :تنزل .10ماده

  .بى مشاغلبندى و ارزشیا ضوابط طرح طبقه
جابجایى محل خدمت کارکنان با صدور حکم رسمى به شرح ذیـل   :انتقال .11ماده

  :مجاز است 13در صورت تأیید شوراى موضوع ماده 
جابجایى محل خـدمت کارکنـان بـا صـدور حکـم رسـمى در        :انتقال داخل سازمان
  .واحدهاى سازمانى

ـالعکس   ـازمان و ب کارکنـان تـا سـطح     جابجـایى محـل خـدمت    :انتقال به خارج از س
کارشناسى همراه با قطع دائم رابطه ادارى استخدامى با سازمان به منظور اشتغال در 

هاى دولتى یا نهادهاى عمـومى غیردولتـى و بـالعکس بـا       سایر مؤسسات، دستگاه
  .رعایت مقررات موضوعه

اى موقت یا اعزام براى مـدت   عبارت است از محول شدن وظیفه :مأموریت .12ماده
خص به خارج از محل خدمت اصلى جهت انجـام وظیفـه بـا رعایـت مقـررات      مش

هاى دولتـى، نهادهـاى انقـالب     ها، مؤسسات و شرکت  مربوطه یا اعزام به وزارتخانه
هاى   اسالمى و مؤسسات و نهادهاى عمومى غیردولتى و بالعکس یا براى طى دوره

  .نامه آموزشى مقرر در این آیین
شوند در مدت مأموریت طبق  که به سازمان مأمور شده یا مىبا کارکنانى ـ 1تبصره 

لکن چنانچه به موجب احکـام کـارگزینى،   . نامه رفتار خواهد شد مقررات این آیین
 هاى تعیین  العاده هاى آنان در دستگاه متبوع کمتر از حقوق و فوق  العاده حقوق و فوق

  .ت خواهد شدالتفاوت مربوط به آن پرداخ شده در سازمان باشد، مابه



هاى تابعـه مـأمور    سسات و شرکتؤتواند کارکنان خود را به م سازمان مىـ 2تبصره 
گونه کارکنـان جـزء سـوابق خـدمت آنـان در سـازمان        مدت مأموریت این. نماید

  .گردد محسوب مى
تواند به منظور نظـارت بـر حسـن اجـراى مقـررات ایـن        هیئت مدیره مى .13ماده
هاى مورد  نامه و دستورالعمل صالحى و تهیه و تدوین آییننامه و پیشنهادات ا آیین

متشکل از افراد » ریزى ادارى و استخدامى شوراى برنامه«نیاز شورایى تحت عنوان 
  :ذیل تشکیل دهند

  معاونت ادارى و مالى عضو و رییس شورا  ـ
  مدیر کل بودجه و تشکیالت عضو شورا  ـ
  مدیر کل امور ادارى عضو شورا  ـ
  رشناس متخصص از حوزه مربوطه به انتخاب رییس شورانفر کا 2  ـ

پیشـنهادات شـورا پـس از تأییـد و     . گردد دبیر شورا توسط رییس شورا تعیین مى
  .تصویب هیئت مدیره عملیاتى خواهد شد

  شرایط ورود به خدمت و انتصابات :فصل دوم

گزینش و ورود به خدمت افراد در سازمان از طریق آزمون کتبى و مصاحبه،  .14ماده
ضوابط برگـزارى آزمـون و گـزینش بـه     . گیرد براساس اصل شایستگى صورت مى
  .تصویب هیئت مدیره خواهد رسید

با تصویب هیئت مـدیره از   اصورود به خدمت افراد در مشاغل یا مناطق خ .تبصره
  .طریق مصاحبه و گزینش صورت خواهد پذیرفت

  :ان به شرح زیر استشرایط ورود به خدمت براى افراد در سازم .15ماده
  .تابعیت جمهورى اسالمى ایران) الف
اعتقاد به نظام جمهورى اسالمى ایران و دین مبـین اسـالم یـا یکـى از ادیـان      ) ب

  .مصرح در قانون اساسى
در مورد مشاغل یا مناطق خاص . سال تمام 35و حداکثر  20دارا بودن حداقل ) پ

  .اشدب سال مى 40با تصویب هیئت مدیره حداکثر سن 
هاى الزم براى انجام وظـایف و   دارا بودن تحصیالت و دانش تخصصى و توانایى) ت

  .هاى شغل مورد نظر مسؤولیت
  .یا معافیت دائم براى مردان) دوره ضرورت(دارا بودن برگ پایان خدمت زیر پرچم ) ث
  .داشتن سالمت جسمى و روانى و عدم اعتیاد به مواد مخدر) ج
  .یت جزایى موثرنداشتن سابقه محکوم) چ

استخدام افرادى که در اجراى قانون رسیدگى به تخلفات ادارى یا آراء قانون  .16ماده
هاى اخراج، بازنشستگى، بازخرید خدمت و انفصال دائم از  مراجع ذیصالح به مجازات

  .اند ممنوع است خدمات دولتى محکوم شده
سال  2ماه و حداکثر  6ل شود حداق فردى که به استخدام دائم پذیرفته مى .17ماده

به طور آزمایشى خدمت خواهد نمود و در صورتى که نحوه کار و رفتار وى رضایت 
  .بخش باشد حکم استخدام قطعى وى صادر خواهد شد

مستخدم در مدت خدمت آزمایشى مشـمول کلیـه مقـررات مربـوط بـه       .18ماده
  :باشد کارکنان ثابت به استثناى موارد زیر مى



هـاى دولتـى، نهادهـاى     ها، مؤسسات و شـرکت   مأموریت به وزارتخانه انتقال و  )الف
  .انقالب اسالمى و مؤسسات و نهادهاى عمومى غیردولتى

  .استفاده از مرخصى بدون حقوق و خدمت نیمه وقت بانوان) ب
  .تغییر شغل) پ
  .هاى آموزشى بلند مدت که منجر به اخذ مدرك تحصیلى گردد اعزام به مأموریت) ث

هـاى آموزشـى بـدو خـدمت کـه در نظـام         کارکنان آزمایشى موظفند دوره .تبصره
بینى شده است را حداکثر تا پایان دوره آزمایشى با موفقیت  آموزشى سازمان پیش

طى نمایند در غیر این صورت از خدمت برکنار خواهند شد، چنانچه امکان برگزارى 
است دوره آموزشى مربوطه دوره آموزشى بنا به دالیلى میسر نگردد سازمان موظف 

  .را تا قبل از ارتقاء بعدى کارکنان موصوف برگزار نماید
فردى که در دوره خدمت آزمایشى براى استخدام ثابت مناسب تشـخیص   .19ماده

. داده نشود بدون هیچگونه تعهد و قید و شرط از خدمت سازمان برکنار خواهد شد
اسـتحقاقى اسـتفاده نشـده بـه وى     هاى مرخصى   العاده در این حالت حقوق و فوق

  .پرداخت خواهد شد
صورت خریـد   تواند انجام بخشى از خدمات مورد نیاز خود را به سازمان مى .20ماده

نامه معامالتى  در چارچوب اساسنامه و آیین(خدمت به اشخاص حقیقى یا حقوقى 
، کارشناسى کارى، مقاطعه کارى العمل واگذار نماید و با انعقاد قرارداد حق) سازمان
هاى تخصصى  اى و ساعتى از خدمات افراد متخصص یا مؤسسات و شرکت مشاوره

 نامه نبوده و سازمان هـیچ  این نوع خدمت مشمول ضوابط این آیین. استفاده نماید
گونه تعهد و رابطه استخدامى با این افراد نخواهد داشت و به جز بهاى خدمات آنان 

دسـتورالعمل و میـزان   . گیرد ى دیگرى تعلق نمىدر چارچوب قرارداد منعقده مزایا
  .پرداخت به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید

وظایف خدمات پشتیبانى با تصویب هیئت مـدیره از طریـق عقـد قـرارداد      .تبصره
  .گیرد هاى رسمى و معتبر انجام مى مشخص با یکى از مؤسسات یا شرکت

  وضع استخدامى کارکنان :فصل سوم
  :گیرند سازمان از لحاظ وضع استخدامى در یکى از حاالت زیر قرار مى کارکنان .21ماده
وضع کارکنانى است که مشغول انجام وظایف مربوط به پست سازمانى  :اشتغال) الف

  .باشند مورد تصدى مى
وضع کارکنانى است که آزمون یا مصاحبه سازمان را با موفقیت طـى   :آزمایشى) ب

  .باشند طعى، در حال گذراندن دوره آزمایشى مىنموده است و قبل از صدور حکم ق
وضع کارکنانى است که براى مدت معینى مشغول طى دوره  :کارآموزى یا آموزش) پ

  .کارآموزى یا آموزشى براى احراز آمادگى جهت انجام خدمت باشند
وضع کارکنانى است کـه بـه طـور موقـت از طـرف سـازمان جهـت         :مأموریت) ت

  .سسات اعزام شده باشندؤاحد یا سایر مکارآموزى یا خدمت به و
وضع کارکنانى است کـه جهـت آمـوزش بـه یکـى از مراکـز        :مأموریت آموزشى) ث

  .آموزشى داخل یا خارج از کشور اعزام شده باشند
وضع کارکنانى است که از مرخصى استحقاقى یا بدون حقـوق و سـایر    :مرخصى) ج

  .تفاده نمایندنامه قید شده است، اس مواردى که در این آیین



ـا زایمـان از مرخصـى       :معذوریت) چ وضع کارکنانى است که در صـورت بیمـارى ی
  .استعالجى حسب مورد استفاده نمایند

وضع کارکنانى است که طبق ضوابط و مقررات قانونى و به موجـب   :بازنشستگى) ح
  .نمایند حکم رسمى بازنشسته گردیده و از مستمرى بازنشستگى استفاده مى

وضع کارکنانى است که بنا بـه تشـخیص پزشـک معـالج و تأییـد       :ارافتادگىازک) خ
کمیسیون پزشـکى مربـوط توانـایى کـارکردن را از دسـت داده و طبـق مقـررات        

  .نمایند اند و از مستمرى ازکارافتادگى استفاده مى ازکارافتاده گردیده
ء قانونى مراجع وضع کارکنانى است که به موجب احکام دادگاه و آرا :انفصال دائم) د

  .گردند ذیصالح اصالتاً و تبعاً از خدمت سازمان محروم مى
وضع کارکنانى است که به موجب احکام دادگاه یا آراء قانونى مراجع  :انفصال موقت) ذ

  .گردند ذیصالح اصالتاً و تبعاً براى مدت معین از اشتغال در سازمان محروم مى
م مقامات صالحیتدار تا تعیـین تکلیـف   وضع کارکنانى است که طبق حک :تعلیق) ر

صالح به طور موقـت از ادامـه    وى به موجب احکام دادگاه و آراء مراجع قانونى ذي
  .خدمت در سازمان و مؤسسات تابعه محروم شده باشند

نامه رابطه خدمتشـان   وضع کارکنانى است که طبق مقررات این آیین :بازخریدى) ز
  .گردد ن بازخرید مىبا سازمان قطع و سوابق خدمت آنا

وضع کارکنانى است که به درخواست خود از ادامه خـدمت در سـازمان    :استعفاء) ژ
  .گردند معاف مى

هاى رسیدگى به تخلفات  وضع کارکنانى است که در اجراى احکام هیئت :اخراج) س
ادارى یا آراء قانونى مراجع ذیصالح به خدمت آنان در سازمان به طور دائم خاتمـه  

  .شودداده 
وضع کارکنانى است که به عللى خارج از حـدود قـدرت و اختیـار     :غیبت موجه) ش

خود نتوانند در محل خدمت حاضر شوند و موجه بودن عذر آنـان بـراى سـازمان    
  .محرز گردد

محل  وضع کارکنانى است که بدون مجوز یا ارائه عذر موجه در :غیبت غیرموجه) ص
  .خدمت خود حاضر نگردند

نامه در یکى  وضع کارکنانى است که به موجب مفاد این آیین :ت خدمتقطع موق) ض
  :از حاالت زیر براى مدتى مشخص در سازمان به کار اشتغال نداشته باشند

انتخاب به نمایندگى مجلس شوراى اسالمى، انتصاب به مقامات براساس مقررات  .1
  .موضوعه

شـمول خـدمات قـانونى    پس از اخذ مدرك تحصیلى باالتر از بـدو اسـتخدام م   .2
  .پزشکان و پیراپزشکان باشد

نامه به شرح زیر در  ین آییناوضع کارکنانى است که طبق مفاد  :آمادگى به خدمت) ط
  :باشند انتظار تعیین تکلیف و ارجاع وظیفه مى

  .حذف پست سازمانى .1
  .فقدان پست سازمانى با شرایط مستخدم .2
  .تر شغلى در سطح پایینعدم رضایت مستخدم به هنگام ارجاع  .3
مواردى که هر یک از کارکنان به هر دلیل در خدمت سازمان نبوده و پـس از   .4



  .مراجعت، پست بالتصدى مناسبى براى ارجاع به آنان وجود نداشته باشد
برند، پس از اتمام  کارکنان ثابتى که در حالت قطع موقت خدمت به سر مى .22ماده

دگى جهت ادامـه خـدمت در سـازمان بـه یکـى از      دوران قطع خدمت و اعالم آما
گردند و هرگاه پست سازمانى  هاى سازمانى که واجد شرایط باشد منصوب مى پست

  .بالتصدى مناسب موجود نباشد، آماده به خدمت خواهند شد
شـود یـا    هایى که ایجاد مـى  استفاده از کارکنان آماده به خدمت در پست .23ماده

هاى مزبور از لحاظ رسته، سطح  آن است که پست بدون متصدى است مشروط به
شغلى و شرایط احراز یا سایر عوامل موثر در انتصاب متناسب با شرایط هر یـک از  
کارکنان و از نظر سلسله مراتب ادارى حداقل همتراز آخرین پست مـورد تصـدى   

  .کارکنان مزبور باشد مجاز است
بـراى  ) 23(ساس شرایط مـاده  سازمانى بالتصدى برا تدر صورتى که پس .24ماده

تـر   ارجاع به کارکنان آماده به خدمت موجود نباشد، ارجاع پست در سـطح پـایین  
) 26(ربط خواهد بود، در غیر این صورت برابر مـاده   موکول به رضایت کارکنان ذي

  .نامه با آنان رفتار خواهد شد این آیین
پرداخت خواهد شد لکن  العاده حقوق کارکنان آماده به خدمت بدون فوق .25ماده

در هر مورد کمتر از میزان حداقل حقوق تعیـین شـده در مـورد کارکنـان شـاغل      
  .بود  نخواهد

حداکثر مدت آمادگى به خدمت یک سال است و در صورتى که کارکنان تا  .26ماده
پایان مهلت مذکور اشتغال مجدد نیابند در صـورت داشـتن شـرایط بازنشسـتگى،     

نامـه   اساس ضوابط این آیین این صورت سوابق خدمتى آنان بربازنشسته و در غیر 
  .گردد بازخرید مى

تواند در طول دوران آمادگى به خدمت بنا به تقاضاى کارکنان در  سازمان مى .تبصره
صورتى که شرایط بازنشستگى را داشته باشند، بازنشسـته و در غیـر ایـن صـورت     

  .بازخرید نماید
ه جز حکم مراجع ذیصالح کارکنـان ثابـت را از پسـت    تواند ب سازمان نمى .27ماده

  .سازمانى آنان برکنار کند مگر آنکه بالفاصله به پست سازمانى دیگرى منصوب نماید

  ارزشیابى و بهسازى نیروى انسانى :فصل چهارم

سازمان مکلف است حداقل یک بار در سال عملکرد و استعداد کارکنان را  .28ماده
ـ    (و شایسـتگى براسـاس عملکـرد، تـالش و رفتـار      از نظر بازدهى، لیاقت  شـغلى 

، تعهد و احساس مسؤولیت و کاردانى در جهت افزایش کـارایى و توسـعه   )اخالقى
دانش از طریق به کارگیرى معیارهاى مرتبط با شـغل، عینـى، قابـل سـنجش بـا      
استفاده از منابع ارزشیابى متعدد از طریق ایجـاد ارتبـاط بـین نظـام ارزشـیابى در      

انتصـاب،  (هاى آموزشى، بهسازى و تشویق و تعیین مسـیر شـغلى کارکنـان      مینهز
 و با توجه به ضوابط و ساز) هاى مدیریت ارتقاء، تغییر شغل و ادامه خدمت در پست

  .کارهایى که به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید، ارزیابى نماید
هـاى فنـى،    تواند جهت باال بـردن سـطح تخصـص و مهـارت     سازمان مى .29ماده

هـاى    اى، مدیریتى، معلومات عمومى کارکنان و افزایش کـارآیى آنـان برنامـه    حرفه



آموزشى و کارآموزى تنظیم و رأساً و یا از طریق مؤسسات و مراکز آموزشى ذیصالح 
  :به مورد اجرا گذارد

  آموزش پودمانى) الف
  هاى عمومى آموزش) ب
  هاى بهبود مدیریت آموزش) ج

  . گردد ا کارآموزى موضوع این ماده مأموریت آموزشى تلقى مىآموزش یـ 1تبصره 
هـاى آموزشـى در خـارج از کشـور       اعزام کارکنان موقت جهت طى دورهـ 2تبصره 

  .ممنوع است
اعطاى مأموریت آموزشى کوتاه مدت در داخل و خارج از کشور با رعایـت   .30ماده

  :پذیر است شرایط زیر امکان
  .زشى با وضعیت شغلى حسب نیاز سازمانمرتبط بودن دوره آمو) الف
  .اخذ تعهد خدمت و تضمین الزم از کارکنان) ب

اعطاى مأموریت آموزشى خارج از کشور موکول به آن است که انجام دوره ـ 1تبصره 
  .آموزشى در داخل کشور امکان پذیر نباشد

ضوابط پرداخت مأموریت آموزشى داخل و خارج از کشور توسـط شـورا   ـ 2تبصره 
  .تعیین خواهد شد) 13موضوع ماده (

هاى مربوط بـه اهـداف،    شامل دستورالعمل :نظامنامه آموزشى سازمان .31ماده
نیازهاى آموزشى کارکنان، کمیت و کیفیت آموزش از باب اجرایـى و محتـوایى در   

هاى  داخل و خارج از کشور، چگونگى اعطاى تسهیالت آموزشى با عنایت به آموزش
هاى آموزشى و کارآموزى و سایر موارد   سازمان، نحوه اجراى برنامهمورد نیاز مشاغل 

  .باشد مربوطه حسب ضوابطى که به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید، مى

بندى و ارزشیابى مشاغل و نظام پرداخت طبقه :فصل پنجم
1
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  :متن مواد قدیم عبارت است از. باشد می 1/1/88جمهور اصالح شده است و اجراي آن از تاریخ  رئیس
ـاى شـغلى، سـطوح و مراتـب مختلـف شـغلى         ها، رشته  بندى مشاغل شامل رسته طرح طبقه. 32 ماده ه

  .باشد مى

هـا،   هاى شغلى است که از لحاظ وظـایف و مسـؤولیت    ته شامل مجموعه رشتهرس ـ1 تبصره  
  .دهد اى خاص را تشکیل می هاى نزدیک داشته و حرفه وابستگى و تجانس مشابهت

که است هایى  ها و خصوصیات کلى پست رشته شغلى شرح کلى از وظایف و مسؤولیتـ 2تبصره   
وان، شماره، تاریخ تصویب، امتیاز شـغل، نمونـه   هر رشته شغلى حاوى عن. یابد در آن تخصیص مى
  .باشد هاى قابل تخصیص در آن مى ها، عوامل اثرگذار، شرایط احراز و پست وظایف و مسؤولیت

هـاى مشـاغل و سـنوات     رتبه شغلى براساس گسترش افقى وظـایف و مسـؤولیت  ـ 3تبصره   
  .گردد خدمت کارکنان تعیین مى

هاى مترتب  و تحصیالت الزم براى انجام وظایف و مسؤولیت ها شرایط احراز مهارتـ 4تبصره   
  . باشد با رشته شغلى مى

و » عوامـل افـرادى  «عوامل اصلى ارزشیابى مشاغل سازمان عبارتسـت از مجمـوع   ـ 5تبصره   
  .بندى و ارزشیابى مشاغل سازمان برابر طرح طبقه» عوامل شغلى«

بخش بودن خـدمات آنـان و    ت رضایتکارکنان سازمان در طول خدمت و در صورـ 6تبصره   
  .هاى شغلى باالتر ارتقاء یابند  توانند به رتبه ارزشیابى عملکرد در صورت واجد شرایط بودن مى

در صورت تغییر شغل هر یک از کارکنان طبق ضوابط مربوط امتیاز شـغل جدیـد   ـ 7تبصره   
  .شود لکن رتبه کارکنان مزبور تغییر نخواهد یافت تخصیص داده مى



                                                                                  
بندى مشاغل کارکنان به تصـویب هیئـت مـدیره     دستورالعمل اجرایى طرح طبقهـ 8تبصره   

  .خواهد رسید
ـازات حاصـل از    يمزایاو مبناى پرداخت حقوق  .33 ماده کارکنان عبارتست از حاصل ضرب مجموع امتی

ـالى     عوامل ارزشیابى شغل و شاغل، رتبه و سایر ویژگى در هاى مذکور در مواد آتـى در ضـریب ری
  .صورت ماهیانه قابل پرداخت است چارچوب ضوابط و مقررات مربوط به ارزشیابى مشاغل که به

هاى سازمان هر سال متناسب با افزایش  ضریب ریالى حقوق کارکنان مطابق سیاست ـ1تبصره 
در سـال اول  . گـردد  هزینه زندگى و ضریب حقوق کارکنان دولت، توسط شورا تعیـین مـى  

  .باشد مى) 500(مه ضریب مزبور نا اجراى این آیین
هـا،   عوامل اصلى خصوصیات شغلى نظیر اهمیت و پیچیدگى وظـایف و مسـؤولیت  ـ 2تبصره 
از امتیاز کـل عوامـل ارزشـیابى    % 57 اًهاى شغلى، خطرات ناشى از شغل که مجموع ویژگى

امتیاز به آن اختصاص یافته است، کـه حـداقل امتیـاز     9000شغل و شاغل معادل حداکثر 
  .باشد مى 2000مکتسبه از عوامل مزبور 

ـاى آموزشـى، سـنوات خـدمت       کلیه شاغلین براساس عواملى نظیر تحصـیالت، دوره ـ 3تبصره  ه
ـادل حـداکثر     % 43شوند که مجموعآ  ارزشیابى مى ـاغل مع امتیاز کل عوامل ارزشیابى شـغل و ش

  .باشد مى 1500عوامل مزبور امتیاز به آن اختصاص یافته است، که حداقل امتیاز مکتسبه از  6750

، مـاده  33ماده  3و تبصره  2مبالغ پرداختى ناشى از امتیازات متعلقه حسب تبصره ـ 4تبصره 
حقـوق  (حقوق و مزایاى مسـتمر   42، ماده 41، ماده 38، ماده 34ماده  2و  1، و تبصره 34

  .گردند تلقى مى) ثابت
برابر حداقل حقوق و مزایاى مستمر  7ز حداکثر سقف حقوق و مزایاى مستمر نباید اـ 5تبصره 

  .تجاوز کند
ایثارگرى و حضور (عوامل اثرگذار نظیر تالش و ایثار در حفظ کیان نظام جمهورى اسالمى . 34ماده

، دریافت نشان لیاقت، احـراز  )در مناطق جنگى به هنگام خدمت در سازمان در زمان جنگ
تکار در بهبود شـرایط و وضـعیت سـازمان و    مقام نمونه و دریافت احکام تقدیر، خالقیت و اب

حق منزلت شغلى و اندیشمندى براى شاغل که صرفاً در صورت دارا بودن شـاغل از  ، کشور
  .گردد عوامل مزبور امتیاز مربوطه، مشابه بخش عمومى در حقوق وى لحاظ مى

ارکنان ایثـارگر  معادل ریالى کلیه امتیازات اعطا شده به ایثارگران سازمان مشابه با ک ـ1تبصره 
اى که به تصویب هیئت مدیره خواهـد رسـید    نامه در بخش عمومى براساس مقررات و آیین

نامـه   مشروط بر اینکه براساس مقـررات ایـن آیـین   . العاده پرداخت خواهد شد صورت فوق به
  .امتیازى مشابه اعطا نشده باشد

ق جنگ زده مشغول خدمت به کارکنان و بازنشستگانى که در زمان جنگ در مناطـ 2تبصره 
  .اند مطابق بخش عمومى امتیاز مربوطه لحاظ و معادل ریالى منظور خواهد شد ادارى بوده

معرفى و تعریف کلى عوامل ارزشیابى، تعیین نسبت ارزشى اجزاء کلیه عوامـل نسـبت بـه      .35ماده
ـلى و فرعـى و تع     یـین  عوامل اصلى فردى و شغلى، تعیین و تخصیص امتیاز بـه عوامـل اص

بندى و ارزشیابى مشاغل  درجات و تخصیص امتیاز به آنها و سایر عوامل اصلى در طرح طبقه
  .گردد که به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید، لحاظ مى

. گـردد  بندى مى دسته پایه، مقدماتى، ارشد، خبره و عالى طبقه 5رتبه بندى مشاغل سازمان در . 36 ماده
  .باشد کمى و کیفى عملکرد شاغل در شغل مورد تصدى مىارتقاى رتبه براساس ارزشیابى 

العاده سختى  نمایند فوق به کارکنانى که در شرایط غیرمتعارف محیط کار انجام وظیفه مى. 37 ماده
العاده مـذکور از پنجـاه درصـد     باشد، حداکثر میزان فوق شرایط محیط کار قابل پرداخت مى

  .تجاوز نخواهد کردامتیاز عوامل شغل در ضریب ریالى مربوط 

پذیرى و تأثیر فعالیـت در افـزایش منـابع     العاده ویژه با توجه به عواملى از قبیل ریسک فوق. 38 ماده
مجموع امتیـازات عوامـل حقـوق    % 50درآمدى سازمان و کاهش مصارف به میزان حداکثر 

  .هاى مستمر قابل پرداخت است  العاده ثابت و فوق

ه منظور جذب و نگهدارى نیروهاى متخصص براى مشاغل و یا منـاطق  تواند ب سازمان مى. 39 ماده
امتیاز تا سـطح   2250امتیاز تا سطح کاردانى، تا  1050العاده انگیزش خدمت تا  خاص فوق

  .امتیاز پرداخت نماید 3000کارشناسى و باالتر تا 

رستى در ارتباط تواند به منظور جبران خدمت متصدیان مشاغل مدیریت و سرپ سازمان مى. 40 ماده
ریـزى، سـازماندهى، کنتـرل و     با وظایف و مسؤولیت مدیران و سرپرستان که شامل برنامـه 



هاي شغلی، سطوح و مراتب ها، رشتهبندي مشاغل شامل رستهطرح طبقه. 32ماده
  .باشدمی مختلف شغلی

هـاي شـغلی اسـت کـه از لحـاظ وظـایف و       رسته شامل مجموعه رشـته ـ 1تبصره 

                                                                                  
نظارت، هدایت، آموزش و جلب مشارکت کارکنـان و نیـز ارزشـیابى عملکـرد افـراد تحـت       

امتیاز و  750العاده مذکور  پرداخت نماید، حداقل فوق» العاده جذب مدیریت فوق«سرپرستى 
  .باشد امتیاز مى 7500 حداکثر آن

شود هر سال سابقه خـدمت آنـان    نامه تطبیق داده مى کارکنانى که حقوق آنان با این آیین. 41 ماده
جزء سنوات قابل قبول منظور شده و از امتیاز مربوطه برخوردار خواهند گردید، خدمت کمتر 

  .هاى کارکرد مالك محاسبه خواهد بود از یک سال به تناسب ماه

در صورتى که کارکنان در ساعات غیرادارى و براى انجام وظایف محوله حسب دستور مقام . 42 ماده
بینـى شـده بـراى     کارى براساس ساز و کار پیش العاده اضافه مافوق انجام وظیفه نمایند فوق

  .کارکنان دولت در ازاى هر ساعت کار اضافى دریافت خواهند نمود

  .ى به تصویب هیئت مدیره خواهد رسیددستورالعمل پرداخت اضافه کار .تبصره
هایى مشابه با بخش عمومى براساس ضوابط و   ها و کمک هزینه  العاده تواند فوق سازمان مى. 43 ماده

  :هایى که به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید پرداخت نماید دستورالعمل

ز شهرسـتان محـل   به کارکنانى که محل جغرافیایى خدمت آنـان ا  :العاده محل خدمت فوق )الف
  .یابد استخدام به شهرستان دیگر تغییر مى

به کارکنانى که در نقاط بد آب و هـوا و توسـعه    :العاده بدى آب و هوا و مناطق توسعه نیافته فوق )ب
  .نمایند نیافته یا کمتر توسعه یافته خدمت مى

  .گردند أمور سازمانى اعزام مىصورت م کارکنانى که به خارج از کشور به به :العاده خارج از کشور فوق )پ
صورت نوبتى و یا شیفتى و یا کشیک  به کارکنانى که به :العاده نوبت کارى، شیفت و کشیک فوق )ت

  .اشتغال دارند
  .شوند به کارکنانى که به خارج از محل خدمت به طور موقت اعزام مى :العاده روزانه فوق )ث
بنا به انتقال محل جغرافیایى آنان از شهرستانى بـه   به کارکنانى که :هزینه سفر و نقل و مکان )ج

  .یابد شهرستان دیگر تغییر مى
از محل صرفه جویى بودجه ساالنه خود % 25تواند حداکثر تا  سازمان مى :ورى العاده بهره فوق )چ

ورى  العـاده بهـره   به برخى از کارکنان خود براساس ضوابط مصوب هیئـت مـدیره فـوق   
  .پرداخت نماید

از کارکنـان  % 70از حقـوق ثابـت را بـه    % 25توانـد حـداکثر،    سازمان مى :العاده کارایى قفو )ح
بخشى و سرعت در انجام کار  براساس عواملى نظیر رضایت ارباب رجوع، رشد و ارتقاى اثر

العاده کارایى که ضوابط آن توسط هیئت مدیره تعیـین   عنوان فوق و ارزشیابى عملکرد به
  .دشود، پرداخت نمای مى

به کارکنانى که در داخل محدوده شهرى بدون استفاده از وسیله نقلیـه   :هزینه ایاب و ذهاب )خ
  .گردند سازمان به مأموریت اعزام مى

مندى و اوالد، مشابه با بخـش   العاده عائله کارکنان مشمول فوق :مندى و اوالد کمک هزینه عائله )د
  .گردد عمومى پرداخت مى

منـدى از فکـر و اندیشـه و     منظور ایجاد انگیزه و افزایش کارایى و بهره تواند به سازمان مى )ذ
خالقیت کارکنان ذیربط ساز و کار مناسب براى جلب مشارکت کارکنان اثرگذارى آنـان  

رسـد پـاداش    گیرى حسب ضوابطى که به تصـویب هیئـت مـدیره مـی     در نظام تصمیم
  .بینى و پرداخت نماید پیش

کارکنانى را که خدمات برجسته انجام دهند و یا لیاقت و شایستگى قابـل   تواند سازمان مى. 44 ماده
هـاى    العاده معادل یک تا حداکثر دو ماه حقوق فوق. هاى خود ابراز نمایند توجهى در فعالیت

  .عنوان پاداش پرداخت نماید مستمر در طول سال به
  .ى این ماده به تصویب هیئت مدیره خواهد رسیدیضوابط اجرا .تبصره

 20/1/1368سازمان مکلف است با رعایت ضوابط قانون حفاظـت در برابـر اشـعه مصـوب     . 45 ماده
  .مجلس شوراى اسالمى و اصالحات بعدى در رابطه با کارکنان ذیربط اقدام نماید

.میزان عیدى پایان سال معادل بخش عمومى خواهد بود. 46 ماده



اي خـاص را  هاي نزدیک داشته و حرفـه ها، وابستگی و تجانس مشایعتمسئولیت
  .دهدتشکیل می

هـا و خصوصـیات کلـی     رشته شغلی شرح کلـی از وظـایف و مسـئولیت   ـ 2تبصره 
ته شغلی حاوي عنوان، شماره، تاریخ هر رش. یابدهایی که در آن تخصیص می پست

ها، عوامل اثرگذار، شـرایط احـراز و   تصویب، امتیاز شغل، نمونه وظایف و مسئولیت
  .باشدهاي قابل تخصیص در آن میپست

هاي مشاغل و سـنوات   رتبه شغلی بر اساس گسترش وظایف و مسئولیتـ 3تبصره 
  .گرددتجربه کارکنان تعیین می/ خدمت
هــا و تحصــیالت الزم بــراي انجــام وظــایف و ط احــراز مهــارتشــرایـــ 4تبصــره 

  .باشدهاي مترتب یا رشته شغلی می مسئولیت
عوامـل  «عوامل اصلی ارزشیابی مشاغل صندوق عبارت است از مجمـوع  ـ 5تبصره 
  .بندي و ارزشیابی مشاغل صندوق برابر طرح طبقه» عوامل شغلی«و » شاغل
ت و در صورت رضایت بخش خدمات آنان کارکنان صندوق در طول خدمـ 6تبصره 

هاي شغلی باالتر توانند به رتبهو ارزشیابی عملکرد در صورت واجد شرایط بودن می
  .ارتقاء یابند

در صورت تغییر شغل هر یک از کارکنان طبق ضوابط مربوط امتیاز شغل ـ 7تبصره 
  .شود لکن رتبه کارکنان مزبور تغییر خواه یافتجدید تخصیص داده می

بندي مشاغل کارکنان قوانین و مقررات مربوط به پس کلیات طرح طبقهـ 8تبصره 
از تصویب هیأت مدیره به تأیید معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رئـیس  

  .جمهور خواهد رسید
مبناي پرداخت حقوق و مزایا کارکنان عبارتست از حاصل ضرب مجموع  .33ماده

شیابی شغل و شاغل و سایر موارد مذکور در موارد آتی امتیازات حاصل از عوامل ارز
در ضریب ریالی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط به ارزشیابی مشاغل کـه بـه   

  .صورت ماهیانه قابل پرداخت است، خواهد بود
ضریب ریالی حقوق کارکنان صندوق معـادل ضـریب حقـوق کارمنـدان     ـ 1تبصره 

  .دگرددولت، توسط هیأت امنا تعیین می
عوامل اصلی خصوصـیات شـغلی نظیـر اهمیـت و پیچیـدگی وظـایف و       ـ 2تبصره 

امتیاز به آن  9000تخصصی بوده که حداکثر هاي شغلی، سطح ها، ویژگیمسئولیت
  .باشد می 1500یابد و حداقل امتیاز مکتسبه از عوامل مزبور  اختصاص می

هـاي آموزشـی،   کلیه شاغلین بر اساس عـواملی نظیـر تحصـیالت، دوره   ـ 3تبصره 
امتیاز به آن اختصاص  6750شوند که حداکثر  تجربه ارزرشیابی می/ سنوات خدمت

  . باشدمی 1500یابد و حداقل امتیاز مکتسبه از عوامل مزبور می
، )شغل و شـاغل ( 32ماده  3و  2مبالغ پرداختی ناشی از امتیازات تبصره ـ 4تبصره 
  .گرددتلقی میحقوق ثابت ) العاده مدیریتفوق( 39ماده 

در زمـره  ) سـختی کـار  ( 26مبالغ پرداختی ناشی از امتیـازات موضـوع مـاده      ـ
  .گردندهاي مستمر تلقی میالعاده فوق

برابـر حـداقل    7هاي مسـتمر نبایـد از   العادهحداکثر سقف حقوق و فوقـ 5تبصره 
  .حقوق و مزایاي مستمر تجاوز کند



ـا درصـد جانبـازي و مـدت خـدمت       هاي ایثارگري متناسـب العادهفوق .34ماده ب
داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت و همچنین براي دارندگان نشان دولتی حـداکثر  
امتیاز مقرر براي مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوري با تصویب هیأت مدیره 

  .تخصیص داده خواهد شد
شـمول  زده مدر مناطق جنگ به کارکنان و بازنشستگانی که در زمان جنگ. تبصره

اند مطابق کارکنان مشمول قانون خدمات کشوري امتیاز مربوطه خدمات اداري بوده
  .لحاظ و معادل ریالی منظور خواهد شد

معرفی و تعریف کلی عوامل ارزشیابی، تعیین نسبت ارزشـی اجـزاء کلیـه     .35ماده
ـلی و فرعـی و تعیـین     عوامل اصلی و شاغل، تعیین و تخصیص امتیاز به عوامل اص

ـلی در طـرح طبقـه      درجا بنـدي و  ت و تخصیص امتیاز به آنهـا و سـایر عوامـل اص
ارزشیابی با پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب هیـأت امنـا و تأییـد معاونـت توسـعه      

.مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور خواهدرسید
مقدماتی، پایه، ارشد، غیره و (صورت افقی  دسته به 5بندي مشاغل صندوق در رتبه
ارتقاي رتبـه براسـاس   . گرددبندي میدسته به صورت عمودي طبقه 9و در ) عالی

ارزشیابی کمی و کیفی عملکرد شلغل در شغل مورد تصدي و متناسب بـا تجربـه   
باشد، ضابطه نحوه ارتقاء رتبه کارکنان صندوق با پیشنهاد هیأت مدیره به مفید می

  .تصویب هیأت امنا خواهدرسید
که در شرایط غیرمتعارف محیط کار انجام وظیفـه مینماینـد   به کارکنانی  .36ماده
العاده سختی شرایط محیط کار حداکثر تا سقف مقرر براي مشـمولین قـانون   فوق

  .مدیریت خدمات کشوري با تصویب هیأت مدیره قابل پرداخت بود
پذیري و تأثیر فعالیت در العاده ویژه با توجه به عواملی از قبیل ریسکفوق .37ماده

افزایش منابع درآمدي صندوق و کاهش مصارف، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و 
حساسیت کار با پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب هیأت مدیره و تصویب هیأت امنـا  

العادهـاي مسـتمر   امتیاز حقوق و فـوق % 50از مشاغل حداکثر تا میزان % 50براي 
  .قابل پرداخت است

ور جذب و نگهداري نیروهـاي متخصـص بـراي    تواند به منظصندوق می .38ماده
- ها فوقها، پیچیدگی وظایف و مسئولیتمشاغل متناسب با سطح تخصص، مهارت

امتیـاز تـا    2250امتیاز تا سطح کاردانی، تـا   105تا ) انگیزش خدمت(العاده شغل 
امتیاز پرداخت نماید، ضابطه مربوطه با پیشنهاد  3000سطح کارشناسی و باالتر تا 

  .مدیره به تصویب هیأت امنا خواهد رسیدهیأت 
مندي از فکر تواند به منظور ایجاد انگیزه و افزایش کارایی و بهرهصندوق می .تبصره

و اندیشه و خالقیت کارکنان ذیربط سازوکار مناسب جلب مشارکت کارکنان آنـن  
قانون مدیریت خدمات  20گیري در چارچوب ضوابط موضوع ماده در نظام تصمیم

  .بینی و پرداخت نمایدري پاداش پیشکشو
تواند به نظور جبران خـدمت متصـدیان مشـاغل مـدیریت و     صندوق می .39ماده

- سرپرستی در ارتباط با وظایف و مسئولیت مدیران و سرپرستان که شامل برنامـه 
ریزي، سازماندهی، کنترل و نظارت، هدایت، آموزش و جلب مشارکت کارکنان و نیز 

، پرداخـت  »مـدیریت العاده جـذب  فوق«افراد تحت سرپرستی  ارزشیابی عملکرد



- امتیاز مـی  7500باشد و حداکثر آن امتیاز می 750العاده مذکور حداقل فوق. نماید
  .)ضابطه مربوطه با پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب هیأت امنا خواهدرسید(باشد 
وظـایف مربـوط   کلیه کارمندان موظفند در ساعات تعیین شده بـه انجـام    .40ماده

بپردازند و در صورتی که در مواقع ضروري خارج از وقـت اداري و مقـرر و یـا ایـام     
تعطیل به خدمات آنان نیاز باشد براساس اعالم نیاز صندوق مکلـف بـه حضـور در    

ـاري در      حقباشند که به آن محل کار وانجام وظایف محوله می ـافه ک ـا اض الزحمـه ی
ـید پرداخـت     چارچوب قوانین و مقررات که میز ـا خواهدرس ـأت امن ان آن به تصویب هی

  .خواهد شد
ها و العادههاي مواد قبلی این فصل فوقتواند عالوه بر پرداختیصندوق می .41ماده

هایی را بشرح ذیل در چارچوب قوانین و مقررات و براساس ضـوابط و  کمک هزینه
  .مایدهایی که به تصویب هیأت امنا خواهدرسید پرداخت ن دستورالعمل

، )شیفت و کشیک( هزینه سفر، مأموریت روزانه داخل و خارج از کشور، نوبت کاري
العاده اشتغال خارج از جابجایی محل خدمت کارکنان، کسر صندوق و تضمین،فوق

مندي و اوالد، التألیف، عایلهالترجمه، حقالتدریس و حقالتحقیق و حقکشور، حق
ه مناطق کمتر توسعه یافته و بدي آب و هوا و العادکمک هزینه ایاب و ذهاب، فوق

  .هاي رفاهیسایر کمک
وري؛ به منظور ارتقاي سطح کرایی صندوق و ایجاد انگیزه و العاده بهرهفوق .42ماده

وري متناسب با مازاد وصولی، میزان و کیفیت ارائه  العاده بهرتحرك در کارکنان، فوق
اي با وري کارکنان و براساس ضابطهبهرهجویی و با لحاظ عملکرد و خدمات و صرفه

.پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب هیأت امنا خواهی رسید، پرداخت نماید
از کارکنان صندوق براساس عواملی نظیر % 70حداکثر به : العاده کاراییفوق .43ماده

نمرات ارزشیابی، رضایت ارباب رجوع، رشد و ارتقاء اثربخشی و سرعت انجـام کـار   
% 70بـراي واحـد عـالی بـه     (ب با رتبه احرازي حسب ارزیابی عملکرد واحد متناس

ــا %) 30، متوســط %50خــوب  کارکنــان، ــت و  20حــداکثر ت درصــد حقــوق ثاب
اي کـه بـه   ، هر سه ماه یکبار براساس ضـابطه )حسب مورد(هاي مستمر  العاده فوق

  .باشد یپیشنهاد هیأت مدیره به تصویب هیأت امنا خواهدرسید، قابل پرداخت م
هاي العادهنامه فوقاین آیین 43،42،38،37هاي مربوط به العادهپرداخت فوق. تبصره

ماهـه ارزیـابی    3کـه بـه صـورت    به تناسـب درآن ) وري و کارآییویژه، شغل، بهره
  .شود بنا به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب هیاأت امنا خواهدرسید می

که خدمات برجسته انجام دهند و یا لیاقت و تواند به کارکنانی صندوق می .44ماده
هاي خود ابراز نمایند معادل یـک مـاه حقـوق و    شایستگی قابل توجهی در فعالیت

در صـورت  . هاي مستمر در طول سال به عنوان پاداش پرداخـت نمایـد  العادهفوق
ماه حقوق و  2درصد از کارکنان معادل  10تواند براي افزایش درآمدها صندوق می

  .هاي مستمر به عنوان پاداش پرداخت نمایدالعادهفوق
  . ضوابط اجراي این ماده به تصویب هیأت مدیره خواهدرسید. تبصره
میزان عیدي پایان سال کارکنان صندوق قانون مدیریت خدمات کشوري  .45ماده

  .خواهد بود
در صورت کاهش حقوق و مزایاي کارکنان صندوق ناشـی از اجـراي ایـن     .46ماده



با پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب هیأت امنا تفاوت مزبـور بـه نحـو مقتضـی     فصل 
  .جبران و پرداخت خواهد شد

  .خواهد بود 1388/ 1/1تاریخ اجراي این اصالحیه از تاریخ . 1تبصره 
  .گرددکلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل لغو می. 2تبصره 

  کارکنان تکالیف عمومى :فصل ششم

کارکنان موظف به اجراى وظایف و تکالیف محوله به نحو احسن در ساعات  .47دهما
مقرر ادارى و در محل خدمت تعیین شده از سوى سازمان بوده و مکلفند در حفظ 

  .اسناد و مدارك ادارى و امور محرمانه و اسرار سازمان کوشا باشند
تیب و تنظیم سـاعت  تر. باشد ساعت در هفته مى 44ساعات کار کارکنان ـ 1تبصره 

کار در طول هفته و نحوه حضور و غیاب کارکنان براساس دستورالعملى است که به 
  .تصویب هیئت مدیره خواهد رسید

ـار ادارى در محـل      ـ 2تبصره  ـاعات ک ـارج از س ـازمان در خ کارکنان موظفند در صورت نیاز س
  .خدمت حضور یافته و انجام وظیفه نمایند

ــاده ــان ســازمان .48م ــوانین، مقــررات و   کارکن ــف هســتند در چــارچوب ق مکل
هاى صادره دستورات مقام مافوق را در امور مربوط به وظـایف محولـه    دستورالعمل

در صورتى که هر یک از کارکنان دستورات صادره را خـالف  . اطاعت و اجرا نمایند
اى یا مصالح سـازمان تشـخیص دهنـد موظفنـد      قوانین و مقررات یا موازین حرفه

با ذکر دلیل به مقام صادر کننده دستور گزارش نمایند، هرگاه مقـام   را کتباً مراتب
صورت کتبى خواستار شد، کارکنان مکلـف بـه    و به اًمجددرا مافوق اجراى دستور 

دهنـده   باشند و مسؤولیت ناشى از اجراى امر متوجه مقام دسـتور  انجام دستور مى
  .خواهد بود

هـاى دولتـى، مؤسسـات و نهادهـاى       در دستگاهاشتغال کارکنان سازمان  .49ماده
  .است نامه مجاز این آیین 12و  11ي  در اجراي مادهعمومى غیردولتى 

هاى منـدرج در ایـن مـاده در      وقت کارکنان دستگاه وقت و پاره اشتغال تمام .تبصره
  .سازمان مجاز است

م قبلـى از خـدمت   توانند کتباً با دو ماه اعال هر یک از کارکنان سازمان مى .50ماده
استعفاء نمایند لکن تقاضاى استعفاى آنان در هیچ مورد رافع تعهدات آنان در قبال 

یابد که سازمان بـه   استعفاء از تاریخى تحقق مى. هاى محوله نخواهد بود مسؤولیت
اند  کارکنانى که تقاضاى استعفاء ارائه نموده. موجب حکم رسمى با آن موافقت کند

د و در پایـان ایـن   نرر در این ماده در محل خدمت حاضر شـو موظفند در مدت مق
  .گردد مدت استعفاى آنان قبول شده تلقى مى

در مواردى که استعفاى هر یک از کارکنان موجب وقفه در انجام وظـایف  ـ 1تبصره 
توانـد حـداکثر    شود، زمان موافقت با استعفاء مـى  مربوط به شغل مورد تصدى مى

ـله دو مـاه     شش ماه پس از تقاضاى کا رکنان باشد که در این صـورت بایـد در فاص
  .موضوع این ماده کتباً به کارکنان ابالغ گردد

اســتعفاى کارکنــان در هــیچ مــوردى رافــع تعهــدات آنــان در قبــال  ـــ2تبصــره 
  .هاى زمان اشتغال نخواهد بود مسؤولیت



عهـد  کارکنانى که تعهد خدمت بـه سـازمان دارنـد قبـل از پایـان دوره ت     ـ 3تبصره 
توانند استعفاء دهند مگر آنکه هزینه تعهدات مربوط را بـه سـازمان پرداخـت     نمى

  .نموده و تسویه حساب نمایند
رسیدگى به تخلفات کارکنان سازمان طبق قـانون رسـیدگى بـه تخلفـات      .51ماده

مجلس شوراى اسالمى و اصالحات و الحاقات بعدى آن  1372ادارى مصوب سال 
  .خواهد بود

ه کارکنان مستعفى به ازاء هر سـال خـدمت قابـل قبـول از لحـاظ ایـن       ب .52ماده
هاى مستمر و همچنین حقوق و   العاده فوقو نامه معادل یک ماه آخرین حقوق  آیین
  . هاى استحقاقى استفاده نشده پرداخت خواهد شد هاى ایام مرخصى  العاده فوق
متخصـص بـا مـدرك    تواند نسبت به بکارگیرى بازنشسـتگان   سازمان مى .53ماده

اى غیرمسـتمر، تـدریس و    تحصیلى کارشناسى و باالتر در موارد خـدمات مشـاوره  
هاى حقوقى با مجموع ساعات اشتغال حداکثر تا یـک سـوم سـاعت ادارى      مشاوره

  .کارکنان موظف اقدام نماید

  حقوق استخدامى کارکنان :فصل هفتم

ى روز مرخصى استحقاقى به کارکنان سازمان در هر حال حق استفاده از س .54ماده
هاى   العاده نسبت مدت خدمت را بدون احتساب ایام تعطیل با دریافت حقوق و فوق

  .باشد نحوه استفاده یا ذخیره آن تابع مقررات این فصل مى. مربوط خواهند داشت
صورت روزانه یا ساعتى یا تقاضاى کتبى  استفاده از مرخصى استحقاقى بهـ 1تبصره 

کنان و موافقت مدیر یا سرپرست بالفصـل قبـل از شـروع مرخصـى     هر یک از کار
در هر حال استفاده از مرخصى موکـول بـه دارا بـودن مرخصـى     . پذیر است امکان

  .باشد استحقاقى ذخیره شده مى

( کارکنان موظفند حداقلـ 2تبصره 
2

از مرخصى اسـتحقاقى خـود را در همـان    ) 1

(توانند  د و چنانچه بخواهند مىسال استفاده نماین
2

هاى آینده  از آن را براى سال) 1

  . ذخیره نمایند

تواند براساس تقاضاى هر یک از کارکنان هر پنج سال یک بار  سازمان مى ـ3تبصره 
هـاى دریـافتى     العـاده  مرخصى ذخیره شده آنان را براساس آخرین حقـوق و فـوق  

  .کم کارگزینى پرداخت نمایدمستمر مندرج در ح

تواننـد از مرخصـى    حداکثر مدتى که کارکنان در یک سال تقـویمى مـى   .55ماده
د جمعاً از سـه مـاه   نهاى قبل استفاده نمای همان سال و مرخصى ذخیره شده سال

  .تجاوز نخواهد کرد
هاى ذخیره شده کارکنانى که بازنشسته، از کارافتاده کلى یا  وجوه مرخصى .56ماده

گـردد بـر    شوند یا رابطه استخدامى آنان به هر دلیل با سازمان قطـع مـى   فوت مى
هاى مستمر مندرج در حکم کارگزینى پرداخـت    العاده مبناى آخرین حقوق و فوق

  . خواهد شد
هایى که مانع از انجام خدمت  کارکنان سازمان در صورت ابتالء به بیمارى .57ماده

تواننـد از   و تأیید پزشـک معتمـد سـازمان مـى     آنان باشد به گواهى پزشک معالج
روز، تأییـد   5ى بـیش از  هـا  یدر مورد مرخص. مرخصى استعالجى استفاده نمایند



  .هاى مزبور توسط کمیسیون پزشکى الزامى است گواهى
در صورتى که کارکنان در حال استفاده از مرخصى استحقاقى، بیمار شوند ـ 1تبصره 

ستعالجى با آنان رفتار خواهد شد و در این صورت طبق مقررات ناظر بر مرخصى ا
  .گردد مرخصى استحقاقى استفاده نشده وى لغو مى

ماه در هر سال خـدمتى   4حداکثر مدت استفاده از مرخصى استعالجى ـ 2تبصره 
هاى مستمر مندرج در آخرین   العاده خواهد بود که در این مدت تمام حقوق و فوق

  . شود بور پرداخت مىحکم کارگزینى به کارکنان مز
العالج، بیمارى به سبب انجـام   در صورت ابتالء کارکنان به بیمارى صعبـ 3تبصره 

وظیفه یا حادثه ناشى از کار که به مرخصى استعالجى بیش از حد مقرر در تبصره 
این ماده نیاز باشد برابر دستورالعملى که به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید، ) 2(

  . اهد شدبا وى رفتار خو
قانون ترویج تغذیه با شـیرمادر و حمایـت از مـادران در دوران شـیردهى      .58ماده

و اصالحات بعدى آن و مقررات مربوط به معـذوریت زایمـان    22/6/1374مصوب 
  . باشد نامه الزم االجراء مى مستخدمین رسمى دولت در مورد مشمولین این آیین

یت زایمان مرخصى اسـتحقاقى تعلـق   به ایام مرخصى استعالجى و معذور .59ماده
  .گیرد مى

سال از مرخصى بدون ) 3(توانند با موافقت سازمان حداکثر از  کارکنان مى .60ماده
حقوق در طول خدمت، به شرط نداشتن مرخصى استحقاقى ذخیره شده استفاده 

) 2(براى انجام تحصیالت عالى در رشته مورد نیاز سازمان عالوه بـر آن تـا   . نمایند
  .ال دیگر قابل اعطاء استس

اعطاى مرخصى بدون حقوق به کارکنان ثابت زن که همسر آنان به مأموریت  .تبصره
شود براساس مقررات عمـومى دولـت و موافقـت سـازمان      خارج از کشور اعزام مى

  . باشد بالمانع مى
حفظ پست سازمانى کارکنان در ایام مرخصى بدون حقوق الزامى نیست و  .61ماده

رتى که پس از پایان دوره مرخصى بدون حقـوق پسـت سـازمانى مناسـب     در صو
  .جهت ارجاع به کارکنان مزبور موجود نباشد، آماده به خدمت خواهند گردید

وقت بانوان برابر مقررات عمومى دولت و با موافقـت سـازمان    خدمت نیمه .62ماده
  . باشد بالمانع مى

هاى محوله در برابر شاکى یا  مسؤولیتکارکنان سازمان در انجام وظایف و  .63ماده
باشند و سازمان مکلف است به تقاضاى این قبیل  شاکیان مورد حمایت قضایى مى

ـا وکـالى         ـا اسـتفاده از کارشناسـان حقـوقى خـود ی کارکنان، براى دفاع از آنان ب
  .دادگسترى حمایت قضایى به عمل آورد

  بازنشستگى :فصل هشتم

بازنشستگى، از کارافتادگى کلى و فوت طبـق مقـررات   با کارکنان از لحاظ  .64ماده
  .قانون تأمین اجتماعى رفتار خواهد شد

ـرر در     العادهحقوق ثابت و فوق .65ماده ـقف مق ـا رعایـت س هاي مستمر کارمندان صندوق ب



   1.باشدمشمول کسرحق بیمه درصدهاي مقرر در قانون تأمین اجتماعی می 44ماده  5تبصره 
نى که به سبب انجام وظیفه یا ناشى از کار، فوت یـا از کارافتـاده   به کارکنا .66ماده

شوند حسب ضوابطى که به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید مسـتمرى   کلى مى
  .گردد پرداخت مى

شوند عالوه بـر   به مستخدمینى که بازنشسته، از کارافتاده کلى یا فوت مى .67ماده
ازاء هر سال سـابقه خـدمت آنـان     هاى استحقاقى استفاده نشده، به وجوه مرخصی

عنـوان   هاى مشمول کسر حـق بیمـه بـه     العاده ماه آخرین حقوق و فوق  معادل یک
  . پاداش پایان خدمت پرداخت خواهد شد

کارکنان شهید، جانباز از کارافتاده کلى، آزاده جانبـاز از کارافتـاده کلـى و     .68ماده
  .باشند به مستخدمین ایثارگر دولت مى مفقوداالثر و خانواده آنان تابع مقررات مربوط

به منظور رعایت عدالت استخدامى و حفظ تناسب حقوق کارکنان شاغل و  .69ماده
هـاى مسـتمر کارکنـان شـاغل، بـه        العـاده  بازنشسته، هر نوع افزایش حقوق و فوق

کارکنان بازنشسته، از کارافتاده کلى و بازماندگان کارکنان متوفى با لحاظ افـزایش  
رسـد، پرداخـت    ها طبق ضوابطى که به تصویب هیئت مدیره مـی  نه مستمريساال
االجـرا شـدن ایـن     حکم این ماده درباره کارکنانى که قبل از تـاریخ الزم . گردد مى

اند ضمن تطبیق وضعیت آنان بـا   نامه بازنشسته، از کارافتاده کلى یا فوت شده آیین
  . باشد نامه نیز الزم االجرا مى این آیین

سنوات خدمت کارکنان ثابت مشـروط بـه ایـن کـه بـه شـرایط عمـومى         .70هماد
  :بازنشستگى نرسیده باشند، به شرح زیر قابل خرید است

به کارکنانى که تقاضاى بازخرید سوابق خدمت خود را داشته باشند براساس  ) الف
  . مقررات عمومى ناظر بر کارکنان دولت وجوه بازخریدى پرداخت خواهد شد

ـارچوب اصـالح     تواند کارکنانى را که بـه دلیـل واحـد و پسـت     ان مىسازم )ب ـا در چ ه
اند، بازخرید نماید و  تشکیالت مصوب و عدم وجود پست بالتصدى آماده به خدمت شده

به ازاى هر سال خدمت قابل قبول حداقل معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایاى مندرج 
یاى مرخصى استحقاقى استفاده نشده و در آخرین حکم کارگزینى به اضافه حقوق و مزا

  . سهم پس انداز آنان در صندوق پس انداز به استثناى کسور حق بیمه را پرداخت نماید
هاى رسیدگى به تخلفـات   آن دسته از کارکنانى که در اجراى آراى هیئت .71ماده

شوند، تابع ضـوابط خـاص    ادارى و مراجع قانونى ذیصالح محکوم به بازخریدى مى
  .باشد مى خود

  تسهیالت رفاهى :فصل نهم

به منظور تشویق کارکنان به پس انداز و تأمین رفاه و رفع نیاز و مشکالت  .72ماده
صـندوق پـس انـداز و رفـاه کارکنـان      «آنان در موارد اضطرارى، صندوقى به نامـه  

  . گردد شود، تشکیل مى که به اختصار صندوق نامیده مى» سازمان

                                                
جمهـور   وسعه مدیریت و سـرمایه انسـانی رئـیس   معاون ت 1/3/90مورخ  4459/200به موجب نامه   .1

. 65مـاده  «: متن ماده قدیم عبارت است از. باشد می 1/1/88اصالح شده است و اجراي آن از تاریخ 
درصدهاى مقرر در قانون طبق هاى کارکنان سازمان مشمول کسر حق بیمه   العاده کلیه حقوق و فوق

».باشد تأمین اجتماعى مى



هاى منـدرج    العاده درصد از مجموع حقوق و فوق) 4(است سازمان مکلف  .73ماده
عنـوان   در حکم کارگزینى یا حکم قراردادى ماهانه کارکنـان ثابـت و موقـت را بـه    

عنوان سهم سازمان ماهانه به طور  انداز سهم مستخدم کسر و تا دو برابر آن را به پس
  . یکجا به حساب صندوق واریز نماید

اداره امور صندوق و تغییرات سهم مستخدم و سایر موارد به  نامه نحوه آیینـ 1تبصره 
  .تصویب هیئت مدیره خواهد رسید

پس از تشکیل صندوق کلیـه امکانـات و دارایـى صـندوق پـس انـداز و       ـ 2تبصره 
  . السهم اعضاء به این صندوق منتقل خواهد شد کارگشایى با لحاظ حق

هاى بیمه داخلى جهت استفاده  اد با یکى از شرکتتواند نسبت به انعقاد قرارد سازمان مى .74ماده
  . هاى تکمیلى درمان اقدام نماید  کارکنان شاغل و بازنشسته و خانواده آنان از مزایاى بیمه

سازمان موظف است کارکنان شاغل خود را در برابر ضایعات جسمى ناشى از  .75ماده
  . مر و حوادث، بیمه نمایدهاى داخلى بیمه ع بالیا، حوادث و فوت، نزد یکى از شرکت

هاى موضوع مواد فوق براساس ضوابطى که به تصویب هیئت مدیره   حق بیمه .تبصره
  . گردد خواهد رسید توسط سازمان و کارکنان تأمین مى

تواند در حدود اعتبارات مصوب خـود و در چـارچوب شـرایط     سازمان مى .76ماده
سهیالت رفاهى و اعطاى وام خرید یا عمومى ناظر بر کارکنان دولت نسبت به ارائه ت

تسـهیالت و امکانـات و خـدمات رفـاهى را      ساخت مسکن با سود مناسب و سایر
رسد به کارکنان خود اعم از شاغل،  براساس ضوابطى که به تصویب هیئت مدیره می

  . بازنشسته، ازکارافتاده کلى و بازماندگان کارکنان متوفى اعطاء نماید

ع ماده فوق به هر یک از کارکنـان زوج شـاغل در سـازمان    تسهیالت موضو .تبصره
  . گردد اعطاء مى

سازمان مکلف است نسبت به تأمین شرایط بهداشتى، ایمنى، ایجاد محیط  .77ماده
هـاى   مناسب کار و تقویت بنیه جسمى و روحى کارکنان اقدام و تشـکیل شـرکت  

حمایـت قـرار داده و    هاى مسکن و مصرف را مورد تعاونى کارکنان از جمله تعاونی
  . تسهیالت الزم را به آنها اعطاء نماید

  تطبیق وضع کارکنان :فصل دهم

نامه بـه طـور تمـام وقـت و      کلیه کارکنانى که در تاریخ تصویب این آیین .78ماده
دارند با حفظ نوع استخدام با این مقررات صورت ثابت یا موقت به خدمت اشتغال  به

   .یابند تطبیق وضع مى
هاى مندرج در حکم کـارگزینى    العاده در صورتى که مجموع حقوق و فوق .79ماده

هـاى وى کمتـر شـود مابـه       العاده کارکنان پس از تطبیق، از مجموع حقوق و فوق
هرگونه افزایش بعدى حقوق . گردد التفاوت تحت عنوان تفاوت تطبیق پرداخت مى

ز تفـاوت تطبیـق مزبـور کسـر     هاى کارکنان مزبور تا استهالك کامل ا  العاده و فوق
  . خواهد شد

نامه در موارد مرخصى  االجرا شدن این آیین عدم حضور کارکنان در تاریخ الزم .80ماده
استحقاقى، استعالجى و بدون حقوق، آمادگى به خدمت، غیبت موجه یا بـا مأموریـت   

موارد آخرین  در این گونه. نامه نخواهد بود مانع از تطبیق وضع آنان با مقررات این آیین
  . پست مورد تصدى مستخدم در سازمان مالك تطبیق وضع خواهد بود



در موارد آمادگى به خدمت و سایر موارد مشابه آخرین پست کارکنان مالك . تبصره
  . تطبیق وضع خواهد بود

  سایر مقررات :فصل یازدهم

 ماه از تـاریخ تصـویب ایـن    سازمان مکلف است حداکثر ظرف مدت چهار .81ماده
نامه، مقررات اجرایى مربوط را تهیه و جهت تصویب تسلیم مراجـع ذیصـالح    آیین
هـاى   مادامى که مقررات مذکور تصویب نشده است ضـوابط و دسـتورالعمل  . نماید

  . باشد مورد عمل حسب مورد کماکان معتبر و قابل اجراء مى

اجتمـاعى   در صورتى که با تصویب قوانین و مقررات عنوان سازمان تأمین .82ماده
نامه ذکر شـده اسـت، تغییـر یابـد عنـاوین       یا ارکان تشکیالتى آن که در این آیین

  . متناظر حسب مورد جایگزین خواهد شد
شـود و در ایـن    بینی شده و یا میمواردي که براي کارمندان دولت پیش .83ماده
أت پیشنهاد هیأت مدیره به تصـویب هیـ  بینی شده نشده است بنا به نامه پیشآیین

امنا خواهدرسید چنانچه اینگونه موارد در رابطه با حقوق و مزایاي باشد مستلزم رعایت 
  1.قانون مدیریت خدمات کشوري خواهد بود 74مفاد 

به تصـویب   28/12/1386تبصره در تاریخ  47ماده و  83نامه مشتمل بر  این آیین
  .رسید) نابع انسانیمعاونت توسعه مدیریت و م(ریزى کشور  سازمان مدیریت و برنامه

  
  

قـانون تـأمین   ) 4(الحاقی بـه مـاده   ) 5(نامه اجرایی تبصره  آیین .25

  1387مصوباجتماعی 

  )3/3/1388مصوب (

  

  :روند نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می در این آیین .1ماده
ـ مصوب: قانون )الف   .ـ و اصالحات بعدي آن1354قانون تأمین اجتماعی 
  .سازمان تأمین اجتماعی: سازمان )ب
قانون که داراي مجـوز فعالیـت از   ) 2(ماده ) 3(هاي موضوع بند  کارگاه: کارگاه )پ

  .باشند مراجع ذیصالح می
اشخاص حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی غیردولتـی کـه حقـوق    : بیمه شده )ت

  .نمایند دریافت نمی
  .اشدب قانون می) 28(نرخ حق بیمه مطابق ماده  .2ماده
مبناي کسر حق بیمه ماهانه بیمه شده، بین حـداقل و حـداکثر دسـتمزد     .3ماده

بود و از ابتداي هر سال به میزان درصدي کـه طبـق    قانونی زمان پرداخت خواهد
گردد، افزایش  مقررات مصوب شوراي عالی کار به سطوح دستمزد شاغالن اضافه می

باید از حداقل دسـتمزد کمتـر و از   در هر حال، مبناي پرداخت حق بیمه ن. یابد می

                                                
جمهور اصالح شده  معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس 1/3/90مورخ  4459/200به موجب نامه . 1

ـاده  «: متن ماده قدیم عبارت است از. باشد می 1/1/88است و اجراي آن از تاریخ  در هـر مـورد کـه    . 83م
».االجرا خواهد بود بینى نشده است مقررات عمومى دولت الزم نامه پیش مقرراتى در این آیین



  .حداکثر دستمزد مبناي کسر حق بیمه بیشتر باشد
مبناي پرداخت حق بیمه ماهانه بیمه شده براي کسـانی کـه بـیش از ده    ـ 1 تبصره

سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند عبارت از میانگین مبناي حق بیمه پرداختی در 
ا است مشروط بر اینکه مبلغ مذکور کمتر آخرین دوازده ماه قبل از تاریخ ثبت تقاض

  .از حداقل دستمزد مبناي پرداخت حق بیمه زمان پرداخت نباشد
اي که کمتر از ده سال سـابقه   مبناي پرداخت حق بیمه ماهانه بیمه شدهـ 2 تبصره

پرداخت حق بیمه دارد به انتخاب متقاضی بین حداقل و حداکثر دستمزد مبنـاي  
  .کسر حق بیمه خواهد بود

هـاي داراي   دستمزد ماهیانه مبناي کسر حق بیمه بیمه شده در کارگـاه ـ 3 تبصره
قانون از بیشترین دستمزد مقطوع کارگاه کمتر ) 35(دستمزد مقطوع موضوع ماده 

  .نخواهد بود
  :شود نحوه احتساب سوابق معوقه بیمه شده به شرح زیر تعیین می .4ماده
نامـه از   لتی که تا تاریخ تصویب این آیـین کارفرمایان حقیقی و حقوقی غیردو )الف

قانون اقدام به ارسال لیست و پرداخـت  ) 28(هاي خود براساس ماده  طریق کارگاه
بیمه نموده و یا طبق قانون معافیت از پرداخـت سـهم بیمـه کارفرمایـانی کـه       حق

ـ مصوب   ـ نسبت به ارسال لیسـت و پرداخـت   1361حداکثر پنج نفر کارگر دارند 
اند، سـوابق   خود به همراه حق بیمه کارکنان شاغل در کارگاه اقدام نموده حق بیمه

اي  هاي پرداختـی جـزو سـوابق بیمـه      هاي ارسالی و حق بیمه آنها به استناد لیست
  .شود کارفرما محسوب می

معادل سابقه پرداخت حق بیمه تا این تاریخ به حداکثر شـرط سـنی بیمـه     .تبصره
  .گردد شده اضافه می

نامه به استناد قانون اصالح بنـد   اي که قبل از تاریخ تصویب این آیین مه شدهبی )ب
ـ مصوب ) 4(ماده ) 3(و تبصره » ب« ـ نسبت به عقـد  1365قانون تأمین اجتماعی 

تواند با پرداخت حق بیمه موضوع  پردازي خود اقدام نموده است، می قرارداد و بیمه
با ارسال لیست نسبت به ادامـه  ) کارفرماسهم بیمه شده و (نامه  این آیین) 2(ماده 
  .اقدام نماید پردازي خود  بیمه

اند، با داشتن حـداکثر   کارفرمایانی که نسبت به بیمه نمودن خود اقدامی نکرده )ج
حـق  % 27توانند بـا پرداخـت    قانون می) 90(پنجاه و پنج سال سن و رعایت ماده 

ست مشمول احکـام مقـرر در ایـن    نامه و ارسال لی این آیین) 3(بیمه موضوع ماده 
نامه قرار گرفته و از مزایاي قانونی آن برخوردار شوند و سوابق قبلی بیمه شده  آیین

  .شود به شرط سنی موضوع این بند اضافه می
نامه اقدام به بیمه نمودن خود نزد سازمان  کارفرمایانی که تا تاریخ ابالغ این آیین )د

نامـه پـس از انعقـاد قـرارداد، مـدارك و       بالغ این آیـین توانند بعد از ا اند، می نکرده
مستندات خود را جهت پذیرش سوابق گذشته به سازمان ارائـه تـا پـس از احـراز     
اشتغال توسط سازمان با پرداخت حق بیمه براساس دستمزد مبناي انعقاد قرارداد، 

  .سوابق معوقه به حساب آنها منظور گردد
رت تقاضاي کارفرما و موافقت سازمان مطابق ماده حق بیمه متعلقه در صوـ 1 تبصره

  .قانون حداکثر در سی و شش قسط قابل تقسیط است) 46(



شـود، بـه    می نامه پرداخت اي که در اجراي این آیین هاي معوقه  بیمه حقـ 2 تبصره
هاي خدمت مربوط صرفاً در محاسبه میـزان مسـتمري بازنشسـتگی،     نسبت سال

  .گیرد مالك عمل قرار میازکارافتادگی کلی و فوت 
بود که کارفرما نام خود  احتساب سوابق آینده بیمه شده صرفاً براي ایامی خواهد ) ه

  .را در لیست ارسالی درج و حق بیمه متعلقه را نیز پرداخت نماید
هاي بازنشستگی،  بیمه شده با ارسال لیست و پرداخت حق بیمه از حمایت .5ماده

  .شود خدمات درمانی برخوردار میازکارافتادگی کلی، فوت و 
شدگانی که طبق گواهی پزشک معتمد سازمان قبل از درخواست بیمه  بیمه .6ماده

شـوند،   نامه به دلیل نقص عضـو از کارافتـاده تشـخیص داده مـی     موضوع این آیین
مند شوند، مگر در مواردي که بـه   کارافتادگی بهرهازتوانند از حمایت مربوط به  نمی

  .یا بیماري دیگري ازکارافتاده گردند دلیل حادثه
به تأیید مقام محتـرم ریاسـت جــمهوري     26/8/1388نامه در تـاریخ  این تصویب
  .رسیده است

  
  

  معامالتی صندوق تأمین اجتماعی نامه  آیین .26

  )8/9/1390مصوب (

  

، بنـد  24به استناد مواد  8/9/1390هیات امناي سازمان تامین اجتماعی در تاریخ 
تحـت   3/5/1389اساسنامه صندوق که در تـاریخ   12ماده ) ت(و بند  8ماده ) ث(

نامـه معـامالتی صـندوق تـامین      هـ ابالغ گردیده آیین 42496ت/ 97863شماره 
  .   اجتماعی را به شرح ذیل به تصویب رساند

  کلیات  –فصل اول 

  هدف، محدوده و منظور .1ماده 

ررات و ضـوابطی اسـت کـه موجـب     هدف از تدوین این آیین نامه وضع مقـ  - الف
به نحوي که خدمات و کاالهاي مورد نیاز با . تسهیل و بهبود معامالت صندوق گردد

صرف حداقل زمان و هزینه با کیفیت مطلوب در اختیار صندوق و واحدهاي تابعـه  
  . قرار گیرد

و  اعم از ادارات کل استانها، شعب، بیمارستانها(ستاد صندوق و  واحدهاي تابعه  - ب
  . مشمول مقررات این آیین نامه می باشند) درمانگاهها

منظور از معامالت مذکور در این آیین نامه عبارت است از خرید و فروش کاال  –ج 
و غیرمنقول، ) اموال فرسوده و یا مازاد بر نیاز(و یا خدمات، فروش دارائیهاي منقول 

جـاره، اسـتجاره، پیمانکـاري،    ، عقد قرارداد ا)تهاتر(دارائیهاي غیر مشهود، معاوضه 
) باستثناء موارد اسـتخدامی (تاسیساتی، اجرت کار، پیمان مدیریت، مشاوره و غیره 

  .براساس این آیین نامه و  مقررات مربوطه از طریق مناقصه یا مزایده خواهد بود
  تعاریف - 2ماده 

  . وندواژگانی که در این آیین نامه  به کار برده شده، به شرح زیر تعریف می ش



طبـق اسـناد   (مناقصه فرآیندي است رقابتی براي تأمین کیفیت مورد نظـر    - الف
که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گـري کـه کمتـرین قیمـت     ) مناقصه

  . مناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می شود
را این آیین نامه که مناقصـه  ) 1(ماده ) ب(مناقصه گزار دستگاه موضوع بند   - ب 

  . برگزار می نماید
مناقصه گر شخصی حقیقی یا حقوقی است که اسناد مناقصه را دریافت و در   - ج 

  . کند مناقصه شرکت می
کمیته هاي فنی بازرگانی کارگروههایی هستند با حداقل سه عضو خبره فنـی   - د 

کارگروه فنی مهندسی و عمرانی، کارگروه تجهیزات پزشکی و (بازرگانی صالحیتدار 
که از سوي مقامات مجاز دستگاه مناقصه گـزار و بـا   ) ارگروه خدمات و پشتیبانیک

و سایر ) حسب مورد(حکم آنها انتخاب می شوند و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها 
  . وظایف مقرر در این آیین نامه را بر عهده می گیرند

صات، استانداردها، ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها فرآیندي است که در آن مشخ - ـ ه
دوام و سایر ویژگـی هـاي فنـی بازرگـانی کـه کمیتـه مشـخص مـی کنـد،           - کارایی

  . پیشنهادهاي مناقصه گران بررسی، ارزیابی و پیشنهادهاي قابل قبول برگزیده می شوند
ارزیابی کیفی مناقصه گران عبارت است از ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصـه   - و 

صه گزار یا به تشخیص وي توسط کمیته هاي فنی بازرگانی گران که از سوي مناق
  . انجام می شود

ارزیابی مالی فرآیندي است که در آن مناسب ترین قیمت به شرح منـدرج در   - ز 
این آیین نامه از بین پیشنهادهایی که از نظـر فنـی بازرگـانی پذیرفتـه     ) 22(ماده 
  . اند، برگزیده می شود شده

ت است از بررسی کامل بـودن اسـناد و امضـاي آنهـا، غیـر      ارزیابی شکلی عبار - ح
  . مشروط و خوانا بودن پیشنهاد قیمت

انحصار در معامله عبارت است از یگانه بودن متقاضی شرکت در معامله که به  - ط 
   :شود طرق زیر تعیین می

. اعالن هیئت وزیران براي کاالها و خدماتی که در انحصار دولت است.1
در . (ومی و ایجاب تنهـا یـک متقاضـی بـراي انجـام معاملـه       انتشار آگهی عم.2

در این مرحلـه،  . اینصورت الزم است یک بار دیگر فرایند مناقصه تکرار گردد
)مناقصه با حضور هر تعداد از شرکت کنندگان رسمیت خواهد داشت

برنامه زمانی مناقصه سندي است که در آن زمان و مهلـت برگـزاري مراحـل     - ي 
  . صه، مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص می شودمختلف مناق

  طبقه بندي معامالت  - 3ماده 

  :به سه دسته تقسیم می شوند) قیمت معامله(معامالت از نظر نصاب 
. معامالتی که کمتر از پنجاه و پنج میلیون ریال باشد: معامالت کوچک.1
بیش از سقف مبلغ معامالت  معامالتی که مبلغ مورد معامله: معامالت متوسط.2

.کوچک بوده و از ده برابر سقف ارزش معامالت کوچک تجاوز نکند
معامالتی که برآورد اولیه آنها بـیش از ده برابـر سـقف ارزش    : معامالت بزرگ.3

. مبلغ معامالت کوچک باشد



نصاب معامالت هر ساله براساس شاخص بهاي کاالها و خـدمات اعـالم    - 1تبصره 
نک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، تصویب هیئـت وزیـران و ابـالغ    شده توسط با

  . هیئت مدیره صندوق خواهد بود
مبلغ نصاب براي معامالت کوچک و متوسط مورد معامله و در معامالت  - 2تبصره 

  . بزرگ مبلغ برآوردي واحد متقاضی معامله می باشد
ي فـوق نبایـد بـا    مبلغ یا برآورد معامالت مشمول هر یک از نصاب هـا  - 3تبصره 

تفکیک اقالمی که به طور متعارف یک مجموعه واحد تلقی می شـوند، بـه نصـاب    
  . پایین تر برده شوند

ساخت، دسـتمزد،  (کلیه مراحل از جمله ) ساخت و ساز(در امور عمرانی   - 4تبصره 
بعنوان یک معامله واحد انجام می پذیرد و تفکیک آن به اجزاء امکان پذیر ) مصالح

  .شدبا نمی
حد نصابهاي مندرج جهت اجراء در ستاد و واحدهاي تابعه صـندوق بـا    - 5تبصره 

تعیین تقلیل حدنصاب، تفویض و ابالغ آن به .شرایط هر واحد قابل تقلیل می باشد
  .واحدها و اشخاص به عهده مدیرعامل خواهد بود

سـقف اختیـارات هیئـت مـدیره و مـدیر عامـل صـندوق هرسـاله در          - 6تبصره 
امنـاء سـازمان تـامین اجتمـاعی      هیئـت هاي برنامه و بودجـه، مصـوب    تبصره

  .مشخص خواهد شد
  : طبقه بندي انواع مناقصات ناقصه - 4ماده 
  : مناقصات از نظر مراحل بررسی به انواع زیر طبقه بندي می شوند) الف

مناقصه یک مرحله اي مناقصه اي است کـه در آن نیـازي بـه ارزیـابی فنـی      .1
در این مناقصه پاکتهاي پیشنهاد مناقصه گران در . ها نباشدبازرگانی پیشنهاد

.یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می شود
مناقصه دو مرحله اي مناقصه اي است که به تشخیص مناقصه گـزار، بررسـی   .2

در این مناقصـه، کمیتـه فنـی بازرگـانی     . فنی بازرگانی پیشنهادها الزم باشد
می شود و نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را به هیئت مربوطه تشکیل 

ایـن آیـین نامـه برنـده     ) 22(مناقصه گزارش می کند و  براساس مفاد ماده 
. مناقصه تعیین می شود

  :مناقصه از نظر روش دعوت مناقصه گران به انواع زیر طبقه بندي می شوند) ب
ن مناقصه از طریـق آگهـی   مناقصه عمومی مناقصه اي است که در آن فراخوا.1

.عمومی به اطالع مناقصه گران می رسد
مناقصه محدود مناقصه اي است که در آن به تشخیص و مسئولیت بـاالترین  .2

مقامات مجاز دستگاه مناقصه گزار، محدودیت برگزاري مناقصه عمومی با ذکر 
ران فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه براي مناقصه گ. ادله تأیید شود

این آیین نامه به اطالع ) 27(و ) 14(صالحیتدار براساس ضوابط موضوع مواد 
. مناقصه گران می رسد

  سازماندهی مناقصات و مزایده  - فصل دوم 

  هیئت مناقصه و مزایده  - 5ماده 
  :هیئت مناقصه یا مزایده در ستاد صندوق از اعضاي زیر تشکیل می شود) الف



)رئیس هیئت(وي  مدیر عامل صندوق یا نماینده.1
 معاون اداري مالی.2
) دبیر هیئت(مدیر کل امور مالی .3
.باالترین مقام واحدي که مناقصه یا مزایده  به درخواست وي برگزار می شود.4
) حسب مورد(مسئول کمیته فنی بازرگانی .5
)بدون حق راي(یکی از خدمت گیرندگان متشکل و سازمان یافته .6
  :شود مراکز استانها ي تابعه از اعضاي زیر تشکیل مییا مزایده در  هیئت مناقصه) ب
)  رئیس هیئت(مدیر امور درمان و یا بیمه اي حسب مورد .1
معاون اداري مالی امور درمان و یا بیمه اي حسب مورد .2
) دبیر هیئت(مدیر امور مالی .3
. باالترین مقام واحدي که مناقصه یا مزایده  به درخواست وي برگزار  می شود.4

بدون حق راي ) ان مدعوبعنو(
)بدون حق راي(یکی از خدمت گیرندگان متشکل و سازمان یافته .5
هیئت با حضور تمامی اعضاي مزبور رسمیت دارد و تمام اعضاء مکلف به حضور ) ج

  . تصمیمات با رأي اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود. در جلسه و ابراز نظر هستند
سازمان یافته، براساس دستورالعمل صادره  معرفی و انتخاب گیرندگان متشکل و) د

  .از طرف هیئت مدیره صندوق انجام خواهد شد
   وظایف هیئت مناقصه - 6ماده 

  :اهم وظایف به شرح زیر است
  .تشکیل جلسات مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه) الف

و  بررسی پیشنهادهاي مناقصه گران از نظر کامل بودن مدارك و امضاي آنهـا ) ب 
  ).ارزیابی شکلی(نیز خوانا بودن و غیر مشروط بودن پیشنهادهاي قیمت 

  .ارزیابی پیشنهادها و تعیین پیشنهادهاي قابل قبول طبق شرایط و اسناد مناقصه) ج
ارجاع بررسی فنی پیشنهادها به کمیته فنی بازرگانی مربوطـه در مناقصـات دو   ) د

  اي  مرحله
  ) 21و  20طبق ضوابط مواد (قصه تعیین برندگان اول و دوم منا) ـه
  تنظیم صورتجلسات مناقصه) و
  اظهار نظر درباره تجدید یا لغو مناقصه) ز

  هیئت رسیدگی به شکایات  - 7ماده 

به منظور رسیدگی به دعاوي بین مناقصـه گـر و مناقصـه گـزار هیـأت رسـیدگی       
  .تشکیل می گردد

ه حقوقی صندوق  پس از تایید آئین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد ادار –تبصره 
  .مدیرعامل به تصویب هیئت مدیره  خواهد رسید

  وظایف هیئت رسیدگی به شکایات  - 8ماده 

رسیدگی به اعتراضات مربوط به اجرا نشدن هر یک از مواد این آیـین نامـه و   ) الف
  شرایط مندرج در مناقصه  

  صدور رأي تجدید یا لغو مناقصه ) ب
شمول رسیدگی از سـوي هیئـت رسـیدگی بـه شـکایات      موارد زیر م  –تبصره 



  :نیست
معیارها و روش هاي ارزیابی پیشنهادها .1
ترجیح پیشنهاد دهندگان داخلی .2
اعتراضاتی که یک ماه پس از اعتبار پیشنهادها ارسال شده باشد.3
  شکایات برندگان مناقصات پس از انعقاد قرارداد .4

  برگزاري مناقصات  :فصل سوم

  برگزاري مناقصات  فرآیند - 9ماده 

  . فرآیند برگزاري مناقصات به ترتیب شامل مراحل زیر است
  )وجود اعتبار(تأمین منابع مالی ) الف
یک مرحله اي یا دو مرحله اي، عمومی (تعیین نوع مناقصه در معامالت بزرگ ) ب

  )یا محدود
  تهیه اسناد مناقصه ) ج
  ارزیابی کیفی مناقصه گران در صورت لزوم) د

  راخوان مناقصه ف) هـ
  ارزیابی پیشنهادها ) و
  تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد) ز

  تأمین منابع مالی  - 10ماده 

انجام معامله به هر طریق مشروط به آن است که دستگاه هاي موضوع بنـد   - الف 
به نحو مقتضی نسبت به پیش بینی منـابع مـالی معاملـه در مـدت     ) 1(ماده ) ب(

  . حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قید شده باشد قرارداد اطمینان
موضوع پیش بینی منابع مالی و نحوه ضمان تأخیر تعهدات براي انجام معامله باید  - ب 

  . به صراحت در شرایط و اسناد مناقصه از سوي دستگاه مناقصه گزار قید و تعهد شود
  روش هاي انجام مناقصه     - 11ماده 

  :می شودمناقصه به طرق زیر انجام 
در معامالت کوچک، کارپرداز یا مأمور خرید با توجه به کـم و کیـف موضـوع    ) الف

درباره بهاي آن تحقیق نماید و بـا رعایـت صـرفه و    ) کاال، خدمت یا حقوق(معامله 
صالح و اخذ فاکتور مشخص و به تشخیص و مسئولیت خود، معاملـه را بـا تـأمین    

  . م دهدکیفیت مناسب به کمترین بهاي ممکن انجا
در معامالت متوسط، کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع ) ب

درباره بهاي آن تحقیق نماید و بـا رعایـت صـرفه و    ) کاال، خدمت یا حقوق(معامله 
صالح و اخذ حداقل سه فقره استعالم کتبی، با تأمین کیفیت مورد نظـر، چنانچـه   

سئول واحد تدارکاتی یا مقام مسئول همتـراز وي  بهاي به دست آمده مورد تأیید م
باشد، معامله با عقد قرارداد یا اخذ فاکتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعالم 
کتبی ممکن نباشد با تایید مسئول تدارکاتی یا مقام مسئول همتراز وي بـه تعـداد   

  . موجود کفایت می شود
ر عهده کارپرداز واحـد باشـد امضـاي    چنانچه مسئولیت واحد تدارکاتی ب –تبصره 

در صـورتی کـه واحـدهاي    . نامبرده به منزله امضاي مسئول واحد تدارکاتی اسـت 
اجرایی فاقد کارپرداز باشد می توان وظایف مندرج در این آیین نامه را به متصدیان 



  . پستهاي مشابه سازمانی و یا به مأمور خرید محول نمود
  :ز روش هاي زیر عمل می شوددر معامالت بزرگ به یکی ا) ج
برگزاري مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامه هاي کثیراالنتشار .1

داخلی و یا عندالزوم خارجی 
برگزاري مناقصه محدود .2

تحویل کاال یا خدمات مورد معامله صندوق با رعایـت مـوارد زیـر انجـام      –12ماده 
  :شود می
یله و مسئولیت انباردار یا تحویل گیرنده کاال یا در مورد معامالت کوچک بوس) الف

خدمات حسب مورد گواهی و تطبیق مشخصات، کیفیت و مقدار کاال یـا خـدمات   
  .بعهده انباردار یا گیرنده کاال یا خدمات می باشد

در مورد معامالت متوسط اگر مورد معامله کاال باشد بوسیله و مسئولیت انباردار ) ب
ا کننده و چنانچه مورد معامله انجام خدمات باشد بوسیله و و نماینده قسمت تقاض

مسئولیت تحویل گیرنده خدمات و تأیید نماینده واحـد تقاضـا کننـده بـا تنظـیم      
  . صورتمجلس انجام خواهد شد

در مورد معامالت بزرگ با گواهی و مسئولیت هیئت تحویل که مرکب از افـراد  ) ج
  :زیر می باشد

در ) مقام مجـاز (اد  یا نماینده باالترین مقام صندوق نماینده مدیرعامل در ست.1
.استانها

مدیرکل امور مالی یا نماینده وي.2
جهت تأیید و مطابقـت کـاالي   ) کارشناس ذیصالح(نماینده واحد تحویل گیرنده .3

  . خریداري شده یا خدمات انجام شده با مشخصات اولیه مورد نظر واحد متقاضی
ي تحویل هر فقره کاالي خریداري شـده یـا خـدمات    در معامالت عمده برا - 1تبصره 

می باید صورتجلسه اي که طی آن بطور صریح قید شود ) هر نوبت تحویل(انجام شده 
کاالي مورد معامله یا خدمات انجام شده طبق نمونه یا مشخصات مندرج در قرارداد و یا 

  . نمایند باشد تهیه شده و ذیل آنرا تمام اعضاي هیئت تحویل امضاء سفارش می
هیئت تحویل در صورت لزوم می تواند براي تطبیق مشخصـات کـاالي    - 2تبصره 

خریداري شده با نمونه یا مشخصات فنی مندرج در سفارش و یا قـرارداد براسـاس   
نظر کارشناس ذیصالح صندوق یا مهندس مشاور یا یک موسسه بازرسی فنی بـه  

  .نمایندگی از طرف صندوق اقدام نماید

کلیه اسناد هزینه و خرید باید مدارك ذیل را حسب مورد همراه داشته  - 13ماده 
  :باشد
  خریدهاي داخلی ) الف

در مورد کاالهائی که وارد (رسید انبار  –فاکتور خرید معتبر  - درخواست خرید
 –مدارك مربوط به مناقصه یا ترك مناقصه  حسـب مـورد    –) انبار می شوند

کننده مبنی بر مطابقت شرایط فنـی بـا   تاییدیه درخواست  –دستور پرداخت 
 –) در مورد خریدهاي در قالب قرارداد(تصویر قرارداد  –درخواست اولیه خرید 

  .رسید انبار مستقیم مصرف در مورد کاالهائی که وارد انبار نمی شوند
  خریدهاي خارجی ) ب



د در مورد کاالهایی که وار(رسید انبار  –فاکتور خرید معتبر  - درخواست خرید
 –مدارك مربوط به مناقصه یا ترك مناقصـه حسـب مـورد     –) انبار می شوند

تاییدیه درخواست کننده مبنی بر مطابقت شرایط فنـی بـا    –دستور پرداخت 
 –) در مورد خریدهاي در قالب قرارداد(تصویر قرارداد  –درخواست اولیه خرید 

ف در مـورد  رسید انبار مسـتقیم مصـر   - اعالمیه بانک و مدارك ترخیص کاال
  .کاالهائی که وارد انبار نمی شوند

  خدمات قراردادي ) ج
مدارك مربـوط بـه    –قرارداد  –صورتحساب و یا صورت وضعیت حسب مورد 

تاییدیـه   –ابالغ افزایش یا کاهش کـار   –مناقصه یا ترك مناقصه حسب مورد 
ارائـه   –مقام مسئول مبنی بر انجام موضوع قـرارداد حسـب شـرایط قـرارداد     

ارائـه    - فاصاحساب طـرف قـرارداد از سـوي مراجـع قـانونی حسـب مـورد        م
  مستندات مبنی بر پرداخت به ذینفع 

  ارزیابی کیفی مناقصه گران  - 14ماده 

  :در ارزیابی کیفی مناقصه گران باید موارد زیر لحاظ شود) الف
تضمین کیفیت خدمات و محصوالت .1
داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر .2
سابقه حسن .3
داشتن پروانه کار با گواهینامه هاي صالحیت، در صورت لزوم.4
توان مالی متقاضی براي انجام کار در صورت لزوم.5

  :مراحل ارزیابی کیفی مناقصه گران به شرح زیر است) ب
تعیین معیارهاي ارزیابی و اهمیت نسبی معیارها.1
تهیه اسناد ارزیابی .2
ي متقاضیان دریافت، تکمیل و ارسال ارزیابی از سو.3
ارزیابی اسناد دریافت شده و تعیین امتیاز هر یک از مناقصه گران و رتبه بندي آنها .4
تهیـه  (اعالم اسامی مناقصه گران صالحیتدار به کارفرما و امتیازات و رتبه آنها .5

) لیست کوتاه
مستند سازي ارزیابی کیفی مناقصه گران .6

  فراخوان مناقصه  - 15ماده 

  :ن مناقصه حداقل باید شامل موارد زیر باشدمفاد فراخوا) الف
نام و نشانی مناقصه گزار.1
نوع، کمیت و کیفیت کاال یا خدمات .2
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه با نظر مدیرکل امـور مـالی در سـتاد و    .3

و حداکثر % 2حداقل (مدیران امور مالی و روساي حسابداري واحدهاي تابعه 
بصورت واریز نقدي به حسابهاي صـندوق،  ) لهمبلغ کل برآوردي معام%  10

چک بین بانکی در وجه صندوق، ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی و یا هریک از 
آیین نامه مالی صندوق ) 65(تضمینات موضوع ماده 

محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل و گشایش پیشنهادها .4
تعیـین آن میسـر یـا بـه      در صورتی که(مبلغ برآورد شده معامله و مبانی آن .5



در مواردي که فهرست بهاي پایه وجود دارد، برآورد مربـوط  ) مصلحت باشد
. طبق فهرست بهاي یاد شده تهیه می شود

فراخوان مناقصه عمومی باید به تشخیص مناقصه گزار از دو تا سه نوبت حداقل ) ب
مطبوعات خارج از هاي کثیراالنتشار کشوري و یا استان مربوط و  در یکی از روزنامه

  . منتشر گردد) عندالزوم(کشور 
این ماده از طریق سایر ) ب(مناقصه گزار می تواند عالوه بر موارد مذکور در بند ) ج

رسانه هاي گروهی و رسانه هاي ارتبـاط جمعـی یـا شـبکه هـاي اطـالع رسـانی        
  . نیز فراخوان را منتشر نماید) مجازي(

  اسناد مناقصه - 16ماده 

  . اسناد مناقصه باید به طور یکسان به همه داوطلبان تحویل شود تمامی) الف
  :اسناد مناقصه شامل موارد زیر است) ب
نام و نشانی مناقصه گزار.1
نوع و مبلغ تضمین مناقصه.2
محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل پیشنهادها و گشایش آنها .3
مبلغ پیش پرداخت و تضمین حسن انجام کار .4
یشنهادها مدت اعتبار پ.5
شرح کار، مشخصات فنی بازرگانی، استانداردها، نوع، کمیت و کیفیت کاال یـا  .6

خدمات 
برنامه ریزي انجام کار یا تحویل کاال .7
معیارها و روش ارزیابی کیفی مناقصه گران.8
روش تهیه و مهلت مقرر براي تسلیم پیشنهادها و تعداد نسخه هاي آنها .9

شرایط عمومی و خصوصی و ضمائم آنمتن قرارداد شامل موافقتنامه، .10
) 18(صورتجلسات و توضیحات موضوع ماده .11
. سایر اسناد و شرایطی که به تشخیص مناقصه گزار الزم باشد.12

  ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهاد ها  - 17ماده 

شرکت کنندگان در مناقصه پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشـنهادهاي  ) الف
  :هیه و به مناقصه گزار تسلیم کنندخود را به ترتیب زیر ت

تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهادها .1
تسلیم پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه.2
دریافت رسید تحویل پیشنهادها .3

مهلت قبول پیشنهادها در مورد مناقصات داخلی و بین المللی از آخرین مهلت ) ب
  . ه روز و یک ماه باشدتحویل اسناد مناقصه به ترتیب نباید کمتر از د

  شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها  - 18ماده 

هیچ یک از شرکت کنندگان در مناقصه، جز در مواردي که در اسناد مناقصه ) الف
  .پیش بینی شده باشد، نمی توانند بیش از یک پیشنهاد تسلیم کنند

د در شرکت کنندگان در مناقصه، اسناد مناقصـه و پیشـنهادهاي خـود را بایـ    ) ب
، پیشـنهاد فنـی   )پاکـت الـف  (شامل تضمین (هاي جداگانه الك و مهر شده  پاکت

بگذارند و همه پاکت هـا را در  )) پاکت ج(و  پیشنهاد قیمت ) پاکت ب(بازرگانی 



  . لفاف و  پاکت مناسب و الك و مهر شده قرار دهند
ت مناقصه گزار موظف است در مهلت مقرر همه پیشنهادهاي ارائه شـده شـرک  ) ج

  . کنندگان را پس از دریافت، ثبت و تا جلسه بازگشایی، از پاکت ها صیانت نماید
هر گونه تسلیم، تحویل، اصالح، جایگزینی و یا پس گـرفتن پیشـنهاد بایـد بـه     ) د

  . صورت قابل گواهی و در مهلت و مکان مقرر در اسناد مناقصه انجام شود
  توضیح تشریح اسناد  - 19ماده 

ت کننده در اسناد مناقصه، ابهام یا ایرادي مشاهده کند، می تواند چنانچه شرک) الف
  . از مناقصه گزار توضیح بخواهد

توضیحات و پاسخ به پرسش هاي مناقصه گران و همچنین در صورت تشکیل ) ب
به طور یکسـان  ) 24(، رونوشت صورتجلسه آن مطابق ماده »جلسه توضیح اسناد«

  . سال خواهد شدبراي همه شرکت کنندگان مناقصه ار
  گشایش پیشنهادها  - 20ماده 

  . پیشنهادهاي مناقصه گران در زمان و مکان مقرر گشوده می شود) الف
  : مراحل گشایش پیشنهادها به شرح زیر است) ب
، حاضـران و  )پیشنهاد دهندگان(تهیه فهرست اسامی دریافت کنندگان اسناد .1

شرکت کنندگان در جلسه 
و کنترل آن) کت الفپا(بازکردن پاکت تضمین .2
بازکردن پاکت فنی بازرگانی .3
باز کردن پیشنهاد قیمت و کنترل از نظر کامل بودن مدارك و امضاي آنهـا و  .4

کنارگذاشتن پیشنهادهاي غیرقابل قبول در مناقصات یک مرحله اي 
تحویل پاکت هاي فنی بازرگانی به کمیته هاي فنی بازرگانی در مناقصـات دو  .5

مرحله اي 
و تنظیم و امضاي صورتجلسه گشایش پیشنهادها توسط هیئت مناقصه تهیه .6
تحویل پاکت هاي قیمت و پاکت تضمین پیشنهادهاي رد شده به مناقصه گزار .7

براي استرداد به ذینفع
در صورت برگزاري مناقصه دو مرحله اي، زمان و  مکان تشـکیل جلسـه گشـایش    ) ج

کت هاي ارزیابی فنی و بازرگانی اعالم پیشنهادهاي قیمت، در جلسه بعد از گشایش پا
این مدت فقط براي یک بار تا سقف مدت اعتبار پیشـنهادها قابـل تمدیـد    . خواهد شد

در این صورت پاکت هاي قیمت در یک لفاف الك و مهر شده توسـط حراسـت   . است
در مناقصات یک مرحله اي پیشنهادهاي قیمت . دستگاه مناقصه گزار صیانت می شود

  .برنده مناقصه تعیین می شود) 22(گشوده و براساس ماده بی درنگ 
دستگاه مناقصه گزار می تواند از مناقصه گران یا نمایندگان آنها جهت حضور در ) د

  . جلسه گشایش پیشنهادهاي مالی دعوت نماید
  ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها  - 21ماده 

سـت براسـاس معیارهـا و    در مناقصات دو مرحله اي، مناقصه گـزار موظـف ا  ) الف
هاي اعالم شده در اسناد مناقصه، ارزیابی کیفی مناقصه گران و ارزیابی فنـی   روش

  . بازرگانی پیشنهادها را انجام و اعالم نماید
در صورتی که بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها الزم باشد، نتیجه بررسـی طـی   ) ب



اله می شود و براسـاس  مهلتی که هیئت مناقصه معین می کند به جلسه بعدي اح
هاي قیمت پیشنهاد دهندگانی که امتیاز  گزارش کمیته فنی بازرگانی مربوطه، پاکت

  . فنی بازرگانی الزم را احراز کرده اند، گشوده می شود
  . هر گونه ارزیابی فنی بازرگانی، تنها پیش از گشودن پیشنهادهاي قیمت مجاز است) ج
ی که در ارزیابی هاي فنی بازرگـانی پذیرفتـه   پاکت پیشنهاد قیمت مناقصه گران) د

  . نشده اند، باید ناگشوده  بازگردانده  شود
  ارزیابی مالی و تعیین برنده مناقصه  - 22ماده 

هنگام ارزیابی مالی، مناقصه گري که مناسبترین قیمت در شرایط مسـاوي را  ) الف
دوم در صورتی اعالم حائز شده باشد، به عنوان برنده اول اعالم خواهد شد و برنده 

می شود که تفاوت قیمت پیشنهادي وي با برنده اول، کمتر از مبلغ تضمین نفر اول 
روش ارزیابی مالی باید در اسناد مناقصه به صـورت مشـروح بـا ذکـر نحـوه      . باشد

  . تأثیرگذاري ارزیابی فنی بازرگانی بر قیمت اعالم می شود
ررسی قیمت ها و تجزیه و کنتـرل  پس از گشودن پاکت هاي قیمت، چنانچه ب) ب

مبانی آن الزم باشد، هیئت مناقصه می تواند بررسی آن را بـه کمیتـه هـاي فنـی     
بازرگانی ارجاع نماید و کمیته فنی بازرگانی مربوطه حداکثر ظرف دو هفته نتیجـه  

  . ارزیابی را به هیئت مناقصه اعالم می کند
ه اول و دوم، نزد مناقصه گزار پس از گشودن پیشنهادهاي قیمت، تضمین برند) ج

  . نگهداري و تضمین سایر مناقصه گران بازگردانده می شود
در صورت دارا بودن کیفیت الزم (در مناقصات بین المللی، مناقصه گران داخلی ) د

نسبت به مناقصه گران خارجی ترجیح ) کاال و یا خدمات حسب تایید مراجع قانونی
  . ن داخلی، در اسناد مناقصه قید خواهد شدنحوه ترجیح مناقصه گرا. دارند
  انعقاد قرارداد  - 23ماده 

  . قرارداد با برنده مناقصه، باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها منعقد شود) الف
این مدت حداکثر براي یک بار و برابر مدت پیش بینی شده در اسناد مناقصه قابل 

  . یشنهاد دهنده دوم مسترد می گرددبعد از عقد قرارداد تضمین پ. تمدید است
. قرارداد با برنده اول در مهلت پیش بینی شده در اسـناد، منعقـد خواهـد شـد    ) ب

چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید و یا ضمانت انجام تعهـدات را ارائـه   
رت در صو. تضمین مناقصه وي ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد می گردد. ننماید

در هر صـورت  . امتناع نفر دوم، تضمین وي نیز ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد
تعیین برنده دوم در مناقصه، مشروط به این است که اختالف قیمت پیشنهادي وي 

درغیـر ایـن   . با برنده اول بیش از میزان سپرده شرکت در مناقصه نفـر اول نباشـد  
  .ن نیز مسترد خواهد شدصورت تعیین نفردوم منتفی بوده و سپرده ایشا

کلیه قراردادهاي موضوع مناقصه قبل از امضاء شدن نهایی می بایست از جهت ) ج
  .حقوقی و تطبیق با مقررات به ترتیب به تایید امور حقوقی و امور مالی برسد

  مقررات مناقصه   :فصل چهارم

  شرایط ارسال اسناد و مکاتبات  - 24ماده 

در صورتی معتبر است ) 22(ط با مناقصه موضوع ماده ارسال مکاتبات یا اسناد مرتب
که فرستادن آن جز در موارد تغییر نشانی یا محل قابل تصدیق باشد، مانند پست 



  . سفارشی، تلگرام، تلکس و نظایر آن
  تجدید و لغو مناقصه  - 25ماده 

) ز(به استناد بنـد  (مناقصه در شرایط زیر در صورت تایید باالترین مقام مجاز ) الف
  : تجدید می گردد) ماده شش

کم بودن تعداد مناقصه گران از حد نصاب تعیین شده در اسناد مناقصه .1
امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد .2
پایان مدت اعتبار پیشنهادها .3
رأي هیأت رسیدگی به شکایات.4
. طرح منتفی گرددباال بودن قیمت ها به نحوي که توجیه اقتصادي .5
اعالم عدم صالحیت امنیتی از سوي مراجع امنیتی  .6
) ز(به اسـتناد بنـد   (مناقصه در شرایط زیر در صورت تایید باالترین مقام مجاز ) ب

  :شود لغو می) ماده شش
نیاز به کاال یا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد.1
ناقصه گرددتغییرات زیادي در اسناد مناقصه الزم باشد و موجب تغییر در ماهیت م.2
پیشامدهاي غیرمتعارف نظیر جنگ، زلزله، سیل و مانند آنها .3
رأي هیأت رسیدگی به شکایات .4
تشخیص کمیسیون مناقصه مبنی بر تبانی بین مناقصه گران .5
اعالم عدم صالحیت امنیتی از سوي مراجع امنیتی  .6
گـاهی همـه   بـه آ ) 24(مناقصه گزار باید تجدید و یا لغو مناقصه را مطابق ماده ) ج

  .مناقصه گران برساند
  نحوه رسیدگی به شکایات - 26ماده 

چنانچه هر یک از مناقصه گران نسبت به اجرا نشـدن مـوادي از آیـین نامـه     ) الف
برگزاري مناقصات اعتراض داشته باشد می تواند به باالترین مقام دستگاه مناقصـه  

  . گزار شکایت کند
هلت پانزده روز کـاري از تـاریخ دریافـت    گزار مکلف است در م دستگاه مناقصه) ب

هاي الزم را به عمـل آورده و در صـورت وارد دانسـت اعتـراض،      شکایت، رسیدگی
مطابق مقررات مربوط اقدام نماید و در صورتی که شکایت را وارد تشخیص ندهـد،  

  . ظرف مهلت تعیین شده جوابیه الزم را به شاکی اعالم کند
وسط شاکی، هیأت رسیدگی به شکایات موضوع درصورت عدم پذیرش نتیجه ت) ج

  . را بررسی و رأي قطعی را طی پانزده روز اعالم خواهد کرد
  نحوه برگزاري مناقصه محدود  - 27ماده 

  :در موارد زیر برگزار می شود) 14(و ) 4(مناقصه محدود با رعایت مواد 
جع ذیصالح وجود فهرست هاي مناقصه گران صالحیت دار معرفی شده توسط مرا) الف

صندوق تهیه این فهرست با رعایت اصل رقابت بین تمامی مناقصه گران صالحیتدار، به 
  . پیشنهاد معاون اداري مالی صندوق به تصویب مدیر عامل خواهد رسید

حـداکثر دو  ) 14(وجود فهرست کوتاه مناقصه گران صالحیتدار که طبق ماده ) ب
  . سال قبل تهیه شده باشد

صه محدود نیازي به انتشار آگهی انجام ترتیبات موضـوع بنـدهاي   در مناق - تبصره



  . نیست) 15(ماده » ج«، »ب«
  ترك تشریفات مناقصه - 28ماده 

در مواردي که انجام مناقصه براساس گزارش توجیهی دسـتگاه مناقصـه گـزار بـه     
میسر نباشد، می توان ) 29(تشخیص یک هیأتی مرکب از مقامات مذکور در ماده 

ا به طریق دیگري انجام داد و در این صورت هیأت ترك تشریفات مناقصه معامله ر
با رعایت صرفه و صالح دستگاه ترتیب انجام این گونه معامالت را با رعایت مقررات 

  . مربوط در هر مورد براي یک نوع کاال یا خدمت تعیین و اعالم خواهد نمود
  ترکیب هیئت ترك تشریفات مناقصه  - 29ماده 

در مـورد دسـتگاه هـاي    ) 28(یئت ترك تشریفات مناقصه موضوع مـاده  ترکیب ه
  :این آیین نامه به شرح زیر خواهد بود) 1(ماده ) ب(موضوع بند 

) رئـیس هیئـت  (در مورد معامالت ستاد صندوق  مدیر عامل یا نماینـده وي  ) الف
، مـدیرکل حراسـت و مسـئول    )دبیر هیئت(معاون اداري مالی، مدیرکل امور مالی 

  میته فنی و بازرگانی حسب مورد   ک
رئیس (در مورد معامالت استانهاي تابعه، مدیر امور درمان و یا بیمه اي حسب مورد ) ب

دبیر (، معاون اداري مالی امور درمان و یا بیمه اي حسب مورد، مسئول امور مالی )هیئت
  ، مسئول حراست، مسئول کمیته فنی و بازرگانی حسب مورد   )هیئت

ت موضوع این ماده که در هر مورد بنا بـه دعـوت بـاالترین مقـام دسـتگاه      هیئ) ج
اجرایی ذیربط و یا مقامات مجاز از طرف آنها تشکیل می شود، بـا حضـور تمـامی    
اعضاي مربوطه رسمیت دارد و کلیه اعضاء مکلف به حضور در جلسات هیئت و ابراز 

ر مورد تقاضاي تـرك  نظر خود نسبت به گزارش توجیهی دستگاه اجرایی مربوط د
مناقصه و همچنین نحوه انجام معامله مورد نظر هستند لکن تصمیمات هیئـت بـا   

  . رأي اکثریت اعضاء، معتبر خواهد بود
در اجراي این ماده در صورتی که مبلغ معامله بیش از یکصد برابر نصاب  - 1تبصره

یـن مـاده   معامالت کوچک باشد، انجام معامله پس از تصویب هیئت هاي موضوع ا
  . حسب مورد پس از تایید مدیر عامل مجاز خواهد بود

در صورتی که مبلغ معامله بیش از دویسـت برابـر   ) 28(در اجراي ماده  - 2تبصره 
نصاب معامالت کوچک باشد انجام معامله پس از تصویب هیئت هاي موضوع ایـن  

  .ماده منوط به تصویب مدیرعامل و تایید هیئت مدیره خواهد بود
  موارد عدم الزام به برگزاري مناقصه - 30 ماده

) ب(در موارد زیر الزام به برگزاري مناقصه نیست و دستگاه هاي اجرایی مندرج در  بند 
  :توانند بدون انجام تشریفات مناقصه، معامله مورد نظر را انجام دهند می) 1(ماده 
 و خـدمات از  خرید خدمات و یا تولیدات مستقیم از و یا تهیـه و تـامین کـاال   ) الف

تولیدکنندگان یا ارائه دهندگان خدمات به طور مستقیم توسط شرکتهایی با سهام 
پنجاه و یک درصد یا بیشتر متعلق به صندوق با رعایت صرفه و  صالح  با تشخیص 

  . و مسئولیت  مدیرعامل و یا مقامات  مجاز از طرف آنها
و مسئولیت مدیر عامل و خرید اموال منقول، خدمات و حقوقی که به تشخیص ) ب

مـاده  ) ط(طبق تعریف بند ) انحصاري(یا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر به فرد 
  .باشد) 2(



خرید، اجاره به شرط تملیک یا اجاره گرفتن اموال غیرمنقول که با تشخیص و ) ج
مسئولیت مدیرعامل و یا مقامات مجاز از طرف آنها با کسـب نظـر از کارشناسـان    

  . ستري حداقل سه نفر انجام خواهد شدرسمی دادگ
خرید اموال منقول و غیر منقول، کاال و خدمات با قیمت تعیین شده یا کمتر یا ) د

  . حقوقی که نرخ هاي آنها از طرف مراجع قانونی ذیصالح تعیین شده باشد
تعمیر تجهیزات و ماشین آالت ثابت و متحرك و با تشخیص و مسئولیت مدیر ) هـ

  . مقامات مجاز از طرف آنها با رعایت صرفه و صالح صندوقعامل و یا 
خرید خدمات مشاوره اعم از مهندسی مشاور و مشاوره فنی بازرگانی مشتمل بر ) و 

مطالعه، طراحی و یا مدیریت بـر طـرح و اجـرا و نظـارت و یـا هـر نـوع خـدمات         
ولیت اي، کارشناسی و درمانی با رعایت صرفه و صالح با تشـخیص و مسـئ   مشاوره

  .  مدیرعامل یا مقامات مجاز از طرف آنها
خدمات فرهنگی و هنري، آموزشی و ورزشی به تشخیص و مسئولیت بـاالترین  ) ز

مقام دستگاه اجرایی که امکان برگزاري مناقصه مقدور نباشد بارعایت صرفه و صالح 
  .با تشخیص و مسئولیت مدیر عامل و یا مقامات مجاز از طرف آنها

ات یدکی براي تعویض و یا تکمیل لـوازم و تجهیـزات ماشـین آالت    خرید قطع) ح
لوازم  ثابت و متحرك موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه گیري دقیق و

آزمایشگاه هاي علمی، پزشکی و فنـی و نظـایر آن کـه تـأمین آن بـا تشـخیص و       
ه امکـان پـذیر   مسئولیت مدیر عامل یا مقامات مجاز از طرف آنها از طریق مناقصـ 

نباشد، با تعیین بهاي مورد معامله از سوي حداقل یک نفر کارشناس رشته مربوط 
  . که حسب مورد توسط مدیرعامل و یا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب می شوند

  .در مورد معامالت محرمانه به تشخیص مدیرعامل و تایید هیئت مدیره) ط
  . ت ناشی از اجراي احکام قضائیخرید سهام واوراق مشارکت و تعهدا) ي
چاپ و صحافی مطبوعات، انتشارات، دفترچه هاي بیمه و آگهی ها بـا رعایـت   ) ك

  ضوابط و مقررات عمومی ناظر بر این امور
خرید دارو و لوازم مصرفی پزشکی و درمانی، خرید مواد و مایحتاج غذایی فاسد ) ل

پـس از تاییـد   (نرم افزار کـامپیوتر  شدنی روزانه بیمارستانها و مراکز درمانی، خرید 
)کمیته فنی و بازرگانی

اعضاي هیئت امناء، هیئت مدیره، مدیر عامـل، هیئـت نظـارت و کلیـه      - 31ماده 
کارکنان صندوق و خانواده درجه یک آنان در حدود قانون منع مداخلـه کارکنـان   

معـامالت  دولت در معامالت دولتی نمی توانند بطور مستقیم و یا غیر مسـتقیم در  
  .مداخله و یا مشارکت نمایند) اعم از خرید یا فروش(صندوق 

  مزایده  :فصل پنجم

اموال منقول مشروحه ذیل به پیشنهاد معاون اداري و مـالی و تصـویب    - 32ماده 
  : مدیر عامل قابل فروش خواهد بود

  اموال اسقاطی ) الف
  اموال مازاد بر نیاز ) ب
  .ا به صرفه و صالح صندوق نباشداموالی که تداوم نگهداري آنه) ج

تشخیص موارد فوق می بایست توسط کمیته مربوط و براساس ضوابطی  - تبصره 



صورت پذیرد که ترکیب کمیته مذکور و ضوابط مورد اشاره از طرف هیئت مـدیره  
  . صندوق  تعیین و ابالغ خواهد شد

تشخیص و در مورد معامالت کوچک، فروش به حداکثر قیمت ممکن به  - 33ماده 
مسئولیت کامل مأمور فروش انجام می شود و در این رابطه مـأمور فـروش مکلـف    
است به داوطلبان خرید مراجعه و پس از تحقیق کامل از بهاء ضمن رعایت صرفه و 
صالح صندوق معامله را انجام داده و پیشنهاد خریدار را کـه متضـمن مشخصـات    

ن عبارت که معامله با بیشـترین بهـاي   اموال مورد فروش و مبلغ آن باشد با قید ای
  . ممکن و صرفه و صالح صندوق انجام شده و ذکر نام خود امضاء نماید

در معامالت متوسط، فروش با تأیید مدیرعامل یا مقامات مجاز از طـرف   - 34ماده 
بدین ترتیب که ابتـدا بهـاي امـوال    . ایشان می تواند از طریق حراج انجام می شود

سط کارشناس رسمی دادگستري ارزیابی شـده و سـپس از طریـق    مورد معامله تو
نوع، مشخصات، مقدار اموال مورد ) بهر نحو که اقتضا نموده و به صالح باشد(آگهی 

. معامله و قیمت پایه آن، روز، ساعت و محل حراج به اطالع داوطلبان خواهد رسید
ه خریـداري کـه   در آگهی حراج همچنین باید قید گردد که موضوع مورد معامله ب

باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته شده در مقابل فروش موضوع حراج، وجه 
) برنده(به عهده خریدار ...  آن دریافت شده و پرداخت هر گونه مالیات و عوارض و 

  .خواهد بود
در معامالت بزرگ، فروش از طریق انتشار آگهی مزایده عمـومی یـا ارسـال     - 35ماده 

در آگهی مزایده عمومی و یا دعوتنامه مزایده محـدود  . ایده به عمل می آیددعوتنامه مز
شرایطی که در این آیین نامه  براي آگهی مناقصه و مقرراتی که در مورد تشکیل هیئت 
مناقصه، تعیین برنده، انعقاد قرارداد و تحویل مورد قرارداد مقرر گردیده در صورتیکه بـا  

  .ستی به مورد اجرا گذارده شودعمل مزایده منطبق باشد می بای
در صورتی که باالترین بهاي مورد ارائه در مزایده از برآورد به عمل آمـده   - 1تبصره

توسط کارشناس رسمی دادگستري کمتر باشد صندوق می تواند ضمن درخواست 
  . تجدید نظر در نحوه ارزیابی، مزایده را یک بار دیگرتکرار نماید

عایت مفاد این آیین نامه خریداري درخصوص موضـوع  در صورتیکه با ر - 2تبصره 
وجود نداشته باشد می توان طـی  ) پس از برگزاري حداقل دو بار مزایده( 32ماده 

صورتجلسه اي که به تایید اعضاء هیئت مناقصه یا مزایده می رسد نسبت به معدوم 
  .نمودن اموال مورد نظر اقدام نمود

به پیشنهاد مدیر عامل، تایید هیئت مدیره و  فروش اموال غیر منقول بنا - 36ماده 
تصویب هیئت امناء با کسب نظر کارشناس رسمی دادگسـتري در رشـته مربـوط    
بصورت مزایده عمومی و یا از طریق موسسه امـالك و مسـتغالت صـندوق انجـام     

  . خواهد شد
آیین نامه فوق که در پنج  فصل، سی و شش ماده و هفده تبصره به تصویب هیئت 

از تاریخ تصویب و ابالغ، الزم االجرا بوده . اء سازمان تامین اجتماعی رسیده استامن
و کلیه دستورالعملها، بخشنامه ها و مصوبات مغایر با آن لغو و اعمال تغییرات بعدي 
در مفاد آن بنا به پیشنهاد هیئت مدیره صندوق می باید به تصـویب هیئـت امنـاء    

  .سازمان تامین اجتماعی برسد
  



  مالی صندوق تأمین اجتماعی نامه  آیین .27

  )22/9/1390مصوب (

  

) ت(و بند  8ماده ) ث(، بند 24هیات امناي سازمان تامین اجتماعی به استناد مواد 
تحـــت شـــماره  3/5/1389اساســـنامه صـــندوق کـــه در تـــاریخ    12مـــاده 
ه هـ  ابالغ گردیده، آئین نامه مالی صندوق تامین اجتماعی را ب 42496ت/97863

  :  شرح ذیل به تصویب رساند

  تعاریف: فصل اول

ادارات کل استانها، (صندوق تامین اجتماعی شامل واحدهاي تابعه صندوق   –1ماده 
و ستاد صندوق می باشد که از این پـس در ایـن   ) شعب، بیمارستانها و درمانگاهها

  .آئین نامه به اختصار صندوق نامیده می شود
اجتماعی شامل ماده یک و شرکتها و موسساتی است گروه صندوق تامین  - 2ماده 

  .درصد از سهام و مالکیت آنها متعلق به صندوق می باشد 51که بیشتر از 
سال مالی صندوق یکسال هجري شمسی است که از اول فروردین ماه هر  - 3ماده 

  . سال شروع  و به پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد
از موارد مطروحه که در اساسنامه صندوق و قانون تامین درآمد عبارتست  - 4ماده 

  .اجتماعی و دیگر قوانین موضوعه پیش بینی شده است
اعتبار عبارتست از مبلغی که براي مصرف یا مصارف معین که به منظـور   - 5ماده 

  . نیل به اهداف و اجراي برنامه ها در بودجه صندوق  به تصویب می رسد
بارتست از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصـوب  تأمین اعتبار ع - 6ماده 

  براي هزینه معین 
بودجه صندوق برنامه مالی صندوق است که براي یک سال مالی براساس  - 7ماده 

برنامه هاي کوتاه مدت و برنامه هاي عملیاتی تهیـه شـده و حـاوي  پـیش بینـی      
اتی کـه طبـق قـانون    درآمدهاي حاصل از انجام وظایف و یا درآمدهاي سایر خدم

تامین اجتماعی و مقررات مربوط عاید صندوق می شود و همچنـین سـایر منـابع    
تأمین اعتبار و برآورد هزینـه بـه منظـور انجـام عملیـات و  فعالیـت هـا و اجـراي         

هایی که در برنامه صندوق پیش بینی شده و نیـل بـه اهـداف صـندوق را در      طرح
  . سازدظرف سال مالی مربوط امکان پذیر می 

بودجه تلفیقی گروه صندوق  برنامه مالی صندوق است که براي یک سال   - 8ماده 
هاي کوتاه مدت و برنامه هاي عملیـاتی تهیـه شـده و حـاوي      مالی براساس برنامه

بینی درآمدهاي حاصل از انجام وظایف و یا درآمدهاي سایر خدماتی که طبق  پیش
شود و همچنین سایر منابع  ید صندوق میقانون تامین اجتماعی و مقررات مربوط عا

تأمین اعتبار و برآورد هزینه به منظور انجام عملیات و فعالیتها و اجراي طرح هایی 
که در برنامه صندوق پیش بینی شده و نیل به اهداف صـندوق را در ظـرف سـال    

  . سازد مالی مربوط امکان پذیر می
منابعی که تحت عنوان کمک و تعهدات سایر منابع تأمین اعتبار عبارتست از  –9ماده 

دولت، تسهیالت، استفاده از ذخایر و اندوخته ها بر اساس اساسنامه صندوق و یا عناوین 
    .مشابه دیگر که صندوق  قانوناً مجاز به منظور نمودن آنها در بودجه خود می یابد



نکهـا و یـا   عبارتست از دریافت منابع مالی از دولـت یـا با  ) وام(تسهیالت  - 10ماده 
موسسات مالی و اعتباري مجاز که میزان و نحوه دریافت آن می بایست در بودجـه  

  .   هر سال پیش بینی و به تصویب هیئت امناء برسد
دیون عبارتست از بدهی هاي قابل پرداخت سنوات گذشته که اعتبار الزم  - 11ماده 

طرق زیـر و بـدون   براي آن در بودجه منظور شده باشد و در هر صورت به یکی از 
  : اختیار صندوق ایجاد شده باشد

  .احکام قطعی صادره از طرف مراجع صالحه) الف
انواع بدهی به وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت هاي دولتی ناشی از خـدمات  ) ب

  . انجام شده مانند هزینه هاي برق، آب، مخابرات، پست و هزینه هاي مشابه
  .تیار صندوق طبق ضوابط مربوط ایجاد شده باشدسایر بدهی هایی که خارج از اخ) ج

تشخیص عبارتسـت از تعیـین و انتخـاب انـواع کـاال، خـدمات و سـایر         - 12ماده 
هایی که تحصیل یا انجام آنها جهت نیل به اهداف و اجـراي برنامـه هـاي     پرداخت

  . صندوق ضروري است
  : تعهد عبارتست از ایجاد دین بر عهده صندوق ناشی از - 13ماده 
  . خرید و تحویل کاال یا انجام دادن خدمات) الف
  .اجراي قراردادهایی که با رعایت قوانین و مقررات منعقد و مبادله شده باشد) ب
  .احکام صادره از مراجع قانونی و ذیصالح) ج
پیوستن به قراردادهاي بین المللی و عضویت در سازمانها یا مجامع بین المللی با ) د

  . اجازه قانون
تسجیل عبارتست از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت صندوق براسـاس   - 14ه ماد

  .اسناد و مدارکی که بدهی مذکور را اثبات می نماید
دستور پرداخت عبارتست از سندي که از سوي مـدیرعامل یـا مقامـات     - 15ماده 

مجاز از طرف ایشان براي پرداخت تعهدات و بدهی هاي قابـل پرداخـت از محـل    
مربوط عهده مدیرکل امور مالی یا مقام مجاز از طرف وي در وجه ذینفـع  اعتبارات 

  . صادر می گردد
هزینه عبارتست از مصرف اعتبارات یا پرداخت هایی که بصورت قطعی به  - 16ماده 

ذینفع در قبال تعهد یا تحت عنوان کمک یا عنـاوین مشـابه بـا رعایـت قـوانین و      
  . مقررات مربوط صورت می پذیرد

تنخواه گردان وجهی است که از طرف مدیرکل امور مالی یا مقامات مجاز  - 17ماده 
از طرف وي  با تأیید مدیرعامل یا مقامات مجاز از طرف ایشان بـراي هزینـه هـاي    
مربوط در اختیار واحدهاي تابعه، مأمورین یا اشخاصی که مجاز به دریافت تنخـواه  

نه هاي مربوط انجام می شود اسناد گردان هستند قرار می گیرد تا به تدریج که هزی
ضوابط  اجرایی ایـن مـاده براسـاس    . مربوط را تحویل و مجدداً وجه دریافت دارند

دستورالعملی خواهد بود که توسط  مدیرکل امور مالی تهیه و به تصویب  مدیرعامل 
  . صندوق خواهد رسید

معتبـر از   پیش پرداخت عبارتست از پرداختی که در قبال اخذ ضـمانت  - 18ماده 
محل اعتبارات مربوط به موجب احکام و قراردادها طبق مقررات پیش از انجام تعهد 

  . صورت می پذیرد



علی الحساب عبارتست از پرداختی که جهت اداي قسمتی از تعهدات بـا   - 19ماده 
  . رعایت مقررات صورت می گیرد

قراردادها و یـا   سپرده عبارتست از وجهی که براساس قوانین و مقررات و - 20ماده 
احکام صادره از سوي مراجع قضایی به منظور تأمین و یا جلوگیري از تضییع حقوق 
صندوق دریافت شده و استرداد یا ضبط آن تابع شرایط مقرر در قوانین و مقررات و 
قراردادها و آیین نامه اي خواهد بود که توسط مدیرکل امور مـالی تهیـه و پـس از    

  .ویب هیئت مدیره خواهد رسیدتایید مدیرعامل به تص
دارایی هاي ثابت مشهود عبارتست از مجموعه امـوال منقـول و یـا غیـر      - 21ماده 

منقول که با هدف استفاده مستمر در طول فعالیت صندوق  خریداري، احداث و یا 
  . تحصیل شده و با توجه به اصل اهمیت، عمر آنها بیش از یکسال باشد

شخصی است که از بـین مسـتخدمین رسـمی و    ) خریدمامور (کارپرداز  - 22ماده 
ماده دو آیین نامه استخدامی صندوق  بنا به پیشنهاد مـدیرکل  ) ب(قراردادي بند 

امور خدمات عمومی و رفاه و حکم مدیر کل امور اداري و در واحدهاي تابعه توسط 
ردیفهاي همتراز  بدین سمت منصوب شده و نسـبت بـه تـدارك و خریـد کـاال و      

در صورت نبود مستخدم . ت مورد نیاز با رعایت مقررات مربوط اقدام می نمایدخدما
رسمی از مستخدم قراردادي واجد صالحیت استفاده گردیده و می باید تـا سـقف   

گردش عملیات تنخـواه کـارپردازان در   . تنخواه از نامبرده تضمین معتبر اخذ گردد
  .ردیدپایان هر  ماه کنترل، تصفیه و یا ترمیم خواهد گ

امین اموال شخصی است که از بین مستخدمین رسمی واجد صالحیت  - 23ماده 
صندوق بنا به پیشنهاد مدیر کل امور مالی و یا نماینده وي و با موافقت مدیرعامل یا 
مقامات مجاز به این سمت منصوب شده و مسئولیت حراست، تحویـل و تحـول و   

االهاي تحت ابوابجمعی به عهده او تنظیم حسابهاي اموال منقول و غیر منقول و ک
  . واگذار می گردد

صندوق دار شخصی است که از بین مستخدمین رسمی و قراردادي بند  - 24ماده 
ماده دو  بنا بر وظایف سازمانی، مسئولیت دریافت وجوه نقد و یا اوراق بهادار را ) ب(

  .بر عهده دارد
دار بنـابر دسـتورالعملی    حق صندوق داري و یا اخذ ضمانت از صـندوق  - 1تبصره 

خواهد بود که براساس آئین نامه استخدامی توسط مدیر کل امور مالی تهیـه و بـه   
  .تصویب مدیرعامل خواهد رسید

در مواردي که فرد واجد صالحیت با مشخصات فوق وجود نداشته باشد  - 2تبصره 
  .انع می باشدبا مسئولیت باالترین مقام مجاز واحد تابعه بکارگیري سایر افراد بالم

حساب بانکی درآمد حسابهاي غیر قابل برداشتی می باشند که بـه نـام    –25ماده 
هریک از واحدهاي صـندوق در بانکهـاي محـل افتتـاح شـده و مخصـوص واریـز        

  . درآمدهاي وصولی می باشند
حساب بانکی پرداخت حسابهاي جاري می باشند که بـه نـام هریـک از     - 26ماده 

انک محل افتتاح شده و مخصوص انجام عملیـات پرداخـت   واحدهاي صندوق در ب
  .واحد مربوطه خواهند بود

حساب بانکی تمرکز وجوه درآمد حسابی است که به نـام صـندوق نـزد     - 27ماده 



بانکهاي طرف حساب در مرکز افتتاح شده و وجوه حساب بانکی درآمد یـا درآمـد   
کرد به این حسـاب   واحدهاي صندوق تحت شرایطی که مدیر عامل تعیین خواهد

  .  واریز می گردد
حساب بانکی پرداختهاي انتقالی حسابی است که به نـام صـندوق نـزد     - 28ماده 

بانکهاي طرف حساب در مرکز افتتاح شـده و موجـودي آن طبـق قـانون تـامین      
اجتماعی، آیین نامه ها و مقررات مربوطه بر مبناي اعتبارات مصوب بـه حسـابهاي   

  .ئر انتقال داده می شودبانکی پرداخت و ذخا
حساب بانکی ذخائر حسابی است که به نام صندوق نزد بانکهـاي طـرف    - 29ماده 

حساب در مرکز افتتاح شده و وجوه مازاد درآمـد هزینـه و درآمـدهاي مـرتبط بـا      
سرمایه گذاري به این حساب منتقل و مطابق مقررات به سرمایه گذاري اختصاص 

  .داده می شود
متعارف، کمبود مقداري یا عددي موجودي ها اسـت کـه میـزان     نقصان - 30ماده 

قابل قبول آن توسط کارگروهی مرکب از معاون اداري و مالی، مدیرکل امور مـالی،  
در موضـوع  ) حسـب مـورد  (مدیر کل خدمات عمومی و رفاه و یا پشتیبانی درمان 

  .  مربوطه تعیین می گردد
. گردد سال جاري صندوق منظور مینقصان متعارف به حساب هزینه هاي  - تبصره 

  ) باستثناي اموال و اثاثیه(
هزینه ها و سایر پرداخت هاي صندوق  پس از طی مراحـل تشـخیص،    - 31ماده 

تأمین اعتبار، تعهد، تسجیل و صدور دستور پرداخت و با اعمال نظارت مالی انجـام  
  .خواهد شد

ور پرداخـت بعهـده   اختیار و مسئولیت تشخیص، تعهد، تسجیل و دسـت  –32ماده 
مدیرعامل صندوق و مسئولیت تأمین اعتبار و تطبیق با قوانین و مقـررات مربوطـه    

  . بعهده مدیرکل امور مالی می باشد
مقامات مجاز اشخاصی هستند که اختیارات عهده مدیرعامل و مدیرکل  - 1تبصره 

  .    امورمالی موضوع این ماده کتباً به آنها تفویض شده باشد
اختیار و مسئولیت هاي این ماده حسب مورد از طرف مقامات فوق به سـایر   - 2تبصره

کالً یا بعضاً قابل تفویض خواهد بود ولی در هیچ مـورد  ) مقامات مجاز(مقامات صندوق 
   .تفویض اختیار موجب سلب اختیار و مسئولیت از تفویض کننده نخواهد بود

ده داراي مسـئولیت بـوده و   افراد مجـاز در مقابـل اختیـارات واگذارشـ     –3تبصره 
  .بایستی در برابر اقدامات خود پاسخگو باشند می

تفویض اختیار و مسئولیتهاي این ماده نمی تواند از سوي مقامات مجاز به  –4تبصره
  .شخص یا اشخاص دیگر واگذار گردد

) چک، سفته و موارد مشـابه (کلیه اسناد و اوراق تعهد آور مالی صندوق  - 5تبصره 
وانین و مقررات مربوطه با امضاء مدیرعامل صندوق و یا مقامات مجـاز از  براساس ق

  . طرف ایشان و مدیرکل امور مالی و یا مقامات مجاز از طرف وي معتبر خواهد بود
هاي مربوط به مدیرعامل و مدیرکل امور مالی به  تفویض اختیار مسئولیت - 6تبصره 

یرعامل به مدیرکل امور مالی یا هاي مد شخص واحد و نیز تفویض اختیار مسئولیت
  .     کارکنان تحت نظر وي مجاز  نخواهد بود



مدیرکل امور مالی، روساي امور مالی و یا نمایندگان آنها مجاز نیسـتند   - 7تبصره 
  .که از طرف مدیرعامل و یا سایر مقامات مجاز اسناد پرداخت هزینه را امضاء نمایند

  وظایف و تشکیالت :فصل دوم

  ظایف و مسئولیت هاي امور مالی و - الف 

نظارت و کنترل امور مالی صندوق مشتمل بر امور مالی صندوق تـامین   –33ماده 
اي،  اجتماعی، از جمله ثبت عملیات مالی، هماهنگی عملیات، اعمال کنترل بودجه

اجراي تصمیمات مالی مأخوذه و بررسی کلی وضعیت مالی و تهیه و ارائه گـزارش  
به مراجع ذیربط در قالب سیستم هاي مکـانیزه، بررسـی نتـایج     هاي مالی مربوط

هـاي مـالی، تهیـه و تنظـیم و پیشـنهاد       هـا و صـورت   بدست آمده و ارائه گـزارش 
  . هاي مالی دستورالعمل

  :وظایف مدیرکل امور مالی - 34ماده 

نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداري و تهیه و تنظیم صورت هاي مالی  - الف
  . بق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سالمت آنهابر ط
نظارت و هماهنگی در اجراي قوانین و مقررات حاکم بر عملیات مالی صندوق  - ب 

  . و حفظ اسناد، مدارك و دفاتر مالی
نظارت بر انجام کلیه دریافتها و پرداختها، ثبت و ضبط درآمدها و هزینه هـا و   –ج 

  .صدور اسناد مربوطه
  .نگهداري حساب اموال صندوق و نظارت بر اموال مذکور - د 

ـ    .اي و تهیه گزارش هاي مربوط نظارت بر اعمال کنترل بودجه - ه
  .اعمال نظارت بر حسن اجراي قوانین و مقررات مالی و محاسباتی صندوق - و
  .نظارت بر حسن اجراي وظایف روساي ادارات امور مالی در مرکز و واحدهاي تابعه - ز 
سایر وظایفی که به موجب این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط واگذار  - ح 

  . می گردد
مدیرکل امور مالی می تواند وظایف تعیین شده خود را در این آیین نامه  - تبصره 

  . به معاونین یا روساي امور مالی واحدهاي تابعه حسب مورد تفویض نماید
  تشکیالت   - ب 

) ب(مور مالی صندوق از بین کارکنان رسمی و قراردادي بنـد  مدیرکل ا - 35ماده 
آئین نامه استخدامی رسـته امـور مـالی و یـا مـامور براسـاس آیـین نامـه          2ماده 

استخدامی صندوق بنا به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت مـدیره و بـا حکـم    
وي در . مدیرعامل صندوق منصوب شده و عزل وي نیز بصورت فوق خواهـد بـود  

  .مقابل مدیرعامل مسئولیت مستقیم خواهد داشت
در مواقع اضطراري مدیرعامل می تواند در صورت عزل و یا فوت مدیر کل  - تبصره 

  . ماهه اقدام نماید 6امور مالی، نسبت به حکم سرپرستی موقت حداکثر  
معاونین اداره کل امور مالی در ستاد صندوق بنا به پیشنهاد مدیرکل امور  - 36ماده 

مالی و با حکم معاون اداري مالی و رؤساي امور مالی استانها بنا به پیشنهاد مدیرکل 
استان و حکم مدیرکل امور مالی و رؤساي حسابداري واحدهاي تابعه به پیشـنهاد  
مسئولین واحدهاي تابعه و تایید مدیر امور مالی استان و حکم مدیرکل امور مـالی  

رؤساي ادارات امور مالی هر . فوق خواهد بود منصوب شده و عزل آنان نیز به صورت



استان تحت نظر مدیرکل استان مربوطه و رؤساي حسابداري واحدهاي تابعه تحت 
نظر باالترین مقام واحد تابعه انجام وظیفه نموده و در مقابل مـدیرکل امـور مـالی    

  . صندوق مسئول و پاسخگو خواهند بود
کلفند حداکثر ظرف یکماه از تاریخ اشتغال مدیر امور مالی قبلی و بعدي م - تبصره 

متناسـب بـا   (مدیر مالی جدید نسبت به تنظیم صورت مجلـس تحویـل و تحـول    
ایـن صـورت   . اقدام نماینـد ) فرمهاي امور ذیحسابیهاي وزارت امور اقتصاد و دارایی

در مواردي که مدیر مالی از تحویـل  . مجلس باید به تایید مدیر کل امور مالی برسد
جمعی خود استنکاف ورزد ابواب جمعی وي با حضور نماینده مدیر کل امور  ابواب

مالی و نماینده باالترین مقام صندوق در استان و  مدیر مالی جدید تحویل و تحول 
  .درخصوص مدیرکل امور مالی نیز به ترتیب فوق عمل خواهد گردید. خواهد شد

  تهیه و تنظیم و تصویب بودجه : فصل سوم

ودجه تفصیلی صندوق در هر سال مالی در مهلت مقرر قانونی براساس ب - 37ماده 
اهداف، برنامه ها و وظایف صندوق توسط اداره کل بودجه و تشـکیالت بـا رعایـت    
دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه جمع آوري و تنظیم، تا پس از تایید مدیرعامل و 

  . هیئت مدیره جهت تصویب به هیئت امناء ارسال می گردد
دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه و همچنین تعیین بودجـه هـر یـک از     - بصره ت

نفر که توسط مدیرعامل  7یا  5واحدهاي تابعه صندوق توسط کارگروهی مرکب از 
  . انتخاب می گردند صورت خواهد گرفت

چنانچه در شروع سال مالی صـندوق ، بودجـه تفصـیلی تصـویب و ابـالغ       - 38ماده 
مان تصویب و ابالغ به منظور جلوگیري از هرگونه وقفه اي در انجـام  نگردیده باشد تا ز

ماه مجـوز خـرج بـر مبنـاي یـک       3امور پس از تصویب هیئت مدیره هر ماه حداکثر 
  .دوازدهم اعتبارات هزینه اي و تملک دارایی سال قبل صندوق صادر خواهد شد

رعایت مفـاد ایـن    درصدي از اعتبارات درآمدهاي صندوق، بدون الزام به - 1تبصره 
آیین نامه و سایر مقررات عمومی در اختیار مدیر عامل قرار می گیرد که براسـاس  

  .دستورالعملی که به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید هزینه گردد
درصد مذکور هر ساله به پیشنهاد مدیر عامل و تایید هیئـت مـدیره در    - 2تبصره 

  .خواهد رسیدقالب بودجه ساالنه به تصویب هیئت امناء 
بودجه هر یک از واحدهاي تابعه صندوق، پس از تصویب بودجه از سوي  - 39ماده 

هیئت امناء به تفکیک سرفصل هاي هزینه و درآمد توسط مدیر عامل صندوق ابالغ 
مسئولین واحدهاي تابعه و رؤساي امور بودجه و امور مالی واحـدها  . خواهد گردید

   .مسئول حسن اجراي آن خواهند بود
دستیابی به اهداف بودجه مصوب از لحاظ وصول درآمدهاي حق بیمه و  - 40ماده 

متفرعات آن با توجه به قانون تامین اجتماعی بعهـده معاونـت فنـی و درآمـد و از     
جهت وصول درآمدهاي حاصل از بکارگیري وجوه و ذخایر  بعهده معاونت اقتصادي 

  .و برنامه ریزي می باشد
دوق می تواند در صورت افزایش فعالیت ها، حـین اجـراي   مدیرعامل صن - 41ماده 

بودجه ارقام بودجه مصوب را با تایید هیئت مدیره و تصویب هیئت امناء و با رعایت 
  . مقررات مربوط تغییر دهد



جابجایی اعتبارات درداخل هریک از فصول هزینه اي تا میزان ده درصد  –1تبصره 
هد بود مشروط بر اینکه در هـر حـال در   با تصویب هیئت مدیره صندوق مجاز خوا

جمع اعتبارات بودجه عملیات یا بودجه هزینه هـاي سـرمایه اي تغییـري حاصـل     
  . هر نوع تغییر متجاوز از میزان فوق موکول با تصویب هیئت امناء خواهد بود. نگردد

وجود اعتبار در بودجه  بخودي خود براي اشـخاص اعـم از حقیقـی یـا      - 2تبصره 
جاد حق ننموده و استفاده از اعتبارات باید بـا رعایـت قـوانین و مقـررات     حقوقی ای

  . مربوط انجام گردد
در مورد آن قسمت از هزینه هاي جاري و مستمر و خرید اموال که نوعاً  - 42ماده 

انجام آن از یکسال مالی تجاوز می کند صندوق می توانـد بـراي مـدت متناسـب     
لـیکن  . سال مالی تجاوز می کند منعقـد نمایـد  قراردادهایی که مدت اجراي آن از 

صندوق مکلف است در بودجه ساالنه خود اعتبارات الزم بـراي پرداخـت تعهـدات    
  . مربوط را مقدم بر سایر اعتبارات منظور نماید

کلیه اعتبارات بودجه مصوب هر سال تا پایان سـال مـالی قابـل تعهـد و      - تبصره 
مصرف نشده بایستی حداکثر تا پایان فروردین پرداخت است و مانده وجوه اعتبارات 

  .  ماه سال بعد به حسابی که توسط اداره کل امور مالی اعالم می شود واریز گردد
در مواردي که بر اثر تعهد زائد بر اعتبار یا عدم رعایت مقررات خـدمتی   - 43ماده 

ه رد معامله انجام شود یا مالی به تصرف صندوق درآید، مقام یا مقامات مجاز مکلف ب
در صورتی که رد عین آن میسر نبوده و یا فروشـنده از قبـول آن   . مربوط می باشد

امتناع داشته باشد و همچنین در مورد خدمات انجام شده  مکلف به قبول و وجـه  
. مورد معامله در حدود اعتبارات  موجود یا اعتبارات سال بعد قابل پرداخـت اسـت  

  . قانونی متخلف نخواهد بودلیکن اقدامات فوق مانع تعقیب 
در صورتی که براساس گواهی خالف واقع مدیرکل امورمـالی و مـدیران    - 44ماده 

مالی نسبت به تامین اعتبار و یا اقدام یا دستور مدیر عامل یا مقامات مجاز زائد بـر  
اعتبار مصوب و یا بر خالف قانون و مقررات وجهی پرداخت یا تعهدي علیه صندوق 

هریک از این تخلفات در حکم تصـرف غیـر قـانونی در وجـوه و امـوال      ایجاد شود 
  .صندوق خواهد بود

صندوق مجاز است به منظور اخذ مطالبات و یـا بـدهی هـا از اشـخاص      - 45ماده 
و یا پایاپاي نمودن مطالبات و بدهی ها ) معاوضه(حقیقی و حقوقی نسبت به تهاتر 

  .خواهد رسید اقدام نمایدحسب ضوابطی که به تصویب هیئت مدیره صندوق 
بودجه مصوب هر سال مالی تا آخر همان سال قابـل تعهـد و پرداخـت     - 46ماده 

ها که در سال جاري یا سنوات قبل تحقق یافتـه انـد در    است و آن میزان از هزینه
  . حساب تعهدات پرداختنی منظور  و از آن محل پرداخت خواهد گردید

منظور تامین بخشی از تعهدات آتی نسبت به صندوق مجاز می باشد به  - 47ماده 
انجام سرمایه گذاري حسب ضوابط و  مقرراتی که در بودجه سـاالنه صـندوق بـه    

  .تصویب هیئت امناء خواهد رسید اقدام نماید
در صورت عدم تحقق منابع نقدي پیش بینی شده در بودجه ساالنه و به  - 48ماده 

ر مواقع ضروري، مدیر عامل صندوق با منظور تامین بخشی از هزینه هاي صندوق د
تصویب هیئت مدیره مجاز خواهد بود نسبت به اخذ تسهیالت از سیسـتم بـانکی،   



حداکثرتا معادل یک دوازدهم بودجه مصوب سـاالنه در بخـش مصـارف تعهـدات     
الزم است صندوق در بودجه سال بعد منابع باز پرداخت اینگونه . قانونی، اقدام نماید

  .    پیش بینی و آن را پرداخت نمایدتسهیالت را  
نقدي یا غیر نقدي به ) کمک بالعوض(پرداخت هرگونه کمک و یا اعانه  - 49ماده 

اشخاص، موسسات دولتی یا غیردولتی در راستاي شرح وظایف و ماموریت صندوق 
  .بینی و به تصویب برسد می بایست در بودجه ساالنه صندوق پیش

ه صندوق تامین اجتماعی در هر سال در مهلت مقـرر  بودجه تلفیقی گرو –50ماده 
قانونی توسط دفتر امور مجامع با رعایت دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجـه جمـع   

دفتر امور . آوري و تنظیم تا پس از تایید هیئت مدیره به تصویب هیئت امناء برسد
  .مجامع صندوق در مقابل هیئت مدیره مسئولیت مستقیم خواهد داشت

  حسابهاي بانکی  :ارمفصل چه

واحدهاي تابعه صندوق می توانند حسب نیاز و با ارائه درخواست و تایید  - 51ماده 
مدیرکل امور مالی و تصویب مدیرعامل در هر یـک از بانکهـا و موسسـات مـالی و     

  . اعتباري مجاز نسبت به افتتاح حساب اقدام نمایند
) به همراه مهر صندوق(امضاء مجاز برداشت از هر حساب بانکی حداقل با دو ـ تبصره  

می باشد که یکی از آنها مدیرعامل یا مقامات مجـاز از طـرف ایشـان و امضـاي دیگـر      
تواند به عنوان مقـام   مدیرکل امور مالی یا نماینده وي بوده و یک فرد در عین حال نمی

  . مجاز از طرف مدیرعامل و مدیرکل امور مالی تواماً تعیین گردد
یه پرداخت هاي صندوق به جز پرداخت هاي جزیی و یا استثنایی که کل - 52ماده 

از طریق تنخواه گردان صورت خواهد پذیرفت بایستی از طریق صـدور چـک و یـا    
  . حواله بانکی و یا پرداخت الکترونیکی با رعایت ضوابط و مقررات انجام گردد

شد ضروري است در متن اسناد فارغ از آنکه پرداخت بابت چه موردي با - 53ماده 
  . مشخصات و هویت گیرنده وجه و موضوع پرداخت بطور مشروح قید گردد

اخذ وجه نقد یا چک در وجه حامل بابت حق بیمه، خسارت، جرائم قانونی  - تبصره 
  .و یا مطالبات دیگر توسط صندوق مجاز نمی باشد

  سیستم حسابداري : فصل پنجم

نحوه تهیه و تنظیم بودجـه گـروه    عملیات مالی و حسابداري صندوق و - 54ماده 
صندوق براساس نظام تعهدي و بر مبناي اصول و موازین متداول و اسـتانداردهاي  

  . حسابداري و قوانین و مقررات مربوط صندوق به مورد اجرا گذارده می شود
به منظور حصول آگاهی از عملکرد مالی، مدیرکل  امور مـالی صـندوق     - 55ماده 

ه یکبار گزارش جامعی در مورد وضـعیت کلـی امـور مـالی     موظف است هر سه ما
صندوق در سه ماه گذشته تهیه نموده و گزارش هاي مذکور را با کاربرد روش ها و 
تکنیک هاي ضروري ضمن ارائه و توضیح مدل هاي مقداري پردازش و به انضمام 

ا امکان صورتهاي مالی مورد لزوم به هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق ارائه نماید ت
اتخاذ تصمیمات به موقع و صحیح براساس اطالعات ارائه شده در گزارش هاي مالی 

  . موضوع این ماده از سوي مدیریت صندوق امکان پذیر باشد
نحوه تهیه و تنظیم حسابها و دفاتر مالی و نگهداري حسابهاي صندوق طبق  - 56ماده 

ط و براسـاس اسـتانداردهاي   مقررات مندرج در این آیین نامه و سایر مقـررات مربـو  



حسابداري در کشور خواهد بود در پایان هر سال مالی حسابها و دفاتر صـندوق بسـته   
شده و ترازنامه ساالنه و گزارش مالی صندوق براساس مهلت تعیین شده در اساسنامه و 
تحت نظارت و مسئولیت مدیرکل امور مالی تهیه و پس از تأیید مدیر عامل و تصـویب  

  . یره جهت رسیدگی به مراجع ذیربط تسلیم خواهد شدهیئت مد
مهلت مقرر در ماده فوق االشاره براساس درخواست مدیر کل امور مالی و  –تبصره 

  .تأیید مدیر عامل حداکثر تا یک ماه قابل تمدید خواهد بود
کلیه عملیات مربوط به دریافتها، پرداختها و سایر عملیات حسابداري که  - 57ماده 
آنها براساس اصول حسابداري در پایان سال مالی براي تنظیم صورتهاي مالی انجام 

  . صندوق  ضروریست می باید از طریق صدور سند حسابداري انجام گردد
به منظور تأمین ذخیره استهالك دارایی ثابت، در هر سـال ذخیـره اي    - 58ماده 

دستورالعمل مربوط و براساس اصول و موازین متداول حسابداري و قوانین مالیاتی و 
  . ضمن رعایت قوانین و مقررات موضوعه در حسابها منظور خواهد شد

به منظور تأمین ذخیره کافی جهت پرداخـت مزایـاي پایـان خـدمت و      - 59ماده 
بازخرید سنوات خدمت کارکنان صندوق ضروري است همه ساله براساس قوانین و 

حت عنوان ذخیره مزایاي پایان مقررات موضوعه در آیین نامه استخدامی صندوق ت
  . خدمت و بازخرید سنوات خدمت کارکنان در حسابها منظورگردد

به استثاء (چنانچه قسمتی از مطالبات صندوق از اشخاص حقیقی یا حقوقی  - 60ماده 
با توجه به سوابق مربوط و وجود دالیل کافی غیـر قابـل   ) حق بیمه و جرائم متعلقه آن
  :برگشت آنها از حسابها به شرح ذیل مجاز می باشد وصول تشخیص داده شوند،

  تا مبلغ صد میلیون ریال به پیشنهاد مدیرکل امور مالی و موافقت مدیرعامل: الف
از صد میلیون ریال باالتر تا پانصد میلیون ریال به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب : ب

  هیئت مدیره 
مدیر عامل، تایید هیئت مـدیره و  مبالغ بیش از پانصد میلیون ریال به پیشنهاد : ج

  تصویب هیئت امناء 
دارایی هاي ثابت به هنگام خرید به بهاي تمام شده و در صورت انتقال از  - 61ماده 

سایر دستگاه هاي اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی به صندوق به بهاي ارزیـابی  
 در حساب دارایی هـا ) توسط کارشناس رسمی دادگستري منتخب صندوق(شده 

  .ثبت خواهد شد

  سایر مقررات  :فصل ششم

اعمال کنترل نسـبت بـه حفاظـت امـوال صـندو ق و حصـول       به منظور  - 62ماده 
اطمینان از انعکاس صحیح دارایی ها در ترازنامه، حداکثر هـر سـه سـال یـک بـار      
براساس دستورالعملی توسط مسئولین مالی مرکز و واحدهاي تابعه و تحت نظارت 

  . ل امور مالی صورت جامعی از کلیه دارایی ها تهیه خواهد شدو مسئولیت مدیرک
حقوقی که در نتیجه تخلف از اجراي شرایط قراردادهاي منعقـده بـراي    - 63ماده 

صندوق ایجاد می شود بجز در موارد صدور احکـام از سـوي مراجـع قضـایی کـه      
  .االجرا می باشد کالً و بعضاً قابل بخشش نیست الزم

دي که براساس مفاد قراردادهاي منعقـده و حسـب نظـر هیئـت     در موار –تبصره 
مدیره محرز گردد که تمام یا قسمتی از تخلف از شرایط ناشـی از حـوادث و علـل    



  .خارج از اراده طرف قرارداد بوده است براساس نظریه هیئت مدیره  اقدام خواهد شد
ها که پرداخت در مواردي که براساس شرایط مندرج در احکام و قرارداد - 64ماده 

وجهی قبل از انجام تعهد ضروري باشد و همچنین در مواردي که تهیه اسناد مثبته 
قبل از پرداخت میسر نباشد با دستور کتبی مدیرعامل یا مقامـات مجـاز از طـرف    
ایشان مبالغ الزم پیش پرداخت ضـمن دریافـت تضـمین معتبـر معـادل آن و یـا       

بل پرداخت خواهد بود تا پس از تهیه یـا  الحساب در حدود اعتبارات مصوب قا علی
  . تکمیل اسناد مثبته به حساب هزینه قطعی منظور و تسویه گردد

، اوراق )سـفته (دریافت ضـمانتنامه بـانکی، اسـناد خزانـه، اوراق بهـادار       - 65ماده 
مشارکت و سهام بدون نام، وثیقه اسناد مربوط به امالك و مستغالت و یا هریک از 

شرکت در مناقصه، ) تضمین(مصوب هیئت وزیران به عنوان سپرده انواع تضمینات 
درخصوص دریافت اوراق بهادار . (بالمانع می باشد... مزایده، حسن انجام معامله و یا 

  )اخذ مجوز از هیئت مدیره الزامی است) سفته(
درخصوص شرکتهاي وابسته یا تابعه صندوق که بیش از پنجـاه در صـد    - تبصره 

ط به صندوق باشد چک شرکت به همراه تاییدیه صادر شده از سوي سهام آن مربو
  .   کند رئیس هیئت مدیره شرکت کفایت می

به منظور حصول آگاهی از عملکرد مالی شرکتها و موسساتی که بیشتر از  - 66ماده 
درصد سهام و مالکیت آنها متعلق به صـندوق مـی باشـد دفتـر امـور مجـامع        51

ه یکبار گزارش جامعی در مورد وضعیت کلـی امـور   صندوق موظف است هرسه ما
مالی گروه صندوق در سه ماه گذشته تهیه نموده و گزارش هاي مذکور را با کاربرد 
روش ها و تکنیک هاي ضروري ضمن ارائه و توضیح مدل هاي مقداري پردازش و 
به انضمام صورتهاي مالی مورد لزوم  به هیئت مدیره و مدیر عامـل صـندوق ارائـه    
نماید تا امکان اتخاذ تصمیمات به موقع و صحیح براساس اطالعات ارائـه شـده در   

  . گزارش هاي مالی موضوع این ماده از سوي مقامات صندوق امکان پذیر باشد
صندوق می تواند در موارد خاص ناشی از جنگ زلزله آتش سوزي، سیل  - 67ماده 

ك اثبات کننـده خـرج در   و سایر حوادث قهري که دسترسی به اصل اسناد و مدار
نماینده مدیر عامل، (حسابها میسر نباشد به تشخیص کارگروهی متشکل از سه نفر 

موضوع را براساس قرائن و شواهد موجـود  ) مدیرکل حراست و  مدیرکل امور مالی
بررسی و در صورت صحت با تنظیم صورتمجلس پس از تایید مدیر عامل و تصویب 

  . منظور نمایدهیئت مدیره به هزینه قطعی 
صندوق مجاز است به منظور افزایش سطح خدمات خود در مراکز ملکی،  - 68ماده

مشـارکت یـا   (همچنین افزایش درآمدها و تامین مالی بهینه نسبت بـه واگـذاري   
ظرفیت بالاستفاده از فضا و امکانات و اموال منقول و غیرمنقول و امالك و ) استجاره

صادي پس از بازاریابی مناسب و با رعایت صرفه و صالح ابنیه خود و یا فعالیتهاي اقت
و مقررات صندوق از طریق اشخاص حقیقی یا حقوقی بنحوي که وظایف حاکمیتی 

  . صندوق مخدوش نگردد اقدام نماید
اجراي این ماده منوط به دستورالعملی است که به پیشنهاد مدیرعامل به  - تبصره 

  .تصویب هیئت مدیره خواهد رسید
بازرس قانونی صندوق بر اساس اساسنامه، سازمان حسابرسی خواهـد   - 69ماده 



  .بود
در صورتی که مـدیرکل امورمـالی پرداخـت وجهـی را خـالف مقـررات        - 70ماده 

مـنعکس مـی   ) مقام مجـاز (تشخیص دهد مراتب را با ذکر دلیل به دستور دهنده 
ر دهنـده،  نماید با صدور دستور کتبی مجدد و قبول مسئولیت امـر توسـط دسـتو   

مدیرکل امور مالی ضمن اجراي دستور مراتب را به ترتیـب بـه مـدیر عامـل و در     
  .صورتی که فرد دستور دهنده مدیر عامل باشد به هیئت مدیره گزارش خواهد نمود

در صورتی که مـدیران امـور مـالی و یـا روسـاي حسـابداري هریـک از         - تبصره 
مقررات تشخیص دهند مراتب را واحدهاي تابعه صندوق، پرداخت وجهی را خالف 

منعکس می نمایند با صدور دستور کتبی ) مقام مجاز(با ذکر دلیل به دستور دهنده 
مجدد و قبول مسئولیت امر توسط دستور دهنده، مدیران امـور مـالی و یاروسـاي    
حسابداري ضمن اجراي دستور، مراتب را  به مدیرعامل و مدیرکل امور مالی گزارش 

مدیرکل امور مالی در صورت تشخیص تخلف مراتـب را بـه هیئـت    . خواهند نمود
  . مدیره گزارش خواهد نمود

صندوق مجاز است به منظور ارائه خـدمات بهتـر بـه مشـمولین تـامین       - 71ماده 
اجتماعی حسب دستورالعملهایی که به تصویب هیئت مدیره صندوق خواهد رسید 

یی در بخش درمـان اقـدام   نسبت به پرداخت پرکیس و طرح هاي درمانی خودکفا
هزینه هاي ناشی از اجراي این ماده از محل بودجه مصوب واحدهاي درمانی . نماید

  .تامین می گردد
در مواردي که در تفسیر این آیین نامه اختالف نظـر بـین مـدیرعامل و     - 72ماده 

مدیرکل امور مالی وجود داشته باشد مدیرعامل موظف است در اولین جلسه هیئت 
نسبت به مطرح کـردن موضـوع و اخـذ راي هیئـت     ) حداکثر ظرف یکماه( مدیره

  . مدیره اقدام نماید
تغییر تشکیالت اداري یا عناوین شغلی صندوق در اجراي مفاد این آیین نامه  - تبصره

  .موثر نبوده و واحدهاي جایگزین مربوط موظف به اجراي این مقررات خواهند بود
و هفتاد و دو  ماده و بیست و هفت تبصره به  این آیین نامه مشتمل بر شش فصل

مفاد این آیین نامـه از تـاریخ تصـویب و    . صندوق رسیده است تصویب هیئت امناء
ابالغ الزم االجرا بوده و  کلیه دستورالعملها و بخشنامه هاو مصوبات مغایر با آن لغو و 

امل و تایید هیئت اعمال تغییرات بعدي در مفاد آین آیین نامه بنا به پیشنهاد مدیرع
  .مدیره می باید به تصویب هیئت امناء برسد

  
  



  
  
  
  
  
  

  اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی
  هیئت وزیران 20/4/1389مصوب 

  

قـانون مـدیریت خـدمات کشـوري و     )  113(به موجب قانون اصالح مـاده   .1ماده 
صـندوق تـامین    -   1388مصـوب   - چگونگی مدیریت سازمان تـامین اجتمـاعی   

  1.اعی به سازمان تامین اجتماعی تغییر نام می یابداجتم
هدف صندوق تأمین اجتماعی که در این اساسنامه بـه اختصـار صـندوق     .2  ماده

هاي تأمین اجتماعی و درمـانی و   شود، اجرا، تعمیم و گسترش انواع بیمه نامیده می
و تمرکز  استقرار نظام هماهنگ متناسب با اهداف نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی

کارگیري اصـول محاسـبات    وجوه و درآمدهاي موضوع قانون تأمین اجتماعی با به
گذاري  داري و اقتصادي در حوزه سرمایه اي در حوزه بیمه و رعایت اصول بنگاه بیمه

  .باشد گیري از وجوه و ذخایر در اختیار صندوق می با بهره
اي مقرر در قـوانین   بیمه صندوق در راستاي تحقق اهداف  موضوع فعالیت .3  ماده

ومقررات مربوط از جمله قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و قـانون  
ها، غرامت دستمزد،  تأمین اجتماعی همچون بازنشستگی، بیکاري، حوادث و بیماري

مستمري از کارافتادگی و بازماندگان و همچنین خدمات درمانی و تشکیل، اداره و 
هـاي اقتصـادي    هـاي اجتمـاعی و درمـانی و فعالیـت     هـاي بیمـه   نظارت بر بخش

  .باشد مربوط می) گذاري تحت پوشش هاي سرمایه شرکت(
صـورت   باشـد و بـه   صندوق داراي شخصیت حقوقی و استقالل مالی مـی  .4  ماده

مؤسسه عمومی غیردولتی زیرمجموعه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی طبق مقررات 
  .نین و مقررات مربوط اداره خواهدشداین اساسنانه و سایر قوا

توانـد در تهـران و سـایر منـاطق      مرکز اصلی صندوق در تهران است و می .5  ماده
هـا یـا از طریـق واگـذاري برخـی از امـور بـه         کشور از طریق شـعب و نماینـدگی  

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تـأمین  ) 12(ماده ) 1(ها با رعایت تبصره  کارگزاري
  .سبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام نمایداجتماعی ن

  .باشد امکان جابجایی مرکز اصلی صندوق در اختیار هیئت امنا میـ 1تبصره 

                                                
مـتن قبـل از اصـالح    . هیأت وزیران اصالح شده است 11/5/1391به موجب اصالحیه مورخ  1اده م .1

ـ مصـوب     ) 1(سازمان تأمین اجتماعی موضوع ماده  .1ماده«: عبارت بود از قانون تـأمین اجتمـاعی 
قانون ساختار نظام جامع و رفاه و تأمین اجتمـاعی بـه   ) 12(ماده ) 2(ـ که به موجب تبصره   1354
وق تأمین اجتماعی تغییر نام یافته است، از این پس بر اساس مفاد این اساسنامه و سایر قوانین و صند

.»شود مقررات مربوط اداره می



صندوق مجاز است با رعایت قوانین و مقرات مربوط بر حسـب ضـرورت   ـ 2تبصره 
  .نسبت به تأسیس شعبه یا نمایندگی در خارج از کشور اقدام نماید

  :ق به شرح زیر استارکان صندو .6  ماده
  هیئت امنا) الف
  هیئت مدیره ) ب
  مدیرعامل) پ
  هیئت نظارت) ت

هیئت امناي سازمان عالوه بر سازمان تامین اجتماعی در حکم هیئت امناي  .7ماده
کلیه صندوق ها از جمله صندوق بازنشستگی کشوري و صندوق بیمه روستاییان و 

١.عشایر خواهد بود
صندوق بر اساس قانون اصالح ماده  تعداد اعضاي هیئت امناي 

قانون مدیریت خدمات کشوري و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تـأمین  ) 113(
ـ مصـوب    هاي بازنشستگی و بیمه اجتماعی و صندوق  ـ کـه از   1388هاي درمانی 

صورت   دار است جمعاً نه نفر بوده و به جمله مسؤولیت هیئت امناي صندوق را عهده
  :دندگر زیر تعیین می

نفر با پیشنهاد وزیر رفاه و تأمین اجتماعی و تصویب شوراي عالی رفـاه و   شش) الف
  تأمین اجتماعی

قانون ساختار نظام جامع ) 17(ماده ) الف(بند ) 2(سه نفر باقیمانده مطابق جزء ) ب
  .رفاه و تأمین اجتماعی

زینی اعضاي هیئت امنا براي مدت چهارسال انتخاب مـی شـوند و جـایگ   ـ 1تبصره 
پیش از موعد و تجدید انتخاب آنها بالمانع است و حکم انتصاب رئـیس و اعضـاي   

  .شود هیئت امنا توسط وزیر رفاه و تأمین اجتماعی صادر می
چنانچه هر یک از اعضاي هیئت امنا برکنار، فوت یا استعفا نماید یا بیش از ـ 2تبصره 

موجـه غیبـت کنـد،    سه جلسه متوالی با تشخیص رئیس هیئت امنا بـدون عـذر   
  .جانشین او براي بقیه مدت مقرر به نحو مذکور در این ماده انتخاب خواهد شد

جلسات هیئت امنا حداقل با حصور شش نفر از اعضـا رسـمیت یافتـه و    ـ 3تبصره 
  .تصمیمات آن با رأي موافق حداقل پنج عضو حاضر قطعیت خواهد یافت

نـا شـخص وزیـر رفـاه و تـأمین      در صورتی که یکی از اعضاي هیئـت ام ـ 4تبصره 
  .اجتماعی باشد، ریاست هیئت امنا به عهده وي خواهد بود

  :باشد وظایف و اختیارات هیئت امنا به شرح زیر می .8ماده
  تصویب خط مشی و راهبردهاي کالن صندوق) الف
  ساالنه صندوق هاي مالی و عملکرد  تصویب برنامه و بودجه، صورت) ب
  ت مدیره و هیئت نظارتنصب و عزل اعضاي هیئ) پ

نصب و عزل مدیرعامل صندوق با پیشنهاد هیئت امنا و تأیید و حکم وزیـر   .تبصره
  .پذیرد رفاه و تأمین اجتماعی انجام می

                                                
به » خواهد بود... هیئت امنا سازمان  «هیأت وزیران عبارت  11/5/1391به موجب اصالحیه مورخ  .1

 .ابتداي ماده الحاق شده است



الزحمـه   تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضاي هیئت مدیره، مـدیرعامل و حـق  ) ت
قـانون   47 با رعایت مـاده (هیئت نظارت در حدودي که شوراي حقوق و دستمزد 

  .نماید تعیین می) مدیریت خدمات کشوري
هـاي   نامـه  هاي مالی، معامالتی، اداري استخدامی و سایر آیین نامه تصویب آیین )ث

  .مورد نیاز صندوق
هاي عملکرد بر اساس اهداف و راهبردهایی که توسـط هیئـت    تصویب شاخص )ج

  .گردد مدیره تدوین و پیشنهاد می
  ت کالن صندوق به پیشنهاد هیئت مدیرهبررسی و تصویب تشکیال )چ
پیشنهاد اصالح اساسنامه به وزارت رفاه و تأمین اجتماعی جهـت بررسـی و در    )ح

  .صورت تأیید، ارسال آن جهت تصویب نهایی در هیئت وزیران
از جمله نرخ حق بیمه و (پیشنهاد تغییر یا اصالح قوانین و مقررات بازنشستگی  )د

هاي جمعیتـی امیـد بـه زنـدگی و محاسـبات       شاخص بر اساس) سن بازنشستگی
  .اي جهت تصویب در هیئت وزیران و سیر مراحل قانونی بیمه

اي خواهد بود  نامه نحوه تشکیل و اداره جلسات هیئت امنا به موجب آیینـ 1تبصره 
  .رسد که پس از تشکیل اولین جلسه به تصویب هیئت امنا می

ره بدون حق رأي در جلسات هیئت امنـا  مدیرعامل و اعضاي هیئت مدیـ 2تبصره 
  .کنند شرکت می

هیئت امنا براي برسی و اظهارنظر در خصوص مسایل صندوق میتواند کار ـ 3تبصره 
هاي تخصصی طبق  ترتیب تشکیل جلسات کارگروه. باشد هاي تخصصی داشته گروه
اي خواهد بود که ظرف سه ماه پس از تشکیل اولین جلسـه بـه تصـویب     نامه آیین

  .رسد هیئت امنا می
قانون ) 17(ماده ) 1(و تبصره ) ب(اعضاي هیئت مدیره صندوق مطابق بند  .9ماده

داراي  نفـر یـا هفـت    پـنج  ل از مین اجتمـاعی متشـک  أساختار نظام جامع رفاه و ت
باشد که از سوي هیئت امنـا بـراي مـدت     تخصص و تجارب مختلف مورد نیاز می

  ١.باشد ب مجدد آنها بالمانع میانتخا. چهارسال انتخاب خواهند شد
  .صدور احکام اعضاي هیئت مدیره به عهده وزیر رفاه و تأمین اجتماعی استـ 1تبصره 
عنـوان   هیئت مدیره در اولین جلسه از بین اعضاي خـود یـک نفـر را بـه    ـ 2تبصره 

  .نماید رئیس، یک نفر نائب رئیس و یک نفر منشی انتخاب می
  :یره به شرح زیر استوظایف رئیس هیئت مد .10ماده
  دعوت از اعضاي هیئت مدیره جهت تشکیل جلسات) الف
  اداره جلسات هیئت مدیره) ب
انعکاس پیشنهادهاي هیئت مدیره به هیئت امنا و ابالغ مصوبات هیئت امنـا و  ) پ

  .هیئت مدیره به مدیرعامل

                                                
بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفـاه اجتمـاعی و تاییـد      7/3/1391ه مورخ هیئت وزیران در جلس .1

قانون ساختار نظام جـامع رفـاه و تـامین    ) 17(شوراي عالی رفاه و تامین اجتماعی و به استناد ماده 
ـ 42496ت/97863تصویب نامه شماره )  9(در ماده  «: تصویب نمود -    1383مصوب  - اجتماعی  ه

.»اضافه می شود "یا هفت"عبارت  "پنج"، بعد از واژه 3/5/1389 مورخ



ت تا زمان انتخاب اعضاي هیئت مدیره جدید، هیئت مدیره قبلی در سـم ـ 1تبصره 
  .خود انجام وظیفه خواهند نمود

در صورت استعفا، عزل یا فوت هر یک از اعضاي هیئت مدیره، هیئت امنا ـ 2تبصره 
  .نمایند به ترتیب مقرر در این اساسنامه، ظرف یک ماه جانشین وي را تعیین می

  :وظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر است .12ماده
هاي اجرایی الزم بـراي   اهبردهاي کالن و برنامهبررسی و تدوین خط مشی، ر )الف

  .دستیابی به اهداف صندوق جهت ارایه به هیئت امنا
ـیل اهـداف راهبـردي و     تدوین برنامه عملیاتی با رعایت اصول بهره) ب وري جهت تحص

  .ساله صورت ساالنه و پنج خط مشی به
ق جهت ارایه هاي مالی و عملکرد ساالنه صندو بررسی و تدوین بودجه، صورت) پ

  .به هیئت امنا
هـاي مـالی، معـامالتی، اداري و اسـتخدامی و سـایر       نامه بررسی و تدوین آیین) ت

  .ها و ضوابط مورد نیاز و ارایه آنها به هیئت امنا نامه آیین
بررسی و تدوین ساختار و تشکیالت کالن صـندوق و ارایـه آن بـه هیئـت امنـا و       )ث

  .اساس اصول و معیارهاي ابالغی هیئت امناتصویب تشکیالت تفصیلی صندوق بر 
برداري از وجوه ذخایر صندوق و پیشنهاد آن  بررسی و تأیید نحوه استفاده و بهره )ج

  .ت امناأبه هی
هـا و مؤسسـات تـابع بـدون واسـطه و       تعیین اعضـاي هیئـت مـدیره شـرکت    ) چ

هاي زیرمجموعه جهت صدور حکم توسط مدیرعامل پس از تأییـد وزیـر    هلدینگ
  .رفاه و تأمین اجتماعی

  .ها و مؤسسات تابع صندوق و اریه گزارش به هیئت امنا نظارت بر عملکرد شرکت) ح
انجام سایر امور الزم براي صندوق جهت حضور در جلسات مجامع مؤسسات و ) خ

  .باشد هایی که تمام یا قسمتی از سهام آنها متعلق به صندوق می شرکت
یان خرداد هر سال و ارائه آن به همراه ارزیابی عملکرد تفریغ بودجه سال قبل تا پا) ر

  . صندوق به هیئت امنا
توانـد در صـورت لـزوم بخشـی از اختیـارات خـود را بـه         هیئت مدیره مـی  .تبصره

  .این واگذاري رافع مسؤولیت هیئت مدیره نخواهد بود. مدیرعامل تفویض نماید
ر از اعضا رسـمیت یافتـه و   جلسات هیئت مدیره با حضور حداقل چهار نف .13ماده

  .تصمیمات آنان با رأي موافق حداقل سه نفر از اعضاي حاضر معتبر خواهد بود
اي خواهد بود  نامه نحوه تشکیل و اداره جلسات هیئت مدیره به موجب آیین .تبصره

  .رسد که به تصویب هیئت مدیره می
و حکم وزیـر رفـاه و   امنا و تأیید   نصب و عزل مدیرعامل با پیشنهاد هیئت .14ماده

  ١.گیرد تأمین اجتماعی براي مدت چهار سال صورت می
تواند براي حداکثر شش ماه  در صورت ضرورت، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی می .1تبصره

  .هاي مدیرعامل صندوق، سرپرست تعیین و منصوب نماید به منظور انجام مسؤولیت

                                                
تلقی و تبصره  1به عنوان تبصره  14هیأت وزیران تبصره ماده  11/5/1391به موجب اصالحیه مورخ  .1

.به بعد الحاق شده است 2



  : ح زیر استشرایط انتصاب مدیر عامل سازمان به شر .2تبصره
  داشتن مدرك تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد - 1
داشتن پنج سال سابقه کار تخصصی در امور مدیریتی یا اقتصادي یـا مـالی یـا      - 2

  حسابداري یا انفورماتیک و گروه پزشکی 
  : منظور از امور مدیریتی شامل موارد زیر خواهد بود. 3تبصره 

و مشاورین و مدیران کل و همتراز آنها در مدیریت دولتی شامل وزراء، معاونین  - 1
  دستگاههاي اجرایی 

 مدیریت بازرگانی و صـنعتی شـامل اعضـاي هیئـت مـدیره و مـدیران عامـل         - 2
هاي دولتی و شرکت هاي فعـال در حـوزه بازرگـانی و صـنعتی و تجـارت       شرکت

  پذیرفته شده در بازار بورس و فرابورس 
نین و مدیران ستادي قوه قضاییه و روساي مدیریت حقوقی و قضایی شامل معاو  - 3

کل دادگستري ها و دادستان هاي مراکز استان و معـاونین حقـوقی دسـتگاههاي    
  اجرایی در سطح معاونین وزیر

سایر مدیریت ها از جمله روساي دانشگاه ها، دانشکده ها و مراکز آموزش عالی  - 4
  انسانی رییس جمهور حسب مورد پس از تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه 

با معاونت  ) 3(و )  2(احراز شرایط مدیر عامل منتخب موضوع تبصره هاي  .4تبصره 
توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و تایید نهایی رییس شوراي عـالی  

  .رفاه و تامین اجتماعی خواهد بود
  :وظایف واختیارات مدیرعامل به شرح زیر است .15ماده
ها و  ها، برنامه مشی امور جاري صندوق در چارچوب قوانین و مقررات، خطاداره ) الف

  .مدیره هاي مصوب هیئت امنا و میئت دستورالعمل
هاي مالی و عملکرد صـندوق   ها و صورت تهیه و تنظیم برنامه و بودجه، گزارش) ب

  .جهت ارائه به هیئت مدیره
  .استقرار و عملیاتی نمودن ساختار و تشکیالت مصوب) پ
  .ها و مؤسسات تابع صندوق و ارائه گزارش به هیئت مدیره نظارت بر عملکرد شرکت) ت
  .شده هاي محول پاسخگویی به هیئت مدیره در خصوص مأموریت) ث
هـا و مؤسسـات تحـت پوشـش      صدور احکام نصب و عزل هیئـت مـدیره شـرکت   ) ج
  .ه صندوقها و تصویب هیئت مدیر واسطه پس از پیشنهاد هیئت مدیره آن شرکت بی
  .نصب و عزل مدیرعامل و مدیران استانی) ح

نصب و عزل مذکور در این ماده پس از تأیید وزیر رفاه و تأمین اجتمـاعی  ـ 1تبصره 
  .پذیر است امکان

مدیرعامل در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجـع قـانونی، نماینـده     ـ2تبصره 
یا به وسیله نمایندگان یا وکالیـی کـه   تواند این اختیار را شخصاً  باشد و می صندوق می
  .هاي قانونی وي نخواهد بود کند، اعمال نماید، این تفویض، رافع مسؤولیت تعیین می

مکاتبات، قراردادها و اسناد تعهدآور صندوق در چارچوب ضوابط، مقررات ـ 3تبصره 
  .هاي مربوط با امضاي مدیرعامل و با مهر صندوق معتبر خواهد بود نامه و آیین
تواند با مسؤولیت خود، قسمتی از وظایف و اختیاراتش زا به  مدیرعامل می ـ4تبصره 

  .تفویض نماید مدیران اجرایی صندوق



هاي صادرشده با امضاي مدیرعامل و مدیر مالی و مهر صندوق معتبر  چکـ 5تبصره 
  .خواهد بود

مختلـف  ها و تجارب  اعضاي هیئت نظارت مرکب از سه نفر داراي تخصص .16ماده
امنا براي مدت چهار سال انتخاب خواهند شد   باشد که از سوي هیئت مورد نیاز می

  .باشد و انتخاب مجدد آنها بالمانع می
هیئت نظارت حق هیچگونه دخالتی در امـور اجرایـی صـندوق نخواهـد     ـ 1تبصره 

داشت و در اجراي وظایف خود جهت دریافت اطالعات مورد نیـاز و رسـیدگی بـه    
  .مدارك باید از طریق مدیرعامل اقدام نماید دفاتر و
مدیرعامل موظـف اسـت هرگونـه مـدارك یـا توضـیحاتی را کـه مـورد         ـ 2تبصره 

شده در اختیـار   هاي قانونی یا تعیین درخواست کتبی هیئت نظارت باشد، در مهلت
  .آنان قراردهد

انجـام  اداره امور داخلی هیئت نظارت و طرز تشکیل جلسات آن و نحـوه  ـ 3تبصره 
اي خواهد بود که توسط هیئت یادشده تـدوین و تصـویب    نامه رسیدگی طبق آیین

  .خواهد شد
انتخاب رئس هیئت نظارت از بین اعضاي هیئت نظارت، به عهده ریـیس  ـ 4تبصره 

  .باشد هیئت امناي صندوق می
صدور احکام اعضاء و رئیس هیئت نظارت، به عهده رئیس هیئت امنـاي  ـ 5تبصره 

  .ت بررسی و اظهارنظر ارایه خواهد نمودصندوق جه
  :وظایف و اختیارات هیئت نظارت به شرح زیر است .17ماده
  .نظارت بر حسن اجراي مفاد اساسنامه و تطبیق عملیات صندوق با مقررات قانونی  )الف
  .اظهارنظر در خصوص ترازنامه و عملکرد تنظیمی قبل از طرح در هیئت امنا) ب
  .گزارش بازرس قانونی و ارائه به هیئت امنااظهارنظر در خصوص ) پ
  .هاي اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخل یا خارج از کشور هدایا و کمک) ت
انجام سایر وظایفی که به موجب این اساسنامه یا قوانین و مقررات در صالحیت ) ث

  .باشد هیئت نظارت می
ف قوانین و مقررات یا چنانچه هیئت نظارت در اداره امور صندوق عملی خال .تبصره

مغایر مفاد این اساسنامه مشاهده نماید، مراتب را به هیئت مـدیره اعـالم و هیئـت    
کنـد و هیئـت نظـارت پـس از      مدیره ظرف پانزده روز پاسخ مکتوب را اعالم مـی 

  .بررسی، گزارش نهایی را به اطالع هیئت امنا خواهد رساند
سال آغاز و در پایان اسـفند همـان    سال مالی صندوق از اول فروردین هر .18ماده

  .یابد سال خاتمه می
ـات و   متناسب با سال مالی مذکور جهت تهیه تراز تلفیقی،  .تبصره ـالی مؤسس سال م
  .گردد  هاي متعلق و وابسته اصالح می شرکت

  :ها و درآمدهاي صندوق به شرح زیر است دارایی .19ماده
  .هاي صندوق گذاري از سرمایههاي موجود و منافع حاصل  وجوه و دارایی )الف
  .شدگان، کارفرمایان و دولت هاي دریافتی ودریافتنی شامل سهم بیمه حق بیمه) ب
وجوه حاصل از خسارت، جرایم و جزاهاي نقـدي موضـوع قـوانین و مقـررات     ) پ

  .ها مربوط یا احکام قطعی دادگاه



  .شورهاي اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخل یا خارج ک هدایا و کمک) ت
  .ها و تعهدات قانونی دولت به صندوق ها، کمک بدهی) ث
قانون سـاختار نظـام جـامع رفـاه و تـأمین      ) 7(سایر منابعی که بر اساس ماده  )ج

  .اجتماعی یا قوانین و مقررات مربوط قابل جذب توسط صندوق باشد
) 1(التفاوت سهم درمان مشموالن قانون تأمین اجتمـاعی موضـوع تبصـره     مابه )چ
  ـ 1373مصوب ـ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ) 9(اده م

هیئت مدیره مکلف است تا پایان آذر هر سال بودجه پیشنهادي صندوق را  .20ماده
هیئت امنا موظف است تـا پایـان   . براي سال بعد تنظیم و به هیئت امنا ارائه نماید

  .یره ابالغ نمایدهمان سال، بودجه سال بعد را تصویب و به هیئت مد  بهمن
ترازنامه ساالنه و گزارش مالی صندوق باید تا پایان تیر جهت ارایه به مراجع  .21ماده

گـزارش مـالی سـاالنه صـندوق مشـتمل بـر       . ربط تهیه و تسلیم گردد قانونی ذي
شده به همراه گزارش هیئت مـدیره در مـورد    هاي مالی تلفیقی، حسابرسی صورت
وق در سال مورد گزارش باید تا پایان آبان به هیئت و وضعیت عمومی صند  فعالیت

  .نظارت و هیئت امنا ارسال گردد
ـا رعایـت اسـتانداردهاي         صورتـ 1تبصره  هاي مالی تلفیقـی سـالیانه صـندوق بایـد ب

  .شود، تهیه و ارائه گردد صالح قانونی تدوین شده یا می حسابداري که توسط مرجع ذي
ندوق توسط هیئت امنا به منزله مفاصاحساب هاي مالی ص تصویب صورت ـ2تبصره 

  .باشد مدیرعامل و اعضاي هیئت مدیره براي عملکرد سال مورد نظر می
اي از نظات خود در مورد ترازنامه ساالنه  هیئت نظارت مکلف است نسخهـ 3تبصره 

ها را ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت  ها و بدهی هاي مالی و صورت دارایی و گزارش
  .ه هیئت مدیره تسلیم نمایدآن ب

هیئت مدیره موظف است ظرف پانزده روز از تاریخ وصول نظرات هیئـت  ـ 4تبصره 
  .نظارت، آن را بررسی و توجهات خود را به هیئت امنا تقدیم کند

هیئت امناي صندوق موظف است ظرف یک ماه از تاریخ وصـول گـزارش    .22ماده
  .ی، تصمیم مقتضی اتخاذ نمایدهاي مالی و تلفیق عملکرد ساالنه و صورت

هرسه سال حداقل یک (هیئت مدیره مکلف است در مقاطع زمانی مناسب  .23ماده
صـندوق را کـه توسـط کارشناسـان واجـد      ) اي بیمـه (گزارش محاسبات فنی ) بار

اي تهیه گردیه است به همراه گزارش مالی تلفیقی به هیئـت امنـا    صالحیت حرفه
  .ارائه نماید

هـاي   نامه هاي مالی، معامالتی، اداري و استخدامی به همراه آیین نامه آیین .24ماده
هـاي   نامـه  نحوه تشکیل و اداره جلسات هیئت مدیره و هیئت نظارت و سایر آیـین 

ماه پس از ابالغ این اساسنامه توسط هیئت مدیره  مورد نیاز صندوق باید ظرف شش
  .صندوق تدوین و به تصویب هیئت امنا برسد

هاي موجود  نامه اند، آیین هاي مذکور به تصویب نرسیده نامه که آیین ا زمانیت .تبصره
  .باشند به قوت خود باقی می

اعضاء هیئت امنا، هیئت مدیره، هیئت نظارت و مدیرعامل و اعضاي درجه  .25ماده
توانند در معامالتی که با صندوق یا به حساب صندوق انجـام   یک خانواده آنان نمی

  .طور مستقیم یا غیر مستقیم سهیم یا شریک باشند پذیرد، به می



اعضاي هیئت امنا، هیئت نظارت، هیئت مـدیره و مـدیرعامل در صـورت    ـ 1تبصره 
هاي پزشکی با مجوز هیئت امنا در خصوص عقد قـرارداد درمـانی    فعالیت در رشته

شـدگان تحـت پوشـش صـندوق      خارج از وقت اداري جهت ارائه خدمات به بیمـه 
  .این ماده نمی باشند مشمول حکم

پرداخت حق بیمه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به صـندوق معاملـه   ـ 2تبصره 
  .شود محسوب نمی

  

  

  

   اصالح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی

  11/5/1391مصوب 

  

بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه   11/5/1391هیئت وزیران در جلسه مورخ 
قـانون  )  17(ی رفاه و تامین اجتماعی و به استناد ماده اجتماعی و تایید شوراي عال

  :تصویب نمود -   1383مصوب  - ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی 
ـ 42496ت/97863 اساسنامه صندوق تامین اجتماعی موضوع تصویب نامه شماره ه

  .به شرح زیر اصالح می شود 3/5/1389مورخ 
  :می شودبه شرح زیر اصالح  ) 1(ماده  - الف 

قـانون مـدیریت خـدمات کشـوري و     )  113(به موجب قانون اصالح مـاده   .1ماده 
صـندوق تـامین    -  1388مصـوب   - چگونگی مدیریت سـازمان تـامین اجتمـاعی    

  .اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی تغییر نام می یابد
  :اضافه می شود)  7(متن زیر به ابتداي ماده  - ب 

مان عالوه بر سازمان تـامین اجتمـاعی در حکـم هیئـت     هیئت امناي ساز .7ماده  
امناي کلیه صندوق ها از جمله صـندوق بازنشسـتگی کشـوري و صـندوق بیمـه      

  .روستاییان و عشایر خواهد بود
  :شود تلقی و تبصره هاي ذیل به آن الحاق می)  1(به عنوان تبصره )  14(تبصره ماده  - ج 

  :ان به شرح زیر استشرایط انتصاب مدیر عامل سازم .1تبصره 
  داشتن مدرك تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد - 1
داشتن پنج سال سابقه کار تخصصی در امور مدیریتی یا اقتصادي یـا مـالی یـا      - 2

  حسابداري یا انفورماتیک و گروه پزشکی
  : منظور از امور مدیریتی شامل موارد زیر خواهد بود .3تبصره  

عاونین و مشاورین و مدیران کل و همتراز آنها در مدیریت دولتی شامل وزراء، م - 1
  دستگاههاي اجرایی

مدیریت بازرگانی و صـنعتی شـامل اعضـاي هیئـت مـدیره و مـدیران عامـل          - 2
هاي دولتی و شرکت هاي فعـال در حـوزه بازرگـانی و صـنعتی و تجـارت       شرکت

  پذیرفته شده در بازار بورس و فرابورس 
ل معاونین و مدیران ستادي قوه قضاییه و روساي مدیریت حقوقی و قضایی شام  - 3



کل دادگستري ها و دادستان هاي مراکز استان و معـاونین حقـوقی دسـتگاههاي    
  اجرایی در سطح معاونین وزیر

سایر مدیریت ها از جمله روساي دانشگاه ها، دانشکده ها و مراکز آموزش عالی  - 4
  رمایه انسانی رییس جمهور حسب مورد پس از تایید معاونت توسعه مدیریت و س

با معاونت  ) 3(و )  2(احراز شرایط مدیر عامل منتخب موضوع تبصره هاي  .4تبصره 
توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و تایید نهایی رییس شوراي عـالی  

  .رفاه و تامین اجتماعی خواهد بود
  

  

  

  1تأمین اجتماعیسازمان اساسنامه 
  28/4/1358مورخ مصوب 

  

  )هدف و وظایف(کلیات  :بخش اول

شود  اجتماعى که در این اساسنامه اختصاراً سازمان نامیده مى سازمان تأمین . 1ماده
تشـکیل شـده   » 1358اجتماعى مصوب  قانون تشکیل سازمان تأمین «و براساس 

است، داراى شخصیت حقوقى و استقالل مالى و ادارى اسـت و امـور آن منحصـراً    
   2.اساسنامه اداره خواهد شدطبق مقررات این 

سازمان براى اجراى وظایف خود، داراى تشکیالت مرکزى و واحدها و شعب . 2ماده
  .ها خواهد بود هایى در تهران و شهرستان و نمایندگى

هاى مالى و معامالتى با پیشنهاد هیئت مدیره و تأیید شوراى عالى   نامه آیین. 3ماده
نامه  یران قابل اجرا خواهد بود و همچنین آییناجتماعى و تصویب هیئت وز تأمین 

اجتماعى و  استخدامى سازمان با پیشنهاد هیئت مدیره و تأیید شوراى عالى تأمین 
تصویب سازمان امورادارى و استخدامى کشور قابل اجرا خواهد بود، سازمان مکلف 

ا تهیه و به هاى مذکور ر  نامه است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این اساسنامه، آیین
هـاى مـالى و     نامـه  شورا تقدیم دارد و تا تأیید شورا و تصویب هیئت وزیـران، آیـین  

   3.اجتماعى معتبر خواهد بود معامالتى و استخدامى فعلى صندوق تأمین 
  :دارایى و درآمدهاى سازمان. 4ماده
قانون تشـکیل   10اجتماعى موضوع ماده  کلیه وجوه و دارایى صندوق تأمین  )الف

                                                
.باشد مالك عمل می 20/4/89در حال حاضر اساسنامه مصوب مورخ   .1
.استیافتهتغییر1358بهمادهایندرمندرج1354تاریخ14/7/58مورختصویبنامهموجببه  .2
مصـوب معـامالتى نامـه  آیـین ضـمیمه و26/6/47مصـوب سـازمان مـالى امـور نامـه  آیین: نک  .3

مصوباتموجببهآندرآمدهعملبهاصالحاتواجتماعىتأمینعالىشوراى 27/6/1347مورخ
3مـاده موضـوع  25/2/76 ،21/2/75 ؛49مـاده قالحـا  -  26/4/73 ،27/12/71 ،5/11/62مـورخ 

عمـومى نهادهـاى ومؤسسـات جـارى اعتبـارات بـه مربوطمعامالتىومالىنامه آیین اساسنامه؛
به28/12/1386تاریخدراجتماعىتأمینسازماناستخدامىنامه آیین؛ 30/4/80 مصوبغیردولتى

 )جمهور رئیسانسانى سرمایهومدیریتوسعهتمعاونت( کشورریزى برنامه ومدیریتسازمانتصویب
.رسیده است



  .1355وزارت بهدارى و بهزیستى مصوب تیرماه 
اجتماعى و قانون تشـکیل وزارت   هایى که براساس قانون تأمین   کلیه حق بیمه )ب

  .شود اجتماعى دریافت مى بهدارى و بهزیستى و قانون تشکیل سازمان تأمین 
  .درآمدهاى حاصل از به کارانداختن وجوه و ذخایر و اموال سازمان )ج
  .اجتماعى ل از خسارات و جزاهاى نقدى موضوع قانون تأمین وجوه حاص )د
  .ها و هدایا کمک ) ه

  :وظایف و اختیارات سازمان عبارت است از. 5ماده
آورى و تمرکز کلیه وجوه موضوع حـق بیمـه مشـمولین قـانون تـأمین       جمع )الف

جوه و بردارى از و و بهره گذارى اجتماعى و سایر وجوه و درآمدهاى حاصل از سرمایه 
  .ذخایر و اموال سازمان

  .اجتماعى انجام تعهدات موضوع قانون تأمین  )ب
  .بردارى از وجوه ذخایر سازمان گذارى و بهره سرمایه )ج

  ارکان سازمان :بخش دوم

  :ارکان سازمان عبارتند از. 6ماده
  .شود شوراى عالى سازمان تأمین اجتماعى که در این اساسنامه شورا نامیده مى )الف
  هیئت مدیره )ب
  عامل مدیر) ج
  هیئت نظارت) د

  :اعضاى شوراى عالى عبارتند از. 7ماده
   1:شش نفر نمایندگان دولت به شرح زیر) الف

  .وزیر رفاه و تأمین اجتماعى که ریاست شورا را برعهده خواهد داشت .1
  .وزیر کار و تأمین اجتماعى یا معاون او .2
دى رئیس جمهور یـا معـاون او و یـا نماینـده     ریزى و نظارت راهبر معاون برنامه .3

  .االختیار معاون تام
  .وزیر امور اقتصاد و دارایى و یا معاون او و یا نماینده تام االختیار وزیر .4
  .وزیر تعاون .5
  .االختیار وزیر وزیر صنایع و معادن و یا معاون او و یا نماینده تام .6
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ودرمانبهداشتوزیرجایگزین1بنددراجتماعىتأمینورفاهوزیراجتماعى،تأمینو رفاهوزارت
صنایعوزارتوشدندادغام73سالدرسنگینصنایعوعصنایوزارتاست، شدهپزشکىآموزش
وصنایعوزارتتشکیلومعدنوصنعتامورتمرکزقانونموجب بهنیزصنایعوزارت.شدتشکیل
اینبه .گردیدتشکیلمعادنوصنایعوزارتوشدهادغام معادنوزارتبا6/10/79مصوبمعادن
ومعـادن وزیـر سنگین،صنایعوزیروزیرصنایع،«ایگزینج»معادنوصنایعوزیر«عبارتترتیب
مصوبهموجببهیابد، مىنفرتقلیل6بهدولتنمایندگاننفر8ازعالىشوراىاعضاىوشده»فلزات

اسـت، رسـیده جمهورى رئیسییدأتبه24/4/1386تاریخدرکهادارىعالىشوراى16/4/1386
شده»ریزى وبرنامهمدیریتسازمان« جایگزینجمهور رئیسراهبردىنظارتوریزى برنامهمعاونت
  .است شده الحاق وزیران هیئت 3/5/1371 مصوبه موجب به تعاون وزیر است،



   1:ح زیرپنج نفر نمایندگان کارفرمایان به شر) ب
ـ صـنعتى بـه انتخـاب کـانون عـالى            ـ سه نفر کارفرمـاى واحـدهاى تولیـدى 

هاى صنفى کارفرمایان در صورت تشکیل و در غیر این صورت بـه انتخـاب    انجمن
  .وزیر کار و امور اجتماعى

هاى  دو نفر کارفرماى واحدهاى صنفى و بازرگانى به انتخاب کانون عالى انجمن  ـ
صورت تشکیل و در غیر این صورت توسط وزیر کـار و امـور   صنفى کارفرمایان در 

  اجتماعى
  :شدگان به شرح زیر سه نفر نمایندگان بیمه )ج
شدگان واحدهاى تولیدى صنعتى حسب مورد به انتخاب  یک نفر نماینده بیمه  ـ

هاى صنفى کارگران یا مجمع  کانون عالى شوراهاى اسالمى کار، کانون عالى انجمن
   2.راننمایندگان کارگ

شـدگان واحـدهاى ادارى دولتـى بـه انتخـاب اتحادیـه        یک نفر نماینده بیمه  ـ
کارمندان دولت و مادام که اتحادیه مذکور تشکیل نشده است به انتخاب وزیر رفاه و 

  .تأمین اجتماعى
شدگان واحدهاى صـنفى و بازرگـانى حسـب مـورد بـه       یک نفر نماینده بیمه  ـ

هاى صنفى کارگران و  المى کار، کانون عالى انجمنانتخاب کانون عالى شوراهاى اس
  .یا مجمع نمایندگان کارگران

شوند و تجدید انتخاب  اعضاى انتخابى شورا براى مدت سه سال انتخاب مى. 8ماده
  .آنها بالمانع است

چنانچه هر یک از اعضاى گروه بیمه شده و کارفرماى شورا فوت یا استعفا ـ 1تبصره 
لسه متوالى بدون عذر موجه غیبت نمایـد، جانشـین او بـراى    کند یا بیش از سه ج

بقیه مدت مقرر به نحو مذکور در فوق انتخاب خواهد شد، تشخیص عذر موجه بـا  
  .رئیس شورا خواهد بود

  .شود تصمیمات شورا با اکثریت آرا اتخاذ مىـ 2تبصره 
  :وظایف و اختیارات شورا به شرح زیر است. 9ماده

اجتماعى یا سـایر   هاى اجرایى که طبق مقررات قانون تأمین   نامه تصویب آیین  ـ
  .قوانین به آن محول شده است

اجتمـاعى بـه پیشـنهاد     مشى و سیاست کلى تأمین  اتخاذ تصمیم درباره خط  ـ

                                                
ـاده 2تبصرهو131ماده3تبصرهبموجبوزیران،هیئت7/11/1365مورخ9842تصویبنامهبهنک  .1  م

نمایندگانکارفرمایى،وکارگرىهاى تشکلکیلتشعدمصورتدر1369ماهآبانمصوبکارقانون 136
داشت میمقرراصالحازقبلمتنشوند؛ مىانتخاباموراجتماعىوکاروزیرتوسطوکارفرمایانکارگران

کنفدراسیونکهماداموکارفرمایىکنفدراسیونانتخاببهصنعتىوتولیدىواحدهاى کارفرماى نفر یک«
درخصوصوزیران،هیئت16/9/1365مصوبه معادنوصنایعوزیرتخابانبه استنشدهتشکیلمذکور

کنفدراسیونکهمادام«دارد میمقرراجتماعى،تأمینسازماناساسنامه)7( مادهببند اولجزءاصالحیه
بـه نفـر 3فلزاتومعادنوسنگینصنایعصنایع،ى،ها وزارتخانهازطرفاستنشدهتشکیلکارفرمایى

 9842 شماره نامه تصویب موجب به کارفرما نمایندگان تعداد .»بود خواهندشوراعضومربوطهاءوزرانتخاب
.است یافته افزایش نفر 3 به نفر یک از 7/11/1365 مورخ

تأسیسقانون20ماده2تبصرهموجببه1369مصوبکارقانون136مادهموجببهاصالحى  .2
.9/3/1364سنگینصنایع وزارت



  .هیئت مدیره سازمان
  .تصویب تشکیالت کلى سازمان به پیشنهاد هیئت مدیره سازمان  ـ
  .ترازنامه و تصویب آنرسیدگى به بودجه و گزارش مالى و   ـ
تعیین حقوق و مزایاى مدیرعامل و اعضاى هیئت مدیره با تأیید شوراى حقوق   ـ

  .الزحمه اعضاى هیئت نظارت و دستمزد و حق حضور اعضاى انتخابى شورا و حق
و بـه کارانـداختن    گذارى تصویب پیشنهادات هیئت مدیره درخصوص سرمایه  ـ

  .وجوه ذخایر سازمان
  .و فروش اموال غیرمنقول سازمانتصویب خرید   ـ
بررسى و اتخاذ تصمیم درخصوص سایر مواردى که بنـا بـه پیشـنهاد هیئـت       ـ

  .گردد مدیره سازمان در شورا مطرح مى
توانـد   اجتماعى مـى  شورا براى بررسى و اظهارنظر درخصوص مسایل تأمین  .تبصره
هـاى    یتـه هاى تخصصى داشته باشد، ترتیـب تشـکیل جلسـات شـورا و کم      کمیته

  .رسد اى خواهد بود که به تصویب شورا می نامه تخصصى آن طبق آیین
  هیئت مدیره

  :نفر به شرح زیر است 3اعضاى هیئت مدیره مرکب از . 10ماده
باشد از بین افرادى کـه در   رئیس هیئت مدیره که سمت مدیرعامل را دارا مى  ـ

و با پیشنهاد وزیـر رفـاه و   اجتماعى داراى بصیرت و سوابق ممتد باشد  امور تأمین 
  .شود شود منصوب مى تأمین اجتماعى و تصویب هیئت وزیران تعیین مى

دونفر عضو اصلى هیئت مدیره با پیشنهاد وزیر رفاه و تأمین اجتماعى و تصویب   ـ
   1.شوند هیئت وزیران تعیین مى

ـ  یک نفر عضو علی  ـ ه البدل هیئت مدیره که از بین اعضاى عالى رتبه سازمان ب
  .ترتیب مذکور در مورد اعضاى اصلى، تعیین خواهد شد

اعضاى هیئت مدیره موظفاً انجام وظیفه خواهند کرد و باید تمام اوقـات در   .تبصره
  .اختیار سازمان باشند و هیچ نوع شغل موظف در خارج از سازمان قبول نکنند

جدیـد  مدت مأموریت مدیرعامل و اعضاى هیئت مدیره سه سال اسـت و ت . 11ماده
باشد، در مورد فوت یا استعفا هر یک از آنهـا جانشـین آنهـا     انتخاب آنها بالمانع مى

براى بقیه مدت به ترتیب مذکور تعیین خواهد شد، اعضاى هیئت مـدیره پـس از   
اتمام مدت مأموریت خود، تا تعیین هیئت مدیره جدید کماکان به کار خود ادامـه  

   2.خواهند داد
   3:ارات هیئت مدیره به شرح زیر استوظایف و اختی. 12ماده

                                                
ایندربهزیستىوبهدارىوزیراختیاراتاجتماعىتأمینورفاهجامعنظامساختارقانونوجبمبه  .1

.استشدهتفویضاجتماعىتأمینورفاهوزیربه ماده
اصالح22/10/58مصوباجتماعىتأمینسازماناساسنامه11مادهاصالحقانونىالیحهموجببه  .2

.است شده
مـورخ مصـوبه درنیـز شـده؛ اصـالح ،12مـاده وزیـران، هیئـت 11/6/1375مصـوبه موجببه  .3

وبهداشـت وزارت27/3/1375مـورخ 2828شـماره پیشـنهاد  بهبناوزیرانهیئت13/4/1380
 عبـارت ــ 1379مصـوبه سـوم توسـعه برنامه قانون)6(مادهاستنادبهومدیریتسازمانتأییدیه

.است شدهحذفماده این در »استریالمیلیون پنجازبیشآنمبلغکهمعامالتىکلیهتصویب«



  .اجتماعى به شورا هاى اجرایى تأمین   پیشنهاد سیاست کلى و خط مشى و برنامه  ـ
اجتماعى و این اساسنامه جهت  هاى اجرایى موضوع قانون تأمین   نامه تأیید آیین  ـ

  .پیشنهاد به مراجع مربوط
  .ازمان جهت تصویب شوراتأیید برنامه و بودجه و گزارش مالى و ترازنامه س  ـ
  .پیشنهاد تشکیالت سازمان در حدود بودجه مصوب جهت تصویب شورا  ـ
گذارى از محل وجوه و ذخایر سـازمان و   بردارى و سرمایه بررسى در مورد بهره  ـ

  .تهیه پیشنهاد الزم جهت طرح و تصویب در شورا
  .بودتصمیمات هیئت مدیره به اکثریت آرا مناط اعتبار خواهد . 13ماده
باشد عالیترین  رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل که مسوول اداره امور سازمان مى. 14ماده

  .مرجع اجرایى سازمان بوده و بر کلیه تشکیالت و کارکنان سازمان ریاست دارد
  :وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح زیر است

  .اجراى مصوبات شورا و هیئت مدیره  ـ
نامه و گزارش مالى و ترازنامه سازمان و پیشـنهاد آن  تهیه و تنظیم بودجه و بر  ـ

  .به هیئت مدیره
پیشنهاد تشکیالت سازمان به هیئت مدیره جهت تأیید و تقدیم آن بـه شـورا     ـ

  .جهت تصویب
پیشنهاد خط مشى عملیاتى اعم از استخدامى، مـالى، معـامالتى و غیـره بـه       ـ

  .هیئت مدیره جهت تصویب
  .دود خط مشى و مقررات و اختیارات مصوباداره امور سازمان در ح  ـ
مدیرعامل در مقابل اشخاص حقیقى یا حقوقى و کلیه مراجع قانونى نماینـده    ـ

تواند این اختیار را شخصاً یا به وسیله وکال یا نمایندگانى که  باشد و مى سازمان مى
   1.کند اعمال نماید تعیین مى

ت و وظایف خود را به هیئتـى یـا بـه    تواند قسمتى از اختیارا مدیرعامل مى. 15ماده
   2.هریک از اعضاى هیئت مدیره یا هر یک از کارکنان سازمان تفویض نماید

  هیئت نظارت

  :اعضاى هیئت نظارت مرکب از سه نفر به شرح زیر است. 16ماده
  .یک نفر نماینده دولت به انتخاب وزیر دارایى و اموراقتصادى .1
هاى صنفى کارفرمایى و  ه انتخاب کانون عالى انجمنیک نفر نماینده کارفرمایان ب .2

تا زمانى که کانون مذکور تشکیل نشده است، یک نفر از بین کارفرمایان به انتخاب 

                                                
 23/3/1375مورخ 2828 شمارهپیشنهادبهبناوزیران،هیئت11/6/1375مورخمصوبهموجببه  .1

نیزواجتماعىتأمینسازمانتشکیلقانوناصالحقانونىالیحه 1 مادهاستنادبهوبهداشت وزارت
مـورخ  2828 شـماره پیشـنهاد بـه بنـا ،یـران وزهیئـت 13/4/1380مـورخ  مصـوبه موجـب بـه 
سومتوسعهبرنامهقانون6 مادهاستنادبهومدیریتسازمان تأییدیهوبهداشتوزارت23/3/1375

»ریالمیلیونپنجمبلغتامعامالتانجامتصویب« عبارتاساسنامه 14 مادهدر 1379 سالمصوب
آناصـالح ازقبـل مـتن  .استگردیده قسابمتنجایگزین 15 مادهمتننیزواستشدهحذف
هیئتاعضاءازیکهربه راخودوظایفواختیاراتازقسمتىتواند مىمدیرعامل« ازاستعبارت
.»نمایدتفویضخودمسؤولیتبهسازمانکارکنانازیکهریامدیره

.همان  .2



   1.وزیر کار و امور اجتماعى
شدگان از بین اعضاء شوراهاى اسالمى کار به انتخاب وزیـر   یک نفر نماینده بیمه .3

   2.کار و امور اجتماعى
  :ظایف و اختیارات هیئت نظارت به شرح زیر استو. 17ماده

اجتمـاعى و تطبیـق    نظارت بر حسن اجراى این اساسـنامه و قـانون تـأمین      ـ
  .عملیات سازمان با مقررات قانونى

  .اظهارنظر در مورد ترازنامه تنظیمى سازمان، قبل از طرح در شوراى عالى  ـ
اجتمـاعى و   قانون تـأمین  انجام وظایف دیگرى که به موجب این اساسنامه یا   ـ

  .مقررات دیگر در صالحیت هیئت نظارت است
هیئت نظارت حق مداخله در امور سازمان را نـدارد و در اجـراى وظـایف    ـ 1تبصره 

خود براى گرفتن اطالعات الزم و رسیدگى به دفاتر و مدارك بایـد بـه مـدیرعامل    
حاتى که مورد نیـاز  مراجعه نماید و مدیرعامل موظف است هرگونه مدارك یا توضی

  .باشد، در اختیار هیئت نظارت بگذارد
چنانچه هیئت نظارت در اداره امور سازمان عملى خالف قانون و مقررات ـ 2تبصره 

  .مشاهده نماید مراتب را به اطالع مدیرعامل خواهد رساند
شود و تجدید انتخاب اعضاى  هیئت نظارت براى مدت سه سال انتخاب مى. 18ماده

انع است در موارد فوت یا استعفا هریک جانشین وى براى بقیه مدت به نحو آن بالم
  .تعیین خواهد شد 16مذکور در ماده 

اى  نامـه  امور داخلى هیئت نظارت و طرز تشکیل جلسات آن، طبـق آیـین  . 19ماده
   3.رسد خواهد بود که به تصویب هیئت مذکور می

  امور مالى :بخش سوم

ست تا اول دي ماه هر سال بودجه کل سازمان را براى هیئت مدیره مکلف ا. 20ماده
شورا مکلف اسـت حـداکثر تـا پـانزدهم      .سال بعد تنظیم و به شورا پیشنهاد نماید

  .اسفندماه بودجه سال بعد را تصویب و به هیئت مدیره ابالغ نماید
ر ترازنامه ساالنه و گزارش مالى و صورت دارایى و بدهى سازمان باید حداکثـ 1تبصره 

لغایت شهریورماه سال بعد توسط مدیرعامل جهت رسیدگى بـه هیئـت مـدیره و    
هیئت نظارت ارسال گردد، هیئت مدیره موظف است حداکثر ظرف مدت سى روز 
از تاریخ وصول نظرات هیئت نظارت در مورد ترازنامـه و گـزارش صـورت مـذکور     

  .تقدیم دارد ترازنامه را به انضمام یک نسخه از نظرات هیئت نظارت به شورا
اى از نظرات خـود را در مـورد ترازنامـه     هیئت نظارت مکلف است نسخهـ 2تبصره 

روز  60ساالنه و گزارش مالى و صورت دارایى و بدهى سازمان حداکثر ظرف مدت 
  .از تاریخ دریافت آن به هیئت مدیره تسلیم کند

                                                
.کارقانون 131 ماده 3 هبنک  .1
مـورخ اجتمـاعى تـأمین سـازمان اساسـنامه  16 ماده3 بندالحاصبهراجعتصویبنامهموجببه  .2

انتخاببهشدگان بیمهنمایندهنفریک«ازاستعبارتقدیممتن .استشدهاصالح 14/5/1633
بـین ازنفـر یـک اسـت، نشـده تشـکیل مذکورکنفدراسیونکهتازمانىوکارگرىکنفدراسیون

.»بهزیستىوبهدارىوزیرانتخاببهشدگان بیمه
.استرسیدهتصویببه14/2/1362تاریخدرنظارتهیئتنامه آیین  .3



خسـارات و   مانده درآمد پس از وضع مخارج و کلیه درآمدهاى حاصـل از . 21ماده
ها و سـود اوراق بهـادار و درآمـد حاصـل از فـروش یـا         زیان دیرکرد و بهره سپرده

گذارى از وجوه و اموال سازمان کـالً بـه حسـاب     بردارى یا سرمایه واگذارى یا بهره
  .ذخایر سازمان منظور خواهد شد

ررات فعلى ها و مق  نامه هاى موضوع این اساسنامه، آیین  نامه تا تصویب آیین. 22ماده
   .معتبر خواهد بود

  
  
  
  
  


