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تأمين اجتماعي كه در جريان انقالب اسالمي ايران از كارافتاده يا به درجه شهادت 
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  289........................27/2/1358 و الحاقي 21/9/1358 مصوب شوند نائل شده يا مي
هاي كوچك  كارگاهشدگان و كارفرمايان  اليحه قانوني بخشودگي قسمتي از حق بيمه بيمه) 14

  289..................................24/9/1358 مصوب صنفيم مشمول قانون تأمين اجتماعي
اليحه قانوني نحوه انتقال كسور بازنشستگي كاركنان سازمان انرژي اتمي ايران به سازمان ) 15

  291....................................................................27/9/1358 مصوب تأمين اجتماعي
انداز  پساليحه قانوني تشكيل و تأسيس صندوق بازنشستگي، وظيفه، ازكارافتادگي و ) 16

  291....................................................25/4/1359 مصوب كاركنان دانشكده پزشكي
 از قانون راجع به نحوه شمول قانون استخدام كشوري درباره كاركنان دانشكده پزشكي) 17

  292..........................................................................................13/11/1360مصوب 
شدگاني كه به علت همكاري با نيروهاي  قانون راجع به برقراري مستمري درباره بيمه) 18

  292.............................18/11/1360 مصوب شوند ميمسلح شهيد يا معلول شده يا 
قانون راجع به حداكثر حقوق بازنشستگي و وظيفه كاركنان دولت و مشمولين صندوق ) 19

  295....................................................................30/3/1361 مصوب تأمين اجتماعي
 مصوب قانون منع دريافت خسارات و جرايم و بهره مندرج در قانون تأمين اجتماعي) 20

13/4/1361.........................................................................................................296  
ه ازكارافتادگي و وظيفه عائله تحت تكفل جانبازان  شهداء قانون برقراري حقوق وظيف) 21

  297............21/11/1361انقالب اسالمي ايران و جنگ تحميلي و انقالب اسالمي مصوب 
 مصوب قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند) 22

16/12/1361.......................................................................................................302  
نامه   كارگران مشمول قانون كار كه تحت پوشش آيينقانون انتقال حق بيمه آن دسته از) 23

 يابند گيرند و تبديل وضع خدمتي مي استخدامي شركت ملي فوالد ايران قرار مي
  304............................................................................................24/3/1362مصوب 

  305......................................10/9/1362 مصوب وقت بانوان قانون راجع به خدمت نيمه) 24
 مصوب جزئي ناشي از كاركنندگان مستمري از كارافتادگي  قانون راجع به افزايش دريافت) 25

15/10/1362.......................................................................................................306  
  306........7/12/1362 مصوب هاي صنعتي ايران از قانون راجع به تأسيس شركت شهرك) 26
قانون انتقال حق بيمه سهم مستخدمين شاغل ارتش از سازمان تأمين اجتماعي به صندوق ) 27

  307.................................................17/7/1363 مصوب بازنشستگي تأمين اجتماعي
ه تأمين درمان معلولين و افراد خانواده آنها و همچنين افراد خانواده اليحه قانوني راجع ب) 28

  307...22/8/1363 با اصالحات 25/12/1358شهاداي انقالب اسالمي ايران مصوب 
 ماده واحده قانون اجاره پرداخت وظيفه و مستمري وراث كارمندان 2قانون اصالح تبصره ) 29

ه در مورد فرزندان و نوادگان اناث  و برقراري حقوق وظيف1338 اذرماه 28مصوب 
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   308........................................................................................) 2/10/1363مصوب (
 1362قانون نحوه اجراي قانون مرتبط به خدمت نيمه وقت بانوان مصوب دهم آذرماه ) 30

  310........................................................................................) 18/1/1364مصوب (
مصوب سال ) بهزيستي( قانون تشكيل وزارت بهداري 11 ماده 3قانون الغاء تبصره ) 31

  313...............................................................................) 17/1/1365مصوب ( 1355
  314......)19/1/1365مصوب (قانون اخذ دو درصد از كل فروش بليط سينماهاي كشور ) 32
  314.............................)27/3/1365مصوب (قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي ) 33
نامه  سنگ مشمول قانون كار به آيين قانون تغيير وضعيت استخدامي كارگران معادن زغال) 34

  316........)16/6/1365مصوب ( حق بيمه آنان استخدامي شركت ملي فوالد و انتقال
قانون شمول مقررات مربوط به كاركنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ) 35

  317.........) 1/9/1366(هاي وابسته كه مشمول قانون تأمين اجتماعي هستند  سازمان
  317...........) 27/10/1366مصوب (هاي دولتي  قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه) 36
  322..)28/2/1367مصوب (شدگان تأمين اجتماعي   قانون بازنشستگي پيش از موعد بيمه)37
  324......)15/2/1387و اصالحي ) 5/3/1367مصوب (قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي ) 38
قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقالب اسالمي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و ) 39

  325.........................................1/9/1367 مصوب آور شاغلين مشاغل سخت و زيان
 قانون تأمين شوراي 3قانون الزام سازمان تأمين اجتماعي به اجراي بندهاي الف و به ماده ) 40

  328................................................................................21/9/1368 مصوب اسالمي
مجلس شوراي اسالمي و ) 2/7/1368(قانون كار جمهوري اسالمي ايران مصوب ) 41

 تشخيص  مجمع29/8/1369 مصوب  مجمع تشخيص مصلحت نظام29/8/1369
  330......................................................................................................مصلحت نظام

 قانون كار و الحاق يك تبصره به آن 14 قانون استسفاريه قانون اصالح تبصره ماده 1/41
  335.....................................................................25/5/1385 مصوب 1383مصوب 

قانون شمول مقررات مربوط به كاركنان دولت تابع قانون استخدام كشوري كه در منافع ) 42
ه كاركنان وزارت بهداشت، نمايند ب هاي جنگ تحميلي خدمت مي جنگي يا جبهه

هاي وابسته كه مشمول قانون تأمين اجتماعي  درمان و آموزش پزشكي وسازمان
  381...................................................................................1/9/1369 مصوب هستند

  381......................................................20/1/1368 مصوب قانون حفاظت در برابر اشعه) 43
  388......................................................................26/6/1369 مصوب قانون بيمه بيكاري) 44
، 15/7هاي    و اصالحيه13/6/1369 مصوب قانون نظام هماهنگي پرداخت كاركنان دولت) 45

  395.......................................................................................29/1/1375 و 22/1/75
  408................................24/8/1371 مصوب سرپرست از قانون تأمين زنان و كودكان بي) 46
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 قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقالب اسالمي و جنگ تحميلي و 3قانون شمول تبصره ) 47
اي صنعتي و آور به كاركنان واحده معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان

  408................20/10/71 مصوب تحقيقاتي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
قانون نحوه تأثير سوابق خدمت غيردولتي در احتساب حقوق بازنشستگي و وظيفه ) 48

  409......................................................19/2/1372 مصوب مستمري كاركنان دولت
  410..............................................26/2/1372 مصوب از قانون تنظيم خانواده و جمعيت) 49
 مصوب  صنعتي جمهوري اسالمي ايران-نگي اداره مناطق آزاد تجارياز قانون چگو) 50

6/7/1372............................................................................................................411  
  412............................30/6/1372 مصوب قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز) 51
 مصوب قانون اجازه الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به كنوانسيون حقوق كودك) 52

1/12/1372.........................................................................................................414  
 با الحاقات و 19/4/1373 مصوب عمومي غير دولتيقانون فهرست نهادها و مؤسسات ) 53

  415......................................................................................................اضافات بعدي
  قانون ديوان عدالت اداري در رابطه با قانون فهرست نهادها و11قانون تفسير ماده ) 1/53

  416...............................................11/7/1347 مصوب مؤسسات عمومي غير دولتي
اجتماعي كه هاي مشمول قانون تأمين  قانون دريافت جرايم نقدي از كارفرمايان كارگاه) 54

شدگان و حق بيمه مربوط  ظرف مهلت مقر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بيمه
  418........................24/10/1386 و اصالحي 5/9/1373 مصوب نمايند به اقدام نمي

  421.......................23/6/1373 مصوب قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه) 55
 مصوب صالحات بعديهاي خارجي كاركنان دولت با ا قانون نظارت بر مسافرت) 56

3/8/1373............................................................................................................425  
  427...............................28/12/1373 مصوب قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور) 57
 مصوب از قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين) 58

25/11/1373.......................................................................................................435  
  436.............................22/12/1374 مصوب قانون اصالح قوانين و مقررات بازنشستگي) 59
 مصوب ه با شير ماده و حمايت از مادران در دوران شيردهيقانون ترويج تغذي) 60

11/9/1376.........................................................................................................438  
 مصوب قانون بيمه بازنشستگي، فوت و ازكارافتادگي بافندگان قالي، قاليچه، گليم و زيلو) 61

11/9/1376.........................................................................................................441  
از صادرات فرش جهت تأمين بخشي از منافع مالي بيمه %) 15(قانون استسفاريه اخذ ) 1/61

  441..........................................................22/8/1381بافان مصوب   و گليمبافان قالي
زده به كارگران مشمول  قانون اعطاي امتيازات ايثارگري و اشتغال در مناطق جنگي و جنگ) 62
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  442............................................................................30/9/1376 مصوب قانون كار
قانون اعطاي تسهيالت مربوط به آزادگان به آن دسته از افراد كه تا قبل از پيروزي انقالب ) 63

  443....................................30/2/1377 مصوب اند اشتهاسالمي محكوميت سياسي د
 قانون نحوه بازنشستگي جانباز انقالب اسالمي ايران و جنگ 3قانون تسري مفاد تبصره ) 64

آور كليه نيروهاي نظامي و انتظامي  تحميلي و معلولين عادي و شاغلين سخت و زيان
21/5/1371 مصوب هاي وابسته وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان

............................................................................................................................444  
  445.......14/10/1378 مصوب قانون تعميم قوانين مربوط به همسران و فرزندان آزادگان) 65
 قانون اصالحي پاره اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي 9قانون اصالح ماده ) 66

  445......................................1379بانوان شاغل و خانوارها و ساير كاركنان مصوب 
 مصوب  و فرهنگي جمهوري اسالمي ايراناز قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي) 67

17/1/1379.........................................................................................................446  
ها و  اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانواده قانون اصالحي پاره) 68

  452.....................................................................13/12/1379 مصوب ساير كاركنان
18/2/1379 مصوب قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهري) 69

............................................................................................................................456  
  456...................................رانندگانهاي اجتماعي  قانون استسفاريه در مورد قانون بيمه) 1/69

قانون نحوه تأثير سوابق منتقله بر سازمان تأمين اجتماعي براي استفاده از مزاياي مقرر در )  70
  456...........................9/2/1380 مصوب 1354قانون تأمين اجتماعي مصوب تيرماه 

 مصوب تمركز قاليبافيقانون حمايت از تأسيس و اداره مجتمع هاي بزرگ و م) 71
22/12/1380.......................................................................................................457  

 قانون 113از قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صناعي كشور و اصالح ماده ) 72
 مصوب برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

26/5/1382.........................................................................................................458  
  460.................................................................24/12/1382 مصوب از قانون نظام صنفي) 73
  461..................................16/2/1383 مصوب مع حمايت از حقوق معلوالناز قانون جا) 74
  461.........................21/2/1383 مصوب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي) 75
  قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايرانزا) 76

  476............................................................................................11/6/1383مصوب 
جاد نظام هماهنگي و فراگير پرداخت قانون الزام دولت به اقدام قانوني به منظور اي) 77

  489..........................................................29/6/1383 مصوب مستمري بازنشستگان
  25/8/1384 مصوب 27/11/1380قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولتي مصوب ) 78
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 27/11/1380از قانون الحاق موادي به قانون بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ) 79

  491............................................................................................25/8/1384مصوب 
 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 41فسير ماده قانون ت) 1/79

  491...........................................................................................   25/1/138مصوب 
5/9/1384از قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسالمي ايران مصوب ) 80

............................................................................................................................494  
  494.........................24/5/1385 مصوب قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي) 81
مصوب  هاي متفرقه گر درماني به پرداخت خسارت هاي بيمه ام سازمانقانون الز) 82

16/7/1385.........................................................................................................496  
هاي خاص و  بيماران سرطاني و بيماري(العالج  قانون بيمه انفرادي بيماران ديابتي و صعب) 83

  496........................................................................4/2/1386 مصوب )MSاس . ام
  497...........................5/6/1386 مصوب قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت) 84
  498...................................................8/7/1386 مصوب قانون مديريت خدمات كشوري )85
  548................................9/8/1386 مصوب هاي اجتماعي كارگران ساختماني قانون بيمه) 86
قانون پرداخت مستمري به فرزندان زنان متوفي مشمول قانون تأمين اجتماعي و ساير ) 87

  552.....................................................5/10/1386 مصوب هاي بازنشستگي صندوق
اعي و برخي قوانين مربوط به منظور تشويق كارفرمايان به قانون اصالح قانون تأمين اجتم) 88

 25/1/1387 مصوب تأديه ديون معوقه سنواتي بابت حق بيمه و بيمه بيكاري كاركنان
............................................................................................................................552  

قانون شمول قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقالب اسالمي ايران و جنگ تحميلي و ) 89
 جانبازان و آزادگان انقالب و  بر1367آور  معلولين عادي و شاغلين سخت و زيان

جنگ تحميلي و معلولين عادي نيروهاي نظامي و انتظامي و وزارت دفاع و پشتيباني 
  555....................................................................10/2/1387 مصوب نيروهاي مسلح

قانون تسري قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقالب اسالمي ايران و جنگ تحميلي و ) 90
 ر به بنياد شهيد و امور ايثارگرانآو معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان

  555..............................................................................................15/2/1387مصوب
  556...................................................8/7/1386قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ) 91
قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهري مصوب قانون اصالح ) 92

6/5/1387............................................................................................................557  
ي، لشگري و هاي بازنشستگي كشور قانون اصالح سن فرزندان ذكور مشمولين صندوق)  93

 مصوب ها در برخورداري از خدمات درماني تأمين اجتماعي و ساير صندوق



  

  
   17                                                                                               فهرست مطالب                                             

  

 

20/5/1387.........................................................................................................557  
  558...........25/8/1387گذاري صنعتي مصوب  قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه) 94
  564....................................31/3/1388قانون بيمه كارگزاران مخابرات روستايي مصوب ) 95
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  565........................................................................................... 18/5/1388مصوب 
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   ها نامه آيين) 2  ●
 ماده واحده قانون اجاره پرداخت وظيفه و مستمري 2نامه اجرايي قانون اصالح تبصره  آيين) 1

 و برقراري حقوق وظيفه در مورد فرزندان و 28/9/1388وراث كارمندان مصوب 
  573.................................................. هيأت وزيران1364/ 2/4 مصوب نوادگان اناث

 معافيت از پرداخت كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر  قانون5آيين نامه اجرايي تبصره ) 2
  576...................................................................................28/2/1362 مصوب دارند

    8/11/1365 مصوب  ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي3تبصره ) 3
............................................................................................................................577  

 و 19/4/1367 مصوب هاي دولتي نامه اجرايي قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه آيين) 4
  581..............................................................................................اي بعديه اصالحي

 مصوب نامه اجرايي قانون اخذ دو درصد از كل فروش بليط سينماهاي كشور از آيين) 5
7/4/1368............................................................................................................584  

15/7/1368 و اصالحيه 2/2/1369 مصوب نامه اجرايي قانون حفاظت در برابر اشعه آيين) 6
............................................................................................................................585  

 5ا ميزان فهرست فعاليت توليدي، صنعتي و فني مشمول معافيت حق بيمه سهم كارفرماي ت) 7
  593..............................................................................2/2/1369 مصوب نفر كارگر
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  639............................................................................................21/9/1375مصوب 
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23/10/1375 ......................................................................................................643  
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30/4/1380.........................................................................................................656  
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 26/12/1386ت مصوب نامه اجرايي قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دول آيين) 41
............................................................................................................................723  

ي االجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجراي نامه اجرايي مفاد اسناد رسمي الزم آيين )4
  726............................................................................................11/6/1387مصوب 

  771......22/9/1388هاي اجتماعي قاليبافان، بافندگان مصوب  نامه اجرايي قانون بيمه  آيين)43
  775.......................داري كاركنان باليني نظام سالمتبر آيين نامه اجرايي قانون ارتقاء بهره) 44
   777......................يمه واحدهاي مسكونينامه در خصوص جدول ضرايب حق ب تصويب) 45
  778.....................هاي اجتماعي كارگران ساختماني  قانون بيمه5و3نامه اجرايي مواد  آيين) 46



  

  
   20  مجموعه كامل قوانين و مقررات تأمين اجتماعي     

  

  موضوعي فهرست: ب
   اول بخش          

  
  اجتماعى تأمين قانونبراساس فصول 

  مقررات مربوط به فصل اول و دوم قانون تأمين اجتماعي وقوانين 
  )تعاريف ـ كليات ـ اركان و تشكيالت(
  
   قانون  ●
  
  قانون تأمين اجتماعي3انون الزام سازمان تأمين اجتماعي به اجراي بندهاي الف و ب ماده ق) 1

  33......................................................مجلس شوراي اسالمي - 21/9/1368مصوب 

    هنام يينآ  ●
  173......شوراي عالي تأمين اجتماعي - 4/3/1367 مصوب  شوراي عالي تأمين اجتماعينامه آيين) 1
مصوب الف و ب  نامه اجرايي قانون الزام سازمان تأمين اجتماعي به اجراي بندهاي آيين) 2

  193................................ بهداشت، كار، اقتصاد و داراييتوزار - 1369ارديبهشت 
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  173........................هيأت وزيران - 10/6/1358 مصوب اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي) 1
  

  قوانين و مقررات مربوط به فصل سوم قانون تأمين اجتماعي
  )منابع درآمد ـ مأخذ احتساب حق بيمه و نحوه وصول آن(
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هاي كوچك و  شدگان و كارفرمايان كارگاه اليحه قانوني بخشودگي قسمتي از حق بيمه) 1

   - 24/9/1358ب مصوصنفي مشمول قانون تأمين اجتماعي با اصالحات بعدي
  49.................................................................شوراي انقالب جمهوري اسالمي ايران

 مصوب مندي در قانون تأمين اجتماعي قانون منع دريافت خسارات و جرايم و بهره) 2
  51..................................................................مجلس شوراي اسالمي - 13/4/1361

 مصوب قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند) 3
  51................................................................وراي اسالميمجلس ش - 16/12/1361

 استسفاريه قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند) 4
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  202............................................................................................18/3/1373مصوب 
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............................................................................................................................204  

هاي توليدي، صنعتي و فني مشمول معافيت حق بيمه سهم كارفرما تا ميزان  فهرست فعاليت) 7
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     قانون●
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  313......................................................مجلس شوراي اسالمي - 7/1/1365مصوب 

  410.......مجلس شوراي اسالمي - 26/2/1372 مصوب از قانون تنظيم خانواده و جمعيت) 3
    راي اسالميمجلس شو - 3/8/1373 مصوب قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور) 4
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  496...............................مجلس شوراي اسالمي - 4/2/1386 مصوب )MSاس . ام
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 - 1374/ 3/ 17 مصوب اني خدمات درماني كشور قانون بيمه همگ7نامه اجرايي ماده  آيين) 1

  630.......................................................................................................هيأت وزيران
ضوابط تعيين حداقل شمول و سطح خدمات پزشكي و دارويي مورد تعهد بيمه خدمات ) 2

  632.......................................................هيأت وزيران - 24/3/1374 مصوب درماني
 قانون بيمه 14نامه چگونگي تشخيص و تعيين افراد نيازمند موضوع تبصره يك ماده  آيين) 3

  634...........................................11/5/1374 مصوب مات درماني كشورهمگاني خد
 مصوب  قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور13 ماده 5نامه اجرايي بند  آيين) 4

  636..................................................................................هيأت وزيران - 5/6/1374
 نامه اجرايي قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي آيين) 5

  639...................................................................هيأت وزيران - 21/9/1375مصوب 
  هيأت وزيران - 17/4/1377 مصوب فرمايان دمات درماني خويشنامه اجرايي بيمه خ آيين) 6

............................................................................................................................644  
 تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، 49ماده ) ب(و ) الف(نامه اجرايي بندهاي  آيين) 7

 قانون برنامه چهارم 103اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، موضوع ماده 
  660............................المي ايرانتوسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اس

  706.......................هيأت وزيران - 23/2/1384 مصوب نامه چتر ايمني رفاه اجتماعي آيين) 8
 هاي بزرگ و متمركز قاليبافي نامه اجرايي قانون حمايت از تأسيس و اداره مجتمع آيين) 9

  713...................................................................هيأت وزيران - 15/9/1385مصوب 
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  تماعيقوانين و مقررات مربوط به فصل ششم، هفتم و هشتم قانون تأمين اج
  )ازكارافتادگي، بازنشستگي و بازماندگان(

     قوانين●
مجلس شوراي  - 1345 مصوب  قانون استخدام كشوري با اصالحات و الحاقات بعدي) 1

  253................................................................................................................اسالمي
مجلس  - 3/11/1355 مصوب قانون پرداخت حقوق وظيفه به فرزندان مستخدمين متوفي) 2

  284.........................................................................................................شوراي ملي
 قانون تأمين اجتماعي مصوب     83 و   82،  81،  80،  74،  72،  70،  60اليحه قانوني شمول مواد     ) 3

شدگاني كه در جريـان انقـالب اخيـر دچـار نقـص عـضو، از                  تيرماه درباره كليه بيمه   
 مـصوب  اند كارافتادگي جزئي يا از كارافتادگي كلي گرديده يا به درجه شهادت رسيده   

  286................................................شوراي جمهوري انقالب اسالمي - 26/6/1358
راجع به شمول مقررات بازنشستگي و وظيفـه قـانون اسـتخدام  كـشوري بـه                 اليحه قانوني   ) 4

 - 10/9/1358 مـصوب    هاي دولتي مشمول قانون تأمين اجتمـاعي        مستخدمين شركت 
  288........................................................................................شوراي انقالب اسالمي

اليحه قانوني راجع به شمول مقررات بازنشـستگي و وظيفـه قـانون اسـتخدام كـشوري بـه                 ) 5
ين قانون تأمين اجتماعي كه در جريـان انقـالب          هاي دولتي مشمول    مستخدمين شركت 

اسالمي ايران از كارافتاده يا به درجه شهادت نائل شده يـا مـي شـوند بـا اصـالحات                    
  287.........................................شوراي انقالب اسالمي  - 21/9/1358 مصوب بعدي

اليحه قانوني نحوه انتقال كسور بازنشستگي كاركنان سازمان انرژي اتمي ايران به سازمان ) 6
  291...........................شوراي انقالب اسالمي - 27/9/1358 مصوب يتأمين اجتماع

شدگان مـشمول قـانون تـأمين     اليحه قانوني راجع به احتساب مدت محكوميت سياسي بيمه  ) 7
شـوراي انقـالب     - 25/12/1358 مصوب   اجتماعي به عنوان سابقه پرداخت حق بيمه      

  291................................................................................................................اسالمي
 شـده  هـاي ملـي و ادغـام    انكانداز كاركنان ب اليحه قانوني تشكيل وظيفه ازكارافتادگي و پس ) 8

  291....................................................شوراي انقالب اسالمي - 25/4/1359مصوب 
شدگاني كه به علت همكاري با نيروهاي مسلح  قانون راجع به برقراري مستمري درباره بيمه) 9

مجلس  - 18/11/1360 مصوب شوند با اصالحات بعدي شهيد يا معلول شده يا مي
  292....................................................................................................شوراي اسالمي

ثر حقوق بازنشستگي كاركنان دولت و مشمولين صندوق تأمين قانون راجع به تعيين حداك) 10
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  295.....................................مجلس شوراي اسالمي - 30/3/1360 مصوب اجتماعي
قانون برقراري حقوق وظيفه از كار افتادگي و وظيفه عائله تحت تكفل جانبازان و شهداي ) 11

انقالب اسالمي ايران و جنگ تحميلي و پرداخت حقوق و مزاياي مجروحين جنگ 
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  اجتماعىاجتماعى    تأمينتأمينقانون قانون 
  
 فصل اول ـ تعاريف ـ كليات  

ى اجتماعى و استقرار نظـام      ها    هبه منظور اجرا و تعميم و گسترش انواع بيم        ـ    1ماده  
، همچنين تمركـز وجـوه و درآمـدهاى         اجتماعى    تأمينى  ها    ههماهنگ و متناسب با برنام    

بردارى از محل وجـوه و ذخـائر،          گذارى و بهره     اجتماعى و سرمايه   تأمينموضوع قانون   
 تـأمين وابـسته بـه وزارت رفـاه و         » اجتمـاعى    تـأمين سـازمان   «سازمان مستقلى بـه نـام       

سـازمان داراى   . گـردد   شود، تـشكيل مـى      ناميده مى » سازمان«كه در اين قانون      1اجتماعى  
اى كه    شخصيت حقوقى و استقالل مالى و ادارى است و امور آن منحصراً طبق اساسنامه             

   2.رسد، اداره خواهد شد به تصويب هيأت وزيران مي

                                                 
 و درمـان  بهداشت وزارت تشكيل قانون، 21/2/1383 مصوب اجتماعى تأمين و رفاه جامع نظام ساختار قانون نك ـ1

 و مـسئوليتها  كليـه « رفـاه  جـامع  نظام ساختار قانون 17 ماده 2 تبصره موجب به ،9/5/1384 مصوب پزشكى آموزش
 و حمـايتى  اى بيمـه   حـوزه  در فعـال  نهادهـاى  و صندوقها عمومى، و دولتى اجرايى دستگاههاى به مربوط اختيارات
 .»گردد مى تفويض اجتماعى تأمين و رفاه وزير به و سلب آنها مسئول مقام باالترين يا مربوطه وزراء از نظام امدادى

 وگـسترش  تعمـيم  و اجـراء  منظـور  به«:از است عبارت قديم متن است كرده تغيير 28/4/1358 تاريخ در ماده اين ـ2
 كـه  اجتماعى تأمين سازمان اجتماعى، تأمين ىها برنامه با متناسب و هماهنگ نظام استقرار و اجتماعى ىها بيمه انواع
  .1386قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال : ، نيز نك».گردد مى تشكيل شود، مى ناميده سازمان قانون اين در
 تـأمين  سـازمان  ،19/4/73 مـصوب  غيردولتـى  عمومى موسسات و نهادها فهرست قانون واحده ماده موجب به ـ

 سال مصوب عمومى محاسبات قانون 5 ماده موضوع غيردولتى عمومى نهادهاى و موسسات مصاديق از اجتماعى
 و نهادهـا  1360مـصوب  ادارى عـدالت  ديوان قانون 11 ماده تفسير قانون واحده ماده و گرديده محسوب 1366

 ديـوان  در آنها عليه دعوا اقامه كه است دانسته دولتى واحدهاى حكم در را ذكرال فوق قانون در يادشده موسسات
  كشوري خدمات مديريت قانون 5 ماده نك نيز .گيرد مى صورت  ادارى عدالت

 بنـد  ابطال موضوع با ادارى عدالت ديوان عمومى هيأت 23/10/1380 مورخ 336 الى 334شماره دادنامه به :نك ـ
 5013/29090 شـماره  دستورالعمل و اجتماعى تأمين سازمان مديره هيأت14/6/1378 رخمو 693 شماره مصوبه 1

 .اجتماعى تأمين سازمان درآمد و فنى معاون 5/8/1378 مورخ
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 قانون تشكيل وزارت بهـدارى و       10 موضوع ماده    اجتماعى    أمينتصندوق   ـ1تبصره  
 در سازمان ادغام و كليه وظايف و دارايـى و مطالبـات و           1355بهزيستى، مصوب تيرماه    

  .شود ديون و تعهدات صندوق مذكور، به سازمان منتقل مى
اى بهـدارى و      ، سـازمانهاى منطقـه    اجتمـاعى     تأمينكليه واحدهاى اجرايى     ـ2تبصره  

 قـانون تـشكيل وزارت بهـدارى و بهزيـستى مـصوب             6هزيستى استانها، موضوع ماده     ب
، از سازمانهاى مذكور منتزع و با كليه وظايف و دارايى و مطالبات و ديـون                1355تيرماه  

  .شود منتقل مى» سازمان«و تعهدات به 
ن تشكيل   قانو 6 سابق كه در اجراى ماده       اجتماعى    تأمينكليه كاركنان سازمان     ـ3تبصره  

اند   اى بهدارى و بهزيستى استانها منتقل شده        وزارت بهدارى و بهزيستى به سازمانهاى منطقه      
 تـأمين و همچنين كارمندانى كه توسط سازمانهاى مذكور به منظور انجام وظايف مربوط به              

ى اجتماعى استخدام ها  هنامه استخدامى بيم  در نواحى بهدارى و بهزيستى طبق آييناجتماعى 
 اشتغال دارند و كليه حقوق و مزاياى خـود را از محـل              اجتماعى    تأمينده و عمالً در كار      ش

  .شوند دارند به سازمان منتقل مى  اجتماعى دريافت ميتأميناعتبارات پرسنلى و ادارى 
  :ـ تعاريف2ماده 

 بوده و با پرداخت     اجتماعى    تأمينبيمه شده شخصى است كه رأساً مشمول مقررات         ـ  1
  .ى به عنوان حق بيمه حق استفاده از مزاياى مقرر در اين قانون را داردمبالغ

شـده از مزايـاى       ـ خانواده بيمه شده شخص يا اشخاصى هستند كـه بـه تبـع بيمـه               2
  .كنند موضوع اين قانون استفاده مى

  .كند مىمحلى است كه بيمه شده به دستور كارفرما يا نماينده او در آنجا كار  1كارگاهـ 3
شخص حقيقى يا حقوقى است كه بيمه شده به دستور يا به حـساب او                2ارفرماـ ك 4

                                                 
 كارگاه«: كند مى تعريف گونه اين را كارگاه نظام، مصلحت تشخيص مجمع 29/8/69 مصوب كار قانون 4 ماده ـ1

 كـشاورزى،  صـنعتى،  مؤسسات قبيل از كند مى كار آنجا او نماينده يا رفرماكا درخواست به كارگر كه است محلى
 كه تأسيساتى كليه .ها آن امثال و عمومى اماكن توليدى، تجارى، خدماتى، مسافربرى، ترابرى، ساختمانى، معدنى،

 درمانگـاه،  مهدكودك، ،ها شيرخوارگاه ،ها تعاوني ناهارخورى، نمازخانه، قبيل از كارگاهند به متعلق كار اقتضاى به
 و شـورا  بـه  مربـوط  اماكن و آموزشى مراكز ساير و سوادآموزى ىها كالس قرائتخانه، اى، حرفه آموزشگاه حمام،
 ».باشد مى كارگاه جزو آن نظاير و ذهاب و اياب وسايل و ورزشگاه كارگران، بسيج و اسالمى انجمن

 حقيقى است شخصى كارفرما« نظام؛ مصلحت خيصتش مجمع 29/8/69 مصوب كار قانون 3 ماده تعريف طبق ـ2
 به و مسئوالن و مديران. كند مى كار السعى حق دريافت مقابل در او حساب به و درخواست به كارگر كه حقوقى يا

 كليـه  مسئول كارفرما و شوند مى محسوب كارفرما نماينده هستند كارگاه اداره دار عهده كه كسانى كليه عموم طور
 از خـارج  كارفرمـا  نماينـده  كـه  صورتى در. گيرند مى عهده به كارگر قبال در مذكور نمايندگان هك است تعهداتى
 .»است ضامن كارفرما مقابل در نپذيرد، را آن كارفرما و بنمايد تعهدى خود اختيارات
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دار اداره كارگـاه هـستند        كليه كسانى كه به عنوان مـدير يـا مـسئول عهـده            . كند  مى كار
شوند و كارفرما مـسئول انجـام كليـه تعهـداتى اسـت كـه                 نماينده كارفرما محسوب مى   

  .گيرند مىنمايندگان مزبور در قبال بيمه شده به عهده 
ـ مزد يا حقوق يا كارمزد در اين قانون شامل هرگونه وجـوه و مزايـاى نقـدى يـا                    5

  .شود غيرنقدى مستمر است كه در مقابل كار به بيمه شده داده مى
ـ حق بيمه عبارت از وجوهى است كه بـه حكـم ايـن قـانون و بـراى اسـتفاده از                      6

  . گردد مزاياى موضوع آن به سازمان پرداخت مى
يمارى، وضع غيرعادى جسمى يا روحى اسـت كـه انجـام خـدمات درمـاني را                 ـ ب 7

شـود يـا اينكـه        كند يا موجب عدم توانايى موقت اشتغال به كـار مـى             مى ايجاب
  .گردد موجب هر دو در آن واحد مى

بينى نشده كه تحـت تـأثير عامـل يـا             ـ حادثه از لحاظ اين قانون اتفاقى است پيش        8
دهد و موجب صـدماتى بـر         يا اتفاق ناگهانى رخ مي    عوامل خارجى در اثر عمل      
  .گردد جسم يا روان بيمه شده مى

شود كه در ايام بـاردارى، بيمـارى و عـدم             ـ غرامت دستمزد به وجوهى اطالق مى      9
توانايى موقت اشتغال به كار و عدم دريافت مزد يا حقوق به حكم اين قانون بـه                 

  .ودش جاى مزد يا حقوق به بيمه شده پرداخت مى
وسايلى هستند كـه بـه منظـور اعـاده          ) پروتز و اروتز  (وسايل كمك پزشكى    ـ  10

سالمت يا براى جبران نقص جسمانى يا تقويـت يكـى از حـواس بـه كـار                  
  .روند مي

ى ناشـى   ها    هـ كمك ازدواج مبلغى است كه طبق شرايط خاصى براى جبران هزين           11
  .گردد از ازدواج به بيمه شده پرداخت مى

منـدى    مندى مبلغى است كه طبـق شـرايط خـاص در مقابـل عائلـه                ائلهـ كمك ع  12
  .شود توسط كارفرما به بيمه شده پرداخت مى

ـ ازكارافتادگى كلى عبارت است از كاهش قدرت كار بيمه شـده بـه نحـوى كـه                  13
نتواند با اشتغال به كار سابق يا كار ديگرى بيش از يـك سـوم از درآمـد قبلـى                    

  .آورد خود را به دست
ـ ازكارافتادگى جزئى عبارت است از كاهش قدرت كار بيمه شده به نحوى كه با               14

  .اشتغال به كار سابق يا كار ديگر فقط قسمتى از درآمد خود را به دست آورد
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ـ بازنشستگى عبارت است از عدم اشتغال بيمه شده به كار به سـبب رسـيدن بـه                  15
   1.سن بازنشستگى مقرر در اين قانون

عبارت از وجهى است كه طبق شرايط مقرر در اين قانون بـه منظـور جبـران                 ـ مستمرى   16
 معيـشت   تـأمين قطع تمام يا قسمتى از درآمد به بيمه شده و در صورت فوت او بـراى                 

  .شود بازماندگان وى به آنان پرداخت مى
ـ غرامت مقطوع نقص عضو، مبلغى است كه به طور يكجا بـراى جبـران نقـص                 17

  .شود ل درآمد بيمه شده به شخص او داده مىعضو يا جبران تقلي
ى مربوط بـه  ها  ه هزينتأمينـ كمك كفن و دفن، مبلغ مقطوعى است كه به منظور       18

گيرنـد    كفن و دفن بيمه شده در مواردى كه خانواده او اين امر را بـه عهـده مـى                  
  .گردد پرداخت مى

  2:باشد اجتماعى موضوع اين قانون شامل موارد زير مى  تأمينـ 3ماده 
   3.ها الف ـ حوادث و بيمارى

  .ب ـ باردارى
  .ج ـ غرامت دستمزد

  .د ـ ازكارافتادگى
  . ـ بازنشستگى  ه

  .و ـ مرگ
مندى طبق مقررات مربوط      مشمولين اين قانون از كمكهاى ازدواج و عائله         ـ1تبصره  

  .برخوردار خواهند شد
 اجتمـاعى،   تـأمين نون  مالك تشخيص سن براى برخوردارى از مزاياى قا         ـ2تبصره  

                                                 
 قـانون  بـه  مـوادى  الحاق قانون 41 ماده ؛ 27/10/1366 مصوب، انسانى نيروى تعديل نحوه قانون 8 ماده :نك ـ1

 عدالت ديوان عمومي هيأت 7/5/71 مورخ 90 شماره دادنامه ؛15/4/1384 مصوب دولت مقررات از بخشى تنظيم
 جواز عدم و المشاوره حق اخذ و مشاور عنوان به بازنشسته شدگان بيمه اشتغال ممنوعيت عدم درخصوص ادارى
 سـاعات  و زمـان  در غيرمـستمر  اصخـ  خـدمات  انجام ممنوعيت عدم( .آن واسطه به بازنشستگى مستمرى قطع

  .86 مصوب كشورى خدمات مديريت قانون 95 ماده :نك نيز ؛)بازنشستگان براى معين الزحمه حق با محدود
 .است اجتماعى تأمين موارد از يكى نيز بيكارى بيمه 26/6/69 مصوب بيكارى بيمه قانون تصويب با ـ2
 6 بنـد  ب شـق  ابطـال  موضـوع  ادارى، عدالت ديوان عمومى هيأت 14/12/80 مورخ 429 شماره دادنامه :نك ـ3

 »قرارداد طرف« عبارت ذكر ممنوعيت درخصوص اجتماعى تأمين سازمان مديره هيأت جلسه 674 جلسه صورت
 .آنهاست شمول دايره تضييق و مقنن حكم اطالق حصر موجد كه دولتى درمانى مراكز مورد در
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شـود     اجتماعى ارائه شده يا مى     تأميناى است كه در بدو بيمه شدن به سازمان            شناسنامه
و هرگونه تغييراتى كه پس از آن در شناسنامه به عمل آيد براى سازمان ياد شـده معتبـر                   

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

  :مولين اين قانون عبارتند از مش- 4ماده 

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

  : جايگزين آن عبارتست از3.ب ـ لغو شده است

  30/6/1365 اجتماعى مصوب تأمين قانون 4 ماده 3قانون اصالح بند ب و تبصره 

 اسـتفاده از مقـررات عـام     مكلف است بااجتماعى  تأمينسازمان ماده واحده ـ  
 صاحبان حرف و مشاغل آزاد را به صورت اختيارى در برابـر   اجتماعى    تأمينقانون  

چگونگى انجـام بيمـه و   .  بيمه نمايداجتماعى  تأمينتمام يا قسمتى از مزاياى قانون      
اى خواهد بود كـه       نامه  نرخ حق بيمه و همچنين ميزان مزاياى مربوط به موجب آيين          

   4.هيأت دولت خواهد رسيدبه تصويب 
                                                 

 اجتمـاعى  تـأمين  قـانون  3 مـاده  بـه  2 تبـصره  عنـوان  بـه  تبـصره  يـك  الحـاق  قـانون « موجب به تبصره اين ـ1
 عـدالت  ديـوان  عمـومى  هيـأت  5/3/1381 مـورخ  81 شـماره  دادنامـه  :نـك . »است شده اضافه 8/8/1379مورخ

 به الحاقى 2 تبصره تصويب از قبل تا اشخاص تولد تاريخ اصالح بر مبنى قضايى مراجع احكام اعتبار درخصوص
  .3/10/1385مورخ عدالت ديوان عمومى هيأت 688 دادنامه و 8/8/79 مورخ اجتماعى تأمين قانون 3 ماده

 شـمول  لزوم درخصوص ادارى عدالت ديوان عمومى هيأت 2/4/1381 مورخ 114 و 113 شماره دادنامه :نك ـ2
 قانون 102 و 101 و مواد قانون در مقرر قيود ذكر با همراه كارفرما همسر و والدين مطلق به اجتماعى تأمين قانون

 .1369 قانون كار مصوب سال 188، ماده 1386مديريت خدمات كشوري مصوب 
 كـه  تيرمـاه  مصوب اجتماعى تأمين قانون 4 ماده 3 تبصره و »ب« بند اصالح قانون 2 تبصره موجب به بند اين ـ3
 از بود عبارت شده ملغى متن .است شده ملغى است رسيده اسالمى شوراى مجلس تصويب به 30/6/65 تاريخ در
 .است رسيده تصويب به 29/7/1366 تاريخ در قانون اين اجرايى نامه آيين ،»آزاد مشاغل و حرف صاحبان«
 بيمـه  قـانون : نـك  ؛.اسـت  رسـيده  وزيران هيأت تصويب به 29/7/1366 تاريخ در قانون اين اجرايى نامه آيين ـ4

 آن اجرايـى  نامـه  آيـين  و  11/9/76مـصوب  زيلو و گليم قاليچه قالى، بافندگان ازكارافتادگى و فوت بازنشستگى،
 راننـدگان  اجتمـاعى  بيمـه  قانون ؛ 25/1/1381مصوب نامه آيين اين اصالحيه و وزيران هيأت 17/12/79 مصوب
 نامـه  آيين و 18/2/1379 مصوب شهرى بين مسافر و بار نقل و حمل رانندگان بيمه قانون آن، نامه آيين و مصوب
 صـاحبان  26/6/69 مـصوب  بيكـارى  بيمـه  قانون يك ماده تبصره 2 بند براساس ؛ 9/3/1380 مصوب آن اجرايى
   .شوند نمى بيكارى بيمه قانون مشمول آزاد مشاغل و حرف
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شده مختار است كه سطح درآمد ماهانه خود را كـه مبنـاى پرداخـت                 بيمه  ـ1تبصره  
  .گيرد بين حداقل و حداكثر دستمزد قانونى انتخاب نمايد  قرار مى 1حق بيمه

 قـانون و    4 مـاده    3از تاريخ تصويب اين قـانون مفـاد بنـد ب و تبـصره                 ـ2تبصره  
  .گردد بوط ملغى مىنامه مر همچنين آيين

كليه اتباع ايرانى اعم از شاغل و يـا غيرشـاغل در فعاليتهـاى مختلـف در                   ـ3تبصره  
 و تغييـرات بعـدى آن    اجتمـاعى     تـأمين خارج از كشور كه بيمه آنان با مقـررات قـانون            

تواننـد بـه طـور اختيـارى مـشمول مقـررات ايـن قـانون و                مغايرت نداشـته باشـد مـى      
شده حـق بيمـه خـود را بـه طـور              ط قرارگيرند، مشروط بر اينكه بيمه     ى مربو ها    هنام  آيين

منظم پرداخت نمايد، بديهى است سازمان در مورد اين قبيل از بيمه شدگان مانند سـاير                
شدگان داخل كشور مكلف به ارائـه خـدمات و انجـام تعهـدات قـانونى براسـاس                    بيمه
  .نامه و مقررات مربوط در ايران خواهد بود آيين
   2.ى بازنشستگى، ازكارافتادگى و فوتها دريافت كنندگان مستمرىج ـ 

ى دولتـى و مـستخدمين      ها  شركت و مؤسسات و     ها    همستخدمين وزارتخان   ـ1تبصره  
مؤسسات وابسته به دولت كه طبق قوانين مربوط به نحوى از انحاء از موارد مـذكور در                 

 كه قوانين خاص براى آنهـا وجـود   باشند، در ساير مواردى مند مى  اين قانون بهره  3ماده  
 سـازمان   تأييـد  اجتمـاعى و     تـأمين اى كه به پيشنهاد وزارت رفـاه و           نامه  ندارد طبق آئين  

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

                                                 
 درمـان  4 شـماره  بخشنامه ابطال در ،25/1/75 مورخ ادارى عدالت ديوان عمومي هيأت 8 شماره دادنامه :نك ـ1

 بيمارستانى، خدمات از آزاد مشاغل و حرف شدگان بيمه ساله يك ميتمحرو درخصوص اجتماعى تأمين سازمان
 عقـد  به مربوط شرايط تعيين درخصوص 13/11/138 مورخ اداري، عدالت ديوان عمومي هيأت 411ـ410دادنامه
 خـدمات  از شدگان بيمه استفاده ضرورت و آزاد مشاغل و حرف صاحبان و اجتماعى تأمين سازمان فيمابين بيمه
 احتـساب  درخـصوص  23/9/1382 مورخ اداري، عدالت ديوان عمومي هيأت ،377 شماره دادنامه رمانى،د مراكز
 و آزاد مشاغل و حرف بيمه متقاضيان درخواست پذيرش جهت الزم سنى شرط به بيمه حق پرداخت سابقه مدت
 خـدمات  از سـتفاده ا نحوه درخصوص ،28/10/82 مورخ اداري، عدالت ديوان 434 شماره دادنامه اختيارى، بيمه
 مـورخ  اداري، عدالت ديوان 22 شماره دادنامه  واختيارى بيمه يا آزاد مشاغل و حرف صاحبان براى درمانى بيمه
 از برخـوردارى  قبـال  در اجتمـاعي  تـأمين  قـانون  29 ماده در مقرر بيمه حق پرداخت لزوم درخصوص 21/1/84

 .آزاد مشاغل و حرف شدگان بيمه توسط درمانى خدمات
 .گيرند قرارمى اجتماعى تأمين قانون شمول تحت افرادى خاص قوانين برخى موجب به فوق، موارد بر عالوه ـ2
  »اجتمـاعى  تـامين  و رفـاه  وزيـر « اجتمـاعى،  تأمين و رفاه جامع نظام ساختار قانون به توجه با تبصره اين در ـ3
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نـدان مـشمول قـانون      مشمولين قانون استخدام نيروهـاى مـسلح و افزارم          ـ2تبصره  
تعاون و بيمه بازنشستگى افزارمندان ارتش از شمول اين قانون خارج بوده و تابع قانون               

   1.و مقررات خاص خود خواهند بود
   2.ملغى شده است  ـ3تبصره 
   3.ملغى شده است  ـ4تبصره 
  اجتماعى تأمينقانون  ) 2(ماده  ) 4(در مواردى كه كارفرمايان موضوع بند         ـ5تبصره  
 اشــخاص حقيقــى باشــند و همچنــين مــديران اشــخاص حقــوقى  3/4/1354مــصوب 

توانند با پرداخت حق بيمه سهم بيمه شده و كارفرما بـه ترتيـب مقـرر در                   غيردولتى مى 
قانون مذكور و اصالحات بعدى آن از تاريخ اشـتغال بـه كـار در كارگـاه در                  ) 28(ماده  

نامـه اجرايـى ايـن تبـصره شـامل نحـوه             آيـين . زمره مشمولين قانون مذكور قرار گيرند     
ى معوقه بنا بـه پيـشنهاد وزارت رفـاه و           ها    هاحتساب سوابق خدمت و پرداخت حق بيم      

بـه موجـب اصـالحى مـورخ        . ( اجتماعى به تصويب هيأت وزيران خواهد رسـيد        تأمين
  .) مجمع تشخيص مصلحت اين تبصره الحاق شده است8/4/87 مجلس و 25/1/87

اع بيگانه كه طبق قوانين و مقررات مربوط در ايران به كـار اشـتغال         بيمه اتب ـ   5ماده  
   4:دارند تابع مقررات اين قانون خواهد بود مگر در موارد زير

                                                                                                                   
كشور ريزي برنامه و مديريت ازمانس« همچنين .است شده پزشكى آموزش و درمان بهداشت وزير جايگزين« 

  .نامه مذكور تاكنون به تصويب نرسيده است آئين. است گرديده استخدامى و ادارى امور سازمان جايگزين
 انتظـامى  نيروهاى استخدامى قانون ،21/7/1370 سپاه استخدامى مقررات ،7/7/1366 مصوب ارتش قانون: نك ـ1
7/11/1382. 
 لغوشده 30/6/65 مصوب اجتماعى تأمين قانون 4 ماده 3 تبصره و ب بند اصالح قانون تصويب با تبصره اين ـ2

 و صـنفى  افـراد  توسط بايد قانون اين 28 ماده به توجه با كه بيمه حق ميزان تعيين«  :از بود عبارت آن متن است
 اجتماعى رفاه وزارت ادپيشنه به كه بود خواهد اى نامه آيين طبق شود، پرداخت آزاد مشاغل و حرف صاحبان ساير
 .»رسد مي مجلسين دارايي و اموراقتصادى و اجتماعى رفاه كميسيونهاى تصويب به
 شـده  ملغي 17/1/1365 مصوب بهزيستي و بهداري وزارت تشكيل قانون 11 ماده 3 تبصره الغاء قانون حسب ـ3

 پيـرى  از ناشـى  اثـرات  ابـر بر در كارمنـدان  حمايـت  قـانون  مـشمولين « :از بـود  عبـارت  تبـصره  اين متن. است
 بـا  مكلفنـد  مذكور قانون مشمول مؤسسات. بود خواهند مذكور قانون مقررات تابع كماكان فوت و وازكارافتادگى

 حمايـت  صـندوق  توسـط  و كسر را شده بيمه و خود سهم درمانى بيمه حق درمانى خدمات تأمين سازمان اعالم
 خـدمات  بيمـه  مقررات و ضوابط تابع ماده اين موضوع درمانى بيمه حق ميزان. بپردازند نامبرده سازمان به مربوط
 در كه است ترتيبى به عيناً آن وصول نحوه و است دولت مستخدمين درمانى خدمات تأمين قانون موضوع درمانى
 ».است شده بينى پيش فوت و ازكارافتادگى و پيرى از ناشى اثرات برابر در كارمندان حمايت قانون

 جـامع  نظـام  ساختار قانون 1 ماده 3 تبصره  .دارد اختصاص بيگانه اتباع اشتغال به كار قانون 129 تا 120 مواد ـ4
 در نيز ايران، اسالمى جمهورى مقيم خارجى شهروندان« دارد؛ مي مقرر 27/3/1383 مصوب اجتماعى تأمين و رفاه
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ى ها  هـ در صورتى كه بين دول متبوع آنان و دولت جمهورى اسالمى ايران موافقتنام             الف
 ايـن صـورت طبـق        منعقـد شـده باشـد كـه در         اجتمـاعى     تـأمين دوجانبه يا چند جانبه     

  .موافقتنامه عمل خواهد شد
ب ـ هرگاه تبعه بيگانه طبق گواهى مقامات صالح دولت متبوع خود در مدت اشتغال در  

 اين قانون كـالً  3بينى شده در ماده  ايران در كشور خود يا در كشور ديگر در موارد پيش   
 مقررات اين قـانون  يا بعضاً بيمه شده باشند كه در اين صورت در همان موارد از شمول 

  .باشند معاف مى
ـ  ) 19(نامه شـماره   حوادث ناشى از كار اتباع كشورهاى ملحق شده به مقاوله تبصره 
باشد و نرخ و مأخذ حق بيمه طبـق   مستثنى مى) ب(المللى كار از شمول بند  سازمان بين 

يـأت   تهيـه و بـه تـصويب ه        اجتمـاعى     تـأمين اى خواهد بود كه توسط سازمان         نامه  آيين
   1.وزيران خواهد رسيد

 اين قانون دربـاره روسـتاييان و        3 اجراى هر يك از موارد مندرج در ماده          ـ6ماده     
افراد خانواده آنها به تدريج در مناطق مختلف مملكت و به تناسـب توسـعه امكانـات و                  

                                                                                                                   
 متقابـل  عمـل  شـرط  رعايـت  بـا  و مـصوب  المللـى  بـين  قراردادهاى و نامه مقاوله اسالمى، موازين چارچوب 

 قانونى اليحه موجب به ماده اين .»بود خواهند برخوردار اجتماعى، تأمين و رفاه جامع نظام به مربوط ازحمايتهاى
 آن قـديم  متن .است كرده تغيير ،رسيده تصويب به 27/6/1358 تاريخ در كه اجتماعى تأمين قانون 5 ماده اصالح
 كـه  مـواردى  در جز دارند اشتغال كار به مربوط مقررات و قوانين طبق ايران در كه بيگانه اتباع«: از است عبارت
 اسـت  مقررگرديده خاص ترتيب كشورها ساير و ايران بين جانبه چند يا دوجانبه قراردادهاى و ها نامه مقاوله طبق
 نباشـند  فـوت  و گىازكارافتـاد  و پيـرى  از ناشـى  اثـرات  برابر در كارمندان حمايت قانون مشمول كه صورتى در

 نامه مقاوله به ايران دولت الحاق به مربوط قانون بههمچنين رجوع شود . ».بود خواهند قانون اين مقررات مشمول
 نامـه  مقاولـه  به ايران دولت الحاق اجازه قانون ،4/2/1336 مصوب اجبارى كار لغو به راجع 29 شماره المللى بين

 حـوادث  از ناشى خسارات جبران لحاظ از خارجى و داخلى كارگران هب نسبت رفتار تساوى به مربوط19 شماره
 مورد در خارجى و داخلى كارگران بين رفتار تساوى درخصوص 19 شماره نامه مقاوله ،26/11/1350مصوب كار

 دولـت  و ايـران  دولـت  بـين  اجتمـاعى  تأمين موافقتنامه ،18/2/51 مصوب كار از ناشى حوادث خسارات جبران
 1/3/1370مـصوب  اجتمـاعى  تـأمين  سـازمان  و كـار  وزارت بـين  موافقتنامه، 21/2/1357 مصوب كره جمهورى

 از استفاده حداكثر قانون 7 ماده ب بند. شوند مى اعزام فنى خدمات صدور با ارتباط در كه ايرانى اتباع درخصوص
 صـدور  منظـور  بـه  يالتتسه ايجاد و ها پروژه اجراى در كشور اجرايى و صنعتى و توليدى مهندسى و فنى توان

 افـراد  بيمـه  حـق  دريافـت  بـا  است مكلف اجتماعى تأمين سازمان« دارد؛ مي مقرر  12/12/1375 مصوب خدمات
 .»كند بيمه را آنها اجتماعى، تأمين قانون در مذكور

 اجتمـاعى  تـأمين  قـانون  5 مـاده  اصـالح  قـانونى  اليحـه  بـه  تبـصره  يـك  الحـاق  قانون موجب به تبصره اين ـ1
 حق مأخذ و خنر نامه آيين و كار المللى بين سازمان 19 شماره نامه مقاوله به .است شده الحاق 4/11/1378مصوب

 .شود مراجعه 14/6/1380 مصوب 19 شماره نامه مقاوله به شده ملحق كشورهاى اتباع كار از ناشى حوادث بيمه
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مقدورات سازمان به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب شوراى عالى سازمان بـا توجـه بـه     
   1. اين قانون خواهد بود117 ماده

يى كـه تـا تـاريخ تـصويب ايـن قـانون مـشمول               ها  افراد شاغل در فعاليت   ـ    7ماده  
اند به ترتيب زير به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب وزير رفاه و          ى اجتماعى نشده  ها    هبيم

   2. اجتماعى مشمول مقررات اين قانون قرار خواهند گرفتتأمين
 اين قانون به تدريج و بـا توجـه   3ماده )  ـ و   هج ـ د ـ   ( بندهاى الف ـ موارد مذكور در 

به امكانات سازمان اجرا خواهد شد و در اين صورت ميزان حق بيمه با توجه بـه مـاده                   
% 21 معـادل    1355حقوق يا مزد واز اول سال       % 19،  1354 اين قانون تا خاتمه سال       28

و %  2و دولت   % 4و بيمه شده    % 13ا   كارفرم 1354حقوق يا مزد خواهد بود كه در سال         
   3.پردازند مى% 2و دولت % 5و بيمه شده % 14 كارفرما 1355از سال 

 اين قانون به تدريج و در صورتى اجـرا  3ب ـ موارد مذكور در بندهاى الف و ب ماده   
خواهد شد كه سازمان وسايل و امكانات درمانى الزم را براى بيمه شدگان فراهم نموده               

الزام كارفرمايان يا افرادى كه به موجب ايـن مـاده مـشمول مقـررات ايـن قـانون              . باشد
شوند به تأديه حق بيمه از تاريخى است كـه بيمـه آنهـا از طريـق انتـشار آگهـى در                        مى

  .شود  اعالم مىكتباًروزنامه و يا 
يى كه تا تاريخ تصويب اين قانون به نحـوى   ها  بيمه افراد و شاغلين فعاليت    ـ    8ماده  

ى اجتماعى روستاييان   ها    هى اجتماعى يا قانون بيم    ها    هز انحاء مشمول مقررات قانون بيم     ا
  .اند با توجه به مقررات اين قانون ادامه خواهد يافت قرار گرفته

ـ  ى مقـرر در ايـن قـانون    هـا   ه شرايط مربوط به ادامه تمام و يا قسمتى از بيمتبصره 
ج در اين قانون از رديف بيمه شـدگان خـارج           براى كسانى كه به علتى غير از علل مندر        

                                                 
 2تبصره12/4/1384مصوبه همان اصالح و 4/11/1383 مصوب عشاير و روستاييان بيمه اجرايى نامه آيين :نك ـ1

  .27/3/83مصوب اجتماعى تأمين و رفاه جامع نظام ساختار قانون 3 ماده »د« بند و 3 ماده
 .است شده اجتماعى رفاه وزير جايگزين اجتماعى تأمين و رفاه وزير ماده اين در ـ2
 بـه  بيكـارى  بيمـه  حـق «  :دارد مـي  رمقـر  26/6/69 مـصوب  بيكارى بيمه قانون 5 ماده بيكارى، بيمه مورد در ـ3

   .شد خواهد پرداخت و تأمين كارفرما توسط كالً كه باشد مى شده بيمه مزد %)3(ميزان
 كارفرمـا  و شده بيمه تكليف آن، وصول چگونگى بيكارى، بيمه حق تعيين تشخيص نحوه و شده بيمه مزد :تبصره

 كـه  اسـت  ضوابطى براساس مورد اين در مربوطه تمقررا ساير و تخلفات اعتراض، به رسيدگى نحوه همچنين و
 :نك نيز .»است شده بينى پيش اجتماعى تأمين مقررات و قانون در اجتماعى تأمين حمايتهاى ساير بيمه حق براى
  .14/7/1380 مصوب ...و 72 مواد اصالح قانون 76 ماده الحاقى 2 تبصره اصالح قانون 6 بند
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نامه مربوط تعيين خواهد گرديد و به هرحال پرداخـت كليـه حـق                شوند به موجب آيين   
   1.بيمه در اين قبيل موارد به عهده بيمه شده خواهد بود

   2.ملغي شده استـ  9ماده  
ى ها    هازمان بيم ى اجتماعى و س   ها    هاز تاريخ اجراى اين قانون، سازمان بيم      ـ    10ماده   

شوند و كليه وظايف و تعهدات        ادغام مى  اجتماعى    تأميناجتماعى روستاييان در سازمان     
و ديون و مطالبات و بودجه و دارايى و كاركنان آنها با حفظ حقوق و سوابق و مزايـاى                   

 اين قانون معتبر 13نامه موضوع ماده      استخدامى خود كه تا تاريخ تصويب و اجراى آيين        
  .گردند د بود، به سازمان منتقل مىخواه

   3. شده استملغيـ 11ماده 

                                                 
 مـاده  ايـن  تبـصره  موضـوع  اجتمـاعى  تأمين عالى شوراى 14/6/1385 مصوب ارى،اختي بيمه ادامه نامه آيين به ـ1

 .شود مراجعه
 تـأمين  قـانون  3 مـاده  ب و الـف  بنـدهاى  اجـراى  بـه  اجتمـاعى  تأمين سازمان الزام قانون تصويب با ماده اين ـ2

 در مـذكور  مـوارد  از ناشى تعهدات انجام«  :بود شرح اين به ماده متن است، شده لغو 21/9/68 مصوب اجتماعى
 درمـانى  خـدمات  تـأمين  سـازمان  عهـده  به 1354 تيرماه مصوب اجتماعى تأمين قانون 3 ماده ب و الف بندهاى

 ».باشد مى
 خدمات تأمين قانون 4 ماده موضوع فنى شوراى سازمان تشكيل قانونى اليحه موجب به آن تبصره و ماده اين ـ3

 عبارت آن متن  .است شده لغو 2/9/58 مورخ درمانى خدمات مينتأ سازمان انحالل و دولت مستخدمين درمانى
 است شده تأمين مذكور سازمان ذخاير محل از كه اجتماعى ىها بيمه سازمان درمانى تجهيزات و تاسيسات« از بود
 نىدرما واحدهاى كاركنان  :تبصره  .گيرد مى قرار درمانى خدمات تأمين سازمان اختيار در سازمان مالكيت حفظ با

 منتقـل  درمـانى  خـدمات  تـأمين  سازمان به خود استخدامى مزاياى و سوابق و حقوق حفظ با ماده اين در مذكور
 .»شد خواهند
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 فصل دوم ـ اركان و تشكيالت 

  1اجتماعى  تأميناساسنامه سازمان 

                                                 
 مـورخ  رسـمي  روزنامـه  در و رسـيده  وزيران هيأت تصويب به 20/4/1389 تاريخ در سازمان جديد اساسنامه ـ4
 سـازمان  تـشكيل  قانون اصالح قانونى اليحه وجبم به 27 الى 19 و 17 الى 12 مواد. است شده درج 3/5/1389

 10/6/58مـصوب  اجتمـاعى  تـأمين  سـازمان  اساسنامه و شده لغو البانق شوراى 28/4/58مصوب اجتماعى تأمين
  :از است عبارت 1354 سال قانون در شده حذف مواد است، گرديده جايگزين وزيران هيأت
 و مـالى  اسـتقالل  و حقـوقى  شخـصيت  داراى شـود  مـى  ارهاد اجتمـاعى  رفـاه  وزيـر  نظر زير كه سازمان ـ12ماده

  .شد خواهد اداره قانون اين مقررات طبق منحصراً آن مالى امور و باشد مى ادارى
 دارايـى  و اموراقتصادى و اجتماعى رفاه ىها وزارتخانه وسيله به كه سازمان معامالتى و مالى ىها نامه آيين ـ13ماده
 از پـس  رسـد  مـي  كـشور  اسـتخدامى  و امـورادارى  سـازمان  تأييـد  به كه ستخدامىا ىها نامه آيين و شود مى تهيه

 ظرف است مكلف اجتماعى رفاه وزارت .رسيد خواهد مجلسين مربوط كميسيونهاى تصويب به وزيران تأييدهيأت
 نمجلـسي  تـصويب  تـا  و نمايـد  مجلسين تقديم و تهيه را مذكور ىها نامه آيين قانون اين تصويب تاريخ از يكسال
 تـابع  درمـانى  خـدمات  تـأمين  سـازمان  اسـتخدامى  و ادارى و مـالى  مـور  ا.اسـت  اجـرا  قابـل  فعلى ىها نامه آيين
 سازمان،كاركنان استخدامى نامه آيين تصويب تا و بود خواهد سازمان فعلى استخدامى و ادارى و مالى ىها نامه آيين

  .بود خواهند اجتماعى ىها بيمه سازمان فعلى استخدامى نامه آيين تابع درمانى خدمات تأمين سازمان
  .بود خواهد يىها نمايندگى و شعب و مركزى تشكيالت داراى خود وظايف انجام براى سازمان ـ14ماده
 )بازرس( حسابرس مديره هيأت عالى شوراى :از عبارتند سازمان اركان ـ15ماده
   :از عبارتند عالى شوراى اعضاى ـ16ماده
   داشت خواهد عهده به را عالى شوراى استري كه اجتماعى رفاه وزير
  او معاون يا دارايى و اموراقتصادى وزير
  او معاون يا بهدارى وزير
  او معاون يا روستاها امور و تعاون وزير
  او معاون يا اموراجتماعى و كار وزير
  او معاون يا بودجه و برنامه سازمان رئيس و مشاور وزير
  او معاون يا مركزى بانك كل رئيس
  او معاون يا مركزى بيمه كل رئيس
  او معاون يا كشور استخدامى و امورادارى سازمان دبيركل

  او مقام قائم يا ايران سرخ شيروخورشيد جمعيت مديرعامل
  او مقام قائم يا اجتماعى خدمات سازمان مديرعامل

  ايران معادن و صنايع و بازرگانى اطاق معرفى به كارفرمايان نماينده نفر دو
  كشور اصناف اطاقهاى بر نظارت عالى هيات معرفى به اصناف نماينده فرن دو
 وزيـر  انتخـاب  بـه  گروههـا  سـاير  از نفـر  دو و كـارگرى  سازمانهاى معرفى به شده بيمه كارگران نماينده نفر سه
  اجتماعى رفاه
 انتخـاب  لىعـا  شـوراى  عـضويت  بـه  سـال  سه مدت براى شدگان بيمه و اصناف كارفرمايان، نمايندگان ـ17ماده
  .است بالمانع آنها انتخاب تجديد و سازمان عالى شوراى عضويت مدت در آنها تغيير  .شوند مى
  :است زير شرح به سازمان عالى شوراى اختيارات و وظايف ـ19 ماده
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  .است شده محول آن به قانون اين طبق كه اجرايى ىها نامه آيين تصويب ـ الف
  .مديره هيأت پيشنهاد به اجتماعى تأمين كلى سياست و مشى خط درباره تصميم اتخاذ ـ ب
  .آن تصويب و سازمان ترازنامه و مالى گزارش و بودجه به رسيدگى ـ ج
 الزحمـه  حـق  تعيـين  و دسـتمزد  و حقـوق  شـوراى  تأييـد  از پـس  مديره هيأت اعضاء مزاياى و حقوق تعيين ـ د

  .عالى شوراى انتخابى اعضاى حضور حق تعيين و )بازرس ( حسابرسان
  .غيرمنقول اموال فروش يا خريد تصويب ـ هـ
 تـشخيص  بـه  بوده كمتر ريال هزار بيست از آنها بدهى كه كارفرمايانى بدهى بخشيدن مورد در تصميم اتخاذ ـ و

 يـا  و نباشند معوقه بيمه حق پرداخت به قادر عللى به كه كارفرمايانى .باشند نمى آن پرداخت به قادر مديره هيأت
 باشـد  كارگـاه  كـار  وقفـه  يا و تعطيل موجب و كارفرما مالى قدرت حدود از خارج يكجا طور به دهىب پرداخت
 قانون دراين مقرر خسارات از قسمتى يا تمام پرداخت از را كارفرما مديره هيأت پيشنهاد به تواند مى عالى شوراى
  .بدهد كافى مهلت رعايت با بدهى تقسيط براى ترتيبى همچنين  .دارد معاف

  .دهد تشخيص الزم عالى شوراى در را آنها طرح عالى شوراى رئيس كه مواردى ساير در تصميم اتخاذ ـ ز
 برابراثـرات  در كارمندان حمايت قانون 3 ماده موضوع اجتماعى تأمين عالى شوراى اختيارات و وظايف ـ1 تبصره
 وشـوراى  محـول  قـانون  ايـن  موضوع اعىاجتم تأمين عالى شوراى به عيناً فوت و ازكارافتادگى و پيرى از ناشى
  .شود مى منحل مذكور
 عذرموجـه  بـدون  متـوالى  جلسه 3 از بيش يا كند فوت يا استعفا عالى شوراى اعضاى از يك هر هرگاه ـ2تبصره
 بـارئيس  موجـه  عـذر  تشخيص .شد خواهد انتخاب مذكور نحو به مقرر مدت بقيه براى او جانشين نمايد غيبت

  .است عالى شوراى
  :باشد مى زير شرح به عضو نفر پنج از مركب مديره هيأت ـ20دهما

  .است سازمان مديرعامل و مديره هيأت رئيس كه اجتماعى رفاه وزارت اجتماعى  تأمين معاون
  .وزيران هيأت تصويب و اجتماعى رفاه وزير پيشنهاد به مديره هيأت عضو نفر دو
  .وزيران هيأت تصويب و اجتماعى رفاه وزير پيشنهاد به مايانكارفر نماينده نفر يك و كارگران نماينده نفر يك

 كـه  درصورتى و است بالمانع آنها انتخاب تجديد و باشد مى سال سه مديره هيأت اعضا عضويت مدت ـ تبصره
 آنهاشـخص  از يـك  هـر  اسـتعفا  يـا  فوت صورت در نيز و شود شناخته الزم مقرر موعد انقضاء از قبل آنها تغيير

 مأموريـت  مـدت  اتمام از پس مديره هيأت اعضاى .شد خواهد انتخاب مدت بقيه براى مذكور رتيبت به ديگرى
  .داد خواهند ادامه خود كار به كماكان جديد مديره هيأت تعيين تا خود
  :است زير شرح به مديره هيأت اختيارات و وظايف ـ21ماده

  .عالى شوراى به اجتماعى تأمين اجرايى ىها برنامه و مشى خط و كلى سياست پيشنهاد ـ1
  مربوط حدودمقررات در مديرعامل و مديره هيأت رئيس پيشنهاد به سازمان داخلى و ادارى دستورالعملهاى تصويب ـ2
 .ذيصالحيت مراجع به آن پيشنهاد براى قانون اين اجرايى ىها نامه آيين تأييد ـ3
  .عالى شوراى در طرح هتج سازمان ترازنامه و مالى گزارش و بودجه و برنامه تصويب ـ4
  .عالى شوراى مصوب بودجه حدود در سازمان تشكيالت تصويب ـ5
  .باشد ريال ميليون 5 از بيش آن مبلغ كه معامالتى كليه تصويب ـ6

  .بود خواهد معتبر آرا اكثريت با مديره هيأت تصميمات ـ22ماده
 عالى شوراى تصويب و دارايى و وراقتصادىام وزير پيشنهاد به مالى سال هر براى  )بازرس(  حسابرس ـ23ماده

 بـه  را خـود  نظـرات  تواند مى ولى كند مداخله سازمان امور در ندارد حق ) بازرس(  حسابرس  .شود مى انتخاب
  .است بالمانع )بازرس( حسابرس مجدد انتخاب . دهد اطالع سازمان مديرعامل و مديره هيأت رئيس
 تعيـين  شـركت  بـازرس  بـراى  تجارت قانون در كه است همان) ازرسب(  حسابرس اختيارات و وظايف ـ24ماده

 و رسيدگى سازمان دفاتر به مديرعامل و مديره هيأت رئيس اطالع با تواند مى )بازرس( حسابرس و است گرديده
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  )هدف و وظايف(بخش اول ـ كليات 
شـود     كه در اين اساسنامه اختصاراً سازمان ناميده مى        اجتماعى    تأمينسازمان  ـ  1ماده  

تـشكيل شـده اسـت،      » 1358 مصوب   اجتماعى    أمينتقانون تشكيل سازمان    «و براساس   
داراى شخصيت حقوقى و استقالل مالى و ادارى است و امور آن منحصراً طبق مقررات               

   1.اين اساسنامه اداره خواهد شد
سازمان براى اجراى وظايف خود، داراى تـشكيالت مركـزى و واحـدها و              ـ  2ماده  

  .اهد بوديى در تهران و شهرستانها خوها شعب و نمايندگى
 شوراى عـالى    تأييدى مالى و معامالتى با پيشنهاد هيأت مديره و          ها    هنام  آيينـ  3ماده  

نامـه     و تصويب هيأت وزيران قابل اجرا خواهـد بـود و همچنـين آيـين               اجتماعى    تأمين
 و اجتمـاعى   تـأمين  شـوراى عـالى   تأييـد استخدامى سازمان با پيشنهاد هيـأت مـديره و      

ارى و استخدامى كشور قابل اجرا خواهد بـود، سـازمان مكلـف             تصويب سازمان اموراد  
                                                                                                                   

  .كند اخذ بداند الزم وظيفه انجام منظور به كه را اطالع و توضيح هرگونه
 در طـرح  از قبـل  روز سى حداقل بايد سازمان بدهى و دارايى صورت و ىمال گزارش و ساالنه ترازنامه ـ25ماده

 عـالى  شـوراى  به) بازرس( حسابرس گزارش با رسيدگى از پس و شود داده )بازرس( حسابرس به عالى شوراى
  .گردد تقديم
  :است زير شرح به مديرعامل و مديره هيأت رئيس اختيارات و وظايف ـ26ماده

 .مديره هيأت و عالى شوراى وباتمص و ها برنامه اجراى ـ1
 حـداكثر  بودجه تقديم و مديره هيأت به آن پيشنهاد و ترازنامه و مالى گزارش و برنامه و بودجه تنظيم و تهيه ـ2

  .عالى شوراى به سال اتمام از قبل ماه سه
  .مديره هيأت به مصوب بودجه و برنامه رعايت با سازمان تشكيالت پيشنهاد ـ3
  .ميليون پنج تا معامالت امانج و تصويب ـ4

 ومـصوبات  قـانون  ايـن  اجـراى  مـأمور  و سـازمان  امور اداره مسئول كه مديرعامل و مديره هيأت رئيس ـ27ماده
 حدود در سازمان امور اداره براى و داشته رياست سازمان تشكيالت كليه بر باشد مى مديره هيأت و عالى شوراى

 اشـخاص  مقابـل  در مديرعامل و مديره هيأت رئيس .باشد مى كامل ختياراتا داراى آن ىها نامه آيين و قانون اين
 و وكـال  واسـطه  بـه  يا شخصاً را حق اين تواند مى و بوده سازمان نماينده قانونى مراجع كليه و حقوقى يا حقيقى

  .نمايد اعمال كند مى تعيين كه نمايندگانى
 ازاعـضاى  يـك  هـر  بـه  را خود وظايف و اختيارات زا قسمتى تواند مى مديرعامل و مديره هيأت رئيس ـ تبصره
 و مديره هيأت رئيس كه صورتى در .نمايد تفويض خود مسئوليت به سازمان كاركنان از يك هر يا و مديره هيأت

 از نفر يك دهد انجام را خود وظايف نتواند مدتى براى مسافرت و مرخصى يا بيمارى قبيل از عللى به مديرعامل
 را او وظـايف  كليه اجتماعى رفاه وزير تصويب و مديرعامل و مديره هيأت رئيس پيشنهاد به همدير هيأت اعضاى
 رئـيس  درغيـاب  اجتمـاعى  رفاه وزير انتخاب به سازمان كاركنان از نفر يك صورت اين در  .بود خواهد دار عهده
 .كرد خواهد شركت مديره هيأت جلسات در رأى حق با مديرعامل و مديره هيأت

 .است يافته تغيير 1358 به ماده اين در مندرج 1354 تاريخ 14/7/58 مورخ تصويبنامه وجبم به ـ1
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ى مـذكور را تهيـه و بـه    هـا   هنام است ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين اساسنامه، آيين     
ى مـالى و    هـا     هنامـ    شـورا و تـصويب هيـأت وزيـران، آيـين           تأييدشورا تقديم دارد و تا      

   1.ر خواهد بود معتباجتماعى  تأمينمعامالتى و استخدامى فعلى صندوق 
  :دارايى و درآمدهاى سازمانـ 4ماده   

 قـانون تـشكيل   10 موضـوع مـاده   اجتمـاعى   تأمينالف ـ كليه وجوه و دارايى صندوق  
  .1355وزارت بهدارى و بهزيستى مصوب تيرماه 

 و قـانون تـشكيل وزارت   اجتمـاعى   تـأمين يى كه براساس قـانون  ها  هب ـ كليه حق بيم 
  .شود  دريافت مىاجتماعى  تأمين قانون تشكيل سازمان بهدارى و بهزيستى و

  .ج ـ درآمدهاى حاصل از به كارانداختن وجوه و ذخاير و اموال سازمان
  .اجتماعى  تأميند ـ وجوه حاصل از خسارات و جزاهاى نقدى موضوع قانون 

  . ـ كمكها و هدايا  ه
  :وظايف و اختيارات سازمان عبارت است ازـ 5ماده 

 اجتماعى  تأمينآورى و تمركز كليه وجوه موضوع حق بيمه مشمولين قانون  الف ـ جمع 
بردارى از وجـوه و ذخـاير و          و بهره  گذارى  و ساير وجوه و درآمدهاى حاصل از سرمايه       

  .اموال سازمان
  .اجتماعى  تأمينب ـ انجام تعهدات موضوع قانون 

  .بردارى از وجوه ذخاير سازمان گذارى و بهره ج ـ سرمايه

                                                 
 27/6/1347مـورخ  مـصوب  معـامالتى  نامـه  آيـين  ضميمه و 26/6/47 مصوب سازمان مالى امور نامه آيين: نك ـ2

 ،27/12/71 ،5/11/62مـورخ  مـصوبات  موجـب  بـه  آن در آمده عمل به اصالحات و اجتماعى تأمين عالى شوراى
 بـه  مربـوط  معـامالتى  و مـالى  نامه آيين اساسنامه؛ 3 ماده موضوع 25/2/76 ،21/2/75 ؛49ماده الحاق - 26/4/73

 تـأمين  سـازمان  اسـتخدامى  نامـه  آيـين  ؛ 30/4/80مصوب غيردولتى عمومى نهادهاى و موسسات جارى اعتبارات
 و مـديريت  توسـعه  معاونـت  (كشور ريزى امهبرن و مديريت سازمان تصويب به 28/12/1386 تاريخ در اجتماعى
 . رسيده است)جمهور رئيس انسانى0سرمايه
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  بخش دوم ـ اركان سازمان
  :اركان سازمان عبارتند ازـ 6ماده 
  .شود  اجتماعى كه در اين اساسنامه شورا ناميده مىتأمينشوراى عالى سازمان ) الف
  هيأت مديره) ب
  مدير عامل) ج
  هيأت نظارت) د

  :اعضاى شوراى عالى عبارتند ازـ 7ماده 
   1:شش نفر نمايندگان دولت به شرح زير) الف

  . اجتماعى كه رياست شورا را برعهده خواهد داشتتأمينير رفاه و ـ وز1
  . اجتماعى يا معاون اوتأمينـ وزير كار و 2
ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور يـا معـاون او و يـا نماينـده                  ـ معاون برنامه  3

  .االختيار معاون تام
  .ختيار وزيرـ وزير امور اقتصاد و دارايى و يا معاون او و يا نماينده تام اال4
  .ـ وزير تعاون5
  .ـ وزير صنايع و معادن و يا معاون او و يا نماينده تام االختيار وزير6
   2:پنج نفر نمايندگان كارفرمايان به شرح زير) ب

                                                 
 و رفـاه  وزارت تشكيل و 21/2/1383 مصوب اجتماعى تأمين و رفاه جامع نظام ساختار نظام قانون موجب به ـ1

 شـده  شـكى پز آمـوزش  و درمـان  بهداشـت  وزير جايگزين 1 بند در اجتماعى تأمين و رفاه وزير اجتماعى، تأمين
 بـه  نيز صنايع وزارت .شد تشكيل صنايع وزارت و شدند ادغام 73 سال در سنگين صنايع و صنايع وزارت است،
 معـادن  وزارت بـا  6/10/79 مـصوب  معـادن  و صنايع وزارت تشكيل و معدن و صنعت امور تمركز قانون موجب
 جـايگزين  »معـادن  و صـنايع  وزيـر « تعبـار  ترتيب اين به  .گرديد تشكيل معادن و صنايع وزارت و شده ادغام

 به دولت نمايندگان نفر 8 از عالى شوراى اعضاى و شده »فلزات و معادن وزير سنگين، صنايع وزير وزيرصنايع،«
 رئـيس  تاييـد  بـه  24/4/1386 تاريخ در كه ادارى عالى شوراى 16/4/1386 مصوبه موجب به يابد، مى نفرتقليل 6

 مـديريت  سـازمان « جـايگزين  جمهـور  رئـيس  راهبـردى  نظـارت  و ريزى امهبرن معاونت است، رسيده جمهورى
 .است شده الحاق وزيران هيات 3/5/1371 مصوبه موجب به تعاون وزير است، شده »ريزى وبرنامه

 مـاده  2 تبـصره  و 131 مـاده  3 تبـصره  بموجـب  وزيـران،  هيـأت  7/11/1365 مورخ 9842 تصويبنامه به نك ـ2
 كارگران نمايندگان كارفرمايى، و كارگرى تشكلهاى تشكيل عدم صورت در 1369 ماه آبان مصوب كار قانون136

 نفـر  يـك « داشـت  مـي  مقـرر  اصـالح  از قبـل  متن شوند؛ مى انتخاب اموراجتماعى و كار وزير توسط وكارفرمايان
 تـشكيل  رمـذكو  كنفدراسيون كه مادام و كارفرمايى كنفدراسيون انتخاب به صنعتى و توليدى واحدهاى كارفرماى

  اول جزء اصالحيه درخصوص وزيران، هيأت 16/9/1365 مصوبه معادن و صنايع وزير انتخاب به است نشده
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ـ سه نفر كارفرماى واحدهاى توليدى ـ صنعتى به انتخاب كـانون عـالى انجمنهـاى      
امـور   صورت به انتخاب وزير كار و        صنفى كارفرمايان در صورت تشكيل و در غير اين        

  .اجتماعى
ى هـا   ـ دو نفر كارفرماى واحدهاى صنفى و بازرگانى به انتخاب كانون عالى انجمـن             
امـور  صنفى كارفرمايان در صورت تشكيل و در غير اين صـورت توسـط وزيـر كـار و           

  اجتماعى
  :ج ـ سه نفر نمايندگان بيمه شدگان به شرح زير

 شدگان واحدهاى توليدى صنعتى حـسب مـورد بـه انتخـاب     ـ يك نفر نماينده بيمه  
كانون عالى شوراهاى اسالمى كار، كانون عـالى انجمنهـاى صـنفى كـارگران يـا مجمـع           

   1.نمايندگان كارگران
ـ يك نفر نماينده بيمه شدگان واحدهاى ادارى دولتى به انتخاب اتحاديه كارمندان دولـت                

  . اجتماعىتأمين است به انتخاب وزير رفاه و و مادام كه اتحاديه مذكور تشكيل نشده
ـ يك نفر نماينده بيمه شدگان واحدهاى صنفى و بازرگانى حسب مورد به انتخـاب               
كانون عالى شوراهاى اسالمى كار، كانون عالى انجمنهاى صنفى كـارگران و يـا مجمـع                

  .نمايندگان كارگران
شـوند و تجديـد       مـى اعضاى انتخابى شورا براى مدت سـه سـال انتخـاب            ـ  8ماده  

  .انتخاب آنها بالمانع است
شده و كارفرماى شورا فوت يا استعفا         چنانچه هر يك از اعضاى گروه بيمه       ـ1تبصره  

كند يا بيش از سه جلسه متوالى بدون عذر موجه غيبت نمايـد، جانـشين او بـراى بقيـه                    
ئـيس  مدت مقرر به نحو مذكور در فوق انتخاب خواهد شد، تشخيص عذر موجـه بـا ر                

  .شورا خواهد بود
  .شود تصميمات شورا با اكثريت آرا اتخاذ مى ـ2تبصره 

                                                                                                                   
 تـشكيل  كارفرمـايى  كنفدراسـيون  كـه  مادام« دارد مي مقرر اجتماعى، تأمين سازمان اساسنامه )7 (ماده ب بند 
 عضو مربوطه وزراء انتخاب به نفر 3 فلزات و معادن و سنگين صنايع صنايع، ى،ها وزارتخانه ازطرف است نشده
 به نفر يك از 7/11/1365 مورخ 9842 شماره نامه تصويب موجب به كارفرما نمايندگان تعداد .»بود خواهند شورا

 .است يافته افزايش نفر 3
 وزارت تأسـيس  قـانون  20 مـاده  2 تبـصره  موجـب  به 1369 مصوب كار قانون 136 ماده موجب به اصالحى ـ1

 .9/3/1364 سنگين يعصنا
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  :وظايف و اختيارات شورا به شرح زير استـ 9ماده 
 يـا سـاير     اجتمـاعى     تـأمين ى اجرايى كه طبق مقـررات قـانون         ها    هنام  ـ تصويب آيين  

  .قوانين به آن محول شده است
 بـه پيـشنهاد هيـأت      اجتماعى    تأمينمشى و سياست كلى      ـ اتخاذ تصميم درباره خط    

  .مديره سازمان
  .ـ تصويب تشكيالت كلى سازمان به پيشنهاد هيأت مديره سازمان

  .ـ رسيدگى به بودجه و گزارش مالى و ترازنامه و تصويب آن
 شوراى حقـوق و     تأييدـ تعيين حقوق و مزاياى مديرعامل و اعضاى هيأت مديره با            

  .الزحمه اعضاى هيأت نظارت بى شورا و حقدستمزد و حق حضور اعضاى انتخا
گذارىو به كارانداختن وجوه      ـ تصويب پيشنهادات هيأت مديره درخصوص سرمايه      

  .ذخاير سازمان
  .ـ تصويب خريد و فروش اموال غيرمنقول سازمان

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

ـ  توانـد    مىاجتماعى  تأمينشورا براى بررسى و اظهارنظر درخصوص مسايل  تبصره 
ى تخصـصى   هـا     هى تخصصى داشته باشد، ترتيب تشكيل جلسات شورا و كميت         ها    هكميت

  .رسد اى خواهد بود كه به تصويب شورا مي نامه آن طبق آيين
  هيأت مديره

  :به شرح زير است نفر 3اعضاى هيأت مديره مركب از ـ 10ماده 
باشد از بين افرادى كه در امـور          ـ رئيس هيأت مديره كه سمت مديرعامل را دارا مى         

 تـأمين  داراى بصيرت و سوابق ممتد باشـد و بـا پيـشنهاد وزيـر رفـاه و               اجتماعى    تأمين
  .شود شود منصوب مى اجتماعى و تصويب هيأت وزيران تعيين مى
 اجتماعى و تـصويب     تأميننهاد وزير رفاه و     ـ دونفر عضو اصلى هيأت مديره با پيش       

   1.شوند هيأت وزيران تعيين مى
البدل هيأت مديره كه از بين اعـضاى عـالى رتبـه سـازمان بـه                  ـ يك نفر عضو علي     

  .ترتيب مذكور در مورد اعضاى اصلى، تعيين خواهد شد
                                                 

 بـه  ماده اين در بهزيستى و بهدارى وزير اختيارات اجتماعى تأمين و رفاه جامع نظام ساختار قانون موجب به ـ1
 .است شده تفويض اجتماعى تأمين و رفاه وزير
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ـ  قـات در  اعضاى هيأت مديره موظفاً انجام وظيفه خواهند كرد و بايد تمام او تبصره 
  .اختيار سازمان باشند و هيچ نوع شغل موظف در خارج از سازمان قبول نكنند

مدت مأموريت مديرعامل و اعضاى هيأت مديره سه سال است و تجديـد             ـ  11ماده  
باشد، در مورد فوت يا استعفا هر يك از آنها جانشين آنها بـراى                انتخاب آنها بالمانع مى   

خواهد شد، اعضاى هيأت مديره پس از اتمـام مـدت           بقيه مدت به ترتيب مذكور تعيين       
   1.مأموريت خود، تا تعيين هيأت مديره جديد كماكان به كار خود ادامه خواهند داد

   2:وظايف و اختيارات هيأت مديره به شرح زير استـ 12ماده 
  . به شورااجتماعى  تأمينى اجرايى ها  ه پيشنهاد سياست كلى و خط مشى و برنام- 

 و ايـن اساسـنامه جهـت        اجتماعى    تأمينى اجرايى موضوع قانون     ها    هنام   آيين تأييدـ  
  .پيشنهاد به مراجع مربوط

  . برنامه و بودجه و گزارش مالى و ترازنامه سازمان جهت تصويب شوراتأييدـ 
  .ـ پيشنهاد تشكيالت سازمان در حدود بودجه مصوب جهت تصويب شورا

گذارى از محل وجـوه و ذخـاير سـازمان و             ايهبردارى و سرم    ـ بررسى در مورد بهره    
  .تهيه پيشنهاد الزم جهت طرح و تصويب در شورا

  .تصميمات هيأت مديره به اكثريت آرا مناط اعتبار خواهد بودـ 13ماده 
باشـد    رئيس هيأت مديره و مديرعامل كه مسوول اداره امـور سـازمان مـى             ـ  14ماده  

كليه تـشكيالت و كاركنـان سـازمان رياسـت          عاليترين مرجع اجرايى سازمان بوده و بر        
  .دارد

  :وظايف و اختيارات مديرعامل به شرح زير است
  .ـ اجراى مصوبات شورا و هيأت مديره

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

                                                 
 شـده  اصـالح  22/10/58 مـصوب  اجتمـاعى  تـأمين  سازمان اساسنامه 11 ماده اصالح قانونى اليحه موجب به ـ1

 .است
 هيـأت  13/4/1380 مـورخ  مصوبه در نيز شده؛ اصالح ،12 ماده وزيران، هيأت 11/6/1375 مصوبه موجب به ـ2

 ماده استناد به و مديريت سازمان تأييديه و بهداشت وزارت 27/3/1375 مورخ 2828 شماره پيشنهاد به بنا وزيران
 ريال ميليون پنج از بيش آن مبلغ كه عامالتىم كليه تصويب« عبارت ـ 1379 مصوبه سوم توسعه برنامه قانون )6(

 .است شده حذف ماده اين در »است
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و تقديم آن به شورا جهـت        تأييدـ پيشنهاد تشكيالت سازمان به هيأت مديره جهت         
  .تصويب

ـ پيشنهاد خط مشى عملياتى اعم از استخدامى، مالى، معـامالتى و غيـره بـه هيـأت                  
  .مديره جهت تصويب

  .ـ اداره امور سازمان در حدود خط مشى و مقررات و اختيارات مصوب
ـ مديرعامل در مقابل اشخاص حقيقى يـا حقـوقى و كليـه مراجـع قـانونى نماينـده                  

تواند اين اختيار را شخصاً يا به وسـيله وكـال يـا نماينـدگانى كـه                   مى باشد و   مىسازمان  
   1.كند اعمال نمايد تعيين مى
تواند قسمتى از اختيارات و وظايف خود را به هيأتى يـا بـه                مى مديرعاملـ  15ماده  

   2.هريك از اعضاى هيأت مديره يا هر يك از كاركنان سازمان تفويض نمايد
  هيأت نظارت

  :اعضاى هيأت نظارت مركب از سه نفر به شرح زير استـ 16ده ما
  .ـ يك نفر نماينده دولت به انتخاب وزير دارايى و اموراقتصادى1
ـ يك نفر نماينده كارفرمايان به انتخاب كانون عالى انجمنهاى صنفى كارفرمـايى و              2

بـه انتخـاب   تا زمانى كه كانون مذكور تشكيل نشده است، يك نفـر از بـين كارفرمايـان           
   3.امور اجتماعىوزير كار و 

ـ يك نفر نماينده بيمه شدگان از بين اعضاء شوراهاى اسالمى كار به انتخاب وزير               3
   4.امور اجتماعىكار و 

                                                 
 وزارت 23/3/1375 مـورخ  2828 شـماره  پيـشنهاد  بـه  بنـا  وزيران، هيأت11/6/1375 مورخ مصوبه موجب به ـ1

 مـصوبه  موجـب  به نيز و اجتماعى تأمين سازمان تشكيل قانون اصالح قانونى اليحه (1) ماده استناد به و بهداشت
 سازمان تأييديه و بهداشت وزارت23/3/1375 مورخ 2828 شماره پيشنهاد به بنا ،وزيران هيأت 13/4/1380مورخ

 تـصويب « عبـارت  اساسـنامه  14 ماده در 1379 سال مصوب سوم توسعه برنامه قانون 6 ماده استناد به و مديريت
  .اسـت  گرديده سابق متن جايگزين 15 ماده متن نيز و است شده حذف »ريال ميليون پنج مبلغ تا معامالت انجام
 از يـك  هـر  بـه  را خود وظايف و اختيارات از قسمتى تواند مى مديرعامل« از است عبارت آن اصالح از قبل متن

 .»نمايد تفويض خود مسئوليت به سازمان كاركنان از يك هر يا مديره هيأت اعضاء
 همان ـ2
 .كار قانون 131 ماده 3 هب نك ـ3
 اصالح 14/5/1633 مورخ اجتماعى تأمين سازمان اساسنامه (16) ماده (3) بند اصالح به راجع تصويبنامه موجب هب ـ4

 كـه  تازمـانى  و كـارگرى  كنفدراسـيون  انتخـاب  بـه  شدگان بيمه نماينده نفر يك«از است عبارت قديم متن .است شده
 .»بهزيستى و بهدارى وزير انتخاب به شدگان بيمه بين از نفر يك است، نشده تشكيل مذكور كنفدراسيون
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  :وظايف و اختيارات هيأت نظارت به شرح زير استـ 17ماده  
ليـات   و تطبيـق عم    اجتمـاعى     تأمينـ نظارت بر حسن اجراى اين اساسنامه و قانون          

  .سازمان با مقررات قانونى
  .ـ اظهارنظر در مورد ترازنامه تنظيمى سازمان، قبل از طرح در شوراى عالى

 و  اجتمـاعى     تـأمين ـ انجام وظايف ديگرى كه به موجب ايـن اساسـنامه يـا قـانون                
  .مقررات ديگر در صالحيت هيأت نظارت است

دارد و در اجـراى وظـايف       هيأت نظارت حق مداخله در امور سازمان را ن         ـ1تبصره  
خود براى گرفتن اطالعات الزم و رسيدگى به دفاتر و مدارك بايد به مديرعامل مراجعه               
نمايد و مديرعامل موظف است هرگونه مدارك يا توضيحاتى كه مـورد نيـاز باشـد، در                 

  .اختيار هيأت نظارت بگذارد
 قانون و مقررات    چنانچه هيأت نظارت در اداره امور سازمان عملى خالف         ـ2تبصره  

  .مشاهده نمايد مراتب را به اطالع مديرعامل خواهد رساند
شـود و تجديـد انتخـاب         هيأت نظارت براى مدت سه سـال انتخـاب مـى          ـ  18ماده  

اعضاى آن بالمانع است در موارد فوت يا استعفا هريك جانشين وى بـراى بقيـه مـدت        
  . تعيين خواهد شد16به نحو مذكور در ماده 

اى   نامـه   امور داخلى هيأت نظارت و طرز تشكيل جلـسات آن، طبـق آيـين             ـ  19ماده  
   1.رسد خواهد بود كه به تصويب هيأت مذكور مي

  

                                                 
 .است رسيده تصويب به14/2/1362تاريخ در نظارت هيأت نامه آيين ـ1
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  بخش سوم ـ امور مالى
هيأت مديره مكلف است تا اول دي ماه هر سـال بودجـه كـل سـازمان را                 ـ  20ماده  

كثر تـا پـانزدهم      شورا مكلف اسـت حـدا      .براى سال بعد تنظيم و به شورا پيشنهاد نمايد        
  .اسفندماه بودجه سال بعد را تصويب و به هيأت مديره ابالغ نمايد

ترازنامه ساالنه و گزارش مالى و صـورت دارايـى و بـدهى سـازمان بايـد                  ـ1تبصره  
حداكثر لغايت شهريورماه سال بعد توسط مديرعامل جهت رسيدگى به هيأت مـديره و              

ف است حداكثر ظرف مـدت سـى روز از          هيأت نظارت ارسال گردد، هيأت مديره موظ      
تاريخ وصول نظرات هيأت نظارت در مورد ترازنامه و گزارش صورت مذكور ترازنامـه              

  .را به انضمام يك نسخه از نظرات هيأت نظارت به شورا تقديم دارد
اى از نظرات خـود را در مـورد ترازنامـه     هيأت نظارت مكلف است نسخه   ـ2تبصره  

 روز از   60 صورت دارايى و بدهى سازمان حداكثر ظرف مدت          ساالنه و گزارش مالى و    
  .تاريخ دريافت آن به هيأت مديره تسليم كند

مانده درآمد پس از وضع مخارج و كليه درآمدهاى حاصل از خـسارات و              ـ  21ماده  
 و سود اوراق بهادار و درآمد حاصل از فروش يا واگذارى            ها    هزيان ديركرد و بهره سپرد    

گذارى از وجوه و اموال سازمان كالً به حساب ذخـاير سـازمان               ى يا سرمايه  بردار  يا بهره 
  .منظور خواهد شد

 و مقررات فعلى ها  هنام ى موضوع اين اساسنامه، آيينها    هنام  تا تصويب آيين  ـ  22ماده  
   .معتبر خواهد بود

را نامه داخلى شوراى عالى سازمان، پس از تصويب شورا به موقع اجـ              آيينـ  18ماده  *  
   1.گذارده خواهد شد

  

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

   2:باشد منابع درآمد سازمان به شرح زير مىـ  28ماده 

                                                 
 و رسـيده  موقت دولت وزيران هيأت تصويب به 10/6/1358 تاريخ در اجتماعى تأمين عالى شوراى نامه آيين ـ1
 .است گرفته قرار تصويب و اصالح مورد 4/3/1367 تاريخ در
 .است شده احصا سازمان درآمدهاى و دارايى نيز ،10/6/1358مصوب سازمان اساسنامه 4 ماده در ـ2
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 به ميزان بيست و هشت درصد مزد يا       1354ـ حق بيمه از اول مهرماه تا پايان سال          1
 درصـد بـه عهـده       حقوق است كه هفت درصد آن به عهده بيمه شـده و هجـده             

  . خواهد شدتأمينكارفرما و سه درصد به وسيله دولت 
  .ـ درآمد حاصل از وجوه و ذخاير و اموال سازمان2
  .ى نقدى مقرر در اين قانونها  هـ وجوه حاصل از خسارات و جريم3
  .ـ كمكها و هدايا4

مه  حق بيمه سهم كارفرما بيست درصد مزد يا حقوق بي          1355از اول سال      ـ1تبصره  
شده خواهد بود و با احتساب سهم بيمه شده و كمك دولت كل حق بيمه به سى درصد  

   1.يابد  مىمزد يا حقوق افزايش
دولت مكلف است حق بيمه سهم خود را به طور يكجا در بودجه ساالنه                ـ2تبصره  

                                                 
 بـه  درصـد  (3) ،كـار  قـانون  مشمول كارگران مورد در ،26/6/1369 مصوب بيكارى بيمه قانون 5 ماده موجب به ـ1

 و سـخت  مشاغل قانون )ب (قسمت4 بند مطابق همچنين است؛ شده افزوده كارفرما سهم به بيكارى بيمه حق عنوان
  76 مـاده  تبـصره  و (77) و (72) مـواد  اصـالح  قانون 76 ماده الحاقى (2) تبصره اصالح قانون موجب به كه آور زيان
 بـه  30/11/1379 تـاريخ  در كـه   1371مـصوب  (76) ماده به تبصره 2 الحاق و 1354 مصوب اجتماعى تأمين قانون

 رسـيده  نظـام  مـصلحت  تشخيص مجمع تصويب به14/7/1380 تاريخ در و رسيده اسالمى شوراى مجلس تصويب
 موجـب  بـه  موارد برخى در بيمه حق ميزان .گردد مى اضافه% 4 ميزان به بيمه حق آور زيان و سخت مشاغل در .است
 تـأمين  قـانون  مـشمول  صـنفى  كوچـك  كارگاههـاى  كارفرمايان و شدگان بيمه بيمه حق از قسمتى بخشودگى اليحه

 قـانون،  همـين  بـه  تبصره يك الحاق و 2 تبصره اصالح قانونى اليحه انقالب، شوراى 24/9/1358 مصوب اجتماعى
 مـصوب  دارنـد  كـارگر  نفـر  5 حـداكثر  كـه  كارفرمايـانى  بيمه سهم پرداخت از معافيت قانون و 17/2/1359 مصوب

 كرده تغييراتى 19/8/1367 تاريخ در آن به 6 تبصره عنوان به تبصره يك الحاق و اسالمى شوراى مجلس 16/2/1361
 دارند كارگر نفر 5 حداكثر كه كارفرمايانى سهم بيمه حق پرداخت از معافيت قانون (5) تبصره اجرايى نامه آيين است؛

 مـشمول  فنـى  و صـنعتى  توليدى، فعاليتهاى فهرست رابطه، همين در .است رسيده تصويب به 28/2/1362 تاريخ در
 منـع  قـانون  وزيـران  هيـأت  9/12/1382 و12/2/1369 مـصوب  فركـارگر ن 5 ميزان تا كارفرما سهم بيمه حق معافيت
 بـه  تبـصره  يك الحاق قانون ؛13/4/1361 مصوب اجتماعى تأمين قانون در مندرج بهره و جرائم و خسارات دريافت
 3 تبـصره  جـايگزينى  قانون ؛29/3/1369 مصوب... بهره و جرايم و خسارات دريافت منع قانون به (3) تبصره عنوان

 كارگاههـاى  كارفرمايـان  از نقـدى  جرايم دريافت قانون ؛29/6/1366 مصوب خسارات دريافت منع قانون به حاقىال
 بيمـه  حـق  و شدگان بيمه حقوق و مزد صورت ارسال به نسبت مقرر مهلت ظرف كه اجتماعى تأمين قانون مشمول
 كارفرمايـان  از جرايم دريافت قانون 2 ماده اصالح قانون بعدى؛ اصالحات و9/5/73 مصوب نمايند نمى اقدام مربوط
 پايـان  تـا  كـار  قـانون  شـمول  از كمتر و كارگر نفر پنج داراى مشاغل و كارگاهها معافيت قانون ،16/9/1367مصوب
 به تبصره يك الحاق توسعه؛قانون چهارم برنامه قانون 103 ماده :نك نيز .است ذكر قابل 8/12/1378مصوب ....برنامه
 از حمايـت  قـانون  توسعه؛ سوم برنامه قانون 37 ماده ج بند تمديد در 84 سال مصوب توسعه چهارم برنامه  99 ماده

؛ بند ج ماده 18/2/1369 مصوب جانبازان اجتماعى و استخدامى تسهيالت قانون ؛16/2/1383 مصوب معلوالن حقوق
 8/11/1386 مـصوب مـورخ      44ل  هاي كلي اص     قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراء سياست           9

 . مجمع تشخيص مصلحت نظام25/3/87مجلس و 
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  .كل كشور منظور و به سازمان پرداخت كند
، امـور مـالى خـود را بـا اصـول            اريك ب سازمان بايد حداقل هر سه سال         ـ3تبصره  

  .محاسبات احتمالى تطبيق و مراتب را به شوراى عالى گزارش دهد
 اين قانون حـسب  28نه درصد از مأخذ محاسبه حق بيمه مذكور در ماده          ـ    29ماده  

 ايـن   3ى ناشى از موارد مذكور در بنـدهاى الـف و ب مـاده               ها    ه هزين تأمينمورد، براى   
  .و بقيه به ساير تعهدات اختصاص خواهد يافتيابد   مىقانون تخصيص

ـ   غرامت دستمزد ايام بيمارى بيمه شـدگان كـه از طـرف كارفرمـا پرداخـت      تبصره 
  .باشد شود به عهده سازمان مى نمى

 ايـن   2 مـاده    5كارفرمايان موظفند از كليه وجوه و مزاياى مذكور در بنـد            ـ    30ماده  
  . هم خود به سازمان پرداخت نمايندقانون حق بيمه مقرر را كسر و به اضافه س

ـ   ارزش مزاياى غيرنقدى مستمر مانند مواد غذايى، پوشاك و نظاير آنها طبـق  تبصره 
اى كه به پيشنهاد هيأت مديره به تصويب شوراى عالى خواهد رسـيد بـه طـور                   نامه  آئين

   1.گردد مقطوع تعيين و حق بيمه از آن دريافت مى
انى كه تمام يا قسمتى از مـزد و درآمـد آنهـا بـه وسـيله                 در مورد بيمه شدگ   ـ    31ماده  

شود درآمد تقريبى هر طبقه يا حرفـه مقطوعـاً بـه پيـشنهاد                 مى تأمينمشتريان يا مراجعين    
  .هيأت مديره و تصويب شوراى عالى تعيين و مأخذ دريافت حق بيمه قرار خواهد گرفت

ارند حق بيمه به مأخذ كل      د  در مورد بيمه شدگانى كه كارمزد دريافت مي       ـ    32ماده  
اين حق بيمه در هيچ مورد نبايد از حـق          . گردد  درآمد ماهانه آنها احتساب و دريافت مى      

   2.گيرد كمتر باشد اى كه به حداقل مزد كارگر عادى تعلق مى بيمه
حق بيمه كارآموزان بايد به نسبت مزد يا حقوق آنها پرداخت شـود و در               ـ    33ماده  

مه در اين مورد نبايد از ميزانى كه به حداقل مزد يـا حقـوق تعلـق          هر حال ميزان حق بي    
در صورتى كه مزد يا حقوق كارآموز كمتر از حداقل دستمزد باشـد             . گيرد كمتر باشد    مى

                                                 
 .كار قانون 184و  183 ،148 ماده به :نك نيز ـ1
 حق التفاوت مابه مكلفند دولتى دستگاههاى كليه«: كه دارد مي مقرر وزيران هيأت23/3/1374 مورخ تصويبنامه ـ2

 از كمتر ماهانه آنها دريافتى ميزان و هستند اجتماعى تأمين يمهب قانون مشمول كه را خود كاركنان از دسته آن بيمه
 تأمين سازمان به و تأمين را مذكور سقف تا دولت سهم و پرسنل سهم بيمه حق از اعم .است ريال000/168 مبلغ

 .كار قانون 190 ماده به :نك نيز .»نمايند پرداخت اجتماعى
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   1.التفاوت حق بيمه سهم كارآموز به عهده كارفرما خواهد بود پرداخت مابه
رمـا كـار كنـد هـر يـك از           در صورتى كه بيمه شده براى دو يا چند كارف         ـ    34ماده  

پردازند حق بيمه سهم بيمه شده را از          كارفرمايان مكلفند به نسبت مزد يا حقوقى كه مى        
  .مزد يا حقوق او كسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمايند

تواند در موارد لزوم با تصويب شوراى عالى سازمان، مـزد يـا      مى سازمانـ    35ماده  
بندى نمايد و حق بيمه را به مأخـذ درآمـد             بعضى از فعاليتها را طبقه    حقوق بيمه شدگان    

   2.مقطوع وصول و كمكهاى نقدى را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نمايد
كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خـود و بيمـه شـده بـه سـازمان                 ـ    36ماده  

بيمه شده را كـسر     باشد و مكلف است در موقع پرداخت مزد يا حقوق و مزايا، سهم                مى
در صـورتى كـه كارفرمـا از        . نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأديه نمايـد            

كسرحق بيمه سهم بيمه شده خوددارى كند شخـصاً مـسئول پرداخـت آن خواهـد بـود             
تأخير كارفرما در پرداخت حق بيمه يـا عـدم پرداخـت آن رافـع مـسئوليت و تعهـدات                 

  .ه نخواهد بودسازمان در مقابل بيمه شد
ـ   31 بيمه شدگانى كه تمام يا قسمتى از درآمد آنها به ترتيب مذكور در مـاده  تبصره 

شود مكلفند حق بيمه سهم خود را بـراى پرداخـت بـه سـازمان بـه                مى تأميناين قانون   
  .3كارفرما تأديه نمايند ولى در هر حال كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه خواهد بود

 نقل و انتقال عين يا منافع مؤسـسات و كارگاههـاى مـشمول ايـن            هنگامـ    37ماده  
قانون اعم از اينكه انتقال به صورت قطعى، شرطى، رهنى، صلح حقوق يا اجاره باشد و                
اعم از اينكه انتقال به طور رسمى يا غيررسمى انجام بگيرد انتقال گيرنده مكلـف اسـت                 

 حق بيمه و متفرعـات آن از انتقـال          گواهى سازمان را مبنى بر نداشتن بدهى معوق بابت        
دفاتر اسناد رسمى مكلفند در موقع تنظيم سند از سازمان راجـع بـه              . دهنده مطالبه نمايد  

روز از تـاريخ ورود     15بدهى واگذاركننده استعالم نمايند در صورتى كه سازمان ظـرف           

                                                 
 .»بود نخواهد كمتر مبنا يا ثابت مزد از كارآموزى مدت در كارگر مزد« :دارد مي مقرر كار قانون 113 ماده ب بند ـ1
            يـا  مـزد  بنـدى  طبقه جواز درخصوص عدالت، ديوان عمومى هيأت14/4/1383 مورخ 145 شماره دادنامه: نك ـ2

 بـه  مـه بي حق اخذ و آنها به صنعت يا صنف عناوين از يك هر شمول از فارغ شغلى هاى فعاليت از بعضى حقوق
 .مقطوع درآمد مأخذ

 مـورخ   324،  25/10/86 مـورخ    1011،  15/6/1383 مـورخ    229 ،   14/2/83 مـورخ    64 و   63ي  ها  دادنامه:  نك -2
 .ي ديوان عدالت اداريوم هيأت عم13/5/87
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 بـدون  برگ استعالم به دفتر سازمان پاسـخى بـه دفترخانـه ندهـد، دفترخانـه معاملـه را         
در صورتى كه بنا به اعالم سـازمان واگذاركننـده بـدهى            . مفاصاحساب ثبت خواهد كرد   

تواند با پرداخت بدهى معامله را انجام دهد بدون اينكه پرداخـت بـدهى                مى داشته باشد 
حق واگذاركننده را نسبت به اعتراض به تشخيص سازمان و رسيدگى به ميزان حق بيمه      

 معامله بدون ارائه گـواهى مـذكور انتقـال دهنـده و انتقـال               در صورت انجام  . ساقط كند 
ــود   ــراى پرداخــت مطالبــات ســازمان داراى مــسئوليت تــضامنى خواهنــد ب ــده ب . گيرن

 و شـوراى مركـزى   هـا  ى دولتى همچنين شهردارىها شركت و مؤسسات و ها   هوزارتخان
يا هـر نـوع     اصناف و ساير مراجع ذيربط مكلفند در موقع تقاضاى تجديد پروانه كسب             
در هرحـال   . فعاليت ديگر مفاصا حساب پرداخت حق بيمه را از متقاضى مطالبه نماينـد            

   1.باشد تجديد پروانه كسب موكول به ارايه مفاصاحساب پرداخت حق بيمه مى
 از تـاريخ ثبـت تقاضـا         مـاه   يـك  سـازمان مكلـف اسـت حـداكثر پـس از             ـ تبصره

  .ايدمفاصاحساب صادر و به تقاضاكننده تسليم نم
در مواردى كه انجام كار به طور مقاطعه به اشخاص حقيقى يـا حقـوقى               ـ    38ماده  

كند مقاطعه كار را متعهد نمايد كه   مىشود كارفرما بايد در قراردادى كه منعقد واگذار مى
كاركنان خود همچنين كاركنان مقاطعه كاران فرعى را نزد سازمان بيمه نمايد و كل حق               

پرداخت پنج درصد بهاى كل كـار       .  اين قانون بپردازد   28قرر در ماده    بيمه را به ترتيب م    
. مقاطعه كار از طرف كارفرما موكول به ارايه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بـود              

در مورد مقاطعه كارانى كه صورت مزد و حق بيمه كاركنان خود را در موعـد مقـرر بـه        
 پرداختى بنا به درخواست سـازمان از        كنند معادل حق بيمه     سازمان تسليم و پرداخت مى    
هرگاه كارفرما آخرين قسط مقاطعه كـار را بـدون مطالبـه            . مبلغ مذكور آزاد خواهد شد    

مفاصاحساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بيمه مقرر و خسارات مربوط خواهد            
 كـار  بود و حق  دارد وجوهى را كه از اين بابت بـه سـازمان پرداختـه اسـت از مقاطعـه             

ى دولتـى و همچنـين      هـا   شركت و مؤسسات و     ها    همطالبه و وصول نمايد كليه وزارتخان     
و مؤسـسات غيردولتـى و مؤسـسات خيريـه و           » شوراى مركـزى اصـناف     «ها  شهردارى

                                                 
 كارفرمايان تضامنى مسئوليت درخصوص عدالت، ديوان عمومى هيأت 24/2/1381 مورخ 61 شماره دادنامه به ـ1

 قـانون  37 درماده مقرر شرايط اجتماع و تحقق و احراز صورت در سازمان مطالبات قبال در كارگاه حقوال سابق
 .شود مراجعه 24/5/1385 مصوب رسمى اسناد تنظيم تسهيل قانون به نيز و اجتماعى تأمين
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   1.باشند المنفعه مشمول مقررات اين ماده مى عام
ـ    2اعى سابقى اجتمها  ه قانون بيم29 كليه كارفرمايان موضوع اين ماده و ماده تبصره 

 كه حداقل   كاران و مهندسين مشاورى      از مقاطعه  اجتماعى    تأمينمكلفند، مطالبات سازمان    
 از تاريخ خاتمه، تعليق و يا فسخ قرارداد آنان گذشته و در اين فاصله جهت پرداخـت          يك سال 

عه  مراج اجتماعى    تأمينحق بيمه كاركنان شاغل در اجراى قرارداد و ارايه مفاصاحساب سازمان            
كـاران و مهندسـين مـشاور از محـل پـنج              اند را ضمن اعالم فهرست مشخصات مقاطعه        ننموده

ميـزان حـق بيمـه      . درصد كل كار و آخرين قسط نگهدارى شده به اين سازمان پرداخت نمايند            
 تـأمين  قانون   44پس از قطعى شدن، طبق قانون و براساس آراء هيأت تجديدنظر موضوع ماده              

 روز از تـاريخ     20مجدد به پيمانكار جهت پرداخت بدهى حـق بيمـه ظـرف              و ابالغ    اجتماعى  
  . اعالم خواهد شداجتماعى  تأمينابالغ، توسط سازمان 

 تـأمين اى خواهـد بـود كـه توسـط سـازمان              نامه  نحوه اجراى تبصره به موجب آيين     
   3.رسد  تهيه و به تصويب هيأت وزيران مياجتماعى 

 بيمه مربوط به هر ماه را حداكثر تا آخرين روز           كارفرما مكلف است حق   ـ    39ماده  

                                                 
 شـاغل  كاركنـان  بيمـه  حـق  پرداخـت  نحـوه  و ميـزان  مـزد،  صـورت  تـسليم  نحوه نامه آيين خصوص اين در ـ1

 مارالـذكر  نامـه  آيـين  اصـالحيه  اجتمـاعى،  تـأمين  عـالى  شـوراى  8/2/1363 مـصوب  عمرانـى  درطرحهـاى 
 اتاق انحالل به توجه با ماده اين در است، آمده مجموعه همين در اجتماعى، تأمين عالى شوراى 6/6/1364مصوب
 .است شده »اصناف اتاق« جايگزين »اصناف مركزى شوراى« اصناف،

 اسـت،  شـده  اصالح17/10/1347 تاريخ در كه 21/2/1339مصوب كارگران اجتماعى ىها بيمه قانون 29 ماده ـ2
 در بايد نمايد، واگذار مقاطعه طور به حقوقى يا حقيقى اشخاص به را كارى كارفرما كه مواردى در«: دارد مي مقرر

 قانون طبق را فرعى كاران عهمقاط كارگران و خود كارگران نمايد مكلف را كار مقاطعه كند  مىعقدنم كه قراردادى
 درصـد 5 از كمتر نبايستى كه كار مقاطعه قسط آخرين پرداخت نمايد، پرداخت را مربوطه بيمه حق و نموده بيمه
 قـسط  آخـرين  كارفرما هرگاه .باشد مى سازمان طرف از مفاصاحساب ارائه به موكول باشد مقاطعه مورد مبلغ كل

 بود مقررخواهد بيمه حق پرداخت مسئول شخصاً بپردازد مزبور صاحسابمفا رسيد مالحظه بدون را كار مقاطعه
 مبلـغ  و نمـوده  رجوع كار مقاطعه به است پرداخته سازمان به بابت اين از كه وجوهى دريافت جهت دارد حق و

 هالمنفع عام خيريه موسسات و ها شهردارى و غيردولتى و دولتى موسسات و ادارات كليه نمايد دريافت را مزبور
 ».باشند مى مقررات اين مشمول نيز
 الحـاق 26/2/1372 مـصوب  اجتماعى تأمين قانون (38) ماده به تبصره يك الحاق قانون موجب به تبصره اين ـ3

نامـة درصـد    تصويب: ، نيز نكاست رسيده تصويب به 18/3/1373 تاريخ در نيز آن اجرايى نامه آيين و است شده
  . شوراي عالي تأمين اجتماعي24/1/70 مهندسين مشاور مصوب حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري و

 مـورخ  149 شـماره  ،21/12/1372مـورخ  214 شـماره  بـه  ادارى عـدالت  ديـوان  عمـومي  هيـأت  ىهـا  دادنامـه 
 مـورخ  237 شـماره  ،7/12/1379 مورخ 377 الى 373 شماره ،2/5/1378مورخ 223 الى 221 ،شماره6/12/1373
 412شماره  14/1/1384مورخ 9 شماره 12/9/1385مورخ 651 شماره ،12/7/1383 مورخ 332 شماره و7/7/1381

 .است شده صادر38 ماده با رابطه در 10/6/1387مورخ 
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همچنين صورت مزد يا حقوق بيمه شدگان را به ترتيبى كـه            . ماه بعد به سازمان بپردازد    
نامه طرز تنظيم و ارسال صورت مـزد كـه بـه تـصويب شـوراى عـالى سـازمان              در آيين 

ريخ دريافـت   سازمان حداكثر ظرف شـشماه از تـا       . خواهد رسيد به سازمان تسليم نمايد     
صورت مزد، اسناد و مدارك كارفرما را مورد رسيدگى قرار داده و در صورت مـشاهده                 

التفاوت را وصـول       اين قانون اقدام و مابه     100نقص يا اختالف يا مغايرت به شرح ماده         
التفاوت حق بيمه     هرگاه كارفرما از ارايه اسناد و مدارك امتناع كند سازمان مابه          . نمايد  مي

   1.اً تعيين و مطالبه و وصول خواهد كردرا رأس
 اين قانون 39در صورتى كه كارفرما از ارسال صورت مزد مذكور در ماده ـ  40ماده 

تواند حق بيمه را رأساً تعيين و از كارفرمـا مطالبـه و وصـول                 مى خوددارى كند سازمان  
   2.نمايد

ـ   مى در مواردى كه نوع كار ايجاب كند، سازمان       ـ    41ماده   د بـه پيـشنهاد هيـأت       توان
مديره و تصويب شوراى عالى سازمان نسبت مزد را به كل كار انجام يافته تعيين و حق                 

   3.بيمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نمايد
در صورتى كه كارفرما به ميزان حق بيمه و خسارات تأخير تعيين شده از              ـ    42ماده  

ى روز از تاريخ ابـالغ، اعتـراض خـود را           تواند ظرف س    مى طرف سازمان معترض باشد   
  مـاه  يكسازمان مكلف است اعتراض كارفرما را حداكثر تا .  به سازمان تسليم نمايد    كتباً

پس از دريافت آن در هيأت بدوى تشخيص مطالبـات مطـرح نمايـد در صـورت عـدم                   
اعتراض كارفرما ظرف مـدت مقـرر، تـشخيص سـازمان قطعـى و ميـزان حـق بيمـه و                     

   4. اين قانون وصول خواهد شد50عيين شده طبق ماده خسارات ت

                                                 
 مـورخ  390 شـماره  دادنامـه  اسـت؛  رسـيده  سـازمان  عالى شوراى تصويب به 19/12/54 تاريخ در مربوط نامه آيين ـ1

 ليـستهاى  بـودن  قبول غيرقابل و اعتبار عدم اعالم ممنوعيت درخصوص ادارى عدالت ديوان عمومى هيأت 14/12/79
 هيـأت  10/6/1381 مـورخ  188 شـماره  دادنامـه  طورمطلق؛ به ماه شش مدت انقضاى از پس كارفرمايان ارسالى معوقه
 مـورخ  282 و دادنامـه شـماره   معوقـه  ليـستهاى  دريافـت  برعدم مشعر آمره قاعده وضع ممنوعيت درخصوص عمومى

 .دباش مى ماده اين با مرتبط ، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري22/8/86 مورخ 712ادنامه شماره  و د31/3/88
 مقررنسبت مهلت ظرف كه اجتماعى تأمين قانون مشمول كارگاههاى كارفرمايان از نقدى جرايم دريافت قانون ـ2
 اصـالحات  و 9/5/1373مـصوب  كننـد  نمـى  اقدام مربوط بيمه حق و شدگان بيمه حقوق و مزد صورت ارسال به

 .است رسيده تصويب به 5/4/1378 تاريخ در ماده اين نامه آيين.  بعدى
 عـالى  شـوراى  2/1/1370 مـصوب  مشاور مهندسين و پيمانكارى قراردادهاى بيمه حق درصد تصويبنامه :نك ـ3

 اجتماعى تأمين
رسـيده   اجتمـاعى،  تـأمين  عـالى  ىشورابه تصويب  24/5/1373 در تاريخ مطالبات تشخيص هيأتهاى نامه آيين ـ4

 و ممنوعيـت  درخـصوص  عدالت ديوان عمومى هيأت14/12/1379 مورخ 390 شماره دادنامه :نك نيز. است
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  :گردند هيأتهاى بدوى تشخيص مطالبات سازمان از افراد زير تشكيل مىـ  43ماده 
 اجتماعى كـه رياسـت هيـأت را بـه عهـده خواهـد               تأمينـ نماينده وزارت رفاه و      1

  .داشت
 صـنايع و معـادن      ـ يك نفر به عنوان نماينده كارفرما به انتخاب اتـاق بازرگـانى و             2

ايران در مورد بازرگانان و صاحبان صنايع يا يك نفر نماينده صـنف مربـوط بـه                 
 در مورد افراد صنفى و صاحبان حرف و مشاغل          1شوراى مركزى اصناف   معرفى
  .آزاد

  .اجتماعى  تأمينـ يك نفر به انتخاب شوراى عالى 3
 حسب مورد به    اجتماعى    تأمينـ نماينده كارگران، در مورد كارگران مشمول قانون         4

انتخاب كانون عالى شوراهاى اسالمى كار، كانون عالى انجمنهاى صنفى كارگران           
و يا جمع نمايندگان كـارگران در صـورت تـشكيل و در غيـر ايـن صـورت بـه         

   2.اجتماعى انتخاب وزير كار و امور
 بيمه و   آراء هيأتهاى بدوى در صورتى كه مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق             

خسارات يك ميليون و پانصد هزار ريال يا كمتر باشد و يا اينكه در موعد مقـرر مـورد                   
در صورتى كه مبلـغ مـورد مطالبـه         . االجرا خواهد بود    اعتراض واقع نشود قطعى و الزم     

 روز از تـاريخ     20بيش از يك ميليون و پانصد هزار ريال باشد كارفرما و سازمان ظرف              
   3.ونى رأى هيأت بدوى حق تقاضاى تجديدنظر خواهند داشتابالغ واقعى يا قان

                                                                                                                   
 طورمطلق، به ماه 6 مدت انقضاى از پس كارفرمايان ارسالى معوقه ليستهاى بودن قبول غيرقابل و اعتبار , عدم 

 تشخيص نامه آيين5 ماده يك بند ابطال موضوع عدالت ديوان ومىعم هيأت11/7/1378 مورخ 280 شماره دادنامه
 .24/5/1373 مصوب مطالبات

 شـماره  فرمان موجب به اصناف اتاق .است شده اجتماعى رفاه وزير جايگزين اجتماعى، تأمين و رفاه وزارت ـ1
 مـورخ  صوبمـ  صـنفى  نظـام  قـانون  41 مـاده  موجـب  به گرديده، منحل خمينى امام 12/12/1357 مورخ 3294

 اتاق«جايگزين ماده اين در اصناف مركزى شوراى بنابراين است، شده تشكيل كشور اصناف شوراى 24/12/1382
 .شود  مى»اصناف

 جهانى سازمان در ا.ا.ج كارگران رسمى نمايندگان كليه« :دارد مي مقرر 29/8/1369 مصوب كار قانون 136 ماده ـ2
 آن ونظـاير  فنـى  حفاظـت  شـوراى  اجتمـاعى،  تأمين عالى شوراى ف،اختال حل هيأتهاى تشخيص، هيأتهاى كار،

 نمايندگان مجمع يا و كارگران صنفى انجمنهاى كار، عالى كانون كار، اسالمى شوراهاى كانون توسط مورد حسب
 موضوع وكارفرمايى كارگرى تشكلهاى كه صورتى در« ماده همين 2 تبصره مطابق ».شد خواهند انتخاب كارگران

 مجـامع،  در مزبـور  نماينـدگان  انتخـاب  به نسبت تواند مى اموراجتماعى و كار وزير باشند، نشده ايجاد لفص اين
 . بنابراين اين ماده به شرح متن اصالح شده است.»نمايد اقدام عالى هيأتهاى و شوراها

 ،و27/7/76 صوبم اجتماعى تأمين قانون (80) و (44) ،(43) مواد اصالح قانون موجب به ماده از بند اين ـ3
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هيأتهاى تجديدنظر تشخيص مطالبات در مركز استانها بـا شـركت افـراد             ـ    44ماده  
  :شود زير تشكيل مى

 اجتماعى كـه رياسـت هيـأت را بـه عهـده خواهـد               تأمينـ نماينده وزارت رفاه و      1
   1.داشت

   2.ئيس قوه قضاييهـ يك نفر از قضات دادگسترى به انتخاب ر2
  .اجتماعى  تأمينـ يك نفر به انتخاب شوراى عالى 3 
  .ـ نماينده سازمان به انتخاب رئيس هيأت مديره و مديرعامل سازمان4
ـ يك نفر به عنوان نماينده كارفرما به انتخاب اتـاق بازرگـانى و صـنايع و معـادن                   5

ينـده شـوراى مركـزى      ايران در مورد بازرگانان و صاحبان صنايع يا يك نفـر نما           
   3.اصناف در مورد افراد صنفى و صاحبان حرف و مشاغل آزاد

   4.االجرا است آراء هيأت تجديدنظر قطعى و الزم

ـ   هيأتهاى بدوى و تجديدنظر تاريخ رسيدگى را به كارفرما ابالغ خواهند كرد تبصره 
  .و حضور كارفرما براى اداى توضيحات بالمانع است

يم اعتراض و درخواست تجديدنظر و تشكيل جلسات هيأتها و          نحوه تسل ـ    45ماده  
اى خواهد بود كه بـه پيـشنهاد       نامه  ترتيب رسيدگى و صدور رأى و ابالغ به موجب آئين         

                                                                                                                   
 اصـالح،  از قبل .است شده اصالح )17/1/79 مصوب توسعه، سوم برنامه قانون 39 ماده ج بند (آن اصالحيه 

 هـزار  دويست« ،43 ماده 4 بند اخير درقسمت مندرج مطالبات، تشخيص بدوى هيأتهاى آراى به اعتراض نصاب
 .است يافته تغيير »مركزاستانها در« به »تهران در« عبارت نيز 44 ماده در و بوده »كمتر يا ريال

 و رفاه وزارت 21/2/1383 مصوب اجتماعى تأمين و رفاه جامع نظام ساختار قانون 17 ماده 2 تبصره استناد به ـ1
 .است شده اجتماعى رفاه وزير جايگزين اجتماعى تأمين

 قـوه  رئـيس  وظـايف  تبيين در ىاساس قانون 158 اصل 3 بند .شود مراجعه اساسى قانون 160 و 158 اصول به ـ2
 تعيـين  و مأموريـت  محـل  تغييـر  و آنهـا  نـصب  و عـزل  و شايسته و عادل قضات استخدام« :دارد مي مقرر قضاييه
 حيطـة  در بنـد  ايـن  موضـوع  قاضـى  تعيـين  بنابراين،. »قانون طبق ادارى امور از اينها مانند و آنان ترفيع و مشاغل

 .است شده دادگسترى وزير واژه جايگزين قضاييه قوه رئيس واژه لذا  .بود خواهد قضاييه قوه رئيس اختيارات
 .باشد مى اصناف اطاق جايگزين اصناف شوراى ،24/12/1382مصوب صنفى نظام قانون موجب به ـ3
 و اعتراضـات  بـه  رسـيدگى  ، 16/11/1385 سال مصوب ادارى عدالت ديوان تشكيل قانون 13 ماده موجب به ـ4

  15 ماده موجب به. است ادارى عدالت ديوان صالحيت در ادارى دادگاههاى قطعى تصميمات و آراء از شكايات
 اعـالم  به بنا قانون اين 13 ماده در مراجع اقدامات و تصميمات اجراى كه مواردى در عدالت، ديوان تشكيل قانون
 شـعبه  اسـت،  رمتعـس  يـا  غيـرممكن  آن جبران كه گردد، خسارتى ورود موجب تقديمى دادخواست ضمن شاكى

 اجـراء  توقـف  بـر  مبنـى  موقت دستور مورد حسب موضوع، فوريت و ضرورت احراز صورت در كننده رسيدگى
 .نمايد مي صادر يافته، انجام يا مزبور آراء و تصميمات اقدامات،
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   1.هيأت مديره سازمان به تصويب شوراى عالى سازمان خواهد رسيد
وشـش   تواند به درخواست كارفرما بدهى او را حداكثر تا سـي   مى سازمانـ    46ماده  

قسط ماهانه تقسيط نمايد و دراين صورت كارفرما بايد معـادل دوازده درصـد در سـال                 
در صورتى كه كارفرمـا هـر يـك از          . نسبت به مانده بدهى خود بهره به سازمان بپردازد        

اقساط مقرر را در رأس موعد مقرر پرداخت نكند بقيه اقساط تبديل به حال شده و طبق 
  .واهد شد اين قانون وصول خ50ماده 

   2. لغو شده استتبصره ـ
كارفرمايان مكلفند صورت مزد و حقوق و مزاياى بيمه شدگان همچنـين            ـ    47ماده  

بازرسـان  . دفاتر و مدارك الزم را در موقع مراجعه بازرس سازمان، در اختيار او بگذارند       
هيـه و   توانند از تمام يا قسمتى از دفاتر و مدارك مذكور رونوشت يا عكس ت               سازمان مى 

براى كسب اطالعات الزم به هريك از رؤسا و كارمندان و كـارگران كارگـاه و مراجـع                  
بازرسان سازمان حق دارند كارگاههاى مشمول قـانون را مـورد           . ربط مراجعه نمايند    ذي

 53 و   52بازرسى قرار دهند و داراى همـان اختيـارات و مـسئوليتهاى مـذكور در مـواد                  
 از طـرف سـازمان بـه         مـاه   يـك جه بازرسى حـداكثر ظـرف       نتي. 3قانون كار خواهند بود   

  .اعالم خواهد شدكارفرما 
 ايـن قـانون گـروه جديـدى را          7از تاريخى كه سازمان با توجه به مـاده          ـ    48ماده  

مشمول بيمه اعالم نمايد ملـزم بـه انجـام تعهـدات قـانونى طبـق مقـررات نـسبت بـه                      
بيمـه را از همـان تـاريخى كـه گـروه      شدگان خواهد بود و كارفرمايان موظفند حق   بيمه

  .مزبور مشمول بيمه اعالم شده است به سازمان بپردازند
                                                 

 .است رسيده تصويب به 7/11/1374 تاريخ در مطالبات تشخيص هيأتهاى نامه آيين ـ1
 قـانون  و شـده  لغـو  بهـره  و جرايم و خسارات دريافت منع قانون تصويب با 13/4/1361 تاريخ در تبصره اين ـ2

 بـود  عبـارت  تبصره اين متن .است شده آنجايگزين  بعدى اصالحات و 9/5/1373 مصوب نقدى جرايم دريافت
 مقـدور  رمقر موعد در بيمه حق پرداخت باشد كارگاه كار وقفه موجب كه مالى بحران علت به كه مواردى در« :از

 تقاضـا  را ديركـرد  جريمـه  و خـسارت  ميزان در تخفيف ماده اين در شده تعيين موعد در تواند مى كارفرما نگردد
 مقتضى رأى و رسيدگى كارفرما تقاضاى به مطالبات تشخيص تجديدنظر و بدوى هيأتهاى صورت اين در ».نمايد
 براى افتاده عقب بيمه حق مبلغ درصد 12از نبايد حال هر در ديركرد جريمه و خسارت ميزان .نمود خواهند صادر
  ».باشد كمتر سال هر
 در نظـام،  مـصلحت  تـشخيص  مجمـع  9/8/69 و مجلس 2/7/68 مصوب كار قانون در بازرسى به مربوط مواد ـ3

 536-535 ، دادنامـه شـماره   24/12/82 قانون نظام صنفي مـصوب  42ماده : نيز نك. است آمده 106 الى  96مواد
   .19/9/85ومي ديوان عدالت اداري مورخ هيأت عم
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ـ    در صورت عدم ارسال صورت مزد در موعد مقرر از طرف كارفرما سازمانتبصره 
 اين قانون مبناى 40تواند مزد يا حقوق بيمه شدگان را براساس مأخذى كه طبق ماده            مى

در . است احتساب و مأخذ پرداخت مزاياى نقدى قرار دهـد         تعيين حق بيمه قرار گرفته      
توانـد    مى مواردى كه تعيين مزد يا حقوق بيمه شده به طريق مذكور ميسر نباشد سازمان             

   1.الحساب پرداخت نمايد مزاياى نقدى را به مأخذ حداقل مزد يا حقوق به طور علي
داد مطالبـات ممتـاز     مطالبات سازمان ناشى از اجـراى ايـن قـانون در عـ            ـ    49ماده  

   2.باشد مى
ى نقدى كه   ها    همطالبات سازمان بابت حق بيمه و خسارات تأخير و جريم         ـ    50ماده  

ى اجتمـاعى   ها    هى اجتماعى و قانون بيم    ها    هناشى از اجراى اين قانون يا قوانين سابق بيم        
مـذكور   و خـسارات  90 و 66ى انجام شده طبق مواد    ها    هروستاييان باشد، همچنين هزين   

االجرا بـوده و طبـق         اين قانون در حكم مطالبات مستند به اسناد الزم         100 و   98در مواد   
مقررات مربوط به اجراى مفاد اسناد رسمى به وسـيله مـأمورين اجـراى سـازمان قابـل                  

نامه اجرايى اين ماده حداكثر ظرف ششماه از تاريخ تـصويب ايـن               آيين. باشد  وصول مى 
هيــه و پــس از تــصويب وزارت رفــاه اجتمــاعى و وزارت  قــانون از طــرف ســازمان ت

نامـه مزبـور مقـررات ايـن          تا تصويب آيين  . دادگسترى به موقع اجرا گذارده خواهد شد      
 قـانون   35نامه مـاده      ماده توسط مأمورين اجراى احكام محاكم دادگسترى براساس آيين        

   3.ى اجتماعى اجرا خواهد شدها  هبيم

 فصل چهارم ـ مقررات مالى  

هيأت مديره مكلف است تا اول ديماه هر سال بودجه كل سازمان را براى ـ  51اده م
شوراى عـالى سـازمان مكلـف    . سال بعد تنظيم و به شوراى عالى سازمان پيشنهاد نمايد         

                                                 
 قـانون  مـواد  موجـب  بـه  هم قانون اين مفاد) بعدى اصالحات و (9/5/1373 نقدى جرايم دريافت قانون :نك ـ1

  .است كرده تغييراتى 1382 مصوب صنايع نوسازى و تسهيل
 را طلبكـاران  ترتيب ،24/4/1318مصوب ورشكستگى امور تصفيه اداره قانون 58 ماده ،ورشكسته درخصوص ـ2

 .است كرده ذكر
 هيـأت  28/8/1381 مـورخ 268 شماره دادنامه: نك نيز.  25/10/1355مصوب ا.ت.ق 50 ماده اجرايى نامه آيين ـ3

 موضوع وجوه .اجتماعى تأمين قانون 50 ماده اجرايى نامه آيين 93 و 92 مواد ابطال موضوع عدالت، ديوان عمومى
 شـماره . اسـت  شـده  افزوده نيز وزيران هيأت 12/10/1369 مصوب بيكارى بيمه نونقا اجرايى نامه آيين 19 ماده

  100 و 99 ،89 ،65 ترتيـب  بـه  1354 مصوب قانون متن در شده داده ارجاع آنها به قانون اين متن در كه موادى
 .نيست صحيح كه باشد مى
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است حداكثر تا پانزدهم اسفندماه بودجه سال بعد را تصويب و به هيـأت مـديره ابـالغ                  
   1.نمايد

   2 ــــ تبصره ـ
مانده درآمد پس از وضع مخارج و كليه درآمدهاى حاصل از خسارات و             ـ    52ماده  

 و درآمـد    هـا    و سود اوراق بهادار و سـود سـرمايه گـذارى           ها    هزيان ديركرد و بهره سپرد    
بردارى از اموال سازمان كالً به حـساب ذخـاير    حاصل از فروش و يا واگذارى و يا بهره      

  .منظور خواهد شد
 سازمان هر سال به پيـشنهاد هيـأت مـديره از محـل ذخـاير                شوراى عالى   ـ1تبصره  

مبلغى جهت خريد اموال غيرمنقول و ايجاد ساختمانها يا تأسيسات و تجهيـزات جديـد               
  . نشده باشد تخصيص خواهد دادتأمينكه اعتبار آن در بودجه سازمان 

   3ــــ   ـ2تبصره 
خواهد شد بانـك مـذكور      ذخاير سازمان نزد بانك رفاه كارگران متمركز        ـ    53ماده  

ذخاير مزبور را تحت نظر هيأتى با تـصويب شـوراى عـالى سـازمان، بـه كـار خواهـد                     
   4.انداخت

                                                 
 .است كرده وضع قرراتىم سازمان، مالى مقررات درخصوص نيز ،10/6/58 مصوب سازمان اساسنامه ـ1
 و دولـت  مستخدمين درمانى خدمات تأمين قانون 4 ماده موضوع فنى شوراى تشكيل قانونى اليحه موجب به ـ2

 اجتمـاعى  تـأمين  سـازمان  الـزام  قـانون  متعاقبـاً  و 12/9/58 مـصوب  درمـانى  خـدمات  تـأمين  سـازمان  انحـالل 
 به اجتماعى تأمين سازمان الزام قانون همچنين .است ىتفمن 52 ماده 2 تبصره و 51 ماده تبصره 21/8/1368مصوب
 و درمـانى  ازواحـدهاى  استفاده نحوه ،21/8/1368مصوب اجتماعى تأمين قانون 3 ماده ب و الف بندهاى اجراى

 مـاده  تبصره متن .است كرده تعيين شد، خواهد ايجاد منظور بدين كهرا  واحدهايى و سازمان مالكيت بيمارستانى
 ايـن  3 مـاده  ب و الف ازبندهاى ناشى ىها هزينه بابت از درمانى خدمات تأمين سازمان سهم« از بود عبارت 51

 .»گردد مشخص سازمان بودجه در بايد 29 ماده در مقرر ترتيب به قانون
 وتأييـد  درمـانى  خدمات تأمين سازمان پيشنهاد به درمانى تأسيسات ايجاد« از بود عبارت 2 تبصره متن همان، ـ3

 در سازمان مالكيت حفظ با و گرفت خواهد صورت ذخائر محل از عالى شوراى تصويب و سازمان ديرهم هيأت
 ».شد خواهد گذارده درمانى خدمات تأمين سازمان اختيار

 مـصوب  اساسـنامه  و 1338 سال بودجه قانون 39 تبصره اجراى در 27/5/1339 تاريخ در كارگران رفاه بانك ـ4
 گرديـد،  تشكيل كارگران اجتماعى ىها بيمه سازمان به متعلق تماماً ريالى ارصدميليونچه سرمايه با وزيران هيأت

 بانك اينكه به توجه با ولى گرديدند اعالم ملى فعلى بانكهاى كليه بانكها شدن ملى قانون مصوبه با 1358 سال در
 بود، رفاه بانك از منصرف ذكورم مصوبه بود دولتى نيز سازمان و داشت تعلق اجتماعى تأمين سازمان به كالً رفاه
 شدن ملى از بعد كه 28/5/1358 مصوب اجتماعى تأمين سازمان تشكيالت قانون اصالح قانونى اليحه 7 ماده در

 1373 سال در است؛ گرفته قرار تأكيد مورد سازمان به رفاه بانك سهام تمام تعلق نيز است گرديده تصويب بانكها
 اعـالم  غيردولتـى  عمـومى  نهاد عنوان به سازمان غيردولتى، عمومى موسسات و نهادها فهرست قانون تصويب با

                   6 مـاده  موجب به يافت تغيير عمومى مجمع تصويب با بانك اساسنامه كه 1376 سال در گرديد،
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 و باردارىها فصل پنجم ـ حوادث و بيمارى   

بيمه شدگان و افراد خانواده آنها از زمانى كه مشمول مقررات اين قـانون              ـ    54ماده  
تواننـد از   ادث يا ابـتال بـه بيمـارى مـى    گيرند در صورت مصدوم شدن براثر حو    قرار مى 

 خـدمات   تـأمين «خدمات پزشكى كه به عهده سـازمان        . خدمات پزشكى استفاده نمايند   
است شامل كليه اقدامات درمانى سرپايى، بيمارستانى، تحويل داروهـاى الزم و            » درمانى

   1.باشد انجام آزمايشات تشخيص طبى مى
   2:گيرد نون به دو صورت انجام مىخدمات درمانى موضوع اين قاـ  55ماده 

  .شود الف ـ اولويت درمان به روش مستقيم داده مى
استفاده از روش درمـان غيرمـستقيم بـا اختيـار و تـشخيص وزارت بهـدارى و                  ) ب

اى خواهـد بـود كـه وزارت بهداشـت درمـان و آمـوزش                 نامـه   بهزيستى به موجب آيين   
                                                                                                                   

آن ريـال  ميليـون  شـصت  و ميليـارد  چهل مبلغ كه گرديد تعيين ريال ميليارد 95 معادل بانك سرمايه اساسنامه 
 عمـومى  مجمـع  تـشكيل  متعاقـب  بـود؛  دولت به متعلق بانك سهام% 50 از بيش كه گرديد تأمين سازمان توسط
 ميليـارد  1691 بـه  ريـال  ميليارد 95 ازمبلغ مديره هيأت پيشنهاد با بانك سرمايه 10/12/1379تاريخ در العاده فوق
 دولت سهم تقليل به توجه با .گرديد تعيين %93 عادلم سرمايه افزايش اين از سازمان سهم كه يافت افزايش ريال
 راستا همين در. نمود ايجاب اساسنامه در را تغييراتى آن تبع به و بانك حقوق ماهيت تغيير درصد %50 از كمتر به

 سـازمان  شـكايت  بـا  مصوبه اين كه نمود، اساسنامه تغيير به اقدام 31/6/1380 تاريخ در العاده فوق عمومى مجمع
 به راى اين .گرديد ابطال )25/5/1383 مورخ 206 شماره دادنامه (ديوان عمومى هيأت رأى و كشور كل سىبازر

 قـانون  53 مـاده  اجـراى  در و ادارى عـدالت  ديوان عمومى هيأت 13/8/1386 مورخ 684 شماره دادنامه موجب
 206 دادنامـه  از منظـور «: سـت ا آمده چنين مذكور ازدادنامه بخشى در .است گرديده اصالح ادارى عدالت ديوان
 نافى دادنامه و است آن بر دولت نظارتى حاكميت اعمال ضرورت نظر از بانك وضعيت تعيين  25/5/1383 مورخ

 توجه با مزبور بانك در سازمان آن الشركه سهم به نسبت تجارت قانون براساس اجتماعى تأمين سازمان اختيارات
 17/4/63گـذاري تـأمين اجتمـاعي مـصوب      اساسنامه شركت سـرمايه : يز نك؛ ن»باشد نمى اخير سرمايه افزايش به

 .شوراي اقتصاد
 مصوب اجتماعى تأمين قانون 3 ماده ب و الف بندهاى اجراى به اجتماعى تأمين سازمان الزام قانون تصويب با ـ1

 بـه  نيزنـك  اسـت،  شـده  محول اجتماعى تأمين سازمان به 58 ،57 ،56 ،55 ،54 مواد در مذكور تعهدات 21/8/68
قانون اصالح سن فرزندان :  نك.24/4/1385 مصوب متفرقه خسارتهاى پرداخت به گر بيمه سازمانهاى الزام قانون

قانون بيمـه  . 20/5/1387مصوب ... هاي بازنشستگي كشوري، لشكري و تأمين اجتماعي و       ذكور مشمولين صندوق  
 .3/8/1373همگاني خدمات درماني كشور مصوب 

 تغييركرده 4/7/58 مصوب اجتماعى تأمين قانون 55 ماده اصالح قانونى اليحه استناد به 55 ماده ب و لفا بند ـ2
 ساير و بيمارستانها درمانگاه، پزشك از كه شدگانى بيمه براى مستقيم روش )الف« از بود عبارت قديم متن .است

 انتخاب در كه شدگانى بيمه براى مستقيم غير روش )ب .نمايند مى استفاده سازمان اين به متعلق درمانى امكانات
 خـدمات  خريد طريق از را خود درمانى تعهدات وسازمان داشت خواهند عمل آزادى بيمارستان درمانگاه پزشك
،  16/7/85 مـصوب  متفرقـه  خـسارات  پرداخت به گر بيمه سازمانهاى الزام قانون  :نك نيز ».دهد مي انجام درمانى
 هيـأت عمـومي ديـوان       27/12/1383 مـورخ    496،  25/5/1383 مورخ   205،  14/12/1380 مورخ   429هاي    دادنامه

 .عدالت اداري در ارتباط با اين ماده است
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واحده تهيه و به مرحلـه اجـرا در          روز پس از تصويب اين ماده        15پزشكى ظرف مدت    
  .خواهد آورد
ـ  اى كه ظرف ششماه از تاريخ  نامه  ضوابط استفاده از روشهاى فوق طبق آيينتبصره 

»  خـدمات درمـانى    تـأمين «تصويب اين قانون تهيه و به تصويب شوراى فنـى سـازمان             
  .گردد خواهد رسيد تعيين مى

ديده كـه     فعاليت بيمه شدگان آسيب   به منظور توانبخشى، ترميم و تجديد       ـ    56ماده  
    براى اشتغال  1» خدمات درمانىتأمين«اند سازمان  قدرت كار اوليه خود را از دست داده

يى كه از طرف شوراى فنى سازمان مـذكور  ها  هنام آنها به كارهاى مناسب ديگر طبق آيين    
اى   رفـه پيشنهاد و به تصويب شوراى عالى سازمان خواهد رسيد از طريـق مؤسـسات ح              

  .معلولين اقدام خواهد نمود
در صورتى كه معالجه بيمار مستلزم انتقال او از روستا يا از شهرستان بـه               ـ    57ماده  

شهرستان ديگر باشد ترتيب نقل و انتقال طبق ضوابطى خواهد بود كه از طرف سـازمان                
   2.رسد پيشنهاد و به تصويب شوراى فنى سازمان مذكور مي»  خدمات درمانىتأمين«

 ايـن قـانون     54هـاى مقـرر در مـاده         شده كه از كمـك      افراد خانواده بيمه  ـ    58ماده  
  :كنند عبارتند از استفاده مى

  .شده ـ همسر بيمه1
شود و سن      مى تأمينشده زن     شده در صورتى كه معاش او توسط بيمه         ـ شوهر بيمه  2

 91او از شصت سال متجاوز باشد يا طبق نظر كميسيون پزشكى موضـوع مـاده                
  .اين قانون ازكارافتاده شناخته شود

   3:شده كه داراى يكى از شرايط زير باشند ـ فرزندان بيمه3

                                                 
 »اجتمـاعى  تأمين قانون 3 ماده ب و الف بند بندهاى اجراى به اجتماعى تأمين سازمان الزام قانون« موجب به ـ1

 .است دهش محول اجتماعى تأمين سازمان به تعهدات اين اجراى
 مصوب اجتماعى تأمين قانون 3 ماده ب و الف بندهاى اجراى به اجتماعى تأمين سازمان الزام قانون موجب به ـ2

 .است شده محول سازمان به تعهدات اين ،21/1/1368
 كـشورى،  بازنشـستگى  صـندوقهاى  مـشمولين  ذكور فرزندان سن اصالح قانون واحده ماده موجب به بند اين ـ3

 تنظـيم  قـانون  1 ماده يك تبصره» ج« بند موجب به. است يافته تغيير 20/5/87 مصوب اجتماعى مينتأ و لشگرى
 (1354 مـصوب  اجتمـاعى  تأمين قانون 58 ماده موضوع) فرزندان بيمه حق26/2/1372 مصوب خانواده جمعيت

  و تعيين جداگانه صورت به شوند  مىمتولد قانون اين تصويب از يكسال از پس كه بعد و چهارم فرزندان براى
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ـ كمتر از هجده سال تمام داشـته باشـند و در مـورد فرزنـدان انـاث بـه شـرط                       الف
نداشتن شوهر تا بيست سالگى و يا منحصراً طبـق گـواهى يكـى از مؤسـسات رسـمى                   

  .ته باشندآموزشى به تحصيل اشتغال داش
 خدمات درمانى قادر به     تأمينـ در اثر بيمارى يا نقص عضو طبق گواهى سازمان            ب

  .كار نباشد
شده مشروط بر اينكه سن پدر از شصت سال و سن             ـ پدر و مادر تحت تكفل بيمه      4

مادر از پنجاه و پنج سال متجاوز باشـد و يـا اينكـه بـه تـشخيص كميـسيونهاى                    
افتـاده باشـند و در هرحـال از سـازمان مـستمرى              ازكار 91پزشكى موضوع ماده    

  .دريافت ننمايند
گيرنـد و     بيمه شدگانى كه تحت معالجه و يا درمانهاى توانبخشى قرار مى          ـ    59ماده  

 خدمات درمانى موقتاً قادر به كار نيـستند بـه شـرط عـدم               تأمينبنا به تشخيص سازمان     
ريافـت غرامـت دسـتمزد را بـا         اشتغال به كار و عدم دريافت مزد يا حقوق اسـتحقاق د           

  :رعايت شرايط زير خواهند داشت
اى   ى حرفـه  هـا   شده براثر حوادث ناشى از كار و غيرناشى از كـار يـا بيمـارى                ـ بيمه  الف

  .تحت درمان قرار گرفته باشد
شده به سـبب بيمـارى و طبـق گـواهى پزشـك احتيـاج بـه           ـ در صورتى كه بيمه     ب

 باشد و در تاريخ اعالم بيمـارى مـشغول بـه كـار     استراحت مطلق يا بسترى شدن داشته     
   1.بوده و يا در مرخصى استحقاقى باشد

حوادث ناشى از كار حوادثى است كه درحين انجام وظيفه و به سـبب آن   ـ    60ماده  
شده  مقصود از حين انجام وظيفه تمام اوقاتى است كه بيمه. افتد براى بيمه شده اتفاق مي    

                                                                                                                   
 مـورخ  59779/5010 شـماره  ادارى دسـتور  گـردد؛  مـى  دريافـت  شـده  بيمـه  از اجتماعى تأمين تعرفه مطابق 
 حرف صاحبان شدگان بيمه درمان سرانه حق درخصوص را وزيران هيأت13/11/78 مورخ مصوبه 25/12/1375
 فنـى  1/618 شـماره  بخـشنامه  و نمـوده  نعكسمـ  را شدگان بيمه چهارم فرزندان و اختيارى بيمه آزاد، مشاغل و

 خدمات مديريت قانون به نيزنك .است نموده مشخص را بعد و چهارم فرزند تشخيص چگونگى 27/9/74مورخ
 8/7/86 مصوب كشورى

، 31/3/74، قانون تسهيالت استخدامي و اجتماعي جانبـازان انقـالب اسـالمي مـصوب     كار قانون 74 ماده :نك ـ1
 مورخ  364هاي    ؛ دادنامه 14/6/1380 مأخذ حق بيمه حوادث ناشي از حوادث حوادث كار مصوب            نامه نرخ و    آئين
 . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري19/9/1385 مورخ 535-536، 19/10/1387
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ها و محوطه آن مـشغول كـار باشـد و يـا بـه                سته يا ساختمان  در كارگاه يا مؤسسات واب    
اوقات مراجعه  .دار انجام مأموريتى باشد     دستور كارفرما در خارج از محوطه كارگاه عهده       

به درمانگاه و يا بيمارستان و يا براى معالجات درمـانى و توانبخـشى و اوقـات رفـت و             
گردد مشروط    م وظيفه محسوب مى   شده از منزل به كارگاه جزء اوقات انجا         برگشت بيمه 

بر اينكه حادثه در زمان عادى رفت و برگشت به كارگاه اتفاق افتاده باشد حـوادثى كـه                  
شده حين اقدام براى نجات ساير بيمـه شـدگان و مـساعدت بـه آنـان اتفـاق                     براى بيمه 

   1.شود افتد حادثه ناشى از كار محسوب مى مي
ب جدولى كه به پيـشنهاد هيـأت مـديره بـه            اى به موج    ى حرفه ها  بيمارىـ    61ماده  

گـردد مـدت مـسئوليت سـازمان          تصويب شوراى عالى سازمان خواهد رسيد تعيين مـى        
اى پـس از تغييـر        ى حرفـه  ها  نسبت به درمان هر يك از بيمارى      »  خدمات درمانى  تأمين«

  .شود شده به شرحى است كه در جدول مزبور قيد مى كار بيمه
امت دستمزد ايـام بيمـارى و ميـزان آن بـه شـرح زيـر                مدت پرداخت غر  ـ    62ماده  

   2:باشد مى
اى و بـه   شده بر اثر حادثه يا بيمارى حرفه ـ غرامت دستمزد از اولين روزى كه بيمه   1

قادر به كـار نباشـد پرداخـت        »  خدمات درمانى  تأمين«موجب تشخيص سازمان    
يمـارى باشـد    در مواردى كه عدم اشتغال به كار و معالجه به سبب ب           . خواهد شد 

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

 تـأمين «شـده بـه تـشخيص سـازمان      ـ پرداخت غرامت دستمزد تا زمانى كـه بيمـه     2
قادر به كار نبوده و به موجب مقررات ايـن قـانون ازكارافتـاده              » خدمات درمانى 

                                                 
 انقالب جريان در كه شدگانى بيمه كليه درباره اجتماعى تأمين قانون  ...و 60 مواد شمول قانونى اليحه حسب ـ1

 انـد  رسـيده  شـهادت  رفيـع  درجـه  بـه  يا گرديده كلى ازكارافتادگى يا جزئى ازكارافتادگى عضو، نقص ردچا اخير
 اصالح قانون به رابطه اين در است، شده شناخته 60 ماده مصاديق از نيز انقالب دوران حوادث ،26/6/58 مصوب
 علـت  بـه  كـه  شـدگانى  بيمـه  بارهدر مستمرى برقرارى به راجع قانون  بهنيز و 8/5/1370مصوب الذكر فوق اليحه

 بازنشـستگى  نحـوه  قـانون  و18/11/1360 مـصوب  شـوند  مـى  يا شده معلول يا شهيد مسلح نيروهاى با همكارى
 .شود مراجعه 1/9/1367 مصوب جانبازان

 همكـارى  علـت  بـه  كه شدگانى بيمه به روزانه حقوق يا مزد آخرين معادل دستمزد غرامت پرداخت قانون به ـ2
 هيأت 19/9/1385 مورخ 536 و 535 ىها دادنامه و1367 مصوب شوند مي يا شده مجروح .ا.ا.ج مسلح بانيروهاى
 .شود مراجعه اداري عدالت ديوان عمومي
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  . خواهد يافتشناخته نشده باشد ادامه
اى كه داراى همسر يا فرزند يـا پـدر و يـا مـادر تحـت                   شده  ـ غرامت دستمزد بيمه   3

تكفل باشد به ميزان سـه چهـارم آخـرين مـزد يـا حقـوق روزانـه او پرداخـت                     
  .گردد مى

اى كه همسر يا فرزند يا پـدر و يـا مـادر تحـت تكفـل                   شده  ـ غرامت دستمزد بيمه   4
باشـد مگـر اينكـه        ن مزد يا حقوق روزانه او مى      نداشته باشد معادل دوسوم آخري    

بـسترى شـود كـه در ايـن     »  خـدمات درمـانى  تـأمين «شده به هزينه سازمان      بيمه
دوم آخرين مزد يا حقوق روزانه وى خواهـد           صورت غرامت دستمزد معادل يك    

  .بود
اى را براى معالجه بـه شهرسـتان          شده  بيمه»  خدمات درمانى  تأمين«ـ هرگاه سازمان    5

ر اعزام دارد و درمان او را به طور سـرپايى انجـام دهـد عـالوه بـر غرامـت                     ديگ
دستمزد متعلق معادل صددرصد غرامت دستمزد روزانه هم بابت هزينه هـر روز             

در صورتى كه به تشخيص پزشك معالج مادام كه  . اقامت او پرداخت خواهد شد    
درصـد    عادل پنجاه بيمار احتياج به همراه داشته باشد عالوه بر مخارج مسافرت م          

شده نيز به همراه بيمار از طرف سازمان پرداخـت خواهـد       حقوق يا دستمزد بيمه   
   1.شد

شـده بـه       يا حوادث، آخرين مزد يا حقوق روزانه بيمه        ها  در مورد بيمارى  ـ    63ماده  
شـده    منظور محاسبه غرامت دستمزد ايام بيمارى عبارت است از جمع كل دريافتى بيمه            

 روز قبل از شـروع بيمـارى        90در آخرين   . حق بيمه دريافت شده است    كه به مأخذ آن     
كنند آخرين مـزد      تقسيم به روزهاى كار و در مورد بيمه شدگانى كه كارمزد دريافت مى            

شده كه به مأخذ آن حق بيمه دريافت شده اسـت        عبارت است از جمع كل دريافتى بيمه      
د مشروط بر اينكه غرامت دستمزد       روز قبل از شروع بيمارى تقسيم بر نو        90در آخرين   

. گيرد كمتر نباشـد  اين مبلغ از غرامت دستمزدى كه به حداقل مزد كارگر عادى تعلق مى     
شده دريافت كننده كارمزد ظرف سه مـاه مـذكور مـدتى از غرامـت                 در صورتى كه بيمه   

دستمزد استفاده كرده باشد متوسط دستمزدى كه مبناى محاسبه غرامت دستمزد مـذكور             
                                                 

 خـدمات  تـأمين  سـازمان  جايگزين اجتماعى، تأمين سازمان درمانى، خدمات تأمين سازمان انحالل به توجه با ـ1
 .است شده درمانى
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ار گرفته است بـه منزلـه دسـتمزد روزانـه ايـام بيمـارى تلقـى و در محاسـبه منظـور                      قر
  .شد        خواهد

در مواردى كه كارفرمايان طبق قوانين و مقررات ديگـرى مكلـف باشـند              ـ    64ماده  
»  خدمات درمانىتأمين«حقوق يا مزد بيمه شدگان بيمار خود را پرداخت نمايند سازمان       

  . آنها طبق مقررات اين قانون خواهد بوددار معالجه فقط عهده
ـ   در مواردى كه كارفرمايان طبق قوانين ديگرى مكلف باشند حقوق كارگران تبصره 

دار معالجـه آنهـا طبـق مقـررات ايـن             مسلول خود را پرداخت نمايند سازمان فقط عهده       
   1.قانون خواهد بود

لف است اقـدامات الزم     در صورت وقوع حادثه ناشى از كار، كارفرما مك        ـ    65ماده  
اوليه را براى جلوگيرى از تشديد وضع حادثه ديده به عمل آورده و مراتب را ظرف سه             

در صورتى كه كارفرمـا بابـت اقـدامات اوليـه           .  به اطالع سازمان برساند    كتباًروز ادارى   
ى مربوط را   ها    ههزين»  خدمات درمانى  تأمين«اى شده باشد سازمان       مذكور متحمل هزينه  

  .اهد پرداختخو
در صورتى كه ثابت شود وقوع حادثـه مـستقيماً ناشـى از عـدم رعايـت                 ـ    66ماده  

مقررات حفاظت فنى و بروز بيمارى ناشى از عدم رعايت مقررات بهداشـتى و احتيـاط                
و سـازمان   »  خـدمات درمـانى    تأمين«الزم از طرف كارفرما يا نمايندگان او بوده سازمان          

 50 و غيره را پرداخته و طبق مـاده          ها  جه و غرامات و مستمرى    ى مربوط به معال   ها    ههزين
  .اين قانون از كارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود

تواند با پرداخت معادل ده سال مستمرى موضوع ايـن مـاده بـه                مى مقصر  ـ1تبصره  
  .الذمه شود سازمان از اين بابت بري

بيمـه شـخص ثالـث باشـد در         شده مشمول مقررات مربوط به        هرگاه بيمه   ـ2تبصره  
 خدمات درمانى و يا شخصاً كمكهاى مقرر    تأمينصورت وقوع حادثه سازمان و سازمان       

ى بيمـه موظفنـد   هـا  شـركت شـده انجـام خواهنـد داد و     در اين قانون را نسبت به بيمـه   
   2.خسارات وارده به سازمانها را درحدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند

                                                 
 در ايـن مـاده  . 18/11/1333 مـصوب  سل بيمارى پيشگيرى و مسلول كارمندان حمايت هب مربوط قانون: نك ـ1

 .است گرديده درمانى خدمات تأمين سازمان جايگزين اجتماعى تأمين سازمان
 .گردد مى درمانى خدمات سازمان جايگزين اجتماعى تأمين سازمان درمانى، خدمات سازمان انحالل به توجه با ـ2
 آمـوزش  و درمـان  بهداشت، وزارت ـ92 ماده «دارد مي مقرر11/6/1383 مصوب توسعه چهارم هبرنام 92 ماده نيز

 مراكـز  در رانندگى، وسوانح حوادث مصدومين شرط و قيد بدون و فورى درمان به نسبت است، مكلف پزشكى
 بيمه حق%10رصدد ده فوق، خدمات ارائه براى الزم منابع تأمين منظور به. كند اقدام درمانى و بهداشتى خدمات
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 قبـل   يك سـال  شده مرد در صورتى كه ظرف         مه شده زن يا همسر بيمه     بيـ    67ماده  
توانـد بـه شـرط عـدم          مى از زايمان سابقه پرداخت حق بيمه شصت روز را داشته باشد          

كمك بـاردارى دوسـوم آخـرين مـزد يـا      . اشتغال به كار از كمك باردارى استفاده نمايد 
دت دوازده هفته جمعـاً قبـل و   باشد كه حداكثر براى م       مى 63شده طبق ماده      حقوق بيمه 

   1.بعد از زايمان بدون كسر سه روز اول پرداخت خواهد شد
يـك  شده مرد در صورتى كه در طـول مـدت             شده زن يا همسر بيمه      بيمهـ    68ماده  

ى هـا     ه قبل از وضع حمل حق بيمه شصت روز را پرداخته باشد از كمكهـا و معاينـ                 سال
.  زايمان و بعد از وضع حمل استفاده خواهد كرد         طبى و معالجات قبل از زايمان و حين       

تواند بـه جـاى كمكهـاى         مى شده  بنا به درخواست بيمه   »  خدمات درمانى  تأمين«سازمان  
اى كـه از    نامـه   شده پرداخت نمايد، مبلـغ مزبـور در آئـين           مذكور مبلغى وجه نقد به بيمه     

 شـوراى عـالى     تهيه و بـه تـصويب     »  خدمات درمانى  تأمين«طرف هيأت مديره سازمان     
   2.رسد تعيين خواهد شد سازمان مي

                                                                                                                   
 اختـصاصى  درآمـدهاى  حـساب  بـه  و وصـول  تجـارى  بيمه شركتهاى توسط مازاد و سرنشين ثالث، شخص 

  مصدومان كليه درمان ىها هزينه و گردد مى واريز كل دارى خزانه نزد پزشكى آموزش و درمان بهداشت، وزارت
 .شـد  خواهد پرداخت موجود منابع ساير و حساب اين به هشد واريز وجوه محل از رانندگى و اى جاده ترافيكى، 

 آمـوزش  و درمـان  بهداشـت،  وزارت توسط پايه گر بيمه سازمانهاى از يك هر عملكرد براساس منابع اين توزيع
 .كار قانون 95 و 85 ماده :نك نيز .گرفت خواهد صورت بار يك ماه شش هر پزشكى،

 بـا  تغذيـه  ترويج قانون 3 ماده نظام، مصلحت يصتشخ مجمع 1369 سال مصوب كار قانون 76 ماده: نك نيز ـ1
 6/6/1385 مورخ 275، دادنامه 26/2/72مصوب جمعيت و خانواده تنظيم قانون ، 22/12/74 مصوب...و مادر شير

 .هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
 و ارىبـارد  كمـك  .اسـت  شـده  درمـانى  خدمات تأمين سازمان جايگزين اجتماعى تأمين سازمان ماده اين در ـ2

 درخصوص .شود مى اعطا مرخصى دوران در مزد جاى به باردارى كمك رو اين از هستند مرتبط زايمان مرخصى
 قانون 67 ماده نظام، مصلحت تشخيص مجمع 1369 سال مصوب كار قانون 76 ماده به عنايت با زايمان، مرخصى

 فاصـله  در كه گرفت نتيجه گونه اين توان مى 1380 سال مصوب مادر شير با تغذيه ترويج قانون اجتماعى، تأمين
 1374 درفاصله است، بوده روز 84 اجتماعى تأمين قانون 67 ماده به توجه با زايمان مرخصى مدت 1354ـ1369

 در و روز،104 از توامـان  زايمـان  صورت در و اند بوده برخوردار زايمان مرخصى روز 90 از كارگر زنان 1369 ـ
 و اجتماعى تأمين قانون مشمولين ساير اما اند بوده باردارى كمك دريافت مستحق وزر 104 يا روز 90 مدت تمام

 1374 سـال  فاصله در .هستند اجتماعى تأمين قانون 67 ماده شمول تحت همچنان كارگر مرد شده بيمه همسران
 مـستحق  مـدت  ايـن  تمـام  در و يافتـه  افزايش روز (120) ماه 4 به شيرده شده بيمه زنان زايمان مرخصى تاكنون
 قانون  67ماده تابع مورد حسب مرد شده بيمه همسران يا غيرشيرده شده بيمه زنان. هستند باردارى كمك دريافت
 شير را فرزندخود كه مادرانى زايمان مرخصى مدت تاكنون 1380 سال از هستند؛ كار قانون 76 يا اجتماعى تأمين
 بـه  و بـوده  روز  365)(يكـسال  بيـشتر  و قلو 3 زايمان براى و روز (150) ماه 5 دوقلو حمل وضع براى دهند مي

 واصـالحى   374 مـصوب  شيردهى دوران در مادران از حمايت و مادر شير با تغذيه ترويج قانون 3 ماده موجب
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يى مبتال  ها  شده مرد به بيمارى     شده زن و يا همسر بيمه       در صورتى كه بيمه   ـ    69ماده  
آور باشد يا پس از زايمان فوت شود شير مورد نياز             شود كه شيردادن براى طفل او زيان      

  . ماهگى تحويل خواهد شد18تا 
 1فصل ششم ـ ازكارافتادگى  

بيمه شدگانى كه طبق نظر پزشك معـالج غيرقابـل عـالج تـشخيص داده               ـ    70ه  ماد
شوند پس از انجام خدمات توانبخشى و اعالم نتيجه توانبخشى يـا اشـتغال چنانچـه                  مى

 اين قانون توانايى خود را كالً يا بعضاً         91طبق نظر كميسيونهاى پزشكى مذكور در ماده        
  :نها رفتار خواهد شداز دست داده باشند به ترتيب زير با آ

شده شصت وشش درصد و بيـشتر باشـد    الف ـ هرگاه درجه كاهش قدرت كار بيمه 
  .شود ازكارافتاده كلى شناخته مى

ب ـ چنانچه ميزان كاهش قدرت كار بيمه شده بين سى و سـه تـا شـصت و شـش      
  .شود درصد و به علت حادثه ناشى از كار باشد ازكارافتاده جزئى شناخته مى

ر درجه كاهش قدرت كار بيمه شده بـين ده تـا سـى و سـه درصـد بـوده و       ج ـ اگ 
موجب آن حادثه ناشى از كار باشد استحقاق دريافت غرامت نقـص مقطـوع را خواهـد         

  .داشت
اى ازكارافتـاده   اى كه دراثر حادثه ناشى از كار يـا بيمـارى حرفـه           شده  بيمهـ    71ماده  

اخـت حـق بيمـه اسـتحقاق دريافـت          كلى شناخته شود بدون در نظر گرفتن مـدت پرد         
                                                                                                                   

1386  است ماه6 غيردولتى و دولتى بخشهاى در دهند مي شير را خود فرزند كه مادرانى براى زايمان مرخصى 
 26/2/72مـصوب  خـانواده  تنظـيم  قـانون  موجـب  به هستند؛ باردارى كمك دريافت مستحق مدت ناي تمام در و

 .گيرد نمى تعلق بعد، و چهارم فرزندان براى باردارى و زايمان مرخصى
 كاركنـان  دربـاره  وظيفـه  حقـوق  برقـرارى  به راجع قانونى اليحه :شود رجوع زير قوانين به ازكارافتادگى مورد در ـ1

 يا شده نائل شهادت درجه به يا ازكارافتاده ايران اسالمى انقالب درجريان كه اجتماعى تأمين قانون لينمشمو و دولت
 ....وظيفـه  حقـوق  برقـرارى  بـه  راجع قانونى اليحه به تبصره يك الحاق قانونى اليحه ،21/9/1358مصوب شوند، مى

 مـسلح،  نيروهاى با همكارى علت به كه نىشدگا بيمه درباره مستمرى برقرارى به راجع قانون ؛27/12/1358مصوب
 تحـت  عائله وظيفه و ازكارافتادگى وظيفه حقوق برقرارى قانون ؛18/11/1360 مصوب بشوند يا شده معلول يا شهيد
 6/11/1363 مصوب ...برقرارى قانون چهار ماده به تبصره يك الحاق قانون ؛25/11/1361 مصوب ...جانبازان به تكفل

 ،60 مـواد  شمول قانونى اليحه اصالح قانون ؛26/6/1358 مصوب ...74 ،72 ،71 ،70 ،60مواد مولش قانونى اليحه ـ
 قـانون  3 ماده نظام، مصلحت تشخيص مجمع 1369 سال مصوب كار قانون 76 ماده 18/5/1370 مصوب ...،71 ،70

 خانواده تنظيم قانون ماده، همين به 22/12/80 مصوب الحاقى تبصره و22/12/74 مصوب...و مادر شير با تغذيه ترويج
 .27/9/84 مورخ فنى 1/618 شماره بخشنامه و 26/2/72مصوب جمعيت و
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  .مستمرى ازكارافتادگى كلى ناشى از كار را خواهد داشت
 ازكارافتادگى كلى ناشى از كـار عبـارت اسـت از             ميزان مستمرى ماهانه  ـ    72ماده  
1ام    يك سي 

شده ضـرب در سـنوات پرداخـت حـق بيمـه               مزد يا حقوق متوسط بيمه     30
ين مبلغ از پنجاه درصد مزد يا حقـوق متوسـط ماهانـه او كمتـر و از                  مشروط بر اينكه ا   

در مورد بيمه شدگانى كه داراى همسر بوده يا فرزند يا پـدر             . صددرصد آن بيشتر نباشد   
يا مادر تحت تكفل داشته باشند و مستمرى استحقاقى آنهـا از شـصت درصـد مـزد يـا                    

درصـد مـستمرى اسـتحقاقى بـه     حقوق متوسط آنها كمتر باشد عالوه بـر آن معـادل ده         
تجـاوز نكنـد پرداخـت    % 60عنوان كمك مشروط بر آنكه جمـع مـستمرى و كمـك از      

   1.خواهد شد
شوهر يا فرزند يا پدر يا مـادر بـا شـرايط زيـر تحـت تكفـل بيمـه شـده                        ـ1تبصره  

   2:شوند محسوب مى
ـ سن شوهر از شصت سال متجاوز باشد و يا به تـشخيص كميـسيونهاى پزشـكى                 1

 اين قانون ازكارافتاده كلى بوده و در هر دو حالت به حكم ايـن               91ضوع ماده   مو
  . شودتأمينقانون مستمرى دريافت ننمايد و معاش او توسط زن 

  . اين قانون باشند58 ماده 3شده كه حائز شرايط مذكور در بند  ـ فرزندان بيمه2
 يـا اينكـه بـه    ـ سن پدر از شصت و سن مادر از پنجـاه و پـنج سـال بيـشتر بـوده                   3

 اين قـانون ازكارافتـاده باشـند و         91تشخيص كميسيونهاى پزشكى موضوع ماده      
 و در هرحال به موجـب ايـن قـانون مـستمرى             تأمينشده    معاش آنها توسط بيمه   

  .دريافت ندارند
شده موضوع اين مـاده عبـارت اسـت از            مزد يا حقوق متوسط ماهانه بيمه       ـ2تبصره  

ه به مأخذ آن حق بيمه دريافـت گرديـده ظـرف هفتـصد و               جمع كل مزد يا حقوق او ك      
اى كـه منجـر بـه     بيست روز قبل از وقوع حادثه ناشى از كار يـا شـروع بيمـارى حرفـه     

                                                 
 به دوتبصره الحاق و 1354 مصوب اجتماعى تأمين قانون 76 ماده تبصره و 77 و 72 مواد اصالح قانون موجب به ـ1

. اسـت  يافته تغيير به ) ام سي كي (به) وپنجم سي يك (عبارت اسالمى، شوراى مجلس 16/12/1371 مصوب 76 ماده
 مجلـس  15/2/1362قانون راجع به افزايش مستمري دريافت كنندگان مـستمري جزئـي ناشـي از كـار مـصوب           : نك

 .شوراي اسالمي
 موضوع بررسى ممنوعيت درخصوص عدالت، ديوان عمومى هيأت 1/10/1381 مورخ 349 شماره دادنامه :نك ـ2

 .وى حيات زمان رد صرفاً شده، بيمه والدين كفالت
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  .ازكارافتادگى شده است تقسيم بر روزهاى كار ضرب در سى
وشـش   وسه تـا شـصت   اى كه در اثر حادثه ناشى از كار بين سي شده به بيمهـ  73ماده  

ايى كار خود را از دست داده باشد مستمرى ازكارافتادگى جزئى ناشـى از كـار                درصد توان 
ميزان مستمرى عبارت است از حاصل ضرب درصـد ازكارافتـادگى           . پرداخت خواهد شد  

   1.گردد  اين قانون تعيين مى72در مبلغ مستمرى ازكارافتادگى كلى استحقاقى كه طبق ماده 
وسـه درصـد      دثه ناشـى از كـار بـين ده تـا سـي            اى كه در اثر حا      شده  بيمهـ    74ماده  

توانايى كار خود را از دست داده باشد استحقاق دريافت غرامت نقص عضو را خواهـد                
وشش برابر مستمرى اسـتحقاقى مقـرر در          داشت ميزان اين غرامت عبارت است از سي       

  . اين قانون ضربدر درصد ازكارافتادگى72ماده 
ه سال قبل از وقوع حادثه غيرناشى از كار يا ابـتال            اى كه ظرف د     شده  بيمهـ    75ماده  

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

ى كلى غيرناشى از كار     در صورت ازكارافتادگى كلى حق استفاده از مستمرى ازكارافتادگ        
   2.ماهانه را خواهد داشت

ـ   محاسبه متوسط دستمزد و مستمرى ازكارافتـادگى موضـوع مـاده فـوق بـه      تبصره 
  . آن صورت خواهد گرفت2 اين قانون و تبصره 72ترتيب مقرر در ماده 

                                                 
 كـار  از ناشـى  جزئـى  ازكارافتـادگى  مـستمرى  كننـدگان  دريافـت  مـستمرى  افزايش به راجع قانون رعايت با ـ1

 .است صحيح 72 ماده كه گرديده ذكر «70» ماده 1354 مصوب قانون متن در ،15/10/1362مصوب
 و شروع تشخيص مقام درخصوص اداري عدالت ديوان عمومي هيأت 23/3/77 مورخ 61 شماره دادنامه  :نك ـ2

 درخـصوص  پزشـكى  كميـسيون  نظر اعتبار و اجتماعى تأمين قانون 75 ماده اجراى جهت شده بيمه بيمارى نوع
 درخـصوص  اداري عدالت ديوان عمومي هيأت 17/2/1385 مورخ 79 شماره دادنامه و .آن وتاريخ نوع و بيمارى
 . ديوان عدالت اداري23/3/77مورخ 61 شماره دادنامه در تاريخ قيد حذف
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 1فصل هفتم ـ بازنشستگى  

 اسـتفاده از  مشمولين اين قانون در صورت حايز بودن شـرايط زيـر حـق    ـ    76ماده  
   2.مستمرى بازنشستگى را خواهند داشت

ـ حداقل ده سال حق بيمه مقرر را قبـل از تـاريخ تقاضـاى بازنشـستگى پرداختـه                   1
 3نگاه كنيد به جـزء  . حداقل حق بيمه مقرر در اين ماده تغيير كرده است   . (باشند

                                                 
 بازنشـستگى  كـسور  انتقال نحوه قانونى اليحه ـ:است الزم نيز ذيل مقررات به توجه فصل اين مقررات مطالعه در ـ1

 جانبـازان  بازنشستگى نحوه قانون ـ 27/9/1358 مصوب اجتماعى تأمين سازمان به ايران اتمى انرژى سازمان كاركنان
 و .1/9/1367 مـصوب  آور زيـان  و سـخت  مشاغل شاغلين و عادى معلولين و ىتحميل جنگ و ايران اسالمى انقالب
 و مهـاجران  از دسـته  آن بازماندگان مستمرى يا وظيفه حقوق برقرارى قانون ـ.30/5/68 مصوب .آن اجرايى نامه آيين

 مـصوب  .شـوند   مـى فـوت  يـا  معلـول  منفجره مواد با برخورد علت به و نموده مراجعت جنگى مناطق به كه كسانى
 جانبـازان  اجتمـاعى  و اسـتخدامى  تـسهيالت  قـانون  6 مـاده  ـ20/10/1373 مصوب آن اجرايى نامه آيين و9/6/1372

 از قبـل  تـا  كـه  افـراد  از دسـته  آن به آزادگان به مربوط تسهيالت اعطاى قانون ـ31/3/1374 مصوب اسالمى انقالب
 سـازمان  بـه  منتقلـه  سـابقه  تأثير نحوه قانون ـ30/2/77 مصوب .اند داشته سياسى محكوميت اسالمى انقالب پيروزى
 و 26/2/1380 مـصوب  1354 تيرمـاه  مـصوب  اجتمـاعى  تأمين قانون در مقرر مزاياى از استفاده براى اجتماعى تأمين

 و گليم قاليچه، قالى، بافندگان ازكارافتادگى و فوت بازنشستگى، بيمه قانون ـ7/11/1383قانون استسفارية آن مصوب 
 سـاير  و هـا  خـانواده  شـاغل،  بانوان بازنشستگى به مربوط مقررات از اى پاره اصالح قانون ـ11/9/1376 صوبم زيلو

 و ازكارافتـاده  جانبـاز  شـهيد،  مـستخدمين  اشتغال حالت قانون ـمي  اسال شوراى مجلس 13/2/1379مصوب كاركنان
 اشـتغال  حالـت  قـانون  6 تبـصره  اصـالح  قـانون  ــ 30/6/1372 مصوب تحميلى جنگ و اسالمى انقالب مفقوداالثر
 تعـديل  نحـوه  قـانون  ــ 29/8/1369 كـار  قانون 74 و 31 ،23 ،21 ،14 مواد ـ30/6/1372مصوب ...شهيد مستخدمين

 اصـالح  قـانون  ــ 10) ،9 ،18، مـواد  (اسالمى شوراى مجلس 27/10/1366 مصوب دولتى دستگاههاى انسانى نيروى
 حمايـت  قانون ـ اسالمى شوراى مجلس 13/12/1368 مصوب شورىك استخدام قانون وظيفه و بازنشستگى مقررات

 بند اصالح قانون ـ26)و 14 ،13 ،2 ،1 ماده 13/9/1368( مصوب كشور به ورود از بعد )شده آزاد اسراى( آزادگان از
 13/12/1368 مـصوب  كـشورى،  اسـتخدام  قانون وظيفه و بازنشستگى مقررات اصالح قانون (2) ماده 1 تبصره »ب«

 مـصوب  غيرانتفـاعى  مـدارس  تأسـيس  قانون 25 ماده 1386ن بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب قانو
 قانون تنظيم بخشي از مقررات تـسهيل و نوسـازي صـنايع كـشور مـصوب      10؛ مادة 1387سال اصالحات و 5/3/67

  ،  با اصالحات بعدي26/5/1382
  1380مصوب اجتماعى تأمين قانون (76) ماده به الحاقى (2) تبصره اصالحيه استفساريه قانون ـ2

 و آب بد مناطق« سالمت مخل - آور زيان و سخت مشاغل در شاغل كارگران آيا - واحده ماده:استفساريه موضوع
 فـصلى  كـارگران  ،هـا  پزخانه كوره - بر نى كارگران نظير كنند، مى كار مشاغل قبيل اين در فصلى طور به كه »هوا

 دسـت  از را خـود  كـار  موقتـاً  اراده و ميـل  بـدون  كه كارگرانى از دسته آن و موادغذايى يرسا يا قند كارخانجات
 با شوند  مىآور زيان و سخت مشاغل در شاغل مشابه كارگاههاى يا كارگاه همان در كار، ادامه در وليكن دهند مي

ـ  قـانون  (76) ماده به الحاقى (2) تبصره مزاياى مشمول موقت يا فصلى وجودانقطاع  گردنـد   مـى اجتمـاعى  أمينت
 فوق قانون.شوند  مىاجتماعى تأمين قانون (76) ماده به الحاقى (2) تبصره مزاياى مشمول بلى،:مجلس نظر ياخير؟
 مجلـس  پنج يكهزاروسيصدوهشتادو ماه فروردين بيستم مورخ يكشنبه روز علنى جلسه در واحده ماده بر مشتمل
 .رسيد نگهبان شوراى تأييد به6/2/1385 تاريخ در و تصويب اسالمى شوراى
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  .)بند ب قانون اصالح تبصره دو همين ماده
  .وپنج سال تمام رسيده باشد و سن زن به پنجاهـ سن مرد به شصت سال تمام 2

 سال تمام كار كرده و در هر مورد حق بيمه مدت مزبـور را               30كسانى كه     ـ1تبصره  
 سـال تمـام     45 سال و سن زنان      50به سازمان پرداخته باشند در صورتى كه سن مردان          

   1.توانند تقاضاى مستمرى بازنشستگى نمايند باشد مى
ـ 2تبصره  ارهاى سخت و زيان آور كارهايى است كه در آنها عوامل فيزيكى،  كـ الف 

شيميايى، مكانيكى و بيولوژيكى محيط كار، غير استاندارد بوده و در اثر اشـتغال كـارگر                
در وى ايجـاد گـردد كـه        ) جسمى و روانـى   (تنشى به مراتب باالتر از ظرفيتهاى طبيعى        

 و بتوان با بكارگيرى تمهيدات فنى،       نتيجه آن بيمارى شغلى و عوارض ناشى از آن بوده         
مهندسى، بهداشتى و ايمنى و  غيره صفت سـخت و زيـان آور بـودن را از آن مـشاغل                     

   2.كاهش يا حذف نمود

                                                 
 16/12/1371 مـصوب  ...اجتمـاعى  تـأمين  قـانون  76 مـاده  تبصره و 77 و 72 مواد اصالح قانون با تبصره اين ـ1

 حـداقل  بازنشـستگي  تقاضـاي  از قبـل  كه افرادي مورد در – تبصره«: از بود عبارت سابق متن .است شده اصالح
 كارهـاي  بـه  آنكـه  يا و اند كرده كار هوا و آب بد مناطق در متناوب لسا پنج و بيست يا متوالي سال بيست مدت
 كـه  كساني. بود خواهد تمام سال پنج و پنجاه بازنشستگي سن اند داشته اشتغال) آور زيان (سالمتي مخل و سخت
 مـام ت سـال  پـنج  و پنجـاه  داشتن صورت در باشند پرداخته سازمان به را مقرر بيمه حق و كرده كار تمام سال سي
 مربـوط  نامـه   آيين موجب به آور زيان كارهاي و هوا و آب بد مناطق. كنند بازنشستگي مستمري تقاضاي توانند مي

 عمـومى  هيـأت  3/12/1382 مـورخ  703 الـى  463 شماره دادنامه :نك ».شد خواهد تعيين وزيران هيأت مصوب
 تقاضـاى  درخـصوص  وزيـران  هيـأت 27/12/1380 مـورخ  تصويبنامه 14 ماده 5 بند ابطال موضوع عدالت ديوان

 مـصوب  كـار  قـانون  14 مـاده  بـه  2 تبـصره  الحـاق  قـانون  آور، زيـان  و سخت كارهاى در بازنشستگى مستمرى
 تـأمين  قـانون  (76) مـاده  (2) تبـصره  اصـالحيه  مشمول كه شدگانى بيمه از دسته آن« دارد مي مقرر  26/1/1383

 در را خود وظيفه نظام خدمت آنكه شرط به هستند نظام مصلحت تشخيص مجمع14/7/1380 مصوب اجتماعى
 جـزو  آنـان  خـدمتى  سـوابق  باشـند  داشـته  جبهه در داوطلبانه حضور يا نموده طى باطل عليه حق نبرد ىها جبهه

 نيـز  ،8/4/1384 مـصوب  قـانون  ايـن  اجرايـى  نامـه  آيـين  به :نك نيز شود؛  مىآورمحسوب زيان و سخت كارهاى
 بخـشنامه  ابطال درخصوص7/8/1385 مورخ557 - 554 شماره به اداري عدالت يواند عمومي هيأت يها دادنامه

 بيمـه  بيمارى نوع و شروع تشخيص مقام درخصوص 23/3/77مورخ 61 شماره آور، زيان و سخت كارهاى  1/4
 و نـوع  و بيمـارى  درخـصوص  پزشكى كميسيون نظر اعتبار و اجتماعى تأمين قانون  75 ماده اجراى جهت شده
 ، 23/3/77 مـورخ  61 شـماره  دادنامـه  در تـاريخ  قيد حذف درخصوص 17/2/1385 مورخ  79 شماره .آن تاريخ
 .13/4/1368 مورخ 267، شماره كارافتادگى از شروع تاريخ تعيين درخصوص 17/3/1385 مورخ 79 شماره

 تعطيـل  كـه اين درخـصوص  عدالت ديوان عمومى هيأت 29/9/1383 مورخ 480 الى 475 شماره دادنامه :نك ـ2
 منتفـى  را كارگـاه  بـودن  دايـر  زمـان  در شـده  انجـام  آور زيـان  و سخت كارهاى ماهيت و طبيعت كارگاه وانحالل

 مـصوب  29/9/1371 مـصوب  كـار  قـانون  52 ماده موضوع آور زيان و سخت كارهاى نامه آيين :نك نيز سازد، نمى
 .پزشكى آموزش و درمان و بهداشت و اموراجتماعى و كار وزراى
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 اجتماعى كه تمـام يـا برخـى از    تأمين كارفرمايان كليه كارگاههاى مشمول قانون     -1
يـده يـا    مشاغل آنها حسب تشخيص مراجع ذيربط سخت و زيان آور اعالم گرد           

خواهند گرديد، مكلفند ظرف دو سال از تاريخ تصويب ايـن قـانون نـسبت بـه                 
ايمن سازى عوامل شرايط محيط كار مطابق حد مجاز و استانداردهاى مـشخص             

ى مربوطه و ساير قوانين موضوعه در ايـن زمينـه   ها  هنام شده در قانون كار و آئين 
  . اقدام نمايند

 اجتماعى مكلفند قبل از ارجاع كارهاى       تأمين قانون   كارفرمايان كارگاههاى مشمول   -2
سخت و زيان آور به بيمه شدگان، ضمن انجـام معاينـات پزشـكى آنـان از لحـاظ           

موضوع مـاده   (قابليت و استعداد جسمانى متناسب با نوع كارهاى رجوع داده شده            
درهـر  اى آنان كه حـداقل   ، نسبت به انجام معاينات دوره)اجتماعى    تأمين قانون   90

سال نبايد كمتر از يك بار باشد، نيز به منظور آگاهى از روند سالمتى و تـشخيص                 
بــه هنگــام بيمــارى و پيــشگيرى از فرســايش جــسمى و روحــى اقــدام نماينــد،  

ى بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و كار و امور اجتمـاعى مكلفنـد              ها    هوزارتخان
  .يان اعمال نمايندتمهيدات الزم را در انجام اين بند توسط كارفرما

   حمايتها-ب 
 افرادى كه حداقل بيست سال متوالى و بيست و پنج سـال متنـاوب در كارهـاى                  -1

اشتغال داشته باشند و در هر مورد حـق بيمـه     ) مخل سالمت (سخت و زيان آور     
توانند تقاضاى مستمرى بازنشـستگى   مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند مى   

ه پرداخت حق بيمه در كارهاى سـخت و زيـان آور يـك و         هر سال سابق  . نمايند
  . نيم سال محاسبه خواهد شد

 در صورتى كه بيمه شدگان موضوع اين تبصره قبل از رسيدن به سابقه مقـرر در                 -2
اين قانون دچار فرسايش جسمى و روحى ناشى از اشتغال در كارهاى سـخت و       

 تـأمين  قـانون    91ع مـاده    موضـو ( كميسيونهاى پزشـكى     تأييدزيان آور گردند با     
با هر ميزان سابقه خدمت از مزاياى مندرج در اين تبـصره برخـوردار              ) اجتماعى

  . خواهند شد
 درمورد ساير بيمه شدگان حداقل سـابقه پرداخـت حـق بيمـه بـراى اسـتفاده از                 -3

مستمرى بازنشستگى از تاريخ تصويب اين قانون هـر سـال يـك سـال افـزايش                 
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  . ين حداقل به بيست سال تمام برسدخواهد يافت تا آنكه ا
بـه  %) 4( از تاريخ تصويب اين قانون جهت مشموالن ايـن تبـصره، چهاردرصـد     -4

 اجتماعى افزوده خواهد شـد كـه آن هـم در            تأميننرخ حق بيمه مقرر در قانون       
صورت تقاضاى مشموالن قانون، به طـور يكجـا يـا بـه طـور اقـساطى توسـط                   

  .كارفرمايان پرداخت خواهد شد
 تشخيص مشاغل سخت و زيان آور و نحوه احراز توالى و تناوب اشتغال، نحوه               -5

تشخيص فرسايش جسمى و روحى و ساير موارد مطروحـه در ايـن تبـصره بـه                 
اى خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت چهار ماه توسـط سـازمان           نامه  موجب آئين 

شـت، درمـان و     ى كـار و امـور اجتمـاعى و بهدا         هـا     ه اجتماعى و وزارتخان   تأمين
   1.آموزش پزشكى تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

 بيمه شدگانى كه داراى سابقه پرداخت حق بيمه در كارهاى سـخت و زيـان آور             -6
توانند بـا اسـتفاده از مزايـاى          به تاريخ قبل از تاريخ تصويب اين قانون باشند مى         

ت با احراز شرايط توسـط      اين قانون درخواست بازنشستگى نمايند در اين صور       
بيمه شده، كارفرمايـان مربوطـه مكلفنـد حـق بيمـه مربوطـه و ميـزان مـستمرى                  

%) 4(همچنـين چهاردرصـد     ) 2(برقرارى را تا احراز شرايط منـدرج در تبـصره           
ميزان مستمرى برقرارى نسبت به سنوات قبل از تصويب اين قانون را يكجـا بـه      

   2. اجتماعى پرداخت نمايندتأمينسازمان 

 سال تمام سـابقه پرداخـت حـق بيمـه باشـند             35بيمه شدگانى كه داراى       ـ3تبصره  

                                                 
 جديـد  نامـه  آيـين  تـصويب  با كه بود رسيده وزيران هيأت تصويب به 22/12/1380 تاريخ در مذكور نامه آيين ـ1

  .است مجرى اخيرالذكر نامه آيين اكنون هم 26/12/1385 مورخ مصوب
 2تبصره 16/12/1371 مصوب ...اجتماعى تأمين قانون 76 ماده تبصره و 77 و 72 مواد اصالح قانون موجب به ـ2
 قانون76 ماده الحاقى 2 تبصره اصالح قانون موجب به خود نوبه به نيز آن 2 تبصره كه شد الحاق 76 ماده به 3 و

 سـال  20 حـداقل  كـه  افـرادى  ـ2 تبصره«: بود چنين آن قبلى متن و است شده اصالح ...و 77 و 72 مواد اصالح
 )سالمتى مخل( آور زيان و سخت كارهاى به هآنك يا و كرده كار هوا و آب بد مناطق در متناوب سال 25 و متوالى
 50 مردان سن كه صورتى در باشند پرداخته سازمان به را مزبور مدت بيمه حق مورد هر در و باشند داشته اشتغال
 كارهاى و هوا و اب بد مناطق .نمايند بازنشستگى مستمرى تقاضاى توانند مى باشد تمام سال 45 زنان سن و سال

 سازمان هزينه كاهش از تبصره اين از ناشى هزينه افزايش.بود خواهد مربوطه نامه آيين موجب به آور زيان و سخت
 .»شد خواهد تأمين ماده همين 1 تبصره اجراء از ناشى
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   1.توانند بدون درنظر گرفتن شرط سنى مقرر در قانون تقاضاى بازنشستگى نمايند مى
سـال سـن بـه شـرط        ) 42(سال سابقه كـار و      ) 20(زنان كارگر با داشتن       ـ4تبصره  

   2.وانند بازنشسته شوندت روز حقوق مى) 20(پرداخت حق بيمه با 
ام متوسـط مـزد يـا         ميزان مستمرى بازنشستگى عبارت است از يك سـي        ـ    77ماده  

 ام  وپـنج سـي     شده ضربدر سنوات پرداخت حق بيمه، مشروط بر آنكه از سي            حقوق بيمه 
)

30
  . متوسط مزد يا حقوق تجاوز ننمايد)35

ـ  سبه مستمرى بازنشستگى عبـارت اسـت از    متوسط مزد يا حقوق براى محاتبصره 
مجموع مزد يا حقوق بيمه شده كه براساس آن حق بيمه پرداخت گرديده ظرف آخرين               

   3.دو سال پرداخت حق بيمه تقسيم بر بيست و چهار
تواند بازنشستگى بيمه شدگانى را كه حداقل پنج سال پس از             مى كارفرماـ    78ماده  

اند از سازمان تقاضا       اين قانون به كار خود ادامه داده       رسيدن به سن بازنشستگى مقرر در     
  .نمايد

ـ   اجتماعى موظف است با درخواسـت كارفرمايـان واحـدهاى    تأمينسازمان  تبصره 
) 76(بردارى، بيمه شدگانى را كه حايز شـرايط مقـرر در مـاده        صنعتى داراى پروانه بهره   

 منـابع   تـأمين چگونگى  . نمايد باشند بازنشسته    3/4/1354 اجتماعى مصوب    تأمينقانون  
ى احتمالى ناشى از اجراى ايـن تبـصره بـه تـصويب دولـت خواهـد                 ها    همربوط به هزين  

   4.رسيد
ى دولتى كه به موجب قانون اكثريت سهام        ها  شركتدر مورد مستخدمين    ـ    79ماده  

   5:آنها متعلق به بخش خصوصى شده يا بشود به ترتيب زير رفتار خواهد شد

                                                 
 .16/12/1371 مصوب ...اجتماعى تأمين قانون 76 تبصره و 77 و 72 مواد اصالح قانون حسب اصالحى ـ1
  .1/7/1376 ورخم واحده ماده موجب به الحاقى ـ2
 كرده تغيير 16/12/1371 مصوب اجتماعى تأمين قانون 76 ماده تبصره و 77 و 72 مواد اصالح قانون حسب ماده اين ـ3

 بيمه حقوق يا مزد متوسط وپنجم سي يك از است عبارت بازنشستگى مستمرى ميزان«: از بود عبارت آن قديم متن .است
 بند :نك نيز ،»ننمايد تجاوز حقوق يا مزد متوسط صددرصد از آنكه بر وطمشر بيمه حق پرداخت سنوات در ضرب شده
 .11/6/1383 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 96ماده ) ح(بند /توسعه سوم برنامه قانون 39 ماده ب
 قانون) 113( ماده اصالح و كشور صنايع نوسازى تسهيل مقررات از بخشى تنظيم قانون موجب به تبصره اين ـ4
دادنامه شـماره  : ، نكاست شده اضافه 26/5/1382 مصوب .ا.ا.ج فرهنگى و اجتماعى اقتصادى توسعه سوم امهبرن

 . هيأت عمومي ديوان عمومي ديوان عدالت اداري23/8/1378 مورخ 310
 بازنشستگى حقوق هماهنگ نظام قانون و چهارم برنامه قانون 9 ماده و توسعه سوم برنامه قانون 27 ماده :نك ـ5
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ى دولتى و مستخدمين    ها  شركت مقررات استخدامى    33 مشمول ماده    ـ مستخدمين 1 
اند تـابع     ى دولتى كه مشمول مقررات بازنشستگى و وظيفه خاص بوده         ها  شركت

  .مقررات بازنشستگى و وظيفه مورد عمل خود خواهند بود
ى اجتمـاعى هـستند     هـا     هى دولتى كـه مـشمول قـانون بيمـ         ها  شركتـ مستخدمين   2

  . قانون خواهند شدمشمول مقررات اين
ـ ساير مستخدمين تابع مقررات قانون حمايت كارمندان در برابـر اثـرات ناشـى از                3

   1.پيرى و ازكارافتادگى و فوت خواهند شد
 و  3 و   1ـ نحوه احتساب سوابق خـدمت دولتـى مـستخدمين مـذكور در بنـدهاى                4

تيـب  ميزان پرداخت كسور بازنشستگى توسط مستخدم و كارفرما و همچنـين تر           
اى خواهد    نامه  تعيين حقوق بازنشستگى و وظيفه مستخدمين آنان به موجب آئين         

بــا همكــارى ســازمان امــورادارى و ) وزارت رفــاه اجتمــاعى(بــود كــه توســط 
   2.رسد  مياجتماعى  تأميناستخدامى كشور به تصويب شوراى عالى 

  

                                                                                                                   
 حق انتقال نقل قانون و 27/10/1367 مصوب انسانى نيروى تعديل نحوه قانون ،23/6/1373 مصوب وظيفه و 
 .5/3/1352هاي دولتي مصوب  ، قانون مقررات استخدامي شركت27/3/1365 مصوب بازنشستگى و بيمه

 قـانون  موجـب  بـه  فوت، و ازكارافتادگي و پيري از ناشي اثرات برابر در كارمندان از حمايت قانون مشموالن ـ1
 اجتماعى تأمين قانون مشمول 17/1/1365 مصوب وبهزيستى بهدارى وزارت تشكيل قانون 11 ماده 3 تبصره الغاء
 بـه  راجـع  قـانونى  اليحه به: نك. است شده تصويب 22/8/56تاريخ در قانون اين اجرايى نامه آيين .اند گرفته قرار

 تـأمين  قانون مشمول دولتى شركتهاى مستخدمين به كشورى استخدام قانون وظيفه و بازنشستگى مقررات شمول
 قانون اصالح موادي از قـانون برنامـه چهـارم توسـعه و اجـراء      16، ماده شود مراجعه 10/9/58 مصوب اجتماعى
 مجمع تشخيص مـصلحت     25/3/1387 مجلس شوراي اسالمي و      8/11/1386 مصوب   44هاي كلي اصل      سياست

 .نظام
 حق انتقال و نقل قانون مورد اين در .است شده اجتماعى رفاه وزارت جايگزين اجتماعى تأمين و رفاه وزارت ـ2

 .است رسيده تصويب به18/11/1365 تاريخ به آن نامه آيين و 27/3/1365تاريخ به نيز بازنشستگى و بيمه
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 فصل هشتم ـ مرگ  

وفى در يكـى از حـاالت زيـر         بازماندگان واجـد شـرايط بيمـه شـده متـ          ـ     80ماده  
   1:مستمرى بازماندگان دريافت خواهند داشت

  شده بازنشسته ـ در صورت فوت بيمه1
  .شده ازكارافتاده كلى مستمرى بگير ـ در صورت فوت بيمه2
يك اى كه درده سال آخر حيات خود حداقل حق بيمه           شده  ـ در صورت فوت بيمه    3

 روز كـار را     90 حيات، حـق بيمـه        كار، مشروط بر اينكه ظرف آخرين سال       سال
   2.پرداخت كرده باشد

 اجتماعى كه قبـل از تـصويب ايـن مـاده            تأمينبيمه شدگان مشمول قانون      ـ1تبصره  
واحده فوت شده و به هر علت در مورد آنان مستمرى برقرار نشده است، حسب مـورد                 

   3.هستند) 2(مشمول شرايط مقرر در اين بند يا تبصره 

                                                 
 ،1354 مصوب اجتماعى تأمين قانون 83 ـ82 ـ81 ـ80 ـ74 ـ73 ـ72 ـ70 ـ60 مواد شمول قانونى اليحه: كن ـ1

 كلـى  ازكارافتـادگى  يا جزئى ازكارافتادگى عضو، نقص دچار اخير انقالب جريان در كه شدگانى بيمه كليه درباره
 بـه  راجـع  قانونى اليحه ، 8/5/70 مصوب آن اصالحيه و 26/8/58 مصوب اند رسيده شهادت درجه به يا گرديده
 از ياسـالم  انقـالب  جريـان  در كـه  اجتماعى تأمين قانون مشمولين و دولت كاركنان درباره وظيفه حقوق برقرارى
 قانون اين به تبصره يك الحاق قانون و 21/9/58 مصوب شوند  مىيا شده نائل شهادت رفيع درجه به يا كارافتاده
 نيروهـاى  بـا  همكـارى  علـت  به كه شدگانى بيمه درباره مستمرى برقرارى به راجع قانون ؛27/12/1358 مصوب
 عائله وظيفه و ازكارافتادگى وظيفه حقوق برقرارى قانون ،8/11/60 مصوب شوند  مىيا شده معلول يا شهيد مسلح
 جنگ مجروحين مزاياى و حقوق پرداخت و تحميلى جنگ و ايران اسالمى انقالب شهداء و جانبازان تكفل تحت

 و وظيفه پرداخت اجازه قانون حدهوا ماده 2 تبصره اصالح قانون ،25/11/1361 مصوب اسالمى انقالب و تحميلى
 انـاث  ونوادگـان  فرزنـدان  مـورد  در وظيفـه  حقوق برقرارى و 1338 آذرماه 28 مصوب كارمندان وراث مستمرى
 هيأت عمومي ديـوان     18/2/1382،  29/2/1381،  27/5/1381 مورخ   171 و   170هاي    ، دادنامه 2/10/1363 مصوب

 .عدالت اداري
 اصـالح  80 مـاده  3 بنـد  ،27/7/76 مصوب اجتماعى تأمين قانون 80 و 44 و 43 مواد اصالح قانون موجب به ـ2

 ده در كه اى شده بيمه فوت صورت در«: از است عبارت 3 بند قديم متن .است شده الحاق آن به تبصره 3 و شده
 .باشد پرداخته حيات سال آخرين در را كار يكسال بيمه حق حداقل خود حيات آخر سال

 الحـاق 80 ماده به تبصره 3 ،27/7/76مصوب اجتماعى تأمين قانون 80 و 44 ،43 مواد اصالح نقانو موجب به ـ3
 ا.ا.ج فرهنگى اجتماعى اقتصادى سوم برنامه قانون 39 ماده )ج(بند ى شق موجب به 80 ماده 3 تبصره است، شده

 بيمه حق پرداخت ابقهس سال 20 تا 10 بين كه اى شده بيمه فوت صورت در« اينكه بر مبني 17/1/1379 مصوب
 تـأمين  قـانون  111مـاده  رعايـت  به الزام بدون بيمه حق پرداخت سنوات نسبت به وى بازماندگان به باشد داشته

 دادنامه :نك. بود شده اصالح »گردد مى پرداخت مستمرى قانون همان 83 ماده در مقرر سهام نسبت به و اجتماعى
 اسـتمرار  شرط ذكر جواز عدم درخصوص اداري عدالت ديوان عمومى هيأت27/5/1381 مورخ 171ـ170 شماره

 عمومى هيأت 18/8/1382 مورخ 304 شماره دادنامه ؛»شده بيمه شخصى فوت به متصل ايام در بيمه حق پرداخت
  وى بازماندگان برخوردارى جهت شده بيمه فوت براى 1/1/1379 تاريخ تعيين درخصوص ادارى عدالت ديوان
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سـال  ) 20(نچه بيمه شده فاقد شرايط مقرر در اين بند باشد ولى حداقل             چنا ـ2  تبصره  
حق بيمـه مقـرر را قبـل از فـوت پرداخـت كـرده باشـد، بازمانـدگان وى از مـستمرى                       

در تعيين متوسط مزد يا حقوق ماهانه مشموالن اين تبصره براى           . برخوردار خواهند شد  
   .گيرد مى  مالك عمل قرارجتماعىا  تأمينقانون ) 77(محاسبه ميزان مستمرى، تبصره 

اى كه بين ده تا بيست سال سـابقه پرداخـت             شده   در صورت فوت بيمه    ـ1ـ  3تبصره  
حق بيمه داشته باشد به بازماندگان وى به نسبت سنوات پرداخت حق بيمه بدون الـزام                 

همـان  ) 83( اجتماعى و به نسبت سهام مقرر در ماده          تأمينقانون  ) 111(به رعايت ماده    
  .گردد قانون مستمرى پرداخت مى

شود چنانچـه سـابقه       اى كه از تاريخ تصويب اين قانون به بعد فوت مى            ـ بيمه شده  2
پرداخت حق بيمه او از يك سال تا ده سال باشد بـه بازمانـدگان وى در ازاء هـر سـال                      
سابقه پرداخت حق بيمه غرامت مقطوعى معادل يك ماه حداقل دستمزد كـارگر عـادى               

 اجتمـاعى   تأمينقانون  ) 83( فوت به طور يكجا و به نسبت سهام مقرر در ماده             در زمان 
   1.شود پرداخت مى

                                                                                                                   
  تبصره 3 ،27/7/1376 مصوب اجتماعى تأمين قانون 80 و 44 ،43 مواد اصالح قانون موجب به .مستمرى از 

 سـوم  برنامـه  قـانون  39 مـاده  )ج (بنـد  ى شـق  موجـب  به 80 ماده 3  بند3 تبصره است، شده الحاق 80 ماده به
 تـا  10 بين هك اى شده بيمه فوت صورت در« اينكه بر مبني 17/1/1379 مصوب ا.ا.ج فرهنگى اجتماعى اقتصادى

 به الزام بدون بيمه حق پرداخت سنوات نسبت به وى بازماندگان به باشد داشته بيمه حق پرداخت سابقه سال 20
 »گردد مى پرداخت مستمرى قانون همان 83 ماده در مقرر سهام نسبت به و اجتماعى تأمين قانون 111ماده رعايت
 22/3/86 قانون تأمين اجتمـاعي مـصوب   80 ماده 3 بند 3صره متعاقباً به موجب قانون اصالح تب ،بود شده اصالح

  . مجمع تشخيص مصلحت نظام اصالح گرديد20/11/86مجلس شوراي اسالمي و 
 عـدم  درخـصوص  اداري عـدالت  ديـوان  عمومى هيأت27/5/1381 مورخ 171ـ170 شماره دادنامه: همچنين نك

 مـورخ  304 شماره دادنامه ؛»شده بيمه شخصى فوت به متصل ايام در بيمه حق پرداخت استمرار شرط ذكر جواز
 جهـت  شـده  بيمه فوت براى 1/1/1379 تاريخ تعيين درخصوص ادارى عدالت ديوان عمومى هيأت 18/8/1382

 .مستمرى از وى بازماندگان برخوردارى
 مجلـس 22/3/1386 مصوب اجتماعى، تأمين قانون (80) ماده (3) بند تبصره اصالح قانون موجب به 3 تبصره ـ1

 بيمـه «: بود چنين آن قديم متن .است شده اصالح نظام مصلحت تشخيص مجمع 20/11/1386 و شوراي اسالمي
 سابقه چنانچه باشد، مى بند اين در مقرر شرايط فاقد و شود  مىفوت بعد به قانون اين تصويب تاريخ از كه اى شده

 سـابقه  سـال  هـر  ازاى در وى بازمانـدگان  به باشد، سال (10) از بيشتر و سال (20) از كمتر او بيمه حق پرداخت
 بـه  و يكجا طور به فوت زمان در عادى كارگر دستمزد حداقل ماه يك معادل مقطوعى غرامت بيمه، حق پرداخت
 مـاده  (3) بنـد  (3) تبـصره  اصـالح  قانون» .شود  مىپرداخت اجتماعى تأمين قانون (83) ماده در مقرر سهام نسبت
 قـانون  (80) مـاده  (3) بنـد  (3) تبـصره  ـ واحده ماده«: 27/7/1376 مصوب اصالحى جتماعىا تأمين قانون (80)
 كـه  اى شده بيمه فوت صورت در -1 گردد مى اصالح ذيل شرح به 27/7/1376 مصوب اصالحى اجتماعى تأمين
 بيمـه  حق تپرداخ سنوات نسبت به وى بازماندگان به باشد داشته بيمه حق پرداخت سابقه سال بيست تا ده بين
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اى فـوت     ى حرفـه  ها  ـ در مواردى كه بيمه شده بر اثر حادثه ناشى از كار يا بيمارى             4
  .نمايد

ـ 18/2/1387تبصره الحاقى مورخ  هرگاه مستمرى بگير بازنشـسته يـا ازكارافتـاده بـه       
مـستمرى بازنشـستگى يـا ازكارافتـادگى كلـى خـود را مطالبـه ننمايـد                 مدت شش مـاه     

بازماندگان واجد شرايط وى حق دارند موقتاً مستمرى و يا حقوق وظيفه قانونى خود را               
تقاضا و دريافت كنند در صورتى كه معلوم شود شخص مذكور در حـال حيـات اسـت               

كليه صندوقهاى بازنشستگى بازنشستگان . گردد وضع مستمرى او به حالت اول اعاده مى   
  .1كشور نيز مشمول اين تبصره خواهند بود

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

  .شده متوفى مادام كه شوهر اختيار نكرده است ـ عيال دايم بيمه1
در صورت  ) عقد دايم (اند     نموده  همسران بيمه شدگان متوفى كه شوهر اختيار       هتبصر

.  مجدداً به آنها مستمرى پرداخـت خواهـد شـد   اجتماعى  تأمينفوت شوهر دوم، توسط     
 تـأمين كمك دولت به بيمه شدگان      %) 3(درصد    بار مالى ناشى از اين تبصره از محل سه        

  .خواهد شد
 ىاجتمـاع     تـأمين نامه اجرايى اين قانون ظـرف مـدت دو مـاه توسـط سـازمان                  آيين

                                                                                                                   
 مستمرى قانون همان (83) ماده در مقرر سهام نسبت به و اجتماعى تأمين قانون (111) ماده رعايت به الزام بدون

 حق پرداخت سابقه چنانچه شود  مىفوت بعد به قانون اين تصويب تاريخ از كه اى شده بيمه ـ2گردد مى پرداخت
 مقطـوعى  غرامـت  بيمـه  حق پرداخت سابقه سال هر ازاء در وى بازماندگان به باشد سال ده تا سال يك اواز بيمه

 قانون) 83( ماده در مقرر سهام نسبت به و يكجا طور به فوت زمان در عادى كارگر دستمزد حداقل ماه يك معادل
   .شود  مىپرداخت اجتماعى تأمين

 مـاه  ادخـرد  دوم و بيـست  مـورخ  شـنبه  سـه  روز علنـى  جلـسه  در واحـده  مـاده  بـر  مـشتمل  فـوق  قـانون 
 تـشخيص  مجمع سوى از 20/11/1386 تاريخ در و تصويب اسالمى شوراى مجلس شش يكهزاروسيصدوهشتادو

 ».شد داده تشخيص نظام مصلحت با موافق نظام مصلحت
 قانون 153، ماده 1354 قانون تأمين اجتماعي مصوب 80به موجب قانون الحاق يك تبصره به ماده اين تبصره  ـ1

 قانون مقـررات اسـتخدام سـپاه پاسـداران انقـالب            171 و ماده    1366ي ايران مصوب سال     ارتش جمهوري اسالم  
 به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده است ملحـق گرديـده            18/2/1387، كه در تاريخ     1370اسالمي مصوب   

 .است
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   1.پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد
ـ فرزندان متوفى در صورتى كه سن آنان كمتـر از هجـده سـال تمـام باشـد و يـا                      2

منحصراً به تحصيل اشتغال داشته باشند يا به علت بيمارى يا نقـص عـضو طبـق                 
   2. اين قانون قادر به كار نباشند91گواهى كميسيون پزشكى موضوع ماده 

 و مادر متوفى در صورتى كه اوالً تحت تكفل او بوده ثانياً سن پدر از شصت        ـ پدر 3
سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال تجاوز كرده باشد و يـا آنكـه بـه تـشخيص                     

 ايـن قـانون ازكارافتـاده باشـند و در هرحـال             91كميسيون پزشكى موضوع ماده     
  .مستمرى از سازمان دريافت ندارند

  :شده زن با شرايط زير از مستمرى استفاده خواهند كرد ن بيمهبازماندگاـ  82ماده 
ـ شوهر مشروط بر اينكه اوالً تحت تكفل زن بـوده ثانيـاً سـن او از شـصت سـال                     1

 ايـن قـانون     91متجاوز باشـد يـا طبـق نظـر كميـسيون پزشـكى موضـوع مـاده                  
  .ازكارافتاده بوده و در هرحال مستمرى از سازمان دريافت نكند

   3: در صورت حايز بودن شرايط زيرـ فرزندان2
الف ـ پدر آنها در قيد حيات نبوده يا واجد شرايط مذكور در بند اول اين ماده باشد  

                                                 
 ،21/6/74 مـصوب  اجتمـاعى  تـأمين  قـانون  81 مـاده  (1) بند به تبصره يك الحاق قانون موجب به تبصره اين ـ1

 .است شده اصالح  8/12/75 تاريخ در و شده تصويب6/4/1375 تاريخ در آن اجرايى نامه آيين و است شده الحاق
 سـاير  و خـانواده  شاغل، بانوان بازنشستگى حقوق به مربوط مقررات از اى پاره اصالح قانون :نك زمينه همين در

 اصالح قانون ،23/6/1373 مصوب وظيفه و نشستگىباز هماهنگ نظام قانون ،13/2/1379 مصوب دولت كاركنان
 81 و 70 ، 60 مواد شمول قانونى اليحه ،22/1/1380مصوب دولت كاركنان پرداخت هماهنگ نظام قانون 9 ماده

 توأم استفاده امكان درخصوص ؛8/5/1380 مصوب آن واصالح26/5/1358 مصوب ...كه شدگانى بيمه كليه درباره
 نامه به نك )شوهر فوت اعتبار به( بازماندگان مستمرى و) شده بيمه خود شغل اعتبار هب( بازنشستگى مستمرى از
 عـدالت  ديـوان  عمـومى  هيـات 28/7/1387 مورخ 486 دادنامه جمهورى، رياست 18/4/1385 مورخ 40716 ش

 هگرفت طالق خود دوم شوهر از كه متوفى شده بيمه همسر براى مستمرى برقرارى امكان عدم درخصوص ادارى
 .است

 و وظيفـه  پرداخـت  اجـازه  قـانون  موجـب  بـه  اجتماعى، تأمين قانون مشمول دولت كارمندان اناث فرزندان شرايط ـ2
 عـدالت  ديـوان  عمـومى  هيأت 56 و 55 شماره دادنامه :نك .است گرديده مقرر 2/10/1363 مصوب ...وراث مستمرى
 شده بيمه فرزندان به متعلق مستمرى برقرارى جهت تحصيل به اشتغال گواهى ارائه درخصوص15/2/1381 مورخ ادارى
 مـستمري  پرداخت قانون و 3/11/55 مصوب متوفى مستخدمين فرزندان به وظيفه حقوق پرداخت قانون :نك نيز.متوفى

 ).5/1/1386 مصوب (بازنشستگي يها صندوق ساير و اجتماعي تأمين قانون مشمول متوفي فرزندان به
 و وظيفه پرداخت اجازه قانون موجب به اجتماعى، تأمين قانون مشمول دولت مندانكار اناث فرزندان شرايط ـ3

 ديـوان  عمـومى  هيـأت  56 و55 شـماره  دادنامـه  :نك .است گرديده مقرر 2/10/1363 مصوب ...وراث مستمرى
 بـه  متعلـق  مـستمرى  برقرارى جهت تحصيل به اشتغال گواهى ارائه درخصوص15/2/1381 مورخ ادارى عدالت
 .3/11/55 مصوب متوفى مستخدمين فرزندان به وظيفه حقوق پرداخت قانون :نك نيز.متوفى شده بيمه انفرزند
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   1.و از مستمرى ديگرى استفاده نكند
ب ـ سن آنها كمتر از هجده سال تمام باشد و يا منحصراً به تحصيل اشـتغال داشـته    

ى يا نقص عضو طبق گواهى كميسيون       باشند تا پايان تحصيل و يا به علت بيمار        
   2. اين قانون قادر به كار نباشند91پزشكى موضوع ماده 

ـ پدر و مادر در صورتى كه اوالً تحت تكفل او بوده ثانياً سن پدر از شصت سـال                   3
و سن مادر از پنجاه و پنج سـال تجـاوز كـرده باشـد و يـا آنكـه بـه تـشخيص                        

ون ازكارافتـاده باشـند و در هرحـال          ايـن قـان    91كميسيون پزشكى موضوع ماده     
  .مستمرى از سازمان دريافت ندارند

  :باشد شده متوفى به شرح زيرمى سهم مستمرى هريك از بازماندگان بيمهـ  83ماده 
ـ ميزان مستمرى همسر بيمه شده متوفى معادل پنجاه درصد مـستمرى اسـتحقاقى              1

 همـسر دايـم باشـد       بيمه شده است و در صورتى كه بيمه شده مـرد داراى چنـد             
  .مستمرى به تساوى بين آنها تقسيم خواهد شد

ـ ميزان مستمرى هر فرزند بيمه شده متوفى معادل بيست و پنج درصـد مـستمرى                2
باشد و در صورتى كه پدر و مادر را از دست داده باشـد                استحقاقى بيمه شده مى   

  .مستمرى او دو برابر ميزان مذكور خواهد بود
ر يك از پدر و مـادر متـوفى معـادل بيـست درصـد مـستمرى                 ـ ميزان مستمرى ه   3

مجموع مستمرى بازماندگان بيمه شده متوفى نبايـد        . باشد  استحقاقى بيمه شده مى   
از ميزان مستمرى استحقاقى متوفى تجاوز نمايد هرگاه مجموع مـستمرى از ايـن              

د و شـو  ميزان تجاوز كند سهم هر يك از مستمرى بگيران به نسبت تقليل داده مى            
بگيران فوت شود يا فاقد شـرايط اسـتحقاقى           در اين صورت اگر يكى از مستمرى      

دريافت مستمرى گردد سهم بقيه آنان با توجه به تقسيم بندى مذكور در اين ماده               

                                                 
 صندوقهاى وساير اجتماعى تأمين قانون مشمول متوفى زنان فرزندان به مستمرى پرداخت قانون واحده ماده همچنين ـ1

 مشمول متوفى مادران وظيفه حقوق ـ واحده هماد«  :دارد مي مقرر اسالمى شوراى مجلس 5/10/1386 مصوب بازنشستگى
 و مربـوط  قـانونى  شـرايط  رعايت با بازنشستگى صندوقهاى ساير و اجتماعى تأمين سازمان از اعم اجتماعى تأمين قانون
 ».شود مى برقرار )آنان توسط پرداختى بازنشستگى كسورات محل از (فرزندانشان درخصوص مشمول مردان همانند

 تـأمين  و لـشكري  كـشوري،  بازنشـستگي  يهـا  صـندوق  مـشمولين  ذكـور  فرزندان سن اصالح نقانو به  :نك ـ2
؛ مـاده واحـده قـانون اصـالح      15/2/1387 مصوب درماني خدمات از برخورداري در ها صندوق ساير و اجتماعي
ــانون اجــازه پرداخــت 2تبــصره  ــاده واحــده ق  مــورخ 22، 13/7/1382 مــورخ 301، 22/10/1381مــصوب ...  م

 . هيأت ديوان عدالت اداري31/2/1382



  

  
   82  مجموعه كامل قوانين و مقررات تأمين اجتماعي     

  

افزايش خواهد يافت و در هرحال بازماندگان بيمه شـده از صددرصـد مـستمرى      
  .بازماندگان متوفى استفاده خواهند كرد

ـ  منظور از مستمرى استحقاقى بيمـه شـده متـوفى مـستمرى حـين فـوت او        تبصره 
در مورد بيمه شدگانى كه دراثر هر نوع حادثه يا بيمارى فوت شوند، مستمرى              . باشد  مى

استحقاقى عبارت است از مستمرى كه براى بيمه شده ازكارافتـاده كلـى حـسب مـورد                 
  .شود برقرار مى
 تـأمين «زينه كفن و دفن او از طرف سـازمان          شده فوت كند ه     هرگاه بيمه ـ    84ماده  

   1.پرداخت خواهد شد» خدمات درمانى
  

 مندى فصل نهم ـ ازدواج و عائله  

  ماه يككند مبلغى معادل   مىبه بيمه شده زن يا مرد كه براى اولين بار ازدواجـ  85ماده 
  :دشو متوسط مزد يا حقوق با رعايت شرايط زير به عنوان كمك ازدواج پرداخت مى

  .ـ در تاريخ ازدواج رابطه استخدامى او با كارفرما قطع نشده باشد1
ـ ظرف پنج سال قبل از تاريخ ازدواج حداقل حق بيمه هفتصدوبيست روز كـار را                2

  .به سازمان پرداخته باشد
  .ـ عقد ازدواج، دايم بوده و در دفتر رسمى ازدواج به ثبت رسيده باشد3

وضوع اين ماده عبارت است از جمـع دريـافتى بيمـه            مزد يا حقوق متوسط م      ـ1تبصره  
  .24شده ظرف دوسال قبل از ازدواج كه به مأخذ آن حق بيمه پرداخت شده است تقسيم بر

در صورتى كه طرفين عقد ازدواج واجد شرايط مذكور در اين ماده باشند               ـ2تبصره  
  .كمك ازدواج به هر دو نفر داده خواهد شد

شـود    دى منحصراً تـا دو فرزنـد بيمـه شـده پرداخـت مـى              من  كمك عائله ـ    86ماده  
  :مشروط بر آنكه

                                                 
 مـورخ  19273/5014 شماره پيشنهاد«: دارد مي مقرر اجتماعى تأمين عالى شوراى 20/11/1386 مورخ مصوبه ـ1

 و بازنشـسته  بگيـران  مـستمرى  همـسر  فوت بابت دفن و كفن هزينه پرداخت درخصوص سازمان 14/11/1386
 حـداقل  معادل وى همسر و اصلى شده بيمه براى دفن و كفن نههزي كه نمود مقرر شورا و مطرح كلى ازكارافتاده
 تـأمين  عالى شوراى 13/11/1387مورخ مصوبه همچنين .»گردد پرداخت آنها از يك هر فوت سال ماهانه دستمزد
 ايـن  در وى همـسر  و اصـلى  شده بيمه از منظور دفن و كفن هزينه پرداخت درخصوص«: دارد مي مقرر اجتماعى
 ».باشد مى آنان از يك هر همسر و كلى ازكارافتادگان و بازنشستگان شدگان، يمهب از اعم مصوبه
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  .ـ بيمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بيمه هفتصدوبيست روز كار را داشته باشد1
ـ سن فرزندان او از هجده سال كمتر باشد و يا منحصراً به تحصيل اشـتغال داشـته        2

 طبـق گـواهى كميـسيون       باشند تا پايان تحصيل يا در اثر بيمارى يا نقص عـضو           
منـدى    ميزان كمك عائلـه   .  اين قانون قادر به كار نباشند      91پزشكى موضوع ماده    

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

باشـد و بايـد در موقـع          مندى به عهده كارفرمـا مـى        پرداخت كمك عائله  ـ    87ماده  
  .شده پرداخت شود داخت مزد يا حقوق به بيمهپر

ـ  مندى اختالفى بين بيمه شده و كارفرما   هرگاه در مورد پرداخت كمك عائلهتبصره 
   2.حاصل شود به طريق مذكور در فصل حل اختالف قانون كار عمل خواهد شد

                                                 
 مصوب وزيران هيأت ...بازماندگان جزئى، و كلى ازكارافتادگى بازنشستگى مستمرى مورد در تصويبنامه:  نك ـ1

 كمـك  پرداخت ،اجتماعى تامين قانون 2 ماده 12 بند موجب به مستمريها، 9 شماره بخشنامه نيز و 11/12/1370
 .باشد مى كارفرما وظايف از مندى عائله

  .دارد اختصاص اختالف حل مراجع به )نهم فصل (كار قانون 166 تا 157 مواد ـ2
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 فصل دهم ـ مقررات كلى راجع به كمكها  

.  محيط كار به عهده كارفرمايـان اسـت        انجام خدمات بهداشتى مربوط به    ـ    88ماده  
آور از قبيـل گازهـاى سـمى، اشـعه و غيـره               شدگانى كه در محيط كار با مواد زيـان          بيمه

 خـدمات   تـأمين « از طـرف سـازمان       يـك بـار   تماس داشته باشند بايد حداقل هر سـال         
   1.معاينه پزشكى شوند» درمانى

ى اجتماعى يا بـه موجـب ايـن         ها    هافرادى كه به موجب قوانين سابق بيم      ـ    89ماده  
شوند و افراد بالفصل خانواده آنهـا همچنـين           قانون بازنشسته و يا ازكارافتاده شده يا مى       

دارنـد بـا پرداخـت دودرصـد از مـستمرى             افرادى كه مستمرى بازماندگان دريافت مـي      
 ايـن قـانون توسـط       3دريافتى از خدمات درمانى مـذكور در بنـدهاى الـف و ب مـاده                

التفـاوت وجـوه پرداختـى        مابـه . برخوردار خواهند شد  »  خدمات درمانى  تأمين«سازمان  
 درمـان   تـأمين شدگان موضوع اين ماده تا مبـالغى كـه طبـق ضـوابط قـانون                  توسط بيمه 

  . خواهد شدتأمينمستخدمين دولت بايد پرداخت شود از طرف سازمان، 
مانى متناسـب بـا     افراد شاغل در كارگاهها بايـد قابليـت و اسـتعداد جـس            ـ    90ماده  

 بدين منظور كارفرمايان مكلفند قبل از به كار گماردن آنهـا  .كارهاى مرجوع داشته باشند 
  .ترتيب معاينه پزشكى آنها را بدهند

در صورتى كه پس از استخدام مشمولين قانون معلوم شود كـه نامبردگـان در حـين                 
ر معاينه پزشكى آنها تعلـل      استخدام قابليت و استعداد كار مرجوع را نداشته و كارفرما د          

كرده است و بالنتيجه بيمه شده دچار حادثه شده و يـا بيمـاريش شـدت يابـد سـازمان                    
و اين سازمان مقررات اين قانون را دربـاره بيمـه شـده اجـرا و        »  خدمات درمانى  تأمين«

   2. اين قانون مطالبه و وصول خواهند نمود50ى مربوط را از كارفرما طبق ماده ها  ههزين
براى تعيين ميزان ازكارافتادگى جـسمى و روحـى بيمـه شـدگان و افـراد                ـ    91ماده  

ترتيب تشكيل . خانواده آنها كميسيونهاى بدوى و تجديدنظر پزشكى تشكيل خواهد شد        
و تعيين اعضا و ترتيب رسيدگى و صدور رأى براساس جدول ميزان ازكارافتادگى طبق              

                                                 
 دارد اختصاص كار وبهداشت فنى حفاظت به كار قانون 95 تا 85 مواد ـ1
 و دولـت  مـستخدمين  درمـانى  خدمات تأمين قانون 4 ماده موضوع فنى شوراى تشكيل قانون اليحه موجب به ـ2

 بندهاى اجراى به اجتماعى تأمين سازمان الزام قانون و12/9/1358 مصوب درمانى خدمات تأمين سازمان انحالل
  .است منتفى »درمانى خدمات تأمين سازمان« عبارت 21/8/1368 مصوب اجتماعي تأمين قانون 3 مادة ب و الف
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بـه   خـدمات درمـانى      تأمينسازمان  و   اين سازمان    اى خواهد بود كه به پيشنهاد       نامه  آئين
   1.رسد تصويب شوراى عالى مي

به منظور نظارت بر حسن اجراى وظايف درمـانى ناشـى از اجـراى ايـن                ـ    92ماده  
در »  اجتمـاعى  تـأمين وزير رفـاه و     «قانون سه نفر از كارشناسان بيمه درمانى به انتخاب          

 خدمات درمـانى    تأمين قانون   4ضوع ماده    خدمات درمانى مو   تأمينشوراى فنى سازمان    
   2.مستخدمين دولت عضويت خواهند يافت

تغيير ميزان ازكارافتادگى در موارد زير مستلزم تجديدنظر در مبلغ مستمرى           ـ    93ماده    
   3:باشد مى

ـ مستمرى ازكارافتادگى كلى در صورت از بين رفتن شرايط ازكارافتادگى كلى بـه              1
در صـورتى كـه تقليـل ميـزان         . شود  بگير قطع مى    رىمحض اشتغال مجدد مستم   

 ايـن قـانون باشـد       74 و   73ازكارافتادگى ناشى از كار به ميزان منـدرج در مـواد            
حسب مورد مستمرى ازكارافتادگى جزئى ناشى از كار يا غرامـت نقـص عـضو               

  .پرداخت خواهد شد

                                                 
 و دولـت  مـستخدمين  درمـانى  خدمات تأمين قانون 4 ماده موضوع فنى شوراى تشكيل قانون اليحه موجب به ـ1

 بندهاى اجراى به اجتماعى تأمين سازمان الزام قانون و12/9/1358 مصوب درمانى خدمات تأمين سازمان انحالل
 منتفـى  مـاده  درمـانى  خدمات تأمين سازمان« عبارت 21/8/1368مصوب اجتماعي تأمين قانون 3 مادة ب و الف
 اجتمـاعى  تـأمين  قـانون  91 مـاده  موضـوع  تجديدنظر و بدوى پزشكى كميسيونهاى اجرايى نامه يينآ  :نك. است

 دادنامـه  ،اجتمـاعى  تـأمين  عـالى  شـوراى   2/5/1378 و6/7/1367 مـصوب  آن، اصـالحيه  و 6/3/1366 مـصوب 
 خـاص  مقـررات  وضـع  ممنوعيت درخصوص اداري عدالت ديوان عمومى هيأت 18/6/1380 مورخ 193شماره

 ؛غيرصالح مراجع توسط ازكارافتادگى مستمرى از آنان برخوردارى و پزشكى كميسيونهاى به شدگان معرفى ىبرا
 كميـسيون  صـالحيت  عـدم  درخـصوص  ادارى عـدالت  ديـوان  عمـومى  هيأت 29/3/69 مورخ85 شماره دادنامه

 پزشكى جديدنظرت و بدوى كميسيونهاى ناحيه از شده اخذ تصميمات به رسيدگى جهت پزشكى ويژه تجديدنظر
 كميـسيون  نظـر  اعتبـار  درخـصوص  23/3/77 مـورخ  61 شماره دادنامه ؛ اجتماعى تأمين قانون  91ماده در مقرر

 قيـد  حـذف  درخـصوص  17/2/1385 مـورخ  79 شـماره  دادنامه آن، تاريخ و نوع و بيمارى درخصوص پزشكى
 61. شماره دردادنامه »تاريخ«
 مفـاد  ،اجتماعى تأمين قانون 3 ماده ب و الف بندهاى اجراى به اجتماعى تأمين سازمان الزام قانون موجب به ـ2

 .است شده جايگزين )بعد به 4 مواد( اجتماعى تأمين سازمان الزام قانون اجرائى نامه آيين فعالً و منتفى مزبور ماده
 كـار  از ناشـى  جزئـى  ازكارافتـادگى  مـستمرى  كننـدگان  دريافـت  مـستمرى  افـزايش  بـه  راجـع  قـانون : نـك  ـ3

 مجموع و جزئى و كلى ازكارافتادگى بازنشستگى، ىها مستمرى افزايش به راجع تصويبنامه ،15/10/1362مصوب
 اجتمـاعى  تـأمين  بگيـران  مستمرى حقوق افزايش به راجع تصويبنامه ،15/12/1372 مصوب بازماندگان مستمرى
 و كلى ازكارافتادگى، ازنشستگى،ب ىها مستمرى كليه حقوق افزايش درخصوص تصويبنامه ،28/12/1373 مصوب
 .وزيران هيأت 31/2/1376 مصوب اجتماعى تأمين بازماندگان مستمرى مجموع و جزئى
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ون ظـرف    ايـن قـان    73ـ مستمرى ازكارافتادگى جزئى ناشى از كار موضـوع مـاده            2
در صـورتى كـه در نتيجـه    . باشـد  پنجسال از تاريخ برقرارى قابل تجديدنظر مـى       

باشد مـستمرى   تجديدنظر معلوم گردد كه بيمه شده فاقد يكى از شرايط مقرر مى     
 ايـن قـانون شـناخته شـود         74او قطع خواهد شد و در صورتى كه مشمول ماده           
  .غرامت مذكور در آن ماده را دريافت خواهد نمود

ـ هرگاه ميزان ازكارافتادگى جزئى ناشى از كار افـزايش يابـد و ايـن تغييـر نتيجـه                   3
حادثه منجر به ازكارافتادگى باشد مستمرى ازكارافتادگى جزئى حسب مـورد بـه             
مستمرى كلى ناشى از كـار تبـديل و يـا ميـزان مـستمرى ازكارافتـادگى جزئـى                   

  .افزايش خواهد يافت
و يا چند كمـك نقـدى موضـوع ايـن قـانون بـه               هرگاه براى يك مدت د    ـ    94ماده  

شده تعلق گيرد فقط كمك نقدى كه ميزان آن بيشتر است پرداخت خواهد شـد بـه                   بيمه
مندى و نـوزاد كـه دريافـت آنهـا مـانع اسـتفاده از سـاير                   استثناى كمك ازدواج و عائله    

  .كمكهاى مقرر نخواهد بود
شـده از مزايـاى قـانونى         بيمهافراد تحت تكفل بيمه شدگان در ايام خدمت سربازى          

سازمان موظف است حق بيمـه ايـن افـراد را           . ى اجتماعى برخوردار خواهند بود    ها    هبيم
   1. خدمات درمانى به سازمان مزبور پرداخت نمايدتأمينطبق نرخ سازمان 

مدت خدمت وظيفه مشمولين اين قانون پس از پايان خـدمت و اشـتغال              ـ    95ماده  
ل اين قـانون جـزو سـابقه پرداخـت حـق بيمـه آنهـا منظـور             مجدد در مؤسسات مشمو   

   2.شد  خواهد
ى بازنشستگى، ازكارافتـادگى    ها  سازمان مكلف است ميزان كليه مستمرى     ـ    96ماده  

                                                 
 و دولـت  مستخدمين درمانى خدمات تأمين قانون 4 ماده موضوع فنى شوراى تشكيل قانونى اليحه موجب به ـ1

 اجتماعى تأمين سازمان الزام قانون واحده هماد 2 تبصره و 12/9/58 مصوب درمانى خدمات تأمين سازمان انحالل
 نـرخ  طبـق  را افـراد  ايـن  بيمه حق است موظف سازمان«از بود عبارت كه ماده اين پايانى متن ،21/8/68 مصوب
 مـورخ  247 ش دادنامه نك نيز است، شده منتفى »نمايد پرداخت مزبور سازمان به درمانى خدمات تأمين سازمان

18/5/85 . 
  28/3/1385 مـورخ  استفـساريه  قـانون  موجـب  ،به30/1/1383مورخ اصالحى كار قانون 14 ماده:نك همچنين ـ2

 مـذكور  قـانون  مشمول نيز پردازند مى مذكور سازمان به بيمه حق كه اجتماعى تأمين قانون مشمولين كليه مجلس،
 و  20/10/1386 رخمو 1130 ، 18/6/1386 مورخ 420 ،28/11/1386 مورخ 1398–1397 يها  دادنامه نيز هستند،
 .اداري عدالت ديوان عمومي هيأت 5/7/82 مورخ 1331
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 يـك بـار   كلى و مجموع مستمرى بازماندگان را در فواصل زمانى كه حـداكثر از سـالى                
هيأت وزيران بـه همـان نـسبت    كمتر نباشد با توجه به افزايش هزينه زندگى با تصويب   

   1.دهد افزايش
  

 فصل يازدهم ـ تخلفات ـ مقررات كيفرى  

ى خـالف واقـع يـا بـا توسـل بـه       هـا  هركس به استناد اسناد و گواهى ـ    97ماده  
عناوين و وسايل تقلبى از مزاياى مقرر دراين قانون به نفع خـود اسـتفاده نمايـد يـا                   

ص ثالث را از مزاياى مذكور فراهم سازد        موجبات استفاده افراد خانواده خود يا شخ      
 خـدمات   تـأمين سـازمان   به پرداخت جزاى نقدى معادل دو برابر خسارات وارده به           

 روز تـا شـشماه      61اى از      اين سازمان و در صورت تكرار به حبس جنحـه           يا درمانى
   2.محكوم خواهد شد

   3.لغو شده استـ  98ماده 
   4.لغو شده استـ  99ماده 

                                                 
 مـصوب  كار از ناشى جزئى ازكارافتادگى مستمرى كنندگان دريافت مستمرى افزايش به راجع قانون رعايت با ـ1

 جـواز  عـدم  درخـصوص  ادارى عدالت ديوان عمومى هيأت 23/12/1383 مورخ 671 شماره دادنامه ؛15/10/62
 تـأمين  قانون 96 ماده با مغايرت ازحيث مستمرى برقرارى ماههاى نسبت به شرايط واجد افراد مستمرى افزايش

 4/8/1382مـورخ  288 شـماره  دادنامـه ؛ )وزيران هيأت 26/12/1380 مورخ تصويبنامه آخر سطر ابطال( اجتماعى
 مكـسوره  سوم يك به نسبت اجتماعى تأمين قانون96  ماده موضوع سنواتى افزايش تسرى ممنوعيت درخصوص

  23/12/83 مـورخ  411 و410 ، 409شـماره  دادنامـه  ؛)1378 لغايـت  1373 سـال  از( 1379 سـال  از ماقبـل  بـه 
 با مغايرت حيث از مستمرى برقرارى ماههاى نسبت به شرايط واجد افراد مستمرى افزايش جواز عدم درخصوص

 .اجتماعى تأمين قانون 96 ماده
 دارنـد  كـارگر  نفر 5 حداكثر كه كارفرمايانى بيمه سهم پرداخت از معافيت قانون احدهو ماده 2 تبصره :نك نيز ـ2

 يـا  درمـانى  خدمات تأمين سازمان« عبارت درمانى، خدمات تأمين سازمان انحالل به توجه با ،16/12/61 مصوب
 .است منتفى »اين

 اجتمـاعى  تـأمين  قـانون  در رجمنـد  بهـره  و جـرايم  و خـسارات  دريافت منع قانون طبق 100 و 99 ،98 مواد ـ3
 گرديـده  جـايگزين  با اصالحات بعـدي  9/5/1373 مصوب جرايم دريافت قانون و شده لغو 13/4/1361مصوب
 قـانون  موضـوع  بيمـه  حـق  قـانون  ايـن  در مقـرر  موعـد  در كـه  كارفرمايانى«:  از بود عبارت 98 ماده متن .است

 روز هـر  بـراى  افتـاده  عقب مبلغ هزار در نيم معادل مبلغى تپرداخ به بيمه حق تأديه بر عالوه ننمايند راپرداخت
 وصـول  قـانون  ايـن  50 مـاده  در مقـرر  ترتيـب  به نيز خسارت اين .بود خواهند ملزم تأخير خسارت بابت تأخير

  ».خواهدشد
 ترتيـب  مـورد  در قـانون  ايـن  تـصويب  تـاريخ  از يكـسال  ظرف كه كارفرمايانى«  :از بود عبارت 99 ماده متن ـ4

       خـسارت  تأديـه  از نماينـد  توافـق  سـازمان  بـا  خـود  1354 فـروردين  از قبل به متعلق  معوقه بدهى اختپرد
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   1.لغو شده استـ 100ماده 
 سازمان مكلف است به صـورت مـزد ارسـالى از طـرف كارفرمـا ظـرف                  ـ101ماده  

ششماه از تاريخ وصول رسيدگى كند و در صورتى كه از لحاظ تعداد بيمـه شـدگان يـا                   
ميزان مزد يا حقوق يا كار اختالفى مشاهده نمايد مراتب را بـه كارفرمـا ابـالغ كنـد در                    

تواند از هيأتهاى تشخيص موضوع مواد       مى ر سازمان نباشد  صورتى كه كارفرما تسليم نظ    
 نظر سـازمان    تأييدهرگاه رأى هيأت مبنى بر      .  اين قانون تقاضاى رسيدگى كند     44 و   43

تأديـه خـسارتى معـادل يـك دوازدهـم          «باشد كارفرما عالوه بر پرداخت حق بيمـه بـه           
 طريق صدور اجرائيه وصول  اين قانون از  50 كه طبق ماده     »التفاوت ملزم خواهد بود     مابه

   2.خواهد شد
در صورتى كه كارفرما يا نماينده او از اقدامات بازرس سازمان جلوگيرى            ـ  102ماده  

نموده يا از ارايه دفاتر و مدارك مربوط و تسليم رونوشت يـا عكـس آنهـا بـه بـازرس                     
 .خوددارى كند به جزاى نقدى از پانصد ريال تـا ده هـزار ريـال محكـوم خواهـد شـد                    

                                                                                                                   
بـه  سـازمان  تـشخيص  به كه كارفرمايانى فوق يكسال مدت ظرف همچنين .بود خواهند معاف وجرايم تأخير 

 كمكهاى از قسمتى از استفاده انامك عمالً آنان كارگران آنكه يا و باشند مى معترض خود سابق ىها بدهى پرداخت
 هيأتهـاى  .نماينـد  مراجعـه  44 و 43 مواد در مقرر مطالبات تشخيص هيأتهاى به توانند مى اند نداشته مقرر قانونى
 خواهنـد  اتخـاذ  مقتـضى  تـصميم  و نمـوده  رسيدگى شود  مىابراز كارفرما طرف از كه مداركى و داليل به مذكور
 مجـدد  رسيدگى قابل موضوع سازمان يا و كارفرما تقاضاى به ريال هزار دويست بر زايد ىها بدهى مورد در.كرد

 درخواسـت  بـه  تواننـد  مـى  الذكر فوق هيأتهاى .است االجرا الزم و قطعى متخذه تصميم و بوده تجديدنظر درهيأت
ـ  بايـد  كارفرمـا  مـدت  ايـن  در و بدهند ماهانه قسط 36 در حداكثر را او بدهى پرداخت ترتيب كارفرما  ميـزان  هب

 ناشـى  قطعيـت  اينكـه  از اعـم  قطعى ديون مورد در .بپردازد سازمان به بهره خود بدهى مانده به نسبت درصد12
 مربـوط  و بوده قانون اين 44 و 43 مواد موضوع هيأتهاى آراء صدور يا و قانون در مقرر اعتراض مهلت ازانقضاى

 اصل پرداخت ترتيب قانون اين تصويب تاريخ تا بوطمر كارفرماى كه صورتى در باشد، 1354 فروردين از قبل به
 بـه  مربـوط  ديـون  مورد در .بود خواهد معاف ننموده پرداخت كه تأخير خسارت تأديه از باشد داده را خود بدهى
 كـه  خـود  بـدهى  پرداخـت  ترتيـب  اجـراى  و تعهـدات  انجـام  از كارفرمـا  كه صورتى در 1354 فروردين از قبل

 .بود خواهد وصول قابل شده بخشوده خسارات و جرايم كليه نمايد تخلف گرفته قرار سازمان موردموافقت
 قـانون  در مـذكور  ترتيـب  بـه  حقـوق  يـا  مزد صورت تنظيم از كه كارفرمايانى«: از بود عبارت 100 ماده متن ـ1
 بـه  را شـدگان  بيمـه  مـزد  صـورت  39 ماده در مقرر موعد در كه كارفرمايانى و كنند خوددارى مربوط نامه آيينو

 عمـل  مـزد  صـورت  ارسـال  مورد در شود مى معين سازمان قبلى موافقت با كه ترتيبى به يا ندارند ارسال سازمان
 ايـن  بود، خواهند ملزم اند نداده مزد صورت كه ماهى آن بيمه حق دوازدهم يك معادل خسارتى پرداخت به نكنند

 .»شد خواهد وصول اجرائيه صدور طريق از قانون اين 50 ماده طبق خسارت
 دريافـت  قـانون  و شـده  حذف 13/4/68 مصوب خسارات دريافت منع قانون طبق ماده اين موضوع خسارات ـ2

 .است شده جايگزين آن بعدى اصالحات و اسالمى شوراى مجلس  5/9/73 مصوب نقدى جرائم
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   1.گزارش بازرسان سازمان در اين خصوص در حكم گزارش ضابطين دادگسترى است
كارفرمايانى كه عمداً وجوهى زايد بر ميزان مقرر در اين قانون به عنـوان  ـ   103ماده  

حق بيمه از مزد يا حقوق و مزاياى بيمه شـدگان برداشـت نماينـد عـالوه بـر الـزام بـه                       
   2. روز تا ششماه محكوم خواهند شد61ى از ا استرداد وجوه مذكور به حبس جنحه

باشـد و     وجوه و اموال سـازمان در حكـم وجـوه و امـوال عمـومى مـى                ـ    104ماده  
هرگونه برداشت غيرقانونى از وجوه مذكور و تصرف غيرمجاز در اموال آن اختالس يـا               

   3.تصرف غيرقانونى است و مرتكب طبق قوانين كيفرى تعقيب خواهد شد
ليه كسانى كه گواهى آنان مجوز استفاده از مزاياى مقرر در ايـن قـانون       كـ    105ماده  

باشد در صورت صدور گواهى خالف واقع عالوه بر جبران خسارت وارده به حبس                مى
  . روز تا ششماه محكوم خواهند شد61اى از  جنحه

كليه خسارات و وجوه حاصل از جرايم نقدى مقـرر در ايـن قـانون بـه                 ـ    106ماده  
  .ازمان واريز و جزء درآمدهاى آن منظور خواهد شدحساب س
به شكايات و دعاوى سازمان در مراجع قضايى خارج از نوبت رسيدگى            ـ    107ماده  

  .خواهد شد
 پـس   مـاه  يككارفرمايانى كه حق بيمه قطعى شده بيمه شدگان را ظرف ـ   108ماده  

ن بـا موافقـت سـازمان      از ابالغ آن از طرف سازمان نپردازند يا ترتيب بـراى پرداخـت آ             
  . اين قانون محكوم خواهند شد97ندهند به دوبرابر خسارت مذكور در ماده 

در صورتى كه كارفرما شخص حقوقى باشد، مسووليتهاى جزايـى مقـرر            ـ    109ماده  
در اين قانون متوجه مديرعامل شركت يا هر شخص ديگرى خواهد بود كه در اثر فعـل                 

  .يان سازمان يا بيمه شدگان فراهم شده استيا ترك فعل او موجبات ضرر و ز

                                                 
 مورخ7694/7 هشمار نظريه كيفرى، دادرسى آيين قانون 15 ماده :نك دادگسترى ضابطين تعريف درخصوص ـ1
 .قضاييه قوه حقوقى اداره  9/10/1380
 1367. مصوب ارتشاء مرتكبين مجازات تشديد قانون و اسالمى مجازات قانون 598 ماده: نك ـ2
 شـوراي  مجلـس  28/6/1364 مـصوب  كالهبـردارى  و اخـتالس  ارتـشاء  مرتكبين مجازات تشديد قانون :نك ـ3

 .نظام مصلحت تشخيص مجمع 15/9/1367 اسالمي
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 فصل دوازدهم ـ مقررات مختلف  

سازمان از  )  اجتماعى تأمين اليحه قانونى اصالح قانون تشكيل سازمان        5ماده  (ـ    110ماده  
پرداخت هرگونه ماليات و عوارض اعم از حقوق و عوارض گمركى و سود بازرگانى و               

   1.عاف استغيره و پرداخت هزينه دادرسى دعاوى م
ى اجتمـاعى سـابق،   هـا   همعافيتهاى موضوع اين مـاده شـامل سـازمان بيمـ         ـ1تبصره  

  . اجتماعى سابق نيز خواهد بودتأمين اجتماعى سابق و صندوق تأمينسازمان 
كليه كاركنان سازمان از لحاظ پرداخت ماليـات و عـوارض بـر حقـوق و                  ـ2تبصره  

  .د بودمزايا مانند مستخدمين رسمى دولت خواهن
مستمرى ازكارافتادگى كلى و مستمرى بازنشستگى و مجمـوع مـستمرى           ـ    111ماده  

   2.بازماندگان در هرحال نبايد از حداقل مزد كارگر عادى كمتر باشد

                                                 
 كـرده  تغيير 13/4/1358مصوب اجتماعى تأمين سازمان تشكيل قانون اصالح قانونى اليحه موجب به ماده اين ـ1

 و غيـره  و ازنوسـازى  اعـم  عـوارض  و ماليـات  هرگونـه  پرداخت از سازمان«: است بوده چنين قديم متن .است
 و حقـوق  ازپرداخـت  درمانى اتخدم تأمين سازمان و سازمان همچنين .است معاف دعاوى تمبر هزينه پرداخت
 مـورد  قـبالً  آنهـا  معافيت كه ها درمانگاه و ها بيمارستان لوازم و تجهيزات و داروها از قسمت آن گمركى عوارض

 نيز مستقيم، مالياتهاى قانون 139 ماده ج بند ،»بود خواهد معاف است گرفته قرار دارايى و اقتصادى وزارت تأييد
 بيمـه  سـازمان  و بازنشـستگى  انداز پس هاى صندوق غيرنقدى و نقدى دريافتى داياىه و ها كمك« :دارد مي مقرر

 و كارفرمـا  و كاركنـان  سـهم  بازنشـستگى  حـق  و بيمه حق همچنين و اجتماعى تأمين سازمان و درمانى خدمات
 از بخـشى  تنظـيم  قـانون 3 مـاده  :نك نيز ،»است معاف ماليات پرداخت از آنها توسط مربوط دريافتى ىها جريمه
 »ى« بنـد  ، 26/5/82 مـصوب  سوم توسعه برنامه قانون 113 ماده اصالح و كشور صنايع نوسازى تسهيل مقررات
 90 مـاده  لغـو  واحده ماده گمركى، امور قانون 37 ماده ،25/12/1384مصوب 1385 سال بودجه قانون يك تبصره
 توسـط  عوارض پرداخت رورتض درخصوص 16/3/1367 مورخ 51 شماره دادنامه و عمومى، محاسبات قانون

 عـدم  قـضايى  رويـه  دادرسـى،  هزينه پرداخت از سازمان معافيت درخصوص .ها شهردارى و نهادها ،ها وزارتخانه
 503 ماده به توجه با« است داده نظر چنين مورد اين در قضاييه قوه حقوقى اداره .است پذيرفته را سازمان معافيت
 از برخى وصول قانون 3 ماده در مندرج ميزان به دادگاه به تقديمى هاى استدادخو هزينه مدنى دادرسى آيين قانون

 هـر  بـه  بايـد  مـذكور  قانون 53 ماده1 بند طبق و است شده تعيين معين موارد در آن مصرف و دولت درآمدهاى
 عىمرج هيچ كلى و عام قانون اين طبق چون و شود مى الصاق دادرسى هزينه بحث مورد قانون برابر دادخواست

 قـانون  ايـن  529 ماده موجب به مغاير قوانين و نشده معاف دادرسى هزينه پرداخت از غيردولتى و دولتى از اعم
 مگـر  نيـستند  معـاف  دادرسى هزينه پرداخت از ديگرى سازمان هيچ و دولتى نهادهاى و دوائر لذا .است منسوخ
 110 ماده در مذكور حكم اينكه به نظر رسد مي نظر به وجود اين با ،»شوند معاف موخرى قانون موجب به اينكه
 است عام حكم يك مدنى، دادرسى آيين قانون 53 ماده 3 بند حكم و بوده خاص حكم يك اجتماعى تأمين قانون

 مقدم خاص بين تعارضى اصوالً و زند مي تخصيص را عام حكم القاعده علي خاص حكم اصولى، قواعد مطابق و
 مـدني  دادرسـى  آيـين  قـانون  529 ماده مشمول اجتماعى تأمين قانون 110 ماده فتگ بايد لذا نيست، موخر عام و

 .بود نخواهد
 .كار قانون 41 ماده :نك دستمزد حداقل تعيين درخصوص ـ2
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بيمه شدگانى كه به موجب اين قانون مستمرى يا كمك نقدى ديگرى از             ـ    112ماده  
 پرداخـت هرگونـه ماليـات معـاف         كنند نسبت به وجوه دريـافتى از        سازمان دريافت مى  

  .باشند مى
كليه كاركنان سازمان از لحاظ پرداخت ماليات و عـوارض بـر حقـوق و             ـ    113ماده  

 اليحه قانونى اصالح    5 ماده   2تبصره  . (مزايا مانند مستخدمين رسمى دولت خواهند بود      
   1.)اجتماعى  تأمينقانون تشكيل سازمان 

بـراى احتـساب مـستمرى بازنشـستگى        ضوابط سـنى و مـدت خـدمت         ـ    114ماده  
كاركنان سازمان قبل از موعد مقرر تابع ضوابط و مقررات قـانون اسـتخدام كـشورى و                 

حقوق بازنشستگى اين افراد برابر با متوسط       . تغييرات و اصالحات بعدى آن خواهد بود      
حقوق و مزاياى دريافتى دوسال آخر خدمت كه مأخذ پرداخت حق بيمـه بـوده اسـت                  

   2.باشد مى
ى هـا   هافرادى كه تا تاريخ تصويب ايـن قـانون طبـق قـوانين سـابق بيمـ               ـ    115ماده  

اجتماعى مستمرى در حق آنان برقرار شده است مستمرى خـود را از سـازمان دريافـت       
  . در مورد مشمولين اين ماده نيز رعايت خواهد شد96مفاد ماده . خواهند داشت

 بيمه شده از نظر تعهدات مذكور در مـاده          سوابق پرداخت حق بيمه افراد    ـ    116ماده  
يك اين قانون نزد شركت سهامى بيمه ايران، بنگاه رفاه اجتماعى صندوق تعاون و بيمـه           

ى اجتماعى و همچنـين     ها    هى اجتماعى كارگران و سازمان بيم     ها    هكارگران و سازمان بيم   
در اين قانون جزء سابقه     اند براى استفاده از مزاياى مذكور         افرادى كه بيمه اختيارى بوده    

  :آنان محسوب خواهد شد مشروط بر اينكه
اى كه بيمه شده در آن به كار اشتغال داشـته اسـت كـارگران و                  ـ كارگاه يا مؤسسه   1

كارمندان خود را نزد يكى از مؤسسات مذكور بيمه نموده باشد و اشـتغال بيمـه                
  .شده نيز در آن كارگاه يا مؤسسه مسلم باشد

                                                 
 گرديـده  منـسوخ  13/4/1358 مـصوب  اجتمـاعى  تأمين سازمان تشكيل قانون اصالح قانونى اليحه موجب به ـ1

 مزايـا  و حقـوق  بـر  عـوارض  و ماليـات  پرداخـت  لحـاظ  از سـازمان  كاركنان كليه« :از بود عبارت آن متن .است
 تـأمين  سـازمان  تـشكيل  قـانون  اصالح قانونى اليحه 5 ماده 2 تبصره ؛»بود خواهند دولت رسمى مانندمستخدمين

 .است گرديده ماده اين جايگزين سابق متن همان با اجتماعى
 بازنشـستگى  مقـررات  اصـالح  قـانون  ،27/10/66 مـصوب  انـسانى  نيـروى  تعـديل  نحـوه  قـانون : نـك  -2

 8/7/86مصوب كشورى خدمات مديريت قانون آن،30/10/70 اصالحيه و13/2/68مصوب
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تقاضا در قـانونى كـه حـق بيمـه بـه موجـب آن پرداخـت گرديـده                   ـ كمك مورد    2
  .بينى شده باشد پيش

ى اجتماعى روسـتاييان و  ها  هميزان حق بيمه روستاييان مشمول قانون بيم     ـ    117ماده  
ى مربـوط بـه     هـا     ه هزينـ  تـأمين ترتيب وصول آن و انواع كمكهاى قانونى و منابع مـالى            

اى خواهد بود كـه بـه پيـشنهاد وزارت رفـاه و               امهن  شدگان روستايى به موجب آيين      بيمه
تـا زمـان تـصويب      . رسـد    اجتماعى به تصويب كميسيونهاى مربـوط مجلـس مـي          تأمين
ى اجتماعى روسـتاييان بـه      ها    هى موجود قانون بيم   ها    هنام  نامه مذكور مقررات و آيين      آيين

   1.قوت خود باقى است
 و  1339ى اجتمـاعى مـصوب      هـا     ه بيم از تاريخ اجراى اين قانون، قانون     ـ    118ماده  
ى بعضى از مستمرى بگيران مشمول قانون       ها  ى آن و قانون افزايش مستمرى     ها    هاصالحي

 آموزش فرزندان كارگران و سـاير قـوانينى كـه بـا ايـن               تأمينى اجتماعى، قانون    ها    هبيم
  .قانون مغايرت دارد ملغى است

 آمـوزش فرزنـدان     تـأمين  صـندوق    كليه تعهدات مالى و امـوال و دارايـى          ـ1تبصره  
  .شود كارگر به سازمان منتقل مى

 آموزش فرزندان كارگر به سـازمان منتقـل و تـابع            تأمينكاركنان صندوق     ـ2تبصره  
  .مقررات و نظامات استخدامى سازمان خواهند بود

ى اجتمـاعى كـه بـا ايـن قـانون           هـا     هى اجرايى قانون سابق بيم    ها    هنام  آيين  ـ3تبصره  
ى اجرايى اين قانون قابل اجرا      ها    هنام  ت نداشته باشد تا زمان تنظيم و تصويب آيين        مغاير
  .است

  

                                                 
 2تبـصره  ؛12/4/1384 مصوب اصالحى و 4/11/1383 مصوب عشاير و روستاييان بيمه اجرايى نامه آيين :نك ـ1

 وزيـر  ماده اين در ، 27/3/1383 مصوب اجتماعى مينتأ و رفاه جامع نظام ساختار قانون 3 ماده »د« بند و 3 ماده
 .است شده »مجلسين« جايگزين »مجلس« عبارت و شده بهداشت وزير جايگزين اجتماعى تأمين و رفاه



  
  

  بخش اول

  
  اجتماعى  تأمين قانون 

  و
  ى آنها  هنام آيين

  
  

  ها  هنام ـ آيين2
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    11نامه بيمه و بازنشستگى كاركنان سازماننامه بيمه و بازنشستگى كاركنان سازمان  ـ آيينـ آيين11
  13471347//22//77مصوب مصوب 

  
 نامه فصل اول ـ مشمولين آيين  

كاركنان ثابت، قراردادى و روزمزد حكمى سازمان و همچنين افراد خانواده           ـ    1ماده  
ى اجتمـاعى بـه ترتيـب مقـرر در ايـن            هـا     هبالفاصل آنها به شرح مندرج در قانون بيمـ        

  .ى اجتماعى استفاده خواهند كردها  هنامه از مزاياى بيم آيين
ـ  رات مربوطه در واحدهاى سازمان به كـار   افراد ديگرى كه با استفاده از اعتباتبصره 
شوند و همچنين افراد خـانواده بالفـصل مـشمول مقـررات عمـومى قـانون                  گمارده مى 

ى اجتماعى بوده و از طريق شعبه نمايندگى مربوطـه ماننـد سـاير بيمـه شـدگان                  ها    هبيم
  .سازمان از كمكهاى قانون استفاده خواهند كرد

شـوند مـشمول      مان منتقل يا مـأمور خـدمت مـى        كاركنان دولت كه به ساز    ـ    2ماده  
مقررات بيمه جزئى قـرار خواهنـد گرفـت و خـود و افـراد خـانواده بالفـصل آنـان از                      

نامه مقرر گرديده است استفاده خواهند كرد و در سـاير             كمكهاى درمانى كه در اين آيين     
  .موارد نيز مانند بيمه شدگان مرحله اول درباره آنان عمل خواهد شد

الزحمـه    نامه نبوده و حق بيمه از حقوق يـا حـق            افراد زير مشمول اين آيين    ـ    3ماده  
  :آنها كسر نخواهد شد

                                                 
 . 28/12/1386 مصوب سازمان استخدامي جديد نامه آئين بعد به 64 مواد: نك. 1
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كارمندان رسمى دولت يا سـاير مؤسـسات كـه خـدمت آنـان در سـازمان بـه                   ) الف
  .دارند العاده سازمانى دريافت مي صورت انتقال يا مأموريت نبوده و فقط فوق

خارج از واحدهاى سازمان براى سـازمان خـدمت         افرادى كه به موجب قرارداد      ) ب
  .نمايند مى

  وكالى دعاوى سازمان) ج

  قسمت دوم ـ حق بيمه
نامـه عبارتـست از هيجـده درصـد           حق بيمه مشمولين ماده يك ايـن آيـين        ـ    4ماده  

باشـد و     حقوق و مزاياى بيمه شده كه پرداخت پنج درصد آن به عهـده بيمـه شـده مـى                  
ت حقوق كسر خواهد شـد و سـيزده درصـد آن بـه عهـده                توسط سازمان هنگام پرداخ   

  .سازمان خواهد بود
نامه عبارتست از نه درصـد حقـوق و           حق بيمه مشمولين ماده دو اين آيين      ـ    5ماده  

باشـد و توسـط       مزاياى بيمه شده كه پرداخت دو نيم درصد آن به عهده بيمه شـده مـى               
 درصـد بقيـه بـه عهـده         سازمان هنگام پرداخت حقوق كسر خواهد شد و شـش و نـيم            

  .سازمان خواهد بود
يى كه به هر عنوان از طرف سـازمان         ها    هالعاد  حق بيمه به كليه وجوه و فوق      ـ    6ماده  

  :گيرد به استثناى موارد زير شود تعلق مى به مشمولين ماده يك و دو پرداخت مى
  ـ پاداش1
  ـ عيدى2
  يتالعاده مأمور العاده انتقال و فوق ـ هزينه سفر و فوق3
  ـ حق التضمين و كسر صندوق4
  ـ حق اوالد5
  گردد نامه پرداخت مى ـ وجوهى كه بابت كمكهاى مقرر در اين آيين6
  ـ هزينه اياب و ذهاب7

وجوهى كه به عنوان حق بيمه از حقوق و مزاياى كاركنان سازمان بر طبق              ـ    7ماده  
ز كمكهـاى مقـرر     باشد ولـو آنكـه بيمـه شـده ا           شود قابل استرداد نمى     مقررات كسر مى  

  .استفاده نكرده باشد
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  ها و حاملگى و وضع حمل و ازدواجيقسمت سوم ـ كمكهاى مربوط به حوادث و بيمار

نامه و افراد خانواده بالفصل آنان مخير هستند كه           كاركنان مشمول اين آيين   ـ    8ماده  
نگـاهى  در صورت ابتال به بيمارى و يا وقوع حادثه براى معالجه يكى از دو طريـق درما                

  .يا پزشك آزاد را انتخاب نمايند
در صورت انتخاب طريق درمانگاهى، استفاده كننده مانند ساير بيمه شـدگان توسـط         
واحدهاى درمانى سازمان تحت درمان قـرار خواهـد گرفـت و در ايـن صـورت كليـه                   

  .ى مربوط به عهده سازمان خواهد بودها  ههزين
ا انتخاب نمايد، موظف است به پزشكان و چنانچه استفاده كننده طريق پزشك آزاد ر 

 و مؤسسات درمانى منتخب سـازمان مراجعـه و بـه هزينـه شخـصى تحـت               ها    هداروخان
ى انجام شده به ترتيب مقرر در اين        ها    ه قسمتى از هزين   اين صورت در  (درمان قرار گيرد    

  .)نامه به بيمه شده پرداخت خواهد شد آيين
ـ  حدهاى تهران شميران و شهررى و افراد خـانواده   در حال حاضر كاركنان واتبصره 

تعمـيم ايـن طريـق دربـاره        . توانند از طريق پزشك آزاد استفاده نماينـد         بالفصل آنها مى  
كاركنان ساير واحدهاى سازمان با در نظر گرفتن امكانات و مقتضيات محلى منـوط بـه                

  .پيشنهاد اداره كل فنى و تصويب مديرعامل سازمان خواهد بود
بيمه شدگان سـازمان در هنگـام مرخـصى يـا مأموريـت و همچنـين افـراد                  ـ  9 ماده

خانواده بالفصل آنان در صورتى كه به شهرستانى كه طريق پزشـك آزاد در آنجـا اجـرا                  
توانند در مدت اقامت بـراى معالجـه يكـى از دو طريـق                شده است مسافرت نمايند، مى    

در .  مربوط تحت درمان قرار گيرند     درمانگاهى يا پزشك آزاد را انتخاب و طبق مقررات        
شوند نيز به ترتيب فوق عمل        الذكر اعزام مى    مورد بيمارانى كه براى معالجه به نقاط فوق       

  .خواهد شد
ـ      -10ماده   ، بيمارسـتانها، متخصـصين راديولـوژى،       هـا     هفهرسـت پزشـكان، داروخان

طرف اداره كل آزمايشگاهها و ساير مؤسسات درمانى مورد احتياج طريق پزشك آزاد از       
. فنى با همكارى اداره كل بهدارى تنظيم و به تصويب مديرعامل سازمان خواهـد رسـيد         

  .تجديدنظر در فهرست مزبور نيز به همين ترتيب انجام خواهد شد
گيـرد بـه      هزينه معالجاتى كه با استفاده از طريق پزشـك آزاد صـورت مـى             ـ  11ماده  

  :خت خواهد شدشرح زير از طرف سازمان به بيمه شده پردا
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 )الف
3
   بهاى دارو2

) ب
3
ى تخـت روز بيمارسـتان، اعمـال جراحـى،          هـا     هالعالج پزشـكان، هزينـ       حق 2

اى كـه بـه       ى درمـانى طبـق تعرفـه      هـا     هراديولوژى، آزمايشگاه دندانپزشكى و ساير هزين     
  .تصويب هيأت مديره خواهد رسيد

ر مورد بيمه شدگانى كه براى انجام مأموريت يا استفاده از مرخـصى بـه               دـ    12ماده  
خارج از كشور عزيمت نموده و خود يا افراد خانواده آنها تحت درمان قرار گيرند بايـد                 

در صورتى كه مدارك درمانى آنها بـه        .  يا تلگرافى به سازمان اعالم نمايند      كتباًمراتب را   
 اداره كل فنى سازمان قرار گيـرد هزينـه درمـان            أييدتگواهى سفارت ايران رسيده مورد      

و حكـم معـذوريت طبـق        طبق تعرفه مذكور در ماده يازده قابل پرداخـت خواهـد بـود            
  .مقررات صادر خواهد شد

بيمه شدگانى كه طبق مقررات تحت درمان قرار گرفته و معذوريت داشته            ـ    13ماده  
ام حقوق و مزاياى مستمر خود را بـه     باشند در دوازده ماه متوالى فقط مدت شش ماه تم         

عنوان حقوق ايام معذوريت دريافت خواهند نمود و در صورتى كه مدت معـذوريت از               
شش ماه تجاوز نمايد غرامت دستمزد ايام بيمارى بر حسب مـورد طبـق مـاده چهـل و                   

  .ى اجتماعى محاسبه و پرداخت خواهد شدها  ههفت يا ماده پنجاه و پنج بيم
داخت حقوق معذوريت يا غرامت دستمزد موكول به رعايـت مقـررات            پر  ـ1تبصره  

 آن توسـط اداره كـل فنـى         تأييدنامه و تجويز استراحت توسط پزشك معالج و           اين آيين 
  .دسازمان در مركز يا واحد مربوطه در شهرستانها و صدور حكم معذوريت خواهد بو

   معذوريت دريافت خواهند   كاركنان مسلول از ماه هفتم به بعد حقوق ايام          ـ2تبصره  
  .نمود

كاركنان سازمان در صورتى كه حائز شرايط مقـرر در مـاده چهـل و پـنج                 ـ    14ماده  
تواننـد ماننـد سـاير        ى اجتمـاعى باشـند مـى      هـا     هتبصره يك ماده پنجاه و يك قانون بيم       

اسـتفاده  ) پروتـز (شدگان سازمان از اعضاى مـصنوعى و وسـايل مخـصوص طبـى                بيمه
  .نمايند
كاركنان زن كه حداقل داراى پرداخت نود روز حق بيمه ظرف شش مـاه              ـ    15ه  ماد

قبل از وضع حمل باشند مجموعاً و حداكثر دوازده هفته قبل و بعد از وضع حمل حـق                  
استراحت و استفاده از كمك حاملگى را خواهند داشت و چنانچه بنا به تجويز پزشـك                
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ت بيشترى احتيـاج باشـد طبـق مقـررات       پزشك معتمد سازمان به استراح     تأييدمعالج و   
  .ى اجتماعى با آنان رفتار خواهد شدها  هبيمه بيمارى مقرر در قانون بيم

نامه طبق شرايطى كـه در مـاده پنجـاه و هـشت قـانون           مشمولين اين آيين  ـ    16ماده  
نامه مربوط مقرر شده است از كمك وضع حمل و لباس نوزاد            ى اجتماعى و آيين   ها    هبيم

  . خواهند نموداستفاده
 در مورد انجام معاينات و دوران باردارى چنانچه زن باردار به پزشك متخصص تبصره ـ

  .منتخب سازمان مراجعه نمايد، گواهى پزشك مذكور معتبر و مالك عمل خواهد بود

  قسمت چهارم ـ ازكارافتادگى و بازنشستگى و فوت

ه در مورد ساير بيمه شدگان مقـرر   نامه عيناً به ترتيبى ك      مشمولين اين آيين  ـ    18ماده  
ــانون بيمــ64 و 63 و 62 و 61 و 60 و 59ســت از مزايــاى منــدرج در مــواد  ى هــا  ه ق

  .مند خواهند شد اجتماعى بهره
 -وپـنج   نامـه طبـق مـواد شـصت         بازنشستگى مشمولين ماده يك اين آيين     ـ    19ماده  
انـد هريـك از بيمـه       تو  مـى  ى اجتماعى خواهد بود و سازمان     ها    هوشش قانون بيم    شصت

شدگان را كه به سن بازنشستگى رسيده و داراى ده سال سابقه پرداخت حـق بيمـه نيـز         
  .باشد با پرداخت مقررى كه از نصف حقوق متوسط آنان كمتر نباشد بازنشسته نمايد

نامـه بازمانـدگان آنهـا بـه       در صورت فوت هر يك از مشمولين اين آيـين         ـ    20ماده  
ى اجتماعى مقـرر اسـت      ها    هصت و هشت و شصت و نه قانون بيم        ترتيبى كه در مواد ش    

  .مند خواهد شد از مستمرى بازماندگان بهره
نامه هزينه كفن و دفـن بـه          در صورت فوت هر يك از مشمولين اين آيين        ـ    21ماده  

نامـه مربـوط بـه آن ذكـر شـده       ى اجتماعى و آيين ها    هترتيبى كه در ماده هفتاد قانون بيم      
  .د شدپرداخت خواه

  قسمت پنجم ـ مقررات مختلفه

شود براى هر يك  در تهران و شهرستانهايى كه طريق پزشك آزاد اجرا مى      ـ    22ماده  
از كاركنان دفترچه بيمه مخصوص صادر خواهد شد كه مـالك شناسـايى بيمـه شـده و                  

ى دارويـى بـوده و بـه منزلـه پرونـده            هـا     هافراد خانواده بالفصل آنان و حاوى سر نسخ       
  .نى مورد استفاده قرار خواهد گرفتدرما
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ـ  شود براى كاركنان سـازمان    در شهرستانهايى كه طريق پزشك آزاد اجرا نمىتبصره 
  .ى صادر خواهد شدها  همانند ساير بيمه شدگان كارت شناسايى بيم

نامـه در سـازمان اسـتخدام شـده و      كاركنانى كه تا تاريخ تصويب اين آيـين ـ  23ماده  
انـد مـدت خـدمت آنـان در سـازمان             ازنشستگى كاركنان سـازمان بـوده     مشمول مقررات ب  

ى اجتماعى كارگران، صندوق تعاون و بيمه كـارگران،         ها    هى اجتماعى و سازمان بيم    ها    هبيم
ى دولتى و يا وابسته بـه دولـت اسـتفاده از مزايـاى              ها    هدستگاشركت سهامى بيمه ايران و      

  :شود مشروط بر آنكه ت حق بيمه آنان منظور مىنامه جزو سابقه پرداخ مقرر در اين آيين

  .ـ قبل از استخدام در سازمان بازنشسته نبوده باشند1
 درصد حقوق و مزاياى دريـافتى ظـرف         5/2ـ حق بيمه سهم بيمه شده را به ميزان          2

  .تمام مدت خدمت در مؤسسات مذكور پرداخت نموده باشند
تى يا وابسته به دولت بنـا بـر تقاضـاى           ى دول ها    هدستگاـ از شركت بيمه ايران و يا        3

  .سازمان و يا صندوق تعاون منتقل گرديده باشند
ـ  توانند حق بيمه سنوات خدمت خـود را در مؤسـسات     مشمول اين ماده مىتبصره 

  .الذكر حداكثر در سى و شش قسط ماهانه به سازمان پرداخت نمايند فوق
ى به جز در مـوارد مـصرح در ايـن           ى اجتماع ها    هساير مقررات قانون بيم   ـ    24ماده  

  .باشد نامه در مورد كاركنان سازمان الزم االجرا مى آيين
نامه كليه مقررات مربوط بـه بيمـه بازنشـستگى            از تاريخ اجراى اين آيين    ـ    25ماده  

  .نامه باشد، ملغى است كاركنان سازمان كه مغاير با اين آيين

باشد باستناد تبـصره       و هشت تبصره مى    نامه كه مشتمل بر بيست و پنج ماده         اين آيين 
ى ها  هعالى سازمان بيم  شوراى7/2/1347ى اجتماعى در جلسه مورخ ها    هنوزده قانون بيم  

  . به موقع اجرا گذارده شود1347اجتماعى به تصويب رسيد كه از تاريخ اول خرداد ماه 

  27/6/1347ى اجتماعى مصوب ها  هنامه امور مالى سازمان بيم ـ آيين2

  كليات-فصل اول   

عمليات مالى و نگاهدارى كليه حسابهاى سازمان وسيله اداره كل امور مالى  ـ    1ماده  
ئيكـه از   ها  نامـه يـا دسـتورالعمل       و حسابدارى واحدها طبق مقررات مندرج در اين آيين        

  .گيرد گردد انجام مى طرف مدير عامل صادر مى
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ات و بودجه مصوب تـصميمات      مدير عامل سازمان در حدود قانون و مقرر       ـ  2ماده  
الزم در مورد هزينه و درآمد را اتخاذ نموده و اين تصميمات را بوسيله اداره كـل امـور                   

مـسئوليت صـحت اجـراى تـصميمات      . نمايـد   مالى به كليه واحدهاى سازمان ابالغ مـي       
مذكور در سازمان مركزى با مدير مـالى و در واحـدها بـا رئـيس و رئـيس حـسابدارى                     

  . باشد مى
مدير مالى در مورد صحت پرداختهاى انجـام شـده در سـازمان مركـزى و                ـ  3اده  م

  . مطابقت آن با مقررات مربوط در مقابل مدير عامل سازمان مسئوليت مستقيم دارد
رؤساى حسابداريهاى واحدها نيز همين مسئوليت را در مقابل مـدير مـالى سـازمان               

  . باشند دارا مى
 درآمد و هزينه با صدور سند انجام خواهد شد سند           كليه عمليات مربوط به   ـ  4ماده  

باشـد در     هزينه به امضاء مدير عامل و مدير مالى يا نمايندگان آنان قابـل پرداخـت مـى                
واحدها امضاء اسناد مذكور با رئيس واحد و رئيس حسابدارى يا نمايندگان آنان كه بـه                

  .  سازمان مركزى رسيده باشد خواهد بودتأييد
 عامل، صاحبان امضاءهاى مجاز اسناد درآمد و هزينه را تعيين خواهد            مديرـ  5ماده  

در مورد رؤساى حسابدارى واحدهاى سازمان يا نمايندگان آنان اين افراد بنـا بـه               . نمود
  . پيشنهاد مدير مالى تعيين خواهند شد

مدير مالى يا رؤساى حسابداريها و يا نمايندگان آنان بـه هـيچ وجـه مجـاز                 ـ  6ماده  
ند كه به نام مدير عامل سازمان يا رؤساى واحدها اسناد پرداخـت هزينـه را امـضاء                 نيست

  . نمايند
مدير مالى يگانه مقـامى اسـت كـه در سـازمان مركـزى مـسئوليت ثبـت و                   ـ  7ماده  

در واحـدها   . نگهدارى حساب درآمد و هزينه و دارائى و بدهى سازمان را به عهده دارد             
  . باشد  مىها حسابدارىمسئوليت مذكور به عهده رؤساى 

تنخواهگردان واحدهاى سازمان متناسب با بودجه آن واحد بنا بـه پيـشنهاد             ـ  8ماده  
  . مدير مالى و تصويب مدير عامل تعيين خواهد شد

ها مجازند به مسئوليت خود اجازه دهند كه         مدير مالى يا رؤساى حسابداري    ـ  9ماده  
گـردان نقـدى از      داكثر تا ميـزان تنخـواه     متصديان مربوطه به منظور پرداختهاى نقدى ح      

 صاحبان امضاءهاى مجاز اسناد پرداخت و هزينه به هيچ وجه           .موجودى برداشت نمايند  
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بايست جزو گروه مذكور باشند مگر اينكه طبق احكـام صـادره شخـصاً مـسئوليت                  نمى
  . پرداخت واحد مربوطه را به عهده داشته باشند

داران، كارپردازان و    داران، صندوق  ها، تحويل  داريمدير مالى، رؤساى حساب   ـ  10ماده  
به طور كلى كسانى كه موجودى نقدى در اختيار دارند قبل از شروع به كار موظفند بـه                  
سازمان تضمين بسپارند اين تضمين ممكن است نقـدى، بـانكى، ملكـى و يـا شخـصى                  

غ تـضمين    نوع و مبلغ تضمين مدير مالى به تشخيص مـدير عامـل و نـوع و مبلـ                  .باشد
نامـه مزايـا      سايرين بنا به پيشنهاد مدير مالى و تصويب مـدير عامـل و در حـدود آيـين                 

  . خواهد بود
باشند تغيير سمت     هر گاه به عللى كارمندانى كه ملزم به سپردن ضمانت مى          ـ  11ماده  

يافته يا از كار بركنار يا مستعفى گردند ضمانت آنان با نظـر موافـق مـدير مـالى و اداره                     
در هر صورت به مدت سه مـاه از         . گردد  قى سازمان از طرف مدير عامل مسترد مى       حقو

در مورد مدير مالى نظـر موافـق        . تاريخ قطع كار، ضمانت در اختيار سازمان خواهد بود        
هيأت مديره سازمان به منظور استرداد تضمين ضروريست ولى در هر صورت تـضمين              

اسـترداد تـضمين    . ر سـازمان خواهـد بـود      به مدت يك سال از تاريخ قطع كار در اختيا         
مسئوليت ذينفع را در طى مدت تصدى به كار از ميان نخواهد بـرد و هـر گـاه تخلفـى                     

  . كشف گردد سازمان طبق قانون و مقررات متخلف را تعقيب خواهد نمود
  مقررات مربوط به هزينه-فصل دوم   

واحدها و يا افرادى كـه      فقط مدير عامل سازمان يا نمايندگان او و رؤساى          ـ  12ماده  
سازمان مركزى از طرف آنان حق امضاء دارند مجازند كه دستور پرداخت اسـناد              تأييدبا  

  .مربوط به هزينه را صادر نمايند
سند هزينه شامل مشخصات هويت گيرنده وجه و نيز اطالعات ضـرورى            ـ  13ماده  

بايست بـه پيوسـت       ضمناً كليه مدارك مثبته مى    . براى ثبت به حساب مربوط خواهد بود      
  .سند هزينه باشد

مدير مالى و رؤساى حسابداريها يا نماينـدگان آنـان موظفنـد كـه قبـل از                 ـ  14ماده  
  . پرداخت در موارد ذيل دقت نمايند

  . الف ـ صحت امضاء سند
  . ب ـ وجود و صحت اوراق و مدارك ضميمه
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  . ج ـ صحت محاسبه سند هزينه و مقايسه آن با مدارك پيوست
  . بايست پرداخت شود اى كه مى جود اعتبار براى هزينهد ـ و
الذكر سـند هزينـه امـضاء خواهـد شـد چنانچـه ضـمن                 پس از بررسى فوق   ـ  15ماده  

 به اطالع مدير عامـل      كتباًبررسى اختالف نظر پيش آيد مدير مالى موظف است مراتب را            
دستور پرداخت صادر    كتباًمدير عامل سازمان در صورتى كه صالح بداند         . سازمان برساند 
  . مدير مالى دستور مذكور را ضميمه سند پرداخت خواهد كرد. خواهد نمود

چنانچه در امور پرداخت واحدها نيز اختالف نظر پيش آيد رئيس حسابدارى مراتب 
 به اطالع رئيس واحد مربوطه خواهد رسانيد ضمناً پس از پرداخت طبق دسـتور               كتباًرا  

ابدارى واحد گزارشى براى مدير مـالى سـازمان ارسـال           صريح رئيس واحد، رئيس حس    
  . خواهد داشت

مدير مالى ضمن بررسى گزارش رئـيس حـسابدارى و اظهـارنظر مراتـب را جهـت                 
  . صدور دستور الزم به مدير عامل گزارش خواهد نمود

كليه اسناد هزينه و نيز اوراق پيوست بدان با ذكر تـاريخ پرداخـت تنظـيم                ـ  16ماده  
  . خواهند شد

ى نقدى با احراز هويت گيرنده و اخذ امضاء يا اثر انگشت گيرنده      ها    ههزينـ  17ماده  
  . وجه پرداخت خواهد شد

شـود بـه      صـادر مـى   ها    هكه براى پرداخت هزين     ئيها  در سازمان مركزى چك   ـ  18ماده  
امضاء مدير عامل يا افرادى كه از طـرف او تعيـين خواهنـد شـد و همچنـين مـدير مـالى            

در واحدها اين گونه چكها بـه امـضاء رئـيس و رئـيس حـسابدارى واحـد                  . رسيدخواهد  
  .  سازمان مركزى قرار گرفته باشند خواهد رسيدتأييدمربوطه و يا نمايندگان آنان كه مورد 

  مقررات مختلف-فصل سوم   

حسابهاى بانكى الزم براى واحدهاى سازمان بنا به پيشنهاد مـدير مـالى و              ـ  19ماده  
  . ر عامل افتتاح خواهد شدتصويب مدي

درآمد حاصله از حق بيمه و ساير درآمدهاى سـازمان بـه حـساب بـانكى                ـ  20ماده  
شود و در مواقع معين تحت شرايطى كـه بـه دسـتور مـدير عامـل                   مخصوص واريز مى  

واحدهاى تابعه  . شود  سازمان تعيين خواهد شد به حساب مخصوصى در مركز منتقل مى          
  . باشند كه از وجوه مذكور به هيچ عنوان برداشت نمايند ز نمىسازمان به هيچ وجه مجا
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ـ  گرفتن وجه نقد يا چك در وجه حامل بابت حق بيمه و خسارات و جرائم   تبصره 
  . قانونى و يا مطالبات ديگر سازمان ممنوع است

مدير مالى در سازمان مركزى و رؤساى حـسابداريها در واحـدها مـسئول              ـ  21ماده  
اد و حسابهاى مالى و موجودى صندوق يا بانك و نيز حساب سپرده             صحت و سقم اسن   

  . باشند گذارى و ثبت آن در دفاتر مى ثابت و سرمايه
اسناد درآمد و هزينـه بـه نـسبت تقـدم و تـأخر در طـى سـال در دفـاتر                      ـ  22ماده  

ى مذكور طبقه بنـدى     ها    هحسابدارى ثبت و شماره گذارى خواهند شد و به نسبت شمار          
مدير مالى و رؤساى حـسابداريها مـسئول   . شوند راى مدت پنج سال بايگانى مىشده و ب 

  . باشند نگهدارى اسناد مورد بحث مى
سال مالى سازمان از فروردين ماه هر سال شروع و در آخرين روز اسـفند      ـ  23ماده  

  .پذيرد ماه همان سال پايان مى
ـ            ـ  24ماده   ر اسـاس درآمـدهاى     حساب درآمد و هزينه سازمان در پايان هـر سـال ب

  . ى پرداختى تنظيم خواهد شدها  هوصولى و هزين
هنگام تنظيم بيالن ساالنه بنا به تشخيص هيأت مديره سازمان تـا حـداكثر          ـ  25ماده  

بـه عنـوان مطالبـات      ) در مورد بـدهى غيـر حـق بيمـه و خـسارت            (كل بدهكاران   % 10
ول مورد اسـتفاده قـرار      ى الوص ها   بدهى تأمينمشكوك الوصول ذخيره شده و به منظور        

  . خواهد گرفت
چنانچه با رعايت مقررات جاريه و داليل كـافى طلـب سـازمان از اشـخاص                ـ  26ماده  

غيـر قابـل وصـول تـشخيص داده شـود ايـن مبـالغ بايـستى از                  ) اعم از حقيقى يا حقوقى    (
  . برگشت اين قبيل مطالبات به ترتيب زير عملى خواهد بود. حسابهاى مربوط برگشت شود

  .الف ـ تا مبلغ پنجاه هزار ريال بدهى بنا به دستور مدير عامل سازمان
ب ـ از پنجاه هزار و يك ريال بدهى تا مبلغ دويست هـزار ريـال بنـا بـه تـصويب       

  . هيأت مديره سازمان
ج ـ بيش از دويست هزار ريال بدهى بنا به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب شـوراى   

  . عالى سازمان
ـ  توانند اختيارات خود را در مـورد مـاده فـوق     امل و هيأت مديره مىمدير ع تبصره 

  . جزئاً يا كالً به كميسيونهائى با اختيار تام تفويض نمايند
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شـود و     اداره مـى  ) دوبـل (حسابدارى سازمان بر اساس دفتردارى مترادف       ـ  27ماده  
ر آخر هر   به طريقى كه حداقل يك مرتبه د      . حسابها همه روز در دفاتر ثبت خواهند شد       

  .اى استخراج كرد ماه بتوان از كليه حسابها موازنه
حساب درآمد و هزينه و بيالن ساليانه بوسيله مـدير مـالى تنظـيم شـده و              ـ  28ماده  

  . نتيجه به مدير عامل سازمان گزارش خواهد شد
نامـه پـس از تـصويب          آيـين  28حسابهاى ساليانه و بيالن مندرج در ماده        ـ  29ماده  

جهت اظهار نظر هيأت نظارت و سپس براى تصويب شوراى عالى سازمان        هيأت مديره   
  . گردد ارسال مى
روش و سيستم حسابدارى سازمان بنا به پيشنهاد هيأت مديره و تـصويب             ـ  30ماده  

  .شوراى عالى به مرحله اجرا گذارده خواهد شد
در روش سيستم مالى به نحوى خواهد بود كـه بتوانـد اطالعـات زيـر را                 ـ  31ماده  

  . اختيار بگذارد
  .ى سازمانها  هالف ـ مبلغ درآمدها و هزين

  . ها گذاري  و سرمايهها  هب ـ مبلغ سپرد
  . ج ـ مبلغ درآمد و هزينه دارائى و بدهى سازمان

  . د ـ حساب اموال و اثاثيه سازمان
  . در روش و سيستم پيشنهادى موارد زير بايستى در نظر گرفته شودـ 32ماده 

  . دى حسابهاـ طبقه بن1
  .ـ نحوه عملكرد حسابهاى مختلف2
ـ مدل صورتحساب درآمد و هزينه و ترازنامه پايان سال و ساير موارد مربـوط بـه                 3

  .روش مالى
هاى ضرورى به منظور عملى كردن روش حسابدارى و          كليه دستورالعمل ـ  33ماده  

ديره نحوه نگهدارى حسابها به پيشنهاد مدير عامل سازمان و تـصويب هيـأت مـ              
  . گردد تهيه و تنظيم مى

  :باشد  شامل موارد زير مى33هاى مندرج در ماده  دستورالعملـ 34ماده 
  . ى سازمانها  هـ نحوه پرداخت هزين1
  . ـ دفاتر مورد لزوم و فرم آنها براى نگهدارى حسابهاى سازمان2
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  . ـ ليست سرفصل حسابهاى سازمان3
  . ـ نحوه ثبت دفاتر دريافت و پرداخت4
  . ـ نحوه ثبت دفاتر در حسابدارى عمومى5
  .ـ نحوه تنظيم صورتحسابهاى ماهيانه و فرمهاى مورد لزوم6
  . ـ نحوه محاسبه هزينه استهالك اموال منقول و غيرمنقول و دفاتر مربوطه7
ـ اجراى مكانيزه كردن حسابهاى سازمان و طرق نگهدارى آنهـا بوسـيله ماشـين و                8

گيرى و   ى مربوطه به منظور اطمينان از صحت نتيجه       ها   هنام تدوين مقررات و آئين   
  .مكانوگرافى

 تبصره  2 ماده و    34ى اجتماعى در    ها    ه قانون سازمان بيم   39نامه در اجراى ماده       اين آيين 
  . باشد  قابل اجرا مى1/8/1347 به تصويب رسيد و از تاريخ 27/6/1347در جلسه مورخ 

 تأمين شوراى عالى 27/6/1347 نامه معامالت مصوب جلسه مورخ ـ آيين3
   62870اجتماعى با اصالحات به عمل آمده به موجب مصوبات به شماره 

 /   ه 17506ت  / 121236 و 27/12/1371 مورخ 55131 و 5/11/1362مورخ 
   25/2/1376 مورخ 201/54421/17056و  21/12/1375  مورخ

   1عامالتنامه م آيين اساسنامه 3وزيران موضوع ماده  هيأت محترم
  مالى نامه امور ضميمه آيين

  

  كليات
 وضع مقررات و ضـوابطى اسـت كـه موجـب            نامه  آيينهدف از تدوين اين     ـ  1ماده  

تسهيل و بهبود معامالت سازمان گردد به نحـوى كـه خـدمات و كاالهـاى مـورد نيـاز                    
و ترين قيمت و با توجه بـه اسـتانداردها    سازمان با صرف حداقل وقت و هزينه به عادله  

  . معيارهاى موضوعه تهيه و در اختيار واحدهاى سازمان قرار گيرد
                                                 

 دولتـى  معـامالت  در دولـت  كارمنـدان  و مجلـس  نماينـدگان  و وزراء مداخلـه  منـع  قـانونى  اليحـه  :نـك  نيز ـ1
 ارتشاء مرتكبين مجازات تشديد قانون ،4/8/1382 مصوب دولتى معامالت تضمين نامه آيين ،22/10/1337مصوب

 قـانون  ،27/4/1372 مـصوب  خارجى معامالت در پورسانت اخذ ممنوعيت قانون ،15/9/1367مصوب واختالس
 نامـه  آيين 25/1/1383 مصوب  مناقصات برگزارى قانون ،19/3/1348 مصوب دولتى معامالت در تبانى مجازات

  .30/10/1380مصوب غيردولتى عمومى نهادهاى و موسسات جارى اعتبارات به مربوط معامالتى و مالى
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 خريـد كاالهـا و يـا خـدمات و     نامـه  آيينمنظور از معامالت مذكور در اين      ـ  2ماده  
  . باشد فروش اموال فرسوده و يا زائد بر احتياج سازمان مى

ـ   و يـا  مقصود از خدمات هر گونه فعاليتى است كه به دستور مراجع مـسئول  تبصره 
مانند نگهدارى و تعميـرات اشـياء و امـوال          (شود    طبق قراردادى براى سازمان انجام مى     

منقول و غيرمنقول ـ حمل و نقل و انجام كارهاى سـاختمانى و تأسيـسات و غيـره بـه      
  ).آيد  استخدامى بعمل مينامه آييناستثناى خريد خدماتى كه طبق 

  معامالت غيرساختمانى: قسمت اول
 اجتماعى به چهار طريـق زيـر انجـام          تأمينامالت غيرساختمانى سازمان    معـ  3ماده  

   :گردد مى
  . الف ـ استعالم بهاى شفاهى

  .ب ـ استعالم بهاى كتبى
  . ج ـ مناقصه
  . د ـ مزايده

 فصل اول ـ خريد  

  : به شرح زير است 3حد نصاب هر يك از طرق مذكور در ماده ـ 4ماده 
ا سه ميليون ريال باشد معامله از طريـق اسـتعالم           چنانچه بهاى كاال يا خدمت ت     : الف

  . بهاى شفاهى بعمل خواهد آمد
معامالت بيش از سه ميليون ريال تا شصت ميليون ريال از طريق استعالم بهـاى               : ب

  . آيد كتبى بعمل مي
  . معامالت بيش از شصت ميليون ريال بايستى از طريق انجام مناقصه بعمل آيد: ج

تواند عنداالقتضاء اجـازه دهـد كـه معـامالت بـيش از               مى ههيأت مدير  ـ1تبصره  
شصت ميليون ريال تا يكصد و پنجاه ميليون ريال نيز از طريق استعالم بهـاى كتبـى                 

  . انجام شود
حدود اختيارات مسئولين واحدهاى اجرايى براى انجام معامالت از طريق           ـ2تبصره  

لى خواهد بـود كـه توسـط مـدير          استعالم شفاهى و استعالم كتبى به موجب دستورالعم       
  . شود عامل سازمان ابالغ مى
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 حـداقل   نامـه   آييننصاب معامالت و حدود اختيارات انجام معامله در اين           ـ3تبصره  
هر سه سال يك بار با توجه به افزايش قيمتها به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب وزراى                 

  .  اجتماعى تعديل خواهد شدتأمينعضو شوراى عالى 
 داخلى هيأت دولت پس نامه آيين 19ت شورا در اين خصوص با رعايت ماده مصوبا

  . باشد  رئيس جمهور قابل صدور مىتأييداز 
 كه معامله 4از ماده » الف«در مورد معامالت تا سه ميليون ريال موضوع بند  ـ  5ماده  

مكلف است پـس    ) كارپرداز(از طريق استعالم شفاهى انجام خواهد گرفت مامور خريد          
از تحقيق كامل از قيمت جنس يا اجرت خدمت معامله را بـا رعايـت صـرفه و صـالح                    
سازمان انجام داده و ذيل سند خريد را با قيد اينكه معامله به حداقل بهاى ممكنه انجـام                  

  . گرفته گواهى و امضاء نمايد
موضوع بنـد  (در مورد معامالت بيش از سه ميليون ريال تا شصت ميليون ريال             ـ  6ماده  

مأمور خريد بايد از فروشندگان كاال يا انجام دهندگان خدماتى كه عده آنهـا  ) 4از ماده   » ب«
اسـتعالم كتبـى بعمـل      ) طبق فرم مشخـصى   (ى جداگانه   ها    هكمتر از سه نفر نباشد روى ورق      

بديهى است بايد كليه مشخصات جنس يا خدمت مورد نياز اعـم از موضـوع و نـوع                  . آورد
  . غيره و همچنين نشانى كامل فروشنده را در برگ استعالم درج نمايدكاال يا كاال، مدت و 

فروشنده كاال يا انجام دهنده كار بايد حداقل قيمت را در برگ استعالم نوشـته و بـا                  
االجلى   چنانچه فروشندگان جنس يا انجام دهندگان خدمت ضرب       . قيد تاريخ امضاء كند   

ز بايـد طـورى اقـدام كنـد كـه از تـأخير              براى قيمت پيشنهادى قائل شده باشند كارپردا      
اجراى امر خسارتى متوجه سازمان نشود و همچنين چنانچه فروشنده يـا انجـام دهنـده                

  . خدمت كمتر از سه نفر باشد بايد مراتب در فرم استعالم قيد گردد
    1:مناقصه بر دو نوع استـ 7ماده 

رابـر نوبـت بـر حـسب     الف ـ مناقصه عادى كه بايد از طريق انتشار آگهـى تـا دو ب   
اهميت معامله در روزنامه رسمى كشور و حداكثر در روزنامه كثيراالنتشار طبق مفاد اين              

  .  بعمل آيدنامه آيين

                                                 
 مورد كيفيت تأمين براى رقابتى است فرايندى مناقصه«  :25/1/1383 مناقصات برگزارى قانون 2 ماده الف بند ـ1

 راپيـشنهاد  متناسب قيمت كمترين كه گرى مناقصه به معامله موضوع تعهدات آن در كه )مناقصه اسناد طبق( نظر
 ».شود مى واگذار باشد كرده
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بـر حـسب   (ب ـ مناقصه محدود در مواردى است كه مدير عامل يـا هيـأت مـديره     
يا نمايندگان مجـاز ايـشان بنـا بـه گـزارش مـسئولين امـر تـشخيص دهنـد كـه                      ) مورد
شـوند    شندگان كاال و يا انجام دهندگان خدمات مورد نياز به عده معينى محدود مـى              فرو

توان از انتشار آگهى صرفنظر نمـوده و شـرايط مناقـصه را بـراى                 كه در اين صورت مى    
  . همان عده محدود ارسال و آنها را براى شركت در مناقصه دعوت نمود

  .  بايد نكات زير ملحوظ شود8اده م» الف«در آگهى مناقصه با توجه به بند ـ 8ماده 
نوع خدمت ـ مقـدار و نـوع جـنس ـ مـدت و محـل تحويـل آن دقيقـاً بايـد           : الف

شود بايد  مشخص شود و در مواردى كه معامله طبق نمونه با مشخصات معينى انجام مى 
در آگهى صريحاً قيد گردد كه معامله طبق نمونه ممهور با صورت مشخـصات موجـود                

  . ام خواهد شددر سازمان انج
مدت قبول پيشنهادها در آگهـى قيـد گـردد ايـن مـدت حـداقل بايـستى بـراى                    : ب

  . خريدهاى داخلى ده روز براى خريدهاى خارجى يك ماه از تاريخ انتشار آگهى باشد
اى كه در صورت استنكاف پيشنهاد دهنده از معامله به سود سـازمان               مبلغ سپرده : پ

ين سپرده بايد در حـدود دو تـا پـنج درصـد تقريبـى         ضبط خواهد شد بايد معين شود ا      
برآورد قيمت جنس يا اجرت خدمت به صورت واريز وجه نقد به حساب بانكى تعيين               
  . شده به وسيله سازمان يا ضمانت نامه بانكى يا اوراق خزانه يا اوراق قرضه دولتى باشد

پيـشنهادها مختـار    در آگهى بايد قيد شود كه سازمان در قبول يا رد يك يا تمام               : ت
  . است
در آگهى بايد قيد شود كه بـه پيـشنهادهاى مـشروط و مـبهم و فاقـد سـپرده و                     : ث

  . پيشنهادهايى كه بعد از مدت مقرر در آگهى برسد مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد
در صورت موافقت با پيش پرداخت قبل از تحويل جنس و يا انجام خدمت بايد               : ج

بـديهى اسـت پرداخـت مـذكور        . وه پرداخت و واريز آن ذكـر شـود        ميزان تقريبى و نح   
  . موكول به اخذ ضمانتنامه بانكى حداقل معادل مبلغ پيش پرداخت خواهد بود

كل مبلغ معامله اسـت بايـد در   %) 10(ميزان سپرده حسن انجام كار كه ده درصد  : چ
ارداد به صورت وجه آگهى قيد شود اين سپرده قبل از انعقاد قرارداد يا در طول مدت قر            

نقد يا ضـمانتنامه بـانكى، اوراق خزانـه يـا تـضمين ديگـرى بـه تـشخيص سـازمان از                      
در صورتى كه تحويل كاال يا انجام خدمت        . شود  فروشندگان كاال و خدمات دريافت مى     
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گردد مبالغى كه عالوه بر سـپرده فـوق           به موجب قرارداد در طول مدت معينى انجام مى        
مطالبات پيمانكار در اقساط معينى كسر شود و همچنين ترتيب استرداد         بايد به تدريج از     

  . و يا ضبط تمام و يا قسمتى از آن سپرده در آگهى مناقصه قيد شود
نكات ديگر از قبيل حداكثر مدت بررسى پيشنهادات ـ ميزان ماليات و عـوارض   : ح

 ـ اجـازه حـضور    ى ثبتـى ـ روز و سـاعت قبـول پيـشنهادات     هـا   همتعلقه به معامله هزين
  . پيشنهاد دهندگان در جلسه و غيره نيز بر حسب موارد مختلف قيد گردد

در مواردى كه احتياج به انعقاد قرارداد باشد بايد طرح قرارداد و مشخـصات بـه                : خ
  . انضمام شرايط شركت در مناقصه به داوطلبان تسليم گردد

رج آن در آگهى موجب     در صورتى كه شرايط شركت در مناقصه مفصل باشد و د          : د
هزينه زياد گردد بايد در آگهى مناقصه قيد شود كه شرايط مناقصه در دفتر اداره مربوطه                

پيشنهاد دهندگان بايد يك نسخه از شـرايط معاملـه را دريافـت و امـضاء                . موجود است 
  .نموده به پيشنهاد خود ضميمه نمايند

از % 10توانـد عنـداللزوم تـا        ى مـ  در آگهى مناقصه بايد قيد شود كه سازمان       ـ  9ماده  
  . مقدار جنس يا كار مورد معامله را كسر و يا به آن اضافه نمايد

در صورتى كه ثبـت     (در آگهى مناقصه تصريح شود كه هزينه ثبت قرارداد          ـ  10ماده  
و پرداخت هـر نـوع ماليـات و هـر گونـه         ) قرارداد در دفاتر اسناد رسمى ضرورى باشد      

  .  به عهده برنده مناقصه خواهد بودعوارض و هزينه درج آگهى
براى بررسى و اظهارنظر در مورد پيشنهادات واصله كميـسيون مناقـصه در             ـ  11ماده  

  :تهران از افراد زير
  . ـ نماينده مدير عامل كه سمت رياست كميسيون را خواهد داشت1
  .ـ مدير حسابرسى يا نماينده او2
  . ـ مدير تداركات يا نماينده او3
  . مالىـ مدير 4
  . ـ مدير حقوقى5

و در شهرستانها و واحدهاى مستقل با شركت رئـيس شـعبه ـ رئـيس حـسابدارى ـ       
  . متصدى يا مسئول تداركات شعبه تشكيل خواهد شد

ـ  تواند افراد خبره ديگرى را نيز بـه جلـسه دعـوت      مىعنداالقتضاء كميسيون تبصره 
   .نمايد و نظرات اين افراد جنبه مشورتى خواهد داشت
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تصميمات كميسيون مناقصه با اكثريت آراء معتبر خواهد بـود در صـورتى             ـ  12ماده  
اى در اقليت واقع شوند بايد نظر خود را با ذكر دليل در ذيـل صـورت مجلـس                     كه عده 

  . نوشته و امضاء  نمايند
 مدير عامل   تأييداظهارنظر كميسيون در مورد معامالت تا پانصد ميليون ريال پس از            

  .  آن پس از تصويب هيأت مديره قابل اجراء خواهد بودو بيش از
تواند اختيار خود در اين ماده را به كميسيونى تحت عنـوان              مى مدير عامل  ـ1تبصره  

  .كميسيون معامالت در مركز با تركيب زير تفويض نمايد
 مـدير عامـل كـه       تأييـد ـ معاون مدير عامل در امور ادارى و مالى يا نماينده وى بـا               

  .  كميسيون را به عهده خواهد داشترياست
  . ـ مدير كل خدمات عمومى و رفاه و در غياب وى معاون او

 هيأت مديره كه تأييدـ سه نفر از كاركنان عالى رتبه سازمان به پيشنهاد مدير عامل و 
اين افراد بايد واجد صالحيت و داراى اطالعـات         . شوند  براى مدت سه سال انتخاب مى     

  . ى مالى، بازرگانى، حقوقى و فنى باشنداه  هكافى در رشت
  . ـ نماينده واحد ذيربط بر حسب مورد يا موارد مطروحه در كميسيون

شـرح وظـايف و   . رأى موافق معتبر خواهد بود) 4(ـ تصميمات كميسيون با حداقل      
رسـد،    نحوه تشكيل جلسات كميسيون بر طبق ضوابطى كه به تصويب هيأت مديره مـي             

  . خواهد بود
در هر يك از استانها يا واحدهاى مستقل به پيشنهاد مـدير عامـل و تـصويب                  ـ2ره  تبص

رئـيس  (توان كميسيون معامالت با تركيب مدير كل استان يا واحد مـستقل               هيأت مديره مى  
، رئيس امور مالى استان يا واحد مستقل و سه نفر ديگر به پيشنهاد مدير عامـل و                  )كميسيون

سقف انجام معامالت توسط اين كميسيونها حداكثر تا مبلـغ         . نمود هيأت مديره، تعيين     تأييد
. پانصد ميليون ريال بنا به پيشنهاد مدير عامل و تصويب هيأت مـديره تعيـين خواهـد شـد                  

  . باشد  با هيأت مديره مىنامه آيينتشخيص واحد و واحدهاى مستقل مذكور در اين 
ه تا مبلغ سـقف مجـاز داراى        كميسيون معامالت عالوه بر تصويب معامل       ـ3تبصره  

  :وظايفى به شرح زير است
تصويب شرايط قراردادها و مشخصات آن كه از طرف واحد تداركات تهيـه و              : الف

  . گردد به كميسيون پيشنهاد مى
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تعيين برنده مناقصه، مزايده و به طور كلى تعيـين شـخص يـا اشـخاص جهـت                  : ب
 تـشخيص هيـأت مـديره جـايگزين         انجام معامله در مواردى كه كميسيون معامالت بـه        

  . گردند  مىنامه آيينكميسيونهاى مناقصه و مزايده موضوع اين 
تواند عنداالقتضاء انجام معامالت تا مبلغ سه ميليارد ريـال            مى هيأت مديره  ـ4تبصره  

را به مدير عامل به صورت مورد تفويض نمايد در اين صورت اتفاق آراى هيأت مديره                
  . الزامى است

 تـأمين مديريت تداركات يا هر مرجع ديگرى كه طبـق تـشكيالت سـازمان              ـ  13ماده  
اجتماعى مسئول تهيه احتياجات سازمان خواهد بود موظف است قبل از جلسه رسـيدگى              
به پيشنهادات قيمت عادله جنس را از بازار آزاد به همان ترتيب كه در مورد استعالم بهاى                 

  .تيار كميسيون مناقصه قرار دهدشود به دست آورده و در اخ كتبى عمل مى
كميسيون مناقصه موظف است در روز و ساعت تعيين شده جلسه خود را             ـ  14ماده  

تشكيل داده پيشنهاد يا پيشنهادات رسيده را مفتوح و قرائت نموده و مشخـصات عمـده              
 فقره يا زيادتر باشـد پـس   3چنانچه پيشنهادات رسيده . آنها را در صورتجلسه قيد نمايد     

قرائت آنها و اطالع از حداقل قيمت پيشنهادى و مقايسه آن با نرخ عادلـه كميـسيون                 از  
برنده مناقصه را تعيين و صـورت مجلـس الزم تهيـه خواهـد نمـود و در صـورتى كـه                      
پيشنهادى نرسيده و يا پيشنهادهاى واصله كمتر از سه فقره باشد كميـسيون بـه يكـى از                  

  . طريق زير اقدام خواهد نمود
 صورتى كه پيشنهادى نرسيده يا قيمتهاى پيشنهادى عادله نباشـد كميـسيون             در: الف

تواند اظهارنظر نمايد كه معامله با توجه به نرخ عادله از طريـق اسـتعالم بهـاء انجـام          مى
  . گيرد

چنانكه پيشنهادهاى واصله كمتر از سه فقره باشد و قيمتهاى پيشنهادها مـساوى             : ب
ده باشد معامله با حائز حداقل قيمت انجام خواهد گرفت          و يا كمتر از قيمت استعالم ش      

هاى شركت كنندگان در مناقصه بيشتر از قيمت استعالم شده باشد            در صورتى كه قيمت   
  . اين ماده اقدام خواهد كرد» الف«كميسيون به طريق مذكور در بند 

يـت  در صورتى كه ميزان معامله بيش از سيصد ميليون ريال بوده و موضـوع فور              : ج
داشته باشد كميسيون نظر خود را دال بر انجام معامله از طريق استعالم بهـاى كتبـى بـا                   

اعـالم ولـى در صـورتى كـه     ) بر حسب مبلـغ  (نامه آيينتصويب مقامات مندرج در اين  
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موضوع فوريت نداشته باشد كميسيون نظر خود را دائر بر تجديد مناقصه ضمن تنظـيم               
اى حاصـل     چنانچه از مناقصه بـار دوم هـم نتيجـه         . صورت مجلس اعالم خواهد داشت    

  . نشود معامله از طريق استعالم بهاى كتبى انجام خواهد شد
در صورتى كه آگهى مناقصه براى اجناس مختلف منتشر شد و قيمـت             ـ  15ماده  

يك يا چند قلم از پيشنهادى نسبت به پيشنهادى ديگـر ارزانتـر و چنـد قلـم گرانتـر                    
اس مورد معامله از فروشـندگان متعـدد مقـرون بـه صـرفه و               باشد چنانكه خريد اجن   

اى كـه     ممكن باشد بايستى معامله تفكيك و هر قلـم از اجنـاس مزبـور از فروشـنده                
نازلترين قيمت را پيشنهاد داده است خريدارى گردد و در غير اين صورت معامله با               

است انجام خواهـد  المجموع از ديگران ارزانتر پيشنهاد داده    اى كه من حيث     فروشنده
  . شد

برنده يا برندگان مناقصه در صورتى كه ظرف مدت مقرر از طرف سازمان             ـ  16ماده  
از تحويل اجناس يا انجام خدمات مورد معامله خوددارى نمايند يـا حاضـر بـه امـضاء                  
قرارداد نگردند و يا به هر طريق ديگرى از انجام تعهد خوددارى نمايند سپرده آنهـا بـه                  

خريد جـنس يـا خـدمت از نفـر دوم در صـورتى ميـسر       . ن ضبط خواهد شد   نفع سازما 
  .خواهد بود كه كميسيون قيمت پيشنهادى وى را عادله تشخيص دهد

  . سپرده نفر دوم پس از انعقاد قرارداد با برنده مناقصه مسترد خواهد شد تبصره ـ
  .در قراردادهاى خريد كاال يا خدمات بايد نكات زير قيد شودـ 17ماده 
  . نوع و مقدار جنس يا موضوع و ميزان خدمات مورد نياز با حداكثر مشخصات الزم: الف
  .مدت انجام تعهد و محل تحويل و شرايط تحويل: ب
االقتضاء ممكن است در حجم كار يـا كـاال داده             درصد افزايش يا كاهش كه لدي     : ج
  . شود
  . )بر حسب مورد(بهاى كل واحد كاال و خدمت مورد نياز :    ه
و در قبال تضمين كافى و نحـوه        ) در صورتى كه الزم باشد    (ميزان پيش پرداخت    : و

  . استرداد آن
  . نحوه تحويل كاال يا خدمت مورد نياز: ز
ميزان سپرده تضمين حسن انجام كار و نحوه كسر و استرداد آن و ميـزان سـپرده                 : ح

  . مجموع بهاى معامله كمتر باشد% 10حسن انجام كار نبايد از 
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  . تعهد پرداخت هر گونه ماليات و عوارض متعلقه از طرف پيمانكار: ط
  . نحوه حل اختالف: ى
  ).اعم از آنكه شخصيت حقيقى يا حقوقى باشد(مشخصات كامل طرف معامله : ك

االقتضاء نكات ديگرى را نيز كه الزم بداند در قرارداد     تواند لدي   مى سازمان ـ1تبصره  
  . قيد كند

ه الزم باشد كه جنس مورد احتياج طبق نمونه خاصى تحويل گـردد         چنانچ ـ2تبصره  
سازمان بايد نمونه را قبالً الك و مهر نموده و ترتيبى فراهم آورد كه شـركت كننـده در                   
مناقصه يا امضاء كننده پيمان قبولى بدون قيد و شرط خود را بر اساس آن نمونه اعـالم                  

  . و محرز كند
ش كاالهايى كه جنس مورد معاملـه بايـد بالفاصـله           در مورد خريد و فرو    ـ  18ماده  

پس از توافق طرفين تحويل گردد و بهاى آن هم نقداً پرداخت شود احتيـاج بـه انعقـاد                   
  . پيمان نخواهد بود

 فصل دوم ـ موارد ترك مناقصه  

  . توان معامله را بدون رعايت تشريفات مناقصه انجام داد در موارد ذيل مىـ 19ماده 
  .  كاالها يا خدماتى كه فروشنده يا انجام دهنده خدمت انحصارى دارنددر مورد: الف
  . در مورد خريد خون از هر قبيل و به هر اندازه كه باشد: ب
دهندگان وابـسته     در مورد كاالها و خدماتى كه بتوان آنها را از سازندگان و انجام            : ج

قـانون  ) 5(ضـوع مـاده     ى دولتى و نهادها و مؤسسات عمومى غيردولتى مو        ها    هدستگابه  
  .  اجتماعى خريدارى كردتأمينى متعلق به سازمان ها شركتمحاسبات عمومى كشور و 

در مورد كاالهايى كه تهيه آنها فوريت داشته باشد و مدير عامل يا هيأت مديره بنا          : د
به پيشنهاد مدير مربوطه خريد يك يا چند نوع مخصوص را به صرفه و صالح سـازمان                 

از قبيل انـواع پارچـه، بعـضى از لـوازم ادارى، ماشـين تحريـر، ماشـين                  (تشخيص دهد   
  ).حساب و نظائر آنها

ها مانند نان، گوشت،     در مورد خريد مايحتاج غذايى فاسد شدنى روزانه بيماستان        :     ه
  . كره، ميوه، سبزى و نظائر آنها

فات  نـشده بـه نحـوى كـه نتـوان تـشري            بينى  پيشدر مورد ضرورتهاى ناگهانى و      : و
  . معموله را درباره آنها اعمال كرد
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در مورد خريد دارو و تشخيص انواع لوازم پزشكى و خريد لوازم مـذكور              ـ  20ماده  
توانـد بـا تـصويب هيـأت مـديره            مـى  مـدير عامـل   ) اعم از داخل يا خـارج از كـشور        (

حـدود اختيـارات كميـسيونهاى مـذكور        . كميسيونهايى را با اختيارات الزم تعيين نمايد      
  . وسط هيأت مديره تعيين و ابالغ خواهد شدت
 ـ فروش فصل سوم  

در مورد فروش اشياء فرسوده يا زائد بر احتياج سازمان تـا مبلـغ تخمينـى                ـ  21ماده  
  . شش ميليون ريال با تشخيص واحد مربوطه از طريق حراج اقدام به فروش خواهد شد

ليـون ريـال باشـد از       فروش اشياء و اموالى كه قيمت تخمينى آنها بـيش از شـش مي             
  . طريق مزايده انجام خواهد شد

در آگهى مزايده بايستى اطالعات كلى راجع به نـوع و مقـدار مشخـصات                ـ1تبصره  
اشياء و محل رؤيت و همچنين محل و كيفيت تحويل آنها و نحوه پرداخـت ماليـات و                  

  . عوارض ذكر شود
 نامـه   آيـين مناقـصه در ايـن      كميسيون مزايده از افرادى كه براى كميسيون          ـ2تبصره  

 شده است تشكيل خواهد شد و نكات مربوط به مناقـصه تـا حـدودى كـه در               بينى  پيش
  .  مورد مزايده صادق باشد بايستى مراعات گردد

   معامالت ساختمانى و تأسيس- قسمت دوم 

  نحوه انجام معامله-فصل اول    

اجـاره، اسـتجاره،    معامالت غيرمنقول سـازمان اعـم از خريـد و فـروش،             ـ  22ماده  
معاوضه، پاياپايى، احداث، نوسازى، تعميرات و نگهدارى ساختمان و تأسيسات به يكى            

  :شود  از طرق زير انجام مى
  :در قراردادهاى نگهدارى و نوسازى، تعميرات و احداث در صورتى كه : الف

  .م بهاى كتبىـ بهاى معامله پانصد ميليون ريال يا كمتر برآورد شده باشد از طريق استعال1
   .ـ بهاى معامله بيش از پانصد ميليون ريال برآورد شده باشد از طريق مناقصه محدود2
ـ بهاى معامله در كارهاى فورى و ضرورى تا مبلـغ پـنج ميليـارد ريـال باشـد بـه                     3

پيشنهاد مدير عامل و تصويب هيأت مديره و بيش از آن مبلغ بنا به پيشنهاد هيأت مديره        
  .  اجتماعى از طريق ترك مناقصهتأمين عالى و تصويب شوراى
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  :در امر خريد و فروش، اجاره، استجاره، معاوضه، و غيره با روشهاى زير : ب
  . ـ قيمت كارشناسى رسمى در مورد خريد يا اجاره1
 اجتمـاعى تعيـين     تـأمين ـ در مورد معامالت پاياپاى به طريقى كه شـوراى عـالى             2

  . خواهد نمود
  .  به روش مناقصه يا مزايدهـ در ساير موارد3

در معامله بـا مؤسـسات دولتـى و وابـسته بـه دولـت و در مـورد كاالهـاى                   ـ  23ماده  
ساختمانى و تأسيساتى و يا خدمات منحصر به فرد در صورتى كه اجازه معاملـه از طـرف           

  . مراجع صالحه صادره شده باشد احتياج به انجام تشريفات استعالم بهاء يا مناقصه نيست
در مواردى كه محل ايجاد ساختمان يا تأسيسات در خارج از تهران بـوده              ـ  24ده  ما

توانـد    مى ريال باشد مدير عامل   ) 000/000/200(و مبلغ برآورد كمتر از دويست ميليون        
فردى را با اختيارات تام به محل مـأمور نمايـد تـا بـا اسـتفاده از پيمانكـاران محلـى و                       

مه و بودجه آن استان، مبادرت به انجام مناقـصه محـدود            راهنمايى دفتر فنى سازمان برنا    
  . نموده و پيمان مربوطه را تنظيم و امضاء نمايد

  1نحوه انتخاب مهندسين مشاور و پيمانكاران -فصل دوم  

  نحوه انتخاب مهندسين مشاور :  الف
 در مواردى كه هيأت مديره سازمان بنا به پيشنهاد مدير عامل واگذارى تهيـه             ـ  25ماده  

انتخاب مهندس  . طرح ساختمان يا تأسيساتى را به مهندس مشاور ضرورى تشخيص دهد          
  . مشاور با تصويب هيأت مديره سازمان و با توجه به مراتب زير انجام خواهد گرفت
  . ـ مهندس مشاور در رشته مورد نظر تخصص و صالحيت الزم را داشته باشد

اء قدرت انجام كار مـورد نظـر را         ـ مهندس مشاور با توجه به كارهاى در دست اجر         
  . در مدتى كه سازمان اعالم خواهد كرد داشته باشد

  . ـ سوابق و نحوه خدمات قبلى مهندس مشاور مورد قبول سازمان باشد
ـ از دعوت مهندسان مشاورى كـه كارهـاى ارجـاعى سـازمان را بـه خـوبى انجـام                    

  . اند خوددارى گردد نداده

                                                 
 مـصوب  آنهـا  بـه  كار ارجاع نحوه و پيمانكار حقيقى اشخاص صالحيت تشخيص نحوه دستورالعمل :نك نيز ـ1

24/8/1368. 
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ه به سبب بعضى اقدامات ناصواب مربوط به حرفـه          ـ از دعوت مهندسان مشاورى ك     
  . اند خوددارى شود خود محكوميت جزايى پيدا كرده

ـ سازمان مجاز نيست كارهاى ساختمانى و تأسيساتى سـازمان را منحـصراً بـه يـك          
  . مهندس مشاور ارجاع نمايد

ير اى كه به تصويب مـد       قراردادهاى منعقده با مهندسين مشاور طبق نمونه      ـ  26ماده  
  . گردد عامل خواهد رسيد تنظيم مى

  نحوه انتخاب پيمانكاران : ب
صورت پيمانكاران مورد نياز كه حداقل پنج و حداكثر ده نفر خواهد بـود              ـ  27ماده  

المقدور از بـين پيمانكـاران طبقـه بنـدى شـده          توسط كميسيون انتخاب پيمانكاران حتي    
عوت از پيمانكاران خارجى هم الزم      سازمان برنامه تعيين خواهد شد و در مواردى كه د         

الذكر تعدادى پيمانكـار خـارجى نيـز بـه تـشخيص كميـسيون                باشد عالوه بر عده فوق    
كميسيون انتخاب پيمانكاران عبـارت خواهـد بـود از مـدير عامـل              . انتخاب خواهد شد  

سازمان يا نماينده منتخب مدير عامل ـ مدير ساختمان ـ مدير حقوقى و مدير تـداركات    
مايندگان آنها و در صورت لزوم نماينده مهندس مـشاور هـم بـراى اداء توضـيحات             يا ن 

  . فنى در كميسيون شركت خواهد كرد
كميسيون انتخاب پيمانكاران با توجه به نوع و مشخصات كـار مـورد مناقـصه و يـا                  
استفاده از اطالعات و سوابق موجود در مديريت ساختمان و با توجـه بـه عوامـل زيـر                   

  .  پيمانكاران را انتخاب خواهد كردصورت قطعى
  . ـ به هر پيمانكار بيش از توانايى مالى و فنى او كار داده نشود

  . ـ كارها در دست پيمانكاران معين متمركز نگردد
ـ از پيمانكارانى كه به علت عدم اجراى مقررات و دستورالعملهاى مربوطه خـواه از               

انـد    از شـركت در مناقـصه محـروم شـده         طرف سازمان و خواه از طرف سازمان برنامه         
  . دعوت بعمل نيايد

المقدور از پيمانكارانى دعوت شود كه در محل اجراى طرح داراى سابقه كار               ـ حتي 
  . و تجربه كافى باشند

  . ـ بيشتر از پيمانكارانى كه در كار مورد نظر تجربه دارند دعوت شود
 را قبـل از     هـا     هتن دعوتنامـ  مديريت ساختمان و مهندس مشاور مكلفند مـ       ـ  28ماده  

انتخاب پيمانكاران مربوطه حاضر نموده و طورى اقدام نمايند كه حداكثر ظـرف مـدت               
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ى آنهـا را ارسـال   ها  ه ساعت پس از اطالع از قطعى شدن صورت پيمانكاران دعوتنام       48
 پيمانكارانى كه اسناد مناقصه دريافت داشته و ظرف مهلت مقرر پيـشنهاد كـاملى               .دارند
ى سـازمان محـروم خواهنـد       ها    هليم ننمايند براى مدت يك سال از شركت در مناقص         تس

شد مگر آن كه ظرف يك هفته پس از دريافت اسـناد انـصراف خـود را از شـركت در                     
  . مناقصه به سازمان اطالع دهند

هرگاه پيمانكارانى كـه ظـرف مهلـت مقـرر مـدارك مربوطـه را دريافـت                 ـ  29ماده  
 نفر كمتر باشند بالفاصله پيمانكاران ديگرى براى شركت در مناقصه           5اند از تعداد      داشته

  . انتخاب و دعوت خواهند شد) نامه آيينبا توجه به مفاد اين (
  تشريفات مناقصه و استعالم-فصل سوم   

  دعوتنامه و شرايط شركت در مناقصه : الف
 هـر مـورد از   در معامالتى كه بايد از طريق مناقصه محدود انجام شـود در      ـ  30ماده  
 دعـوت بعمـل     27ى ساختمانى يا تأسيساتى به شرح مندرج در مـاده           ها  شركتتعدادى  

خواهد آمد تا در صورت تمايل به سازمان مراجعه و با پرداخت مبلغى كه در دعوتنامـه                 
  . قيد خواهد شد اسناد مناقصه را دريافت دارند

 خواهد بود بايد شرايط در دعوتنامه كه منضم به شرايط شركت در مناقصه  ـ  31ماده  
  . و نكات زير درج گردد

  . ـ نوع كار و محل اجراى آن
  . ـ بهاى اسناد مناقصه و نحوه پرداخت آن

  . ـ محل و مهلت فروش اسناد مناقصه
ـ مبلغ سپرده شركت در مناقصه كه حداقل دو تـا پـنج درصـد مبلـغ پيـشنهادى بـه               

تنامه بـانكى يـا رسـيد    تشخيص مرجع ذيربط بوده و به صورت وجـه نقـد ضـمان            
توديع اسناد خزانه در صندوق سازمان يا يكى از بانكها خواهد بود كه در صورت               

  . عدول برنده مناقصه از عقد پيمان به نفع سازمان ضبط خواهد شد
  . ـ سازمان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است

رارداد نشود سپرده شركت در     ـ در صورتى كه نفر دوم مناقصه هم حاضر به انعقاد ق           
  . مناقصه او ضبط خواهد شد

  . ـ ذكر اينكه ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است
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در متن دعوتنامه و شرايط مناقصه عالوه بر نكـات و شـرايط منـدرج در                ـ  32ماده  
  .  نيز بايد قيد شودنامه آيين اين 39 و 38ـ36ـ34ـ28 مفاد مواد 31ماده 
  عضا كميسيون مناقصه و وظايف آنها ا: ب

  . شود كميسيون مناقصه از افراد زير تشكيل مىـ 33ماده 
  . االختيار مدير عامل ـ نماينده تام

  . ـ مدير حقوقى يا نماينده او
  . ـ مدير ساختمان يا نماينده او
  ).يردگ در مواردى كه كار از طريق مهندس مشاور انجام مى(ـ مهندس مشاور يا نماينده او 

تواند بنا به مقتضيات افراد خبـره ديگـرى را نيـز بـه                مى كميسيون مناقصه   ـ1تبصره  
  . جلسه دعوت كند لكن رأى آنها صرفاً جنبه مشورتى خواهد داشت

تصميمات كميسيون با اكثريت آراء قطعى و قابل اجرا است و در مواردى              ـ2تبصره  
ساوى باشد اتخاذ تصميم با مدير عامـل        كه مديريت ساختمان در اقليت بوده و يا آراء م         

خواهد بود در اين قبيل موارد مديريت ساختمان بايد نظر و دالئل خـود را در صـورت                  
  . جلسه قيد نمايد

پيمانكاران موظفند ظرف مدت تعيين شده در دعوت نامه اسناد مناقصه را         ـ  34ماده  
  . دريافت داشته و پس از تكميل در روز مقرر تسليم نمايند

كميسيون مناقصه با توجه به دعوتى كه از طرف سازمان بعمل خواهد آمد ـ 35اده م
در روز مقرر تشكيل جلسه داده و پيشنهادهاى واصـله را در صـورتى كـه حـداقل سـه                  

  . پيشنهاد باشد باز و قرائت خواهند نمود
 در صورتى كه مديريت ساختمان يا مهندس مشاور بر اساس جدول مقايسه ارجاع كار را
به حائز حداقل صالح ندانند دالئل خود را مشروحاً بـه اطـالع كميـسيون مناقـصه خواهنـد                  
رسانيد در اين صورت مديريت ساختمان يا مهنـدس مـشاور موظفنـد قـبالً از پيمانكـار يـا                    
پيمانكارانى كه قيمت پيشنهاديـشان كمتـر از قيمـت قابـل قبـول اسـت توضـيحات الزم را                    

ى موظفند ظرف مدت معين پس از ابالغ دالئل توضيحات خـود            بخواهند و چنين پيمانكاران   
را ارائه دهند و در صورتى كه مديريت ساختمان يا مهندس مشاور دالئل پيمانكاران مزبور را                
موجه ندانند نظر صريح خود را در مورد پيمانكار واجـد شـرايط بعنـوان برنـده مناقـصه بـه                  

  . پس از تصويب مدير عال قابل اجراء استدهند نظر كميسيون  كميسيون مناقصه گزارش مي
ـ  در صورتى كه تعداد پيشنهادهاى واصله كمتر از سه پيشنهاد بوده و يا حداقل  تبصره 
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قيمت پيشنهادى بيش از برآورد مديريت سـاختمان يـا مهنـدس مـشاور باشـد كميـسيون                  
  . موظف است مراتب را به مدير عامل جهت طرح در هيأت مديره گزارش نمايد

اى از شـرايط   در صورتى كه براى كميسيون مناقصه عدول پيشنهاد دهنـده  ـ  36ده  ما
و عدم رعايـت مشخـصات و       ) از قبيل عدم تسليم ضمانتنامه قابل قبول و غيره        (مناقصه  

عدم صحت محاسبه محرز شود و پيشنهاد مورد بحث مردود گردد جريـان را بـه مـدير                  
اى براى بار اول شش ماه و براى بار دوم           عامل گزارش خواهد كرد چنين پيشنهاد دهنده      

  . ى سازمان محروم خواهد شدها  هسه سال از شركت در مناقص
در صورتى كه كميسيون به تبانى و مواضعه بين پيمانكاران وقوف حاصل            ـ  37ماده  

نمايد به پيشنهادهاى آنان ترتيب اثر نخواهد داد و چنين پيمانكـارانى بـراى مـدت سـه                  
  . ى سازمان محروم خواهند شدها  همناقصسال از شركت در 

پيشنهاد هر گونه تخفيف و يا اصـالح در قيمتهـا و يـا تغييـر در شـرايط                   ـ  38ماده  
  . مناقصه پس از بازكردن پيشنهادات بال اثر خواهد بود

هر گاه پيمانكارى پس از انعقاد پيمان بر خالف مقررات پيمان رفتار كنـد              ـ  39ماده  
شود بـراى مـدت سـه      اجراى مقرر در پيمان درباره او اعمال مىعالوه بر اينكه ضمانت  
  . ى سازمان محروم خواهد شدها  هسال از شركت در مناقص

كميسيون مناقصه موظف است چنانچـه پيـشنهادى فاقـد يكـى از شـرايط        ـ  40ماده  
  يا ساير مقررات باشد    نامه  آيينمذكور در دعوتنامه و شرايط مناقصه بوده و يا مغاير اين            

بدان ترتيب اثر ندهد مگر در صورتى كه شرط مفقود به تشخيص كميسيون تأثير اصلى               
  .و مهمى در انجام معامله نداشته باشد

چنانچه برنده مناقصه از انجام تعهد خوددارى نمايد ارجاع كار به نفر بعـد     ـ  41ماده  
يـاد  در صورتى ميسر است كه اختالف قيمتهاى پيشنهادى بـه نظـر كميـسيون چنـدان ز           

نباشد كه تصور تبانى به ميان آيد مالك اين تشخيص ميزان سپرده شـركت در مناقـصه                 
  . نفر اول است

  . سپرده نفر يا نفرات دوم نبايد قبل از انعقاد قرارداد با برنده مناقصه مسترد گرددـ  42ماده  
  استعالم: پ

تعالم بهـاى   در مورد معامالت كمتر از پانصد ميليون ريال كه بر اساس اس           ـ  43ماده  
يى كه عده آنها كمتر     ها  شركتشود مديريت ساختمان بايد از اشخاص يا          كتبى انجام مى  

مگر در مواردى كه انجـام دهنـده كـار در محـل كمتـر               (از سه شخص يا شركت نباشد       
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. ضمن ارائه اسناد و مدارك الزم و استعالم كتبى حداقل قيمت را به دسـت آورد               ) باشد
 توجه به مداركى كه به او ارائـه خواهـد شـد ضـمن امـضاء آنهـا                   پيشنهاد دهنده بايد با   

  .  تسليم مديريت ساختمان نمايدكتباًپيشنهاد خود را با ذكر آدرس و مشخصات خود 
در مواردى كه انجام دهنده كـار كمتـر از سـه شـخص يـا شـركت باشـد                     ـ1تبصره  

  . ارش خواهد كرد گزكتباًمديريت ساختمان مراتب را براى كسب تكليف به مدير عامل 
االجلى معين كـرده      در مواردى كه انجام دهنده كار در پيشنهاد خود ضرب          ـ2تبصره  

  .  صرفه سازمان الزم استتأميناالجلى به منظور  باشد رعايت ضرب
   انعقاد پيمانـفصل چهارم    

در مورد معامالت ساختمانى و تأسيساتى و تعميرات مربوطه و همچنـين            ـ  44ماده  
تأسيسات و آسانسورها عقد پيمان پس از تصويب مراجـع صـالحيتدار طبـق              نگهدارى  

يى كه بر حسب مورد و نوع كار از طرف مديريت ساختمان پيشنهاد شده و بـه                 ها    هنمون
  . تصويب مدير عامل خواهد رسيد عمل خواهد شد

  :در تنظيم پيمان به هر شكل كه باشد بايد به نكات زير توجه شودـ 45ماده 
 درصد مبلغ قـرارداد كمتـر       5 ضمانتنامه انجام تعهدات و حسن انجام كار از          ـ ميزان 
  .نباشد

  . ـ مفاد دفترچه شرايط عمومى پيمان در نظر گرفته شود
  . ـ دوره تضمين حسن انجام كارها از سه ماه كمتر نباشد

ـ مدت و مبلغ پيمان و ساير مسائل مورد نظر از قبيل ميزان جريمـه تـأخير و نحـوه         
  .  آنوصول

االقتضاء ممكن اسـت در حجـم كـار يـا خـدمت       ـ درصد افزايش يا كاهش كه لدي   
  . پيش آيد و ميزان پيشپرداخت و غيره دقيقاً در پيمان قيد شود
توان به جاى ضمانتنامه  ـ در مورد استثنايى و كارهاى كمتر از يكصد ميليون ريال مى

اى انجـام شـده را بـه ايـن          انجام تعهدات و حسن انجام كار بهاى قسمتى از كاره         
  . عنوان قبول نمود

   ترتيب تحويل-فصل پنجم   

تحويل موقت و تحويل قطعى كارهاى سـاختمانى و تأسيـساتى كمتـر از              ـ  46ماده  
يكصد ميليون ريال توسط نمايندگان مديريت ساختمان و نماينـدگان اسـتفاده كننـده از               
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رهايى كه بهاى آن بيش از اين ساختمان يا تأسيسات و تحويل موقت و تحويل قطعى كا
  . گيرد مبلغ است طبق مفاد دفترچه شرايط عمومى پيمان انجام مى

در مواردى كه ساختمان يا تأسيسات مورد نظر هنگام تحويـل فاقـد اسـتفاده كننـده                 
باشد به جاى نماينده استفاده كننـده از سـاختمان نماينـده مـديريت هزينـه در تحويـل                   

  . شركت خواهدكرد
حال تعيين اعضا  كميسيون تحويـل موقـت و قطعـى كارهـاى سـاختمانى و                 به هر   

  . تأسيساتى كه ميزان آن بيش از يكصد ميليون ريال باشد بعهده مدير عامل است

   مقررات مختلفه- قسمت سوم 
تنخواه گردان كارپردازان سازمان متناسب با ميزان خريد هر يـك از آنـان              ـ  47ماده  

  . ى يا مدير تداركات و تصويب مدير عامل تعيين خواهد شدبنا به پيشنهاد مدير ادار
كليه كاركنان سازمان و افراد خانواده آنان در حدود قـانون منـع مداخلـه               ـ    48ماده  

توانند بطور مستقيم يا غيرمستقيم در معامالت بـا           كاركنان دولت در معامالت دولتى نمى     
  .سازمان شركت نمايند

ى پرداختها و معامالت اضطرارى كه به لحاظ ضـرورت          به منظور انجام برخ   ـ  49ماده  
 و سـاير مقـررات سـازمان در         نامـه   آيينو فوريت موضوع، رعايت بعضى از مقررات اين         

 تـأمين باشد، سازمان مجاز است به ميزان اعتبارى كـه شـوراى عـالى                مورد آنها ميسر نمى   
نمايد كه سـقف      مياجتماعى همه ساله در بودجه سازمان تصويب و موارد آن را مشخص             

كل اعتبارات ساالنه سازمان تجاوز نخواهد كرد بدون الـزام          %) 5(اعتبار مصوب حداكثر از     
به رعايت تشريفات استعالم كتبى، مناقصه و مزايده و ساير مقررات مربوط بـه پرداخـت،                

  . تحت ضوابط ذيل اعتبار مربوط را هزينه كرده يا معامالت را انجام دهد
  ). يا فروش(ا مبلغ يك ميليون ريال با مسئوليت مأمور خريد معامالت ت: الف
يـا  ( مأمور خريد    تأييدمعامالت از يك ميليون و يك ريال تا پنج ميليون ريال با             : ب
  . يا واحد تداركاتى و تصويب باالترين مقام واحد و يا مقام مجاز از طرف وى) فروش
ام ساير پرداختها بـه هـر ميـزان    معامالت بيش از پنج ميليون ريال و همچنين انج     : ج

  .  و مسئوليت مدير عامل سازمان و يا مقام مجاز از طرف وىتأييدبا 
تجاوز نخواهد كرد تنخـواه گـردان سـپرده حـسن           %) 40(ميزان پيش پرداخت از     : د
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انجام كار و نوع و ميزان تضمينى كه بايد در قبال پيشپرداخت حـسن انجـام كـار اخـذ                    
  . وليت مدير عامل و يا مقامات مجاز از سوى وى خواهد بودگردد، با تشخيص و مسئ

 بـا   نامـه   آيـين در كليه موارد اسناد هزينه مربوط با رعايـت سـاير مقـررات ايـن                :      ه
امضاءى مدير امور مالى و مدير عامل سـازمان و يـا مقامـات مجـاز از سـوى آنـان بـه                       

  . شود حساب قطعى منظور مى
ـ   اجتماعى بدون رعايت مقررات تأمينعالى  ا تصويب شوراىاعتباراتى كه قبالً ب تبصره 

  . نامه مصرف شده در صورت انطباق با اين ماده به هزينه  قطعى منظورگردد اين آيين
ـ 50ماده   تغييرات تشكيالت ادارى سازمان و عناوين شغلى در اجـراى مفـاد ايـن     

ظف به اجراى مقـررات      موثر نبوده و واحدهاى جايگزين و مسئوالن ذيربط مو         نامه  آيين
  .  خواهند بودنامه آييناين 

  1)13/2/1348 (اجتماعى ي ها  هبيمنامه استخدامى سازمان  ـ آيين4

  كليات -فصل اول   

نامـه     مشمول مقررات ايـن آيـين      اجتماعى  ي  ها    هبيمكليه مستخدمين سازمان    ـ  1ماده  
  .خواهند بود

ـ  مديره و همچنين مـديرعامل  اعضاى شوراى عالى و هيأت نظارت و هيأت  تبصره 
سازمان هرگاه كارمند رسمى دستگاه ديگرى باشند تابع مقررات اسـتخدامى مربـوط بـه            

  .خود خواهند بود
 بـدين مقامـات منـصوب شـوند     اجتمـاعى  ي ها    هبيمهرگاه مستخدمين ثابت سازمان     

مدت خدمت آنان در سمتهاى مذكور از هر لحاظ جزء سـابقه خـدمت ثابـت آنـان در                    
  .شود  محسوب مىاجتماعى ي ها  هبيمان سازم

 غير از شاغلين مشاغل كارگرى از دو اجتماعى ي ها   هبيممستخدمين سازمان   ـ  2ماده  
  .نوع خارج نخواهند بود

                                                 
 موجب به .است گرديده ملغى 1354 مصوب اجتماعى تأمين قانون بموج به اجتماعى ىها بيمه سازمان قانون ـ1

 مغايرت اجتماعى تأمين قانون با كه اجتماعى ىها بيمه قانون اجرايى ىها نامه آيين اجتماعى تأمين قانون 118 ماده
اسـتخدامي  نامـه   ؛ بـه آئـين  اسـت  اجـرا  قابل قانون اين اجرايى ىها نامه آيين تصويب و تنظيم زمان تا باشد نداشته

 . رجوع كنيد28/12/1386مصوب تأمين اجتماعي سازمان 
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  ثابت و موقت
مستخدم ثابت سازمان كسى است كه به موجب حكم براى تصدى يكى از             ـ  3ماده  

گانه استخدامى مندرج    ى دوازده ها    هرتبپستهاى ثابت سازمان استخدام شده و در يكى از          
  .نامه قرار گيرد در اين آيين
ـ  واگذارى پستهاى سازمانى به اشخاص غير از مستخدمين ثابت ممنوع است  تبصره 

ولى در صورتى كه براى تصدى برخى از پستهاى تخصصى نتوان از مـستخدمين ثابـت                
رد احتيـاج را بـراى تـصدى        توان مستخدم مـو     استفاده نمود با تصويب هيأت مديره مى      

پست مزبور به طور موقت و مدت معين كه در هر حال از سه سال تجاوز نخواهد كرد                  
  .استخدام نمود

مستخدم موقت كسى است كه به موجب قرارداد براى مـدت معـين و كـار               ـ  4ماده  
  .شود مشخص استخدام مى

ـ  اى  ى نمونـه شرايط استخدامى اين قبيل مـستخدمين بـه موجـب قراردادهـا     تبصره 
 به تصويب هيأت مـديره  اجتماعى ي ها   هبيمخواهد بود كه به پيشنهاد مديرعامل سازمان        

  .خواهد رسيد
  ورود به خدمت سازمان و انتصابات-فصل دوم   

 از طريـق    اجتمـاعى   ي  هـا     هبيمـ استخدام داوطلبان به خدمت ثابت سـازمان        ـ  5ماده  
  .شود  مديره انجام مىامتحان و مسابقه به ترتيب مقرر از طرف هيأت

 بايـد واجـد     اجتمـاعى   ي  هـا     هبيمـ داوطلبان ورود به خدمت ثابت سـازمان        ـ  6ماده  
  :شرايط زير باشند
  1.سال تمام 40سال تمام و نداشتن بيشتر از 18الف ـ داشتن 

  .ب ـ تابعيت ايران

                                                 
 در كـه  ،27/11/1380 مـصوب  مـالى  مقـررات  از بخـشى  تنظـيم  قـانون  بـه  مـوادى  الحـاق  قـانون  41 مـاده  ـ1

 موسـسات  ،هـا  وزارتخانـه  در بازنشـسته  افراد بكارگيرى نوع هر« :دارد مي مقرر رسيده تصويب به 15/8/84تاريخ
مهـوري  ج فرهنگـى  اجتمـاعى  اقتصادى توسعه چهارم برنامه قانون (160) ماده موضوع ستگاههاىد كليه و دولتي

 نحوى به كه دستگاهى هر و آنها تابع و وابسته شركتهاى و موسسات و غيردولتى عمومى نهادهاى واسالمي ايران 
. باشـد  مـى  ممنـوع  نـوان ع هـر  تحـت  وزيـران  هيأت تصويب با جز نمايد مي استفاده كشور كل بودجه از انحاء از

 مـاده  ايـن  بـا  مغـاير  خاص و عام قوانين كليه هستند مستثنى ماده اين حكم از خدمت سال سى از قبل ايثارگران
 ».است االثر ملغى



  

  
   125 )ها نامه ـ آيين2(هاي آن  نامه قانون تأمين اجتماعي و آيين:                                                       بخش اول

  

 

  .ج ـ انجام خدمت زيرپرچم يا داشتن معافيت قانونى در صورت مشمول بودن
  .تن محكوميت جزايى مؤثرد ـ نداش

 ـ عدم محكوميت به فساد عقيده و نداشتن معروفيت به فساد اخالق و تجـاهر بـه      ه
  .فسق و معتاد نبودن به مواد مخدر

  .و ـ داشتن تحصيالت الزم براى شغل مورد نظر
  .ز ـ داشتن صحت مزاج و توانايى انجام كار مربوط

شوند قبـل از پذيرفتـه    م ثابت قبول مىكسانى كه در مسابقه ورودى استخدا    ـ  7ماده  
  .شدن به خدمت ثابت يك دوره آزمايشى را طى خواهند كرد

مدت خدمت آزمايشى داوطلبان ورود به خـدمت ثابـت در هـيچ مـورد از                ـ  8ماده  
  .ششماه كمتر و از دوسال بيشتر نخواهد بود

ورد نظـر   افرادى كه در ضمن دوره آزمايشى صالح براى ابقاى در خدمت م           ـ  9ماده  
  .تشخيص داده نشوند بدون هيچگونه تعهد با صدور حكم بركنار خواهند شد

ـ  شـوند حقـوق مرخـصى     به افرادى كه طبق اين ماده از خدمت بركنـار مـى   تبصره 
  .استحقاقى پرداخت خواهد شد

 از تاريخ   يك سال  به خدمت ثابت پذيرفته نشوند تا        9كسانى كه طبق ماده     ـ  10ماده  
 را  اجتمـاعى   ي  هـا     هبيمـ ت مجدد در مسابقه ورودى استخدام سازمان        بركنارى حق شرك  
  .نخواهند داشت

افرادى كه در دوره آزمايشى لياقت و كاردانى و عالقه به كار از خود نشان               ـ  11ماده  
دهند در پايان دوره آزمايشى به موجب حكم در عـداد مـستخدمين ثابـت منظـور و از                   

  . خواهند شدحقوق و مزاياى قانونى آن برخوردار
ـ  حقوق دوره آزمايشى برابر حقوق اولين درجه رتبه مربوط خواهد بود و در  تبصره 

صورتى كه مستخدم به استخدام ثابت پذيرفته شود مدت خدمت آزمايشى جـزء سـابقه               
  .گردد خدمت ثابت وى محسوب مى

يـد   با 19 و   18ى مستخدمين ثابت با توجـه بـه مفـاد مـواد             ها    هارتقاى رتب ـ  12ماده  
براساس لياقت و شايستگى و كـاردانى و اسـتعداد و رشـد فكـرى و تجـارب آنـان در                     

 مكلف است طبق مقرراتـى كـه        اجتماعى  ي  ها    هبيممشاغل قبلى صورت گيرد و سازمان       
 خواهـد   اجتمـاعى   ي  هـا     هبيمـ به پيشنهاد هيأت مديره به تصويب شوراى عالى سـازمان           
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ورد بررسى قرار داده و نتيجـه را در پرونـده           رسيد شايستگى و استعداد مستخدمين را م      
  .استخدامى هر يك از آنها منعكس سازد

اين سنجش به نحوى صورت خواهد گرفت كه به موجـب ارشـاد و مـالك اسـتحقاق                  
  .مستخدم براى ارتقاى رتبه يا تغيير شغل و يا لزوم گذراندن دوره كارآموزى جديد باشد

  بت  حقوق و مزاياى مستخدمين ثا-فصل سوم  

 مكلف است حداكثر ظرف شش مـاه از تـاريخ           اجتماعى  ي  ها    هبيمسازمان  ـ  13ماده  
نامه كليه مشاغل ثابت خود را براساس اهميت وظايف و مـسووليتها و     تصويب اين آيين  

بنـدى و بـه دوازده        شرايط تصدى از لحاظ معلومات و تجربه و ساير شرايط كـار طبقـه             
.  سازمان امورادارى و استخدامى كشور پيشنهاد كنـد         به تأييدرتبه تخصيص داده و براى      

سازمان اخير مكلف است ظرف سه مـاه نظـر خـود را در ايـن خـصوص بـه سـازمان                      
  .اجتماعى اعالم نمايد ي ها  هبيم

بينـى شـده در يكـى از          استخدام ثابت فقـط بـراى تـصدى مـشاغل پـيش           ـ  14ماده  
واهد آمد و در هر مورد بـا توجـه بـه          به عمل خ   13گانه مذكور در ماده      ى دوازده ها    هرتب

اى كـه مـستخدم جديـد در آن قـرار             گيرد رتبـه    شغلى كه استخدام براى آن صورت مى      
  .خواهد گرفت تعيين خواهد شد

نامـه برمبنـاى عـدد صـد          حقوق ماهانه مستخدمين ثابت مشمول اين آيين      ـ  15ماده  
ر آخـرين درجـه رتبـه       د( برابـر آن     8تعيـين و حـداكثر از       ) براى درجه يكم رتبه يـك     (

  .تجاوز نخواهد كرد) دوازده
ـ    يهـا   هجدول حقوق موضوع اين ماده به تصويب شوراى عالى سازمان بيمـ  تبصره 

  .اجتماعى خواهد رسيد
 در هر مورد به پيشنهاد هيأت مديره به تصويب   15ضريب جدول حقوق ماده     ـ  16ماده  

تواند از ميزان ضريبى كه به        نمى لكن.  خواهد رسيد  اجتماعى  ي  ها    هبيمشوراى عالى سازمان    
  . قانون استخدام كشورى تعيين گرديده تجاوز نمايد33ترتيب مندرج در ماده 

شود در درجه يـك       مستخدم ثابت به اعتبار شغلى كه براى آن استخدام مى         ـ  17ماده  
ه نامـ   تواند با رعايت شرايط مقرر در اين آيـين          مى شود و   رتبه مربوط وارد به خدمت مى     

   1.تا آخرين درجه همان رتبه ترفيع يابد
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اى   مستخدمين در صورت وجود شرايط زير استحقاق ترفيع درجه در رتبه          ـ  18ماده  
  :كنند خواهند داشت كه خدمت مى

  .الف ـ توقف حداقل دوسال در درجه مادون
  .ب ـ رضايتبخش بودن خدمات مستخدم در دوسال گذشته

توان مـستخدم را از يـك رتبـه بـه رتبـه                مى در صورت وجود شرايط زير    ـ  19ماده  
  :باالتر ارتقاء داد

  .الف ـ در رتبه جديد پست سازمانى بالتصدى وجود داشته باشد
  .ب ـ شرايط احراز پست جديد را دارا باشد

  .ج ـ مسابقه مقرر را با موفقيت بگذراند
  .د ـ در خدمات گذشته خود ابراز لياقت و كاردانى نموده باشد

  .كرده است اى كه خدمت مى ف حداقل دو سال در آخرين رتبه ـ توق  ه
ـ  اى از رتبه جديـد قـرار    يابند همواره در درجه مستخدمينى كه ارتقاء رتبه مى تبصره 

خواهند گرفت كه حقوق آن درجه با ارتقاى اضافى به حقوقى كـه مـستخدم در درجـه                  
  .گرفته است نزديكتر باشد  مىرتبه قبلى
 كه نوع كار و وظايف و مسووليتهاى بعـضى از مـشاغل سـازمان    در صورتى ـ  20ماده  

 اقتضا نمايد كه مبالغى عالوه بر حقوق به مستخدمين ثابت آن پرداخت             اجتماعى  ي  ها    هبيم
  .شد العاده شغل به شاغلين آن مشاغل پرداخت خواهد شود مبلغى به عنوان فوق

العاده و همچنين ازدياد يا       قالعاده مزبور و ميزان اين فو       مشاغل مستحق دريافت فوق   
العاده در مورد مشاغل مختلف طبق طرحى خواهد بـود كـه بـا پيـشنهاد              حذف اين فوق  
 سازمان امورادارى و استخدامى كشور بـه تـصويب شـوراى عـالى              تأييدهيأت مديره و    

  . برسداجتماعى ي ها  هبيمسازمان 
ـ  ميزان حقـوق آخـرين درجـه    تواند از   نمىالعاده شغل در هر رتبه مبلغ فوق تبصره 

  .همان رتبه تجاوز كند
به مستخدمينى كه وضع خدمت آنان ايجاب كنـد كـه عـالوه بـر سـاعات                 ـ  21ماده  

العاده اضافه كار متناسب با ساعات كـار اضـافى پرداخـت              ادارى مشغول كار باشند فوق    
  .خواهد شد

1العاده اضافه كار حاصل ضرب        مأخذ محاسبه فوق  
العـاده     حقـوق ثابـت و فـوق       160
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 بـيش از پنجـاه       مـاه   يكشغل ماهانه در ساعات كار اضافى خواهد بود و به يك نفر در              
  .العاده اضافه كار پرداخت نخواهد شد ساعت فوق

شوند و    به مستخدمينى كه براى انجام وظيفه خاصى به مأموريت اعزام مى          ـ  22ماده  
 ناچار به توقف شـبانه در       اجتماعى  ي  ها    هبيمن  جهت انجام مأموريت به تشخيص سازما     

  .گردد العاده روزانه پرداخت مى محل مأموريت باشند فوق
ى روزانه، اشتغال خارج از مركز خارج از كشور،         ها    هالعاد  پرداخت فوق ـ  23ماده  

ى ايـاب و ذهـاب، سـفر و نقـل مكـان بـه               هـا     هكسر صندوق، تضمين و جبران هزين     
 تـابع مقـررات قـانون اسـتخدام كـشورى           اجتمـاعى   ي  هـا     هبيمـ مستخدمين سـازمان    

  .باشد مى
اى   تواند به مستخدمينى كه خدمت برجـسته        مى اجتماعى  ي  ها    هبيمسازمان  ـ  24ماده  

  .انجام دهند پاداش حسن خدمت پرداخت نمايد
ماه مـستخدم    جمع اين نوع پاداش در هر سال نبايد از مجموع حقوق و مزاياى يك             

  .تجاوز نمايد
تواند در صـورت وجـود اعتبـار در بودجـه       مىاجتماعى ي ها  هبيمسازمان ـ 25ماده  

مصوب و در صورت رضايت از طرز خدمت مستخدمين خود عالوه بر پاداش مقرر در               
ماه حقوق و مزايا با تصويب شوراى عالى سازمان به آنها پرداخـت               معادل يك  24ماده  
ه كاركنان به هيچ عنوان از دو ماه حقـوق و           در هر حال مجموع پاداش پرداختى ب      . نمايد

  .مزاياى ساليانه مستخدمين تجاوز نخواهد نمود
  امور رفاه-فصل چهارم   

 روز حق مرخصى با     30 سالى   اجتماعى  ي  ها    هبيممستخدمين ثابت سازمان    ـ  26ماده  
 شـود  اى كه از طرف سازمان تنظـيم مـى       استفاده از حقوق و مزاياى ماهانه را طبق برنامه        

  .خواهند داشت
 اجتمـاعى   ي  هـا     هبيمـ هرگاه اعطاى مرخصى به مستخدم از لحاظ سـازمان           ـ1تبصره  

  .مقدور نباشد مرخصى مستخدم براى استفاده در سال بعد ذخيره خواهد شد
  .باشد  روز مى60حداكثر مدت مرخصى ذخيره  ـ2تبصره 
محدوديت فوق نامه مشمول  مرخصى ذخيره شده قبل از تصويب اين آيين ـ3تبصره  
  .نخواهد بود
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باشـد كـه از طـرف سـازمان       اى مـى    طرز استفاده از اين قبيل مرخـصى تـابع برنامـه          
  .شود  تنظيم مىاجتماعى ي ها  هبيم

  .گردد تعطيالت واقع در دوران مرخصى جزو ايام مرخصى محسوب مى ـ4تبصره 
 شـرايط   اى بهـدارى اسـتانها كـه بـه علـت            كاركنان سازمانهاى منطقه     ـ5تبصره  

انـد     از مرخصى استحقاقى خود استفاده ننمـوده       31/6/59خاص زمان جنگ از تاريخ      
د استفاده نمايند، همچنين كاركنانى كه به علت ضـرورتهاى          نو يا تا پايان جنگ نتوان     

اقى اسـتفاده نمايـد مـدت    قادارى به تشخيص رئيس سازمان نتواند از مرخصى استح  
 ذخيـره   2ن مازاد بـر مـدت مـذكور در تبـصره            مرخصى استحقاقى استفاده نشده آنا    

   1.خواهد شد
 در تمـام  اجتمـاعى  ي هـا   هبيمـ تواند با موافقت سـازمان    مى مستخدم ثابت ـ  27ماده  

مـدت خـدمت    . مدت خدمت حداكثر تا دوسال از مرخصى بدون حقوق استفاده نمايد          
  .شود مرخصى بدون حقوق به هيچ وجه جزء سابقه خدمت مستخدم محسوب نمى

 بـه يكـى از      اجتمـاعى   ي  هـا     هبيمـ در صورتى كه مستخدمين ثابت سازمان        ـ1تبصره  
 قانون استخدام كـشورى منـصوب و يـا بـه نماينـدگى              3مقامات دولتى مذكور در ماده      

مجلسين انتخاب يا منصوب شوند خدمت آنـان در مـدت تـصدى مقامـات مـذكور يـا             
  .وق خواهد بودنمايندگى مجلسين در حكم مرخصى بدون استفاده از حق

در صورتى كه اين قبيل مستخدمين حق بيمه سهم خود و كارفرما را پرداخت نمايند    
  .اين مدت جزء سابقه بيمه آنان منظور خواهد شد

حفظ پست سازمانى مستخدمينى كـه از مرخـصى بـدون حقـوق اسـتفاده          ـ2تبصره  
 مناسـب بـراى     كنند الزامى نيست و در صورتى كه پس از پايان اين مرخصى پـستى               مى

  .آيند آنان موجود نباشد به حال آماده به خدمت درمي
يى كه مانع اجراى وظايف آنان      ها  مستخدمين در صورت ابتالى به بيمارى     ـ  28ماده  

  .باشد از مرخصى استعالجى با دريافت حقوق و مزاياى ماهانه استفاده خواهند نمود
مزاياى ماهانه جز در مـورد      حداكثر مدت استفاده از مرخصى استعالجى با حقوق و          

  .العالج چهارماه در سال خواهد بود ى صعبها بيمارى
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ـ   هـستند در صـورتى كـه    اجتمـاعى  ي هـا   هبيمبه زنانى كه مستخدم سازمان  تبصره 
 روز مرخـصى بـه      60 اجتمـاعى   ي  هـا     هبيمباردار شوند با گواهى پزشك معتمد سازمان        

  .شود عنوان مرخصى زايمان اعطا مى
خصى جزو مرخصى استعالجى مستخدم محسوب است و ابتداى آن حداكثر           اين مر 

 روز پـس از آن تجـاوز نخواهـد          30 روز قبل از زايمان و انتهاى آن در هر حـال از              30
  .كرد

 از مقـررات    اجتماعى  ي  ها    هبيمكيفيت و نحوه استفاده مستخدمين سازمان       ـ  29ماده  
نامه خاصى خواهد      به موجب آيين   جتماعىا  ي  ها    هبيمبيمه و بازنشستگى براساس قانون      

 اجتماعى  ي  ها    هبيمبود كه بنا به پيشنهاد هيأت مديره و به تصويب شوراى عالى سازمان              
  .برسد

تواند براى مستخدمينى كه شغل آنان ايجاب         مى اجتماعى  ي  ها    هبيمسازمان  ـ  30ماده  
  .كند لباس كار متناسب با محيط كار و وظايف آنان تهيه نمايد

  تكاليف عمومى مستخدمين-فصل پنجم   

 مكلفند طبق برنامه اوقات كار كه به        اجتماعى  ي  ها    هبيممستخدمين سازمان   ـ  31ماده  
تصويب هيأت مديره خواهد رسيد در محل خدمت خود حضور يافته و وظايف محوله              

  .را انجام دهند
مربوط به حضور و مقررات . پرداخت حقوق و مزايا در مقابل انجام كار استـ 32ماده 

  .غياب مستخدمين سازمان به پيشنهاد مديرعامل و تصويب هيأت مديره تعيين خواهد شد
 مكلـف اسـت در حـدود قـوانين و           اجتمـاعى   ي  ها    هبيممستخدم سازمان   ـ  33ماده  

اگـر مـستخدم حكـم يـا        . مقررات احكام و دستورات رؤساى مافوق خود را انجام دهد         
 كتبـاً ف قـوانين و مقـررات تـشخيص دهـد مكلـف اسـت               دستور مقام مافوق را برخال    

مغايرت دستور را با قوانين و مقررات به مقام مافوق اطالع دهد و در صورتى كه بعد از                
 اجراى دستور خود را تأكيد كرد مستخدم مكلف بـه اجـراى             كتباًاين اطالع مقام مافوق     

  .دستور صادره خواهد بود
 از هر نوع عملـى كـه موجـب ايجـاد     اجتماعى ي  ها    هبيممستخدم سازمان   ـ  34ماده  

  . شود ممنوع استاجتماعى ي ها  هبيمتفرقه در انجام وظايف و تعهدات سازمان 
رسيدگى به تقصير و تخلف ادارى و يا قصور مستخدمين در انجام وظايف و تعيين               
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چگونگى تشكيل دادگاه ادارى و رسيدگى بـه        . مجازات آنها به عهده دادگاه ادارى است      
 قـانون اسـتخدام كـشورى       58 مـاده    1نامه دادرسى ادارى موضـوع تبـصره          موجب آيين 
   1.خواهد بود

  :انواع مجازاتهاى ادارى به قرار زير استـ 35ماده 
  .الف ـ توبيخ كتبى با درج در پرونده خدمت

  .ى ماهانه مستخدم تا يك سوم حداكثر تا سه ماهها  هالعاد ب ـ كسر حقوق و فوق
  .ى ماهانه مستخدم تا يك سوم از سه ماه تا ششماهها  هالعاد  و فوقج ـ كسر حقوق

  .د ـ انفصال موقت حداكثر تا مدت يك سال
  .اجتماعى ي ها  هبيم ـ انفصال دايم از خدمت سازمان   ه

رؤساى ادارات، شعب، بيمارستانها، واحدهاى مستقل و مقامات معـادل يـا             ـ1تبصره  
 و بـا ذكـر      كتباًشخيص خود و بدون مراجعه به دادگاه ادارى         توانند به ت    باالتر از آنان مى   

دليل مجازات مندرج در بند الف اين مـاده را در مـورد مـستخدم متخلـف تـابع خـود                     
  .معمول دارند

بـا تأييـد     بـدون مراجعـه بـه دادگـاه ادارى و            1مقامات مندرج در تبصره      ـ2تبصره  
 و با ذكر داليل مجـازات منـدرج در          باًكتتوانند    ي اجتماعي مي  ها    همديرعامل سازمان بيم  

  .بند ب اين ماده را در مورد مستخدم متخلف تابع خود معمول دارند
توانـد رأسـاً و بـدون مراجعـه بـه              مـى  اجتماعى  ي  ها    هبيممديرعامل سازمان    ـ3تبصره  

 با ذكر دليـل در  كتباًدادگاه ادارى هر يك از مجازاتهاى مندرج در بندهاى الف، ب و ج را  
 اعمال نمايد همچنين مجـازات منـدرج        اجتماعى  ي  ها    هبيمورد مستخدم متخلف سازمان     م

  . هيأت مديره تا مدت يك ماه در مورد مستخدم متخلف معمول داردتأييدرا با ) د(در بند 
  حقوق استخدامى مستخدمين-فصل ششم   

تـضييع  تواننـد در مـورد         مـى  اجتماعى  ي  ها    هبيممستخدمين ثابت سازمان    ـ  36ماده  
   2.حقوق استخدامى خود به هيأت رسيدگى شكايت كنند

                                                 
 . 27/2/1373رخ مو آن اجرايى نامه آيين و 7/9/1372مصوب ادارى تخلفات به رسيدگى قانون :نك ـ1
 قـانون  11 مـاده  3 بنـد  صـراحت  به: اداري عدالت ديوان عمومي هيأت 17/2/1370 مورخ 14 شماره دادنامه ـ2

 سـاير  و شورىكـ  اسـتخدام  قـانون  مشمولين و قضات شكايات به رسيدگى4/11/60مصوب ادارى عدالت ديوان
 آنها به نسبت قانون اين شمول كه مؤسساتى مستخدمين و يك بند در مذكور وموسسات واحدها مستخدمين
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 تعيـين   اجتمـاعى   ي  هـا     هبيمـ هيأت رسيدگى مركب از سه نفر كه از طـرف سـازمان             
  .شوند مى

ـ  ترتيب تشكيل جلسات و نحوه رسيدگى و اخذ رأى در هيـأت مـذكور بـه     تبصره 
  .رسد موجب مقرراتى خواهد بود كه به تصويب شوراى عالى مي

االجـرا اسـت و        الزم اجتماعى  ي  ها    هبيمرأى هيأت رسيدگى براى سازمان      ـ  37 ماده
تواند ظرف ده روز از تاريخ ابـالغ رأى           مى هرگاه مستخدم به رأى صادره معترض باشد      

  .به ديوان عالى كشور شكايت كند
تواند با دوماه اعالم قبلـى از         مى اجتماعى  ي  ها    هبيممستخدم ثابت سازمان    ـ  38ماده  

استعفاى مـستخدم رافـع تعهـدات او در         .  استعفا كند  اجتماعى  ي  ها    هبيمدمت سازمان   خ
يابـد كـه      مـى  اسـتعفا از تـاريخى تحقـق      . ى  اجتماعى نخواهد بـود     ها    هبرابر سازمان بيم  

 بايد ظرف   اجتماعى  ي  ها    هبيمسازمان  .  با آن موافقت كند    كتباً اجتماعى  ي  ها    هبيمسازمان  
 اعالم دارد اگـر در پايـان دومـاه          كتباً استعفا رد يا قبول استعفا را        دوماه از تاريخ وصول   

  .مذكور رد يا قبول استعفا اعالم نگردد اين امر در حكم قبول استعفا تلقى خواهد شد
نامه استعفا كـرده       اين آيين  38استخدام مجدد مستخدم ثابت كه طبق ماده        ـ  39ماده  

سن اين قبيـل مـستخدمين بـه شـرط          . ارداست در صورت احتياج به وجود او مانعى ند        
بودن شرايط استخدام نبايد از چهل سال به عالوه مدتى كه به صورت مستخدم ثابت در    

  . خدمت كرده است تجاوز نمايداجتماعى ي ها  هبيمسازمان 
تواند اين قبيل افراد را از طـى دوره خـدمت          مى اجتماعى  ي  ها    هبيمسازمان   ـ1تبصره  

  . معاف كند8ده آزمايشى موضوع ما
چنانچه اين افراد داوطلب خدمت در رتبه اسـتخدامى سـابق خـود يـا رتبـه                ـ2تبصره  

  .تواند آنان را از گذرانيدن امتحان معاف سازد  مىاجتماعى ي ها  هبيمتر باشند سازمان  پايين
                                                                                                                   

  اختـصاصى  صـالحيت  در استخدامى حقوق تضييع حيث از كشورى و لشكرى از اعم است نام ذكر محتاج 
 تاريخ از قانون اين با مغاير مقررات و نينقوا كليه مزبور قانون 24 ماده موجب وبه گرفته قرار ادارى عدالت ديوان
 مراجـع  ساير صالحيت كارفرما و كارگر اختالف حل مراجع جز درنتيجه است شده اعالم منسوخ ديوان تشكيل

 بـه  رسـيدگى  هيـأت  جملـه  از و دولـت  مـستخدمين  استخدامى شكايات به رسيدگى زمينه در ادارى اختصاصى
 1348 مصوب اجتماعى تأمين سازمان استخدامى نامه آيين 36 ماده موضوع ىاجتماع تأمين سازمان كاركنان تخلفات
 كالسه پرونده در ادارى عدالت ديوان نهم شعبه5/9/1369 مورخ 556 شماره دادنامه بنابراين است گرديده منتفى

 سـتناد ا بـه  رأى ايـن  .شـود   مـى شده داده تشخيص قانونى موازين موافق است شده صادر مبنا اين بر كه 68/106
 .است االتباع الزم مراجع ساير و ديوان شعب براى مشابه موارد در ادارى عدالت ديوان قانون20 ماده اخير قسمت
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در صورتى كه مستخدم ثابت مدت پانزده روز بدون عذر موجه در محـل              ـ  40ماده  
ر نشود از تاريخ ترك خدمت مستعفى شناخته شده و استخدام مجدد            خدمت خود حاض  

 ممنـوع اسـت تـشخيص عـذر موجـه بـا             اجتماعى  ي  ها    هبيماو به هر عنوان در سازمان       
  . خواهد بوداجتماعى ي ها  هبيممديرعامل سازمان 

  مقررات مختلف -فصل هفتم   

توانـد    نمى نامه  اين آيين  جز در موارد مصرح در       اجتماعى  ي  ها    هبيمسازمان  ـ  41ماده  
نامـه    مستخدم را از پست سازمانى بركنار كند مگر اينكـه براسـاس مقـررات ايـن آيـين                 

  .بالفاصله او را به پست سازمانى ديگر منصوب نمايد
ـ   مستخدم را به پستى كـه در رتبـه   اجتماعى ي ها  هبيمدر صورتى كه سازمان  تبصره 

تبه جديد حقوق دريافتى قبلـى مـستخدم بـه وى           تر قرار دارد منصوب نمايد در ر        پايين
شود و دريافت اضافه حقوق بعدى مستخدم در رتبه جديد تابع مفـاد مـاده                 پرداخت مى 

  .نامه خواهد بود  اين آيين18
در صورتى كه به علـت حـذف پـست سـازمانى يـا انحـالل واحـدى از                   ـ  42ماده  

اى از مستخدمين ثابت احتياج        به وجود يك يا عده     اجتماعى  ي  ها    هبيمتشكيالت سازمان   
  .آيند نباشد مستخدم يا مستخدمين مزبور به حال آماده به خدمت در مي

مستخدمين آماده به خدمت در شش ماه اول كليه حقـوق درجـه رتبـه و                ـ  43ماده  
پس از ششماه از نصف حقوق درجه رتبه خود استفاده خواهند نمود و مدت آمـاده بـه                  

  .شود  حال جزء سابقه خدمت آنان محسوب مىخدمت اين مستخدمين در هر
ي هـا   هبيمـ سال آماده بـه خـدمت باشـند سـازمان      در مورد مستخدمينى كه بيش از يك   

  . بنا به تمايل و انتخاب مستخدم به يكى از دو ترتيب زير عمل خواهد نموداجتماعى 
 الف ـ پرداخت وجهى بابت بازخريد سوابق  خدمت كه عبارت خواهد بود از يـك  

ازاى هرسال خـدمت اضـافه حقـوق ايـام مرخـصى             ماه حقوق درجه رتبه مستخدم در     
  .نامه  اين آيين26استحقاقى استفاده نشده مستخدم طبق ماده 

نامـه    و آييناجتماعى ي ها  هبيم قانون 6ب ـ موافقت با ادامه اختيارى بيمه طبق ماده  
   1.مربوط

                                                 
 بيمـه  درخـصوص  .اسـت  شـده  منـسوخ  اجتماعى ىها بيمه قانون 54 مصوب اجتماعى تأمين قانون موجب به ـ1

 .شود مى عمل1/8/1385 مصوب مربوط نامه نآيي و اجتماعى تأمين قانون 8 ماده براساس حاضر حال در اختيارى
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 3خريد شده اسـت طبـق تبـصره         استخدام مجدد افرادى كه خدمتشان باز     ـ  44ماده  
  1. قانون استخدام كشورى خواهد بود120ماده 

 مكلف است مادام كه مستخدم آماده به خدمت         اجتماعى  ي  ها    هبيمسازمان  ـ  45ماده  
شـود و يـا بـدون متـصدى اسـت از              در اختيار دارد براى پستهايى كه جديداً ايجاد مـى         
فاده نمايد و در صورتى كه بـين آنهـا          مستخدمين مزبور، به شرط واجد شرايط بودن است       

اشخاصى واجد شرايط يافت نشود نسبت به استخدام جديد يا تغييـر رتبـه مـستخدمين                
  .ديگر اقدام نمايد

 و اعزام آنـان بـراى طـى         اجتماعى  ي  ها    هبيممأموريت مستخدمين سازمان    ـ  46ماده  
اى خواهـد     نامه  يينى آموزشى يا كارآموزى در داخل يا خارج كشور به موجب آ           ها    هدور

  . برسداجتماعى ي ها  هبيمبود كه به پيشنهاد سازمان به تصويب شوراى عالى سازمان 
مستخدمى كه به خدمت زيرپرچم احضار شود مكلف است حداكثر ظـرف            ـ  47ماده  

 معرفـى و    اجتمـاعى   ي  هـا     هبيمـ دو ماه پس از خاتمه خدمت زيرپرچم خود را به سازمان            
 مكلـف اسـت   اجتمـاعى  ي هـا   هبيم اعالم دارد و سازمان كتباًخدمت  آمادگى خود را براى     

مستخدم مذكور را به خدمت بگمارد و در صورتى كه پست سازمانى مناسب براى ارجاع               
  .به مستخدم مذكور موجود نباشد به حال آماده به خدمت در خواهد آمد

يق درآمـده اسـت    كه به حال تعلاجتماعى ي ها  هبيممستخدم ثابت سازمان ـ 48ماده  
پس از برائت قطعى از اتهام يا اتهامات منتسبه به خدمت گمارده خواهـد شـد و مـدت                   
تعليق جزء سابقه خدمت او محسوب و حقوق مدت تعليق وى پرداخت خواهد گرديد              

شود پست ثابـت سـازمانى        ولى چنانچه براى مستخدم ثابت كه از حال تعليق خارج مى          
  .ه خدمت در خواهد آمدموجود نباشد به حال آماده ب

 كه به طـور موقـت محكـوم بـه           اجتماعى  ي  ها    هبيممستخدم ثابت سازمان    ـ  49ماده  
شـود ولـى      گردد بعد از اتمام مدت انفصال به خدمت گمارده مـى            انفصال از خدمت مى   

  .آيد چنانچه پستى براى وى موجود نباشد به حال آماده به خدمت در مي

                                                 
 و مؤسـسات و  ها  استخدام مجدد افرادى كه خدمتشان بازخريد شده است در وزارتخانه- 120ماده تبصره ـ   -1

 اين قانون ممنوع است و در صورتى كه ثابت شود 2شركتهاى دولتى و مؤسسات و شركتهاى موضوع بند ت ماده 
اند كليه وجوه پرداختى به ايشان بـه اسـتثناى            موسسات و شركتهاى مذكور در آمده     افراد مزبور به خدمت يكى از       

 .وجوه بازنشستگى پس گرفته خواهد شد و دولت در قبال سوابق خدمت آنان هيچگونه تعهدى نخواهد داشت
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  .جزء سابقه خدمت محسوب نخواهد شدمدت انفصال موقت در هيچ حال 
توانند در ساعات خـدمت    نمىاجتماعى ي ها  هبيممستخدمين ثابت سازمان    ـ  50ماده  

  .خود در سازمان هيچگونه شغل در مؤسسات ديگر داشته باشند
قبول خدمت در غير ساعات ادارى نيز موكول به اطـالع و موافقـت قبلـى سـازمان                  

توانـد بـه خـدمت        مـى  و در صورت تخلف سازمان مـذكور      باشد     مى اجتماعى  ي  ها    هبيم
  .مستخدم متخلف خاتمه داده و او را تحت تعقيب قانونى قرار دهد

  نامه تطبيق وضع مستخدمين با مواد اين آيين  -فصل هشتم  

 ظـرف   13 مكلف اسـت پـس از اجـراى مـاده            اجتماعى  ي  ها    هبيمسازمان  ـ  51ماده  
نامـه در     د را كه در تـاريخ تـصويب ايـن آيـين           ماه وضع استخدامى مستخدمين خو      شش

  . هستند با مقررات آن تطبيق دهداجتماعى ي ها  هبيمخدمت سازمان 
نامـه     كه در تاريخ تصويب اين آيين      اجتماعى  ي  ها    هبيممستخدمين سازمان   ـ  52ماده  

 در عـداد كاركنـان ثابـت هـستند          اجتمـاعى   ي  هـا     هبيمـ به موجب حكم رسمى سازمان      
  .شوند بت شناخته مىمستخدم ثا

مستخدمين پيمانى و روزمـزد حكمـى كـه تمـام اوقـات رسـمى كـار در               ـ  53ماده  
باشند به استثناى كارگران كه در تاريخ تـصويب            مى اجتماعى  ي  ها    هبيماستخدام سازمان   

 هستند بـا رعايـت شـرايط زيـر بـه      اجتماعى ي ها  هبيمنامه در استخدام سازمان   اين آيين 
   1:كنند بديل وضع پيدا مىمستخدم ثابت ت

 باشند و سن آنها در موقع شـروع بـه خـدمت يـا           6ـ واجد شرايط مذكور در ماده       1
  . سال نبوده باشد40روزمزدى بيش از 

 پست سازمانى متناسب با وضع      اجتماعى  ي  ها    هبيمـ در تشكيالت مصوب سازمان      2
  .تحصيلى و تجربى آنان موجود باشد

                                                 
 خدامىاسـت  نامـه  آيـين  17 مـاده  به نظر« :اداري عدالت ديوان عمومي هيأت 16/4/71 مورخ 43 شماره دادنامه ـ1

 رتبه يك درجه در سازمانى ثابت پستهاى در افراد رسمى استخدام بر مبنى13/2/48مصوب اجتماعى تأمين سازمان
 نامـه  آيـين  بـا  كار قانون مشمولين وضع تطبيق جواز عدم درخصوص مزبور نامه آيين 53 ماده به عنايت و مربوط
 قابـل  53 مـاده  تبـصره  شـرح  بـه  حكمـى  وزمـزد ر و ثابت مستخدمين خدمت سوابق منحصراً اينكه و الذكر فوق

 اسـت  نگرديـده  تجويز درجه ارتقاى حيث از كار قانون مشمول كارگران خدمت سوابق واحتساب بوده احتساب
 كارگرى خدمت سوابق احتساب جواز عدم بر مشعر ادارى عدالت ديوان نهم شعبه 2/7/1370-458 شماره دادنامه

 قـانون  20 مـاده  اخيـر  قسمت استناد به رأى اين .شود  مىداده تشخيص ونىقان موازين و اصول موافق موردبحث
 ».است االتباع الزم مشابه موارد در مربوط مراجع ساير و ديوان شعب براى ادارى عدالت ديوان
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 مقتـضى بدانـد در آزمـايش مربـوط          اجتمـاعى   ي  هـا     همبيـ در صورتى كه سازمان      3
  .شركت نموده و كسب موفقيت نمايند

  از هـيچ    و مؤسسات دولتى شغل موظـف نداشـته و         ها    هـ در هيچ يك از وزارتخان     4
  .گونه مقررى وظيفه بازنشستگى نيز استفاده ننمايند

ـ    يهـا   هان بيمسوابق خدمت بالانفصال مستخدمين موضوع اين ماده در سازم تبصره 
اجتماعى جزء سوابق خدمت ثابت آنها محسوب خواهد شد مشروط بر اينكـه در تمـام             

 انجام وظيفه نموده و     اجتماعى  ي  ها    هبيماوقات رسمى كار در يكى از واحدهاى سازمان         
  . و مؤسسات دولتى شغل موظف نداشته باشدها  هدر هيچ يك از وزارتخان

ور نيمـه وقـت منحـصراً در خـدمت سـازمان            سوابق خدمت مستخدمينى كه بـه طـ       
اند با تصويب هيأت مديره جزء سابقه خدمت ثابت آنان منظـور               بوده اجتماعى  ي  ها    هبيم

  .سال خدمت محسوب خواهد شد و هر دو سال آن برابر با يك
 قانون اسـتخدام    144 و   143مستخدمين دولت كه با رعايت مقررات مواد        ـ  54ماده  

تواننـد بـا موافقـت         اشتغال دارنـد مـى     اجتماعى  ي  ها    هبيمزمان  كشورى به خدمت در سا    
 از خدمت دولت مستعفى گرديده و به عنوان مستخدم ثابـت            اجتماعى  ي  ها    هبيمسازمان  

 ادامـه دهنـد و سـوابق خـدمت خـود در             اجتماعى  ي  ها    هبيمبه خدمت خود در سازمان      
 استخدام كشورى را كـالً       قانون 66صورتى كه كسور بازنشستگى مسترد شده طبق ماده         

 بپردازند جزء سابقه خـدمت ثابـت در         اجتماعى  ي  ها    هبيمو يكجا و بالفاصله به سازمان       
  .گردد اجتماعى محسوب مى  يها  هسازمان بيم

 كـه در تـاريخ تـصويب ايـن          اجتماعى  ي  ها    هبيمتخدمين ثابت سازمان    سمـ  55ماده  
 هستند و همچنـين بـه مـستخدمينى كـه           ىاجتماع  ي  ها    هبيمنامه در خدمت سازمان       آيين

 اجتمـاعى    يهـا     هنامه به مستخدم ثابت سـازمان بيمـ         اين آيين  531براساس مقررات ماده    
 با توجه به مدارك تحصيلى و تخصـصهاى         13يابند پس از اجراى ماده        تبديل وضع مى  

نامه در    اى الزم براى رتبه شغلى از نظر انطباق با جدول حقوق مندرج در اين آيين                حرفه
گيرند و درجه آنان در رتبـه مربـوط بـا احتـساب               ى هفتگانه زير قرار مى    ها    هيكى از رتب  

 شناخته شده به    اجتماعى  ي  ها    هبيمكليه سنوات خدمت آنها كه به عنوان خدمت سازمان          
  :شود ازاى هر دوسال يك درجه تعيين مى
                                                 

 .است يافته تغيير (53) به (52) ملى شوراى مجلس رئيس اصالحيه موجب به ـ1
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  .رتبه يك ـ مستخدمين جزء با هر قدر تحصيل
دمينى كه داراى تحصيالتى در حدود دوره اول متوسطه بـوده و يـا   رتبه دو ـ مستخ 

  .اى مورد قبول سازمان داشته باشند تخصص حرفه
اى  رتبه سه ـ مستخدمينى كه داراى تحصيالت دوره اول متوسطه يا تخصص حرفـه  

  .مورد قبول سازمان باشند
لى ديگر كـه  رتبه چهار ـ مستخدمينى كه داراى ديپلم كامل متوسطه يا مدارك تحصي 

  .از نظر استخدام معادل آن شناخته شده است
رتبه پنج ـ مستخدمينى كه داراى گواهينامه دوره كامـل متوسـطه بـوده و يـك دوره      
تخصصى گذرانده باشند كه از طرف مراجع صالح فوق ديـپلم يـا عـالى شـناخته شـده                   

  .باشند
زش تحـصيلى آنهـا   رتبه شش ـ مستخدمينى كه داراى دانشنامه ليسانس هستند يا ار 

  .ليسانس شناخته شده باشد
  .رتبه هفت ـ مستخدمينى كه داراى دانشنامه فوق ليسانس يا دكترى باشند

 با توجه بـه شـغل مـورد تـصدى در رتبـه              55مستخدمين مذكور در ماده     ـ  56ماده  
گيرنـد كـه حقـوق آن بـه      اى از اين رتبه شغلى قـرار مـى   مربوط به آن شغل و در درجه 

  .اى با تقريب اضافى نزديكتر باشد  و رتبه تحصيلى و حرفهحقوق درجه
ـ  در صورتى كه مستخدمين مذكور شرايط احـراز شـغل آن رتبـه را نداشـته      تبصره 

ى هـا     هتوانند به عنوان كفيل در آن شغل يـا مـشاغل رتبـ              باشند با تصويب مديرعامل مى    
اند حقوق    دى نگرديده فاصل ابقا شوند لكن مادام كه واجد شرايط احراز شغل مورد تص           

ى رتبه شغلى استحقاقى خود را دريافت نموده و به تناسب كمبود شرايط احراز              ها    هدرج
العاده شغل مربوط را دريافت خواهند داشت ولى در هر حال             فوق% 80شغل حداكثر تا    

  .ارجاع پستهايى كه از دو رتبه شغلى استحقاقى آنها باالتر باشد ممنوع است
ورتى كه مبلغ حقوق هر يك از مـستخدمين پـس از تطبيـق وضـع                در ص ـ  57ماده  

نامه از مجموع مبلغ حقوق و مـدد معـاش فرزنـد كـه                استخدامى او با مقررات اين آيين     
ى قبلى استحقاق دريافت آن را داشته كمتر شود تفاوت اين دو            ها    هنام  طبق مقررات آيين  

ن كه متـدرجاً حقـوق درجـه و         مبلغ را به عنوان تفاوت حقوق دريافت خواهد كرد تا آ          
  .رتبه وى اين تفاوت را كاهش داده و جبران نمايد
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ـ  العـاده شـغل مـستخدمين كـسر      تفاوت تطبيق مذكور در هر مـورد از فـوق   تبصره 
صورت مبلغ اضـافى     اين العاده شغل بيشتر باشد كه در       گردد مگر آن كه از مبلغ فوق        مى

  .به مستخدم پرداخت خواهد شد
نامـه كليـه      بندى و جدول حقـوق ايـن آيـين          تاريخ تصويب طرح طبقه   از  ـ  58ماده  

گـردد و پرداخـت حقـوق و           ملغـى مـى    اجتمـاعى   ي  ها    هبيممقررات استخدامى سازمان    
نامـه    ى مربوط به مستخدمين بايد براسـاس مقـررات ايـن آيـين            ها    ههرگونه مزايا و هزين   

  .صورت گيرد
ـ  سـت حـداكثر ظـرف شـشماه از تـاريخ      اجتماعى مكلف ا  يها  هسازمان بيم تبصره 

نامه طرحهاى اجرايى مندرج در ايـن مـاده را تهيـه و تـسليم مقامـات          تصويب اين آيين  
  .تصويب كننده نمايد

نامه به تصويب نرسـيده       تا زمانى كه هر يك از طرحهاى اجرايى مندرج در اين آيين           
اكـان معتبـر و قابـل        در آن مورد كم    اجتماعى  ي  ها    هبيماست مقررات استخدامى سازمان     

  .اجرا خواهد بود
 اليحـه  2 تبصره كـه در اجـراى بنـد ح مـاده     26 ماده و 58نامه فوق مشتمل بر      آيين

 بــه تــصويب 13/2/1348 در جلــسه 31/3/1345قــانونى اســتخدام كــشورى مــصوب 
كميسيون استخدام مجلس سنا رسيده بود در تاريخ روز شنبه سـيزدهم ارديبهـشت مـاه                

و هشت به تـصويب كميـسيون امـور اسـتخدام و سـازمانهاى                 و چهل    يكهزار و سيصد  
  .ادارى مجلس شوراى ملى رسيده و صحيح است

                          اجتماعىتأميننامه وظايف و اختيارات شوراى عالى  ـ آيين5
  1)2/11/1350 و 27/6/1350 مصوب(

 كارمنـدان در برابـر       براسـاس قـانون حمايـت      اجتماعى    تأمينشوراى عالى   ـ  1ماده  
اثرات ناشى از پيرى و ازكارافتادگى و فوت صورتى از انواع مؤسسات مـشمول قـانون                
مزبور تهيه خواهد نمود كه به موجب آن امكان ايجاد صندوقهاى جداگانه و يا متمركـز                

  .بينى گردد با توجه به نوع كار مؤسسات و مشخصات اجتماعى افراد مورد حمايت پيش

                                                 
 1/12/1350 رخمو 7884 شماره رسمى روزنامه از نقل ـ1
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يى براى اقدام به ايجاد صندوقهاى حمايـت كارمنـدان      ها  حاوى مهلت صورت مزبور   
  .انواع مؤسسات مشمول خواهد بود

ـ   ضـوابط مربـوط بـه ادامـه كـار صـندوقهاى       اجتمـاعى   تأمينشوراى عالى  تبصره 
بازنشستگى كارمندان موسساتى را كه در تاريخ تـصويب قـانون حمايـت كارمنـدان در                

اند تعيين و اعالم خواهـد        ازكارافتادگى و فوت وجود داشته    برابر اثرات ناشى از پيرى و       
  .نمود

 به منظـور نظـارت بـر حـسن اجـراى قـانون              اجتماعى    تأمينشوراى عالى   ـ  2ماده  
حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشـى از پيـرى و ازكارافتـادگى و فـوت صـندوقهاى                  

زرسى قرار خواهـد داد و      حمايت كارمندان را به وسيله بازرس يا بازرسان خود مورد با          
در صورتى كه نواقصى در كار آنها مـشاهده شـود ضـمن صـدور دسـتورالعملهاى الزم            

  .مهلت مناسبى براى رفع نواقص مزبور تعيين خواهد نمود
ـ  بازرس يا بازرسان براى انجام وظايف خود حق مراجعه بـه دفـاتر و اسـناد     تبصره 

رك و توضـيحات مـورد نيـاز را در          مسوول صندوق موظف است مدا    . صندوق را دارند  
  .اختيار آنان قرار دهد

هر يك از صندوقها كه مقررات قانونى و يا دستورالعملهاى شـوراى عـالى              ـ  3ماده  
 را رعايت نكند شورا پس از رسيدگى و احـراز اطمينـان از ايـن امـر از                   اجتماعى    تأمين

تيـارى از طـرف خـود       االخ   خواهد خواست كه نماينده تـام      امور اجتماعى وزارت كار و    
  .براى اداره صندوق تعيين نمايد

 شـرايط الزم    اجتماعى    تأميننماينده مذكور تا هنگامى كه به تشخيص شوراى عالى          
و كافى بـراى اداره صـندوق بـه نحـو مطلـوب فـراهم نـشود بـه كـار خـود براسـاس                         

  . ادامه خواهد داداجتماعى  تأميندستورالعمل مصوب شوراى عالى 
 در مورد ترتيب اسـتفاده از وجـوه مـذكور           اجتماعى    تأميناى عالى   شورـ  4ماده  
 قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشـى از پيـرى و ازكارافتـادگى و                6در ماده   

فوت و يا انتقال اين وجوه به صندوق مربوط و تعيين بهتـرين نحـوه اسـتفاده بيمـه                   
بـردارى از   ين نحـوه بهـره  تـر  شدگان از مزاياى مربوط همچنين براى تعيـين مناسـب    

ى الزم را بـه عمـل       هـا   هاى حمايت كارمندان مطالعات و بررسـى       منابع مالى صندوق  
  .خواهد آورد
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 كـه   اجتمـاعى     تأمين نسبت به تعميم مقررات      اجتماعى    تأمينشوراى عالى   ـ  5ماده  
 تـأمين شامل مقررات حمايتى مربـوط بـه ازكارافتـادگى، پيـرى، فـوت و سـاير مـوارد                   

ى هـا   ه است به افراد و طبقاتى كه از آن برخوردار نيستند براساس گزارش كميت           عىاجتما  
  .فنى بررسى نموده و تصميمات الزم را اتخاذ خواهد نمود

 هماهنگى الزم را بين سازمانهايى كه به نحوى         اجتماعى    تأمينشوراى عالى   ـ  6ماده  
كنواخـت كـردن حـداقلهاى       فعاليـت دارنـد از نظـر ي        اجتماعى    تأميناز انحاء در زمينه     

مندى از كمكها و ميـزان كمكهـا ايجـاد خواهـد         مربوط به ميزان حق بيمه و شرايط بهره       
نمود و ترتيبى مقرر خواهد داشت تا انتقال بيمه شدگان از يـك سـازمان يـا بخـش بـه                     

  .سازمان ديگر به سوابق بيمه آنان لطمه نزند
  .و بخش خصوصى استمنظور از بخش در اين ماده بخش دولتى  تبصره ـ

 عالوه بر وظايف و اختيارات مذكور در فـوق          اجتماعى    تأمينشوراى عالى   ـ  7ماده  
  :باشد داراى اختيارات و وظايف زير نيز مى

ى نمونـه بـراى انـواع صـندوقهاى حمايـت      هـا   هالف ـ بررسى و تـصويب اساسـنام   
  .كارمندان

ى حمايت كارمنـدان  ب ـ بررسى و تصويب سازمان و مقررات استخدامى صندوقها 
  .گردد كه به وسيله هيأت مديره يا هيأت عامل صندوقها تهيه و پيشنهاد مى

  .ج ـ تعيين حسابرسى صندوقهاى حمايت كارمندان
الزحمه اعضاى هيأت مديره يا هيـأت   د ـ بررسى و تصويب حقوق و مزايا و يا حق 

ينكه افراد مزبور   عامل يا مديرعامل و حسابرس صندوقهاى حمايت كارمندان برحسب ا         
  .موظف يا غيرموظف باشند بنا به پيشنهاد هيأت مديره يا هيأت عامل صندوقها

 ـ بررسى و تصويب بودجـه سـاالنه و گـزارش عملكـرد و ترازنامـه صـندوقهاى          ه
  .حمايت كارمندان

 قـانون حمايـت     3نامه فوق مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره در اجـراى مـاده                 آيين
ابــر اثــرات ناشــى از پيــرى و ازكارافتــادگى و فــوت پــس از تــصويب كارمنــدان در بر

 و  27/6/1350كميسيونهاى كار و امـور اجتمـاعى و دارايـى مجلـس سـنا در جلـسات                  
 و دارايـى مجلـس      امور اجتمـاعى   به ترتيب به تصويب كميسيونهاى كار و         2/11/1350

  .شوراى ملى رسيده است
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ى اجتماعى ها  هبيم استخدامى سازماننامه   آيين46 ماده اجرايىنامه  ـ آيين6
  31/2/1354مصوب 

  مأموريت مستخدمين -فصل اول   

 و مؤسسات دولتى و وابسته به دولت و صـندوقهاى           ها    هدر صورتى كه وزاتخان   ـ  1ماده  
ى اجتمـاعى احتيـاج     ها    هحمايت كارمندان به وجود هر يك از مستخدمين ثابت سازمان بيم          

ند با رضايت مستخدم او را بعنوان مأمور بـه مؤسـسات مـذكور              توا  مى داشته باشند سازمان  
  . اعزام دارد
حفظ پست سازمانى مستخدم مأمور حداكثر تا مدت شش ماه مجاز است و    ـ  2ماده  
  . العاده شغل او را طى مدت مذكور پرداخت نمايد تواند حقوق و فوق  مىسازمان

ـ  ر اين قبيل مستخدمين به عهـده  العاده اضافه كار و مزاياى ديگ پرداخت فوق تبصره 
مؤسسه محل مأموريت آنان خواهد بود ولى در صورتى كـه مؤسـسه محـل مأموريـت                 

تواند اضافه كار اين قبيل افراد را در مدت مأموريت بـه              مى مؤسسه خيريه باشد سازمان   
ى اجتمـاعى   هـا     هنامـه اسـتخدامى بيمـ        آيـين  21شرط انجام كار اضافى و بر اساس ماده         

  .نمايدپرداخت 
ى اجتماعى به مؤسسات مذكور ماده يـك بـه   ها    هاعزام مأمور از سازمان بيم    ـ  3ماده  

العاده شغل و ساير مزايـاى   مدت زائد بر شش ماه در صورتى كه پرداخت حقوق و فوق        
مستخدم و حق بيمه سهم كارفرما و همچنين اضافات سنواتى مستخدم از طرف مؤسسه          

باشـد در ايـن صـورت حفـظ پـست سـازمانى               ع مـى  محل مأموريت تعهد گردد بالمـان     
مستخدم مأمور مجاز نيست و پس از پايان مأموريت چنانچـه پـست سـازمانى مناسـب                 

آيـد و مقـررات مربـوط بـه           موجود نباشد مستخدم به حـال آمـاده بـه خـدمت در مـي              
  . شود مستخدمين آماده به خدمت درباره او اجرا مى

ـ  تواند با مأموريت هر يك از مستخدمين خـود   مى ى اجتماعىها  هسازمان بيم تبصره 
ى تعاونى كارمندان سازمان بدون رعايت محدوديت زمانى مندرج در مـاده            ها  شركتبه  
 با حفظ پست سازمانى و پرداخت حقوق و مزاياى آنان در مدت مأموريـت موافقـت                 3

  . نمايد
انجمن شـهر بـه     چنانچه مستخدمين سازمان از طرف انجمن شهر يا قائم مقام            ـ4ماده  

سمت شهردار انتخاب شوند حقوق و مزاياى آنان در مـدت مأموريـت مـذكور بـر اسـاس           
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مقررات مؤسسه محل مأموريت منحصراً از محل اعتبار مؤسسه مزبور پرداخت خواهد شد             
و حق بيمه سهم مستخدم به مأخذ دريافتى زمان شروع مأموريت و اضافه بعـدى و احيانـاً                  

. آيـد   ى اجتماعى پيش مي   ها    هقى كه بر اساس مقررات سازمان بيم      تغيير ضريب جدول حقو   
الذكر از طـرف   از حقوق مستخدم كسر و به انضمام حق بيمه سهم كارفرما كه به مأخذ فوق    

  . شود به سازمان پرداخت خواهد شد  مىتأمينمؤسسه محل مأموريت 
ابقه مدت خدمت مستخدمين مأمور در هر حـال و از هـر لحـاظ جـزو سـ                 ـ  5ماده  

  . گردد ى اجتماعى محسوب مىها  هخدمت ثابت آنان در سازمان بيم
 فصل دوم  

  آموزش در داخل كشور 
تواند به منظور تربيت كادر متخصص و تكميل كـادر تخصـصى              مى سازمانـ  6ماده  

ى مورد نياز سـازمان پذيرفتـه   ها  هى مورد نياز به مستخدمينى كه در رشت    ها    هخود در رشت  
   .ينه تحصيلى پرداخت نمايدشوند كمك هز مى

 معـادل حقـوق ثابـت درجـه         6ميزان كمك هزينه تحصيلى مشمولين ماده        ـ1تبصره  
با اعمال تغييرات ضريب جدول (رتبه شغلى آنان در زمان شروع استفاده از كمك مزبور  

 به كمك هزينه تحصيلى اين قبيـل مـستخدمين در دوران تحـصيل              .خواهد بود ) حقوق
  . گرفت افزوده خواهد شد  مىاتى كه در صورت اشتغال به آنان تعلقمعادل ترفيع سنو

هيأت مديره مجاز است در موارد خاصى كه اقتضاء نمايد عالوه بر حقوق              ـ2تبصره  
  . العاده شغل اين قبيل مستخدمين را پرداخت نمايد ثابت تمام يا قسمتى از فوق

  . مديره تعيين خواهد شدى مورد نياز سازمان با تصويب هيأت ها  هرشتـ 7ماده 
كسانى كه با دريافت كمك هزينـه از سـازمان بـا توجـه بـه مقـررات ايـن                    ـ  8ماده  

ورزند بايد تعهـد خـدمت و تـضمين بـه شـرح زيـر بـه           نامه به تحصيل اشتغال مي      آيين
  . سازمان بسپارند

الف ـ انجام خدمت در هر شهرستانى كه سـازمان تعيـين نمايـد پـس از فراغـت از       
  . معادل دو برابر مدت دريافت كمك هزينه تحصيلىتحصيل 

ب ـ تضمين معادل دو برابر حقوق آخرين درجه رتبه شغلى مستخدم در زمان اسـتفاده   
  .  در ماههائى كه از كمك هزينه تحصيلى استفاده خواهد كرد از كمك هزينه تحصيلى ضرب

اق بهـادار   نوع تضمين مـستخدم ضـمانت نامـه ملكـى يـا بـانكى و يـا اور                 ـ  9ماده  
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ولى در مورد مستخدمينى كه در تاريخ استفاده از كمك هزينه تحـصيلى داراى              . باشد  مى
  . اى اخذ نمايد تواند سند ذمه  مىحداقل سه سال تمام سابقه خدمت هستند سازمان

بجـز در مـورد فـوت يـا از كارافتـادگى بـه              (چنانچه مستخدم به هر علت      ـ  10ماده  
تحصيالت خود را ناتمام گذارد و يـا از مؤسـسه           ) يل باشد نحوى كه مانع از ادامه تحص     

آموزشى اخراج شود سازمان در مورد ناتمام گذاردن تحـصيالت يـا اخـراج معـادل دو                 
برابر مبالغ پرداختى مشروط بر اينكه از مبلغ تضمين تجاوز ننمايـد و در صـورت عـدم                  

 وصـول خواهـد     انجام تعهدات پس از فراغت از تحصيل مبلغ تـضمين را از مـستخدم             
نمود و در صورتى كه قسمتى از خدمت مورد تعهد انجام شده باشد نسبت بـه بقيـه آن                   

  . متناسباً اقدام به وصول خواهد كرد
پرداخت كمك هزينه مستخدم از طرف سازمان براى مدتى خواهد بود كـه      ـ  11ماده  

ده اسـت   ى مربوط از طرف مؤسسه آموزشى در نظر گرفته ش         ها    هدورمعموالً جهت طى    
و در صورتى كه مستخدم نتواند ظرف مدت معينه دوره مربوطه را با موفقيت طى نمايد                

شـود كـه      كمك هزينه تحصيلى وى قطع و حداكثر دو سال به مستخدم مهلت داده مـى              
ـ                گذرانـدن دوره   ه  تحصيالت خود را باتمام برساند و چنانچه در اين مدت نيـز موفـق ب

 بود معادل مبالغ پرداخت شده بابت كمـك هزينـه           تحصيلى نشود سازمان مجاز خواهد    
  . تحصيلى از مستخدم مشروط بر اينكه از مبلغ تضمين تجاوز نكند وصول نمايد

چنانچه عدم توفيق مستخدم جهـت گذرانـدن دوره تحـصيل بنـا بـه تـشخيص                 ـ  1تبصره  
 و در  نخواهد بـود 11سازمان به علت فورس ماژور يا بيمارى باشد مشمول قسمت اخير ماده      

ماژور يا بيمارى نتوانسته به تحـصيل        اين حالت فقط معادل مدتى كه مستخدم به علت فورس         
  . خود ادامه دهد به دوره تحصيلى وى با استفاده از كمك هزينه تحصيلى اضافه خواهد شد

نامه كه به علت عدم توفيق در گذرانـدن            آيين 11مستخدمين مشمول ماده    ـ  2تبصره  
نامه   آيين26توانند با توجه به ماده  شود مى مك هزينه آنان قطع مىدوره تحصيلى خود ك 

استخدامى سازمان تقاضاى مرخصى استحقاقى نمايند و چنانچه اسـتحقاق مرخـصى بـا         
نامـه     آيـين  27استفاده از حقوق را نداشته باشند براى بقيه مدت تحصيل بر اساس مـاده               

ون حقوق صادر خواهـد شـد و        استخدامى بنا به درخواست مستخدم حكم مرخصى بد       
در صورتى كه واجد شرايط استفاده از اين نوع مرخصى نيز نباشند سـازمان بـه ترتيـب                  

  .نامه با آنها رفتار خواهد نمود  اين آيين11مقرر در قسمت آخر ماده 
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تواند مستخدمين خود را به منظور كـارآموزى بـه            مى چنانچه سازمان الزم بداند   ـ  12ماده  
 و وابسته به دولت بخش خصوصى اعزام دارد حقـوق مـدت كـارآموزى تـا          مؤسسات دولتى 

 و  1ى  هـا     ه و براى مدت زائد بر شش ماه تابع مقررات تبصر          2شش ماه مشمول مقررات ماده      
مدت كارآموزى در هر حال از يك سـال تجـاوز نخواهـد             . نامه خواهد بود     اين آيين  6 ماده   2

  . نمود
 فصل سوم  

   آموزش در خارج از كشور
تواند مستخدمين خود را بـراى        مى ى اجتماعى به دو منظور    ها    هسازمان بيم ـ  13ماده  

  . ى آموزشى و مطالعاتى به خارج از كشور اعزام داردها  هدورطى 
  ى تخصصىها  هدورى آموزشى دراز مدت به منظور گذراندن ها  هدورالف ـ 
 تكميل مطالعات و كسب ى مطالعاتى يا كارآموزى كوتاه مدت به منظورها  هدورب ـ 

  .اطالعات جديد

   دوره آموزش دراز مدت:بخش اول
ئى ها    هى دراز مدت براى تكميل كادر فنى و تخصصى سازمان در رشت           ها    هدورـ  14ماده  

ى مزبور در  ها    هاست كه نقص و كمبود آن محسوس بوده و امكان تربيت متخصص در رشت             
  . داخل كشور وجود نداشته يا محدود باشد

 استفاده نماينـد كـه   14توانند از فرصت و امكان مذكور در ماده  كسانى مى ـ  15ده  ما
  . حائز شرايط زير باشند

   1 سال سن35الف ـ حداكثر 
  ب ـ داشتن مدرك ديپلم يا باالتر

  ج ـ آشنائى كافى به زبان خارجى مورد لزوم  
 طـرف آن  د ـ دارا بودن شرايطى كه جهت ورود به مؤسسه آموزشى مربوطه كـه از  

  . مؤسسه اعالم شده است
ى آموزشى دراز مدت برابر است بـا سـالهاى دوره آموزشـى     ها    هدورمدت  ـ  16ماده  

                                                 
 .اجتماعى تأمين عالى شوراى 4/3/1354 مورخ مصوبه موجب به اصالحى ـ1
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  .رشته تحصيلى مربوطه
 9 و   8 بايد طبق مفاد بندهاى الف و ب مـاده           15مستخدمين موضوع ماده    ـ  17ماده  
  .نامه تعهد خدمت و تضمين به سازمان بسپارند اين آيين

 و همچنين كمكهاى مورد نياز مستخدمين موضوع        ها    هق و مزايا، هزين   حقو ـ1تبصره  
 به عهده سازمان است كه براساس مقررات و ضوابط مورد عمل بانـك مركـزى          15ماده  

ضـمناً ميـزان تـضمين     . ايران با تشخيص و تصويب هيأت مديره پرداخت خواهـد شـد           
بصره به مستخدم پرداخت معادل دو برابر وجوهى است كه به هر عنوان به موجب اين ت  

مقدور نگـردد   ها    هچنانچه هنگام اخذ تضمين رقم قطعى در مورد برخى از هزين          . شود  مى
   1.شود ميزان آن بنا به تشخيص هيأت مديره تعيين مى

گذرانند  ى تحصيلى درازمدت را در خارج از كشور مىها  هدورمستخدمينى كه  ـ2تبصره 
ه گذراندن دوره تحصيلى نشوند و يـا پـس از خاتمـه           در صورتى كه در موعد مقرر موفق ب       

نامـه و      ايـن آيـين    11 و   10تحصيالت از انجام تعهدات خـوددارى نماينـد مقـررات مـواد             
  . ى ذيل آن درباره آنان نافذ خواهد بودها  هتبصر

  بخش دوم
   دوره آموزشى كوتاه مدت

 بـراى كـسب     توانـد مـستخدمين خـود را        مـى  ى اجتمـاعى  ها    هسازمان بيم ـ  18ماده  
شـود در صـورت دعـوت         ئى كه به كـار سـازمان مربـوط مـى          ها    هاطالعات الزم در رشت   

شود يا رأساً و  مؤسسات خارجى كه از طريق مراجع ذيصالح كشور به سازمان اعالم مى
  . سال به خارج از كشور اعزام دارد مستقالً حداكثر براى مدت يك

 استفاده نماينـد كـه     18 مذكور در ماده     توانند از فرصت و امكان      كسانى مى ـ  19ماده  
  :حائز شرايط زير باشند

الف ـ داشتن تخصص در رشته مـورد نظـر و يـا دو سـال تجربـه عملـى در رشـته         

                                                 
 متن .است شده اصالح متن شرح به اجتماعى تأمين عالى شوراى4/3/1355 مورخ جلسه مصوبه موجب به 1 تبصره ـ1

 هيـأت  در تـصويب  از پـس  بايستى مى مستخدمين قبيل اين مورد در آن ميزان و تضمين تعيين«: از بود عبارت آن قديم
 هزينـه  شـهريه،  نـام،  ثبـت  هزينـه  برگـشت،  و رفت هزينه گذرنامه، هزينه .شود پيشنهاد سازمان عالى شوراى به مديره

 مورد در تضمين اخذ هنگام چنانچه .نامه آيين اين 6 ماده در مقرر ترتيب به تحصيلى هزينه كمك همچنين و سرپرستى
  .»شود  مىمعين مديره هيأت تشخيص به بنا آن ميزان نگردد ميسر قطعى مبلغ عيينت اخيرالذكر ىها هزينه از برخى
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  مربوطه و آشنائى كافى به زبان خارجى مورد لزوم 
  . دارند ى مطالعاتى اعالم ميها  هدورب ـ دارا بودن شرايطى كه مقامات واگذاركننده 

ى مطالعـاتى كوتـاه     ها    هدورحفظ پست سازمانى مستخدمينى كه براى طى         ـ20ماده  
شوند الزامى است و سازمان در طول اين مدت حقوق           مدت به خارج از كشور اعزام مى      

 ، هزينـه گذرنامـه  (ى معموله ها   هالعاده شغل مستخدم مربوطه به انضمام ساير هزين         و فوق 
پرداخت خواهد كـرد در صـورتى كـه         ) يههزينه ثبت نام و شهر    ،  هزينه رفت و برگشت   

دوره آموزش بيش از يك سال باشد مقررات مربـوط بـه بخـش اول فـصل سـوم ايـن                     
  . نامه از بدو شروع آموزش نافذ خواهد بود آيين

ى هـا     هدورى استفاده كننـدگان از      ها    هدر مواردى كه تمام يا قسمتى از هزين       ـ  21ماده  
مدت خارج از كشور توسط مؤسسه واگذاركننـده        آموزشى درازمدت يا مطالعاتى كوتاه      

 و  17ى مربوطه را تا ميزان مقرر در تبصره ماده          ها    ه گردد سازمان بقيه هزين    تأمينبورس  
  . پرداخت خواهد نمود) بر حسب مورد(نامه   آيين20يا ماده 

 فصل چهارم  
  مقررات مختلف 

فرادى كـه در مؤسـسات      سازمان در فواصل معين اطالعات الزم را در مورد ا         ـ  22ماده  
خارجى مشغول تحصيل و يا كارآموزى هستند از نقطه نظر پيشرفت تحصيل يا كـارآموزى               
و همچنين رفتار افراد مذكور از مقامات خارجى و مؤسسات آموزشى يـا مـأمورين ايرانـى                 

  . مقيم محل كسب خواهد نمود
 هر ترم يك بـار  ى آموزشى يا مطالعاتى موظفند   ها    هدورمستخدمين اعزامى براى طى     

نيز در پايان دوره آموزشى يا مطالعاتى گزارش جامعى از برنامه و نتيجـه كـار بانـضمام                  
  . ريز نمرات خود را به سازمان ارسال دارند

در صورتى كه بر مبناى گزارشهاى واصله معلوم شود مستخدمى قادر بـه             ـ  23ماده  
 او را لغـو و در مـورد   پيشرفت در تحصيل يا كارآموزى نيست سـازمان حكـم مربوطـه           

  . نامه اقدام خواهد نمود ى مربوطه طبق مقررات اين آيينها  هجبران هزين
 پـذير  امكـان ى آموزشى يا كارآموزى در صـورتى  ها  هدوراستفاده مجدد از ـ  24ماده  

سازمان مكلف  . بخش باشد  است كه نتيجه تحصيل يا كارآموزى در دوره پيشين رضايت         
اى كه در آن آموزش و يـا كـارآموزى       طالعات الزم را از مؤسسه    است كه در اين مورد ا     
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  . به عمل آمده است اخذ نمايد
ى آموزشى و مطالعاتى مستخدمينى كه بـه خـارج از كـشور             ها    هدورمدت  ـ  25ماده  
گردد و از كمك هزينـه        شوند جزو سابقه خدمت آنان در سازمان محسوب مى          اعزام مى 

ه مقرر كسر خواهد شد لكن به سـالهاى تحـصيلى يـا             تحصيلى پرداختى به آنها حق بيم     
  . گيرد كارآموزى مرخصى استحقاقى تعلق نمى

بينى نشده است تابع مقرراتى خواهد بود         نامه پيش   مسائلى كه در اين آيين    ـ  26ماده  
  .كه در هر مورد به تصويب هيأت مديره برسد

سازمان  ها بهارسال آن نامه طرز تنظيم صورت مزد و حقوق و مواقع ـ آيين7
  ) اجتماعى  تأمين  شوراى عالى19/12/1354مصوب (

  ) قانون تأمين اجتماعي39موضوع ماده (
بيمـه شـدگان مـستلزم      ) صورت مزد يـا حقـوق     (نظر به اينكه تنظيم ليست      ـ  1 ماده

شناسايى كامل كارگاه و كارگران شاغل در كارگاه و تعيين شماره مخـصوص كارگـاه و                
 قـرار  اجتمـاعى   تـأمين فرمايان كارگاههـايى كـه مـشمول قـانون         بيمه شدگان است، كار   

گيرند، بايد حداكثر ظرف مدت پانزده روز پس از تاريخ شمول به سازمان مراجعه و                 مى
گرفت، مشخـصات كارگـاه و       با استفاده از فرمهاى چاپى كه در اختيار آنان قرار خواهد          

اسـت، تكميـل نمـوده و بـه      كارگران خود را به نحوى كه در فرمهـاى مـذكور منـدرج              
  .، تسليم كننداجتماعى  تأمينواحدهاى مربوطه در سازمان 

شـوند و     يى كـه بعـد از شـمول قـانون ايجـاد مـى             هـا     هكارفرمايـان كارگـا    ـ1 تبصره
شود، بايد به ترتيب مذكور اقـدام         كارفرمايانى كه كارگاه مشمول قانون به آنان منتقل مى        

  .كنند
كننـد،    گاههاى مشمول قانون كه كارگر جديد استخدام مـى        كارفرمايان كار  ـ2 تبصره

 روز از تاريخ استخدام براى نامنويسى و دريافت شماره انفـرادى            15بايد حداكثر ظرف    
  .كارگر جديد االستخدام، اقدام كنند

 در  اجتمـاعى     تـأمين كليه كارفرمايانى كه كارگر يـا كارمنـد مـشمول قـانون             ـ  2ماده
ارند، صرف نظر از نوع قرارداد كار و ترتيـب اسـتخدام و نحـوه               استخدام يا در اختيار د    

العاده شغل و مزاياى كاركنان  پرداخت مزد يا حقوق، موظفند صورت مزد و حقوق، فوق
 و در   بـاً خود را كه بايد از طرف كارفرما امضاء  شده و حـاوى مراتـب زيـر باشـد، مرت                   
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  .موعد مقرر به واحدهاى مربوط سازمان، ارسال دارند
در صورتى كه كارگـاه بـه صـورت شـركت اداره     (نام ونام خانوادگى كارفرما الف ـ  

بـه عـالوه شـماره    ) شود، نام و مشخصات شركت و نام و نام خانوادگى مدير عامـل             مى
  .كه از طرف سازمان به كارفرما اعالم شده است) كد(اختصاصى كارگاه 

صات كامـل هـر يـك از    نام و نشانى دقيق و در صورت تعدد كارگاهها، مشخـ ب ـ  
  .كارگاهها
نام ماه و تعيين روزهايى كه صورت مزد يا حقوق بـراى آن مـدت تهيـه شـده     ج ـ  

  .است
بيمـه شـده و شـماره    ) منطبق با شناسـنامه (شماره رديف و نام و نام خانوادگى د ـ  

  .اختصاصى كه از طرف سازمان جهت هر بيمه شده تعيين و اعالم شده است
  . سهم بيمه شدهمبلغ حق بيمه ـ  ه

  .جمع مبلغ حق بيمه سهم كارفرما و بيمه شدهو ـ 
مزاياى نقدى مندرج در ايـن مـاده كـه بايـد حـق بيمـه از آن كـسر شـود                       ـ1تبصره  
  :از  عبارتست
ى مربوط به اضافه كار، كار نوبتى، مزد ايام تعطيل و مرخصى، كار شب،   ها    هالعاد  فوق

به استثناى كمك عايله منـدى و       (آور و نظاير آن      العاده انجام كارهاى سخت و زيان       فوق
  ).همچنين پرداختهاى غير مستمر از قبيل هزينه سفر، هزينه اياب و ذهاب و غيره

نوع مزاياى غير نقدى كه نبايد حق بيمه از آن كسر شـود و تعيـين ارزش                  ـ2تبصره  
  .نامه مربوطه خواهد بود آن بر طبق آيين

ت مـزد يـا حقـوق تنظـيم شـده را بـه امـضاءى                كارفرما مكلف است صـور    ـ  3ماده  
شدگان برساند و در صورتى كه بيمه شده سواد نداشته باشد، مهـر يـا اثـر انگـشت او       بيمه

در مواردى كه صورت مزد بيمه شدگان به وسيله ماشين حـسابگر تهيـه              . كافى خواهد بود  
 ديگـر كـه اخـذ       گردد و همچنين در موارد      شود يا مزد آنان از طريق بانك پرداخت مى          مى

توانـد كارفرمايـان      مـى  امضاء  در صورت مزد يا حقوق از بيمه شده ميسر نباشد، سـازمان             
مربوطه را از تشريفات امضاء ى صورت مزد يا حقوق از طرف بيمه شدگان معاف نمايد،                

  .باشد ولى به هر صورت كارفرما مسئول صحت ارقام مندرج در صورت مزد يا حقوق مى
اى بر اثر بيمارى نتواند در كارگـاه حـضور يابـد كارفرمـا                بيمه شده چنانچه  ـ  4ماده  
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مكلف است، ايام بيمارى را با ذكر تاريخ در ستون مالحظات صورت مزد ارسالى تعيين          
و اعالم دارد و همچنين در صورت ترك كار يا پايان خدمت بيمه شده كارفرما موظـف                 

 به سازمان اعـالم     كتباًيمه شده را    است ظرف يك هفته تاريخ ترك كار يا پايان خدمت ب          
و هنگام تنظيم و ارسال صورت مزد يا حقوق موضوع را با ذكر تاريخ ترك كار يا پايان                  

  .خدمت بيمه شده در ستون مالحظات مقابل رديف مربوط به آن بيمه شده، قيد نمايد
اوراق صورت مزد يا حقوق بيمه شدگان از طرف سازمان چاپ و به تعداد              ـ  5ماده  

  .مورد نياز به طور رايگان در اختيار كارفرمايان، گذاشته خواهد شد
كارفرما مكلف است صورت مزد يا حقوق بيمه شدگان را براى هر مـاه تـا                ـ  6ماده  

توانـد بـه      مـى  سـازمان . آخرين روز ماه بعد به واحد مربوط در سـازمان تـسليم نمايـد             
 مزد يا حقوق شش ماهه يـا        درخواست كارفرما آخرين ليست ارسالى كارگاه را صورت       

ه آتى آن كارگاه تلقى نمايـد و در چنـين صـورتى كارفرمـا مكلـف اسـت كـه                     يك سال 
تغييرات حاصله در آخرين صورت مزد يا حقوق ارسالى در هر ماه را در مهلت مقرر به                 
سازمان اعالم نمايد، تغييرات حاصله در صورت مزد يا حقوق ارسـالى نيـز بـه ترتيـب                  

  .نامه تنظيم و ارسال خواهد شد  اين آيين2مقرر در ماده 
ـ  تواند موافقت نمايـد كـه     مىسازمان بنا به درخواست مدلل و موجه كارفرما تبصره 

ماه ديگر كـه جمعـاً از دو مـاه تجـاوز             مدت مهلت ارسال صورت مزد يا حقوق تا يك        
رتيـب  بديهى است در اين صورت كارفرما بايـد حـق بيمـه را بـه ت          . ننمايد تمديد گردد  

  . به سازمان پرداخت نمايداجتماعى  تأمين قانون 28مقرر در ماده 
كارفرما مكلف است صورت مزد يا حقوق بيمه شدگان را به واحد مربوطه             ـ  7ماده  

سازمان كه كارگاه در حوزه عمل آن واقع است بفرسـتد و در صـورتى كـه كارفرمـايى                   
 مربوط به هر كارگاه را جداگانه داراى كارگاههاى متعدد باشد، صورت مزد بيمه شدگان      

  .تنظيم و به واحد مربوطه ارسال دارد
كارفرما بايد به ضميمه صورت مزد يا حقوق هر ماه برگ اظهارنامـه را كـه                ـ  8ماده  

  .از اين سازمان دريافت خواهد داشت، تنظيم و به واحد مربوطه تسليم نمايد
 بـه   19/12/1354باشد در تـاريخ        ماده و پنج تبصره مى     8نامه كه مشتمل بر       اين آيين 

  . اجتماعى رسيدتأمينتصويب شوراى عالى 
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 25/10/1355مصوب ( اجتماعى  تأمين قانون 50نامه اجرايى ماده  ـ آيين8
  1)وزارتين دادگسترى و بهدارى و بهزيستى

 فصل اول ـ صدور اجرائيه  

ى هـا     هير و جريم   بابت حق بيمه، خسارات تأخ     اجتماعى    تأمينمطالبات سازمان   ـ  1ماده  
ى اجتمـاعى و قـانون      هـا     ه يا قوانين سـابق بيمـ      اجتماعى    تأميننقدى ناشى از اجراى قانون      

 آموزش فرزندان كارگران و مطالبات مندرج در        تأمينى اجتماعى روستاييان و قانون      ها    هبيم
جرائيه از طريق صدور ا 2اجتماعى  تأمين قانون 108 و 101، 100، 98، 90، 66، 46، 42مواد 

  .باشد قابل مطالبه و وصول مى به وسيله مسئولين و مأمورين اجراى سازمان
واحدى كه در سازمان مسووليت عمليات اجرايى را به عهده خواهـد گرفـت و               ـ  2ماده  

  .باشد نامه مى شود مرجع عمليات اجرايى موضوع ماده يك اين آيين به اختصار اجرا ناميده مى
 تـأمين اص حقيقى يا حقوقى مـشمول مقـررات قـانون    در صورتى كه اشخ -3ماده  

 ساعت از تاريخ ابالغ اخطاريه سـازمان        48اجتماعى با اخطار كتبى سازمان ظرف مدت          
توانـد   مطالبات قطعى شده را پرداخت نكنند يا ترتيب پرداخت آن را ندهند سازمان مـى   

  .بنمايدنامه عليه آنها اقدام به صدور اجرائيه  با رعايت مفاد اين آيين
  .فرم اخطاريه از طرف سازمان تهيه خواهد شد ـ1تبصره 
ابالغ اخطاريه به وسيله مأمورين اجراى سـازمان براسـاس مقـررات ايـن               ـ2تبصره  

  .نامه به عمل خواهد آمد آيين
شـود شـامل نكـات ذيـل          برگ اجرائيه كه فرم آن توسط سازمان تهيـه مـى          ـ  4ماده  

  :خواهد بود
  .ننده برگ اجرائيه و محل اقامت آن و امضاء شخص مسوولالف ـ نام واحد صادرك

ب ـ نام و نام خانوادگى بدهكار و محل اقامت او و در صورت فوت بدهكار نـام و   
  .نام خانوادگى وراث يا قيم يا ولى با تعيين اقامتگاه هر يك

                                                 
 .1387 مصوب االجرا الزم رسمى اسناد مفاد اجراى نامه آيين: نك ـ1
 كـه  مـواردى  در« :دارد مي مقرر كه 12/10/1369 مصوب بيكارى بيمه قانون اجرايى نامه آيين 19 ماده اضافه به ـ2

 بـه  ملـزم  باشـد،  نمـوده  دريافـت  بيكـارى  بيمـه  صندوق از را مبالغى غيرحق من عنوان هر تحت بيكار شده بيمه
 ازقـانون  ناشى اجرايى اختيارات از استفاده با اجتماعى تأمين سازمان  .بود خواهد مذكور دريافتى وجوه پرداخت

  ».نمايد مي اقدام ماده اين موضوع وجوه وصول به نسبت اجتماعى تأمين
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  .پ ـ موضوع و مبلغ اجرائيه و شماره و تاريخ اخطاريه و تاريخ ابالغ
ـ  گردد، يك  اجرائيه به تعداد هريك از بدهكاران در دو نسخه تنظيم مىبرگ  تبصره 

نسخه به هر بدهكار تسليم و نسخه ثانى با قيد ابالغ به وسيله مأمور اجرا به اجرا اعـاده                   
  .گردد مى
 1فصل دوم ـ ابالغ  

                                                 
 است شده حقوقى و درآمد مشترك 19/1 و 19 شماره ىها بخشنامه جايگزين  كهحقوقى جديد 4 مارهش بخشنامه ـ1

 براى سازمان اقدامات كليه در آن يافتن انجام نادرست يا درست تاثير و ابالغ موضوع اهميت لحاظ به«: دارد مقرر مي
 اجرايـى  نامـه  آيين 19 تا 14 مواد مدنى، دادرسى نآيي قانون 110 تا 90 مواد از استفاده با بخشنامه اين مطالبات، وصول
   الـف .است گرديده تنظيم اجتماعى تأمين قانون 50 ماده اجرايى نامه آيين 11 تا 5 مواد و االجرا الزم رسمى اسناد مفاد

 گيـرد  انجام فعاليت و كار ساعات در و ابالغى اوراق در شده تعيين محل در بايد ابالغ ـ1 حقيقى اشخاص به ابالغ (
 رسيد گردد مى اعاده سازمان به كه دوم نسخه در و تسليم كارفرما به اول نسخه و تنظيم نسخه دو در ابالغى اوراق ـ2

 در مندرج مشخصات مطابق كارفرما تشخيص در است الزم ـ3 شود دريافت )1 شماره نمونه( پيوست مهر طبق الزم
 بـه  الزم دقت كارفرما امضاء و )عددى و حروفى (ابالغ تاريخ وهمچنين كارگاه در موجود اطالعات و ابالغى اوراق
 اوراق دريافـت  از لـيكن  حاضـر،  محـل  در كارفرما كه صورتى در ـ4واردنباشد ابالغ عمليات بر اشكالى تا آيد عمل
 مونـه ن ( پيوست مهر طبق را مراتب و نمايد مي الصاق كارگاه درب رابه اول نسخه ابالغ مأمور نمايد خوددارى ابالغ
 نباشـد  حاضـر  شـده  تعيـين  محل در كارفرما چنانچه ـ5 نمايد مي اعاده شعبه به را آن و قيد دوم نسخه در 2) شماره
 در كارفرما به خطاب را )شعبه محل در ابالغ اوراق دريافت براى كارفرما از دعوت( پيوست اطالعيه فرم ابالغ مأمور
 به مربوط اوراق با را اطالعيه دوم نسخه و الصاق شده تعيين امحلي كارگاه درب به را اول نسخه و تكميل نسخه دو

 يكبار ابالغ مأمور كارگاه، به اول مراجعه تاريخ از روز 10 ظرف كارفرما مراجعه عدم صورت در .نمايد مي اعاده شعبه
 در و دهـد  مـي  نجاما را ابالغ امر بخشنامه اين 4 يا 2 بندهاى طبق مورد، حسب و مراجعه شده تعيين نشانى به ديگر

 و الـصاق  كارگـاه  درب بـه  را اول نـسخه  مراجعه آخرين عنوان به كارگاه بودن بسته يا كارفرما حضور عدم صورت
 هر به كارگاه عادى، فعاليت مواقع در كه صورتى در ـ6 گردد مى قيد دوم نسخه در 2) شماره نمونه (مهر طبق مراتب
 و نمايـد  الـصاق  كارگاه درب به و تكميل را مربوط 5) بند موضوع فرم (عيهاطال بايد ابالغ مأمور باشد، تعطيل علت
 ــ  اوراق دريافـت  و كارفرمـا  حـضور ( مـورد  حـسب  مجدد مراجعه يا كارفرما مراجعه عدم و مهلت گذشت از پس

 توضيح .نمايد ابالغ را مربوط اوراق )كارگاه بودن بسته كارفرمايا حضور عدم ـ اوراق دريافت عدم و كارفرما حضور
 تـشخيص  هيأتهـاى  نامـه  آيـين  8 مـاده  تبـصره  بـه  توجه با مطالبات تشخيص هيأتهاى ىها دعوتنامه ابالغ مورد در ـ

 بـه  نيـازى  ، »نخواهدبود رأى صدور و رسيدگى مانع كارفرما حضور عدم حال هر در«: است داشته مقرر كه مطالبات
 حـضور ( مـورد  حـسب  شـده  تعيـين  نشانى يا كارگاه به اول مراجعه در و نبوده 5) و 4 بند موضوع( اطالعيه تكميل
 .گـردد  اعاده اول ونسخه ابالغ مربوط دعوتنامه بايد )بودن بسته ـ حضور عدم ـ اوراق دريافت از خوددارى ـ كارفرما

 مهر بقط و تسليم دارند ء امضاء حق كه افرادى يا او مقام قائم يا مدير به بايد اوراق ـ1حقوقى اشخاص به ابالغ ـ ب
 ابـالغ  شـده  ياد اشخاص به را مربوط اوراق نتواند ابالغ مأمور كه صورتى در .گردد دريافت رسيد 1) نمونه( پيوست
 بايـد  ابالغ اوراق باشد شده منحل حقوقى شخصيت چنانچه ـ32)  نمونه مهر (.نمايد ابالغ دفتر مسئول به بايد نمايد

 بـه  وابـسته  و دولتـى  سـازمانهاى  ــ  شركتها ـ ادارات ـ ها وزارتخانه مورد در ـ3 گردد ابالغ تصفيه مديران يا مدير به
 همچنين و است دولت به متعلق كالً يا جزئاً آن سرمايه كه مؤسساتى نيز و عمومى خدمات مأمور مؤسسات و دولت

 اشـخاص  خـوددارى  صـورت  در -4 گـردد  مـى  ابالغ او مقام قائم يا مربوط مؤسسه دفتر رئيس به اوراق شهرداريها
   درب بـه  الـف  قسمت 4 بند مذكورطبق اوراق ابالغى اوراق گرفتن از قسمت اين 3 و 2 و 1 بندهاى در مذكور
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اجرا مكلف است براساس تقاضانامه صدور اجرائيه و برگ اخطاريه ابـالغ            ـ  5ماده  
 ساعت  24تقاضاهاى واصله ظرف    . ر نسبت به صدور اجرائيه اقدام نمايد      شده به بدهكا  

در دفتر مخصوص اجرا ثبت و نسبت به تقاضاهاى ثبت شده در دفتر مذكور به ترتيـب                 
چنانچه بدهكار مقيم محل صـدور اجرائيـه شـد نـام مـأمور اجـرا در         . اقدام خواهد شد  

در . مأمور اجرا تـسليم خواهـد شـد   برگهاى اجرايى قيد و برگهاى مذكور براى ابالغ به      
صورتى كه بدهكار در حوزه ديگر مقيم باشد برگهاى اجرايى از طريق واحد سازمان در               
محل اقامت او ابالغ و اقدام خواهد شد و در صورتى كه در محل اقامت شخص مذكور         

 ساعت به   48هاى اجرايى با يد ظرف مدت        سازمان فاقد شعبه و يا نمايندگى باشد برگ       
و در مورد مقيمين در كـشورهاى خـارجى بـه وسـيله سـازمان                1هربانى يا ژاندارمرى  ش

  .مركزى به وزارت امورخارجه ارسال شود كه طبق مقررات ابالغ نمايند
باشد و مـادام كـه        اقامتگاه بدهكار همان است كه در پرونده امر منعكس مى         ـ  6ماده  

                                                                                                                   
 ممكـن  شـده  تعيين محل در ابالغ چنانچه ـ5 گرديد خواهد قيد دوم نسخه در مراتب و الصاق موسسه يا كارگاه 

 شـخص  نشانى استعالم و ابالغ مأمور طرف از وعموض اعالم از پس )باشد كرده تغيير حقوقى شخص نشانى( نگردد
    .شـد  خواهد ابالغ شود  مىاعالم ها شركت ثبت طرف از كه نشانى آخرين به ابالغ اوراق شركتها ثبت اداره از حقوقى

 مـاده  طبـق  تا اعالم مركزى سازمان به مراتب دارند اقامت كشور از خارج در كه كسانى مورد در ـ1 موارد ساير ـ ج
     آيـد  عمـل  بـه  الزم ابـالغ  ايران اسالمى جمهورى كنسولى يا سياسى مأمورين طريق از مدنى دادرسى آيين قانون  95

 محـل  نشانى آن، تغيير صورت در است مكلف كارفرما و باشد مى پرونده در موجود نشانى آخرين كارفرما نشانى ـ2
 قـانونى  و آيـد  مـي  عمـل  بـه  پرونـده  در موجود انىنش همان به ابالغ صورت اين غير در .دهد اطالع را خود جديد
 ابالغـى  اوراق است زندان يا بازداشتگاه در نامبرده كه گردد مشخص كارفرما نشانى به مراجعه هنگام چنانچه ـ3است

 واحـد  آن عمـل  حـوزه  در كارفرمـا  قانونى نشانى كه صورتى در ـ4 شد خواهد ابالغ نامبرده به زندان اداره وسيله به
 چنانچه ـ5 گردد ارسال است آن عمل حوزه در شده تعيين نشانى كه اى شعبه به ابالغ جهت بايد مربوط اوراق نباشد

 ذيـل  آنـان  اثرانگـشت  باشند بيسواد شود ابالغ آنها به بايد مربوط اوراق بخشنامه اين موجب به كه افرادى يا كارفرما
 طبقه از سوم درجه تا نسبى يا سببى قرابت بدهكار با ابالغ رمأمو چنانچه ـ6 بود خواهد امضاء منزله به ابالغى اوراق
 در و بـوده  مطرح سابقاً كيفرى دعواى آنكه يا و باشد مطرح دادگاه در كيفرى يا مدنى دعواى آنها بين يا و داشته دوم

 ابـالغ  امر دىمتص تواند نمى مأمور باشد، نگذشته آن ختم تاريخ از پنجسال از بيش درجنائى و سال دو از بيش جنحه
 دادرسـى  آيين قانون 614 ماده طبق كه است ترتيب بدين ابالغ برگ هر براى شده تعيين ىها مهلت احتساب -7 شود
 بـدهى  چنانچـه  روز سى مهلت احتساب براى نمونه عنوان به. شود  نمىمحسوب مدت جزء اقدام و ابالغ روز مدنى
 آورد عمـل  بـه  الزم اقدام تواند مى 10/4/73 روز ادارى وقت پايان تا كارفرما شود ابالغ كارفرما به 10/3/73 تاريخ در
 روزكـه  آن شـود  مصادف ادارات تعطيل روز با موعد، پايانى روز هرگاه مدنى، دادرسى آيين قانون 613 ماده برابر ـ8

 شـعب  ـ9 دشون مى باز تعطيل از پس ادارات كه بود خواهد روزى موعد، آخر روز و آيد نمي حساب به است تعطيل
 مكلفند واحدها -10 شود ابالغ مربوط اوراق ساعت 48 ظرف كه دهند ترتيب طورى را خود ابالغى كارهاى مكلفند

 و بدهند الزم آموزش بخشنامه اين دقيق اجراى درخصوص اجرائيات و درآمد واحدهاى كاركنان و ابالغ مأمورين به
 .نمايند استعالم حقوقى دفتر از كتبى طور به را مراتب اشكال وجود صورت در
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نموده است برگهاى اجرايى و سـاير  بدهكار تغيير محل اقامت خود را به سازمان اعالم ن     
  .اوراق مربوط به محل سابق او ابالغ خواهد شد

ـ  بدهكار مكلف است محل اقامت جديد خود را به مرجع مربوط اطالع دهد  تبصره 
و دليل اقامت خود را كه عبارت خواهد بود از گواهى شهربانى يا ژانـدارمرى محـل در                  

اسى در خارج از كشور به ضـميمه اطالعيـه   داخل كشور و كنسولگرى و يا مأمورين سي    
در غير اين صورت به تغيير محل اقامت اعالم شده ترتيـب اثـر داده               . خود ارسال نمايد  

  .نخواهد شد و در هرحال ابالغات قبلى به قوت قانونى خود باقى است
 سـاعت يـك نـسخه از اجرائيـه را بـه             48مأمور اجرا مكلف است ظـرف       ـ  7ماده  

در صورتى كه بدهكار . م و در نسخه دوم با ذكر تاريخ رسيد بگيردشخص بدهكار تسلي  
شود، مشروط براينكه به      در محل حاضر نباشد به يكى از اهل خانه و يا كارگاه ابالغ مى             

نظر مأمورين سن ظاهرى اين اشخاص براى تميز اهميت بـرگ اجرائيـه كـافى باشـد و                
دارد تعـارض منفعـت       ريافت مـي  كه بين بدهكار و شخصى كه برگ را د         اين مشروط بر 

نباشد و هرگاه اشخاص نامبرده نباشند و يا نخواهند رسيد بدهند مـأمور اجـرا موظـف                 
است اجرائيه را به اقامتگاه بدهكار الصاق نموده و مراتب را در نسخه ثانى قيد نموده و                 

  .به اجرا عودت دهد
   1.نى استاحتساب مواعد طبق مقررات مندرج در آيين دادرسى مدـ 8ماده 
در صورتى كه اجرائيه عليه اشخاص حقوقى باشد اجرائيه به مدير و يا قائم            ـ  9ماده  

                                                 
 ــ 442 مـاده «: مواعـد  حـساب  و تعيـين  ـ اول صلف: 1379 سال مصوب مدنى دادرسى آيين قانون ازموادي  ـ1

 امـر  انجـام  كه باشد مقدارى به بايد دادگاه موعد .خواهدكرد معين دادگاه است نكرده تعيين قانون كه را مواعدى
 نظـر  از ــ 443 مـاده .شـد  خواهـد  تعيين روز يا و هفته يا ماه يا سال به موعد .باشد داشته امكان آن در نظر مورد

 ماده .است ساعت وچهار بيست روز شبانه و روز هفت هفته روز، سى ماه ماه، دوازده سال قانونى، دعموا احتساب
 ىقـضاي  دسـتگاه  نبـودن  آمـاده  جهـت  به يا و باشد ادارات تعطيل روز با مصادف موعد، آخر روز چنانچه ـ 444
 بعـد  ادارات كـه  بـود  خواهـد  روزى موعـد،  آخـر  روز و آيد نمي حساب به روز آن نباشد، اقدامى امكان مربوط

 ابالغ روز است، شده ذكر اعالم يا ابالغ تاريخ آن ابتداى كه موعدى ـ445  ماده .شوند  مىباز مانع رفع يا ازتعطيل
 قبيـل  از قـانون  اين در مقرر مواعد كليه ـ446  هماد .شود  نمىمحسوب مدت جزء اقدام روز همچنين و اعالم و

 چنانچـه  ـ447 ماده .باشد مى ابالغ تاريخ از ماه كشوردو از خارج مقيم افراد براى دادخواست تكميل و واخواهى
 شـامل  شـود  مـى  رعايـت  آنان از نفر يك مورد در كه موعدى ترين طوالنى باشند، متعدد خواندگان دعوا يك در

 مانعى است كرده تعيين دعوا اصحاب حضور براى دادگاه كه روزى در چنانچه ـ448  ماده.شد دخواه نيز ديگران
 ــ  449 مـاده .كنـد   مـى تعيين رسيدگى براى دادگاه كه بود خواهد روزى موعد، انقضاى آيد، پيش رسيدگى براى

 »دش خواهد منقضى تاريخ همان در باشد كرده معين را آن انقضاى تاريخ دادگاه كه مواعدى
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مقام او و يا اشخاصى كه حق امضاء  دارند ابالغ خواهد شـد و چنانچـه مـأمور نتوانـد                     
  .نمايد اجرائيه را به اشخاص مذكور ابالغ نمايد به مسوول دفتر ابالغ مي

ص حقوقى منحل شده به مدير يا مديران تـصفيه ابـالغ            اجرائيه عليه اشخا   ـ1تبصره  
  .خواهد شد
چنانچه ابالغ اجرائيه عليه اشخاص حقوقى در محل تعيـين شـده ممكـن               ـ2تبصره  

 معرفـى شـده ابـالغ    هـا  شركتنگردد برگهاى اجرايى در آخرين محلى كه به اداره ثبت      
  .خواهد شد

ـ      ـ  10ماده    و ادارات رسـمى و سـازمانهاى        اهـ     هدر صورتى كه اجرائيه عليه وزارتخان
 و مؤسـساتى كـه      هـا   وابسته به دولت و مؤسسات مأمور به خدمت عمومى و شهردارى          

سرمايه آن جزئاً يا كالً متعلق به دولت است صادر گردد، اجرائيه به رئيس دفتر مربوطـه            
  .گردد يا قائم مقام او ابالغ مى

  :دى امر ابالغ و اجرا شودتواند متص  نمىدر موارد زير مأمور اجراـ 11ماده 
  .باشد مأمورى كه با بدهكار قرابت سببى و يا نسبى تا درجه سوم از طبقه دوم داشتهـ  الف

ب ـ در صورتى كه بين مأمور اجرا و بدهكار دعـوى مـدنى يـا جزايـى در دادگـاه       
مطرح باشد و يا اينكه دعوى جزايى سابق مطرح بوده و در جرم جنحه بيش از دوسـال                  

   1.جنايى بيش از پنج سال از تاريخ ختم آن نگذشته باشدو در 
 فصل سوم ـ ترتيب اجرا  

  مـاه   يـك همين كه اجرائيه به بدهكار ابالغ شد نامبرده مكلف است ظرف            ـ  12ماده  
بدهى خود را پرداخت نمايد و يا ترتيبى براى پرداخت آن بدهد و يا مالى معرفى نمايد                 

 خود را قادر به اجراى مفاد ،و در صورتى كه بدهكاركه استيفاى طلب از آن ميسر باشد 
اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مذكور صورت جامعى از دارايى خود را به مسوول اجرا               
تسليم كند و به هر صورت مشمول مقـررات قـانون منـع بازداشـت اشـخاص در قبـال              

   2. خواهد بود1352مقررات و الزامات مالى مصوب آبان ماه سال 
شود بايد متناسب با ديـن بـوده و    قيمت مالى كه براى فروش نشان داده مى ـتبصره  

                                                 
 .است منتفى جنايى و جنحه عناوين اسالمى مجازات قانون به عنايت با ـ1
 لغـو  10/8/77مصوب مالى محكوميتهاى اجراى نحوه قانون موجب به 1352 سال مصوب بازداشت منع قانون ـ2

 .است گرديده
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  .تعلق آن به بدهكار محرز باشد
تواند پس از ابالغ اجرائيه عنداالقتضا قبل از انقضاى مهلت مقـرر              مى اجراـ  13ماده  
  .درصد بازداشت نمايد 30 از اموال بدهكار معادل مبلغ مورد اجرا به اضافه 12در ماده 

در (هرگاه بدهكار در حين اجرا فوت شود تا زمـان تعيـين ورثـه يـا قـيم                   ـ  14اده  م
  .شود عمليات اجرايى متوقف مى) صورت صغيربودن ورثه

هرگاه محل اقامت بدهكار معلوم نباشد و امكان ابالغ اجرائيـه هـم ميـسر               ـ  15ماده  
اى اجرائيـه را  نگردد ولى به اموال او دسترسى باشد مسوول اجرا در عين حال كه برگهـ     

  .كند اموال بدهكار را هم معادل بدهى او تحت توقيف احتياطى درخواهدآورد  مىصادر
 فصل چهارم ـ بازداشت اموال منقول  

عدم حضور بدهكار مانع از بازداشت اموال او نخواهد بود و هرگاه محلى             ـ  16ماده  
از بازكردن آن امتناع    كه مال در آن موجود است بسته يا قفل باشد و بدهكار يا كسان او                

نمايند بايد با حضور نماينده دادسرا، يـا شـهربانى و يـا ژانـدارمرى و يـا دهبـان محـل                      
   1.بازشده و اموال او بازداشت گردد

                                                 
 ماده«: دارد مي مقرر 15/7/1365 مصوب دولتى اموال توقيف و تأمين عدم و دولت »به محكوم« پرداخت نحوه قانون ـ1

 وجـوه  مكلفنـد  گـردد،  مى منظور كشور كل بودجه در آنها مخارج و درآمد كه دولتى موسسات و ها وزارتخانه ـ واحده
 اجـراى  يا و رسمى اسناد دفاتر و ثبتى االجراء الزم اوراق و دادگاهها قطعى احكام مورد در دولت »به محكوم« به مربوط

 سـالهاى  مصوب بودجه تعهدات پرداخت به مربوط اعتبار محل از مقررات رعايت با را نونىقا مراجع ساير و دادگاهها
 در ديگـر  قـانونى  ازمحلهاى تأمين امكان عدم و اعتبار وجود عدم صورت در و كشور كل بودجه قانون در منظور قبل،

 ديگـر  قانونى مراجع ساير و مالكا و اسناد ثبت ادارات و دادگسترى اجراى نمايند، پرداخت و منظور بعد، سال بودجه
 پرداخـت  جهـت  را الزم بودجـه  و اعتبـار  كه دولتى موسسات و ها وزارتخانه غيرمنقول و منقول اموال توقيف به مجاز

 دادن از دولت ضمناً .بود نخواهد حكم صدور سال از بعد نيم و سال يك بودجه ابالغ و تصويب تا ندارند »به محكوم«
 تـأمين  وجـود  با شده ياد مؤسسات و ها وزارتخانه شود ثابت چنانچه باشد، مى معاف نيز مذكور نزما در تأمين هرگونه
 يـك  بـه  لحهاصـ  محاكم توسط متخلف و مستنكف مسئولين يا مسئول اند نموده استنكاف »به محكوم« پرداخت از اعتبار
 بـر  خـسارت  واردشـدن  سبب نكافاست وسيله به متخلف چنانچه و شد خواهند محكوم دولتي خدمات از انفصال سال

 بانكى تضمين بايد مدعى تقاضاى با عليه مدعى دستگاه  1- تبصره.باشد مى وارده خسارت ضامن باشد، شده له محكوم
 دادگـاه  حكـم  بـه  شـود،  رد خواسته از مقدارى يا دعوى كه صورتى در .بسپارد دادگاه به مدعى تأمين عنوان به را الزم

 18 تبـصره  و 1357 سـال  بودجه قانون 53 تبصره ـ2 تبصره.شد خواهد رد عليه مدعى دستگاه به مانده مبلغ يا تضمين
 پـانزدهم  پنجـشنبه  روز جلـسه  در تبـصره  دو و واحده ماده بر مشتمل فوق قانون.شود مى لغو 1334 سال بودجه قانون
 نگهبان شوراى تأييد به21/8/1365 تاريخ در و تصويب اسالمى شوراى مجلس وپنج سيصدوشصت و هزار يك آبانماه
: دارد مي مقرر 14/2/1361 مصوب شهرداريها به متعلق غيرمنقول و منقول اموال توقيف منع به راجع قانون .است رسيده
  يـا  شـهردارى  تـصرف  در يا و بانكها در اينكه از اعمها  شهردارى به متعلق غيرمنقول و منقول اموال و وجوه ـ واحده ماده
 و توقيـف  و تـأمين  قابـل  قطعـى  حكـم  صدور از قبل باشد شهردارى نام به ضمانتنامه صورت به و ثالث اشخاص نزد

       اوراق يا و دادگاهها از صادره قطعى احكام »به محكوم« به مربوط وجوه مكلفند ها شهردارى .باشد نمى برداشت
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 تـأمين مأمور اجرا در موقع بازداشـت امـوال يـك نفـر ارزيـاب سـازمان       ـ  17ماده   
مبلـغ اجرائيـه بـه اضـافه        اجتماعى همراه خود خواهد داشت و از اموال بدهكار معادل             

درصد بازداشت خواهد كرد و در صورتى كه مورد بازداشـت مـال منقـول غيرقابـل                 30
 تجزيه و بيش از ميزان مقرر در اين ماده ارزش داشته باشد تمـام آن بازداشـت خواهـد                  

  .شد
ـ  ارزياب از طرف سازمان تعيين خواهد شد و چنانچه بدهكار به نظر ارزياب  تبصره 

الزحمه ارزيابى طبق مقـررات مربـوط بـه دسـتمزد             تواند با توديع حق     مى معترض باشد 
وسيله ارزيـاب رسـمى بـه    به  كارشناسان رسمى دادگسترى تقاضا كند كه ارزيابى اموال         

  .عمل آيد و در اين صورت نظريه كارشناس رسمى از لحاظ بدهكار قطعى است
  :شود ىاشياى زير از مستثنيات دين محسوب و توقيف نمـ 18ماده 

الف ـ لباس و اشيا و اسبابى كه براى ايفاى حـوايج ضـرورى مـديون و خـانواده او      
  .است  الزم 

  .ها شركتب ـ اسناد مديون به استثناى اوراق بهادار و سهام 
پ ـ لباس رسمى و نيمه رسمى بـدهكار و همچنـين اسـباب و آالت كـشاورزى و      

  .صنعتى و ابزار كار كه براى شغل مديون الزم است
تواند اموال بازداشت را به اقرباى نسبى يا سـببى خـود تـا                نمى مأمور اجرا ـ  19ماده  

در مواردى كه اشخاص معتبر و امين براى حفظ امـوال           . درجه سوم از طبق دوم بسپارد     
توقيف شده حاضر نشوند اموال بازداشت شده به محلى كه اجـرا تعيـين خواهـد كـرد                  

  .شوند محافظت خواهد شد جرا تعيين مىارسال و توسط اشخاصى كه از طرف ا
مأمور اجرا رونوشت صورت اموال بازداشت را به حافظ اموال داده قبض            ـ    20ماده  
گيرد و به تقاضاى بدهكار رونوشت گواهى شـده از صـورت امـوال را بـه او                    رسيد مى 

  .دهد مي
ازمان غير از كاركنان سازمان و س     (در صورتى كه حافظ اموال توقيف شده        ـ  21ماده  

                                                                                                                   
  سـال  بودجـه  اعتبار محل از خود مالى اتمقرر حدود در را ديگر قانونى مراجع و دادگاهها اجراى يا ثبتى اجرائى 
 لـه  محكـوم  بـه  تأديـه  تـأخير  خـسارت  احتـساب  بدون خود آتى سال بودجه از امكان عدم درصورت يا و عمل مورد

 تأمين شهردارى اموال از خود طلب استيفاى به نسبت مقررات برابر تواند مى ذينفع صورت اين غير در .نمايند پرداخت
 خـود  ديـن  پرداخـت  از الزم امكانـات  داشتن با شهردارى كه شود ثابت چنانچه ـ تبصره .نمايد برداشت يا توقيف يا و

 ».شد خواهد منفصل خدمت از سال يك مدت به شهردار است نموده استنكاف
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الحفاظه نمايد  مطالبه حق ) الحفاظه نيستند   كه مجاز به مطالبه حق    »  خدمات درمانى  تأمين«
ميزان آن را اجرا معادل با ميزان كرايه محلى كه براى حفظ امـوال بازداشـت شـده الزم                   

الحفاظه را  ميزان حق. است تعيين خواهد كرد اگرچه آن محل متعلق به خود حافظ باشد     
  .اهد نموداجرا تعيين خو

هرگاه حافظ از تسليم اموال مورد حفاظت امتناع و يا نسبت به آن تعـدى               ـ  22ماده  
  .و تفريط نمايد معادل آن از اموال شخصى او استيفا خواهد شد

ول ؤهرگاه اموال بازداشت شده منافعى داشته باشد حافظ اموال مزبور مس          ـ  23ماده  
  .باشد منافع آن نيز مى

ه بخواهند قسمتى از امـوال بـدهكار را بازداشـت نماينـد و              در صورتى ك  ـ  24ماده  
مديون يا كسان او غايب باشند بايد از بقيه اموالى كه توقيف نشده است صورت جامعى     
با قيد كليه مشخصات تهيه نمايند و همچنين اگـر بخواهنـد مـال بازداشـت شـده را از                    

د با حضور نماينده دادسـرا      محلى كه اموال ديگر بدهكار در آنجا است خارج نمايند باي          
يا شهربانى يا ژاندارمرى و يا دژبان محل صورت مذكور را تهيه و اجرا شخص امينى را                 

  .براى حفاظت ساير اموال مديون تعيين نمايد
بازداشت اموال ضايع شدنى ممنوع است و بايد اموال مذكور به تدريج كه ـ 25ماده  

طريـق مزايـده حـضورى فروختـه شـده و           آيد فوراً بدون صدور آگهى بـه          به دست مي  
  .صورت آن برداشته شود

بازداشت اموال منقولى كه در تصرف غير است و متـصرف نـسبت بـه آن         ـ  26ماده  
  .كند ممنوع است  مىادعاى مالكيت

قبل از بازداشت اموال بايد صورتى تهيه شود كه در آن اسامى كليه اشياى              ـ  27ماده  
قع لزوم كيـل و وزن و عـدد اشـيا معـين شـود و در                 بازداشت شده نوشته شود و در مو      

آالت هرگاه عيار آنها معين باشد در صـورت مجلـس قيـد گـردد و در                   مورد طال و نقره   
مورد جواهر عدد و اندازه و صفات و اسامى آنها معين شـود، در كتـب، اسـم كتـاب و                     

 آنهـا و    ى نقاشى موضوع پرده طول و عرض      ها    همصنف و تاريخ طبع و در تصوير و پرد        
در . التجاره و تعداد عدل تصريح شود       التجاره نوع مال    اسم نقاش اگر معلوم باشد در مال      

سهام و كاغذهاى قيمتى عدد و قيمت اصلى و نوع آنها در صورتمجلسى معين شـود و                 
  .همچنين در صورت ريز اشيا نو و مستعمل بودن آنها بايد قيد گردد

مام حروف نوشـته شـود، صـورت تنظيمـى از           عدد و كيل و وزن بايد با ت        ـ1تبصره  
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اموال توقيف شده در صورتى كه بيش از يك برگ باشد بايد به يكديگر ملصق و منگنه                 
  .شده و به مهر مأمور اجرا برسد

اگر در صورت ريز اشيا سهو و اشتباهى بـه عمـل آيـد در آخـر صـورت                    ـ2تبصره  
ك كـردن و نوشـتن بـين سـطرها     تراشيدن و پا. رسد تصريح و به امضاء  مأمور اجرا مي      

  .ممنوع است
  .صورت مجلس روى برگهاى چاپى تهيه و تنظيم خواهد شد ـ3تبصره 

شود اشخاص ثالث اظهـار حقـى         هرگاه نسبت به اشيايى كه بازداشت مى      ـ  28ماده  
  .كند  مىنمايند مأمور اجرا اسم مدعى و چگونگى اظهار او را قيد

 نماينـده دادسـرا و مـأمورين ژانـدارمرى و           در مواردى كـه بـدهكار و يـا        ـ  29ماده  
  .رسد شهربانى و دهبان حضور داشته باشند صورت ريز به امضاء ى آنها مي

توانند ايرادات خـود را در بـاب صـورت            اشخاص مذكور در ماده قبل مى     ـ  30ماده  
تنظيم شده به مأمور اجرا اظهار نمايند و مأمور اجرا اظهـارات آنـان را بـا جهـات رد و                     

  .كند  مىل آن در صورتمجلس قيدقبو
هرگاه اموال منقول توقيف شده در جاى محفوظ و معينى باشد امور اجـرا          ـ  31ماده  

نمايد و هرگاه اشيا در جاى محفوظ و معين نباشـد             مدخل آنها را بسته و مهر و موم مي        
ى مهر تواند پهلو  مىبدهكار نيز. نمايد به هركدام از اشياى كاغذى الصاق كرده و مهر مي

  .مأمور اجرا مهر نمايد
هرگاه طول مدت بازداشت باعث فساد بعضى از اشـياى بازداشـت شـده              ـ  32ماده  

ى پشمى و غيره اشياى مذكور را بايد جدا كرده و طـورى            ها    هشود از قبيل فرش و پارچ     
  .بازداشت نمايند كه بتوان از آنها سركشى و مراقبت نمود

عمليات بازداشت حاضر باشد و ايـرادى نمايـد         چنانچه بدهكار در موقع     ـ  33ماده  
  .ديگر حق شكايت از اقدامات مأمور اجرا نخواهد داشت

نمايـد از     هرگاه بدهكار يكى از زوجين باشد كه در يك خانه زندگى مـي            ـ  34ماده  
اثاث خانه آنچه عادتاً مورد استعمال زنانه است مال زن و آنچه عادتاً مورد استعمال مرد                

 شوهر و مابقى مشترك بين زوجين محـسوب خواهـد شـد مگـر اينكـه                 است متعلق به  
  .خالف ترتيب فوق ثابت شود

شود بين بدهكار و شخص يـا اشـخاص ديگـر             هرگاه مالى كه بازداشت مى    ـ  35ماده  
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  .شود مگر اينكه خالف آن ثابت شود مشاع باشد شركت بين آنها به نحو تساوى فرض مى
  بدهكار نزد اشخاص ثالثفصل پنجم ـ بازداشت اموال منقول  

هرگاه معلوم شود كه وجه نقد يا امـوال منقـول ديگـرى از بـدهكار نـزد                  ـ  36ماده  
 به شخص ثالـث ابـالغ و رسـيد دريافـت      كتباًباشد مراتب توقيف آن       اشخاص ثالث مى  

  . به بدهكار نيز اعالم خواهد شدكتباًشود و جريان امر  مى
نمايد كه وجه يا اموال بازداشت       را ملزم مي  ابالغ بازداشتنامه شخص ثالث     ـ  37ماده  

شده را به صاحب آن ندهد واال اجرا معادل وجه نقد يـا قيمـت امـوال را از او وصـول                      
  ).اين نكته در بازداشتنامه بايد قيد شود(خواهد كرد 

هرگاه مال بازداشت شده در نزد شخص ثالث وجه نقـد يـا طلـب حـال                 ـ  38ماده  
  .ا فوراً در قبال اخذ رسيد به مأمور اجرا تأديه نمايدباشد شخص مزبور بايد آن ر

هرگاه شخص ثالثى كه مال يا طلب حال بدهكار نـزد او بازداشـت شـده                ـ  39ماده  
نامـه بـه    است از تأديه آن خوددارى نمايد بازداشت اموال او مطابق مقـررات ايـن آيـين             

  .عمل خواهد آمد
سمتى از وجه نقد يا اموال منقول       هرگاه شخص ثالث منكر وجود تمام يا ق       ـ  40ماده  

بدهكار نزد خود باشد بايد ظرف ده روز از تاريخ ابالغ بازداشتنامه مراتـب را بـه اجـرا                   
  .اطالع دهد واال خود مسوول پرداخت وجه يا تسليم مال خواهد بود

در صورتى كه شخص ثالث منكر وجود مال يا طلـب بـدهكار نـزد خـود                ـ  41ماده  
 مراتب را به اجـرا اطـالع دهـد عمليـات اجرايـى              40 در ماده    باشد و ظرف مدت مقرر    

تواند براى اثبات وجود وجـه يـا          مى اجتماعى    تأميننسبت به او متوقف شده و سازمان        
مال يا طلب بدهكار نزد شخص ثالث به دادگاه صالح مراجعه كند و يـا از امـوال ديگـر      

  .بدهكار استيفاى طلب نمايد
ـ   و مال يا طلب نزد شخص ثالث بـه موجـب سـند رسـمى     در مواردى كه وجه تبصره 

  .باشد محرز باشد صرف انكار شخص ثالث مانع از تعقيب عمليات اجرايى نسبت به او نمى
االجاره اموال منقول يـا غيرمنقـول     چنانچه مورد و موضوع بازداشتنامه مال     ـ  42ماده  

ق بـراى مـستأجر     متعلق به بدهكار نزد مستأجر بوده باشـد رعايـت مقـررات مـواد فـو               
  .باشد الرعايه مى تا پايان استهالك مبلغ اجرائيه الزم) شخص ثالث(

  :بازداشت وجوه زير ممنوع استـ 43ماده 
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  .چهارم حقوق يا مستمرى بازنشستگى يا ازكارافتادگى الف ـ بيش از يك
  .لتأهب ـ بيش از يك چهارم حقوق يا دستمزد شاغلين م

  .مزد شاغلين مجردپ ـ بيش از يك سوم حقوق يا دست
  .ى دولتىها شركتالعاده مأموريت كاركنان دولت و مؤسسات و  ت ـ هزينه سفر و فوق

  .ث ـ حقوق كاركنان نيروهاى مسلح كه در جنگ هستند
ـ  در مورد اين ماده پس از ابالغ بازداشتنامه اداره يا مؤسسه متبوعـه بـدهكار    تبصره 

ه به اجرا به طورى كه تقاضا شده است مكلف است در كسر و ارسال مبلغ بازداشت شد  
  ).مراتب در بازداشتنامه بايد قيد شود(اقدام نمايد واال مسوول خواهد بود 

 1فصل ششم ـ بازداشت اموال غيرمنقول  

 مقـرر اسـت بـه    17 و 16بازداشت اموال غيرمنقول به نحوى كه در مـاده   ـ  44ماده  
 روى نمونه چـاپى بـراى امـوال         مأمور صورتى كه حاوى مراتب ذيل باشد      . آيد  عمل مي 

  :بازداشت شده ترتيب خواهد داد
  .آيد الف ـ تاريخ و مفاد اجرائيه كه به موجب آن بازداشت به عمل مي

ب ـ محل وقوع مال غيرمنقول در شهرستان و بخش و كوى و كوچـه و شـماره آن    
  .اگر داشته باشد

ايـن   غيـر در و پ ـ در صورتى كه ملك ثبت شده باشد شماره پـالك ثبتـى ملـك     
صورت مشخصات ملك و توصيف اجمالى آن از قبيل مساحت تخمينى زمين و زيربنـا               

  .و ساير اوصاف ملك
ت ـ در صورتى ك ملك مزروعى باشد عالوه بر مراتب فـوق بايـد متعلقـات آن از     

آالت و توضيحات ديگرى كه در تسهيل فروش ملك مؤثر باشد در صورت               قبيل ماشين 
  . شودمزبور قيد

 هرگاه حدود يا قسمتى از ملك مورد اختالف باشـد مراتـب در صـورت              ـ  45اده  م
شود كـه طـرف اخـتالف كيـست و در چـه               مجلس قيد و در صورت امكان تصريح مى       

  .باشد مرجعى تحت رسيدگى مى
اجرا مكلف است فوراً بازداشت را به بدهكار و ثبت محـل اطـالع داده و                ـ  46ماده  

                                                 
 .پنجم فصل پاورقى :نك ها شهردارى و دولتى اموال توقيف درخصوص ـ1
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ك مـورد بازداشـت را از اداره ثبـت بخواهـد و اداره              صورت وضعيت و جريان ثبتى مل     
مزبور در صورتى كه ملك ثبت شده باشد در ستون مالحظات دفتر امالك بازداشـت را                

نمايد و اگر ملك به موجب دفتر امالك متعلق به غير باشد ثبت محل فـوراً       يادداشت مي 
  .ندك  مىدهد و اجرا از آن رفع بازداشت مراتب را به اجرا اطالع مي

 مطـابق   در ايـن صـورت    چنانچه ملك مورد بازداشت ثبـت شـده نباشـد           ـ  47ماده  
  :شقوق ذيل رفتار خواهد شد

ـــ هرگــاه ملــك مزبــور از طــرف بــدهكار تقاضــاى ثبــت شــده و يــا اينكــه   الــف
  .شود المالك باشد بازداشت در دفتر بازداشتها قيد و در پرونده ثبتى يادداشت مى مجهول

ملك از طرف شخصى ديگر تقاضـاى ثبـت شـده و يـا اينكـه      ب ـ هرگاه نسبت به  
اساساً مورد بازداشت جزء نقاطى باشد كه مقررات ثبت عمومى امالك بـه مـورد اجـرا                 

  .شود گذارده نشده است مراتب به اجرا اطالع داده مى
پس از ابالغ بازداشتنامه به صاحب مال نقل و انتقـال از طـرف صـاحب مـال                  ـ  48ماده  

بازداشت شده ممنوع است و نسبت به انتقال مزبور مادام كـه بازداشـت بـاقى                نسبت به مال    
  .شود، مگر با اجازه اجرا و يا ترتيب پرداخت بدهى از ناحيه بدهكار است ترتيب اثر داده نمى

بازداشت اموال غيرمنقول ثبت شـده كـه در تـصرف غيـر اسـت بالمـانع                 ـ  49ماده  
 هم باشد مسموع نيست ولـى بازداشـت         باشد و ادعاى شخص ثالث اگرچه متصرف        مى

اموال غيرمنقول ثبت نشده كه در تصرف مالكانه غير است ولـو اينكـه بـدهكار مـدعى                  
  .مالكيت آن باشد مادام كه حكم قطعى از مراجع صالحيتدار صادر نشده ممنوع است

بازداشت مال غيرمنقول موجب بازداشت منافع آن نيست مگر اينكه مـورد         ـ  50ماده  
 اجرا بوده و اصل ملك و ساير دارايـى بـدهكار كفـاف تأديـه بـدهى و هزينـه                     تقاضاى

  .اجرايى را ننموده و يا خود بدهكار رضايت به بازداشت منافع بدهد
ـ  در صورتى كه تقاضاى بازداشت منافع از طرف  اجرا نشده باشد از تـاريخ   تبصره 

  . نخواهد داشتيك سالبازداشت به بعد بدهكار حق انتقال منافع را زايد بر 
در بازداشت محصول امالك مزروعى دخالت مأمور اجرا در محـصول تـا             ـ  51ماده  

موقع برداشت و تعيين سهم بدهكار ممنوع است ولى مأمور اجرا بايد بـراى جلـوگيرى                
  .از تفريط نظارت و مراقبت نمايد

تواند در ظرف مـدت بازداشـت مـال منقـول و يـا غيرمنقـول                  مى بدهكارـ  52ماده  
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ازداشت شده را با اطالع اجرا بفروشد و يا رهن بدهد مشروط بر اينكه قبالً يا در حين                  ب
  .ى اجرايى مربوط را پرداخت نمايدها  هوقوع معامله بدهى مورد اجرا و هزين

 و  مانـد   مـي مال غيرمنقول بعد از بازداشت موقتاً در تصرف بدهكار بـاقى            ـ  53ماده  
  .ت را طبق صورتى كه تحويل گرفته تحويل دهدنامبرده مكلف است مال مورد بازداش

در صورتى كه منافع مال غيرمنقول بازداشت شده باشد منافع حاصله و            ـ  54ماده  
محصول امالك مزروعى به امينى كه اجرا و بدهكار به تراضـى تعيـين خواهنـد كـرد                  

در صورتى كه بدهكار ظرف مدت يك هفته نـسبت بـه تعيـين امـين                . شود  سپرده مى 
 بدهكار حق اعتـراض     در اين صورت   ننمايد اجرا رأساً امين تعيين خواهد كرد         توافق

  .نخواهد داشت
 فصل هفتم ـ ارزيابى  

 نتيجه ارزيابى به بدهكار ابالغ و       17 و   16پس از بازداشت مال طبق مواد       ـ    55ماده  
  :شود كه چنانچه به نتيجه ارزيابى معترض است اقدامات زير را به عمل آورد اعالم مى

الف ـ دستمزد كارشـناس تجديـدنظر را بـه ميـزان تعيـين شـده از طـرف اجـرا در          
  .صندوق اجرا توديع نمايد

 روز از تـاريخ ابـالغ   5ب ـ قبض صندوق را ضميمه اليحه اعتراضى حداكثر ظرف  
  .به اجرا تسليم نمايد

اجرا در صورت وصول اليحه اعتراض و قبض صندوق در مهلـت مقـرر       ـ    56ماده  
 ت انتخاب كارشناس را با توجه به دفتر اوقـات تعيـين و بـه بـدهكار ابـالغ                  روز و ساع  

  .كند كه در وقت مقرر براى انتخاب كارشناس حاضر گردد مى
و در صـورت    . انتخاب كارشناس رسمى به قيد قرعه انجام خواهد گرفت          ـ1تبصره  

  .توافق در انتخاب كارشناس استقراع ضرورت ندارد
در ايـن   ار مانع انتخاب كارشناس رسمى نخواهـد بـود          عدم حضور بدهك   -2تبصره  
 اجرا ضمن تنظيم صورت مجلس از بين سه نفر كارشناس رسمى يك نفر را به                صورت

  .قيد قرعه انتخاب خواهد نمود
 دسـتمزد كارشـناس را      55 در صورتى كه بدهكار در مدت مقرر در ماده           ـ  57ماده  

 نتيجه ارزيابى قطعى تلقى شـده و آگهـى          توديع ننمايد و يا اليحه اعتراضى تسليم نكند       
شـود و در      مزايده به همان ميزانى كه ارزياب نخـستين تعيـين كـرده اسـت منتـشر مـى                 
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  .گردد صورتى كه دستمزد كارشناس توديع شده باشد عيناً مسترد مى
پس از انجام ارزيابى توسط كارشناس رسمى و تسليم نظريـه كارشـناس             ـ    58ماده  

  . مزايده منتشر خواهد شدمذكور به اجرا آگهى
ـ   اموال منقولى كه داراى نرخ ثابت از طرف دولت است محتـاج بـه ارزيـابى    تبصره 

  .نيست
كارشناس رسمى برحسب مورد مكلفند ارجاعات اجـرا را قبـول و طبـق         ـ    59ماده  

مقررات انجام وظيفه نمايند هرگونه تخلف از ناحيـه كارشـناس رسـمى تـابع مقـررات                 
  .باشد سان رسمى وزارت دادگسترى مىانتظامى كارشنا

 فصل هشتم ـ آگهى مزايده  

آگهى مزايده به قيمتى كه ارزياب سازمان يا كارشناس رسمى دادگـسترى            ـ    60ماده  
ى محلـى و در صـورتى   ها   هتعيين كرده است در يكى از روزنام      ) در صورت تجديدنظر  (

  .تشار مركز منتشر خواهد شدكه در محل، روزنامه منتشر نشود در يكى از جرايد كثيراالن
  :در آگهى مزايده مال منقول بايد نكات ذيل تصريح شودـ  61ماده 

  .الف ـ نوع اموال بازداشت شده و توصيف اجمالى آن
  .ب ـ روز و ساعت و محل فروش و ختم مزايده

  .شود پ ـ قيمتى كه مزايده از آن شروع مى
  :ل بايد نكات ذيل تصريح شوددر آگهى مزايده نسبت به مال غيرمنقوـ  62ماده 

  .الف ـ نام و نام خانوادگى مالك
  .ب ـ محل و حدود و توصيف اجمالى مال مورد مزايده

پ ـ تعيين اينكه در اجاره است يا نه و در صورت اول ميزان اجاره بها و آخر مدت  
  .اجاره

  .ت ـ تعيين اينكه مال مورد مزايده ثبت شده است يا نه
  .نه شود يا ل مورد مزايده در اجاره است با اجاره بها واگذار مىكه ما ث ـ در صورتى

شود و يا قسمتى از آن و توضيح  ج ـ تصريح به آنكه تمام مال غيرمنقول فروخته مى 
  .اينكه مشاع است يا مفروز

  .چ ـ محل فروش و روز و ساعت شروع و ختم مزايده
تلفـن و گـاز اعـم از حـق     ح ـ تذكر اينكه بدهى مربوطه به آب لوله كشى و برق و  
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انشعاب و يا حق اشتراك و مكالمه و مصرف در صـورتى كـه مـورد مزايـده داراى آب             
لوله كشى و برق و تلفن و گاز باشد و همچنين بدهى ماليات و عوارض شـهردارى تـا                   
تاريخ واگذارى و انتقال اعم از اينكه رقم قطعى آنها معلوم شده باشد يا نشده باشـد بـه                   

  . مزايده استعهده برنده
ـ  سازمانهاى آب و برق و تلفن و شهردارى و ساير سازمانهاى مربوط مكلفند  تبصره 

نسبت به استعالم اجرا در مورد ميزان بدهى مورد مزايده كه از طريق شـركت كننـدگان                 
  .در مزايده به عمل خواهد آمد فوراً پاسخ دهند

ين نمـود كـه فاصـله بـين روز          روز مزايده را بايد به طريقى در آگهى تعي        ـ    63ماده  
آخر آگهى مزايده و روز مزايده در مورد اموال منقـول كمتـر از هفـت روز و در مـورد                     

  .اموال غيرمنقول كمتر از چهارده روز نباشد
عالوه بر انتشار آگهى مزايده در روزنامه بايد آگهى به قدر كفايت بـه محـل                 ـ64ماده  

در . گ و اماكن عمومى و محل اجرا الصاق گـردد         مال يا ملك مورد مزايده و در معابر بزر        
  .صورت مراجعه مشترى اجرا بايد قبل از مزايده اموال مورد مزايده را به او ارايه دهد

 بـدهكار .  روز انتـشار يابـد     15آگهى فروش بايـد سـه مرتبـه بـا فاصـله             ـ    65ماده  
نامـه     اين آيين  63ه  تواند به هزينه خود آگهى مزبور را در همان روزنامه با رعايت ماد             مى

  .منتشر نمايد
ـ   100)،000( اموال منقولى كه قيمت ارزيابى آنها بـيش از يكـصدهزار ريـال    تبصره 

نباشد محتاج به انتشار آگهى در روزنامه نيست و فقط الصاق آگهى به شرح مـذكور در                 
  . كافى خواهد بود64ماده 

 باشـد   62 و   61ر مـواد    در صورتى كه آگهى فاقد يكى از نكات مندرج د         ـ    66ماده  
  .شود آگهى به دستور اجرا تجديد مى

چنانچه بدهكار بيمه بودن مال مورد مزايده را قبل از انتشار آگهى به اجرا ـ  67ماده 
اعالم نموده باشد بايد مراتب در آگهى مزايده قيد شود و هرگاه بيمه بودن مـال پـس از                 

  .يده به اطالع خريداران خواهد رسيدانتشار آگهى اعالم گردد موضوع در روز جلسه مزا
پس از انتقال مال مورد مزايده به برنده مراتب از طرف اجرا به بيمه گـر نيـز اعـالم                    

  .خواهد شد
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 فصل نهم ـ فروش اموال منقول و غيرمنقول  

 محل حراج در جايى خواهد بود كه در مرئى و منظر عموم باشد و اجـرا               ـ    68ماده  
تواند محل   مىخصوص تعيين و تهيه كند و در صورت لزومتواند براى حراج محل م    مى

  .آن را تغيير دهد
ـ  تواند با موافقت بدهكار اموال بازداشـت شـده را     مىدر صورت اقتضا اجرا تبصره 

  .در محل بازداشت به فروش برساند
  :اجرا براى حراج داراى دفاتر زير خواهد بود  ـ69ماده 

دفتر امـوال منقـول و غيرمنقـول از يكـديگر           (د  شو  ـ دفتر ثبت اموالى كه حراج مى      1
  ).باشد منفك مى

  .ـ دفتر اوقات حراج2
  .ـ دفتر انبار3

اجرا بايد وقت حراج را كه در پيشنويس آگهى مزايده تعيين شده با قيـد               ـ    70ماده  
  .روز و ساعت در دفتر اوقات جهت حراج يادداشت كند

 روزه به حسابدارى تحويل نموده      اجرا بايد وجه حاصل از فروش را همه       ـ    71ماده  
  .و قبض رسيد آن را با صورت فروش ضميمه پرونده نمايد

حراج در حضور نماينده دادسرا يا دادگاه بخش و در صـورت فقـدان              ـ    72ماده  
آيد و صورتمجلس حراج بايد       آنها نماينده بخشدارى محل و مأمور اجرا به عمل مي         

توانـد مثـل سـايرين        مى بدهكار.  بايگانى شود  به امضاى آنها رسيده و در پرونده امر       
در حراج شـركت نمايـد ولـى مباشـرين فـروش و كارمنـدان سـازمان و ارزيـاب و                     
نمايندگان دادسرا و قـائم مقـام آنهـا حـق شـركت در حـراج بـه طـور مـستقيم يـا                        

  .غيرمستقيم نخواهند داشت
  :شود حق حراج مطابق تعرفه ذيل گرفته مىـ  73ماده 

  . درصد5قول تا ده هزار ريال از اموال من
  . درصد4 ريال تا صدهزار ريال  از ده هزارو يك

  . درصد3 ريال به باال  از صد هزارو يك
  .درصد3از اموال غيرمنقول تا ده هزار ريال 

  .درصد2 ريال به باال  از ده هزارو يك
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وجوه حاصل از حق حراج به حساب درآمدهاى متفرقه سازمان واريـز و   ـ    74ماده  
  .منظور خواهد شد

شود بايـد تمـام       كسى كه در نتيجه دادن باالترين قيمت خريدار واقع مى           ـ75ماده  
قيمت را نقداً بپردازد و در صـورت خـوددارى در همـان جلـسه بـه ديگـرى فروختـه                     

  .شود مى
هرگاه مال مورد مزايده معرفى شده از طرف بدهكار به قيمتى كه مزايـده              ـ    76ماده  

 از روز مزايـده مـال        مـاه   يكيدار نداشته باشد اجرا بايد ظرف مدت        شود خر   شروع مى 
ديگرى از بدهكار بازداشت و آن را به مزايده بگذارد و يا بـدهكار خـود مـال ديگـرى                    

 طبـق   در اين صورت  تر باشد     معرفى نمايد كه به نظر اجرا فروش مال معرفى شده آسان          
هد شد، معرفى مال ديگـر از طـرف         مقررات بازداشت و يا به طريق مزايده فروخته خوا        

  . مجاز استيك نوبتاجرا و بدهكار فقط براى 
درخواست بدهكار نسبت به تقديم و تأخير فروش نسبت به بعضى اشيا            ـ    77ماده  

شود و هر موقع كه وجوه حاصله از فروش براى استيفاى مبلغ مورد اجـرا و                 پذيرفته مى 
  .د از فروش بقيه اموال خوددارى خواهد شداالجاره تكافو كن ى اجرايى و حقها  ههزين

كنـد و     مـى  در وقت فروش مأمور اجرا قيمت مال مـورد مزايـده را اعـالم             ـ    78ماده  
بـه  چنانچه كسى حاضر به خريد آن با قيمت بيشتر باشد بايد بـاالترين قيمـت پيـشنهادى             

كس گـردد و    وسيله بلندگو و يا وسايل ديگر اعالم و در تابلو اعالنات به خط درشت منع              
به همين ترتيب تا آخر ساعت مقرر براى حراج اقدام شـود تـا يقـين حاصـل گـردد كـه                      
خريدار ديگرى نيست و سپس آخرين قيمت سه بار اعالم شود و چنانچه خريدار ديگرى               

  .گردد كه باالترين قيمت را پيشنهاد نموده است پيدا نشود مال به شخصى واگذار مى
ماره مال فروخته شده و نام و شهرت خريدار در دفتـر            تاريخ فروش و ش   ـ    79ماده  

رسد و اگر نتواند امضاء  كند اثرانگـشت وى            اجرا نوشته شده و به امضاء ى خريدار مي        
  .شود منعكس مى

در موارد زير فروش از درجه اعتبار ساقط شده بايد با رعايت مواد فـوق               ـ    80ماده  
  .آگهى فروش تجديد شود

 روز و ساعت و يا محلى كه در آگهى تعيين شده بـه عمـل               ـ هرگاه فروش در غير    1
  .آيد
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ـ هرگاه كسى را بدون جهت قانونى مانع از خريد شوند و يا باالترين قيمتى را كه                 2
  .پيشنهاد كرده است رد نمايند

ـ در صورتى كه مزايده بدون حضور نماينده دادسرا يا جانشين او به ترتيب مذكور  3
  . به عمل آيد72در ماده 

ـ در صورتى كه مباشرين فـروش و كارمنـدان سـازمان در خريـد شـركت نمـوده                   4
  .باشند

رسـد اجـرا بايـد        در مورد مال غيرمنقول كه از طريق مزايده به فروش مي          ـ    81ماده  
ظرف مدت سه روز پرونده امر را برگ شمارى و منگنه نمـوده و بـه پيوسـت گـزارش                 

  . محل بفرستدبراى صدور سند انتقال نزد رئيس اداره ثبت
هرگاه بعد از تنظيم صورتمجلس فروش مـال غيرمنقـول و اخطـار اجـرا          ـ    82ماده  

 روز پس از ابالغ براى امضاء ى سند انتقـال حاضـر نـشود اداره                5بدهكار ظرف مدت    
سـند انتقـال را     ) مالك(ثبت اسناد محل مطابق اعالم اجرا به نمايندگى از طرف بدهكار            

  .شود  مقررات در دفتر اسناد رسمى و دفتر امالك ثبت مىامضاء خواهد كرد و مطابق
ـ   چنانچه بدهكار قبل از صدور سند انتقال ترتيـب پرداخـت بـدهى خـود را     تبصره 
ى اجرايى و بدهى خـود را بپـردازد از صـدور سـند انتقـال خـوددارى                  ها    هبدهد و هزين  

  .شود مى
پيدا نـشود بـر حـسب       در مواردى كه براى ملك مورد مزايده خريدارى           ـ83ماده  

توان سـند ملـك مزبـور را بـه نـام              مورد با پيشنهاد سازمان و تصويب شوراى عالى مى        
چنانچـه  .  ترتيب انتقال طبق ماده قبل داده خواهد شـد         در اين صورت  سازمان انتقال داد    

التفـاوت    ى مربوط باشد مابه   ها    هقيمت ملك بيش از مبلغ مندرج در برگ اجرائيه و هزين          
  .گردد هكار پرداخت مىآن به بد

پس از انجام فروش مال مورد مزايده اجـرا بايـد آن را تحويـل خريـدار                   ـ84ماده  
  .داده رسيد دريافت نمايد

 فصل دهم ـ اعتراض شخص ثالث  

هرگاه نسبت به مال منقول يا وجه نقـد بازداشـت شـده، شـخص ثالـث                 ـ    85ماده  
سمى بوده كه تـاريخ آن مقـدم بـر          اظهار حقى نمايد چنانچه اظهار حق مستند به سند ر         

در غير  . شود  تاريخ بازداشت باشد به دستور اجرا از وجه يا مال منقول رفع بازداشت مى             
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تواند براى جلوگيرى از عمل اجرا        مى  عمليات اجرايى تعقيب و مدعى حق      اين صورت 
  .به دادگاه مراجعه نمايد

رفنظر نموده اموال ديگر    در چنين مواردى اجرا مخير است از مال مورد بازداشت ص          
  .بدهكار را بازداشت نمايد

شود ثالثى قبـل از   هرگاه نسبت به مال غيرمنقولى كه به مزايده گذارده مىـ  86ماده  
جلسه مزايده اظهار حقى نسبت به تمام مورد مزايده يـا قـسمتى از آن بنمايـد چنانچـه                   

 يـا مـدت اعتـراض       مورد ادعاى شخص ثالث در دفتر امالك به نام مـديون ثبـت شـده              
آيد كـه ادعـاى شـخص         نسبت به آن گذشته باشد خوددارى از مزايده وقتى به عمل مي           

  .ثالث مستند به سند رسمى منتسب به مالك باشد
 اگر اظهار شخص ثالث با صورت وضعيت مورد مزايده مطابقت           اين صورت در غير   

  :شود داشته باشد در موارد ذيل موقتاً از مزايده خوددارى مى
ـ هرگاه شخص ثالث مدعى باشد كه نسبت به مورد بازداشـت بـين او و بـدهكار                  1

دعوى در دادگاه مطرح بوده و بعد از تقاضاى ثبـت گـواهى دادگـاه را مبنـى بـر طـرح                      
  .دعوى در وقتى كه هنوز مدت اعتراض باقى بوده به اجرا داده است

ده و بـه آن     ـ چنانچه شخص ثالث اظهار كنـد مـورد مزايـده در جريـان ثبـت بـو                 2
  .اعتراض شده است

ـ اگر شخص ثالث اظهار كند در نتيجه شكايت او بـر جريـان ثبـت مـورد مزايـده           3
  .قضيه قابل طرح در شوراى عالى ثبت شناخته شده است

ـ هرگاه شخص ثالث اعالم كند كه مورد مزايده در جريان ثبت بوده و مدت حـق                 4
  .اعتراض به ثبت خواهد كرداعتراض نسبت به آن باقى است و در مهلت مقرر 

هرگاه بعد از خوددارى از مزايده در موارد مذكور در ماده قبل در مـورد بنـد                 ـ    87ماده  
يك شخص ثالث گواهى در دادگاه ارايه ندهد كه دعوى خـود را دو مـاه متـوالى مـسكوت                    

كه عرض حال اعتراض در مـدت قـانونى تقـديم شـده             .  گواهى ندهد  2نگذارد و يا در بند      
 گواهى تسليم نكند كه موضـوع قابـل طـرح در شـوراى عـالى ثبـت               3ت و در مورد بند      اس

 گواهى تسليم ننمايد كه قبل از انقضاى مدت اعتراض از           4شناخته شده است و در مورد بند        
شود مدت مقرر     طرف او اعتراض بر ثبت مورد مزايده شده است عمليات اجرايى تعقيب مى            

  .باشد  پس از اعالم ادعا مى ماه يكر اين ماده به اجرا ى مذكور دها جهت تقديم گواهى
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نسبت به امالكى كه نه در دفتر امالك ثبت شـده و نـه در جريـان ثبـت                   ـ    88ماده  
باشد چنانچه دعوى شخص ثالث مستند به سند رسمى كه تـاريخ آن مقـدم بـر تـاريخ                   

 اين صورت  در غير . گردد  بازداشت باشد ارائه نمايد از مورد بازداشت رفع بازداشت مى         
  .تواند براى جلوگيرى از مزايده به دادگاه مراجعه نمايد  مىمدعى حق

ـ   هرگاه شخص ثالـث اظهـار   86 و شق سه ماده 88 در مورد مذكور در ماده تبصره 
كند كه پس از وصول صورت وضعيت ملك نسبت به ملك مورد مزايده تقاضاى ثبـت                

ت تشخيص شـده اجـرا مجـدداً وضـعيت      شده يا موضوع قابل طرح در شوراى عالى ثب        
  . عمل خواهد نمود86ملك را استعالم خواهد كرد و طبق مفاد ماده 

تواند بـا صـرف       مى شود اجرا   در تمام مواردى كه از مزايده خوددارى مى       ـ    89ماده  
  .نظر كردن از مال مورد مزايده اموال ديگر بدهكار را بازداشت نمايد

 االجرا فصل يازدهم ـ حق  

حق اجراى عمليات اجرايى معادل نيم عشر مبلغ مندرج در برگ اجرائيـه             ـ    90ماده  
االجـرا بـه همـان        وصول حق . گيرد  باشد كه پس از ابالغ اجرائيه به بدهكار تعلق مى           مى

  .ترتيبى است كه براى وصول بدهى مقرر شده است
رداخـت   پس از ابالغ اجرائيه ترتيب پ ماه يكچنانچه بدهكار ظرف مدت   ـ    91ماده  

  .االجرا از او دريافت خواهد شد بدهى خود را بدهد نصف حق
 فصل دوازدهم ـ رسيدگى به شكايات از عمليات اجرايى  

   1.ابطال شده استـ  92ماده 
                                                 

 اجرايى نامه آيين 93 و 92 مواد، اداري عدالت ديوان عمومي تهيأ 28/7/1381 مورخ 268 شماره دادنامه موجب به ـ1
 اسـالمى  جمهورى اساسى قانون 57 اصل شرح به قانونگذار«: است شرح اين به دادنامه متن .است شده ابطال ،50 ماده
 دو حسب حاكمه قواى از يك هر اساسى اختيارات و وظايف وتعيين كشور عاليه قواى استقالل و تفكيك تثبيت با ايران
 حـدود  در را دادگـسترى  دادگاههـاى  و محـول  قضائيه قوه به را قضا امرخطير مسئوليت مذكور قانون 159 و 61 اصل
 بـه  نظر .است كرده قلمداد دعاوى و اختالفات فصل و حل و تظلمات و شكايات به رسيدگى عام مرجع عادى قوانين
 در قطعى رأى صدور و اختالفات و دعاوى از برخى به يدگىرس منظور به قضايى شبه مراجع تشكيل يا و تاسيس اينكه
 اجرايـى  نامه آيين 93 و 92 مادتين است، قانونگذار صريح اذن يا حكم به منوط آنها تكليف تعيين و فصل و حل جهت
 بـا  تجديـدنظر  و بـدوى  قضايى شبه مراجع تاسيس بر مبنى آمره قاعده وضع متضمن كه اجتماعى تأمين قانون 50 ماده

 تـأمين  قانون 50 ماده اجرايى عمليات از شكايت به رسيدگى منظور به تجديدنظر هيأت در دادگسترى قضات عضويت
 مقررات دروضع مجريه قوه اختيارات حدود از خارج و قانون مغاير باشد، مى زمينه اين در قطعى رأى صدور و اجتماعى
 ».گردد مى ابطال ادارى عدالت ديوان قانون 25 ماده دوم قسمت به مستنداً و شود  مىداده تشخيص دولتى



  

  
   170  مجموعه كامل قوانين و مقررات تأمين اجتماعي     

  

   1.ابطال شده استـ  93ماده 
پس از انقضاى ده روز از خاتمه يافتن مزايده اعم از اينكه مزايده راجع به مال                  ـ94ماده  

يرمنقول باشد و همچنين در صورتى كه عمليات اجرايى منتهى به وصول وجه نقـد      منقول يا غ  
  .از بدهكار شود ديگر هيچگونه شكايتى از اشخاص مسموع نيست

 فصل سيزدهم ـ مقررات مختلفه  

تركـه معلـق     عمليات اجرايى راجع به بدهى متـوفى در مـدت تحريـر            ـ95ماده  
  .ماند مى

جرا را در صورتى كه قبالً تقسيط نشده باشـد حـداكثر در      تواند مورد ا    مى اجرا  ـ96ماده  
 چنانچـه بـدهكار     در اين صـورت   . بهره تقسيط نمايد  % 12وشش قسط ماهانه با احتساب        سي

گردد و تجديـد      هريك از اقساط را در موعد مقرر پرداخت نكند بقيه اقساط تبديل به حال مى              
  .تقسيط بدهى مزبور مقدور نخواهد بود

وشش قسط با پيشنهاد اجرا حسب مورد بـه هيـأت             سيط بدهى بيش از سي    تق  ـ97ماده  
  . خواهد بودپذير امكانمديره سازمان و تصويب شوراى عالى سازمان 

چنانچه هريك از مسوولين و مأمورين اجرا رعايت مقررات مربوط را ننمـوده               ـ98ماده  
  . خواهد شدو تخلف نمايند حسب مورد طبق مقررات ادارى سازمان با وى رفتار

چنانچه اجرا بدهى بدهكاران را پـس از صـدور اجرائيـه تقـسيط نمايـد                  ـ99ماده  
وثيقه در اين مورد عبارت از ضمانتنامه بانكى و يا          (وثيقه كافى از آنها اخذ خواهد نمود        

  ).باشد اموال غيرمنقول مى
ـ   موقـع تقـسيط    در مورد بدهكارانى كه ميزان بدهى كليه برگهاى  اجرايى آنان درتبصره 

 كـافى بـه تـشخيص خـود بـدهى           تـأمين تواند بـا دريافـت        مى تا سيصدهزار ريال باشد اجرا    
  .بدهكاران مذكور را تقسيط نمايد

چنانچه بدهكار از پرداخت اقساط در موعـد مقـرر خـوددارى نمايـد مطـابق                  ـ100ماده  
  .آن اقدام خواهد شدنامه از طريق صدور اجرائيه نسبت به وصول  مقررات مندرج در اين آيين

 چنانچه اجرا بخواهد مازاد اموال بدهكاران را كه قبالً از طريق مراجـع قـانونى                ـ101 ماده
توانـد اصـل وجـه طلـب بـستانكاران مقـدم و اجـور و            مى ديگر بازداشت شده توقيف نمايد    

                                                 
 .همان ـ1
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خسارت مربوط را در صندوق ثبت دادگسترى يا مراجع مربوط سپرده و رفع بازداشت امـوال                
كننده مقدم و پـس از احـراز توديـع       ا از مراجع مذكور بخواهد در اين مورد مرجع بازداشت         ر

كليه طلب و خسارات قانونى مال مورد بازداشت را فك نموده و اجـراى سـازمان نـسبت بـه             
  .مزايده مال مورد بحث اقدام خواهد كرد

ز طريق اجراى ثبت چنانچه مازاد مال مورد بازداشت از طرف اجراى سازمان ا  ـ102ماده 
نامـه اجـراى    و يا مراجع قضايى و مراجع قانونى ديگر بازداشت گردد مطابق مقررات اين آيين       

سازمان مال مورد بازداشت را از طريق مزايده به فروش رسانيده مازاد آن را حسب مـورد بـه                   
  .ترتيب بازداشت به مراجع مذكور پرداخت خواهد كرد

اران متعدد باشند و تـاريخ ابـالغ اجرائيـه بـه آنهـا              در صورتى كه بدهك     ـ103ماده  
متفاوت باشد براى هر يك از بدهكاران تاريخ ابالغ مؤخر مبداء احتساب مواعد مزايـده          

  .خواهد بود
 انجـام شـود   101چنانچه اجرا مقتضى نداند كه عمليات اجرايـى طبـق مـاده               ـ104ماده  

 و پس از آن كه مال مورد بازداشـت از  سازمان نيز جزو طلبكاران مال بازداشت شده محسوب     
اجراى ثبت و يا اجراى مراجع ديگر به فروش رسيد مازاد آن از طريق اجراى مربوط به                  طريق

  .اجراى سازمان ارسال خواهد شد
مأمورين انتظامى مكلفند در مواقعى كه اجـرا بـه وجـود آنهـا نيازمنـد اسـت                    ـ105ماده  

  .ت انجام وظايف آنها به عمل آورندهمكارى الزم را با مأمورين اجرا جه
 وزارتين  به تصويب25/10/1355 تبصره در تاريخ     24 ماده و    105نامه مشتمل بر      اين آيين 

  . قابل اجرا است1355دادگسترى و بهدارى و بهزيستى رسيده و از تاريخ اول بهمن ماه 

مصوب   اجتماعىتأمين قانون 79 موضوع ماده اجرايىنامه  ـ آيين9
   اجتماعيتأمين شوراى عالى 22/8/1356

 در تاريخ تغيير وضع     79 ماده   3 و   1سوابق خدمت دولتى مشموالن بندهاى      ـ  1ماده  
شركت دولتى به غيردولتى به موجب مقررات حاكم در آن تاريخ مشخص و به حساب               

  . شود سوابق مستخدم محسوب مى
 در اسـتخدام    31/3/1355ى دولتـى كـه قبـل از تـاريخ           ها  شركتمستخدمين  ـ  2ماده  

اند بـا رعايـت        فاقد مقررات بازنشستگى و وظيفه بوده      5/3/1352شركت بوده و در تاريخ      
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نامه از لحاظ كسور و حقوق بازنشستگى از كارافتادگى و فوت تابع ماده               مقررات اين آيين  
  . ى دولتى خواهند بودها شركت مقررات استخدامى 33

 بر اسـاس حقـوق و مزايـاى         2 ماده   كسور بازنشستگى مستخدمين موضوع   ـ  3ماده  
 مقـررات   13مستخدم مشروط بر اينكه از حداكثر حقوق جدول حقـوق موضـوع مـاده               

 33ى دولتى تجاوز ننمايـد محاسـبه و بـه صـندوق موضـوع مـاده                 ها  شركتاستخدامى  
  . مقررات استخدامى مذكور واريز خواهد شد

 مـستخدم را طبـق      كارفرما موظف است همه ماهه كسور بازنشستگى سـهم خـود و           
  . ضوابط مربوط به صندوق پرداخت نمايد

حقوق بازنشستگى و وظيفه از كارافتادگى و فوت مستخدمين موضوع ماده           ـ  4ماده  
 مقــررات اســتخدامى 13 بــا در نظــر گــرفتن حــداكثر حقــوق جــدول حقــوق مــاده 2

  . دى دولتى و شرايط مربوط به مقررات بازنشستگى و وظيفه تعيين خواهد شها شركت
 بـر اسـاس مقـررات     5/3/1352ى دولتى كه در تاريخ      ها  شركتمستخدمين  ـ  5ماده  

اند با رعايت مقررات      استخدامى قبلى مشمول مقررات بازنشستگى و وظيفه خاص بوده        
نامه از لحاظ كسور و حقوق بازنشستگى، از كارافتادگى و فوت تـابع مقـررات                 اين آيين 

  . بازنشستگى مربوط به خود خواهند بود
نامه بر اساس حقـوق        اين آيين  5كسور بازنشستگى مستخدمين موضوع ماد      ـ  6ماده  

 13و مزاياى مستخدم مشروط بر اين كه از حداكثر حقوق جدول حقوق موضوع مـاده                
ى دولتى تجاوز ننمايد، محاسبه و به صندوق بازنشـستگى          ها  شركتمقررات استخدامى   

است همه ماهه كسور بازنشستگى سهم      همان شركت واريز خواهد شد كارفرما موظف        
  . خود و مستخدم را طبق ضوابط مربوط به صندوق مذكور پرداخت نمايد

حقوق بازنشستگى و وظيفه از كارافتادگى و فوت مستخدمين موضوع ماده           ـ  7ماده  
 مقــررات اســتخدامى 14 بــا در نظــر گــرفتن حــداكثر حقــوق جــدول حقــوق مــاده 5

ط به مقـررات بازنشـستگى و وظيفـه خـاص شـركت             ى دولتى و شرايط مربو    ها  شركت
  .شد تعيين خواهد

ى دولتـى و  هـا  شـركت  مقـررات اسـتخدامى   34مستخدمين مشمول مـاده   ـ  8ماده 
ى دولتى كه در موقع خود تابع مقررات قانون حمايت كارمندان در ها شركتمستخدمين 

 تـابع   16/4/1355ريخ  انـد تـا تـا       برابر اثرات ناشى از پيرى و از كارافتادگى و فوت بوده          
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 قانون تـشكيل    11مقررات مربوط بوده و از تاريخ مذكور به بعد به ترتيب مقرر در ماده               
  .  اجتماعى خواهند بودتأمينوزارت بهدارى و بهزيستى مشمول قانون 

ى هـا   شـركت نامـه در       ايـن آيـين    8سوابق خدمت مستخدمين موضوع ماده      ـ  9ماده  
تهاى مقـرر بـا رعايـت ترتيبـات زيـر در حكـم سـابقه                مربوط از لحاظ استفاده از حماي     

  .پرداخت حق بيمه مستخدم محسوب خواهد شد
حقـوق و   % 21 معـادل    1/6/1351ـ حق بيمه سوابق خدمت مربوط بـه قبـل از             الف

سهم بيمه شده   % 7. ( تعيين و محاسبه خواهد شد     1351مزاياى مستخدم در شهريور ماه      
  ) سهم كارفرما% 14و 

 16/4/1355 تا تاريخ  1/6/1351سوابق خدمت مربوط به بعد از تاريخ        ـ حق بيمه     ب
سهم بيمه  % 7(حقوق و مزاياى دريافتى مستخدم محاسبه و تعيين خواهد شد           % 21برابر  

چنانچه كارفرما در مورد پرداخت حق بيمه موضوع بنـدهاى          ) سهم كارفرما % 14شده و   
توانـد كليـه      مى افق ننمايد بيمه شده   الف و ب اين ماده از نظر سهم خود با بيمه شده تو            

هـر گـاه    .  قسط مـساوى ماهانـه پرداخـت نمايـد         120حق بيمه را شخصاً و حداكثر در        
از كارافتاده يا فوت شود سـوابق       ،  مستخدم قبل از پرداخت كليه اقساط مذكور بازنشسته       

  . او به نسبت مبالغ حق بيمه پرداخت شده محسوب خواهد شد

 اجتماعى تأمين  قانون18 اجتماعى موضوع ماده تأمينعالى  شوراى نامه آيينـ 10
   اجتماعىتأمينسازمان   شوراى عالى4/3/1367 و 24/9/1358مصوب 

 اجتماعى و يا محـل      تأمين اجتماعى در سازمان     تأمينجلسات شوراى عالى    ـ  1ماده  
 اجتمـاعى تعيـين خواهـد       تأمينديگرى كه بر حسب مورد با نظر رياست شوراى عالى           

  . گردد  تشكيل مىشد
 اجتماعى هر ماه يك بار به دعوت رئيس     تأمينجلسات عادى شوراى عالى     ـ  2ماده  

  . گردد  اجتماعى تشكيل مىتأمينهيأت مديره و مدير عامل سازمان 
العاده در صورت ضرورت به دعوت رئيس هيأت مديره و مدير عامـل               جلسات فوق 

  .  اجتماعى تشكيل خواهد شدتأمينسازمان 
اخـذ رأى در    . يابـد   مـى  جلسات شورا با حضور نه نفر از اعـضا  رسـميت           ـ  3ه  ماد

جلسات علنى بوده و تصميمات آن با اكثريت آراء مشروط بر اينكه از هفت رأى كمتـر                 
  . گردد نباشد اتخاذ مى
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ـ   اجتماعى در جلسات شوراى عالى تأمينهيأت مديره و مدير عامل سازمان  تبصره 
صورت لزوم مديران و كارشناسان سازمان با نظر مدير عامـل           شركت خواهند كرد و در      

  . توانند در جلسات حضور داشته باشند مى
 و مـديران  هـا   هتوانـد از كارشناسـان، اعـضاى كميتـ          مى رئيس شوراى عالى  ـ  4ماده  

سازمان و افراد ذى صالحيت ديگر دعوت به عمـل آورد كـه بـدون داشـتن حـق رأى                    
  . را شركت نمايندجهت تبادل نظر در جلسات شو

 اعـضاى حاضـر در      اءت شوراى عالى پس از تصويب بـه امـض         صورتجلساـ  5ماده  
جلسه خواهد رسيد و يك نسخه از آن همراه با دعوتنامه جلسه بعد، يا قبـل از تـشكيل            

  .جلسه بعد جهت كليه اعضا  ارسال خواهد شد
ب و سـمت   شـوراى عـالى منـصو      تأييـد دبير شورا از طرف رئيس شورا با        ـ  6ماده  

  . سرپرستى دبيرخانه را خواهد داشت
  .  اجتماعى خواهد بودتأمينمحل دبيرخانه شوراى عالى در سازمان ـ 7ماده 
تهيه و تنظيم دستور جلسات و همچنين صورت جلـسات، پاسـخ دادن    ـ  8ماده 

 بـراى اعـضاى شـورايعالى، جمـع آورى          هـا     ه و ترتيـب ارسـال دعوتنامـ       هـا     هبه نامـ  
آمار مورد نياز شورا و ترتيب تنظيم امـور دفتـرى دبيرخانـه از وظـايف                پيشنهادها و   

  . دبير شورا است
 اجتمـاعى   تأمينتشكيالت مورد نياز دبيرخانه شورايعالى، از طرف سازمان         ـ  9ماده  

  .  خواهد شدتأمينبينى و كاركنان مربوط به آن، وسيله سازمان،  پيش
 اساسنامه سازمان   9ضوع تبصره ماده    مو(ى تخصصى شوراى عالى     ها    هكميتـ  10ماده  

ى مورد نياز به پيشنهاد رياسـت شـورا و تـصويب شـوراى              ها    هدر رشت )  اجتماعى تأمين
  . عالى تعيين خواهد شد

 شـوراى عـالى تعيـين خواهـد         تأييدرئيس كميته به پيشنهاد رئيس شورا و        ـ  11ماده  
  . شد

لع توسط رئيس هـر كميتـه   نظر و مط اعضاى هر كميته از بين افراد صاحب  ـ  12ماده  
 بـا توجـه بـه احتيـاج و          هـا     ه به شورا پيشنهاد خواهد شـد و كميتـ         تأييدانتخاب و براى    

ضرورت بنا به دعوت رئيس كميته و يا دبير شوراى عالى تشكيل جلسه خواهنـد داد و                 
  .  اعالم خواهند نمودكتباًنظر مشورتى خود را 
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 9 و يك تبـصره بـه اسـتناد تبـصره مـاده               ماده 13 مشتمل بر    نامه  آييناين  ـ  13ماده  
 هيـأت وزيـران دولـت موقـت         10/6/1358 اجتمـاعى مـصوب      تأميناساسنامه سازمان   

 اجتمـاعى بـه     تـأمين  شوراى عالى    24/9/1358جمهورى اسالمى ايران در جلسه مورخ       
  . است 1تصويب رسيده

 91 موضوع ماده تجديدنظر نامه اجرايى كميسيونهاى پزشكى بدوى و ـ آيين11
، 6/7/1367 اصالحات  و6/3/1366(مصوب   اجتماعىتأمينقانون 

  )2/5/1378 و 19/5/1371
 تـأمين تشكيل كميسيونهاى پزشكى بدوى و تجديدنظر بـه عهـده سـازمان             ـ  1ماده  

  . شود خواهد بود نامه سازمان ناميده مى اجتماعى كه در اين آيين
ب فراهم بودن امكانات در يكى      كميسيونهاى پزشكى بدوى و تجديدنظر بر حس      ـ  2ماده  

  . گردد از واحدهاى سازمان و يا يكى از مراكز درمانى بنا به تشخيص سازمان تشكيل مى
چنانچه امكان تشكيل كميسيونهاى پزشكى بدوى و تجديدنظر با توجه بـه            ـ  3ماده  

 نامه فراهم نباشد الزم است سازمان بيمه شده را بـه يكـى از               شرايط مندرج در اين آيين    
  . نزديكترين كميسيونهاى متشكله در ساير شهرستانها معرفى نمايد

كميسيونهاى پزشكى بدوى با حـضور افـراد        ـ  ) 19/5/1371اصالحى مورخ    (4ماده  
  :گردد زير تشكيل مى

الف ـ يك نفر پزشك متخصص جراحى عمومى به عنوان عضو و رئـيس كميـسيون بـه     
  . 2با ابالغ دفتر تشكيل كميسيونهاى فنى پزشكىپيشنهاد مدير درمان و تصويب معاونت درمان 

ب ـ يك نفر پزشك متخصص داخلى به عنوان عضو ثابت به پيشنهاد مدير درمان و  
  . هاى فنى پزشكى ابالغ دفتر تشكيل كميسيون

ج ـ يك نفر پزشك متخصص در رشته بيمارى مربوطه به عنوان عضو بـه پيـشنهاد     
  . هاى فنى و پزشكى سيونمدير درمان و ابالغ دفتر تشكيل كمي

                                                 
 .است گرفته قرار تصويب و اصالح مورد4/3/1367 تاريخ در نامه آيين اين ـ1
 اضـافه  5 و 4 مـواد  بـه  اى اصالحيه اجتماعى، تأمين عالى شوراى 2/5/1378 مصوب نامه آيين موجب به ـ2

 تجديـدنظر  و بدوى پزشكى كميسيون رئيس عنوان به) تخصصى ىها رشته تمامى (پزشكاني از«: است شده
 و داشته مقررات و قوانين با آشنايى ها، كميسيون امور به مندى عالقه ضمن كه آيد مي عمل به خدمت استفاده
  .»باشند سازمان رسمى كادر از ترجيحاً
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  .  اجتماعى استان و ابالغ معاونت درمانتأميند ـ مشاور با پيشنهاد اداره كل 
 ـ منشى با ابالغ مدير درمان كه وظيفـه تهيـه و تنظـيم و تايـپ صورتجلـسات را         ه
  . دار خواهد بود عهده

ظهـارنظر  ى بيمـه شـدگان و ا      هـا     هبررسى پروند  ـ) 19/5/1371الحاقى مورخ    (1تبصره  
درباره نوع كار، محل كار، ساعت كار، و تعيين درصد از كارافتادگى، ادامه درمان و ادامه 

  . باشد كار از وظايف كميسيونهاى پزشكى بدوى مى
دعوت از پزشك متخصص طب كار به منظـور          ـ) 19/5/1371الحاقى مورخ    (2تبصره  

ــدنظر بال  ــدوى و تجدي ــسيونهاى ب ــدون حــق رأى در كمي ــشاوره ب ــوده و در م ــانع ب م
شهرستانهايى كه پزشك متخصص طب كار وجود نداشته باشد، دعـوت از كارشناسـان              

  . باشد اى جهت مشاوره مجاز مى بهداشت حرفه
كميسيونهاى پزشكى تجديد نظر بـا حـضور   ـ ) 19/5/1371اصالحى، مورخ  (5ماده  

  : 1گردد افراد زير تشكيل مى
ى بـه پيـشنهاد معاونـت درمـان و     الف ـ يك نفر پزشك متخصص جراحـى عمـوم   

تصويب مدير عامل سازمان با ابالغ دفتر تشكيل كميسيونهاى فنـى پزشـكى بـه عنـوان                 
  . عضو و رئيس كميسيون

ب ـ يك نفر پزشك متخصص داخلى به عنوان عضو ثابت به پيشنهاد مدير درمان و  
  . ابالغ دفتر تشكيل كميسيونهاى فنى پزشكى

 رشته بيمارى مربوطه به پيـشنهاد مـدير درمـان و    ج ـ يك نفر پزشك متخصص در 
  . هاى فنى و پزشكى ابالغ دفتر تشكيل كميسيون

  .  اجتماعى استان و ابالغ معاونت درمانتأميند ـ مشاور به پيشنهاد اداره كل 
 ـ منشى با ابالغ مدير درمان كه وظيفـه تهيـه و تنظـيم و تايـپ صورتجلـسات را         ه
  . دار خواهد بود عهده
پزشكان عضو كميسيونهاى بدوى مادام كه عضويت يك كميسيون بـدوى             ـ1صره  تب

  .توانند به عضويت كميسيون پزشكى تجديدنظر منصوب شوند را دارند نمى
                                                 

ـ  بـه  اى اصالحيه اجتماعى، تأمين عالى شوراى 2/5/1378 مصوب نامه آيين موجب به ـ1  اضـافه  5 و 4 وادم
 تجديـدنظر  و بدوى پزشكى كميسيون رئيس عنوان به) تخصصى ىها رشته تمامى (پزشكاني از«: است شده

 و داشته مقررات و قوانين با آشنايى كميسيونها، امور به مندى عالقه ضمن كه آيد مي عمل به خدمت استفاده
 .»باشند سازمان رسمى كادر از ترجيحاً
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براى هر يك از اعضاى شركت كننده در كميسيونهاى پزشكى افـرادى بـا             ـ2تبصره  
  .گردد عيين مىالبدل ت نامه به عنوان عضو علي شرايط ذكر شده در اين آيين

ترتيب تشكيل كميسيونها و دعوت اعضا و بيمه شدگان طبـق ضـوابط و                ـ3تبصره  
  .باشد نامه با هماهنگى رئيس كميسيون به عهده دبير مربوطه مى مقررات اين آيين

 بررسى و اظهارنظر نهايى دربـاره كليـه         ـ) 1366 مصوب سال    5الحاقى به ماده    (تبصره  
زشكى بدوى كه مورد اعتراض بيمـه شـده يـا سـازمان قـرار               آراء صادره كميسيونهاى پ   

باشد و نحـوه اعتـراض سـازمان          گيرد از وظايف كميسيونهاى پزشكى تجديدنظر مى        مى
  .  خواهد بود9مشابه نحوه اعتراض بيمه شده موضوع ماده 

پرونده پزشكى بيمه شده كه شامل كليـه مـدارك كلينيكـى و پـاراكلينيكى،               ـ  6ماده  
معالج و همچنين شرح و سابقه بيمارى با قيد تاريخ شروع آن و تشخيص              نظريه پزشك   

فعلى بيمارى و خالصـه درمانهـاى انجـام شـده بـا ذكـر نتيجـه آن در مـدت درمـان و              
باشد، با انعكاس علـت ارجـاع پرونـده بـه كميـسيون               اظهارنظر نهائى درباره بيمارى مى    

  . دگير بدوى توسط دبير كميسيون در دستور كار قرار مى
تاريخ تشكيل كميسيونهاى پزشكى جهت حضور بيمه شده به وى اعالم           ـ  7ماده  

خواهد گرديد چنانچه در شهرستان مربوطـه امكـان تـشكيل كميـسيونهاى پزشـكى               
نامـه فـراهم نباشـد، در         بدوى و تجديدنظر با توجه به شرايط منـدرج در ايـن آيـين             

در ( اقامـت بيمـار و همـراه         صورت اعزام بيمه شده به شهرستان ديگر هزينه سفر و         
در شهرستان محل تشكيل كميسيون با رعايت مقررات        ) صورت نياز به داشتن همراه    

 قـانون مزبـور     29 اجتماعى و از محل سـهم درمـان موضـوع مـاده              تأمينعام قانون   
  . پرداخت خواهد گرديد

  و اقـداماتى كـه     6كميسيون پزشكى بدوى با توجه به مدارك موضوع ماده          ـ  8ماده  
  . نمايد آورد مبادرت به صدور رأى مي لزوماً بر اساس ضوابط قانونى به عمل مي

ـ  آراء كميسيونهاى پزشكى بدوى كه جهت ادامه درمان صادر شده باشد قابل  تبصره 
  . اعتراض نخواهد بود

رأى كميسيونهاى پزشكى بدوى توسط كميـسيون مربوطـه بـه بيمـه شـده               ـ  9ماده  
د شد و در صورتى كه بيمه شده بـه رأى صـادره معتـرض               حاضر در جلسه ابالغ خواه    

تواند حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابالغ اعتراض كتبى خود را به شعبه                 مى باشد
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 اجتماعى مربوطه تسليم نمايد و در صورت عدم حضور بيمه شـده در كميـسيون                تأمين
بيمـه شـده ابـالغ       اجتماعى مربوطه موظف است مراتب را رأساً به          تأمينپزشكى واحد   

  . نمايد
 اجتمـاعى بـه   تأميناعتراض بيمه شده همراه با مدارك الزم از طرف شعبه      ـ1تبصره  

نامه اقدام     اين آيين  8كميسيون تجديدنظر ارسال و كميسيون مزبور با توجه به مفاد ماده            
  . نمايد به صدور رأى مي

سبت بـه آراء صـادره از     در مواردى كه سازمان ن     ـ) 6/7/1367الحاقى مورخ    (2تبصره  
نامـه   نامه قبلـى يـا آيـين       اعم از اينكه به استناد آيين     (طرف كميسيون بدوى و تجديدنظر      

مشكوك يا معترض باشد مراتب در كميسيون تجديدنظرى كه زير          ) فعلى صورت گرفته  
گردد مطرح و نظر اين كميـسيون قطعـى و            نظر مدير عامل سازمان در تهران تشكيل مى       

   1.ا خواهد بوداالجر الزم

                                                 
 دادنامـه  باشـد،  مـى  ديوان در طرح قابل ادارى محاكم يافته قطعيت آراء ادارى، عدالت ديوان قانون 13 ماده استناد به ـ1

 تاريخ و نوع و بيمارى باب در پزشكى كميسيون نظر« : اداري عدالت ديوان عمومى هيأت23/3/1377 مورخ 61 شماره
 شـماره  دادنامـه  بنابراين ندارد، قانونى وجه نآ ماهوى اعتبار زمينه در قضايى نظر امعان كه تخصصى و فنى است امرى

 خـصوص  در پزشكى كميسيون نظر اعتبار متضمن كه حدى در ادارى عدالت ديوان 18 شعبه14/9/1375 مورخ 75/1
 بـراى  ادارى عدالت ديوان قانون 20 ماده ذيل قسمت مطابق رأى اين .شود  مىداده تشخيص مقررات موافق است مورد
 عمومى هيأت29/3/1369 مورخ 85 شماره دادنامه ؛»است االتباع الزم مشابه موارد در مربوط راجعم ساير و ديوان شعب
 بيمه روحى و جسمى كارافتادگى از ميزان تعيين براى اجتماعى تأمين قانون91 ماده در اينكه به توجه با« :عدالت ديوان

 و االصول علي كه گرديده بينى پيش تجديدنظر و ىبدو كميسيون عنوان تحت كميسيونهايى آنها خانواده افراد و شدگان
 لـذا  بـوده  االجرا الزم و قطعى پزشكى تجديدنظر كميسيونهاى آراى الذكر فوق ماده اجرايى نامه آيين 9ماده طبق همچنين
 بـه  رسـيدگى  و پزشـكى  ويژه تجديدنظر كميسيون عنوان تحت قانون در مذكور موارد از غير رسيدگى كميسيون تعيين
 درنتيجـه  و نبـوده  برخـوردار  قانونى موقعيت از پزشكى تجديدنظر و بدوى كميسيونهاى ناحيه از شده اخذ ماتتصمي
 متضمن كه ديوان چهارم شعبه از صادره 19/7/1368 ـ 665 و18/7/1368 ـ 657 و25/6/1368 ـ 542 شماره ىها دادنامه

 شعب براى ادارى عدالت ديوان قانون 20 ماده وفق ىرأ اين .گردد مى تشخيص قانونى موازين با مطابق است معنى اين
 ديوان عمومى هيأت 17/2/1385 مورخ 79 شماره دادنامه ».است االتباع الزم مشابه موارد در مربوط مراجع ساير و ديوان
 ادارى عدالت ديوان دادرسى آيين 53 ماده اعمال  :موضوع .ادارى عدالت ديوان قضات از اى عده :شاكى«  .ادارى عدالت

 ديوان قضات از نفر بيست  :مقدمه .ادارى عدالت ديوان عمومى هيأت23/3/1377 مورخ 61 شماره دادنامه خصوص در
 دادرسى آيين 53 ماده استناد به 23/3/77 مورخ61 شماره رأى زير داليل به اند، داشته اعالم تقديمى نامه در ادارى عدالت
 قانون 91 ماده موجب به .باشد مى ديوان عمومى هيأت در نظرمجدد معانا قابل 4/8/1384 مصوب ادارى عدالت ديوان
 مقـررات  مشمول كاركنان كارافتادگى از ميزان مورد در اظهارنظر حق فقط مذكور ماده كميسيون اعضاء اجتماعى تأمين
 ناشى حادثه وقوع از قبل سال ده ظرف كه را اى شده بيمه مذكور قانون 75 ماده نيزمطابق و دارند را اجتماعى تأمين قانون

 وقوع از قبل سال يك ظرف كار روز 90 بيمه حق متضمن كه را كار سال يك بيمه حق حداقل بيمارى به ابتالء يا كار از
 مستمرى از استفاده حق كلى كارافتادگى از صورت در باشد نموده پرداخت باشد، كارافتادگى از به منجر بيمارى يا حادثه
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هاى پزشكى بدوى و تجديدنظر با حضور كليه اعـضاء تـشكيل             كميسيونـ    10ماده   
  .هاى بدوى و تجديدنظر به اتفاق آراء معتبر خواهد بود خواهد شد و آراء كميسيون

هاى پزشكى بدوى در صورتى كه از طـرف          آراء صادره از طرف كميسيون    ـ    11ماده  
نامـه مـورد اعتـراض قـرار نگيـرد و آراى              يـن آيـين   بيمه شده ظـرف مـدت مقـرر در ا         

  .كميسيونهاى پزشكى تجديدنظر قطعى و الزم االجرا است
ـ  بايست قابل انطباق با موازين قانونى صـريح   هاى پزشكى مى  آراى كميسيونتبصره 

المقدور   و فاقد هرگونه ابهام باشد و به منظور جلوگيرى از سرگردانى بيمه شدگان حتي             
  .غيير شغل در آراى صادره توسط كميسيونها خوددارى گردداز توصيه ت

هاى پزشكى حق  به شركت كنندگان در كميسيونـ ) 19/5/1371اصالحى مورخ  (12ماده 
  . رسد پرداخت خواهد گرديد حضورى برابر ضوابطى كه به تصويب هيأت مديره سازمان مي

ـ  محل اعتبارات موضوع ماده ى فوق از ها  هاعتبار مورد نياز جهت انجام هزين تبصره 

                                                                                                                   
 كميـسيون  اعـضا  ،91مـاده  صراحت به كه شود مى مالحظه .داشت خواهد را ماهانه كار از ناشى غير كلى ازكارافتادگى

 صادره  آراء اغلب در كه حالى در الغير و دارند را كارافتادگى از ميزان مورد در اظهارنظر حق فقط مذكور ماده در مندرج
 تعيـين  نيـز  را بيمـارى  شـروع  تاريخ كلى رافتادگىكا از تأييد ضمن كميسيون كه شود  مىمالحظه 91 ماده كميسيون از
 ضمن 23/3/1377 مورخ 61شماره رأى متأسفانه .گردد مى شده بيمه قانونى حق تضييع موجب اظهارنظر اين كه نمايد مي

 موارد از آنكه ضمن »تاريخ« كلمه اين كه گرديده انشاء »تاريخ« كلمه قيد با  91ماده كميسيون اظهارنظر دانستن تخصصى
 -1 اسـت  اسـتدعا  مورد مذكور رأى از آن وحذف است قانونى پايگاه فاقد زير دالئل به نيست عمومى هيأت تصويبى
 اعـضا  بـه  بيمـارى  شـروع  تـاريخ  هـم  آن تاريخ تعيين مورد در را حقى چنين اجتماعى تأمين قانون 91 ماده صراحت
 به حتى عالئم بروز عدم لحاظ به بيمارى شروع ختاري تشخيص -2است نداده اجتماعى تأمين قانون 91 ماده كميسيون

 بكار از و است شده متذكر را بيمارى ابتالء اجتماعى تأمين قانون 75 ماده در -3نيست تشخيص قابل متخصصين وسيله
 غيره و درد قبيل از بيمارى آثار كه است زمانى و افتادن بال در معنى به ابتالء زيرا .است ورزيده امتناع شروع تاريخ بردن
 مشخص بيمارى آن متخصصين و بيمار براى ابتالء از قبل سالها است ممكن بيمارى شروع حاليكه در است كرده بروز
 مـورد  آن حذف و مخدوش تاريخ كلمه درج ازحيث 23/3/1377 مورخ 61 شماره رأى فوق مراتب به توجه با .نباشد
 مستـشاران  و رؤسـا  و بـدوى  شـعب  رؤساى حضور با وقف تاريخ در ادارى عدالت ديوان عمومى هيأت .است استدعا
 رأى صـدور  به مبادرت آتى شرح به آراء اكثريت با مشاوره انجام و بررسى و بحث از پس و تشكيل تجديدنظر شعب
   :نمايد مي
 دادنامه مغايرت اعالم بر مبنى ادارى عدالت ديوان محترم قضات از نفر بيست تقاضاى خصوص در عمومى هيات رأى
 اساس بر آن حذف درخواست و مزبور دادنامه در »تاريخ« قيد حيث از ديوان عمومى هيأت 23/3/1377 مورخ61 ارهشم
 جسمى كارافتادگى از ميزان تعيين كه 1354 مصوب اجتماعى تأمين قانون 91 ماده به نظر و ديوان دادرسى آيين 53 ماده
 حكـم  در و كرده محول پزشكى تجديدنظر و بدوى كميسيونهاى عهده به را آنان خانواده افراد و شدگان بيمه روحى و

 كلمه قيد الذكر فوق دادنامه به شده عنوان اعتراض تأييد با بنابراين .است نيامده بعمل بيمارى شروع تاريخ از ذكرى مقنن
 مزبور دادنامه ليمتس و است الذكر فوق دادنامه الينفك جزء رأى اين  .شود  مىابطال و حذف مزبور رأى متن از »تاريخ«

  باشد مى ممنوع اصالحى دادنامه اين پيوست بدون
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  .  خواهد شدتأمين اجتماعى تأمين قانون 29
 تبصره در يكـصد و هـشتاد و شـشمين جلـسه             7 ماده و    12نامه مشتمل بر      اين آيين 

 االجر   الزم 6/3/1366 تصويب و از تاريخ      6/3/1366 اجتماعى مورخ    تأمينشوراى عالى   
  . گردد نامه قبلى از اين تاريخ ملغى تلقى مى است و آيين

  14/4/1362مصوب  اجتماعى تأميننامه داخلى هيأت نظارت سازمان  ـ آيين12
نامـه هيـأت ناميـده         اجتماعى كه در ايـن آيـين       تأمينهيأت نظارت سازمان    ـ    1ماده  

  .اى يك بار تشكيل جلسه خواهد داد خواهد شد، الاقل هفته
أت تعيـين و اعـالم     تاريخ تشكيل هر يك از جلسات قبالً از طرف خود هي          ـ    2ماده  

  .خواهد شد
هيأت از بين اعضاء خود يك نفـر را بـه عنـوان رئـيس بـراى مـدتى كـه                     ـ    3ماده  

عضويت هيأت را خواهد داشت انتخاب خواهد نمود و ابالغ تصميمات هيأت به عهده              
  .باشد او مى

  .جلسات هيأت با حضور الاقل دو نفر رسميت خواهد داشتـ  4ماده 
ـ  ـ    5ماده   ا اكثريـت در رأى معتبـر خواهـد بـود و نظـر مخـالف ذيـالً                  تصميمات ب

  .يادداشت خواهد شد
اجراى تـصميمات هيـأت و اداره امـور دفتـرى و سـاير امـور مربـوط بـه                   ـ    6ماده  

 از طريـق هيـأت      7دبيرخانه هيأت به عهده دبير هيأت خواهد بود كه طبـق مفـاد مـاده                
  .انتخاب خواهد شد

انجام وظايف و اعمال اختيارات قانونى خود افرادى      هيأت به منظور امكان     ـ    7ماده  
را كه در امور مالى و درآمد و فنى و حقوقى سـابقه و تخصـصى داشـته باشـند از بـين                       
كاركنان شاغل سازمان و با توجه به تشكيالت مصوب هيأت انتخاب و به مـدير عامـل                 

ار هيـأت قـرار      اجتماعى معرفى خواهد نمود كه با صدور ابـالغ در اختيـ            تأمينسازمان  
نحوه عمل و ساعات كار و امور كارگزينى آنان مطابق با ساير كاركنـان سـازمان                . گيرند
  . اجتماعى خواهد بودتأمين

ـ   تـأمين  كاركنان مـذكور بـا پيـشنهاد هيـأت و حكـم مـدير عامـل سـازمان         تبصره 
 بـه   اجتمـاعى تـأمين اجتماعى، حق مراجعه به شعب نمايندگيها و دفاتر و اسناد سازمان         
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  . احتياج را خواهند داشتردمنظور تحصيل مدارك و اطالعات مو
توانـد از خـدمات     مـى  اساسنامه سـازمان 17هيأت جهت اجراى مفاد ماده ـ  8ماده  

  .سازمان حسابرسى استفاده نمايد
نامه از     آيين 8تهيه موجبات و ترتيب انجام فورى مأموريتهاى موضوع ماده          ـ    9ماده  

 اجتماعى بوده و مديرعامل سـازمان       تأمينى الزم با سازمان     ها    ههزين وسائل و    تأميننظر  
بينـى و پرداخـت        اجتماعى پـيش   تأمينبدين منظور اعتبارات الزم را در بودجه سازمان         

  .خواهد نمود
افراد يا اعضاء موسساتى كه به منظور انجام وظـايف و اعمـال نظـارت و                ـ    10ماده  

شـود در حكـم       صى كه به ايشان ماموريت داده مـى       اختيارات قانونى هيأت در موارد خا     
حسابرسان و بازرسان سازمان تلقى خواهند شد و كليه كارفرمايان و يـا افـراد مـشمول                 

 اجتمـاعى و واحـدهاى تابعـه و         تـأمين  اجتماعى همچنين مسئولين سازمان      تأمينقانون  
اد و يـا اعـضاء   سازمانهاى وابسته مكلفند اسناد و مـدارك مـورد نيـاز را در اختيـار افـر            

  .موسسات موضوع اين ماده قرار دهند
بودجه مربوط به هيأت نظارت توسط سازمان با نظر هيأت تهيـه و ضـمن          ـ    11ماده  

  . اجتماعى منظور خواهد شدتأمينبودجه كل سازمان 
صورت جلسات هيأت در دفتر مخـصوصى كـه بـراى ايـن منظـور تهيـه               ـ    12ماده  

  .هيأت خواهد رسيدشود درج و به امضاء اعضاء  مى
 اساسـنامه   19 در سيزده ماده و يـك تبـصره براسـاس مـاده              نامه  آييناين  ـ    13ماده  
 در هيـأت نظـارت تـصويب و از همـين     14/4/1362 اجتماعى در تـاريخ  تأمينسازمان  

  .تاريخ قابل اجرا است

نامه نحوه تسليم صورت مزد، ميزان و نحوه پرداخت حق بيمه كاركنان  ـ آيين13
 اجتماعى و تأمين شوراى عالى 8/12/1363 در طرحهاى عمرانى مصوب شاغل

  6/6/1364اصالحيه مصوب 

 فصل اول ـ قراردادهاى پيمانكاران  

يى كـه براسـاس فهـارس پايـه وزارت          ها  حق بيمه كاركنان شاغل در پيمان     ـ    1ماده  
 اعتبـارات   شوند و تمام يا قسمتى از اعتبار آن از محـل            برنامه و بودجه منعقد شده يا مى      
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  .نامه خواهد بود گردد مشمول اين آيين  مىتأمينعمرانى 
 تـأمين  قانون 29نامه مكلفند طبق مقررات ماده   پيمانكاران مشمول اين آيين   ـ    2ماده  

نامه مربوطه، صورت مزد ماهانه كاركنان شاغل در هر پيمان را حـداكثر               اجتماعى و آيين  
 نـاظر مقـيم يـا دسـتگاه نظـارت يـا دسـتگاه               يدتأيتا آخرين روز ماه بعد تهيه و پس از          

 اجتماعى تسليم و رسيد مورد نيـاز جهـت ارائـه بـه              تأمين به واحدهاى سازمان     اجرايى
  .كارفرما موضوع تبصره اين ماده را دريافت نمايند

 صورت مزد ماهانه توسط دستگاه نظـارت و دسـتگاه اجرايـى رافـع               تأييد  ـ1تبصره  
 صحت و سقم صورت مزد از نظر تعداد و مبلـغ و دسـتمزد         مسئوليت پيمانكار در مورد   
  .روزهاى كاركرد نخواهد بود

صدور دستور پرداخت توسط دستگاه اجرايـى و پرداخـت هـر صـورت                ـ2تبصره  
وضعيت به پيمانكار موكول به تسليم رسيد دريافت صورت مزد ماههاى قبـل كاركنـان               

نامـه    ايت سـاير مقـررات ايـن آيـين         اجتماعى و رع   تأمينشاغل پيمانكار توسط سازمان     
  1.باشد مى

 مزد موضوع   ت اجتماعى مكلف است پس از دريافت صور       تأمينسازمان    ـ3تبصره  
  . بالفاصله رسيد الزم را تهيه و تحويل پيمانكار نمايد2ماده 

شـوند     منعقـد شـده يـا مـى        16/4/1364يى كه از تـاريخ      ها  حق بيمه پيمان  ـ    3ماده  
 توسـط  4گـردد كـه بـه شـرح مـاده        كـاركرد پيمانكـار تعيـين مـى     %6مقطوعاً به ميزان    

  2 .شود  اجتماعى واريز مىتأمين به حساب سازمان ها حسابى ذى
 درصد بابت حـق بيمـه سـهم كاركنـان           6/1از هر صورت وضعيت معادل      ـ    4ماده  

 درصد مبلغ صـورت وضـعيت نيـز بابـت حـق بيمـه سـهم                 4/4پيمانكار كسر و معادل     
ل اعتبار طرح مربوطه برداشت شده و مجموعاً مبالغ مربوط بالفاصـله بـه              كارفرما از مح  

  .گردد  اجتماعى ورايز مىتأمينحساب سازمان 
 تحويل موقت گرديده و تا تـاريخ        16/4/1363يى كه قبل از تاريخ      ها  پيمانـ    5ماده  

 درصـد از    2/3نامه مفاصاحساب مربوط به آن صـادر شـده اسـت، كـسر                ابالغ اين آيين  
 اجتماعى به منزله رقم     تأمينت وضعيتهاى پيمانكار و پرداخت آن در وجه سازمان          صور

                                                 
 .6/6/1364 مورخ مصوبه موجب به اصالحي ـ1
 .6/6/1364 مورخ مصوبه موجب به اصالحي ـ2
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  .گردد قطعى حق بيمه قرارداد تلقى مى
ـ  مكسوره از صورت وضعيتهاى %) 8/1% (5تا % 2/3التفاوت رقم   استرداد مابهتبصره 

ازمان پيمانكار موكول به تسليم صورتهاى مزد كاركنان شاغل در دوره اجراى پيمان به س
  . اجتماعى خواهد بودتأمين

 منعقد و كاراجرايى آن از   16/4/1363يى كه قبل از تاريخ      ها  حق بيمه پيمان  ـ    6ماده  
 16/4/1363تاريخ مزبور ادامه داشته است براى صورت وضعيتهاى تسليم شده تا تاريخ             

  درصد كاركرد پيمانكار و جهت صورت وضـعيتهاى از تـاريخ مـذكور بـه             2/3به ميزان   
گردد كه به شرح زير توسـط         كاركرد پيمانكار مقطوعاً تعيين مى    ) شش درصد % (6ميزان  

  .شود  اجتماعى واريز مىتأمين به حساب سازمان ها ذى حسابى
 درصد مذكور در اين ماده از هر صورت وضعيت پيمانكار كسر            2/3حق بيمه   ) الف

  .گردد  اجتماعى پرداخت مىتأمينو در وجه سازمان 
 درصد مذكور در اين ماده از هـر صـورت وضـعيت پيمانكـار              6حق بيمه   بابت  ) ب
 درصد مبلغ صورت وضعيت نيـز از محـل اعتبـار            8/2 درصد كسر و معادل      2/3معادل  

 تـأمين طرح مربوط برداشت شده و مجموعاً مبالغ مربوط، بالفاصله به حساب سـازمان              
  .گردد اجتماعى واريز مى

 تا تاريخ ابـالغ بخـشنامه شـماره    16/4/1363له قراردادهايى كه در فاصـ    7ماده  
 وزارت برنامه و بودجه با ضرايب باالسرى متفـاوت بـا ضـرايب              1ـ2510/54/9055

 بخشنامه  7تعيين شده در بخشنامه مذكور منعقد گرديده و پيمانكار فرم موضوع بند             
امـه   ننموده است، پيمان با همان ضريب منـدرج در قـرارداد اد            تأييد را   2510شماره  

 6900/54/16520يافته و بر حسب آنكه ضريب باالسرى براساس بخـشنامه شـماره             
 وزارت برنامه و بودجه و يا غير از آن تعيين شده باشـد بـه       20/12/1360 مورخ   1 - 

نامه خواهنـد      و همچنين ساير مفاد اين آيين      3 يا ماده    6ماده  » ب«ترتيب مشمول بند    
  .بود

 موكـول بـه     6ت وضعيتهاى آتـى موضـوع مـاده         پرداخت هر يك از صور    ـ    8ماده  
  .نامه خواهد بود  آيين2اجراى مقررات ماده 

ـ  ، پيمانكاران بايستى حـداكثر  16/4/1363 در مورد كاركردهاى قبل از تاريخ تبصره 
در (نامـه صـورتهاى مـزد گذشـته خـود را تهيـه                 ماه از تاريخ ابالغ آيـين      2ظرف مدت   
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و در صورت عدم دسترسى به ناظر مقيم وقت مستقيماً          ) اند  صورتى كه قبالً تهيه ننموده    
 اجتماعى تسليم نموده و ظـرف همـين مـدت       تأمينصورتهاى مزد مذكور را به سازمان       

  .تكليف پرداخت حق بيمه صورت وضعيتهاى گذشته را روشن نمايند
در هر حال پرداخت دومين صورت وضعيت ارسالى پيمانكار بعد از تاريخ ابالغ اين 

  : موكول به رعايت موارد زير خواهد بودها نامه از طرف ذى حسابى آيين
 اجتمـاعى در مـورد دريافـت صـورتهاى مـزد            تـأمين تسليم رسيد به سـازمان      ) الف

  .گذشته از طرف پيمانكار
مشخص نمودن وضعيت كسورات حق بيمه صورت وضعيتهاى گذشته توسـط           ) ب

  . اجتماعىتأمينمان ذى حسابى و در صورت عدم پرداخت، تاديه آن به ساز
نامـه موكـول      پرداخت صورت وضعيت قطعى پيمانهاى فصل اول اين آيين        ـ    9ماده  

 اجتماعى مبنى بر دريافت صورتهاى مزد ارسالى پيمانكار تأمينبه تسليم گواهى سازمان     
  .ى مكسوره از صورت وضعيتها خواهد بودها  هو همچنين وصول حق بيم

 روز از تاريخ دريافت اسـتعالم       15ت ظرف مدت     اجتماعى مكلف اس   تأمينسازمان  
 چنانچـه مـدارك الزم بـراى صـدور          . گواهى فوق را تهيه و صادر نمايـد        ها  ذى حسابى 

 روز از   15گواهى مذكور به سازمان تسليم نشده باشد سازمان مكلف است ظرف مدت             
انقضاى عدم پاسخ در . بى اعالم نمايدحسا يتاريخ دريافت استعالم فوق موضوع را به ذ       

مدت مزبور به منزله صدور گواهى فوق تلقى شده و پرداخت صورت وضـعيت قطعـى    
  .پيمانكار بالمانع است

ـ   به عنوان حق بيمـه قطعـى   6 و 5 و 4 و 3 ميزان حق بيمه مكسوره در مواد تبصره 
بـه اسـتثناى آن     (نامـه     هر قرارداد بوده و با پرداخت آن و رعايت ساير شرايط اين آيـين             

) يى كه پرداخت آن به عهده وزارت برنامه و بودجه محول گرديدهها  ه حق بيم قسمت از 
  1 .گردد به عنوان مفاصاحساب هر قرارداد تلقى مى

پيمانكاران موضوع اين فصل مكلفند صورت مزد كاركنـان دفتـر مركـزى             ـ    10ماده  
مربوط و   اجتماعى تهيه و به انضمام حق بيمه         تأمينخود را كماكان طبق مقررات قانون       

 اجتماعى حوزه عملكرد دفتر مركزى تسليم و پرداخـت          تأمينبه طور جداگانه به شعبه      

                                                 
 .6/6/1364 مورخ مصوبه موجب به اصالحي ـ1
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  .نمايند
قراردادهايى كه بدون استفاده از فهارس پايه و يا از محل اعتبارات جـارى    ـ    11ماده  

نامه نبوده و پرداخت حق       گردند مشمول مفاد اين آيين       و منعقد مى   تأمينو يا ساير منابع     
  . اجتماعى خواهد بودتأمينطبق مقررات سازمان بيمه 
 فصل دوم ـ قراردادهاى مهندسان مشاور  

حق بيمه كاركنان شاغل مهندسان مشاور و كارشناسان در پيمانهاى موضـوع  ـ    12ماده  
 و قرارداد   تأمينطرحهاى عمرانى كه تمام يا قسمتى از اعتبار آن از محل اعتبارات عمرانى              

شوند مشمول مقررات اين فصل از        اى عمرانى منعقد شده يا مى     آن براساس ضوابط طرحه   
  .نامه خواهد بود آيين

 39نامه مكلفند طبق مـاده        مهندسان مشاور و كارشناسان مشمول اين آيين      ـ    13ماده  
نامه مربوطه، صورت مزد ماهانـه كاركنـان شـاغل در دفتـر                اجتماعى و آيين   تأمينقانون  

 در هر قرارداد را حداكثر تـا آخـرين روز مـاه بعـد               مركزى و همچنين نظارت كارگاهى    
 تـأمين بـه سـازمان     ) در مورد كاركنـان نظـارت كارگـاهى       ( كارفرما   تأييدتهيه و پس از     

  .اجتماعى ارائه و رسيد مورد نياز را جهت تسليم به كارفرما دريافت دارند
صدور دستور پرداخت توسط دستگاه اجرايى و پرداخت صورت حساب هر ماه يـا              
هر قسط به مهندس مشاور و كارشناس موكول به تسليم رسـيد صـورت مـزد كاركنـان                  

  1 .باشد شاغل در قرارداد منعقده براى مدت مذكور مى
حق بيمه قراردادهاى مهندسان مشاور و يا كارشناسان كـه بعـد از تـاريخ               ـ    14ماده  

مهندسـان  حـق الزحمـه     % 14شوند مقطوعـاً بـه ميـزان           منعقد شده و يا مى     16/4/1363
 بـه حـساب     هـا    توسـط ذى حـسابى     15مشاور و يا كارشناسان تعيين كه به شرح مـاده           

  2 .شود  اجتماعى واريز مىتأمينسازمان 
 درصـد  6/3از هر صورت حساب مهندس مشاور و يا كارشـناس معـادل         ـ    15ماده  

 درصـد   4/10بابت حق بيمه سهم كاركنان مهندس مشاور و يا كارشناس كسر و معـادل               
 بابت حق بيمه سهم كارفرما از محل اعتبار طرح مربـوط برداشـت و مبـالغ مربـوط                   نيز

                                                 
 .6/6/1364 مورخ مصوبه موجب به اصالحي ـ1
 .6/6/1364 مورخ مصوبه موجب به اصالحي ـ2
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  .گردد  اجتماعى واريز مىتأمينمجموعاً بالفاصله به حساب سازمان 
حق بيمه قراردادهاى مهندسان مشاور و يا كارشناسان كـه قبـل از تـاريخ               ـ    16ماده  

الحيه مفاصاحـساب آن صـادر     اند و تا تاريخ ابـالغ ايـن اصـ            منعقد گرديده  16/4/1363
  1 .گردد  اجتماعى واريز مىتأميننشده است به شرح زير به حساب سازمان 

 تـسليم   16/4/1363حق بيمه مربوط به صورت حسابهايى كـه قبـل از تـاريخ              ) الف
 اجتمـاعى و    تـأمين  طبق مقررات    1357گرديده باشد براى عملكرد قبل از فروردين ماه         

 درصد صـورت حـساب      3 به بعد مقطوعاً به ميزان       1357ماه  براى عملكرد از فروردين     
گردد كه از هر صورت حساب مهندس مشاور و يا كارشناس كسر و در وجـه                  تعيين مى 
 3التفاوت موضوع بند      شود و در مورد پرداخت مابه        اجتماعى پرداخت مى   تأمينسازمان  

ز مطـابق    اجتمـاعى نيـ    تـأمين  شـوراى    20/3/1357 ش ف مـورخ      1715مصوبه شماره   
  .نامه عمل خواهد شد  آيين44قسمت آخر ماده 

 تسليم شده و    16/4/1363يى كه از تاريخ     ها  صورت حساب  حق بيمه مربوط به   ) ب
گردد كه از هر صورت        درصد صورت حساب تعيين مى     14شوند مقطوعاً به ميزان       يا مى 

 درصـد   11 درصـد كـسر و معـادل         3حساب مهندس مـشاور و يـا كارشـناس معـادل            
 طرح برداشت و مجموعـاً بالفاصـله بـه          ر از اعتبا  ها  ورتحساب نيز توسط ذى حسابى    ص

  .گردد  اجتماعى واريز مىتأمينحساب سازمان 
 بـه عنـوان حـق بيمـه هـر          16 و   15 و   14ميزان حق بيمه مذكور در مواد       ـ    17ماده  

 آن قسمت   به استثناى  (نامه  آيينو رعايت ساير شرايط اين       قرارداد بوده و با پرداخت آن     
) يى كه پرداخت آن به عهده وزارت برنامه و بودجه محول گرديده اسـت             ها    هاز حق بيم  

  2 .گردد به عنوان مفاصاحساب هر قرارداد تلقى مى
پرداخت آخرين صورت حساب يا قسط هر قراداد مهندسـان مـشاور يـا              ـ    18ماده  

فـت صـورتهاى مـزد     اجتماعى مبنى بـر دريا تأمينكارشناسان موكول به گواهى سازمان   
  .ى مكسوره از صورت حسابها خواهد بودها  هارسالى و همچنين وصول حق بيم

 روز از تاريخ دريافت اسـتعالم       15 اجتماعى مكلف است ظرف مدت       تأمينسازمان  
چنانچه مدارك الزم براى صدور گواهى      . ذى حسابى گواهى فوق را تهيه و صادر نمايد        
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 روز از تـاريخ     15د سازمان مكلف است ظرف مدت       مذكور به سازمان تسليم نشده باش     
عـدم پاسـخ در انقـضاى       .  اعالم نمايد  ها  دريافت استعالم فوق موضوع را به ذى حسابى       

خرين صورتحـساب يـا     آمدت مزبور به منزله صدور گواهى فوق تلقى شده و پرداخت            
  1.قسط مهندس مشاور يا كارشناس بالمانع بوده است

 فصل سوم ـ ساير موارد  

مقررات مربوط بـه قراردادهـاى بيـست ميليـون ريـال و كمتـر موضـوع                 ـ    19ده  ما
بخـشنامه   () اجتمـاعى  تـأمين  شوراى عالى    5/11/1362 و   18/8/1361(مصوبات مورخ   

 معتبر و از اول سـال       1363براى كاركردهاى تا پايان سال      )  درآمد 1/124 و   124شماره  
  .نامه خواهد بود  مشمول مقررات اين آيين1364
ى اجرايى مكلفند يك نسخه از قراردادهاى منعقده را بالفاصـله           ها    هدستگاـ    20اده  م

  . اجتماعى ارسال نمايندتأمينجهت واحدهاى سازمان 
 مـورخ   3 - 27/17254قراردادهايى كـه قبـل از ابـالغ بخـشنامه شـماره             ـ    21ماده  

 مـورخ   8912 مـصوبه    10 وزارت امور اقتصادى و دارايى براساس مفاد ماده          17/10/63
  .باشد  هيأت وزيران نسبت به آنها تسويه حساب به عمل آمده عيناً معتبر مى16/4/1363

قراردادهايى كه پيمانكار و يا مشاور آن خارجى باشد از شـمول ضـوابط              ـ    22ماده  
  . اجتماعى خواهد بودتأميننامه مستثنى بوده و تابع مقررات سازمان  اين آيين
ه مربوط به تعـداد فـصول و مـواد و تـاريخ تـصويب آن در                 مفاد اين ماد  ـ    23ماده  

  .باشد  اجتماعى مىتأمينشوراى عالى 
التفاوت ناشى از افزايش حق بيمه صورت وضـعيت و يـا              در صورتى كه مابه    ـ24ماده  

 29/12/1363 لغايت   16/4/1363صورت حسابهاى تسليم شده به كارفرما، در فاصله زمانى          
حوه تسليم صورت مزد، ميزان و نحوه پرداخت حق بيمه كاركنـان             ن نامه  آيينكه به موجب    (

بايستى از محـل اعتبـار طـرح صـورت            شاغل در طرحهاى عمرانى ايجاد و پرداخت آن مى        
تا تاريخ ابالغ اين اصالحيه پرداخت نشده و يـا اصـوالً پرداخـت آن بـه تـشخيص                   .) گيرد

.  برنامه و بودجه خواهـد بـود  مجرى طرح مربوط ميسر نباشد، پرداخت آن به عهده وزارت     
التفاوت موضوع اين ماده را در سالهاى آتى هنگام تنظيم بودجه              اجتماعى مابه  تأمينسازمان  
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  1.نمايد بينى اعتبار در اليحه بودجه منعكس مي به وزارت برنامه و بودجه جهت پيش
ان و نحوه    نحوه تسليم صورت مزد، ميز     نامه  آيينى موضوع   ها    هواريز حق بيم  ـ    25ماده  

پرداخت حق بيمه كاركنان شاغل در طرحهاى عمرانى و اين اصالحيه به حـساب سـازمان                
 و قسمت آخـر بنـد الـف         24موضوع ماده   ( اجتماعى و تعهد وزارت برنامه و بودجه         تأمين
نامه مذكور و اصالحيه آن در حكم مفاصاحساب بوده           با رعايت ساير شرايط آيين    ) 16ماده  

  2. اجتماعى موردى نداردتأمين قانون 38 و آخرين قسط موضوع ماده  درصد5و نگهدارى 

 ماده 3نامه تعيين حق بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد موضوع تبصره  ـ آيين14
  ) مجلس سنا5/11/1356 (اجتماعى  تأمين قانون 4

كسانى كه در استخدام كارفرما نبـوده و        (كليه صاحبان حرف و مشاغل آزاد       ـ  1ماده  
ماننـد افـراد صـنفى و       ) كننـد   بل كار حقوق يا دستمزد از كارفرمـا دريافـت نمـى           در مقا 

برداران معادن به استثناى گروههـايى       بازرگانى و اشخاص حقيقى صاحب صنعت و بهره       
  .باشند نامه مى كه مقررات خاص در اين مورد دارند مشمول اين آيين

 3ام مـوارد مـذكور در مـاده         نامه براى تم    ميزان حق بيمه مشمولين اين آيين     ـ  2ماده  
 قـانون مـذكور     31درآمدهايى است كه طبـق مـاده        % 30 به مأخذ    اجتماعى    تأمينقانون  

  .گردد  براى هر حرفه يا طبقه تعيين مىاجتماعى  تأمينتوسط شوراى عالى 
تواننـد منحـصراً اسـتفاده از مـوارد مـذكور در              نامه مـى    مشمولين اين آيين   ـ1تبصره  

 در ايـن صـورت     را درخواسـت نماينـد       اجتماعى    تأمين قانون   3ماده  بندهاى الف و ب     
  .درآمدهاى مذكور در اين ماده خواهد بود% 9نرخ حق بيمه معادل 

 به  اجتماعى    تأمين قانون   3حق بيمه مقرر براى ساير موارد مذكور در ماده           ـ2تبصره  
  .بينى شده در اين ماده محاسبه خواهد شد درآمدهاى پيش% 21مأخذ 
تغيير گروه هر بيمه شـده در يـك شـغل بـه يـك گـروه ديگـر در صـورت                      ـ  3اده  م

  . ميسر خواهد بوديك بار هر سه سال اجتماعى  تأميندرخواست وى و موافقت صندوق 
ـ  نامه متناسـب بـا تغييـر شـاخص       اين آيين2درآمدهاى ماهانه موضوع ماده  تبصره 

 تـأمين  شـوراى عـالى      تأييـد  و   ىاجتمـاع     تـأمين هزينه زندگى بنا به پيـشنهاد صـندوق         
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  . و تصويب هيأت وزيران قابل تغيير خواهد بوداجتماعى 
باشد و موظـف      شده مسوول پرداخت تمام حق بيمه متعلقه مى         شخص بيمه ـ  4ماده  

 تـأمين  و يا به ترتيبى كه از طرف صندوق        اجتماعى    تأميناست در موعد مقرر در قانون       
در صورت عدم پرداخـت بـه ترتيـب مقـرر در            . ايدشود پرداخت نم     تعيين مى  اجتماعى  

 نسبت بـه وصـول آن اقـدام خواهـد شـد و در هرحـال اسـتفاده                   اجتماعى    تأمينقانون  
  .شده از مزاياى مقرر منوط به پرداخت حق بيمه خواهد بود بيمه

 قـانون   4 مـاده    3نامه فوق مشتمل بر چهار ماده و سه تبصره به اسـتناد تبـصره                 آيين
 پس از تـصويب كميـسيونهاى بهـدارى و بهزيـستى و اموراقتـصادى و                اعىاجتم    تأمين

 2536 آبانمـاه    23 و   14دارايى مجلس شوراى ملى در جلسات روزهاى شنبه و دوشنبه           
ماه و روز چهارشنبه پـنجم بهمـن         وهفتم دي   به ترتيب در جلسات روز سه شنبه  بيست        

دارى و بهزيـستى و    وشـش بـه تـصويب كميـسيونهاى بهـ           و سـي   ماه دوهـزارو پانـصد    
  .اموراقتصادى و دارايى مجلس سنا رسيده است

 تأمين  قانون4 ماده 3و تبصره » ب«نامه اجرايى قانون اصالح بند ـ آيين15
  ) هيأت وزيران29/7/1366مصوبه جلسه  (اجتماعى 

شود كـه    نامه به افرادى اطالق مى      صاحبان حرف و مشاغل آزاد در اين آيين       ـ    1ماده  
خويش (يا خود به تنهايى ) كارفرما(م حرف و شغل مورد نظر با داشتن كارگر      براى انجا 

به استناد مجوز اشتغال صادره از سوى مراجع ذيـصالح يـا بـه تـشخيص هيـأت                  ) فرما
نامه سازمان   در اين آييناجتماعى  تأمينكه منبعد سازمان    (اجتماعى    تأمينمديره سازمان   

مـشابه مـوارد    (ته و مشمول مقررات حمايتى خـاص        به كار اشتغال داش   ) شود  ناميده مى 
  .نباشند) نامه موضوع اين آيين

  :نامه عبارتند از مشمولين اين آيينـ  2ماده 
  .نامه ـ افراد موضوع ماده يك اين آيين1
ـ اتباع ايرانى اعم از شاغل و يا غيرشاغل در فعاليتهاى مختلف در خارج از كشور                2

  . و تغييرات بعدى آن مغايرت نداشته باشداجتماعى  تأمين كه بيمه آنان با مقررات قانون
ـ   آن دسته از متقاضيان كه داراى سابقه پرداخت حق بيمه به مأخذ كامـل بـه   تبصره 

نامه مشمول مقـررات    اين آيين 5باشند با رعايت تبصره ماده         روز يا بيشتر مى    360مدت  
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  .گيرند نامه قرار مى اين آيين
 تـأمين  قـانون  7نامـه بـا رعايـت مقـررات مـاده        ت اين آيـين   اجراى مقررا ـ    3ماده  

  .اجتماعى خواهد بود 
توانند به ترتيب زير از     نامه با پرداخت حق بيمه مقرر مى        مشمولين اين آيين  ـ    4ماده  

 و تغييـرات بعـدى آن       54 مـصوب تيرمـاه      اجتمـاعى     تـأمين حمايتهاى مندرج در قانون     
  برخوردار گردند

  . درصد12گى با نرخ حق بيمه الف ـ بيمه بازنشست
  . درصد14ب ـ بيمه بازنشستگى و فوت با نرخ حق بيمه 

  . درصد18با نرخ حق بيمه و فوت ي ج ـ بيمه بازنشستگى و ازكارافتادگ
توانند عالوه بر پرداخت حق       نامه مى    اين آيين  2بيمه شدگان موضوع ماده       ـ1تبصره  
داخت حق بيمه به ميزان مشخص شده در ماده هاى تعيين شده در فوق، با پر بيمه با نرخ

و » الـف « و تغييرات بعدى آن از حمايتهاى موضـوع بنـدهاى            اجتماعى    تأمين قانون   29
 اعتبـار دفترچـه درمـان بيمـه         تـأمين .  استفاده نماينـد   اجتماعى    تأمين قانون   3ماده  » ب«

ام خواهـد   و با ارايه رسـيد پرداخـت حـق بيمـه مقـرره انجـ           يك بار شدگان هر سه ماه     
  .گرفت

حق بيمه مربوط به حمايتهاى موضـوع بنـدهاى         %) 2(پرداخت دو درصد      ـ2تبصره  
حق بيمه موضـوع تبـصره يـك ايـن مـاده            %) 1(و نيز يك درصد     » ج«يا  » ب«يا  » الف«
  . به عهده دولت خواهد بوداجتماعى  تأمين قانون 28براساس ماده ) درصد3جمعاً (

ايـن مـاده در صـورتى پذيرفتـه         » ج«حمايتهاى بند   درخواست متقاضيان     ـ3تبصره  
خواهد شد كه از سوى مراكز درمانى اعالم شده توسط ايـن سـازمان ازكارافتـاده كلـى                  

  .شناخته نشوند
اتباع ايرانى خارج از كشور تا فراهم نمودن امكانات الزم از سوى سازمان   ـ4تبصره  

و تبصره يـك ايـن      » ب«و  » الف«اى  منحصراً مخير به استفاده از مزاياى مندرج در بنده        
  .ماده در كشور ايران خواهند بود

تشخيص حوادث ناشى از كار منجر به فـوت يـا ازكارافتـادگى كلـى در                  ـ 5تبصره  
نامه به عهده كميسيونى مركب از مسوول واحـد         اين آيين  2مورد مشمولين بند يك ماده      

 مربوط خواهد بود و     اجتماعى    تأمين محل، مسوول و بازرس واحد       امور اجتماعى كار و   
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 اين ماده، حوادث ناشى     4همچنين در صورت فراهم شدن امكانات مورد نظر در تبصره           
 غيرناشى  ،از كار در مورد اتباع ايرانى خارج از كشور موضوعيت نداشته و كليه حوادث             

  .از كار تلقى خواهد گرديد
امه به اختيار متقاضـى بـين       ن  مأخذ كسر حق بيمه ماهانه مشمولين اين آيين       ـ   5ماده  

 2بـودن    تواند هر بـار بـا دارا        مى شده  بيمه. حداقل و حداكثر دستمزد قانونى خواهد بود      
 10نامه از تاريخ ثبت درخواسـت كتبـى           سال سابقه پرداخت حق بيمه موضوع اين آيين       

شـده مـدتى پـس از انقـضاى موعـد             چنانچـه بيمـه   . درصد ميـزان آن را افـزايش دهـد        
درخواست افزايش مأخذ حق بيمه را بنمايـد در ايـن حالـت نيـز نـسبت                 ) لدوسا(مقرر

سـال افزايـشى     درصد خواهد بود و براى مـدت اضـافى زايـد بـر دو             10افزايش همان   
سال پرداخت حـق     صورت نخواهد گرفت و افزايشهاى بعدى نيز موكول به گذشت دو          

  .نامه از تاريخ آخرين افزايش خواهد بود بيمه موضوع اين آيين
 مأخذ كسر حق بيمه افرادى كه به نحوى از انحاء داراى سابقه پرداخت حق تبصره ـ

شـود    گيرند توسط وى به اختيار انتخـاب مـى          نامه قرار مى    بيمه بوده و مشمول اين آيين     
 درصد متوسط مبناى ماهانه كسر حق       10مشروط بر اينكه مبلغ انتخابى افزايشى بيش از         

  .شد آخر نداشته بايك سالبيمه 
بيمه مشمولين واجد شرايط از تاريخ ثبـت تقاضـا در هـر يـك از شـعب                  ـ     6ماده  

ماه استحقاق متقاضى را    ) دو(2سازمان مكلف است ظرف مدت      . شود  سازمان شروع مى  
احراز و بالفاصله ضمن تعيين نرخ و ميزان حق بيمه ماهانه مراتب را به متقاضى اعـالم                 

رصت پرداخت حق بيمه به واحد سازمان را خواهد          ف  ماه  يكنمايد و متقاضى نيز ظرف      
  .گردد  موضوع درخواست مزبور منتفى اعالم مىاين صورت داشت در غير

چگونگى بيمه اتباع ايرانى شاغل يا غيرشـاغل در كـشورهاى خـارجى بـه     ـ    7ماده  
  :ترتيب زير خواهد بود

گردد،  مىـ متقاضى درخواست خود را طبق فرم مخصوصى كه توسط سازمان تهيه 1
ى سياسـى   ها   سياسى جمهورى اسالمى ايران تسليم و نمايندگى       يها  گيبه نمايند 

 تابعيـت   تأييـد روز از تاريخ وصول اين قبيل درخواستها ضمن         15موظفند ظرف   
ايرانى متقاضيان، درخواست آنها را به انضمام فتوكپى مدارك شناسايى متقاضيان           

  . به سازمان ارسال دارنداجتماعى  مينتأ قانون 58و افراد خانواده موضوع ماده 
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 اسـتحقاق متقاضـى را احـراز و ضـمن      ماه  يكـ سازمان مكلف است ظرف مدت       2
ى سياسـى بالفاصـله   هـا  تعيين نرخ و ميزان حق بيمه ماهانه از طريـق نماينـدگى   

  .مراتب را به متقاضى اعالم نمايد
 اجتمـاعى     تأمينازمان  ـ متقاضيان حق بيمه مربوط را به حساب بانكى كه به نام س            3

ى سياسى افتتاح خواهد شد پرداخت و رسيد پرداخت را بـه            ها  توسط نمايندگى 
  .ى مزبور ارسال نمايندها نمايندگى

ى سياسى مكلفند همه ماهه موجودى حساب مزبور را به حسابى كه            ها  ـ نمايندگى 4
نمايد واريز و صـورت وضـعيت بـانكى و رسـيدهاى              بانك مركزى مشخص مي   

  . ارسال دارنداجتماعى  تأمينخت حق بيمه را به سازمان پردا
باشـد و     نامـه مـى     ـ نحوه بيمه اين قبيل افراد در ساير موارد تـابع مـواد ايـن آيـين                5

پرداخت حق بيمه مقرره مشمولين اين ماده بايستى به پولى صورت گيرد كـه در               
  .بين سازمان و متقاضى توافق گرديده است قرارداد فيما

ى سياسى جمهورى اسالمى ايران در كشورهاى خارجى موظـف بـه            ها  دگىـ نماين 6
  .نامه به نحو مقتضى به اتباع ايرانى خواهند بود ابالغ مفاد اين آيين

در صورتى كه پرداخت حق بيمه از طرف بيمه شده متوقف گـردد و بـين                ـ    8ماده  
د نـشده باشـد     ماه فاصله ايجا   3تاريخ قطع پرداخت حق بيمه و پرداخت مجدد بيش از           

تواند حق بيمه معوقه را به سازمان پرداخـت نمايـد در غيـر ايـن صـورت                    مى شده  بيمه
ارتباط بيمه شده با سازمان قطع و ادامه بيمه وى موكول به تسليم درخواسـت مجـدد و                  

 مبناى كسر حق بيمه اين قبيل متقاضـيان         در اين صورت  موافقت سازمان خواهد بود كه      
  .هد بودهمان مبناى قبلى خوا

ى بازنشــستگى و بازمانــدگان و هــا شــرايط برقــرارى و ميــزان مــستمرى -9مــاده 
ازكارافتادگى كلى و همچنين استفاده از خدمات درمانى و بهداشتى عيناً به ترتيب تعيين              

  . و تغييرات بعدى آن خواهد بوداجتماعى  تأمينشده در قانون 
پس از شروع بيمه به نحوى از انحاء نامه  در صورتى كه مشمولين اين آيينـ  10ماده 

 يـا سـاير قـوانين    اجتمـاعى   تأميننامه خارج و يا طبق قانون  از شمول مقررات اين آيين  
بايست حق بيمه خود را براساس مقررات ديگرى پرداخت نماينـد، موظفنـد               مربوطه مى 
در . ردد به آگاهى سازمان برسانند تا نسبت بـه قطـع بيمـه آنـان اقـدام گـ                  كتباًمراتب را   

ى هـا     هشده در اين زمينه و ادامه پرداخـت حـق بيمـه، حـق بيمـ                 صورت عدم اقدام بيمه   
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  .ى انجام شده مسترد خواهد شدها  هدريافتى پس از كسر هزين

به اجراى بندهاى الف   اجتماعىتأميننامه اجرايى قانون الزام سازمان  ـ آيين16
  )1369ارديبهشت (اجتماعى  تأمينقانون » 3«و ب ماده 

 فصل اول ـ كليات  

 بـه عهـده     اجتمـاعى     تأمين قانون   »3«انجام تعهدات بندهاى الف و ب ماده        ـ  1ماده  
باشـد، سـازمان     شـود مـى     نامه سازمان ناميده مـى       كه در اين آيين    اجتماعى    تأمينسازمان  

نامه طورى عمل نمايـد كـه انجـام تعهـدات             مكلف است مطابق فصول و مواد اين آيين       
  . تحقق يابدموضوع قانون

  : و قانون الزام عبارتند ازاجتماعى  تأمينتعهدات قانونى طبق قانون ـ 2ماده 
الف ـ انجام كليـه خـدمات كلينيكـى، پـاراكلينيكى، بيمارسـتانى اعـم از پزشـكى و         

  .اجتماعى  تأميندندانپزشكى براى بيماران مشمول قانون 
 و بعد از زايمان با پرداخت ب ـ انجام كمكها و معاينات طبى و معامالت قبل، حين 

  .شده طبق ضوابط مقرر وجه نقد به جاى كمكهاى مذكور بنا به درخواست بيمه
ديده كه قدرت كـار خـود را از    ج ـ توانبخشى و تجديد فعاليت بيمه شدگان آسيب 

  .اند و اقدام بر اشتغال به كارهاى مناسب آنان  دست داده
كه به منظور اعاده سالمت يا براى ) ورتزپروتز و ا(د ـ تحويل وسايل كمك پزشكى  

  .روند جبران نقص جسمانى و يا تقويت يكى از حواس به كار مي
 با تغييرات و اصالحات بعدى آن اجتماعى  تأمينو ـ ساير تعهدات مندرج در قانون  

  . در رابطه با درماناجتماعى  تأمينو مصوبات شوراى عالى 
 تـأمين جهـت مـشمولين     » 2«درج در ماده    سازمان موظف است تعهدات من    ـ  3ماده  

اجتماعى را از امكانات واحدهاى بهداشتى درمانى تحت مالكيت و استيجارى خود و يا                
شود، و يـا بخـش دولتـى و در صـورت نيـاز از                 آنها كه در آينده بدين منظور ايجاد مى       

ى رسمى مصوب مورد عمل وزارت بهداشت، درمـان  ها  هبخش خصوصى براساس تعرف  
ى مربوط به آن را از محل سهم درمان موضوع مـاده  ها  هموزش پزشكى فراهم و هزين و آ 

 و پرداخـت    تـأمين نامـه      و ساير منابع مالى منـدرج در آيـين         اجتماعى    تأمينقانون  » 29«
  .نمايد
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از ظرفيت تختهاى بيمارستانى تحت مالكيت سازمان       % 20حداكثر تا ميزان     ـ1تبصره  
بـضاعت، بـه     بىاجتماعى  تأمينتوسط بيماران اورژانس غير     با احتساب تختهاى اشغالى     

بيمـه   بيمه خانواده محترم شهدا، اسرا، مفقودين و جانبـازان و بيمـاران غيـر              بيماران غير 
  .بضاعت به صورت رايگان اختصاص دارد بى

بضاعت آن عـده از مـددجويان كميتـه امـداد امـام و                 بى منظور از بيماران   ـ2تبصره  
كه داراى كارت درمـان رايگـان       ) غيرخودكفا(ستى مهاجرين جنگ تحميلى     سازمان بهزي 

باشـد و همچنـين       از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و سازمانهاى ذيربط مى          
  .گردند ساير بيمارانى است كه با تشخيص رئيس بيمارستان معرفى مى

 اجتمـاعى   تـأمين در شهرهايى كه بيمارستانهاى تحـت مالكيـت سـازمان            ـ3تبصره  
 تـأمين گونه بيمارستانها مكلفند با اولويت پذيرش مـشمولين         باشد اين   منحصر به فرد مى   

ى يك و دو ساير بيماران نيازمند به درمان را بـه موجـب              ها    ه و با رعايت تبصر    اجتماعى  
ى مصوب مـورد    ها    هى درمان طبق تعرف   ها    هارجاع پزشك معالج و در ازاى دريافت هزين       

  .ندپذيرش قرار ده
 كه بـه طـور اورژانـس        اجتماعى    تأمينشده     بيمه در صورتى كه بيمار غير     ـ4تبصره  

بسترى شده است و قادر به پرداخت كل هزينه بيمارستان نباشد به ميزان هزينه پرداخت 
تختهاى بيمارسـتانى اشـغال     % 20 رئيس بيمارستان به شرط آن كه بيش از          تأييدنشده با   

 بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــكى بــوده بــا ارايــه نــشده باشــد بــه عهــده وزارت
  . و تصفيه خواهد شدتأمينصورتحساب از محل مطالبات اين وزارت 

 ان اجرايى كفصل دوم ـ ار  

نامه طبـق اركـانى بـه شـرح ذيـل            اين آيين » 2«انجام تعهدات مقرر در ماده      ـ  4ماده  
  :توسط سازمان عملى خواهد بود

  .اجتماعى  تأمينن ـ ستاد نظارت بر درمان مشمولي1
  .ـ هيأت مديره سازمان2

  :اعضاى ستاد نظارت عبارتند ازـ 5ماده 
ـ رئيس هيأت مديره و مديرعامل سـازمان كـه رياسـت سـتاد را بـه عهـده خواهـد          

  .داشت
  .ـ معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى
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  .امور اجتماعىـ معاون وزير كار و 
  .اجتماعى  تأمينشوراى عالى ـ نماينده بيمه شدگان در 

  .ـ نماينده رئيس سازمان برنامه و بودجه
  .ـ نماينده وزير اموراقتصادى و دارايى

 نفر از اعضا رسـميت يافتـه و تـصميمات آن بـا              4جلسات ستاد حداقل با     ـ  6ماده  
نامه داخلى    باشد نحوه تشكيل جلسات ستاد به موجب آيين         اكثريت رأى موافق معتبر مى    

  .پس از تصويب ستاد اجرا خواهد شداست كه 
  :وظايف و اختيارات ستاد نظارت به شرح ذيل استـ 7ماده 

الف ـ رسيدگى و اظهارنظر نسبت به عملكرد سازمان در امور درمـان و نظـارت بـر     
  .امور درمان واحدهاى بهداشتى و درمانى و بيمارستانهاى سازمان

 در ارتبـاط بـا   اجتمـاعى   تأمينلى ب ـ اتخاذ تصميم در ساير وظايفى كه شوراى عا 
نامه اعم از تشكيالت، بودجه و اعتبارات مراكـز درمـانى و دفـاتر                قانون الزام و اين آيين    

  .نمايد اسناد پزشكى به ستاد نظارت محول مي
ـ   اجتمـاعى   تـأمين به منظـور بررسـى و حـل مـشكالت درمـانى مـشمولين        تبصره 

ر نظر ستاد نظـارت و متـشكل از افـراد زيـر             كميسيون نظارت بر درمان در هر استان زي       
  .شود تشكيل مى

  .اى بهداشت و درمان استان ـ مديرعامل سازمان منطقه
  . استانامور اجتماعىـ مديركل كار و 

  . استاناجتماعى  تأمينـ مديركل سازمان 
  .ـ نماينده درمانى سازمان

مى كـار يـا معرفـى        به انتخاب شوراهاى اسال    اجتماعى    تأمينـ نماينده بيمه شدگان     
  . استانامور اجتماعىاداره كل كار و 

نامه و    ول اجراى مفاد اين آيين    سئرئيس هيأت مديره و مديرعامل سازمان م      ـ  8ماده  
باشد، به منظور تحقـق كامـل تعهـدات     مصوبات ستاد نظارت و هيأت مديره سازمان مى  

معاونـت درمـان    نامه و نظـارت بـر اجـراى آن موظـف اسـت حـوزه                  مقرر در اين آيين   
 را در تشكيالت سازمان ايجاد و فـردى را بـه سـمت معـاون                اجتماعى    تأمينمشمولين  

حـدود وظـايف و     .  منـصوب نمايـد    اجتماعى    تأمينمديرعامل در امور درمان مشمولين      
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اختيارات و همچنين تشكيالت مورد نياز اين معاونت توسط هيأت مديره سازمان تعيين             
ضـمناً رؤسـاى    . ستاد نظارت جهت اجرا ابالغ خواهد شـد       و تدوين و پس از تصويب       

واحدهاى درمانى و بيمارستانهاى تحت مالكيت و استيجارى سازمان به پيشنهاد معـاون             
 و حكـم مـسوولين وزارت       تأييـد  با   اجتماعى    تأمينمديرعامل در امور درمان مشمولين      

  .بهداشت، درمان و آموزش پزشكى منصوب خواهند شد
 ابع مالىفصل سوم ـ من  

  :نامه عبارتند از  اين آيين2منابع مالى براى انجام تعهدات مقرر در ماده ـ 9ماده 

  .اجتماعى  تأمين قانون 29از مأخذ محاسبه حق بيمه مذكور در ماده % 9الف ـ 
  .اجتماعى  تأمينب ـ درآمدهاى ناشى از ارايه خدمات به غيربيمه شدگان 

  .ج ـ ذخيره درمان
  .ى اشخاص حقيقى و يا حقوقى براى امور درماند ـ كمك و هدايا

 فصل چهارم ـ نحوه انجام تعهدات  

  :گيرد نامه به دو صورت انجام مى  اين آيين2تعهدات درمانى موضوع ماده ـ 10ماده 
الف ـ روش درمان مستقيم با اسـتفاده از كليـه امكانـات درمـانى تحـت مالكيـت و        

و آمـوزش پزشـكى و همچنـين مراكـز          استيجارى سازمان و وزارت بهداشـت، درمـان         
، سازمانها، نهادها و ارگانهـاى دولتـى طـرف          ها    هبهداشتى درمانى و بيمارستانى وزارتخان    

  .قرارداد
ب ـ روش درمانى غيرمستقيم از طريق خريد خدمات پزشكان، گروههـاى پزشـكى    

  .بيمارستانهاى بخش خصوصى
انات روش درمان مستقيم استفاده  كه از امكاجتماعى   تأمينبيماران مشمول    ـ1تبصره  

كنند و همچنين مشمولينى كـه بـا معرفـى سـازمان طبـق ضـوابط مقـرره بـه بخـش              مى
نمايند از پرداخـت هرگونـه هزينـه درمـانى معـاف              خصوصى طرف قرارداد مراجعه مى    

  .خواهند بود
 كه رأساً به بخش خصوصى طرف قرارداد        اجتماعى    تأمينبيماران مشمول    ـ2تبصره  

   1.باشند نمايند موظف به پرداخت فرانشيز مى عه مىمراج
                                                 

 واحده ماده )د( بند طبق«: دارد مي مقرر ارياد عدالت ديوان عمومي هيأت 25/5/83 مورخ 205 شماره دادنامه ـ1
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 كه به طور اورژانس به بخـش        اجتماعى    تأمينكل هزينه درمان مشمولين      ـ3تبصره   
 اورژانس بـودن طبـق ضـوابط شـوراى عـالى            تأييدنمايند پس از      خصوصى مراجعه مى  

  .باشد  به عهده سازمان مىاجتماعى  تأمين
 شـوراى عـالى پزشـكى       تأييـد  در صورتى كه با      ماعىاجت    تأمينمشمولين   ـ4تبصره  

براى انجام درمان به كشورهاى خارجى اعزام شوند پس از مراجعه و ارايه اسناد مثبتـه،                
ى ريالى مربوط براساس مصوبه ارزى شـوراى عـالى پزشـكى توسـط سـازمان                ها    ههزين

  .پرداخت خواهد شد
بـا پزشـكان و مؤسـسات       سازمان مكلف است براى عقد قرارداد خـدمت         ـ  11ماده  

درمانى تشخيص بخش دولتى و خصوصى و همچنين بررسى مدارك و اسـناد پزشـكى               
 دفـاتر رسـيدگى بـه اسـناد پزشـكى در تهـران و اسـتانها و                  اجتمـاعى     تـأمين مشمولين  

  .شهرستانهايى كه نياز باشد، ايجاد نمايند
و آمـوزش   كليه واحدهاى درمـانى وابـسته بـه وزارت بهداشـت، درمـان              ـ  12ماده  

 را بـدون دريافـت وجهـى پذيرفتـه و     اجتمـاعى   تـأمين پزشكى مكلفند بيماران مشمول   
ى رسمى خود با ارايه اسناد و مدارك مثبتـه از           ها    هى انجام شده را براساس تعرف     ها    ههزين

  .سازمان دريافت دارند
ـ  سازمان با توجه به عملكرد واحدهاى درمـانى وزارت بهداشـت، درمـان و     تبصره 

تواند در مقاطعى مبلغـى    مىاجتماعى  تأمينوزش پزشكى در رابطه با درمان مشمولين      آم
الحـساب در وجـه واحـدهاى درمـانى ذيـربط پرداخـت و از محـل         را به صورت علـي   

اين قبيل واحدها موظفند حداكثر ظـرف مـدت سـه مـاه از              . مطالبات آنان تصفيه نمايد   
تـه هزينـه و تـصفيه حـساب قطعـى اقـدام             تاريخ دريافت وجه نسبت به ارايه اسناد مثب       

  .نمايند
                                                                                                                   

 كليه 1368 مصوب اجتماعى تأمين قانون 3 ماده) الف و ب( بندهاى اجراى به اجتماعى تأمين سازمان الزام قانون
 شده بيمه بيماران پذيرش به نسبت مكلفند پزشكى آموزش و درمان بهداشت، وزارت به وابسته درمانى واحدهاى

 دريافـت  اجتمـاعى  تـأمين  سازمان از مصوب ىها تعرفه براساس را شده انجام ىها هزينه و داماق اجتماعى تأمين
 عقـد  طريـق  از خـصوصى  بخـش  پزشكى خدمات از استفاده جواز و مذكور بند در مقرر تكليف به نظر ».نمايند
 عمل مورد مصوب ىها هتعرف براساس مربوط ىها هزينه پرداخت به اجتماعى تأمين سازمان الزام و آنها با قرارداد
 داشـته  مقـرر  كـه  الـذكر  فـوق  قانون اجرايى نامه آيين10 ماده 2 تبصره، پزشكى آموزش و درمان بهداشت وزارت

 پرداخـت  به موظف نمايند مى مراجعه قرارداد طرف خصوصى بخش به رأساً كه اجتماعى تأمين مشمول بيماران«
 .ندارد قانون با مغايرتى »باشند مى فرانشيز
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هـايى كـه در آينـده        كليه واحدهاى آموزشى موجود سازمان و بيمارسـتان       ـ  13ماده  
ريزى آموزشى وزارت بهداشـت، درمـان و           شوند براساس برنامه    داراى توان آموزشى مى   

نامـه    ن و رعايت اين آيي    اجتماعى    تأمينآموزش پزشكى با اولويت در پذيرش مشمولين        
  .به خدمات آموزشى خود ادامه خواهند داد

 فصل پنجم ـ مقررات ادارى و مالى  

نامه را همه     اين آيين » 2«سازمان مكلف است هزينه تعهدات مقرر در ماده         ـ  14ماده  
 و ذخيره درمان در     اجتماعى    تأمين قانون   29ساله تحت عنوان سهم درمان براساس ماده        

  .بودجه خود منظور نمايد
رئيس هيأت مديره و مديرعامل سازمان مكلف اسـت كـل هزينـه واحـدهاى     ـ  15ه  ماد

درمانى و بيمارستانى تحت مالكيت سازمان و همچنين هزينه درمـان مـستقيم در رابطـه بـا                  
واحدهاى دولتى طرف قرارداد و هزينه درمان غيرمستقيم با بخش خصوصى طرف قـرارداد          

 اجتمـاعى   تـأمين  قالب بودجه درمان مـشمولين   در14را به مأخذ سهم درمان موضوع ماده     
  . به هيأت مديره سازمان و تصويب به ستاد نظارت ارايه نمايدتأييدتهيه، جهت 

رئيس هيـأت مـديره و مـديرعامل سـازمان بودجـه هريـك از واحـدهاى                 ـ  16ماده  
 واحدهاى درمـانى مكلفنـد طبـق        .درمانى را همراه با ضوابط اجرايى ابالغ خواهد نمود        

  .دجه و ضوابط ابالغى عمل نمايندبو
سازمان مكلف است حقوق و مزاياى شغلى آن دسته از مستخدمين شاغل            ـ  17ماده  
باشـند و     نامه استخدامى سازمان مـى      ى درمانى متعلق به خود را كه تابع آيين        ها    هدر شبك 

رديف تشكيالت سازمانى دارند را با ضوابطى كه براى كاركنان خود جارى است تطبيق              
  . به مرحله اجرا درآورد1369و از اول سال 

سازمان موظف است حقوق و مزاياى مستخدمين داراى رديف تـشكيالت            ـ1تبصره  
ى درمـانى متعلـق     ها    هنامه استخدامى سازمان را مادامى كه در شبك         سازمانى غيرتابع آيين  
رت تفـاوت   باشند با ساير كاركنان مورد تطبيق قرار داده و بـه صـو              به سازمان شاغل مى   
  .تطبيق پرداخت نمايد

العاده اضافه كار به كاركنان شاغل در واحدهاى درمانى طبق            پرداخت فوق  ـ2تبصره  
نامه استخدامى سـازمان و همچنـين پرداخـت سـاير مزايـاى غيرمـستمر براسـاس                   آيين

  .مقررات فعلى مانند كاركنان سازمان خواهد بود
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قوق و مزاياى مـستخدمين مـأمور بـه         تصميمات الزم در مورد پرداخت ح     ـ  18ماده  
  . اجتماعى اتخاذ خواهد شدتأمينطور اعم در شوراى عالى 

جمـع امـوال و      امين سازمان در واحدهاى درمانى تحـت عنـوان صـاحب          ـ  19ماده  
 مقام وزارت بهداشت،    تأييدمالى با انتخاب و پيشنهاد مديرعامل سازمان و          مسوول امور 

ازمان منصوب و زير نظر رياسـت واحـد درمـانى و         درمان و آموزش پزشكى با حكم س      
مالى سازمان و براساس ضوابط مقرر انجام وظيفه نمـوده و            تحت نظارت اداره كل امور    

  :اهم وظايف آن به شرح زير است
  .مالى واحد درمانى ـ اداره امور1
  .ـ حفظ و نگهدارى اموال، حساب اموال2
  .ـ حفظ اسناد دفاتر مالى3
  . يم حسابها طبق دستورالعمل نگهدارى حسابهاـ نگهدارى و تنظ4
  .ها ، اوراق بهادار و ساير دارايىها  ه، سپردها  هـ نگهدارى و تحويل وجوه نقدين5
  .ـ نظارت بر كليه خريدها و احراز صحت و سالمت آنها6
  .ـ پيشنهاد انتصاب و انتقال ابواب جمعى تحت سرپرستى7
  .جه مصوب ابالغى و كنترل اعتباراتطبق بود ها  هـ انجام و پرداخت هزين8
حساب ماهانه به سازمان و همچنين تهيه ترازنامـه          ـ تهيه و ارسال به موقع صورت      9

  .پايان سال مالى
ـ تهيه و تنظيم به موقع بودجه ساليانه واحد مربوط طبق دسـتورالعملهاى صـادره               10

  .سازمان
 و درآمـد از طريـق       كليه حسابهاى بـانكى الزم اعـم از حـساب پرداخـت           ـ  20ماده  

  .نامه مالى سازمان افتتاح خواهد شد سازمان و طبق آيين
هاى بانكى پرداخت حداقل با دو امضاء يكـى        كليه چكهاى صادره از حساب    ـ  21ماده  

مالى به اتفاق امضاء رئيس بيمارستان و يا         با امضاء ثابت صاحب جمع اموال و رئيس امور        
  . خواهد نمود قابل پرداخت خواهد بودامضاء كسى كه رئيس بيمارستان تعيين

رئيس هيأت مديره و مديرعامل سازمان مكلف است دستورالعمل نگهدارى          ـ  22ماده  
گردان را هماهنگ بـا سيـستم        حساب درمان مستقيم و غيرمستقيم و نحوه پرداخت تنخواه        

  .نامه تهيه و ابالغ نمايد  از تاريخ تصويب اين آيين ماه يكمالى سازمان، ظرف 
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مالى واحـدهاى    شرح وظايف اجرايى صاحب جمع اموال و مسوول امور        ـ  23ماده  
 تأييـد نامـه پـس از     ايـن آيـين  19درمانى و واحدهاى تحت سرپرستى با توجه به مـاده      

 توسـط   اجتماعى    تأمينهيأت مديره سازمان و تصويب ستاد نظارت بر درمان مشمولين           
  .سازمان ابالغ خواهد شد

لف است حـساب جداگانـه غيرقابـل برداشـتى تحـت عنـوان              سازمان مك ـ  24ماده  
 در  اجتمـاعى     تـأمين بيمه شـدگان     حساب درآمد حاصله از ارايه خدمات درمانى به غير        

هر يك از مراكز درمانى افتتاح و مانده حسابهاى مذكور طبـق دسـتورالعمل مربـوط در                 
بيمـه   درمان غير پايان هرماه به حساب متمركز اختصاصى تحت عنوان درآمد حاصله از            

  .گردد منتقل خواهد شد شدگان كه در بانك عامل سازمان مفتوح مى
بيمه شـدگان موضـوع      وجوه متمركز در حساب درآمد حاصله از درمان غير        ـ  25ماده  

نامه به منظور ساخت و تعمير و نگهدارى و توسعه و تجهيز بيمارستانها و                 اين آيين  24ماده  
  .ستيجارى مورد مصرف قرار خواهد گرفتهاى تحت مالكيت و ا درمانگاه

بيمه شـدگان و همچنـين مانـده     مانده حساب درآمد حاصله از درمان غير      ـ  26ماده  
التفاوت سهم درمان مصوب و سهم درمان بـه ميـزان             حساب سهم درمان مصوب و مابه     

سال مالى در ترازنامه سـازمان در حـسابى تحـت عنـوان حـساب                وصولى در پايان هر   
ان منظور و در سال مالى بعد و يا سالهاى آتى به تشخيص سازمان در رابطـه                 ذخيره درم 

هـا و    ها و درمانگـاه    نامه و ساخت و تجهيز و توسعه بيمارستان         اين آيين » 2«با مفاد ماده    
خريد زمين مورد نياز براى ساخت بيمارستانها و درمانگاهها مصرف خواهد شد، اتخـاذ              

  . استاجتماعى  تأمين با شوراى عالى هرگونه تصميم ديگر در اين حساب
ـ  التفاوت سهم درمان مصوب با سهم درمـان بـه ميـزان وصـولى حـسب       مابه تبصره 

 و يا به هنگام تهيه ترازنامه سازمان تعيـين          اجتماعى    تأمينمورد با تصويب شوراى عالى      
  .خواهد گرديد

از محـل   خريد زمين و ساختمان جهت واحدهاى درمانى تحت مالكيـت           ـ  27ماده  
   .باشد سهم درمان تا حد بودجه مصوب طبق مقررات سازمان مى

ى مربوط به پروتز و اورتز و يا تحويل اين وسايل طبـق             ها    هپرداخت هزين ـ  28ماده  
  .ضوابطى خواهد بود كه با پيشنهاد سازمان به تصويب ستاد نظارت خواهد رسيد

ـ  ) ملكـى و اسـتيجارى  (قيم واحد درمانى تجويزكننده در سيستم درمان مـست  تبصره 
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برحسب مورد مكلف به تحويل يا پرداخت وجه اين وسـايل بـه بيمـاران منطقـه خـود               
  .باشند مى

نامه معامالت جديد سازمان تصويب و ابالغ نشده مقررات      مادامى كه آيين  ـ  29ماده  
لكن واحدهاى درمانى از نظـر      . فعلى مراكز درمانى تحت مالكيت قابل عمل خواهد بود        

  .باشند نامه مالى سازمان مى ات مالى تابع آيينمقرر
ها و مراكز درمانى تحت مالكيت و اسـتيجارى سـازمان مكلـف              بيمارستانـ  30ماده  

 كليه نيازهاى خـود اعـم از اسـتخدام پرسـنل يـا خريـد اثاثيـه و          تأمينهستند نسبت به    
ادره از  هـاى صـ    تجهيزات درمانى و غيره براساس بودجه مصوب ابالغى و دستورالعمل         

  .سازمان رأساً اقدام نمايند
 فصل ششم ـ ساير مقررات  

چنانچه تجهيزات پزشكى و اقالم دارويى واحدهاى تحت مالكيت سازمان       ـ  31ماده  
 تـأمين كه در روش فعلى نظير واحدهاى وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـكى                

ز منابع داخلى با رعايـت      تواند رأساً ا    مى گردد تكافوى نياز واحدها را ننمايد سازمان        مى
  . نمايدتأمين اجتماعى از خارج تأمين قانون 110ماده 

در واحـدهاى درمـانى تحـت       ... طرحهاى درمـانى خودكفـايى و پـركيس و        ـ  32ماده  
اجتماعى   تأمينمالكيت و استيجارى سازمان به منظور ارايه خدمات هرچه بهتر به مشمولين      

هاى مربوط به مورد اجرا گذاشته خواهد شـد و           لزير نظر ستاد نظارت برحسب دستورالعم     
  .گردد  مىتأمينهزينه ناشى از اجراى اين طرحها از بودجه مصوب واحدهاى درمانى 

 اجتمـاعى     تـأمين سازمان ملزم است به منظور ارشـاد بيمـاران مـشمولين            ـ  33ماده  
  .سيستم ارجاع بيماران در بين مراكز درمانى خود را به وجود آورد

 و  61سازمان متعهد است درخصوص اجراى هرچه سريعتر و بهتر مـواد            ـ  34ماده  
  .ريزى و اقدامات اجرايى را معمول دارد  برنامهاجتماعى  تأمين قانون 88

 بهداشـت، درمـان و   امـور اجتمـاعى  سازمان با همكارى وزارتـين كـار و   ـ 35ماده  
ى بهداشـت   هـا     ه شـبك  تأمينآموزش پزشكى و مشاركت كارفرمايان نسبت به توسعه و          

  .نمايد كارگرى اقدام مي
بـه اسـتثناى شـهرهايى    (مراكز درمانى تحت مالكيت و استيجارى سازمان     ـ  36ماده  

بـودن   توانند در صـورت دارا      مى) هاى منحصر به فرد است     كه سازمان داراى بيمارستان   
صره  و با رعايت تبـ     اجتماعى    تأمينامكانات الزم و با رعايت اولويت پذيرش مشمولين         
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ى درمـانى   هـا     هنامه ساير بيماران متقاضـى را در قبـال اخـذ هزينـ              اين آيين » 3«يك ماده   
  .ى مصوب بپذيردها  هبراساس تعرف
ـ  و همچنين اين ماده بيماران متقاضى » 3«ماده » 3«چنانچه در رابطه با تبصره  تبصره 

نابـه پيـشنهاد    ى درمـانى باشـند ب     هـا     هبيمه شدگان خدمات درمانى دولت و يا ساير بيمـ         
تواننـد   گونه واحدهاى درمانى مى مديريت واحدهاى درمانى و تصويب ستاد نظارت اين       

براساس قراردادهاى منعقده با مؤسسات ذيربط نسبت بـه پـذيرش بيمـاران آنهـا اقـدام                 
ى هـا     هنمايد هزينه درمان اين نوع بيماران طبق ضوابط مقرر در قرارداد و براساس تعرفـ              

  .ناً به حساب غيرقابل برداشت درآمد واريز خواهد شدمصوب وصول و عي
در محلهايى كه مراكز بهداشتى درمانى وزارت بهداشت، درمان و آموزش           ـ  37ماده  

 قـادر بـه     اجتماعى    تأمينپزشكى در موارد ارايه خدمات درمانى سرپايى به بيمه شدگان           
بنـا بـه پيـشنهاد      تهيه و تدوين صورتحساب نيستند نحوه پرداخت خدمات ارايـه شـده             

معاونت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى پس از تصويب ستاد نظارت در چهارچوب             
  .ى مصوب به صورت تعرفه ثابت تعيين خواهد شدها  هتعرف

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى نيازهاى بهداشتى و درمانى مراكز           ـ  38ماده  
ـ       ل دارو، لـوازم و ابـزار پزشـكى،         ى بهداشـت از قبيـ     هـا     هتحت مالكيت و استيجارى و خان

آزمايشگاهى، پرتونگارى و نظاير آنها را و همچنين ارز مورد نياز در ايـن رابطـه را هماننـد                   
  . و در اختيار سازمان قرار دهدتأمينساير مراكز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى 

سـازمان بـه    نامه به موجب تبصره يك ماده واحـده قـانون الـزام               اين آيين ـ  39ماده  
 مــاده 39فــصل و  6 در اجتمــاعى  تــأمينقــانون » 3«اجــراى بنــدهاى الــف و ب مــاده 

  .به تصويب رسيد 1369در ارديبهشت ماه ) تبصره15(

 تأمينقانون  )38(نامه اجرايى قانون الحاق يك تبصره به ماده  ـ آيين17
  )18/3/1373( 1354اجتماعى مصوب 

 و  اجتماعى    تأمينقانون  ) 38( مشمول مواد    كليه اشخاص حقيقى و حقوقى    ـ    1ماده  
كـه   (اجتمـاعى     تأمينى اجتماعى سابق مكلفند كليه مطالبات سازمان        ها    هقانون بيم ) 29(

كاران و مهندسين مـشاور را   از مقاطعه) شود نامه به اختصار سازمان ناميده مى   دراين آيين 
 ـ  اجتمـاعى   تـأمين قـانون  ) 38(برابر مفاد ماده واحده قانون الحاق يك تبصره بـه مـاده   
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كـل كـاركرد و آخـرين       %) 5(ـ پس از درخواست سازمان از محـل         26/2/1372مصوب  
  .قسط نگهدارى شده، به سازمان پرداخت نمايند

مـاه از   )3(نامه مكلفند حداكثر ظرف مـدت         كليه كارفرمايان مشمول اين آيين    ـ    2ماده  
كه از تاريخ   (مل پيمانهاى موضوع ماده يك      نامه فهرست كا    االجرا شدن اين آيين     تاريخ الزم 

را با مشخص نمـودن شـماره و        )  گذشته است  يك سال خاتمه، تعليق يا فسخ قرارداد آنان       
 ارايه نماينـد و در      اجتماعى    تأمينتاريخ پيمان، نام پيمانكار و مهندسين مشاور، به سازمان          

و آخـرين قـسط     %) 5(ان  ، ميـز  )شـامل ارزى و ريـالى     (مورد اعالم مبلغ كل كارگر پيمـان        
ى اجتماعى سـابق نگهـدارى   ها  هقانون بيم) 29( و  اجتماعى    تأمينقانون  ) 38(موضوع مواد 

شده نزد كارفرما تا تاريخ شروع و خاتمه يا فسخ يا تعليق پيمان، محل اجراى كار و شرح                  
و ) وبه عهده كارفرما، پيمانكار و يـا هـر د         (مختصرى از موضوع پيمان، نحوه تهيه مصالح        

در مـورد   . آخرين اقامتگاه قانونى پيمانكار و مهندسين مشاور با سازمان همكـارى نماينـد            
گردنـد در   يابند يا تعليق يـا فـسخ مـى    نامه خاتمه مى  قراردادهايى كه پس از ابالغ اين آيين      

 از تاريخ خاتمه، تعليـق      يك سال صورت عدم ارايه مفاصا حساب از سوى پيمانكار ظرف          
  .اد، كارفرما مكلف است مراتب را ظرف يك ماه به سازمان اعالم نمايديا فسخ قرارد

نامـه    سازمان مكلف است در مورد قراردادهاى موضوع ماده يك اين آيـين           ـ    3ماده  
  :به ترتيب زير اقدام نمايد

در مورد قراردادهايى كه حق بيمه آنهـا طبـق قـانون و براسـاس آراى هيـأت                  ) الف
 قطعى شده است، بدهى حق بيمه را     اجتماعى    تأمين قانون   )44(تجديدنظر موضوع ماده    

روز از تـاريخ    )20(مجدداً به پيمانكار يا مهندسين مشاور ابالغ و چنانچه حداكثر ظرف            
  . به كارفرما اعالم نمايدكتباًابالغ مجدد، آن را به سازمان پرداخت نكند سازمان بدهى را 

طعى نشده است، پس از قطعيت بـدهى        در مورد قراردادهايى كه حق بيمه آنها ق       ) ب
  .اقدام شود» الف«بايستى طبق بند 

نامـه مربـوط      اين آيين ) 3(كارفرمايان مكلفند بدهى قطعى شده موضوع ماده        ـ    4ماده  
شود حداكثر ظـرف مهلـت    به پيمانكاران و مهندسين مشاور را كه توسط سازمان اعالم مى    

 تـأمين قـانون   ) 38(رين قسط موضـوع مـواد       و آخ %) 5(روز از تاريخ ابالغ، از محل       )25(
  . و به حساب سازمان واريز نمايندتأمينى اجتماعى سابق ها  هقانون بيم) 29( و اجتماعى 

سازمان مجاز است جهت اخذ اطالعات مربوط به قراردادهـا، بـه اسـناد و               ـ    5ماده  
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مـدارك و   مدارك در اختيار كارفرمايان مراجعه نمايد و كارفرمايـان درخـصوص ارايـه              
  .اسناد مورد نياز سازمان، همكارى نمايند

 شوراى عالى )24/5/1373 (مصوبنامه هيأتهاى تشخيص مطالبات  ـ آيين18
  1 اجتماعىتأمين

 نحوه تسليم اعتراض    1354 اجتماعى مصوب تير ماه      تأمين قانون   45در اجراى ماده    
كيل جلـسات  و درخواست تجديدنظر و ترتيب رسيدگى و صـدور رأى و ابـالغ و تـش              

 قـانون  44 و 43 و 42هيأتهاى بدوى و تجديـدنظر تـشخيص مطالبـات موضـوع مـواد        
  . نامه خواهد بود مذكور به شرح مواد اين آيين

نحوه تسليم اعتراض كارفرمايان به ميزان حق بيمـه و متفرعـات آن جهـت               ـ  1ماده  
  :رسيدگى در هيأت بدوى به شرح زير خواهد بود

طالبه به كارفرما از سوى سازمان، در صورتى كه كارفرمـا بـه            ـ پس از ابالغ مورد م     1
تواند ظرف سى روز از تاريخ ابالغ مورد مطالبه، اعتراض            مى ميزان آن معترض باشد   

درج و مبلـغ  ) فرم شـماره يـك ضـميمه   (خود را در فرم اعتراض به ميزان حق بيمه        
 آن را همـراه بـا        پرداخت و رسيد   اجرايى ريال بابت هزينه رسيدگى به واحد        6000

    2.فرم تكميل شده، به شعبه يا نمايندگى ذيربط تسليم نمايد
هـاى سـازمان مكلفنـد اعتـراض منـدرج در فـرم را در دفتـر                  شعب و نمايندگي  ـ  2
، يـك   1ى وارده ثبت نموده و ضمن تعيين وقت رسيدگى در ذيل فرم شماره              ها    هنام

كارفرمـا، وكيـل يـا نماينـده وى در          حـضور   . نسخه از آن را به كارفرما ابالغ نمايند       

                                                 
نامـه    اين آيين5درباره ابطال بند ماده  اداري عدالت ديوان عمومي هيأت 11/7/1378 مورخ 280 شماره دادنامه ـ1

 و 1354 مـصوب  اجتمـاعى  تـأمين  قـانون  43 ماده در مقرر شرح به مقنن حكم اينكه به نظر - الف: دارد مي مقرر
 نمايندگان از مشخصى تعداد با بيمه حق مطالبات تشخيص هيأتهاى تشكيل ضرورت مفيد آن بعدى ىها اصالحيه
 در تقليل لحاظ به اعتراض مورد نامه آيين 5 ماده يك بند است، مذكور ماده در مندرج حقوقى و حقيقى اشخاص

 دوم قـسمت  به استناد با بنابراين. است خصوص اين در قانونگذار صريح حكم مغاير مذكور هيأتهاى تعداداعضاء
 انتقـال  و نقل باب در غيررسمى قراردادهاى اينكه به نظر - ب.گردد مى ابطال ادارى تعدال ديوان قانون 25 ماده

 بند مفاد است گرديده اعالم معتبر و نافذ شرطى و قيد گونه هيچ بدون 37 ماده شرح به قانون مشمول كارگاههاى
 خـاص  قيـود  و ايطشـر  تحقق به منوط را غيررسمى قراردادهاى اعتبار كه درآمد 137 بخشنامه ب قسمت 3-2 
 ديـوان  قـانون  25 مـاده  دوم قـسمت  استناد به و شود  مىداده تشخيص الذكر فوق ماده اطالق مخالف است كرده

 ».گردد مى ابطال ادارى عدالت
 .است گرديده منتفى درآمد جديد 1/9 بخشنامه موجب به هزينه پرداخت ـ2
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  . جلسه رسيدگى بالمانع است
الزحمـه رسـيدگى      در صورتى كه كارفرما كالً يا جزئاً ذيحق تشخيص داده شود حق           

    1.به حساب پرداخت حق بيمه وى منظور و يا مسترد خواهد شد
ـ  تواند اعتراض خود را به وسيله تلگراف يـا پـست سفارشـى دو      مىكارفرما تبصره 

در اين صورت تاريخ قبض پستى يـا تـاريخ        . قبضه به واحد مربوطه سازمان ارسال دارد      
  . شود قبض مخابره تلگراف، تاريخ اعتراض به مورد مطالبه سازمان محسوب مى

 نامه در خصوص تكاليف و اختيارات كارفرما        كليه مراحل موضوع اين آيين    ـ  2ماده  
يرد مشروط بر اينكه اين حق در وكالتنامـه         تواند توسط وكيل يا نماينده او صورت گ        مى

به هر حـال رسـيدگى بـه پرونـده توسـط هيأتهـا              . يا برگ نمايندگى تصريح شده باشد     
  . موكول به احراز هويت كارفرما يا وكيل يا نماينده او خواهد بود

 و  43تركيب هيأتهاى بدوى و تجديد نظر تشخيص مطالبات مطـابق مـواد             ـ  3ماده  
مدت نماينـدگى هـر يـك از اعـضا سـه سـال و               . اجتماعى خواهد بود   تأمين قانون   44

  . نمايد دبير هيأتها را سازمان رأساً تعيين مي. باشد معرفى مجدد آنان بالمانع مى
تعداد جلسات هيأتهاى بدوى و تجديدنظر توسـط رئـيس هيـأت مـديره و        ـ  4ماده  

  . مدير عامل تعيين خواهد شد
أتها و ترتيب رسيدگى و صدور رأى بـه شـرح           نحوه تشكيالت جلسات هي   ـ  5ماده  

  . زير خواهد بود
 نفر و هيأتهاى تجديدنظر بـا حـضور   3 حداقل رـ جلسات هيأتهاى بدوى با حضو 1

سـازمان مكلـف اسـت زمـان تـشكيل          . يابـد   مى  نفر از اعضاء رسميت    4حداقل  
  .2جلسات را به اطالع كليه اعضا برساند

ن حضور در جلسه بايد مراتب را در رابطـه بـا            هر يك از اعضا در صورت عدم امكا       ـ  2
 و در رابطه با هيأتهاى تجديدنظر به دبير هيأت          ها  هيأتهاى بدوى به شعبه يا نمايندگى     

  . مربوطه به نحوى اطالع دهند كه امكان حضور جانشين در جلسه هيأت ميسر باشد
ـ در صورت عدم حضور هر يـك از اعـضاى اصـلى جلـسات بـا شـركت عـضو                     3

  . ن تشكيل خواهد شدجانشي

                                                 
 .است گرديده منتفى درآمد جديد 1/9 بخشنامه موجب به هزينه پرداخت ـ1
 ذيـل  در كه ، عدالت اداريديوان عمومى هيأت 11/7/1387 مورخ 280 شماره دادنامه«به موجب 5 ماده 1 بند ـ2

 .»است شده ابطال است آمده نامه آيين اين عنوان
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ـ در صورتى كه هر يك از اعضا هيأتها سه جلسه متوالى يا شش جلـسه متنـاوب                   4
در سال بدون عذر موجه از حضور در جلسات هيأتها خوددارى نمايـد سـازمان              

  . تقاضاى جانشين او را از مراجع مربوطه خواهد نمود
يـر هيـأت پـس از       ـ عدم حضور غيرموجه هر يك از اعضا هيأتها طبق گـزارش دب            5

و اداره  ) در مورد هيأتهـاى بـدوى     (كسب نظر رئيس هيأت به شعبه يا نمايندگى         
 ايـن   4با رعايت بنـد     ) در مورد هيأتهاى تجديدنظر   (هيأتهاى تشخيص مطالبات    

  . ماده جهت تعيين جانشين اعالم خواهد شد
واهـد  ـ تصميمات هيأتهاى بدوى و تجديدنظر با اكثريت آراء اعضا حاضر نافـذ خ          6

  . 1بود
ـ صورتجلسه رسيدگى و رأى يا قرار صادره بايد به امضاء كليه اعـضا حاضـر در                 7 

اى كـه     در صورتى كه رأى يا قرار به اكثريت صادر شود در نـسخه            . جلسه برسد 
شود نظر اقليت به طور مشروح و مستدل نوشته خواهد            در سازمان نگهدارى مى   

فقط اعضاء اقليت با ذكر كلمه اقليـت        شد و در ساير نسخ نظر اقليت درج نشده          
  . رأى را امضاء  خواهند كرد

نويس رأى اعضا هيأت تجديـدنظر تغييـر كنـد       ـ در صورتى كه پس از امضاء پيش       8
عضو جديد موظف است پاكنويس رأى را به جاى عـضو سـابق بـا ذكـر كلمـه                   

  . امضاء نمايد» االصول علي«
  :باشد ر هيأتها به شرح زير مى براى طرح دها  هگردش كار پروندـ 6ماده 

تواند تا قبل از طرح پرونده در هيأتهـا، مـدارك و اسـناد خـود را بـه                     مى ـ كارفرما 1
  .  ذيربط جهت ضبط در پرونده تسليم نمايداجرايىواحد 

ـ اعتراضات وارده به ترتيب تاريخ ثبت آنها در دفتر هيأت رسيدگى و در صـورت                2
سب تشخيص سازمان، پرونـده مـورد نظـر    ضرورت تسريع در تعيين تكليف، ح 
  . خارج از نوبت رسيدگى خواهد شد

  :وظايف و اختيارات و ترتيب رسيدگى هيأت بدوى به شرح زير استـ 7ماده 
 تـأمين  قـانون    45 و   43ـ هيأت بدوى از وظـايف و اختيـارات مـصرحه در مـواد               1

                                                 
 احـراز  لحـاظ  بـه  8/3/1379 مـورخ  ادارى عـدالت  ديوان عمومى هيأت 107 شماره دادنامه موجب به بند اين ـ1

 .است شده ابطال 43 ماده اب مغايرت
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  .نمايد اجتماعى تبعيت مي
رما و بررسى و مطالعه محتويات پرونـده و         ـ هيأت بدوى با توجه به اعتراض كارف       2

در صورت حضور كارفرما پس از استماع توضيحات وى مبادرت به صدور رأى             
  . يا قرار خواهد نمود

ـ شعبه يا نمايندگى موظف است حداكثر ظرف يك ماه با توجه به قرار صادره بـه                 3
هيـأت بـدوى     به همراه پرونـده مربوطـه بـه          كتباًپرونده رسيدگى و نتيجه امر را       

  . ارسال نمايد
ـ هنگام ابالغ رأى هيأت بدوى بايـستى در ورقـه ابـالغ رأى، مراتـب قطعيـت يـا           4

  . امكان اعتراض صراحتاً ذكر شود
نحوه تسليم اعتراض كارفرمايان و سـازمان بـه رأى هيـأت بـدوى جهـت                ـ  8ماده  

  :رسيدگى در هيأت تجديدنظر به شرح زير خواهد بود
 000/500/1 هيأت بدوى در صورتى كه مورد مطالبـه بـيش از             ـ پس از ابالغ رأى    1

بوده و كارفرما، سازمان و يا هر دو به ميزان مورد مطالبـه معتـرض باشـند                  1ريال
» فرم اعتراض بـه رأى هيـأت بـدوى   « روز از تاريخ ابالغ رأى،   20ظرف  بايستى  

  . ايندرا تكميل و به واحد ابالغ كننده رأى تسليم نم)  ضميمه2فرم شماره (
 بدوى از سوى كارفرما صورت گرفته باشد     تـ در صورتى كه اعتراض به رأى هيأ       2

 در هيـأت تجديـدنظر بـه        "هزينه رسيدگى " ريال بابت    000/12كارفرما بايستى   
 فـرم   )الـف و ب   ( پرداخته و رسيد آن را همراه با تكميل قـسمت            اجرايىواحد  
  . 2 به واحد مزبور تسليم نمايد2شماره 

ورتى كه اعتراض به رأى هيأت بـدوى از سـوى سـازمان صـورت گيـرد                 ـ در ص  3 
 ذكر  »2« فرم شماره    )ب(سازمان مكلف است داليل خود را مشروحاً در قسمت          

سـازمان مكلـف اسـت بـا دعـوت از           .  فرم را نيز تكميل نمايـد      )الف(و قسمت   
  . كارفرما نسبت به طرح اعتراض سازمان در هيأت تجديدنظر اقدام نمايد

                                                 
 جديـد 2/9 بخـشنامه  و اجتمـاعى  تأمين قانون 43 ماده به :يافته افزايش ريال 000/500/1 به ريال000/200 از ـ1

  .شود رجوع درآمد
 انجـام  2 شـماره  فـرم  )ب و الـف ( قـسمت  تكميل صرفاً و است منتفى درآمد جديد 1/9 بخشنامه موجب به ـ2

 .شود مى
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ر صورتى كه هم كارفرما و هم سازمان به رأى هيأت بدوى معترض باشند هـر                ـ د 4
  .  را جداگانه تكميل خواهند نمود»2 «يك فرم شماره

فـرم اعتـراض بـه رأى هيـأت         «ـ تاريخ اعتراض كارفرما و يا سازمان، تاريخ ثبـت           5
  .  خواهد بود)1(در سازمان با رعايت تبصره ماده » بدوى

به سازمان همان تـاريخ صـدور فـرم اعـالم رأى هيـأت بـدوى        ـ تاريخ ابالغ رأى     6
  .خواهد بود

وظايف و اختيارات هيأت تجديدنظر و ترتيب رسيدگى آن بـه شـرح زيـر               ـ  9ماده  
  :است
 تـأمين  قـانون    45 و   44ـ هيأت تجديدنظر از وظايف و اختيارات مصرحه در مواد           1

  . نمايد اجتماعى تبعيت مي
ه اعتراض كارفرما به رأى هيـأت بـدوى و مطالعـه و             ـ هيأت تجديدنظر با توجه ب     2

بررسى محتويات پرونده و استماع توضيحات معترض يا معترضـين در صـورت             
  .حضور، مبادرت به صدور رأى يا قرار خواهد نمود

ـ قرارهاى صادره توسط هيأت تجديدنظر به سازمان ابالغ و سازمان مكلف اسـت              3
قرار را اجرا و بـه هيـأت مربوطـه همـراه بـا               ماه از تاريخ ابالغ،      2حداكثر ظرف   

  . پرونده اعاده نمايد
 8 مـاده    2 و بند    1 ماده   1موضوع بند   (تجديدنظر در ميزان هزينه رسيدگى      ـ  10ماده  
  . 1توسط هيأت مديره انجام خواهد گرفت) نامه اين آيين
 در مواردى كه شخص حقوقى از ارائه اسناد و مـدارك خـوددارى و يـا از                ـ  11ماده  

 قـانون  40 و 39انجام بازرسى جلوگيرى كند و سازمان حق بيمه مربوطه را طبـق مـواد            
 اجتماعى تعيـين و مطالبـه نمايـد، در صـورت احـراز موضـوع توسـط هيأتهـاى                    تأمين

  . تشخيص مطالبات، بدهى جزئاً يا كالً قابل تغيير نخواهد بود
  . ر باشدآراء صادره توسط هيأتها بايد داراى خصوصيات زيـ 12ماده 

  . ـ رأى هيأتها بايد موجه و مدلل بوده و قاطع اختالف باشد1
ـ در مواردى كه رأى هيأتها مبهم تشخيص داده شود مراتب به هيأتهاى صادركننده      2

                                                 
  .ندارد موضوعيت 10 ماده درآمد جديد 1/9 مهبخشنا موجب به ـ1
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  . رأى منعكس و هيأتها مكلفند به موضوع رسيدگى نمايند
ن رخ  ت بـي  ـ هرگاه در تنظيم رأى اشتباه در حساب يا سهو قلم و يا ساير اشـتباها               3

  . بايست رأى را اصالح نمايد دهد هيأت مى
  :رأى هيأتها بايد شامل نكات و موارد زير باشدـ 13ماده 

  . ـ شماره و تاريخ صدور رأى1
  . ـ نام و نشانى و مشخصات كامل كارفرما يا كارفرمايان2
   .)در صورت ارائه برگ وكالت يا نمايندگى(ـ نام وكيل يا نماينده كارفرما 3
  .  نام و مشخصات كامل كارگاه با ذكر نوع فعاليت آنـ4
  . ـ نام واحد سازمانى ارجاع كننده پرونده به هيأت5
  .ـ مشخصات هيأت صادركننده رأى6
  . ـ خالصه جريان پرونده و مفاد اعتراض كارفرما يا سازمان7
شماره و تاريخ صدور برگ اعالم بـدهى و تـاريخ ابـالغ آن بـه كارفرمـا و                   ـ  8

ى وارده واحـد    هـا     ه ثبت فرم اعتراض كارفرما يا سـازمان در دفترنامـ          تاريخ
  . اجرايى

  :ب ـ تصميم هيأت
  :شود بايد حاوى نكات زير باشد تصميم هيأت كه در قسمت آخر نوشته مى

  . ـ تصميم قطعى در مورد حق بيمه1
  . ـ تصميم قطعى در مورد جرائم و خسارات تأخير2

  :تها به شرح زير استنحوه ابالغ آراء هيأـ 14ماده 
در موقع ابالغ بايد يك نـسخه     . ـ آراء صادره بايد به سازمان و  كارفرما ابالغ گردد          1

از رأى به كارفرما تسليم و نسخه دوم كه به رؤيت رسيده است جهت اقـدام بـه                 
  . سازمان اعاده شود

اى انتظـامى   ـ ابالغ رأى به كارفرما به وسيله مأمور ابالغ سازمان يا به وسيله نيروه             2
و بر اساس ضوابطى كه در قانون آيين دادرسى مدنى براى ابـالغ حكـم محـاكم                 

    1.مقرر گرديده است، انجام خواهد گرفت

                                                 
 21/1/1379مصوب مدنى امور در انقالب و عمومى دادگاههاى دادرسى آيين قانون 83 ـ 67 مواد :نك ـ1
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  :در موارد زير به اعتراض كارفرما رسيدگى نخواهد شدـ 15ماده 
فاقد نام و نام خـانوادگى، امـضاء يـا مهـر يـا اثـر                » فرم اعتراض «ـ در مواردى كه     1

  . رفرما و تاريخ باشدانگشت كا
  . ـ در مواردى كه ادعاى وكالت يا نمايندگى معترض قابل احراز نباشد2

باشـد در دويـست و شـصت و            ماده و يك تبصره مى     15نامه كه مشتمل بر       اين آيين 
 اجتماعى بـه تـصويب رسـيد و         تأمين شوراى عالى    24/5/1373چهارمين جلسه مورخ    

 اجرايـى نامه بـه واحـدهاى        ز تاريخ ابالغ اين آيين     ا 7/11/1354نامه مصوب مورخ      آيين
  . گردد سازمان ملغى مى

 تأمينقانون  )81(ماده  )1(نامه اجرايى قانون الحاق يك تبصره به بند  ـ آيين19
  )8/12/1375(اصالحى  و) 6/4/75( مصوب اجتماعى 

 مـورخ  20003/51 بنا بـه پيـشنهاد شـماره    6/4/1375هيأت وزيران در جلسه مورخ  
ماده واحـده قـانون الحـاق       ) 1( و به استناد تبصره      اجتماعى    تأمين سازمان   12/10/1374

نامـه    ـ آيـين  1374 ـ مـصوب   اجتمـاعى   تـأمين قـانون  ) 81(مـاده  ) 1(يك تبصره به بند
  :اجرايى قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود

انـد و بـه تبـع آن          دههمسران بيمه شدگان متوفى كه مجدداً ازدواج دايم كر        ـ    1ماده  
مستمرى آنها قطع شده است، از تاريخ فوت شوهر دوم مجـدداً و بـا رعايـت مقـررات                   

  .شوند مربوط از مستمرى ياد شده برخوردار مى
ـ   تـأمين  مستمرى آن دسته از همسران بيمه شدگان متوفى كه مشمول قـانون  تبصره 

 قـانون فـوت كـرده اسـت، در      بوده و شوهر دوم آنها قبل از تاريخ اجراى اين        اجتماعى  
صورتى كه شوهر دايم ديگرى اختيار نكرده باشند، حسب درخواسـت كتبـى ايـشان از                

   1.شود تاريخ فوت شوهر دوم پرداخت مى
نامـه شـامل فـوت همـسر سـوم و بعـد از آن              مستمرى موضوع اين آيـين    ـ    2ماده   
  . مثبته استمالك تشخيص و شناسايى شوهر دوم و فوت او مدارك رسمى. شود نمى

حق بيمـه  %) 3(بار مالى ناشى از اجراى اين قانون صرفاً از محل سه درصدـ  3ماده  
                                                 

 حـسب  «عبـارت  بـه  »كتبى درخواست ارائه و مراجعه تاريخ از« عبارت ،8/12/75 مصوب اصالحيه موجب به ـ1
 است يافته تغيير »دوم شوهر فوت تاريخ از ايشان كتبى درخواست
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ى سـهم   هـا     هشود و سازمان برنامه و بودجه موظف است حق بيمـ             مى تأمينسهم دولت   
الحساب در بودجه كـل كـشور منظـور و بـه حـساب       دولت را همه ساله و به طور علي      

  . كند واريزاجتماعى  تأمينسازمان 

 اجتماعى در مورد تأمين قانون 40نامه ضوابط و نحوه اعمال ماده  ـ آيين20
شوراى عالى  5/4/1378دهند مصوب  نمي اشخاص حقوقى كه دفاتر قانونى ارائه
   اجتماعىتأمين

اشخاص حقوقى كه از ارائه دفاتر قانونى به سازمان خوددارى و در تمام يـا               ـ  1ماده  
الى صورت مزد و حقوق و حق بيمـه كاركنـان خـود را بـه                برخى از ماههاى هر سال م     

 قانون منحصراً براى سال     40سازمان ارسال و پرداخت نكرده باشند، مشمول اعمال ماده          
  .گيرند مالى و يا ماههاى مذكور قرار مى

ى مالياتى كـه    ها    هحوزدستمزد كاركنان اشخاص حقوقى مذكور موجود در        ـ    2ماده  
يفى تعيين و دريافـت گرديـده اسـت در هـر سـال مـالى مبنـاى          براساس آن ماليات تكل   

  .گيرد الرأس قرار مى محاسبه و مطالبه حق بيمه آنان به صورت علي
ـ   در مواردى كه دستمزد مبناى پرداخت ماليـات تكليفـى در حـوزه ماليـاتى     تبصره 

ى حقـوق و    هـا     هموجود نباشد و يا امكان دسترسى بـه آن وجـود نداشـته باشـد، هزينـ                
ى مرتبط با آنها مندرج در اظهارنامـه ماليـاتى شـخص حقـوقى              ها    هستمزد و ساير هزين   د

موجود درحوزه مالياتى مربوط به سال مالى موردنظر، مبناى محاسبه و مطالبه حق بيمـه               
  .گيرد به صورت على الرأس قرار مى

رج ى دستمزد از طـرق منـد    ها    هدر كليه مواردى كه امكان دسترسى به هزين       ـ    3ماده  
ى هـا    اجتماعى مجاز است با بررسـى      تأمين و تبصره آن ميسر نگردد، سازمان        2در ماده   

بردارى كارگاه، تعـداد كاركنـان آن در سـال يـا          كارشناسى و با درنظر گرفتن پروانه بهره      
ماههايى كه صورت مزد و حقوق و حق بيمه ارسال و پرداخت نموده است و عنداللزوم 

كنان شاغل در فعاليتهاى مشابه، تعداد كاركنان شخص حقـوقى را         با استفاده از تعداد كار    
الـرأس از   در اين حالت دستمزد مبناى محاسبه حق بيمه بـه صـورت علـي          . تعيين نمايد 

  .آيد رابطه زير به دست مي

، 2در جمع حداقل و حداكثر دستمزد ماهانه مشمول كسر حق بيمه زمـان محاسـبه ضـرب     «
در تعداد كاركنان برآورد شده و تعداد ماههاى مـورد نظـر             بنتيجه آن تقسيم بر سه سپس ضر      
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  »سال مالى
نهمين جلسه   و يك تبصره دردويست و نود      ماده 4نامه مشتمل بر      اين آيين ـ    4ماده  

  . به تصويب رسيد5/4/1378 اجتماعى مورخ تأمينشورايعالى 

 ملحق اتباع كشورهاى نامه نرخ و مأخذ حق بيمه حوادث ناشى از كار ـ آيين21
  14/6/1380المللى كار مصوب  سازمان بين )19(نامه شماره  شده به مقاوله

 مـورخ   28608/52 بنا به پيشنهاد شـماره       14/6/1380هيأت وزيران در جلسه مورخ      
 اجتماعى و به استناد تبصره الحاقى به اليحه قـانونى اصـالح             تأمين سازمان   17/3/1379

نامـه نـرخ و مأخـذ حـق بيمـه        ـ آيـين  1378  اجتماعى ـ مـصوب  تأمينقانون ) 5(ماده 
سـازمان  ) 19(نامـه شـماره       حوادث ناشى از كار اتباع كشورهاى ملحق شده بـه مقاولـه           

  :المللى كار را به شرح زير تصويب نمود بين
سـازمان  ) 19(نامـه شـماره       كليه اتبـاع كـشورهاى ملحـق شـده بـه مقاولـه            ـ  1ماده  

ات مربوط در ايران به كار اشتغال دارنـد در مقابـل   المللى كار كه طبق قوانين و مقرر  بين
  :گيرند  حوادث ناشى از كار تحت پوشش حمايتهاى زير قرار مى

  . الف ـ خدمات درمانى تا بهبود حادثه ديده
  .ب ـ غرامت دستمزد

  . پ ـ غرامت نقص عضو
  .ت ـ از كارافتادگى جزيى

  . ث ـ از كارافتادگى كلى ناشى از كار
  .  حادثه ناشى از كارج ـ فوت در اثر

ـ  ى امور خارجه و كار و امور اجتماعى مكلفند كشورهاى ملحق ها  هوزارتخان تبصره 
 اجتماعى ـ كه  تأمينالمللى كار را به سازمان  سازمان بين) 19(نامه شماره  شده به مقاوله

  .شود ـ معرفى نمايند نامه سازمان ناميده مى از اين پس دراين آيين
رت وقوع حادثه ناشى از كار، كارفرما مكلف است اقدامات اوليه را            در صو ـ  2ماده  

براى جلوگيرى از تشديد وضع حادثه ديده به عمـل آورد و مراتـب را ظـرف سـه روز                
در صورتى كه كارفرما بابـت اقـدامات        . ادارى به صورت كتبى به اطالع سازمان برساند       

ى جـارى   هـا     هياده شده را طبق تعرف    ى  ها    هاى شده باشد سازمان هزين      اوليه متحمل هزينه  
  . نمايد  مىخود پرداخت

در صورتى كه ثابت شود وقوع حادثـه ناشـى از كـار در اثـر عـدم رعايـت              ـ تبصره
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مقررات حفاظت فنى و بروز بيمارى ناشى از عدم رعايت مقررات بهداشتى و احتيـاطى       
ى مربـوط بـه   هـا   هينـ الزم از طرف كارفرما يا نمايندگان كارفرما بوده اسـت سـازمان هز   

 تـأمين قـانون   ) 66(پـردازد و طبـق مـاده           و غيـره را مـى      هـا   معالجه، غرامات، مستمرى  
  . نمايد  مىى ياد شده را از كارفرما وصولها  ه ـ هزين1354اجتماعى ـ مصوب 

نامـه را بـه كـار     كارفرمايانى كه اتباع كشورهاى موضوع ماده يك اين آيـين       ـ  3ماده  
نويسى كاركنان ياد شده نزد سازمان اقدام و مـادامى كـه             سبت به نام  گمارند مكلفند ن    مى

ايـن  ) 4(اتباع خارجى نزد آنان اشتغال دارند حق بيمـه آنـان را همـه ماهـه طبـق مـاده                     
  . نامه پرداخت نمايند آيين

 حقوق و مزاياى پرداخـت شـده        %)3(نامه    نرخ حق بيمه مشموالن اين آيين     ـ  4ماده  
ه توسط كارفرما از حقوق و مزاياى تبعه بيگانه كسر و به سـازمان            به آنان است كه هر ما     

  . شود پرداخت مى

  

 تأمين  قانون8ماده  نامه ادامه بيمه به طور اختيارى موضوع تبصره ـ آيين22
عالى  شوراي 20/11/1386اصالحى مورخ  و 26/6/1385اجتماعى مصوب 

  اجتماعى تأمين
 اجتمـاعى مـصوب     تـأمين ل مندرج در قـانون      افرادى كه به عللى غير از عل      ـ  1ماده  

 از رديـف بيمـه شـدگان    1354 اجتماعى مصوب تيرماه   تأمين و قانون    1339ارديبهشت  
الـذكر مـشمول بيمـه بازنشـستگى          خارج شده يا بشوند در صورتى كه طبق قوانين فوق         

ررات توانند با توجه به مق  روز سابقه پرداخت حق بيمه مى     30باشند، با دارابودن حداقل     
   1.نامه بيمه خود را به صورت اختيارى ادامه دهند اين آيين

نامه بـراى اسـتفاده از تعهـدات          سهم حق بيمه متقاضيان موضوع اين آيين      ـ    2ماده   
 اجتماعى بابت بيمه بازنشستگى، فوت و ازكارافتـادگى و همچنـين            تأمينموضوع قانون   

 قـانون   8قانون برابر تبصره مـاده       3ماده  ) ب(و  ) الف(بابت حمايتهاى موضوع بندهاى     
  .باشد مى% 26مجموعاً 

حق بيمه مربوط به حمايتهاى موضوع اين مـاده         %) 3(پرداخت سه درصد      ـ1تبصره  

                                                 
 .است روزشده 360 جايگزين روز 30 عبارت اجتماعى تأمين عالى شوراى20/11/1386 مورخ اصالحيه موجب به ـ1
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  . اجتماعى به عهده دولت خواهد بودتأمين قانون 28براساس ماده 
 اجتماعى مكلف است ترتيب معاينه پزشكى كليه متقاضيان         تأمينسازمان    ـ2تبصره  

   1.يمه اختيارى را قبل از انعقاد قرارداد بدهدب
 مـاه فاصـله در      9كليه متقاضيان بيمه اختيارى كه در تاريخ تقاضا بيش از           ـ    3تبصره  

پرداخت حق بيمه آنان به هر دليل به وجود آمده باشد، بدواً مورد معاينه پزشـكى قـرار                  
  .گيرند مى

 سـازمان قبـل از درخواسـت        بيمه شدگانى كه طبق گواهى پزشك معتمد      ـ    4تبصره  
تواننـد از حمايـت مربـوط بـه           شـوند، نمـى     بيمه اختيارى ازكارافتاده تشخيص داده مـى      

   2.مند شوند ازكارافتادگى بهره
چنانچه متقاضى در بدو قرارداد به بيمارى يا عارضه خاصى مبتال باشـد در              ـ    5 تبصره  

گردد كه به بيمارى يا عارضه يـا        تواند از مستمرى ازكارافتادگى كلى برخوردار         مى صورتى
  .نقص عضو ديگرى عالوه بر بيمارى، عارضه يا نقص عضو اوليه دچار شده باشد

متقاضيان بيمه اختيارى و افراد تحت تكفل آنـان در اسـتفاده از خـدمات               ـ    6تبصره  
سـازمان هيچگونـه    . درمانى بايد بدواً با معرفى سازمان مورد معاينه پزشكى قرار گيرنـد           

گردد، نخواهـد   يى كه مربوط به قبل از انعقاد قرارداد مى    ها  ى در قبال درمان بيمارى    تعهد
 سـال از  2 سال سابقه پرداخت حق بيمـه دارنـد و كمتـر از              5كسانى كه حداقل    . داشت

 سال تمام سابقه    10تاريخ قطع ارتباط آنان با سازمان گذشته باشد و همچنين كسانى كه             
  .باشند  از شمول اين تبصره مستثنى مىپرداخت حق بيمه داشته باشند

 10نامه براى كـسانى كـه بـيش از      مبناى پرداخت حق بيمه مشمولين اين آيينـ 3ماده  
سال سابقه پرداخت حق بيمه دارند عبارت اسـت از ميـانگين مبنـاى پرداخـت حـق بيمـه                    

ـ               360آخرين   ر اينكـه    روز قبل از تاريخ ثبت تقاضاى ادامه بيمه به طور اختيارى مـشروط ب
مبنـاى  . مبلغ مزبور كمتر از حداقل دستمزد مبناى پرداخت حـق بيمـه زمـان تقاضـا نباشـد               

 سال سابقه پرداخت حق بيمه دارند به انتخـاب  10پرداخت حق بيمه مشمولينى كه كمتر از      

                                                 
 .است شده حذف تبصره متن از قبل »قانون 90 ماده موجب به« عبارت20/11/1386 مورخ اصالحيه موجب به ـ1
 »...ازدرخواست قبل« عبارت از پيش »پزشكى كميسيون نظر طبق« عبارت 20/11/1386مورخ اصالحيه موجب به ـ2

 .است شده  آنجايگزين »سازمان معتمد پزشك گواهى طبق« عبارت آن جاى به و است شده حذف
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   1.متقاضى بين حداقل و حداكثر دستمزد شاغلين خواهد بود
ى كه طبق مقررات مصوب شوراى عالى ابتداى هر سال به ميزان درصد از  ـ  هتبصر

گردد، مبنـاى كـسر حـق بيمـه، بيمـه شـدگان               كار به سطوح دستمزد شاغلين اضافه مى      
  .يابد افزايش مى

بيمه از حداقل دستمزد كمتر و از حـداكثر دسـتمزد            در هر حال مبناى پرداخت حق     
  . اجتماعى بيشتر نخواهد بودتأمينمصوب شوراى عالى 

 مـاه از تـاريخ ثبـت درخواسـت          2 اجتماعى حداكثر ظـرف      مينتأسازمان  ـ    4ماده  
متقاضى در دفتر شعبه يا نمايندگى مكلف است استحقاق يا عدم اسـتحقاق وى جهـت                

  . به متقاضى اعالم نمايدكتباًاستفاده از بيمه اختيارى را مشخص و مراتب را 
 ز فرصت  رو 20متقاضى از تاريخ اعالم موافقت سازمان به وى حداكثر          ـ    5ماده  

اى كه تقاضاى خود را به آن تسليم          دارد جهت انعقاد قرارداد بيمه اختيارى به شعبه       
تـاريخ  . ا امضاء قرارداد حق بيمه مربوطه را پرداخت نمايـد         بنموده است مراجعه و     

شروع بيمه اختيارى حـداكثر از تـاريخ ثبـت تقاضـا در دفتـر شـعبه يـا نماينـدگى                     
  .باشد مى

تيارى مكلف است، بعد از انعقاد قرارداد، حق بيمه مربوطه          بيمه شده اخ  ـ    6ماده  
را ماهانه پرداخت نمايد، در غير اين صـورت قـرارداد منعقـده باطـل و ادامـه بيمـه                    
موكول به ارائه درخواست مجدد و انعقاد قرارداد جديد با رعايت كليه شرايط مقـرر               

 موعد مقرر نـسبت بـه       در صورتى كه متقاضى خارج از     . نامه خواهد بود    در اين آيين  
پرداخت حق بيمه اقدام نموده باشد مبلغ پرداختى پس از كسر هزينـه ادارى مـسترد                

  .خواهد شد
 در صورتى كه پرداخت حق بيمه از طرف بيمه شده متوقـف گـردد و بـين                  ـ تبصره

 ماه فاصله ايجاد نشده باشـد،       3تاريخ قطع پرداخت حق بيمه و پرداخت مجدد بيش از           
تواند حق بيمه معوقه را به سازمان پرداخـت نمايـد در غيـر ايـن صـورت           مى بيمه شده 

ارتباط بيمه شده با سازمان قطع و ادامه بيمه وى موكول به تسليم درخواسـت مجـدد و                  
  .موافقت سازمان خواهد بود

                                                 
 .است گرديده الحاق20/11/1386 مصوبه موجب به …»بيمه حق پرداخت مبناى« از اخير عبارت ـ1
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 شرايط برقرارى هر يك از تعهدات مورد قرارداد و ميزان آن عيناً به ترتيب               ـ 7ماده  
  . اجتماعى و تغييرات بعدى آن خواهد بودتأمينانون تعيين شده در ق

در ...) غرامت دستمزد، كمـك بـاردارى و كمـك ازدواج و          (تعهدات كوتاه مدت    
مـورد تعهـد    )  درصـد  26با در نظر گرفتن ميزان حق بيمـه بـه مأخـذ             (اين نوع بيمه    

  .باشد نمى
 55ان و زنان حداكثر سن پذيرش تقاضاى متقاضى بيمه اختيارى براى مرد  ـ1تبصره  

   1.سال تمام در تاريخ ثبت تقاضا خواهد بود
در صورتى كه سن متقاضى در زمان ثبت تقاضا بيش از سنين مذكور باشد پـذيرش                
درخواست وى منوط به داشتن سابقه پرداخت حق بيمه قبلى معادل مدت مـازاد سـنى                

  .مقرر خواهد بود
ـ 2تبصره    در اجـراى    يـك بـار   كـه   كليـه بيمـه شـدگان متقاضـى بيمـه اختيـارى               ـ

نامه قرارداد تنظيم و حق بيمه پرداخـت نمـوده باشـند،              ى مربوطه و اين آيين    ها    هنام  آيين
باشند بدون رعايت شرط سنى و با رعايت سـاير مقـررات            حداكثر تا سه مرتبه مجاز مى     

  .نامه، قرارداد مجدد تنظيم نمايند اين آيين
 سال سابقه پرداخـت حـق بيمـه         10اقل  كليه بيمه شدگان متقاضى كه حد       ـ3تبصره  

  .داشته باشند، از اعمال شرط سنى معاف خواهند بود
 اجتمـاعى يـا     تـأمين كارگاههاى مشمول قانون    بيمه شدگان اختيارى كه در    ـ    8ماده  

يابند قرارداد بيمه اختيارى آنان ملغى و ادامه  اى اشتغال مى ساير صندوقهاى حمايتى بيمه  
  .نوط به انعقاد قرارداد جديد خواهد بودپرداخت بيمه اختيارى م

نامـه طبـق مقـررات        بيمه اختيارى بيمه شدگانى كه قبل از اجراى اين آيين         ـ    9ماده  
 اجتمـاعى و يـا بـه        تـأمين  شوراى عالى    8/10/1380 و   8/8/1364ى مصوب   ها    هنام  آيين

 تطبيق 1386نامه از اول سال  نحوى از انحاء برقرار گرديده است، طبق مقررات اين آيين      
  .يابد  مىو بيمه آنان ادامه

 بـه تـصويب   26/6/85 تبـصره در تـاريخ     11 مـاده و     10نامـه در      اين آيين ـ    10ماده  
  .باشد  قابل اجرا مى1/8/1385 اجتماعى رسيده و از تاريخ تأمينشوراى عالى 

                                                 
 و سال 45 دانرم براى« جايگزين »سال 55 زنان و مردان براى «رتعبا20/11/1386 مورخ اصالحيه موجب به ـ1

 .است شده تمام »سال 40 زنان براى
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) 2(اصالح تبصره  ماده واحده قانون) ب( جزء 5نامه اجرايي بند  ـ آيين23
قانون ) 79(و تبصره ماده ) 77(و ) 72(قانون اصالح مواد ) 76(ماده الحاقي 
 – 1371مصوب ) 76( و الحاق دو تبصره به ماده 1354 اجتماعي مصوب تأمين

  )26/12/1385مصوب  (1380مصوب 
 77197 بنـا بـه پيـشنهاد مـشترك شـماره            26/12/85هيئت وزيران در جلسه مورخ      

، بهداشت، درمان و آموزش پزشكى      امور اجتماعى و  ى كار   ها    ه وزارتخان 28/6/85مورخ  
ماده واحده قانون اصالح تبصره ) ب(جزء ) 5( اجتماعى و به استناد بند  تأمينو سازمان   

 تـأمين قانون  ) 76(و تبصره ماده    ) 77(و  ) 72(قانون اصالح مواد    ) 76(الحاقى ماده   ) 2(
 1380مـصوب  1371 مـصوب ) 76( و الحاق دو تبصره به مـاده   1354اجتماعى مصوب   

  :نامه اجرايى بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود آيين
آوركارهايى است كه در آن عوامل فيزيكى، شيميايى،          كارهاى سخت و زيان   ـ  1ماده  

مكانيكى، بيولوژيكى محيط كار غير استاندارد بوده و در اثر اشتغال بيمه شده تنـشى بـه                 
شود كـه نتيجـه آن        در وى ايجاد مى   ) سمى و روانى  ج(مراتب باالتر از ظرفيتهاى طبيعى      

  .بيمارى شغلى و عوارض ناشى از آن باشد
  :شوند آور موضوع اين ماده به دو گروه تقسيم مى مشاغل سخت و زيان

آور بـا ماهيـت شـغلى وابـستگى دارد امـا       الف ـ مشاغلى كه صفت سخت و زيـان  
تدابير فنى مناسـب توسـط كارفرمـا        توان با به كارگيرى تمهيدات بهداشتى، ايمنى و           مى

  .آورى آنها را حذف نمود سختى و زيان
آور بوده و با به كارگيرى تمهيدات بهداشـتى،   ب ـ مشاغلى كه ماهيتاً سخت و زيان 

آورى آنها كاهش يافتـه ولـى كماكـان           ايمنى و تدابير فنى توسط كارفرما، سخت و زيان        
  .گردد آورى آنها حفظ مى سخت و زيان

 كارگران موضوع قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقالب اسـالمي ايـران و             -تبصره
 و  -1367 مـصوب    -آور  جنگ تحميلـي و معلـولين عـادي و شـاغلين سـخت و زيـان               

 كـه شـاغل در      -1368 مـصوب    -اصالحات بعدي آن  و قانون حفاظت در برابر اشـعه          
هـا   ها، بانك  شهرداريهاي دولتي،  ها، مؤسسات و شركت     وزارتخانه(هاي اجرايي     دستگاه

باشـند، در مـورد    مـي ) ها مـستلزم ذكـر نـام اسـت     هايي كه شمول حكم بر آن  و سازمان 
نامـه خواهنـد      آور مشمول اين آيـين      بازنشستگي پيش از موعد در مشاغل سخت و زيان        
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اجراي اين تبصره در مورد نيروهاي مسلح منوط به اذن مقام معظم فرمانـدهي كـل                . بود
  ١.باشد قوا مي

و نـوع آن گـروه      ) 1(آور بودن مشاغل موضـوع مـاده          تعيين سخت و زيان   ـ  2ماده  
حسب درخواسـت كـارگر، كارفرمـا، تـشكلها، وزارت بهداشـت و             » ب«و گروه   » الف«

 اجتماعى در هـر  تأمين و سازمان امور اجتماعى درمان و آموزش پزشكى، وزارت كار و     
 شرايط كار توسط كارشناسان بهداشـت       كارگاه با بررسى سوابق، انجام بازديد و بررسى       

امـور  اى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و بازرسان كار وزارت كـار و                 حرفه
 نامـه   آيـين ى بدوى و تجديد نظر استانى موضوع اين         ها    ه توسط كميت  تأييد و با    اجتماعى
  . گيرد انجام مى

ـ   كـه اسـتاندارد حـدود    نامـه  اين آيـين  )1(ماده » الف«در موارد مشمول بند  تبصره 
تماس شغلى عوامل بيمارى زا و سخت وزيان آور وجود دارد اتخاذ تـصميم قطعـى در                 

اى وزارت بهداشت،     گيرى و اظهار نظر كارشناسان بهداشت حرفه         مستلزم اندازه  ها    هكميت
  .درمان و آموزش پزشكى و يا ساير مراكز داراى مجوز از وزارتخانه ياد شده است

نامـه تمـام يـا        فرمايان كارگاههاى داير كه از تاريخ تصويب ايـن آيـين          كارـ    3ماده  
برخى از مشاغل آنها در كميته بدوى و تجديدنظر استانى يا شوراى عالى حفاظت فنـى،         

شود مكلفند ظرف دو سال از تاريخ ابـالغ تـصميم             آور شناخته شده يا مى      سخت و زيان  
ازى عوامـل و شـرايط محـيط كـار          قطعى كميته يا شورا حسب مورد نسبت به ايمن سـ          

ى مربـوط   هـا     هنامـ   مطابق حد مجاز و استانداردهاى مشخص شده در قانون كار و آيـين            
و سـاير قـوانين موضـوعه در ايـن زمينـه اقـدام و               ) مصوب شوراى عالى حفاظت فنى    (

را حـذف و نتيجـه را    ) 1(مـاده   » الـف «آورى مشاغل موضوع بنـد        صفت سخت و زيان   
  . گزارش نمايندتأييدنامه براى بررسى و  اين آيين) 8(دوى موضوع ماده  به كميته بكتباً

گـردد،    هايي كه پس از تصويب قانون يادشـده ايجـاد مـي             مورد كارگاه  در   -1تبصره  

                                                 
 وزيـران عـضو كميـسيون امـور اجتمـاعي و دولـت       27/4/1389 تصويبنامه مـورخ  1اين تبصره به موجب بند   -1

وه بازنشـستگى جانبـازان   نحـ «ـ مـشمولين قـانون    تبصره«: الكترونيك اصالح شده كه متن قديم آن عبارت بود از   
، و  1367آور مـصوب      انقالب اسالمى ايران و جنگ تحميلى و معلولين عادى و شاغلين مـشاغل سـخت و زيـان                 

»  و اصالحات بعـدى آن     1368حفاظت در برابر اشعه؛ مصوب      «و همچنين مشمولين قانون     » اصطالحات بعدى آن  
  ».تابع قوانين و مقررات مربوط خواهند بود
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كـار و امـور     هـاي     كارفرمايان مربوط مكلفند به منظور اخـذ گـواهي الزم از وزارتخانـه            
 بـر رعايـت ايمنـي و بهداشـت و           اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مبنـي        

هـاي    وزارتخانـه . استانداردبودن آنها طبق قانون وزارت كار تقاضاي خود را ارائه نمايند          
يادشده موظفند ظرف يك ماه از طريق سامانه الكترونيكي مراتب تأييـد يـا عـدم تأييـد                  

ي رفـع   رعايت استانداردها را به متقاضيان اعالم و در صورت عدم تأييد، مراتب را بـرا              
ها مـشروط بـه       به هرحال اجازه فعاليت اين قبيل كارگاه      . نقص به متقاضيان اعالم نمايند    

  ١.باشد اخذ گواهي يادشده مي
ـ 2تبصره ى كار و امور اجتماعى و بهداشت، درمان و آموزش پزشـكى  ها  هوزارتخان  

 ايـن   زيان آور شناخته شده است و يا طبق        و   مكلفند كارگاههايى كه مشاغل آنها سخت     
گردد پس از گذشـت مهلـت مقـرر در ايـن مـاده                آور تعيين مى     و زيان    نامه سخت   آيين

  . به كميته بدوى استان گزارش نمايندكتباًبازديد و نتيجه را 
آور را حـداقل سـالى       كارفرمايان مكلفند شاغلين در كارهاى سخت و زيان       ـ  4ماده  

 هنگـام بيمـارى و پيـشگيرى از         يك بار به منظور آگاهى از روند سالمتى و تشخيص به          
فرسايش جسمى و روحى آنان توسط مراكز بهداشتى و درمانى مورد معاينه قرار داده و               

 اجتمـاعى   تـأمين ى مربوط ضبط و يك نسخه از آن را به سـازمان             ها    هنتيجه را در پروند   
  .ارايه نمايند
 از تغيير شغل بيمه شده كه در معرض فرسـايش جـسمى و روحـى ناشـى      ـ1تبصره  

 شـده در قـانون      بينـى   پيشآور باشد بر اساس مقررات        اشتغال در كارهاى سخت و زيان     
  .گيرد كار صورت مى

 مـصوب   - اجتمـاعى  تأمينقانون  ) 90(معاينات قبل از استخدام طبق ماده         ـ2تبصره  
  . گيرد  انجام مى- 1354

 واحـده   مـاده » الـف «جزء  ) 2(در صورت عدم انجام تكاليف مقرر در بند          ـ3تبصره  
و تبـصره   ) 77(و  ) 72(قانون اصـالح مـواد      ) 76(الحاقى ماده   ) 2(قانون اصالح تبصره    

، مصوب )76( و الحاق دو تبصره به ماده     1354 اجتماعى مصوب    تأمينقانون  ) 76(ماده  
 اجتماعى ضمن انجام تعهدات قـانونى نـسبت بـه           تأمينـ سازمان   1380ـ مصوب   1371

                                                 
 وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي  و دولـت الكترونيـك            27/4/1389نامه مورخ      تصويب 2ب بند    به موج  - 1

  .شود اصالح مي) 2(اضافه و عنوان تبصره ماده يادشده به تبصره ) 3(به ماده ) 1(تبصره 
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 اجتمـاعى از كارفرمـاى      تـأمين قـانون   ) 90(ا مطـابق مـاده      ى وارده ر  ها    هبيمه شده هزين  
  .مربوطه وصول خواهد نمود

قانون كار مقررات و ضوابط انجام معاينات       ) 96(ماده  ) 1(به استناد تبصره    ـ   5ماده  
نامه اعم از قبـل از اسـتخدام و ادوارى اختـصاصى و               اين آيين ) 4(پزشكى موضوع ماده    

ى هـا     هنامـ    اين ارتباط مطابق بـا دسـتور العمـل و آيـين            هر گونه معاينه پزشكى ديگر در     
  .جارى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى خواهد بود

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـكى موظـف اسـت تمهيـدات الزم               ـ تبصره
هـاى   براى اعالم نتايج معاينات موضوع اين ماده را متناسب بـا شـرح وظـايف سـازمان                

  .عمل آورده ربط ب ذي
) 2(كميته بدوى استان موظف است حسب گزارش كارشناسان موضـوع مـاده             ـ   6ماده  

آور به ترتيـب در مـشاغل     ، حذف يا كاهش صفت سخت و زيان  تأييدبررسى و در صورت     
نامـه بـه مراجـع        ماده يك مراتب را براى خروج كارگاه از شمول اين آيين          » ب«و  » الف«بند  
آورى محـيط كـار در         دم حذف صـفت سـخت و زيـان        ربط ابالغ نمايد و در صورت ع       ذي

امـور  ى كـار و     هـا     هظرف مهلت مقرر، مطابق قانون كار از سوى وزارتخان        » الف«مشاغل بند   
  . آيد عمل ميه صالح اقدام الزم ب ، بهداشت و درمان و آموزش پزشكى از طريق مراجع ذياجتماعى

ـ  ى ها  ه كميتتأييده پس از  در صورتى كه گزارش كارشناسان موضوع اين مادتبصره 
آور    بدوى و تجديد نظر استانى حسب مورد حاكى از عدم كاهش يا حذف عوامل زيان              

زاى محيط كار ظرف مهلت مقرر در قانون باشد اقدامات الزم بر حسب مـورد        و بيماري 
 و بهداشـت، درمـان و       امـور اجتمـاعى   ى كـار و     ها    هسوى وزارتخان  مطابق قانون كار از   

  .عمل خواهد آمده شكى بآموزش پز
نامه و    آور موضوع اين آيين     گذارى كشورى كارهاى سخت و زيان       سياست ـ  7ماده  

و  )8(ى بـدوى و تجديـد نظـر اسـتانى موضـوع مـاده               ها    هرسيدگى به درخواست كميت   
 بـه عهـده   نامـه  آيـين ى مـذكور در ايـن   ها  ههمچنين نظارت و هماهنگى بر فعاليت كميت     

  .نى استحفاظت ف شوراى عالى
ى مذكور و نظارت بـر آنهـا بـه پيـشنهاد            ها    هدستورالعمل اجرايى نحوه فعاليت كميت    

 و سـازمان    امـور اجتمـاعى   ى بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و كـار و           ها    هوزارتخان
  . اجتماعى به تصويب شوراى عالى حفاظت فنى خواهند بودتأمين

ـ  ون وى يا معاون وزارت بهداشت،  اجتماعى يا معاتأمينمدير عامل سازمان  تبصره 
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آور موضـوع ايـن        ى در زمينه كارهاى سخت و زيان      أدرمان و آموزش پزشكى با حق ر      
  .نامه عضو شوراى عالى حفاظت فنى خواهند بود آيين

آور بر اساس ضـوابط و         به منظور تطبيق و تشخيص مشاغل سخت و زيان        ـ  8ماده  
ى بـدوى و   هـا     همقررات مربوط، كميتـ   ى شوراى عالى حفاظت فنى و       ها  سياست گذارى 

البدل به شرح زير بـراى        تجديدنظر استانى هر كدام با پنج عضو اصلى و پنج عضو علي           
  .شوند و انتصاب مجدد آنان بالمانع است مدت سه سال منصوب مى

  :باشد الف ـ كميته بدوى مركب از اعضاى زير مى
تان و يا نماينده وى بـه عنـوان          اس امور اجتماعى ـ معاون روابط كار سازمان كار و        1

  .رئيس جلسه
  . اجتماعى استان و يا نماينده وىتأميناى اداره  ـ معاون امور بيمه2
دانـشكده علـوم    / اى معاونت بهداشتى دانشگاه       كارشناس مسئول بهداشت حرفه   ـ  3

  .ربط پزشكى ذي
زمان ـ نماينده كارگران حسب معرفى تشكل حائز اكثريت استان بنا به تشخيص سا           4

  . استانامور اجتماعىكار و 
  .هاى صنفى كارفرمايى استان ـ نماينده كارفرمايان حسب معرفى كانون انجمن5
ي داخلـي وزارت فرهنـگ و ارشـاد    هـا   معاون اداره كل مطبوعات و خبرگـزاري       -6

  1.اسالمي براي تعيين مصاديق خبرنگاري و مباحث مرتبط با اين حرفه
امـور  بدوى و تجديد نظـر اسـتانى در سـازمان كـار و              ى  ها    هجلسات كميت  ـ1تبصره  
  استان تشكيل و با حضور چهار نفر از اعضاى اصلى و يا على البدل رسـميت                اجتماعى

  .باشد يابد و تصميمات جلسه با اكثريت آراء حاضرين معتبر و الزم االجرا مى مى
قل وجـود   در استانهايى كه دانشكده علوم پزشكى و خدمات درمانى مست           ـ2تبصره  

ى مرتبط بـا منطقـه تحـت پوشـش، كارشـناس مـسئول              ها    هدارد در صورت طرح پروند    
اى معاونـت بهداشـتى دانـشكده مزبـور، جـايگزين كارشـناس مـسئول                 بهداشت حرفـه  
  .اى معاونت بهداشتى دانشگاه خواهد بود بهداشت حرفه

مربـوط   با تصويب كميته استانى دعوت از افراد صـاحب نظـر و اسـاتيد                 ـ3تبصره  
                                                 

 تـاريخ  در كـه  دولـت  اجتمـاعي  امـور  كميـسيون  عضو وزيران 15/10/1387 مورخ مصوبه موجب به بند اين ـ1
 .است شده الحاق، رسيده جمهوري رياست تأييد به 7/11/1387
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  .باشد جهت شركت در جلسات بدون حق رأى بالمانع مى
درصورتى كه مجمع و كانونهاى استانى تشكلهاى كـارگرى و كارفرمـايى            ـ4تبصره  

ايجاد نشده باشند، نمايندگان مزبور ازبين اعضاى تـشكلهاى          )5(و  ) 4(موضوع بندهاى   
 ربط  ذىا انتخاب تشكل     استان و ب   امور اجتماعى حائز اكثريت به تشخيص سازمان كار و      

  .شوند استان معرفى مى
رأى كميته بدوى ظـرف پـانزده روز ادارى از تـاريخ ابـالغ قابـل تجديـد نظـر                      ـ 5تبصره  

بـه راى بـدوى اعتـراض        )كـارگر و كارفرمـا    (خواهى است و در صورتى كه هر يك از طرفين           
 محـل تـسليم     ر اجتمـاعى  امـو  به سازمان كـار و       كتباًداشته باشند درخواست تجديدنظر خود را       

  .نمايد مي
تواننـد عـضو كميتـه        زمـان نمـى     ى بدوى هم  ها    ههيچ يك از اعضاى كميت      ـ 6تبصره  

يى هـا     هتوانند در جلسه تجديدنظر پرونـد       همچنين اعضاى مذكور نمى   . تجديدنظر باشند 
  .اند با حق رأى شركت نمايند كه در هنگام رسيدگى بدوى به آن رأى داده

  : باشد ديد نظر استان مركب از اعضاى زير مىب ـ كميته تج
  . استان به عنوان رئيس كميته امور اجتماعىـ رئيس سازمان كار و 1
   اجتماعى استان تأمينـ مدير كل 2
  .بطر يـ معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى ذ3
بنا به تشخيص سازمان   ـ نماينده كارگران حسب معرفى تشكل حائز اكثريت استان          4

  . استانامور اجتماعىكار و
  .ـ نماينده كارفرمايان با معرفى كانون انجمنهاى صنفى كارفرمايى استان5
ي داخلي وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمي          ها   مدير كل مطبوعات و خبرگزاري     -6

  1 .براي تعيين مصاديق خبرنگاري و مباحث مرتبط با اين حرفه
  .باشد االجرا مى تجديدنظر استان از تاريخ ابالغ قطعى و الزمرأى كميته   ـ1تبصره 
در صورتى كه مجمع و كانونهاى استانى تشكلهاى كارگرى و كارفرمـايى              ـ2تبصره  

ايجاد نشده باشند، نمايندگان مزبور از بين اعـضاى تـشكلهاى      )5(و  )4(موضوع بندهاى   
ان و بـا انتخـاب تـشكل         اسـت  امـور اجتمـاعى   حائز اكثريت به تشخيص سازمان كـار و         

                                                 
 در كه الكترونيك دولت و اجتماعي امور كميسيون عضو وزيران 15/10/1387 مورخ مصوبه موجب به بند اين ـ1

 .است شده الحاق ،رسيده جمهور رئيس تأييد به 7/11/1387 تاريخ
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  .شوند  استان معرفى مىربط ذى
اعم از بدوى و تجديـد نظـر،        ) موافق و مخالف  (در صورت تساوى آراء       ـ3تبصره  

  .جلسه بعدى با حضور همه اعضا تشكيل خواهد شد
آورى مـشاغل     ى استانى موظفند در آراء صادره نوع سخت و زيان         ها    هكميت ـ4تبصره  

  .باشد تعيين نمايند نامه مى اين آيين »ب«يا  »الف«ند را كه در زمره مشاغل ب
در استانهايى كه دانشكده علـوم پزشـكى و خـدمات بهداشـتى، درمـانى                ـ 5تبصره  

ى مرتبط با منطقه تحت پوشش، معاونـت        ها    همستقل وجود دارد در صورت طرح پروند      
  .شود بهداشتى دانشكده علوم بهداشتى جايگزين معاونت بهداشتى دانشگاه مى

ج ـ با تصويب كميته استانى دعـوت از افـراد صـاحب نظـر، اسـاتيد و كارشناسـان        
  .باشد مربوطه جهت شركت در جلسات بدون حق رأى بالمانع مى

ى موضوع  ها    هو كميت ) 2(دـ كارفرمايان كارگاهها مكلفند با كارشناسان موضوع ماده         
  .در اختيار آنان قرار دهندنامه همكارى و مدارك مورد نياز را  اين آيين) 8(ماده 

  :شود ى بدوى و تجديد نظر استانى به شرح زير تعين مىها  هوظايف كميتـ 9ماده 
  :باشد ى بدوى استانى به شرح زير مىها  هالف ـ وظايف كميت

نامـه كـه    آور با مـواد ايـن آيـين    ـ بررسى، تطبيق و تشخيص مشاغل سخت و زيان    1
ى بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـكى،         ها    هتوسط بيمه شده، كارفرما، وزارتخان    

 اجتماعى و تشكلها به عنوان مشاغل سخت      تأمين و سازمان    امور اجتماعى كار و   
 از سـوى  ربـط  ذىآور معرفى شده و اعالم نتيجه بـه متقاضـى و سـازمان           و زيان 

  .رئيس كميته بدوى
 يـا   آورى شـغل    ـ رسيدگى مواردى كه با اتخاذ تدابير الزم حالـت سـخت و زيـان              2

انـد و اعـالم آن بـه مراجـع            مشاغل ازبين رفته و در زمره مشاغل عادى درآمـده         
  .آور تعلق گرفته است  به منظور حفظ امتيازاتى كه به كار سخت و زيانربط ذى

  . و مصوبات شوراى عالى حفاظت فنىها سياستـ اجراى 3
 نظـر و  ى تجديدنظر استانى عبارت است از رسـيدگى، اظهـار  ها  هب ـ وظايف كميت 

اين ) 8(ى بدوى استانى موضوع ماده ها  ه در خصوص اعتراض به آراء كميتگيرى  تصميم
نامه كه توسط بيمه شده يا كارفرما درخواسـت گرديـده اسـت و اعـالم نتيجـه بـه                      آيين

  .ربط از سوى رئيس كميته تجديدنظر متقاضى و سازمانهاى ذي
غييرات حدود تمـاس شـغلى      وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى ت      ـ    10ماده  
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ى محيط كار و عوامل بيماري زا را بـه شـوراى عـالى حفظـت فنـى اعـالم و                     ها    هآاليند
آور بـراى     ى استانى،  كارهاى سـخت و زيـان        ها    هشوراى عالى مذكور مراتب را به كميت      

  .نمايد ابالغ مي اجرا
راى آور مشخص شده طبق مـصوبات شـو          عالوه بركارهاى سخت و زيان    ـ  11ماده  

ى استانى، موارد زير نيز سـخت و        ها    ه شده توسط كميت   تأييدعالى حفاظت فنى و موارد      
  .شوند آور شناخته مى  زيان
  .ها و زندانها مستقيماً با زندانى ارتباط دارند اهگـ مشاغلى كه در ندامت1
  .ى مرتبط هستندروانـ مشاغلى كه مستقيماً در مراكز روان درمانى با بيماران 2
  .رنگارىـ خب3

  .شود تعيين مى) 8( كميته بدوى موضوع ماده تأييدمصاديق خبرنگارى با  تبصره ـ
آور بـه شـرح زيـر         نحوه توالى و تناوب اشتغال در مشاغل سخت و زيـان          ـ  12ماده  
  :گردد تعيين مى

آور واقـع شـود، بـه         ـ ايام زير چنانچه در فواصل اشتغال به كارهاى سخت و زيان           1
  .گردد آور محسوب مى ل در كارهاى سخت و زيانعنوان سابقه اشتغا

  الف ـ تعطيالت هفتگى
  ب ـ تعطيالت رسمى

  ج ـ ايام استفاده از مرخصى استحقاقى 
دـ ايام استفاده از مرخصى بابت ازدواج يا فوت همـسر، پـدر، مـادر و فرزنـدان بـه            

  . روز با دريافت دستمزد در مورد مشموالن قانون كار3مدت 
فاده از مرخصى استعالجى يا استراحت پزشكى اعم از اينكه حقوق ايـام   ـ ايام است   ه

مزبور توسط كارفرما پرداخت شود و يا اينكه بيمه شده از غرامت دستمزد ايام بيمـارى                
  .استفاده كرده باشد

ى نبرد حق عليه باطل يا حضور       ها    هوـ تمام يا قسمتى از خدمت نظام وظيفه در جبه         
  .داوطلبانه در جبهه 

ـ دوران اسارت يا محكوميت سياسى كه بيمه شده بـر اسـاس آن بـه عنـوان آزاده                   ز
  .شناخته شده باشد حسب تقاضاى وى

ـ ايام و موارد زير چنانچه در فواصـل اشـتغال بيمـه شـده بـه كارهـاى سـخت و                      2
آور  آور واقع شود موجب زايـل شـدن تـوالى اشـتغال در كارهـاى سـخت و زيـان         زيان
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  .گردد نمى
مشروط بر اينكه بيمه ) دوران ضرورت و احتياط(ام خدمت وظيفه سربازى الف ـ اي 

شده حداكثر تا دو ماه پس از پايان خدمت به كار سابق خود برگشته و يا اينكه در كـار                    
  .آور شناخته شده مشغول به كار شده باشد ديگرى كه سخت و زيان

ى نگـردد و يـا   ب ـ دوران توقيف بيمه شده در صورتى كه منتهى به محكوميـت و  
اينكه كارفرما بر اساس تكليف قانونى حقوق دوران مزبـور را بـه بيمـه شـده پرداخـت                

  .نمايد
ـ ايام حالت تعليق كه به واسطه عوامل قهريـه طبيعـى و يـا حـوادث مخـاطرات                    ج

كـه خـارج از اراده كارفرمـا و بيمـه           ) مانند سيل، زلزله، جنگ و آتش سوزى      (اجتماعى  
  .گردد ه آن كارگاه به طور موقت تعطيل مىشده بوده و در نتيج

دـ ايام استفاده از مقررى بيمه بيكارى مشروط بر اينكه بيمه شـده قبـل از برقـرارى                  
آور اشتغال به كار داشته و در حين مقررى بگيرى            بيمه بيكارى در مشاغل سخت و زيان      

آور شناخته    زيانو يا حداكثر تا دو ماه پس از اتمام دوره مزبور در مشاغلى كه سخت و                 
  .نامه بتواند بازنشسته شود شده مشغول به كار شده يا طبق اين آيين

  . مراجع ذيصالح رسيده باشدتأييد ـ ايام خدمت در جبهه كه با   ه
ن به موجـب قـانون      آوـ دوران اسارت يا محكوميت سياسى كه بيمه شده بر اساس            

  .آزاده شناخته شده باشد
ده كه مستند به آراى صادره از سوى مراجع حق اختالف و            زـ ايام بالتكليفى بيمه ش    

يا ساير مراجع قانونى منجر به صدور راى بازگشت به كار يا پرداخت حقوق ايام مزبور                
  .شده باشد

 تـا  14/1/59 ح ـ ايام استفاده از غرامت دستمزد ايام بيمـارى كـه در فاصـله زمـانى     
  .واقع شده باشد 10/5/84

روز در سال در مورد كارگاههاى غيـر        ) 10(اكثر به مدت ده     ـ غيبت غير موجه حد     ط
مشمول قانون كار يا بر اساس مقـررات انـضباطى، تخلفـاتى و يـا اسـتخدامى مربـوط در                    
  .كارگاههاى غير مشمول قانون كار كه منجر به اخراج، انفصال موقت و يا دايم نشده باشد

  .قانون كار) 67( ماده  استفاده از مرخصى بدون حقوق موضوع ماه يكى ـ مدت 
ـ ايام و موارد زير چنانچه در فواصـل اشـتغال بيمـه شـده بـه كارهـاى سـخت و                      3
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  .گردد آور واقع شود توالى اشتغال او را از بين برده و موجب تناوب اشتغال وى مى زيان
الف ـ استفاده از مرخصى بدون حقوق به مدت بيش از دو ماه به هر منظور و تحت  

  .اين ماده) 2(رديف » ى«ه بر مرخصى مندرج در بند هر عنوان عالو
ب ـ اخراج، استعفا، انفصال و باز خريدى مشروط بـر اينكـه حـداكثر تـا دومـاه در       

آور شـناخته شـده       مجموع پس از تاريخ موارد مزبـور در مـشاغلى كـه سـخت و زيـان                
  .نامه نتواند بازنشسته شود مشغول به كار نشده يا طبق اين آيين

  .ال در كارها و مشاغل عادى به مدت يك ماهج ـ اشتغ
  .دـ اشتغال در حرف و مشاغل آزاد به مدت يك ماه

  . ـ بيكارى بدون دريافت مقررى بيكارى بيش از دو ماه   ه
  .زـ ساير موارد مشابه 

  :باشد آور به شرح زير مى شرايط بازنشستگى در كارهاى سخت و زيانـ 13ماده 
 سال سابقه كار متوالى يا بيست و پنج سال سابقه كار            20ـ بيمه شدگانى كه حداقل    1

آور را داشته باشند بـدون شـرط          متناوب و پرداخت حق بيمه در كارهاى سخت و زيان         
  . اجتماعى نمايندتأمينتوانند در خواست بازنشستگى از سازمان  سنى مى

  اجتمـاعى قبـل از     تـأمين قـانون   ) 91(ـ چنانچه كميسيونهاى پزشكى موضوع ماده     2
فـوق،  ) 1(آور به سابقه مقرر در بنـد          رسيدن بيمه شده شاغل در كارهاى سخت و زيان        

آور  فرســايش جــسمى و روحــى وى را ناشــى از اشــتغال بــه كارهــاى ســخت و زيــان
  . نمايندتأييدتشخيص و 

ـ اين قبيل بيمه شدگان به صرف ارائه درخواست بازنشستگى مجاز به ترك كار نبوده               3
رايط و استحقاق آنها جهت بازنشستگى پيش از موعد در كارهاى سخت            بايد احراز ش    و مى 
  . اجتماعى به آنها ابالغ و سپس ترك كار نمايندتأمينآور رسماً از سوى سازمان  و زيان
ـ چنانچه بيمه شده شرايط استفاده از بازنشستگى پيش از موعد در كارهاى سخت              4

 اجتماعى مكلف اسـت نـسبت       تأمينازمان  نامه احراز كند س     آور را طبق اين آيين      و زيان 
  .به برقرراى مستمرى وى از تاريخ ترك كار اقدام نمايد

سـال متنـاوب    ) 25(سال متوالى يا بيست و پـنج        ) 20(ـ افرادى كه حداقل بيست      5
آور مربوط به قبل از تـاريخ تـصويب           سابقه پرداخت حق بيمه در مشاغل سخت و زيان        

تواننـد درخواسـت       آينده شرايط مذكور را احراز نمايند مى       قانون را داشته باشند و يا در      
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  . اجتماعى تسليم نمايندتأميناين ماده به سازمان  )1(بازنشستگى خود را با رعايت بند 
كارفرما مكلف است پس از احراز شرايط بازنشتگى بيمه شـده شـاغل در              ـ  14ماده  

زان مـستمرى برقـرارى     ميـ %) 4(نامـه معـادل چهـار درصـد           كارگاه وى، طبق اين آيـين     
آور را كه توسط سـازمان        شده نسبت به سنوات اشتغال او در مشاغل سخت و زيان           بيمه
  .جا به سازمان ياد شده پرداخت نمايد گردد به طور يك  اجتماعى محاسبه مىتأمين

آثار محدوديتها و مزاياى مندرج در قانون براى مواردى كه بازنشستگى به            ـ  15ماده  
شود منحصر به همان كارگاه خاص بوده و قابل تـسرى و    نامه ايجاد مى    نموجب اين آيي  

  .گردد تعميم در ديگر شغلهاى مشابه در ساير كارگاهها نمى
 اجتمـاعى   تـأمين نامه در مورد آن دسته از مشمولين قانون           اجراى اين آيين  ـ  16ماده  

 هـا   شركتح و   آور وزارت دفاع و پشتيبانى و نيروهاى مسل         كه در مشاغل سخت و زيان     
باشـند بـا رعايـت        و سازمانهاى تابعه آن به صورت خريد خدمت مشغول خـدمت مـى            

  . اجتماعى خواهد بودتأمينمقررات و ضوابط نيروهاى مسلح و با هماهنگى سازمان 

  28/12/1386نامه جديد استخدامى سازمان مصوب  ـ آيين24

 فصل اول ـ تعاريف و كليات  

 در اجراى قانون فهرست نهادها و موسسات عمـومى          :ى اجتماع تأمينـ سازمان   1ماده  
 در عداد موسسات و نهادهاى عمومى غيردولتى است در اين           1373غيردولتى مصوب سال    

  .شود ناميده مى» عالى شوراي« اجتماعى تأمينعالى   و شوراي» سازمان«نامه به اختصار  آيين
ان طبق ضوابط و     پذيرفتن شخص حقيقى جهت خدمت در سازم       :ـ استخدام 2ماده  

  :باشد نامه كه شامل دو حالت زير مى مقررات اين آيين
 پذيرفتن شخص حقيقى جهت انجام خدمت مستمرتمام وقـت          :استخدام ثابت ) الف

  .گردد كه به موجب حكم رسمى در يكى از پستهاى سازمانى منصوب مى
 پذيرفتن شخص حقيقى جهت انجـام خـدمت غيرمـستمرتمام           :استخدام موقت ) ب

هـاى سـازمانى    ت براى مدت معين كه به موجب حكم قـراردادى در يكـى از پـست          وق
  .گردد منصوب مى
ـ   كاركنان موقت به جز محـدوديت مـدت اسـتخدام، از هـر لحـاظ مـشمول       تبصره 

مفاد و مدت قرارداد، تمديد يا فسخ آن در مورد كاركنان . باشند  نامه مى   مقررات اين آيين  
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  .تصويب هيأت مديره خواهد رسيدمزبور طبق ضوابطى است كه به 
دستور كتبى مقامات صالحيت دار سازمان است كه با رعايـت مفـاد              :ـ حكم 3ماده  
نامه و ساير مقررات مربوط صادر شده باشد كه مشتمل بر دو حالت رسـمى و                  اين آيين 

  .باشد قراردادى مى
اشتغال به كارى است كـه كاركنـان بـه موجـب حكـم رسـمى يـا                   :ـ خدمت 4ماده  

  .باشند قرارداد مكلف به انجام آن مى
 بيانگر روابط متقابل كه شامل تعيين نقشها، روابـط بـين            :ـ ساختار سازمانى   5ماده  

افراد، فعاليتها، سلسله مراتب، اهداف و ساير ويژگيهاى سـازمان در قالـب تـشكيالت و                
  :باشد نمودار تشكيالتى مى

ى انجـام كـار، تعيـين       ها    هها، روي  نمايانگر مجموعه سيستمها و روش     :تشكيالت) الف
حدود وظايف، شرح وظايف در قالب پستهاى سازمانى با رعايت ضـوابط سـازماندهى              

  . هيأت مديره خواهد رسيدتأييدباشد كه به  مى
 بيانگر تركيب رسمى سازمان مبتنى بر تـشكيالت سـازمان كـه             :نمودار سازمانى ) ب

 سطوح فرماندهى و تقـسيم و توزيـع         متضمن روابط، حدود اختيارات، سلسله مراتب و      
  .باشد وظايف ميان واحدها جهت انجام امور سازمان مى

ـ   ضوابط كلى ساختار و نمودار كـالن سـازمان بـه پيـشنهاد هيـأت مـديره و       تبصره 
عالى و تشكيالت تفضيلى و شرح وظايف بـه تـصويب هيـأت مـديره                تصويب شوراي 

  .خواهد رسيد
ى در تـشكيالت تفـصيلى بـراى تـصدى كاركنـان             جايگاه :ـ پست سازمانى   6ماده  

  .باشد جهت انجام وظايف و مسئوليتهاى مشخص مى
اى از وظايف و مسئوليتهاى مرتبط و مشخص است كـه بـه                مجموعه :ـ شغل 7ماده  

  .عنوان كار واحد شناخته شده باشد
 ارجاع پست سازمانى يا سطح شـغلى بـاالتر بـه كاركنـان براسـاس                :ـ ارتقاء 8ماده  

  .بندى و ارزشيابى مشاغل ط طرح طبقهضواب
ت أ گماردن كاركنان در پست سازمانى طبـق ضـوابط مـصوب هيـ             :ـ انتصاب 9ماده  

  .مديره
تر بـه كاركنـان براسـاس          ارجاع پست سازمانى يا سطح شغلى پايين       :ـ تنزل 10ماده  
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  .بندى و ارزشيابى مشاغل ضوابط طرح طبقه
ان با صدور حكم رسمى به شرح ذيل         جابجايى محل خدمت كاركن    :ـ انتقال 11ماده  

  : مجاز است13 شوراى موضوع ماده تأييددر صورت 
 جابجايى محل خدمت كاركنان بـا صـدور حكـم رسـمى در              :انتقال داخل سازمان  

  .واحدهاى سازمانى
 جابجـايى محـل خـدمت كاركنـان تـا سـطح             :انتقال به خارج از سازمان و بالعكس      

 ادارى استخدامى با سـازمان بـه منظـور اشـتغال در             كارشناسى همراه با قطع دائم رابطه     
ى دولتى يا نهادهاى عمومى غيردولتى و بالعكس بـا رعايـت            ها    هدستگاساير موسسات،   
  .مقررات موضوعه

اى موقت يا اعزام براى مدت    عبارت است از محول شدن وظيفه      :موريتأـ م 12ماده  
رعايت مقررات مربوطـه    مشخص به خارج از محل خدمت اصلى جهت انجام وظيفه با            

ى دولتـى، نهادهـاى انقـالب اسـالمى و     هـا  شركت، موسسات و ها  هيا اعزام به وزارتخان   
ى آموزشى مقـرر    ها    هدورموسسات و نهادهاى عمومى غيردولتى و بالعكس يا براى طى           

  .نامه در اين آيين
يت طبـق   مورأشوند در مدت م     با كاركنانى كه به سازمان مأمور شده يا مى          ـ1تبصره  

لكن چنانچه به موجب احكام كارگزينى، حقوق       .  رفتار خواهد شد   نامه  آيينمقررات اين   
شـده در    ى تعيـين  ها    هالعاد  ى آنان در دستگاه متبوع كمتر از حقوق و فوق         ها    هالعاد  و فوق 

  .التفاوت مربوط به آن پرداخت خواهد شد سازمان باشد، مابه
مور أى تابعـه مـ  ها شركتسسات و ؤخود را به متواند كاركنان     مى سازمان  ـ2تبصره  

گونه كاركنان جزء سوابق خدمت آنان در سـازمان محـسوب        مدت مأموريت اين  . نمايد
  .گردد مى

تواند به منظور نظارت بـر حـسن اجـراى مقـررات ايـن                مى هيأت مديره ـ    13ماده  
هاى مـورد نيـاز      نامه و دستورالعمل    نامه و پيشنهادات اصالحى و تهيه و تدوين آيين          آيين

متـشكل از افـراد ذيـل       » ريـزى ادارى و اسـتخدامى       شوراى برنامه «شورايى تحت عنوان    
  :تشكيل دهند

  ـ معاونت ادارى و مالى عضو و رييس شورا
  ـ مدير كل بودجه و تشكيالت عضو شورا
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  ـ مدير كل امور ادارى عضو شورا
  ورا نفر كارشناس متخصص از حوزه مربوطه به انتخاب رييس ش2ـ 

 و  تأييـد پيـشنهادات شـورا پـس از        . گـردد   دبير شورا توسط رييس شورا تعيين مـى       
  .تصويب هيأت مديره عملياتى خواهد شد

 فصل دوم ـ شرايط ورود به خدمت و انتصابات  

ورود به خدمت افراد در سازمان از طريق آزمون كتبى و مصاحبه، گزينش ـ   14ماده  
 ضـوابط برگـزارى آزمـون و گـزينش بـه            .گيـرد   و براساس اصل شايستگى صورت مى     

  .تصويب هيأت مديره خواهد رسيد
 مـديره از     با تصويب هيـأت    اصمناطق خ  ورود به خدمت افراد در مشاغل يا           ـ  هتبصر

  .طريق مصاحبه و گزينش صورت خواهد پذيرفت
  :شرايط ورود به خدمت براى افراد در سازمان به شرح زير استـ  15ماده 
  .رى اسالمى ايرانتابعيت جمهو) الف
اعتقاد به نظام جمهورى اسالمى ايران و دين مبين اسالم يا يكى از اديان مصرح               ) ب

  .در قانون اساسى
در مورد مشاغل يا مناطق خـاص       .  سال تمام  35 و حداكثر    20دارا بودن حداقل    ) پ

  .باشد  سال مى40با تصويب هيأت مديره حداكثر سن 
ى الزم براى انجام وظـايف      ها  صصى و توانايى  دارا بودن تحصيالت و دانش تخ     ) ت

  .و مسئوليتهاى شغل مورد نظر
يـا معافيـت دائـم بـراى        ) دوره ضرورت (دارا بودن برگ پايان خدمت زير پرچم        ) ث
  .مردان
  .داشتن سالمت جسمى و روانى و عدم اعتياد به مواد مخدر) ج
  .نداشتن سابقه محكوميت جزايى موثر) چ

ادى كه در اجراى قانون رسيدگى بـه تخلفـات ادارى يـا آراء              استخدام افر ـ    16ماده  
قانون مراجع ذيصالح به مجازاتهاى اخراج، بازنشـستگى، بازخريـد خـدمت و انفـصال               

  .اند ممنوع است دائم از خدمات دولتى محكوم شده
 سـال   2 ماه و حداكثر     6شود حداقل     فردى كه به استخدام دائم پذيرفته مى      ـ  17ماده  

يشى خدمت خواهد نمود و در صورتى كه نحوه كار و رفتـار وى رضـايت                به طور آزما  



  

  
   231 )ها نامه ـ آيين2(هاي آن  نامه قانون تأمين اجتماعي و آيين:                                                       بخش اول

  

 

  .بخش باشد حكم استخدام قطعى وى صادر خواهد شد
مستخدم در مدت خدمت آزمايـشى مـشمول كليـه مقـررات مربـوط بـه                ـ    18ماده  

  :باشد كاركنان ثابت به استثناى موارد زير مى
ى دولتـى، نهادهـاى     هـا   شركتت و   ، موسسا ها    هموريت به وزارتخان  أانتقال و م  ) الف

  .انقالب اسالمى و موسسات و نهادهاى عمومى غيردولتى
  .استفاده از مرخصى بدون حقوق و خدمت نيمه وقت بانوان) ب
  .تغيير شغل) پ
  .موريتهاى آموزشى بلند مدت كه منجر به اخذ مدرك تحصيلى گرددأاعزام به م) ث

ـ  ى آموزشـى بـدو خـدمت كـه در نظـام      هـا   هدور كاركنان آزمايشى موظفنـد  تبصره 
 شده است را حداكثر تا پايان دوره آزمايشى با موفقيـت طـى              بينى  پيشآموزشى سازمان   

 از خدمت بركنار خواهند شد، چنانچه امكان برگـزارى دوره           اين صورت نمايند در غير    
 آموزشى بنا به داليلى ميسر نگردد سازمان موظف است دوره آموزشى مربوطه را تا قبل              

  .از ارتقاء بعدى كاركنان موصوف برگزار نمايد
فردى كه در دوره خدمت آزمايشى براى استخدام ثابت مناسب تشخيص داده            ـ    19ماده  

در اين حالت . نشود بدون هيچگونه تعهد و قيد و شرط از خدمت سازمان بركنار خواهد شد
  .داخت خواهد شدى مرخصى استحقاقى استفاده نشده به وى پرها  هالعاد حقوق و فوق

تواند انجام بخشى از خدمات مورد نيـاز خـود را بـه صـورت              مى سازمانـ    20ماده  
نامـه    در چـارچوب اساسـنامه و آيـين       (خريد خدمت به اشـخاص حقيقـى يـا حقـوقى            

كـارى، مقاطعـه كـارى،       العمـل   واگذار نمايد و با انعقاد قرارداد حـق       ) معامالتى سازمان 
ى هـا  شـركت  از خدمات افراد متخصص يا موسـسات و   اى و ساعتى    كارشناسى مشاوره 

نامه نبـوده و سـازمان        اين نوع خدمت مشمول ضوابط اين آيين      . تخصصى استفاده نمايد  
گونه تعهد و رابطه استخدامى با اين افراد نخواهد داشت و به جـز بهـاى خـدمات                  هيچ

العمل و ميـزان    دسـتور . گيرد  آنان در چارچوب قرارداد منعقده مزاياى ديگرى تعلق نمى        
  .پرداخت به تصويب هيأت مديره خواهد رسيد

ـ   وظايف خدمات پشتيبانى با تصويب هيأت مـديره از طريـق عقـد قـرارداد     تبصره 
  .گيرد ى رسمى و معتبر انجام مىها شركتمشخص با يكى از موسسات يا 
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 فصل سوم ـ وضع استخدامى كاركنان  

خدامى در يكـى از حـاالت زيـر قـرار           كاركنان سازمان از لحاظ وضع است     ـ    21ماده  
  :گيرند مى

 وضع كاركنانى است كـه مـشغول انجـام وظـايف مربـوط بـه پـست                  :اشتغال) الف
  .باشند سازمانى مورد تصدى مى

 وضع كاركنانى است كه آزمون يا مصاحبه سازمان را با موفقيت طـى              :آزمايشى) ب
  .باشند ه آزمايشى مىنموده است و قبل از صدور حكم قطعى، در حال گذراندن دور

 وضع كاركنانى است كه براى مدت معينـى مـشغول طـى             :كارآموزى يا آموزش  ) پ
  .دوره كارآموزى يا آموزشى براى احراز آمادگى جهت انجام خدمت باشند

 وضع كاركنانى است كـه بـه طـور موقـت از طـرف سـازمان جهـت                   :موريتأم) ت
  .م شده باشندسسات اعزاؤكارآموزى يا خدمت به واحد يا ساير م

 وضع كاركنانى است كه جهت آمـوزش بـه يكـى از مراكـز               :موريت آموزشى أم) ث
  .آموزشى داخل يا خارج از كشور اعزام شده باشند

 وضع كاركنانى است كه از مرخصى استحقاقى يا بدون حقوق و سـاير              :مرخصى) ج
  .نامه قيد شده است، استفاده نمايند مواردى كه در اين آيين

 وضع كاركنانى است كه در صورت بيمـارى يـا زايمـان از مرخـصى                :تمعذوري) چ
  .استعالجى حسب مورد استفاده نمايند

 وضع كاركنانى است كـه طبـق ضـوابط و مقـررات قـانونى و بـه                  :بازنشستگى) ح
  .نمايند موجب حكم رسمى بازنشسته گرديده و از مستمرى بازنشستگى استفاده مى

 تأييـد  است كه بنا به تـشخيص پزشـك معـالج و              وضع كاركنانى  :ازكارافتادگى) خ
كميسيون پزشكى مربوط توانايى كاركردن را از دست داده و طبق مقـررات ازكارافتـاده               

  .نمايند اند و از مستمرى ازكارافتادگى استفاده مى گرديده
 وضع كاركنانى است كه بـه موجـب احكـام دادگـاه و آراء قـانونى                 :انفصال دائم ) د

  .گردند صالتاً و تبعاً از خدمت سازمان محروم مىمراجع ذيصالح ا
 وضع كاركنانى است كه به موجب احكام دادگـاه يـا آراء قـانونى               :انفصال موقت ) ذ

  .گردند مراجع ذيصالح اصالتاً و تبعاً براى مدت معين از اشتغال در سازمان محروم مى
عيـين تكليـف     وضع كاركنانى است كه طبق حكم مقامات صالحيتدار تا ت          :تعليق) ر
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صـالح بـه طـور موقـت از ادامـه            وى به موجب احكام دادگاه و آراء مراجع قانونى ذي         
  .خدمت در سازمان و موسسات تابعه محروم شده باشند

نامه رابطـه خدمتـشان        وضع كاركنانى است كه طبق مقررات اين آيين        :بازخريدى) ز
  .گردد با سازمان قطع و سوابق خدمت آنان بازخريد مى

 وضع كاركنانى است كه به درخواست خود از ادامه خدمت در سـازمان              :ستعفاءا) ژ
  .گردند معاف مى

 وضع كاركنانى است كه در اجراى احكـام هياتهـاى رسـيدگى بـه تخلفـات                 :اخراج) س
  .ادارى يا آراء قانونى مراجع ذيصالح به خدمت آنان در سازمان به طور دائم خاتمه داده شود

اركنانى است كه به عللى خارج از حدود قدرت و اختيـار             وضع ك  :غيبت موجه ) ش
خود نتوانند در محل خدمت حاضر شوند و موجه بودن عذر آنان براى سـازمان محـرز                 

  .گردد
  وضع كاركنانى است كه بدون مجوز يا ارائـه عـذر موجـه در              :غيبت غيرموجه ) ص

  .محل خدمت خود حاضر نگردند
نامـه در      كه به موجب مفاد ايـن آيـين         وضع كاركنانى است   :قطع موقت خدمت  ) ض

  :يكى از حاالت زير براى مدتى مشخص در سازمان به كار اشتغال نداشته باشند
ـ انتخاب به نمايندگى مجلـس شـوراى اسـالمى، انتـصاب بـه مقامـات براسـاس                  1

  .مقررات موضوعه
ـ پس از اخذ مدرك تحصيلى بـاالتر از بـدو اسـتخدام مـشمول خـدمات قـانونى                   2

  . و پيراپزشكان باشدپزشكان
نامه به شرح زيـر       ين آيين ا وضع كاركنانى است كه طبق مفاد        :آمادگى به خدمت  ) ط

  :باشند در انتظار تعيين تكليف و ارجاع وظيفه مى
  .ـ حذف پست سازمانى1
  .ـ فقدان پست سازمانى با شرايط مستخدم2
  .تر ـ عدم رضايت مستخدم به هنگام ارجاع شغلى در سطح پايين3
 مواردى كه هر يك از كاركنان به هر دليل در خـدمت سـازمان نبـوده و پـس از                     ـ4

  .مراجعت، پست بالتصدى مناسبى براى ارجاع به آنان وجود نداشته باشد
برنـد، پـس از       كاركنان ثابتى كه در حالت قطع موقت خدمت به سـر مـى            ـ    22ماده  
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سـازمان بـه يكـى از      اتمام دوران قطع خدمت و اعالم آمادگى جهت ادامـه خـدمت در              
گردنـد و هرگـاه پـست سـازمانى           پستهاى سازمانى كه واجد شرايط باشد منصوب مـى        

  .بالتصدى مناسب موجود نباشد، آماده به خدمت خواهند شد
شود يا بدون     استفاده از كاركنان آماده به خدمت در پستهايى كه ايجاد مى          ـ    23ماده  

ر از لحـاظ رسـته، سـطح شـغلى و           متصدى است مشروط به آن است كه پستهاى مزبـو         
شرايط احراز يا ساير عوامل موثر در انتصاب متناسب با شرايط هر يك از كاركنـان و از       
نظر سلسله مراتب ادارى حداقل همتراز آخرين پست مورد تصدى كاركنان مزبور باشد             

  .مجاز است
ـ ) 23( سازمانى بالتصدى براساس شرايط ماده       تدر صورتى كه پس   ـ    24ماده   راى ب

تر موكـول     ارجاع به كاركنان آماده به خدمت موجود نباشد، ارجاع پست در سطح پايين            
ايـن  ) 26(ربط خواهـد بـود، در غيـر ايـن صـورت برابـر مـاده                به رضايت كاركنان ذي   

  .نامه با آنان رفتار خواهد شد آيين
العـاده پرداخـت خواهـد شـد          حقوق كاركنان آماده به خدمت بدون فوق      ـ    25ماده  

ن در هر مورد كمتر از ميزان حداقل حقـوق تعيـين شـده در مـورد كاركنـان شـاغل                     لك
  .بود  نخواهد

حداكثر مدت آمادگى به خدمت يك سال است و در صورتى كه كاركنان             ـ    26ماده  
تا پايان مهلت مذكور اشـتغال مجـدد نيابنـد در صـورت داشـتن شـرايط بازنشـستگى،                   

نامـه    اسـاس ضـوابط ايـن آيـين        متى آنان بـر    سوابق خد  اين صورت بازنشسته و در غير     
  .گردد بازخريد مى
ـ  تواند در طول دوران آمادگى به خدمت بنا به تقاضـاى كاركنـان     مى سازمانتبصره 

در صورتى كه شرايط بازنشستگى را داشته باشـند، بازنشـسته و در غيـر ايـن صـورت                   
  .بازخريد نمايد

 ذيصالح كاركنان ثابت را از پـست        تواند به جز حكم مراجع      نمى سازمانـ    27ماده  
  .سازمانى آنان بركنار كند مگر آنكه بالفاصله به پست سازمانى ديگرى منصوب نمايد

 فصل چهارم ـ ارزشيابى و بهسازى نيروى انسانى  

 در سال عملكرد و استعداد كاركنـان        يك بار سازمان مكلف است حداقل     ـ    28ماده  
شـغلى ـ   (راسـاس عملكـرد، تـالش و رفتـار     را از نظر بـازدهى، لياقـت و شايـستگى ب   
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، تعهد و احساس مسئوليت و كاردانى در جهت افزايش كارايى و توسعه دانش              )اخالقى
از طريق به كارگيرى معيارهاى مرتبط با شغل، عينى، قابل سنجش بـا اسـتفاده از منـابع                  

موزشـى،  ى آ هـا     هارزشيابى متعدد از طريق ايجاد ارتبـاط بـين نظـام ارزشـيابى در زمينـ               
انتصاب، ارتقـاء، تغييـر شـغل و ادامـه          (بهسازى و تشويق و تعيين مسير شغلى كاركنان         

كارهايى كه به تصويب هيأت      و با توجه به ضوابط و ساز     ) خدمت در پستهاى مديريت   
  .مديره خواهد رسيد، ارزيابى نمايد

تواند جهـت بـاال بـردن سـطح تخـصص و مهارتهـاى فنـى،                  مى سازمانـ    29ماده  
ى آموزشى  ها    هاى، مديريتى، معلومات عمومى كاركنان و افزايش كارآيى آنان برنام           فهحر

و كارآموزى تنظيم و رأساً و يا از طريق موسسات و مراكز آموزشى ذيـصالح بـه مـورد     
  :اجرا گذارد

  آموزش پودمانى) الف
  آموزشهاى عمومى) ب
  آموزشهاى بهبود مديريت) ج

  . گردد وضوع اين ماده مأموريت آموزشى تلقى مىآموزش يا كارآموزى م  ـ1تبصره 
ى آموزشـى در خـارج از كـشور    هـا   هدوراعزام كاركنان موقت جهت طى    ـ2تبصره  

  .ممنوع است
اعطاى مأموريت آموزشى كوتاه مـدت در داخـل و خـارج از كـشور بـا                 ـ    30ماده  

  : استپذير امكانرعايت شرايط زير 
  .عيت شغلى حسب نياز سازمانمرتبط بودن دوره آموزشى با وض) الف
  .اخذ تعهد خدمت و تضمين الزم از كاركنان) ب

اعطاى ماموريت آموزشى خارج از كشور موكول به آن اسـت كـه انجـام                 ـ1تبصره  
  .دوره آموزشى در داخل كشور امكان پذير نباشد

ضوابط پرداخت ماموريت آموزشى داخل و خارج از كشور توسط شـورا              ـ2تبصره  
  .تعيين خواهد شد) 13اده موضوع م(

هـاى مربـوط بـه اهـداف،          شامل دسـتورالعمل   :ـ نظامنامه آموزشى سازمان   31ماده  
نيازهاى آموزشى كاركنان، كميت و كيفيت آموزش از باب اجرايى و محتوايى در داخل              
و خارج از كشور، چگونگى اعطاى تسهيالت آموزشى با عنايت به آموزشهاى مورد نياز      
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ى آموزشى و كـارآموزى و سـاير مـوارد مربوطـه            ها    ه نحوه اجراى برنام   مشاغل سازمان، 
  .باشد حسب ضوابطى كه به تصويب هيأت مديره خواهد رسيد، مى

 بندى و ارزشيابى مشاغل و نظام پرداخت فصل پنجم ـ طبقه  

ى شغلى، سطوح و مراتـب      ها    ه، رشت ها    هبندى مشاغل شامل رست     طرح طبقه ـ  32ماده  
  .باشد مختلف شغلى مى

ى شـغلى اسـت كـه از لحـاظ وظـايف و             هـا     هرسته شامل مجموعه رشـت      ـ1  تبصره
اى خـاص را تـشكيل        ى نزديك داشته و حرفه    ها  مسئوليتها، وابستگى و تجانس مشابهت    

  .دهد مي
  -رشته شغلى شرح كلى از وظايف و مسئوليتها و خصوصيات كلى پست             ـ2تبصره  

ر رشته شغلى حـاوى عنـوان، شـماره، تـاريخ           ه. يابد  مى كه در آن تخصيص   است  هايى  
تصويب، امتياز شغل، نمونـه وظـايف و مـسئوليتها، عوامـل اثرگـذار، شـرايط احـراز و                   

  .باشد پستهاى قابل تخصيص در آن مى
رتبه شغلى براسـاس گـسترش افقـى وظـايف و مـسئوليتهاى مـشاغل و                  ـ3تبصره  

  .گردد سنوات خدمت كاركنان تعيين مى
و تحصيالت الزم براى انجام وظايف و مسئوليتهاى         ط احراز مهارتها  شراي  ـ4تبصره  

  . باشد مترتب با رشته شغلى مى
عوامـل  «عوامل اصلى ارزشـيابى مـشاغل سـازمان عبارتـست از مجمـوع               ـ5تبصره  

  .بندى و ارزشيابى مشاغل سازمان برابر طرح طبقه» عوامل شغلى«و » افرادى
بخـش بـودن     دمت و در صـورت رضـايت      كاركنان سـازمان در طـول خـ        ـ6تبصره  

ى هـا     هتوانند به رتبـ     خدمات آنان و ارزشيابى عملكرد در صورت واجد شرايط بودن مى          
  .شغلى باالتر ارتقاء يابند

در صورت تغيير شغل هر يك از كاركنان طبق ضوابط مربوط امتياز شـغل             ـ7تبصره  
  .واهد يافتشود لكن رتبه كاركنان مزبور تغيير نخ جديد تخصيص داده مى

ت أبندى مشاغل كاركنان بـه تـصويب هيـ          دستورالعمل اجرايى طرح طبقه    ـ8تبصره  
  .مديره خواهد رسيد

 كاركنـان عبارتـست از حاصـل ضـرب          يمزايـا و  مبناى پرداخت حقوق    ـ    33ماده  
ى هـا   مجموع امتيازات حاصل از عوامل ارزشيابى شغل و شاغل، رتبـه و سـاير ويژگـى               
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ضـريب ريـالى در چـارچوب ضـوابط و مقـررات مربـوط بـه                مذكور در مواد آتـى در       
  .ارزشيابى مشاغل كه به صورت ماهيانه قابل پرداخت است

ى سازمان هر سال متناسـب      ها  سياستضريب ريالى حقوق كاركنان مطابق       ـ1تبصره  
. گـردد   با افزايش هزينه زندگى و ضريب حقوق كاركنان دولت، توسط شورا تعيين مـى             

  .باشد مى) 500(نامه ضريب مزبور  اين آييندر سال اول اجراى 
عوامل اصلى خـصوصيات شـغلى نظيـر اهميـت و پيچيـدگى وظـايف و                 ـ2تبصره  

از امتيـاز كـل     % 57 اًى شغلى، خطرات ناشى از شـغل كـه مجموعـ          ها  مسئوليتها، ويژگى 
 امتياز به آن اختصاص يافته اسـت،        9000عوامل ارزشيابى شغل و شاغل معادل حداكثر        

  .باشد  مى2000قل امتياز مكتسبه از عوامل مزبور كه حدا
ى آموزشى، سنوات ها  هدوركليه شاغلين براساس عواملى نظير تحصيالت،       ـ3تبصره  

امتياز كل عوامل ارزشـيابى شـغل و شـاغل       % 43شوند كه مجموعĤ      خدمت ارزشيابى مى  
مكتـسبه از   امتياز به آن اختصاص يافته اسـت، كـه حـداقل امتيـاز              6750معادل حداكثر   
  .باشد  مى1500عوامل مزبور 

 مـاده   3 و تبـصره     2مبالغ پرداختى ناشى از امتيازات متعلقه حسب تبصره          ـ4تبصره  
 حقـوق و مزايـاى      42، مـاده    41، مـاده    38، مـاده    34 ماده   2 و   1، و تبصره    34، ماده   33

  .گردند تلقى مى) حقوق ثابت(مستمر 
 برابـر حـداقل حقـوق و     7تمر نبايد از    حداكثر سقف حقوق و مزاياى مس      ـ 5تبصره  

  .مزاياى مستمر تجاوز كند
عوامل اثرگذار نظير تالش و ايثار در حفظ كيان نظام جمهـورى اسـالمى   ـ  34ماده  

، )ايثارگرى و حضور در مناطق جنگى به هنگـام خـدمت در سـازمان در زمـان جنـگ                  (
، خالقيـت و ابتكـار در   دريافت نشان لياقت، احراز مقام نمونه و دريافت احكـام تقـدير      

حق منزلت شغلى و انديشمندى براى شـاغل        ،  بهبود شرايط و وضعيت سازمان و كشور      
كه صرفاً در صورت دارا بودن شـاغل از عوامـل مزبـور امتيـاز مربوطـه، مـشابه بخـش                  

  .گردد عمومى در حقوق وى لحاظ مى
ان مشابه با كاركنان    معادل ريالى كليه امتيازات اعطا شده به ايثارگران سازم         ـ1تبصره  

اى كه بـه تـصويب هيـأت مـديره            نامه  آيينايثارگر در بخش عمومى براساس مقررات و        
مـشروط بـر اينكـه براسـاس        . العاده پرداخت خواهد شـد      خواهد رسيد به صورت فوق    

  .نامه امتيازى مشابه اعطا نشده باشد مقررات اين آيين
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ن جنگ در مناطق جنگ زده مـشغول  به كاركنان و بازنشستگانى كه در زما      ـ2تبصره  
اند مطابق بخش عمومى امتياز مربوطه لحاظ و معادل ريـالى منظـور               خدمت ادارى بوده  

  .خواهد شد
معرفى و تعريف كلى عوامل ارزشيابى، تعيين نسبت ارزشى اجـزاء كليـه          ـ    35ماده  

لى عوامل نسبت به عوامل اصلى فردى و شغلى، تعيين و تخصيص امتياز به عوامل اصـ               
و فرعى و تعيين درجات و تخصيص امتيـاز بـه آنهـا و سـاير عوامـل اصـلى در طـرح                       

  .گردد بندى و ارزشيابى مشاغل كه به تصويب هيأت مديره خواهد رسيد، لحاظ مى طبقه
 دسته پايه، مقدماتى، ارشد، خبره و عـالى         5رتبه بندى مشاغل سازمان در      ـ  36ماده  

اساس ارزشيابى كمى و كيفى عملكرد شاغل در شغل         ارتقاى رتبه بر  . گردد  بندى مى   طبقه
  .باشد مورد تصدى مى

نماينـد    به كاركنانى كه در شرايط غيرمتعارف محيط كار انجام وظيفه مـى           ـ    37ماده  
العـاده    باشد، حـداكثر ميـزان فـوق        العاده سختى شرايط محيط كار قابل پرداخت مى         فوق

  .يب ريالى مربوط تجاوز نخواهد كردمذكور از پنجاه درصد امتياز عوامل شغل در ضر
پذيرى و تـأثير فعاليـت        العاده ويژه با توجه به عواملى از قبيل ريسك          فوقـ  38ماده  

مجمـوع  % 50در افزايش منابع درآمدى سازمان و كـاهش مـصارف بـه ميـزان حـداكثر                 
  .ى مستمر قابل پرداخت استها  هالعاد امتيازات عوامل حقوق ثابت و فوق

تواند به منظور جذب و نگهدارى نيروهـاى متخـصص بـراى              مى ازمانسـ    39ماده  
 امتياز تا سطح كاردانى، تا      1050العاده انگيزش خدمت تا       مشاغل و يا مناطق خاص فوق     

  . امتياز پرداخت نمايد3000 امتياز تا سطح كارشناسى و باالتر تا 2250
شاغل مـديريت و    تواند به منظور جبران خـدمت متـصديان مـ           مى سازمانـ    40ماده  

ريـزى،    سرپرستى در ارتباط با وظايف و مسئوليت مديران و سرپرستان كه شامل برنامـه             
سازماندهى، كنترل و نظارت، هدايت، آموزش و جلب مشاركت كاركنان و نيز ارزشيابى       

پرداخـت نمايـد، حـداقل      » العـاده جـذب مـديريت       فوق«عملكرد افراد تحت سرپرستى     
  .باشد  امتياز مى7500متياز و حداكثر آن  ا750العاده مذكور  فوق

شود هر سال سـابقه   نامه تطبيق داده مى   كاركنانى كه حقوق آنان با اين آيين      ـ  41ماده  
خدمت آنان جزء سنوات قابل قبول منظور شده و از امتياز مربوطه برخـوردار خواهنـد                

  .واهد بودگرديد، خدمت كمتر از يك سال به تناسب ماههاى كاركرد مالك محاسبه خ
در صورتى كه كاركنان در ساعات غيرادارى و براى انجام وظايف محوله            ـ    42ماده  
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كارى براساس ساز و كار       العاده اضافه   حسب دستور مقام مافوق انجام وظيفه نمايند فوق       
بينى شده براى كاركنان دولت در ازاى هر سـاعت كـار اضـافى دريافـت خواهنـد                    پيش
  .نمود

  .ل پرداخت اضافه كارى به تصويب هيأت مديره خواهد رسيددستورالعم تبصره ـ
يى مشابه با بخش عمـومى      ها    ه و كمك هزين   ها    هالعاد  تواند فوق   مى سازمانـ    43ماده  

هايى كه به تصويب هيأت مديره خواهد رسيد پرداخـت           براساس ضوابط و دستورالعمل   
  :نمايد

غرافيـايى خـدمت آنـان از     به كاركنـانى كـه محـل ج   :العاده محل خدمت الف ـ فوق 
  .يابد  مىشهرستان محل استخدام به شهرستان ديگر تغيير

 به كاركنانى كه در نقـاط بـد   :العاده بدى آب و هوا و مناطق توسعه نيافته ب ـ فوق 
  .نمايند آب و هوا و توسعه نيافته يا كمتر توسعه يافته خدمت مى

خارج از كشور به صورت مـأمور   به كاركنانى كه به :العاده خارج از كشور پ ـ فوق 
  .گردند سازمانى اعزام مى

ـ   به كاركنانى كه به صورت نوبتى و يـا  :العاده نوبت كارى، شيفت و كشيك فوق ت 
  .شيفتى و يا كشيك اشتغال دارند

ـ   به كاركنانى كه به خارج از محل خـدمت بـه طـور موقـت     :العاده روزانه فوق  ث 
  .شوند اعزام مى
ـ   به كاركنانى كه بنا به انتقال محل جغرافيايى آنـان از  :نقل و مكانهزينه سفر و  ج 

  .يابد  مىشهرستانى به شهرستان ديگر تغيير
از محـل صـرفه جـويى       % 25تواند حـداكثر تـا        مى  سازمان :ورى  العاده بهره   فوقـ  چ  

بودجه ساالنه خود به برخى از كاركنان خود براسـاس ضـوابط مـصوب هيـأت مـديره                  
  .ورى پرداخت نمايد هرهالعاده ب فوق

از % 70از حقوق ثابـت را بـه   % 25تواند حداكثر،   مى سازمان:العاده كارايى ح ـ فوق 
بخـشى و    كاركنان براساس عواملى نظير رضـايت اربـاب رجـوع، رشـد و ارتقـاى اثـر                

العـاده كـارايى كـه ضـوابط آن           سرعت در انجام كار و ارزشيابى عملكرد به عنوان فـوق          
  .شود، پرداخت نمايد ره تعيين مىتوسط هيأت مدي

 به كاركنانى كه در داخل محدوده شهرى بدون اسـتفاده از  :خ ـ هزينه اياب و ذهاب 
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  .گردند وسيله نقليه سازمان به مأموريت اعزام مى
منـدى و اوالد،      العاده عائله    كاركنان مشمول فوق   :مندى و اوالد    دـ كمك هزينه عائله   

  .گردد ىمشابه با بخش عمومى پرداخت م
منـدى از فكـر و        تواند به منظور ايجاد انگيزه و افزايش كارايى و بهره           مى سازمانذـ  

انديشه و خالقيت كاركنان ذيربط ساز و كار مناسـب بـراى جلـب مـشاركت كاركنـان                  
 حـسب ضـوابطى كـه بـه تـصويب هيـأت مـديره               گيرى  تصميماثرگذارى آنان در نظام     

  .ايدبينى و پرداخت نم رسد پاداش پيش مي
تواند كاركنانى را كه خدمات برجسته انجام دهند و يا لياقـت              مى سازمانـ    44ماده  

معادل يك تـا حـداكثر دو مـاه         . و شايستگى قابل توجهى در فعاليتهاى خود ابراز نمايند        
  .ى مستمر در طول سال به عنوان پاداش پرداخت نمايدها  هالعاد حقوق فوق
  .به تصويب هيأت مديره خواهد رسيدى اين ماده يضوابط اجرا تبصره ـ

سازمان مكلف است با رعايت ضـوابط قـانون حفاظـت در برابـر اشـعه                ـ    45ماده  
 مجلس شوراى اسالمى و اصالحات بعـدى در رابطـه بـا كاركنـان               20/1/1368مصوب  

  .ذيربط اقدام نمايد
  .ميزان عيدى پايان سال معادل بخش عمومى خواهد بودـ  46ماده 

 كاركنان اليف عمومىفصل ششم ـ تك  

كاركنان موظف به اجراى وظايف و تكاليف محوله بـه نحـو احـسن در               ـ    47ماده  
ساعات مقرر ادارى و در محل خدمت تعيين شده از سوى سـازمان بـوده و مكلفنـد در     

  .حفظ اسناد و مدارك ادارى و امور محرمانه و اسرار سازمان كوشا باشند
ترتيب و تنظـيم سـاعت      . باشد  اعت در هفته مى    س 44ساعات كار كاركنان     ـ1تبصره  

كار در طول هفته و نحوه حضور و غياب كاركنان براساس دستورالعملى اسـت كـه بـه                  
  .ت مديره خواهد رسيدأتصويب هي
كاركنان موظفند در صورت نياز سازمان در خارج از ساعات كار ادارى در              ـ2تبصره  

  .محل خدمت حضور يافته و انجام وظيفه نمايند
كاركنــان ســازمان مكلــف هــستند در چــارچوب قــوانين، مقــررات و    -48مــاده 

هاى صادره دستورات مقام مافوق را در امـور مربـوط بـه وظـايف محولـه                  دستورالعمل
در صورتى كه هر يك از كاركنـان دسـتورات صـادره را خـالف               . اطاعت و اجرا نمايند   



  

  
   241 )ها نامه ـ آيين2(هاي آن  نامه قانون تأمين اجتماعي و آيين:                                                       بخش اول

  

 

ن تشخيص دهند موظفند مراتب را      اى يا مصالح سازما     قوانين و مقررات يا موازين حرفه     
با ذكر دليل به مقام صادر كننده دستور گزارش نمايند، هرگاه مقـام مـافوق اجـراى                  كتباً

 و به صورت كتبى خواسـتار شـد، كاركنـان مكلـف بـه انجـام دسـتور                   اًمجددرا  دستور  
  .باشند و مسئوليت ناشى از اجراى امر متوجه مقام دستور دهنده خواهد بود مى

ى دولتـى، موسـسات و نهادهـاى        هـا     هدسـتگا اشتغال كاركنان سازمان در     ـ    49ماده  
  .عمومى غيردولتى ممنوع است

ـ  ى منـدرج در ايـن مـاده در    ها  هدستگاوقت كاركنان  وقت و پاره اشتغال تمام تبصره 
  .سازمان مجاز است

از خـدمت    با دو ماه اعالم قبلـى        كتباًتوانند    هر يك از كاركنان سازمان مى     ـ   50ماده  
استعفاء نمايند لكن تقاضاى استعفاى آنان در هيچ مـورد رافـع تعهـدات آنـان در قبـال                   

يابد كه سازمان به موجـب        مى استعفاء از تاريخى تحقق   . مسئوليتهاى محوله نخواهد بود   
اند موظفنـد در      كاركنانى كه تقاضاى استعفاء ارائه نموده     . حكم رسمى با آن موافقت كند     

د و در پايان اين مدت استعفاى آنان نن ماده در محل خدمت حاضر شومدت مقرر در اي
  .گردد قبول شده تلقى مى

در مواردى كه استعفاى هر يك از كاركنان موجب وقفه در انجام وظـايف               ـ1تبصره  
تواند حداكثر شش ماه      مى شود، زمان موافقت با استعفاء      مربوط به شغل مورد تصدى مى     

شد كه در اين صورت بايد در فاصله دو ماه موضوع اين ماده             پس از تقاضاى كاركنان با    
  . به كاركنان ابالغ گرددكتباً

استعفاى كاركنان در هيچ موردى رافع تعهدات آنان در قبـال مـسئوليتهاى              ـ2تبصره  
  .زمان اشتغال نخواهد بود

كاركنانى كه تعهد خدمت بـه سـازمان دارنـد قبـل از پايـان دوره تعهـد                    ـ3تبصره  
توانند استعفاء دهند مگر آنكه هزينه تعهدات مربوط را به سازمان پرداخت نموده و               نمى

  .تسويه حساب نمايند
رسيدگى به تخلفات كاركنان سازمان طبق قـانون رسـيدگى بـه تخلفـات              ـ   51ماده  

 مجلس شوراى اسـالمى و اصـالحات و الحاقـات بعـدى آن              1372ادارى مصوب سال    
  .خواهد بود

ركنان مستعفى به ازاء هر سـال خـدمت قابـل قبـول از لحـاظ ايـن                  به كا ـ   52ماده  
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ى مـستمر و همچنـين حقـوق و         هـا     هالعـاد   فوقو  نامه معادل يك ماه آخرين حقوق         آيين
  . ى استحقاقى استفاده نشده پرداخت خواهد شدها ى ايام مرخصىها  هالعاد فوق

خـصص بـا مـدرك    تواند نسبت به بكارگيرى بازنشـستگان مت       مى سازمانـ   53ماده  
اى غيرمــستمر، تــدريس و  تحــصيلى كارشناســى و بــاالتر در مــوارد خــدمات مــشاوره

ى حقوقى با مجموع سـاعات اشـتغال حـداكثر تـا يـك سـوم سـاعت ادارى                   ها    همشاور
  .كاركنان موظف اقدام نمايد

 فصل هفتم ـ حقوق استخدامى كاركنان  

سى روز مرخصى اسـتحقاقى     كاركنان سازمان در هر حال حق استفاده از         ـ   54ماده  
ى هـا     هالعاد  به نسبت مدت خدمت را بدون احتساب ايام تعطيل با دريافت حقوق و فوق             

  .باشد نحوه استفاده يا ذخيره آن تابع مقررات اين فصل مى. مربوط خواهند داشت
استفاده از مرخصى استحقاقى به صورت روزانه يا ساعتى يا تقاضاى كتبى             ـ1تبصره  

ركنان و موافقـت مـدير يـا سرپرسـت بالفـصل قبـل از شـروع مرخـصى                   هر يك از كا   
در هـر حـال اسـتفاده از مرخـصى موكـول بـه دارا بـودن مرخـصى                   .  اسـت  پذير  امكان

  .باشد استحقاقى ذخيره شده مى
1 (كاركنان موظفند حداقل   ـ2تبصره  

از مرخـصى اسـتحقاقى خـود را در همـان           )  2
1(تواننـد      نمايند و چنانچه بخواهند مـى      سال استفاده 

از آن را بـراى سـالهاى آينـده          ) 2
   .ذخيره نمايند

 يك بار تواند براساس تقاضاى هر يك از كاركنان هر پنج سال             مى سازمان ـ3تبصره  
ى دريـافتى مـستمر     هـا     هالعاد  مرخصى ذخيره شده آنان را براساس آخرين حقوق و فوق         

  .مندرج در حكم كارگزينى پرداخت نمايد
توانند از مرخـصى همـان        حداكثر مدتى كه كاركنان در يك سال تقويمى مى        ـ   55ماده  

  .د جمعاً از سه ماه تجاوز نخواهد كردنسال و مرخصى ذخيره شده سالهاى قبل استفاده نماي
فتاده كلـى   ى ذخيره شده كاركنانى كه بازنشسته، از كارا       ها  وجوه مرخصى ـ   56ماده  

گردد بـر مبنـاى       شوند يا رابطه استخدامى آنان به هر دليل با سازمان قطع مى             يا فوت مى  
  . ى مستمر مندرج در حكم كارگزينى پرداخت خواهد شدها  هالعاد آخرين حقوق و فوق

يى كـه مـانع از انجـام        هـا   كاركنان سازمان در صورت ابتالء بـه بيمـارى         ـ   57ماده  
تواننـد از    پزشك معتمـد سـازمان مـى   تأييدگواهى پزشك معالج و خدمت آنان باشد به  
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 تأييـد  روز،   5ى بـيش از     هـا   يدر مـورد مرخـص    . مرخصى اسـتعالجى اسـتفاده نماينـد      
  .ى مزبور توسط كميسيون پزشكى الزامى استها گواهى

در صورتى كه كاركنان در حال استفاده از مرخصى استحقاقى، بيمار شوند             ـ1تبصره  
 ناظر بر مرخصى استعالجى با آنان رفتار خواهـد شـد و در ايـن صـورت                  طبق مقررات 

  .گردد مرخصى استحقاقى استفاده نشده وى لغو مى
 مـاه در هـر سـال خـدمتى          4حداكثر مدت استفاده از مرخصى استعالجى        ـ2تبصره  

ى مـستمر منـدرج در آخـرين        هـا     هالعـاد   خواهد بود كه در اين مدت تمام حقوق و فوق         
  . شود نى به كاركنان مزبور پرداخت مىحكم كارگزي

العالج، بيمارى به سبب انجـام        در صورت ابتالء كاركنان به بيمارى صعب       ـ3تبصره  
) 2(وظيفه يا حادثه ناشى از كار كه به مرخصى استعالجى بيش از حد مقرر در تبـصره                  

، بـا وى  اين ماده نياز باشد برابر دستورالعملى كه به تصويب هيأت مديره خواهد رسـيد             
  . رفتار خواهد شد

قانون ترويج تغذيه با شيرمادر و حمايـت از مـادران در دوران شـيردهى               ـ    58ماده  
 و اصالحات بعـدى آن و مقـررات مربـوط بـه معـذوريت زايمـان       22/6/1374مصوب  

  . باشد نامه الزم االجراء مى مستخدمين رسمى دولت در مورد مشمولين اين آيين
خصى استعالجى و معذوريت زايمان مرخصى استحقاقى تعلـق         به ايام مر  ـ    59ماده  

  .گيرد مى
سال از مرخصى بدون    ) 3(توانند با موافقت سازمان حداكثر از         كاركنان مى ـ  60ماده  

. حقوق در طول خدمت، به شرط نداشتن مرخصى استحقاقى ذخيره شده استفاده نمايند            
سـال ديگـر    ) 2( عالوه بر آن تـا       براى انجام تحصيالت عالى در رشته مورد نياز سازمان        

  .قابل اعطاء است
ـ  اعطاى مرخصى بدون حقـوق بـه كاركنـان ثابـت زن كـه همـسر آنـان بـه          تبصره 

شود براسـاس مقـررات عمـومى دولـت و موافقـت              مأموريت خارج از كشور اعزام مى     
  . باشد سازمان بالمانع مى

حقوق الزامى نيـست    حفظ پست سازمانى كاركنان در ايام مرخصى بدون         ـ    61ماده  
و در صورتى كه پس از پايان دوره مرخصى بدون حقوق پست سازمانى مناسب جهـت    

  .ارجاع به كاركنان مزبور موجود نباشد، آماده به خدمت خواهند گرديد
وقت بانوان برابر مقررات عمومى دولت و با موافقت سازمان            خدمت نيمه ـ    62ماده  
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  . باشد بالمانع مى
نان سازمان در انجام وظايف و مسئوليتهاى محوله در برابر شاكى يـا             كاركـ    63ماده  

باشند و سازمان مكلف اسـت بـه تقاضـاى ايـن قبيـل                شاكيان مورد حمايت قضايى مى    
كاركنان، براى دفاع از آنان با استفاده از كارشناسان حقوقى خود يا وكـالى دادگـسترى                

  .حمايت قضايى به عمل آورد
 فصل هشتم ـ بازنشستگى  

با كاركنان از لحاظ بازنشستگى، از كارافتادگى كلى و فوت طبق مقررات            ـ    64ماده  
  . اجتماعى رفتار خواهد شدتأمينقانون 

طبق ى كاركنان سازمان مشمول كسر حق بيمه        ها    هالعاد  كليه حقوق و فوق   ـ    65ماده  
  . باشد  اجتماعى مىتأميندرصدهاى مقرر در قانون 

ه به سبب انجام وظيفه يا ناشى از كار، فوت يا از كارافتـاده              به كاركنانى ك  ـ    66ماده  
شوند حسب ضوابطى كه به تـصويب هيـأت مـديره خواهـد رسـيد مـستمرى                   كلى مى 

  .گردد پرداخت مى
شوند عالوه بـر      به مستخدمينى كه بازنشسته، از كارافتاده كلى يا فوت مى         ـ    67ماده  

زاء هر سال سابقه خدمت آنـان معـادل         هاى استحقاقى استفاده نشده، به ا      وجوه مرخصي 
ى مشمول كسر حق بيمه به عنـوان پـاداش پايـان            ها    هالعاد   آخرين حقوق و فوق     ماه  يك

  . خدمت پرداخت خواهد شد
كاركنان شهيد، جانباز از كارافتاده كلى، آزاده جانباز از كارافتـاده كلـى و              ـ    68ماده  

  .باشند  به مستخدمين ايثارگر دولت مىمفقوداالثر و خانواده آنان تابع مقررات مربوط
به منظور رعايت عدالت استخدامى و حفظ تناسب حقوق كاركنان شاغل           ـ    69ماده  

ى مستمر كاركنان شاغل، به كاركنـان       ها    هالعاد  و بازنشسته، هر نوع افزايش حقوق و فوق       
االنه بازنشسته، از كارافتاده كلـى و بازمانـدگان كاركنـان متـوفى بـا لحـاظ افـزايش سـ                   

حكـم  . گـردد   رسد، پرداخت مى    ت مديره مي  أمستمريها طبق ضوابطى كه به تصويب هي      
نامـه بازنشـسته، از       االجرا شدن اين آيـين      اين ماده درباره كاركنانى كه قبل از تاريخ الزم        

نامه نيز الزم االجـرا       اند ضمن تطبيق وضعيت آنان با اين آيين         كارافتاده كلى يا فوت شده    
  . باشد مى



  

  
   245 )ها نامه ـ آيين2(هاي آن  نامه قانون تأمين اجتماعي و آيين:                                                       بخش اول

  

 

سنوات خدمت كاركنان ثابت مـشروط بـه ايـن كـه بـه شـرايط عمـومى                  ـ    70ده  ما
  :بازنشستگى نرسيده باشند، به شرح زير قابل خريد است 

ـ به كاركنانى كه تقاضاى بازخريد سوابق خدمت خود را داشته باشند براسـاس               الف
  . مقررات عمومى ناظر بر كاركنان دولت وجوه بازخريدى پرداخت خواهد شد

تواند كاركنانى را كه به دليل واحد و پـستها در چـارچوب اصـالح      مى سازمانب ـ 
انـد، بازخريـد      تشكيالت مصوب و عدم وجود پست بالتصدى آماده بـه خـدمت شـده             

نمايد و به ازاى هر سال خدمت قابل قبول حداقل معـادل يـك مـاه آخـرين حقـوق و                     
 مزاياى مرخصى اسـتحقاقى  مزاياى مندرج در آخرين حكم كارگزينى به اضافه حقوق و  

استفاده نشده و سهم پس انداز آنان در صندوق پس انداز به استثناى كسور حق بيمـه را      
  . پرداخت نمايد

آن دسته از كاركنانى كه در اجراى آراى هيأتهاى رسيدگى به تخلفـات ادارى              ـ    71ماده  
  .باشد ص خود مىشوند، تابع ضوابط خا و مراجع قانونى ذيصالح محكوم به بازخريدى مى

 فصل نهم ـ تسهيالت رفاهى  

 رفـاه و رفـع نيـاز و         تـأمين به منظور تشويق كاركنـان بـه پـس انـداز و             ـ    72ماده  
صندوق پس انداز و رفاه كاركنـان       «مشكالت آنان در موارد اضطرارى، صندوقى به نامه         

  . گردد شود، تشكيل مى كه به اختصار صندوق ناميده مى» سازمان
ى هـا   هالعـاد  درصـد از مجمـوع حقـوق و فـوق       ) 4(زمان مكلف است    ساـ    73ماده  

مندرج در حكم كارگزينى يا حكم قراردادى ماهانه كاركنان ثابت و موقت را بـه عنـوان      
انداز سهم مستخدم كسر و تا دو برابر آن را به عنوان سهم سازمان ماهانـه بـه طـور                      پس

  . يكجا به حساب صندوق واريز نمايد
نامه نحوه اداره امور صندوق و تغييرات سهم مستخدم و سـاير مـوارد                آيين ـ1تبصره  

  .به تصويب هيأت مديره خواهد رسيد
پس از تشكيل صـندوق كليـه امكانـات و دارايـى صـندوق پـس انـداز و                  ـ2تبصره  

  . السهم اعضاء به اين صندوق منتقل خواهد شد كارگشايى با لحاظ حق
ى بيمـه   هـا   شـركت انعقاد قـرارداد بـا يكـى از         تواند نسبت به      مى سازمانـ    74ماده  

ى هـا     هداخلى جهت استفاده كاركنان شاغل و بازنشسته و خـانواده آنـان از مزايـاى بيمـ                
  . تكميلى درمان اقدام نمايد
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سازمان موظف است كاركنان شاغل خود را در برابـر ضـايعات جـسمى              ـ    75ماده  
ى داخلـى بيمـه عمـر و حـوادث،          ها  شركتناشى از باليا، حوادث و فوت، نزد يكى از          

   .بيمه نمايد
ـ  ى موضوع مواد فوق براساس ضوابطى كـه بـه تـصويب هيـأت     ها  هحق بيم تبصره 

  . گردد  مىتأمينمديره خواهد رسيد توسط سازمان و كاركنان 
تواند در حدود اعتبارات مصوب خود و در چارچوب شرايط            مى سازمانـ    76ماده  

ت نسبت به ارائه تسهيالت رفاهى و اعطـاى وام خريـد يـا              عمومى ناظر بر كاركنان دول    
تسهيالت و امكانات و خدمات رفاهى را براساس  ساخت مسكن با سود مناسب و ساير 

رسد به كاركنان خود اعم از شاغل، بازنشـسته،           ضوابطى كه به تصويب هيأت مديره مي      
   .ازكارافتاده كلى و بازماندگان كاركنان متوفى اعطاء نمايد

ـ تب تسهيالت موضوع ماده فوق به هر يك از كاركنان زوج شـاغل در سـازمان    صره 
  . گردد اعطاء مى
 شـرايط بهداشـتى، ايمنـى، ايجـاد         تـأمين سازمان مكلف است نسبت بـه       ـ    77ماده  

ى هـا   شـركت محيط مناسب كار و تقويت بنيه جسمى و روحى كاركنان اقدام و تشكيل              
 مـسكن و مـصرف را مـورد حمايـت قـرار داده و               هاى تعاونى كاركنان از جمله تعاوني    

  . تسهيالت الزم را به آنها اعطاء نمايد
 فصل دهم ـ تطبيق وضع كاركنان  

نامه به طور تمام وقت و بـه    كليه كاركنانى كه در تاريخ تصويب اين آيين       ـ    78ماده  
صورت ثابت يا موقت به خدمت اشتغال دارند با حفظ نوع اسـتخدام بـا ايـن مقـررات                   

  . يابند بيق وضع مىتط
ى مندرج در حكم كارگزينى ها  هالعاد در صورتى كه مجموع حقوق و فوقـ  79ماده 

ى وى كمتر شود مابـه التفـاوت        ها    هالعاد  كاركنان پس از تطبيق، از مجموع حقوق و فوق        
هرگونـه افـزايش بعـدى حقـوق و         . گـردد   تحت عنـوان تفـاوت تطبيـق پرداخـت مـى          

  . ن مزبور تا استهالك كامل از تفاوت تطبيق مزبور كسر خواهد شدى كاركناها  هالعاد فوق
نامـه در مـوارد       االجرا شدن ايـن آيـين       عدم حضور كاركنان در تاريخ الزم     ـ    80ماده  

مرخصى استحقاقى، استعالجى و بدون حقوق، آمادگى به خدمت، غيبـت موجـه يـا بـا          
در ايـن گونـه   . امه نخواهـد بـود  ن ماموريت مانع از تطبيق وضع آنان با مقررات اين آيين         
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  . موارد آخرين پست مورد تصدى مستخدم در سازمان مالك تطبيق وضع خواهد بود
ـ  در موارد آمادگى به خدمت و ساير مـوارد مـشابه آخـرين پـست كاركنـان       تبصره 

  . مالك تطبيق وضع خواهد بود

 فصل يازدهم ـ ساير مقررات  

دت چهارماه از تاريخ تـصويب ايـن   سازمان مكلف است حداكثر ظرف م ـ  81ماده
. نامه، مقررات اجرايى مربوط را تهيه و جهت تصويب تسليم مراجع ذيصالح نمايد              آيين

هـاى مـورد عمـل     مادامى كه مقررات مذكور تصويب نشده است ضوابط و دستورالعمل      
  . باشد حسب مورد كماكان معتبر و قابل اجراء مى

 تـأمين نين و مقـررات عنـوان سـازمان    در صورتى كـه بـا تـصويب قـوا     ـ  82ماده 
نامه ذكر شده است، تغيير يابـد عنـاوين           اجتماعى يا اركان تشكيالتى آن كه در اين آيين        

  . متناظر حسب مورد جايگزين خواهد شد
بينى نشده اسـت مقـررات    نامه پيش در هر مورد كه مقرراتى در اين آيين ـ  83ماده 

  . االجرا خواهد بود عمومى دولت الزم
 بـه تـصويب     28/12/1386 تبـصره در تـاريخ       47 ماده و    83نامه مشتمل بر      اين آيين 

  .ريزى كشور رسيد سازمان مديريت و برنامه

 اجتماعي تأمينقانون ) 4(الحاقي به ماده ) 5(نامه اجرايي تبصره   آيين- 25
  )3/3/1388مصوب (ـ 1387مصوب

  :روند وح مربوط به كار مينامه اصطالحات زير در معاني مشر  در اين آيينـ1 ماده
  .ـ و اصالحات بعدي آن1354 اجتماعي ـ مصوبتأمينقانون : الف ـ قانون
  . اجتماعيتأمينسازمان : ب ـ سازمان
قانون كه داراي مجوز فعاليـت از  ) 2(ماده ) 3(كارگاههاي موضوع بند : پ ـ كارگاه 

  .باشند مراجع ذيصالح مي
اشخاص حقـوقي غيردولتـي كـه حقـوق     اشخاص حقيقي و مديران : شده ت ـ بيمه 
  .نمايند دريافت نمي

  .باشد قانون مي) 28( نرخ حق بيمه مطابق ماده ـ2 ماده
شده، بين حداقل و حداكثر دستمزد قانوني          مبناي كسر حق بيمه ماهانه بيمه      ـ3 ماده
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بود و از ابتداي هر سال بـه ميـزان درصـدي كـه طبـق مقـررات                   زمان پرداخت خواهد  
در . يابد  گردد، افزايش مي    عالي كار به سطوح دستمزد شاغالن اضافه مي       مصوب شوراي   

هر حال، مبناي پرداخت حق بيمه نبايد از حداقل دستمزد كمتـر و از حـداكثر دسـتمزد                  
  .مبناي كسر حق بيمه بيشتر باشد

شده براي كساني كه بـيش از ده سـال             مبناي پرداخت حق بيمه ماهانه بيمه      ـ1 تبصره
 حق بيمه دارند عبارت از ميانگين مبناي حق بيمـه پرداختـي در آخـرين                سابقه پرداخت 

دوازده ماه قبل از تاريخ ثبت تقاضا است مشروط بر اينكه مبلغ مذكور كمتـر از حـداقل    
  .دستمزد مبناي پرداخت حق بيمه زمان پرداخت نباشد

بقه اي كـه كمتـر از ده سـال سـا     شـده   مبناي پرداخت حق بيمه ماهانه بيمـه     ـ2تبصره
پرداخت حق بيمه دارد به انتخاب متقاضي بين حداقل و حداكثر دسـتمزد مبنـاي كـسر                 

  .حق بيمه خواهد بود
شده در كارگاههـاي داراي دسـتمزد         دستمزد ماهيانه مبناي كسر حق بيمه بيمه      ـ  3 تبصره

  .قانون از بيشترين دستمزد مقطوع كارگاه كمتر نخواهد بود) 35(مقطوع موضوع ماده 
  :شود شده به شرح زير تعيين مي  نحوه احتساب سوابق معوقه بيمهـ 4 ماده

نامـه از   الف ـ كارفرمايان حقيقي و حقوقي غيردولتي كه تا تاريخ تصويب اين آيـين  
قـانون اقـدام بـه ارسـال ليـست و پرداخـت             ) 28(طريق كارگاههاي خود براساس ماده      

بيمه كارفرمايـاني كـه حـداكثر       بيمه نموده و يا طبق قانون معافيت از پرداخت سهم             حق
ـ نسبت به ارسال ليست و پرداخت حق بيمه خود 1361پنج نفر كارگر دارند ـ مصوب  

انـد، سـوابق آنهـا بـه اسـتناد       به همراه حق بيمه كاركنان شاغل در كارگـاه اقـدام نمـوده      
  .شود اي كارفرما محسوب مي ي پرداختي جزو سوابق بيمهها  هليستهاي ارسالي و حق بيم

ـ  شده   معادل سابقه پرداخت حق بيمه تا اين تاريخ به حداكثر شرط سني بيمهتبصره 
  .گردد اضافه مي

نامه به استناد قانون اصـالح بنـد    اي كه قبل از تاريخ تصويب اين آيين شده ب ـ بيمه 
ــ نـسبت بـه عقـد     1365 اجتمـاعي ـ مـصوب   تـأمين قانون ) 4(ماده ) 3(و تبصره » ب«

تواند با پرداخت حق بيمه موضوع ماده  زي خود اقدام نموده است، ميپردا قرارداد و بيمه
پـردازي    با ارسال ليست نسبت به ادامه بيمه      ) شده و كارفرما    سهم بيمه (نامه    اين آيين ) 2(

  .خود اقدام نمايد
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اند، بـا داشـتن حـداكثر     ج ـ كارفرماياني كه نسبت به بيمه نمودن خود اقدامي نكرده 
حـق بيمـه    % 27توانند بـا پرداخـت        قانون مي ) 90( و رعايت ماده     پنجاه و پنج سال سن    

نامه قرار    نامه و ارسال ليست مشمول احكام مقرر در اين آيين           اين آيين ) 3(موضوع ماده   
شـده بـه شـرط سـني          گرفته و از مزاياي قانوني آن برخوردار شوند و سوابق قبلي بيمـه            

  .شود موضوع اين بند اضافه مي
نامه اقدام به بيمه نمودن خود نزد سازمان   كه تا تاريخ ابالغ اين آييند ـ كارفرماياني 

نامه پس از انعقاد قرارداد، مدارك و مـستندات           توانند بعد از ابالغ اين آيين       اند، مي   نكرده
خود را جهت پذيرش سوابق گذشته به سازمان ارائه تا پـس از احـراز اشـتغال توسـط                   

س دستمزد مبناي انعقاد قـرارداد، سـوابق معوقـه بـه            سازمان با پرداخت حق بيمه براسا     
  .حساب آنها منظور گردد

 حق بيمه متعلقه در صورت تقاضاي كارفرما و موافقت سازمان مطابق ماده             ـ1تبصره
  .قانون حداكثر در سي و شش قسط قابل تقسيط است) 46(

شـود، بـه     مـي  نامـه پرداخـت     اي كه در اجراي اين آيين       ي معوقه ها    هبيم  حقـ  2تبصره
ــستمري بازنشــستگي،    ــزان م ــوط صــرفاً در محاســبه مي ــسبت ســالهاي خــدمت مرب ن

  .گيرد ازكارافتادگي كلي و فوت مالك عمل قرار مي
بود كه كارفرما نام خود  شده صرفاً براي ايامي خواهد  ـ احتساب سوابق آينده بيمه   ه

  .را در ليست ارسالي درج و حق بيمه متعلقه را نيز پرداخت نمايد
شده با ارسال ليست و پرداخت حق بيمـه از حمايتهـاي بازنشـستگي،                 بيمه ـ 5 ماده

  .شود ازكارافتادگي كلي، فوت و خدمات درماني برخوردار مي
شدگاني كه طبق گواهي پزشك معتمد سازمان قبل از درخواست بيمـه               بيمه ـ6 ماده

توانند   شوند، نمي   ه مي نامه به دليل نقص عضو از كارافتاده تشخيص داد          موضوع اين آيين  
مند شوند، مگر در مواردي كه به دليل حادثـه يـا              كارافتادگي بهره ازاز حمايت مربوط به     

  .بيماري ديگري ازكارافتاده گردند
 مقـام محتـرم رياسـت جــمهوري         تأييـد  به   26/8/1388نامه در تـاريخ      اين تصويب 

  .رسيده است
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  ))13451345//33//3131((مصوب مصوب   11 از قانون استخدام كشورى از قانون استخدام كشورى--11
  و اصالحات بعدىو اصالحات بعدى

  
  در بازنشستگى و وظيفه-فصل هشتم   

اى    صندوق بازنشستگى كشورى بـه صـورت مؤسـسه         1354از اول سال    ـ    70ماده  
ى ا مستقل وابسته به سازمان امورادارى و استخدامى كشور تأسيس و به موجب اساسنامه   

رسـد اداره     كه به تصويب كميسيونهاى استخدام و امور اقتصادى و دارائـى مجلـس مـي              
   2.خواهد شد

ى هـا  شركتاداره كل بازنشستگى فعلى و صندوق بازنشستگى و وظيفه مستخدمين       
دولتى با كليه وظايف و دارائـى و موجـودى و اسـناد و اوراق و بودجـه و تعهـدات و                      

  .شود ستگى كشورى منتقل مىمستخدمين خود به صندوق بازنش
حقوق بازنشستگى و وظيفه ازكارافتادگى و وظيفه وراث مستخدمينى كـه             ـ1تبصره  

 بازنشـسته يـا ازكارافتـاده شـده يـا بـشوند همچنـين وظيفـه وراث                  1353تا آخر سـال     
 فوت شده يا بشوند از محـل اعتبـار خاصـى كـه بـه                1353مستخدمينى كه تا آخر سال      

شـود    ق بازنشستگى هر سـال در بودجـه كـل كـشور منظـور مـى               عنوان كمك به صندو   
  .پرداخت خواهد شد

                                                 
 18/4/1345 مورخ 6224 شماره رسمى روزنامه از نقل ـ1
 بـه  8/3/54تاريخ در كشورى بازنشستگى سازمان اساسنامه است، شده اصالح28/12/1353 تاريخ در ماده اين ـ2

 .است رسيده تصويب
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كسور بازنشستگى متعلق به مدت خدمت گذشته مستخدمين رسـمى كـه              ـ2تبصره  
 به خدمت اشتغال دارند بـه ميـزان و ترتيبـى كـه از طـرف          1354در اول فروردين سال     

اموراقتـصادى و دارايـى و      سازمان امور ادارى و استخدامى كشور با جلب نظـر وزارت            
سازمان برنامه و بودجه پيشنهاد و به تصويب هيـأت وزيـران خودهـد رسـيد از محـل                   

گردد به صندوق بازنشستگى كشورى       اعتبارى كه در قوانين بودجه كل كشور منظور مى        
  .پرداخت خواهد شد

ـ    1354از اول سال      ـ3تبصره    و مؤسـسات دولتـى      هـا     ه مستخدمين پيمانى وزارتخان
 و مؤسـسات    ها  شركتمشمول قانون استخدام كشورى و آن دسته از مستخدمين موقت           

دولتى مستثنى شده از قانون استخدام كشورى كه مشمول مقررات بازنشستگى و وظيفه             
باشند مشمول مقررات قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشى از پيرى              خاصى نمى 

دار وظـايف     ندوق بازنشستگى كـشورى عهـده     و ازكارافتادگى و فوت خواهند بود و ص       
   1.صندوق حمايت مستخدمين مزبور خواهد بود

شود كـه اداره امـور صـندوق بازنشـستگى شـهرداريها بـه                اجازه داده مى    ـ4تبصره  
پيشنهاد سازمان امورادارى و استخدامى كشور و موافقت وزير كشور به عهده صـندوق              

  .بازنشستگى كشورى قرار گيرد
ونيم درصد از جمـع    و مؤسسات دولتى مكلفند هر ماه هشت    ها    هوزارتخان  ـ71ماده  

ى مـستخدمين رسـمى و   هـا    هالعاد  حقوق و تفاوت تطبيق حقوق و مزاياى مستمر و فوق         
العاده تضمين و اضـافه كـار و كـسر صـندوق  و                مستخدمين آزمايشى را به استثناء فوق     

اهنگ پرداخت كاركنان دولت كم كـرده و       قانون نظام هم   5روزانه و كارانه موضوع ماده      
   3-2.بابت سهم مستخدمين به صندوق بازنشستگى كشورى بپردازند

                                                 
 كارمنـدان  حمايت قانون مزبور تاريخ از16/4/55 مصوب بهزيستى و بهدارى وزارت تشكيل قانون موجب به ـ1
 ومقـررات  قانون مشمول آن، مشمولين كليه و گرديده ملغى فوت و ازكارافتادگى و پيرى از ناشى اثرات برابر در

 .اند گرديده اجتماعى تأمين
 افزوده ماده اين مستثنيات به كارانه العاده فوق اسالمى، شوراى مجلس25/11/54 مورخ مصوبه ج بند براساس ـ2

 .شود مراجعه 100 ماده تبصره به نيز مستثنيات ساير براى و است شده
 در، كـشور  اسـتخدامى  و امورادارى سازمان حقوقى دفتر24/4/75 مورخ 2395/31/1 شماره نظر اعالم حسب ـ3

 و سنواتى افزايش و مبنا حقوق مجموعاز  كشورى استخدام قانون مشمول رسمى مستخدمين مورد در حاضر حال
 نوبتكارى العاده وفوق پرداخت هماهنگ نظام قانون 3 ماده 5 تبصره موضوع حقوق التفاوت مابه و شغل العاده فوق

   در كه خاص ىها العاده وفوق كشورى استخدام قانون 39 ماده د و خ بندهاى موضوع كار محيط شرايط سختى و
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 11مـاده   ) ب(در مورد مستخدمين رسمى كه در مؤسسات موضوع بنـد             ـ1تبصره   
ونيم درصد مذكور در اين ماده از جمـع حقـوق و              اين قانون به خدمت مشغولند هشت     

ى تضمين و اضافه كار و كسر صـندوق و روزانـه            ها    هالعاد  فوقمزاياى ايشان به استثناى     
» 1370قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب        ) 5(و كارانه موضوع ماده     «

   1.شود كم شده، به صندوق بازنشستگى كشورى تحويل مى
كسور بازنشستگى مستخدمين آماده به خدمت برمبنـاى تمـام حقـوق و               ـ2تبصره   

   2.يق حقوق ايشان احتساب و برداشت خواهد شدتفاوت تطب
در مورد مستخدمين رسمى كه به نمايندگى مجلس انتخاب شوند كـسور              ـ3تبصره  

بازنشستگى آنان در دوران نمايندگى معادل كسور آخرين پايه مربوط و تفـاوت تطبيـق               
حقوق هر ماه از مقررى آنان كسر و به صندوق بازنشستگى كشورى پرداخـت خواهـد                

  .شد
 و مؤسسات دولتـى مـشمول ايـن قـانون مكلفنـد حقـوق و        ها    هوزارتخانـ    72ماده  

العاده شغل اولين ماه كسانى را كه دوره آزمايشى را طى كرده و به استخدام رسـمى             فوق
   3.شوند برداشت كنند و به صندوق بازنشستگى كشورى بپردازند پذيرفته مى

ى مشمول ايـن قـانون مكلفنـد عـالوه بـر             و مؤسسات دولت   ها    هوزارتخانـ    73ماده  
ونيم درصد حقوق مستخدمين رسـمى         هر ماه مبلغى برابر هشت     71كسور موضوع ماده    

  .و مستخدمين آزمايشى خود را به صندوق بازنشستگى كشورى بپردازند
مؤسساتى كه خـارج از شـمول ايـن قـانون بـوده و مـستخدمين آنـان از                     ـ1تبصره  

استفاده خواهند كرد بايد مبلغـى معـادل كـسور پرداختـى            صندوق بازنشستگى كشورى    
  . كنندمستخدمين خود از بودجه مؤسسه مربوط به صندوق بازنشستگى كشورى پرداخت

                                                                                                                   
 مـدارك  دارنـدگان  شغل العاده فوق و حقوق و است شده برقرار پرداخت هماهنگ نظام قانون 6 ماده اجراى 

 همتراز علمى هيأت بااعضاى پرداخت هماهنگ نظام نونقا 8 ماده اجراى در كه دكترى و ليسانس فوق تحصيلى
 مـصوب  ...مقـررات  از اى پـاره  اصـالح  قانون 12 ماده اجراى در و گردد مى برداشت بازنشستگى كسور اند، شده
 9 تـا  حـداكثر  را مـستخدم  سـهم  مقررات ميزان است شده داده اجازه دولته ب اسالمى شوراى مجلس 13/2/79

 .ايدنم اجرا و تصويب درصد
 وظيفـه  بازنشـستگى  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  6 تبـصره  ج بنـد  موجـب  بـه  گيومـه  داخـل  عبارت ـ1

 25/11/74مصوب
 .است شده اصالح متن شرح به 13/12/68 مورخ مصوبه 8 ماده براساس ـ2
 .است شده اصالح متن شرح به13/12/68 مورخ مصوبه 8 ماده براساس ـ3
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 و مؤسسات دولتى كه مستخدمين رسمى آنها بـه      ها  شركت و   ها    هوزارتخان  ـ2تبصره  
مكلفند تـا زمـانى     اين قانون انتخاب يا منصوب شوند        3يكى از مقامات مذكور در ماده       

كه مستخدمين مزبور متصدى آن مقامات هستند هرماه مبلغى معادل كسور پرداختى آنان 
  .از بودجه خود به صندوق بازنشستگى كشورى پرداخت كنند

تواند طبق شرايط زيـر تقاضـاى بازنشـستگى كنـد و              مى مستخدم رسمى ـ    74ماده  
  .دولت مكلف به قبول آن است

  .صت سال سن با هر قدر سابقه خدمتالف ـ داشتن حداقل ش
  .ب ـ داشتن حداقل پنجاه و پنج سال سن با الاقل سى سال سابقه خدمت

 و مؤسـسات دولتـى، شـهرداريها، بانكهـا،          هـا   شـركت ،  هـا     هكليه وزارتخان   ـ1تبصره  
 و سازمانهايى كه شمول قانون بر آنهـا مـستلزم ذكـر نـام اسـت،                 ها  شركتمؤسسات و   

بـه جـز مـشموالن      (ين رسمى يا ثابت يا داراى عناوين مشابه خود را           توانند مستخدم   مى
در مشاغل غيرتخصصى براساس درخواست كتبـى آنـان و     )  اجتماعى تأمينقانون كار و    

موافقت باالترين مقام دستگاه اجرايى مشروط به آنكه بيش از بيست سال سابقه خدمت              
ى كـه سـابقه خـدمت آنـان         داشته باشند براساس سنوات خدمت بازنشسته و در صـورت         

به افرادى كه براسـاس ايـن قـانون بازخريـد           . كمتر از بيست سال باشد، بازخريد نمايند      
 روز حقوق و مزاياى مستمر در ازاى هر سال سابقه خـدمت             45شوند، مبلغى معادل      مى

در صورتى كه كسر يك سـال بـيش از شـش مـاه باشـد، يـك سـال تمـام                      (قابل قبول   
 عالوه كسور بازنشستگى يا حق بيمه پرداختى سهم مستخدم و           به) محسوب خواهد شد  

   1.حقوق و مزاياى مرخصيهاى استحقاقى استفاده نشده وى پرداخت خواهد شد
مفاد تبصره يك در مشاغل تخصصى نيز بادرخواست كتبـى مـستخدم و               ـ2تبصره   

 موافقــت بــاالترين مقــام دســتگاه اجرايــى و تــصويب شــورايى مركــب از نماينــدگان 
االختيار وزير برنامه و بودجه و دبيركـل سـازمان امـورادارى و اسـتخدامى كـشور و                    تام

  .دستگاه اجرايى مربوط قابل اجرا خواهد بود

                                                 
 ىها وتبصره اصالح فوق شرح به 74 ماده يك تبصره اسالمى شوراى مجلس27/3/65 مورخ مصوبه موجب به ـ1
 قانون و انسانى نيروى تعديل نحوه قانون به بازنشستگى، شرايط مورد در .است گرديده الحاق آن به نير 4 و 3 و2

 مـصوب  اخيرالـذكر  قانون 2 ماده 1 تبصره ب بند اصالح قانون همچنين و وظيفه و بازنشستگى مقررات اصالح
 شـاغلين  بازنشـستگى  شـرايط  ضمناً.شود مراجعه نيز18/1/64 مصوب بانوان وقت نيمه خدمت قانون و3/10/70

 .است رسيده تصويب به 1/9/67 تاريخ در تحميلى جنگ و اسالمى انقالب جانبازان و آور زيان و سخت مشاغل
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مستخدمينى كه بيش از يك سال از آمادگى بـه خـدمت آنـان بگـذرد در                   ـ3تبصره  
ر در  صورتى كه در اين مدت با توجه به معرفى سازمان امـورادارى و اسـتخدامى كـشو                

ى دولتى نگردند طبق شرايط اين      ها    هدستگامشاغلى كه شرايط احراز آن را دارند، جذب         
  .شوند قانون بازخريد يا بازنشسته مى

هر نوع استخدام جديد به جاى افرادى كه به موجب اين قانون بازخريـد يـا                  ـ4تبصره  
 خدمتشان بازخريد   شوند ممنوع است و همچنين اشتغال مجدد افراد مزبور كه           بازنشسته مى 

ى دولتى ممنـوع اسـت و در صـورتى كـه            ها    هدستگااند در كليه      شده و يا بازنشسته گرديده    
انـد عـالوه بـر مجـازات          ى دولتى درآمده  ها    هدستگاثابت شود افراد فوق به خدمت يكى از         

 بازنشستگى و يـا حـق بيمـه    همقرر در قوانين كليه وجوه پرداختى به ايشان به استثناى وجو    
   1.پس گرفته خواهد شد و دولت در قبال سوابق خدمت آنان تعهدى نخواهد داشت

مستخدمين رسمى كه در تاريخ تصويب اين قانون بـيش از يـازده سـال               ـ    75ماده  
توانند طبق شـرايط زيـر تقاضـاى بازنشـستگى كننـد و دولـت                 سابقه خدمت دارند، مى   
  :مكلف به قبول آن است

 تاريخ تصويب اين قانون بيش از يازده سـال سـابقه   الف ـ مستخدمين رسمى كه در 
ونه سال خدمت متوالى و رسيدن به پنجاه          خدمت متوالى دارند به شرط داراشدن بيست      

  .وچهار سالگى 
ب ـ مستخدمين رسمى كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از دوازده سـال سـابقه    

 متوالى و رسـيدن بـه       وهشت سال خدمت    خدمت متوالى دارند به شرط داراشدن بيست      
  . وسه سالگى پنجاه

پ ـ مستخدمين رسمى كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از سيزده سـال سـابقه    
وهفت سال خدمت متوالى و رسـيدن بـه           خدمت متوالى دارند به شرط دارا شدن بيست       

  .ودو سالگى پنجاه
ل سـابقه  ت ـ مستخدمين رسمى كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از چهارده سا 

وشش سال خدمت متوالى و رسـيدن بـه            خدمت متوالى دارند به شرط دارا شدن بيست       
  .ويك سالگى پنجاه 

ث ـ مستخدمين رسمى كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از پانزده سال سابقه خدمت  
                                                 

 .است شده الحاق 27/3/1365 تاريخ در 4 و 3 و 2 تبصره ـ1
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  .وپنج سال خدمت متوالى و رسيدن به پنجاه سالگى متوالى دارند به شرط دارا شدن بيست
ستخدمين رسمى كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از شانزده سـال سـابقه   ج ـ م 

وچهار سال خدمت متوالى و رسـيدن بـه           خدمت متوالى دارند به شرط دارا شدن بيست       
  .ونه سالگى چهل 

چ ـ مستخدمين رسمى كه در تاريخ تصويب اين قانون بـيش از هفـده سـال سـابقه      
وسه سال خـدمت متـوالى و رسـيدن بـه             يستخدمت متوالى دارند به شرط دارا شدن ب       

  . وهشت سالگى چهل
ح ـ مستخدمين رسمى كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از هجـده سـال سـابقه     

ودو سـال خـدمت متـوالى و رسـيدن بـه              خدمت متوالى دارند به شرط دارا شدن بيست       
  .و هفت سالگى چهل 

ش از نـوزده سـال سـابقه    خ ـ مستخدمين رسمى كه در تاريخ تصويب اين قانون بي 
ويك سال خـدمت متـوالى و رسـيدن بـه       خدمت متوالى دارند به شرط دارا شدن بيست       

  .وشش سالگى چهل 
د ـ مستخدمين رسمى كه در تاريخ تصويب اين قانون حـداقل بيـست سـال سـابقه      
خدمت متوالى يا بيست و پنج سال سابقه خدمت متناوب دارنـد بـه شـرط رسـيدن بـه                    

  .لگىوپنج سا چهل 
  . و بندهاى آن سابقه خدمت رسمى است75مقصود از سابقه خدمت در ماده  تبصره ـ

تواننـد مـستخدمين       و مؤسسات دولتى مشمول اين قانون مى       ها    هوزارتخانـ  76ماده  
   1.رسمى را كه شصت سال سن و الاقل بيست سال سابقه خدمت دارند بازنشسته كنند

ـ   -77ماده   دولتـى مـشمول ايـن قـانون مكلفنـد كليـه             و مؤسـسات     هـا     هوزارتخان
   2.مستخدمين رسمى را كه شصت و پنج سال سن دارند بازنشسته كنند

ام  ميـزان حقـوق بازنشـستگى مـستخدمين رسـمى عبارتـست از يكـسي        ـ    78ماده  
متوسط حقوق پايه آنان ضرب در سنوات خدمت مشروط بر اينكه حقوق بازنشـستگى              

                                                 
  ورشكـ  اسـتخدامى  و امورادارى سازمان حقوقى دفتر25/12/1376 مورخ 16781/53/1 شماره نظريه براساس ـ1

 .است گرديده نسخ 1368 مصوب وظيفه و بازنشستگى مقررات اصالح قانون اجراى در ماده اين
 اين حكم اسالمى شوراى مجلس 1368 مصوب وظبفه و بازنشستگى مقررات اصالح قانون 10 ماده اجراى در ـ2

 در تخصـصى  مـشاغل  مـستخدمين  10: مـاده «  .است گرديده محدود تخصصى مشاغل مستخدمين مورد در ماده
 ».خواهندبود مستثنى كشورى استخدام قانون 77 ماده حكم از آنها متبوع دستگاه موافقت و درخواست صورت
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   1.ل از بازنشستگى تجاوز نكندآنان از آخرين حقوق دريافتى قب
متوسط حقوق از لحاظ اين قانون عبارت از معدل حقـوق پايـه مـستخدم               ـ1تبصره  

رسمى در سه سال آخر خدمت است ولـى در صـورتى كـه مجمـوع سـنوات خـدمت                    
رسمى مستخدم از سه سال كمتر باشد متوسط حقـوق معـدل حقـوق سـنوات خـدمت           

  .رسمى خواهد بود
 ايـن قـانون     30كه براساس حقوق گروه و پايـه موضـوع مـاده            در مورد مستخدمى    

شود در صورتى كه مدت استفاده از حقوق گروه و پايـه مـذكور از         بازنشسته شده يا مى   
  .شود سه سال كمتر باشد معدل حقوق اين مدت متوسط حقوق محسوب مى

در ) بدون احتـساب مـدد معـاش همـسر و فرزنـد           (تفاوت تطبيق حقوق      ـ2تبصره  
رارى حقـوق بازنشـستگى و وظيفـه منظـور و           قـ ساب متوسط حقوق بـه منظـور بر       احت

  .شود محسوب مى
   2....3تبصره ـ
   3....4تبصره ـ

در تعيين حقوق بازنشستگى مستخدمين رسمى مشمول قـانون اسـتخدام             ـ5تبصره  
كشورى كه در دوران خدمت به نمايندگى مجلس انتخاب شده يـا بـشوند بـه ازاء هـر                   

دگى حقوق يك گروه باالتر از حقوق پايه گروه مربوط به باالترين شغلى كه              دوره نماين 
گيرد و مبنـاى مزبـور بـه          اند مبناى محاسبه قرار مى      قبل از نمايندگى تصدى آن را داشته      

   4.شود جاى متوسط حقوق موضوع تبصره يك اين ماده محسوب مى
 نيـز باشـند مخيرنـد       آن 3هرگاه مستخدمين مزبور مشمول حكم اين ماده يا تبـصره           

                                                 
 حقوق محاسبه در نيز لشغ العاده فوق13/12/68 مصوب وظيفه و بازنشستگى مقررات اصالح قانون موجب به ـ1

 درتاريخ »وظيفه و بازنشستگى مقررات و قوانين اصالح قانون« براساس نيز و گرفته قرار عمل مالك بازنشستگى
 ووظيفه بازنشستگى حقوق پرداخت در است شده اخذ بازنشستگى كسور آن بابت از كه دريافتى هرگونه  1/1/74

 مـصوب  ...مقـررات  از اى پـاره  اصـالح  قـانون  6 دهمـا  موجـب  بـه  و گرفـت  خواهـد  قـرار  محاسـبه  مـالك 
 دو در است بازنشستگى كسور مالك كه دريافتى مزاياى و حقوق تمامى معدل اسالمى شوراى مجلس13/2/1379
 خواهد وظيفه يا بازنشستگى حقوق تعيين مبناى بازنشستگى سال حقوق ضريب آخرين اعمال با آخرخدمت سال
 .بود

 قانون32 ماده تبصره در مذكور مقامات از يكى به كه دولت مستخدمين به مربوط قانونى اليحه مفاد موجب به ـ2
 .ندارد اجرايى قابليت 78 ماده 4 و 3 ىها تبصره شوند،  مىيا شده منصوب كشورى استخدام

 .همان ـ3
 .است شده بالاثر پرداخت هماهنگ نظام قانون تصويب با تبصره اين ـ4
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   1.فقط از يكى از دو حقوق بازنشستگى مربوط استفاده كنند
حقوق بازنشستگى مستخدمين رسمى كه برابر مدت يك دوره كامل قانونگذارى بـه             

شوند اعم از شاغل يا بازنشـسته بـه           رياست يا نيابت رياست مجلس انتخاب شده يا مى        
قانون استخدام كـشورى و بـا رعايـت          32ترتيب براساس بندهاى ت و پ تبصره ماده         

   2.شود مقررات اين قانون تعيين مى
اى ناقص شود به نحوى كه       هرگاه مستخدم رسمى عليل يا به علت حادثه       ـ    79ماده  

ام متوسط حقوق ضرب در سـنوات   اى برابر با يكسي   از كاركردن باز بماند حقوق وظيفه     
   3.ط حقوق او تجاوز نكندخدمت دريافت خواهد كرد مشروط بر اينكه از متوس

در صورتى كه سنوات خدمت مستخدم موضوع اين مـاده از پـانزده سـال              ـ1تبصره  
  .كمتر باشد مدت خدمت او پانزده سال منظور خواهد گرديد

در صورتى كه مستخدم مذكور در اين ماده فوت شود چهارپنجم حقـوق               ـ2تبصره  
  .گيرد تعلق مىوظيفه او با رعايت شرايط قانونى به وراث وى 

هرگاه مستخدم رسمى به علت حادثه ناشـى از كـار يـا بـه سـبب انجـام                   ـ    80ماده  
وظيفه عليل يا ناقص شود به نحوى كه از كار كردن باز بمانـد تمـام حقـوق و تفـاوت                     

   5و 4.گردد العاده شغل او به عنوان حقوق وظيفه در مورد وى برقرار مى تطبيق و فوق
ـ  ستخدم موضوع اين ماده فوت شود تمام حقوق وظيفـه او   در صورتى كه متبصره 

گيرد ولى اگر فوت او دراثر همـان          با رعايت شرايط مقرر به وراث قانونى وى تعلق مى         
   6. اين قانون درباره وراث قانونى اجرا خواهد شد83حادثه باشد مقررات ماده 

ده يـا   هرگاه مستخدم رسمى فوت شود خـواه بـه حـد بازنشـستگى رسـي              ـ  81ماده  
نرسيده باشد در تاريخ فوت بازنشسته محسوب و تمام حقوق بازنشستگى او بـه وراث               

                                                 
 .شود مراجعه 78 ماده 4 و 3 ىها تبصره زيرنويس به ـ1
 .شود مراجعه 78 ماده 4 و 3 ىها تبصره زيرنويس به ـ2
 .شود مراجعه 78 ماده زيرنويس به ـ3
 ايران اسالمى انقالب شهدا و جانبازان تكفل تحت عائله وظيفه و ازكارافتادگى وظيفه حقوق برقرارى قانون به ـ4
 و 25/11/61مـصوب  اسـالمى  انقـالب  و تحميلى جنگ مجروحين مزاياى و حقوق پرداخت و تحميلى جنگ و

 .شود مراجعه نيز آن اصالحات
 .است گرديده اصالح متن شرح به25/12/1368 مورخ مصوبه براساس ماده اين ـ5
 حقوق به مربوط مقررات از اى پاره اصالح قانون اجراى در االصول علي نيز تبصره اين موضوع چهارپنجم رقم ـ6

 .است گرديده اصالح حقوق تمام به13/2/79 بمصو ...و بازنشستگى
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   1.قانونى وى پرداخت خواهد شد
ـ   در صورتى كه سنوات خدمت مستخدم موضوع ايـن مـاده از پـانزده سـال     تبصره 

  .كمتر باشد مدت خدمت او پانزده سال محسوب خواهد شد
فوت شـود نـصف حقـوق بازنشـستگى او بـه            هرگاه مستخدم بازنشسته    ـ    82ماده  

   2.عنوان حقوق وظيفه طبق مقررات اين قانون به وراث قانونى وى پرداخت خواهد شد
هرگاه مستخدم رسمى به سبب انجام وظيفه فوت شود تمـام متوسـط             ـ    83ماده     

  .حقوق او به عنوان حقوق وظيفه به وراث قانونى وى پرداخت خواهد شد
 بـا تـصويب شـورا    83 و 80 و 79ى  حقوق وظيفه موضوع مـواد    برقرارـ    84ماده  

  .صورت خواهد گرفت
اعاده به خدمت مستخدمين ازكارافتاده در صورتى كه بهبودى حاصل نمايند  تبصره ـ

  .و توانايى اشتغال يافته باشند قبل از رسيدن به سن شصت سالگى بالمانع است
دمين رسـمى كـه كـسور       آن قـسمت از سـوابق خـدمت دولتـى مـستخ             -85ماده  

بازنشستگى مربوط به آن به صندوق بازنشستگى كشورى پرداخت نشده باشـد خـدمت              
ى زير از لحاظ بازنشستگى     ها    هگردد و مدت مذكور با توجه به تبصر         غيررسمى تلقى مى  

  .و وظيفه جزو سابقه خدمت آنان محسوب و منظور خواهد شد
 وجهـى بابـت كـسور بازنشـستگى         توانـد   مـى  مستخدم موضوع اين مـاده      ـ1تبصره  

سنوات خدمت غيررسمى خود به صندوق بازنشستگى پرداخت نكند در ايـن صـورت              
 او براساس يـك چهلـم متوسـط         79حقوق بازنشستگى و يا حقوق وظيفه موضوع ماده         

العاده شغل ضرب در سنوات خدمت غيررسمى به          حقوق و تفاوت تطبيق حقوق و فوق      
العـاده شـغل ضـرب در        و تفاوت تطبيق حقوق و فـوق       ام متوسط حقوق    عالوه يك سي  

سنواتى كه با عنوان مستخدم رسمى خدمت كرده است احتساب خواهد شد و فقـط آن                

                                                 
 بـانوان  بازنشـستگى،  حقـوق  بـه  مربـوط  مقـررات  از اى پـاره  اصـالح  قـانون 28/12/68 مـصوبه  براسـاس  ــ 1

 عبـارت  .است شده اصالح متن شرح به اسالمى شوراى مجلس13/2/79 مصوب كاركنان ساير و ها شاغل،خانواده
 اجتمـاعى  حقوق از محروميت يا انفصال علت به كه وظيفه حقوق مورد در جز«: دارد مي مقرر شده ياد قانون ماده

 ».گردد مى اصالح بازنشستگى حقوق يا وظيفه حقوق تمام به چهارپنجم ميزان شود  مىبرقرار مستخدم
 مـتن  شـرح  بـه  ...و بازنشستگى حقوق به مربوط مقررات از اى پاره اصالح قانون و 13/12/68مصوبه براساس ـ2

 درمورد جز« 13/2/79 مصوب بازنشستگى مقررات اصالح قانون 2 ماده موجب به همچنين است، ديدهگر اصالح
 تمام به چهارپنجم ميزان شود  مىبرقرار مستخدم اجتماعى حقوق از محروميت يا انفصال علت به كه وظيفه حقوق
  ».گردد مى اصالح بازنشستگى حقوق يا وظيفه حقوق
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شود كه به عـالوه مـدت خـدمت او در     مدت از خدمت غيررسمى مستخدم محاسبه مى     
   1.استخدام رسمى به سى سال برسد و زائد بر آن مورد احتساب واقع نخواهد شد

انـد در     مستخدمينى كه طبق مقررات اين قانون تطبيق يا تبديل وضع يافته            ـ2ره  تبص
صورتى كه كسور بازنشستگى مدت خدمت غيررسمى موضوع ايـن مـاده را بـر مبنـاى                 

 درصد حقوق پايه رسمى كه در تاريخ اول فروردين ماه يك هزاروسيـصدوچهل و               5/8
 مـذكور از لحـاظ بازنشـستگى و         هفت به آنان تعلق داشته است پرداخت كننـد سـوابق          

وظيفه جزو سابقه خدمت رسمى آنان محسوب خواهد شد و در مورد مستخدمينى كـه               
 به استخدام رسمى پذيرفته شده يا بشوند اولـين حقـوق پايـه              31/3/1345بعد از تاريخ    

گيـرد مـالك پرداخـت كـسور          رسمى كه در بـدو خـدمت رسـمى بـه آنـان تعلـق مـى                
  .بصره خواهد بودبازنشستگى موضوع اين ت

سابقه خدمت مستخدمين در كادر ثابت نيروهاى مسلح در صورتى كه كسور              ـ3تبصره  
بازنشستگى مربوط به اين خدمت طبق مقررات قانون استخدام نيروهاى مسلح به صـندوق              
بازنشستگى كشورى قابل انتقال باشد جزو خدمت رسمى محسوب و در غير اين صـورت               

   3و2.شود و تابع حكم اين ماده خواهد بود لقى مىدر حكم خدمت غيررسمى ت
فرزنـدان و زوج يـا زوجـه        : وراث قانونى از لحاظ اين قانون عبارتنـد از        ـ    86ماده  

انـد و همچنـين نوادگـانى كـه پـدر و              دائمى و مادر و پدرى كه در كفالت متوفى بـوده          
  :يرباشند با دارا بودن شرايط ز مادرشان فوت شده و در كفالت متوفى مى

الف ـ فرزندان و نوادگان ذكور از بيست سـال كمتـر داشـته باشـند مگـر اينكـه بـه         
 يا مؤسسات آموزشى رسـمى عـالى مـشغول          ها    هدانشگاموجب مدارك مثبته در يكى از       

تحصيل باشند و در اين صورت نيز حقوق وظيفه آنها در پايان بيست و پنجمـين سـال                  
  .عمر آنان قطع خواهد شد

 نوادگان اناث تا بيست سالگى به شرط نداشتن شوهر، ولى اگـر بـه   ب ـ فرزندان و 
 يا مؤسسات آموزشى رسـمى عـالى مـشغول          ها    هدانشگاموجب مدارك مثبته در يكى از       

                                                 
 شـرح  به بازنشستگي حقوق به مربوط مقررات از اي پاره اصالح قانون و 28/12/1368 مصوبه اساس بر همان ـ1

 .است شده اصالح متن
 كشورموضوع اسالمى شوراى مجلس 27/3/65 مصوب بازنشستگى يا بيمه حق انتقال و نقل قانون موجب به ـ2

 .است گرديده درج مجموعه همين در آن نامه آيين و مذكور قانون متن باشد، مى انتقال و نقل قابل تبصره اين
 .ي آن رجوع شوداجراي نامه آيين و ...و اقتصادى توسعه سوم برنامه قانون 42 ماده به ـ3
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تحصيل باشند و شوهر نداشته باشند حقوق وظيفه آنان در پايان بيست و پنجمين سـال                
   1.عمر آنان قطع خواهد شد

  .شتن شوهرپ ـ مادر متوفى به شرط ندا
   2.ت ـ عيال دائمى متوفى

ث ـ شوهر در صورتى كه عليل و ازكارافتاده و تحت كفالت عيال متوفاى خود بوده  
  .باشد

العضو مستخدم متوفى كه قادر بـه انجـام كـار     ج ـ فرزندان و نوادگان عليل يا ناقص 
   3.العمر نباشند مادام

شـود و      مستخدم تقـسيم مـى     حقوق وظيفه به تساوى بين وراث قانونى      ـ    87ماده   
شود به تـساوى بـه سـهم بقيـه وراث افـزوده               سهم هر يك از وراث قانونى كه قطع مى        

. قابل اجرا است  ) 31/3/1345(حكم اين ماده از تاريخ قانون استخدام كشورى         . شود  مى
 درباره وراث مستخدمين رسـمى كـه براسـاس          86همچنين حكم مندرج در بند ج ماده        

ت سابق حقوق وظيفه آنان برقرار نشده و يا قطع شده است از اين تاريخ         قوانين و مقررا  
  .قابل اجرا خواهد بود

                                                 
 مـصوب  كارمنـدان  وراث مـستمرى  و وظيفـه  پرداخت اجازه قانون واحده ماده 2 تبصره اصالح قانون به نيز ـ1

 اجرايـى  نامه آيين و 2/10/63 مصوب اناث دگاننوا و فرزندان مورد در وظيفه حقوق برقرارى و 1338 ماه آذر28
 .شود رجوع 2/4/64 مصوب آن
 و هـا  خـانواده  شـاغل،  بـانوان  بازنشـستگى،  حقـوق  بـه  مربـوط  مقـررات  از اى پـاره  اصالح قانون اجراى در ـ2

 درايـن  اسـت،  شـده  اصـالح  »باشد نكرده اختيار شوهر كه مادام« عبارت حذف اب 13/2/79 مصوب سايركاركنان
 درخـصوص 22/1/1380 مـصوب  پرداخـت  هماهنـگ  نظـام  قـانون  (9) مـاده  اصـالح  قـانون  صخـصو 

 نموده تكليف تعيين هستند خود فرزندان مخارج متكفل تنهايى به كه بازنشسته شاغل، زن برخوردارىمستخدمين
 موظـف  دولـت  «دارد مـي  مقرر13/2/1379 مصوب ...به مربوط مقررات از اى پاره اصالح قانون 3 نيزماده ،.است
 كه مادام دائم همسر به فوت صورت در را بازنشسته يا و كارافتاده از شاغل كاركنان مندى عائله هزينه كمك است
 ».بپردازد باشند قيدحيات در
 وظيفه حقوق ميزان 13/2/79 اصالحى و13/12/68 مصوب وظيفه و بازنشستگى مقررات اصالح قانون 6 ماده ـ3

 : شود  ميپرداخت و تعيين ذيل شرح به ،86 ماده قانونى وراث سهم
 انفـصال  علـت  بـه  وظيفـه  حقـوق  كـه  مـواردى  در جـز  ــ  باشد نفر 5 از كمتر ورثه تعداد كه مواردى در -الف

 تساوى به بازنشستگى حقوق تمام ـ ) 13/2/79 اصالحى( شود  مىبرقرار مستخدم اجتماعى حقوق از يامحروميت
 حقـوق  تمـام  باشـد  بيـشتر  يـا  نفـر  پـنج  وراث تعداد اگر -ب. شود ى مپرداخت وراث به وظيفه حقوق عنوان به

 مقـرر  حـداقل  از حـال  هـر  در وراث وظيفه حقوق مجموع ميزان ـ1 تبصره.شود  مىپرداخت آنان به بازنشستگى
 ورثه تعداد به توجه با شود قطع وراث از يكى سهم هرگاه ـ2 تبصره.نخواهدبود كمتر مقررات مطابق شده تعيين

 .شود  مىاضافه وراث بقيه سهام به تساوى به مذكور سهم الف بند در مقرر نسبتهاى ايترع با و
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 حقوق وظيفه وراث مستخدمين رسمى در هـر مـوردى           1354از اول سال     ـ1تبصره  
كه در مواد مختلف قانون استخدام كشورى نصف حقوق وظيفه يا حقـوق بازنشـستگى               

فه كه به علت انفصال يا محروميت از حقـوق          تعيين شده است جز در مورد حقوق وظي       
شود به تمام حقوق وظيفه يا حقـوق بازنشـستگى اصـالح              اجتماعى مستخدم برقرار مى   

  2و 1.شود مى
اين حكم شامل وراث وظيفه بگير فعلى جز در مواردى كه حقوق وظيفه بـه علـت                 

.  بـود  انفصال يا محروميت از حقوق اجتماعى مستخدم برقرار شـده اسـت نيـز خواهـد               
  .حكم اين تبصره شامل مشمولين قانون استخدم نيروهاى مسلح نيز خواهد بود

 حقوق وظيفه وراث قانونى مـستخدمين رسـمى موضـوع           1354از اول سال      ـ2تبصره  
5 انـد بـه ميـزان     فـوت شـده   1345 خردادمـاه    31 كـه قبـل از       78 مـاده    3تبصره  

 حقـوق  4
  .شود  ترميم و پرداخت مىبازنشستگى مقام مربوط

دريافت بيش از يك حقوق بازنشستگى يا حقوق وظيفـه يـا مـستمرى يـا                ـ    88ماده  
، هـا     هبازخريد خدمت براى ايام واحد خدمت از سازمانها و صندوقهاى مربوط به وزارتخان            

مؤسـسات تابعـه و يـا وابـسته بـه آنهـا و              و   هـا   ى دولتى، شـهرداري   ها  شركتموسسات،  
سـرمايه يـا بودجـه      %) 25(ات غيردولتى كه بيش از بيست و پـنج درصـد            همچنين مؤسس 

   2.شود ممنوع است  مىتأمينساالنه آنها به تشخيص هيأت وزيران از محل درآمد عمومى 
  مشمولين قانون استخدام نيروهاى مسلح كماكان تـابع قـوانين و مقـررات خـاص               

  .خود خواهند بود
ى دولتى و مؤسـسات دولتـى خـارج از          ها شركتمستخدم رسمى كه در     ـ    89ماده  

تواند نسبت به مـدت خـدمت خـود در مؤسـسات              مى كند  مى شمول اين قانون خدمت   
مذكور از مقررات بازنشستگى و وظيفه همان موسسه اسـتفاده كنـد و در ايـن صـورت                  
. مشمول پرداخت كسور بازنشستگى بـه صـندوق بازنشـستگى كـشورى نخواهـد بـود               

يفه چنين مستخدمى بـه تناسـب ايـام خـدمت در هـر يـك از                 حقوق بازنشستگى يا وظ   
مؤسسات مشمول يا مؤسسات مستثنى شده از اين قانون كه در آن خدمت كـرده اسـت                 

                                                 
 .شود  مىپرداخت ادارى تخلفات به رسيدگى قانون براساس منفصل مستخدمين ماهيانه مقررى حاضر حال در ـ1
 سايركاركنان ،ها وادهخان شاغل، اننوبا بازنشستگى حقوق به مربوط مقررات از اى پاره اصالح قانون اجراى در ـ2

 .است شده اصالح متن شرح به گرديده مندرج مجموعه اين در كه اسالمى شوراى مجلس 13/2/79مصوب
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شـود و بـراى صـندوق بازنشـستگى           طبق مقررات مربوط به آن مؤسسات پرداخت مـى        
د بر  كشورى از لحاظ تعيين ميزان حقوق بازنشستگى و وظيفه اين گونه مستخدمين، زائ            

  .سى سال خدمت قابل احتساب نيست
 و مؤسسات دولتى مشمول اين قانون       ها    هاشتغال بازنشستگان در وزارتخان   ـ    90ماده  

ـ               و مؤسـسات    هـا     هممنوع است و پرداخت هرگونه وجه از اين بابت از طـرف وزارتخان
   1.مزبور به بازنشستگان در حكم تصرف غيرقانونى در وجوه دولتى است

اشـتغال مـستخدمين رسـمى      ) 28/12/53(از تاريخ تصويب اين اصالحيه      ـ    91ماده  
ى هـا  شـركت  يـا رياسـت مؤسـسات و    32بازنشسته در مقامات مذكور در تبصره مـاده        

دولتى مشروط به آنكه به سن بازنشستگى اجبارى نرسيده باشند اعاده به خـدمت تلقـى     
ت خـدمت رسـمى     و مدت اشتغال به شرط پرداخت كسور بازنشستگى مقرر جزو مـد           

  بـه ايـن مقامـات      22/11/57وزيـران كـه از تـاريخ          وزرا و نخـست    2.گردد  مىمحسوب  
اند بدون رعايت شرط سنى بازنشستگى اجبارى اعاده به خدمت خواهنـد              منصوب شده 

  .شد
هرگاه مستخدم رسمى كه بيش از ده سال سابقه خـدمت دارد اصـالتاً يـا                ـ    92ماده  

تماعى محكوم شود در صورتى كه محكوميت او از لحاظ          تبعاً به محروميت از حقوق اج     
ارتكاب جرايم خدمتى نباشد و به سن پنجاه و پنج سالگى نرسيده باشد معادل آنچه بـه                 
عنوان كسور بازنشستگى تا تـاريخ محكوميـت پرداختـه بـه عنـوان كمـك بـه عائلـه وى                 

ى حـداقل   پرداخت خواهد شد و در صورتى كه در تاريخ محروميـت از حقـوق اجتمـاع               
اى برابر با نصف حقوق بازنشستگى        پنجاه و پنج سال داشته باشد به عائله او حقوق وظيفه          
گرفتـه پرداخـت خواهـد شـد و       مىكه در تاريخ محروميت از حقوق اجتماعى به او تعلق     

  .كند پس از اعاده حيثيت شخصاً از تمام حقوق بازنشستگى خود استفاده مى

                                                 
 رجـوع  .اسـت  گرديده حذف متن از »است همايونى فرمان صدور مستلزم آن انتصاب كه« عبارت ماده اين در ـ1

 قـانون 8 ماده طبق .اسالمى شوراى مجلس14/3/60 مصوب همايونى فرمان عبارت حذف به راجع قانون به شود
 ممنـوع  بازنشـستگان  كليـه  كـار  بـه  اشـتغال ) 27/10/66مـصوب  (هاي دولتي  دستگاه انسانى نيروى تعديل نحوه
) 15/8/1384مـصوب   (دولـت  مالي مقررات از بخشى تنظيم قانون به موادى الحاق قانون 41 ماده به نيز باشد، مى

 .رجوع شود
 دولـت  بازنشـسته  كاركنـان  خـدمت  بـه  اعـاده  بـه  راجـع  قـانونى  اليحـه  موجـب  بـه  گانبازنشـست  اشـتغال  -2

 .است شده بينى پيش27/10/66 مصوب دولتى ىها دستگاه انسانى نيروى تعديل نحوه قانون و18/11/60مصوب
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 موجب اين قـانون از حقـوق بازنشـستگى اسـتفاده            هرگاه شخصى كه به   ـ    93ماده  
كند به موجب حكم دادگاه صالحيت دار اصـالتاً يـا تبعـاً بـه محروميـت از حقـوق                      مى

اجتماعى محكوم شود تا زمانى كه از حقوق اجتماعى محروم است شخـصاً از دريافـت              
در صـورتى كـه محكوميـت مربـوط بـه دوره      . حقوق بازنشستگى محروم خواهـد بـود    

اث بازنشـستگان   رشـود كـه در مـورد و         ت وى باشد، با عائله او همان رفتارى مـى         خدم
شود و اگر جرم و محكوميت مربـوط بـه دوره بازنشـستگى باشـد در مـدت                    متوفى مى 

  .حيات مستخدم تمام حقوق بازنشستگى به عائله او پرداخت خواهد شد
ـ  يت شـرايط مقـرر در    و با رعا86 منظور از عائله افرادى است كه طبق ماده تبصره 

  .آن از حقوق وظيفه استفاده خواهند كرد
هرگاه مستخدمينى كه طبق مقررات اين قانون مـستحق دريافـت حقـوق             ـ    94ماده  

انـد بـه موجـب حكـم قطعـى دادگـاه صـالحيتدار از حقـوق                   بازنشستگى شناخته شده  
ئت ايشان از اجتماعى و به تبع آن از دريافت حقوق بازنشستگى محروم شوند و بعداً برا 

اتهام منتسبه در محكمه صالحيتدار به ثبوت برسد مستحق دريافت حقوق بازنشـستگى             
  .مدت محروميت خواهند بود

هرگاه مستخدمى كه طبق مقررات اين قـانون از حقـوق بازنشـستگى يـا               ـ    95ماده  
 حقوق بازنشستگى و يـا      يك سال كند مفقوداالثر شود و مدت        مى حقوق وظيفه استفاده  

 حقـوق  86ه خود را مطالبه نكند وراث قانونى او در صورتى كه طبق شرايط مـاده           وظيف
اگـر  .  خود را تقاضا كنند    يوظيفه به آنان تعلق گيرد حق دارند موقتاً حقوق وظيفه قانون          

بعداً معلوم شود مستخدم مذكور فوت شده حقوق وظيفه موقت از تاريخ فوت به طـور                
ه معلوم شود در حال حيات است وضع حقوق او به           شود و در صورتى ك      دائم برقرار مى  

  .گردد حالت اول اعاده مى
توقيف حقوق بازنشستگى يا وظيفه در قبال مطالبات دولـت يـا محكوميـت              ـ    96ماده  

  .حقوقى يا عناوين ديگر از اين قبيل فقط تا ميزان يك چهارم حقوق بازنشستگى جايز است
  .زنشستگى و حقوق وظيفه خواهد شدترك تابعيت موجب قطع حقوق باـ  97ماده 
حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران فعلى براساس قوانين و مقـررات سـابق             ـ    98ماده  

كماكان از محل صندوق بازنشستگى كشورى پرداخت خواهد شد و در صورتى كه ضريب              
جدول حقوق مستخدمين رسمى شاغل تغيير يابد دولت مكلف است به نسبتى كـه هزينـه                
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  .جب اين تغيير شده است حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران را ترميم كندزندگى مو
مالك تشخيص سن مستخدمينى كه در تاريخ تصويب اين قانون در خدمت            ـ    99ماده  

هفـت در    و   سـي  و سيصد و اى است كه در تاريخ سوم تيرماه هزار         دولت هستند شناسنامه  
 تصويب اين قانون به اسـتخدام دولـت          و در مورد مستخدمينى كه بعد از       اند  دست داشته 
در صـورتى   . اى است كه در بدو استخدام ارائه خواهند كـرد           شوند شناسنامه   پذيرفته مى 

كه ماه تولد يا ماه تاريخ ورود به خدمت مستخدمين از روى مـدارك رسـمى مـشخص                  
  .نباشد اول مهرماه محسوب خواهد شد

ه از حقـوق و تفـاوت تطبيـق         درآمد صندوق بازنشستگى از وجـوهى كـ       ـ    100ماده  
شود منحصر اسـت بـه        العاده شغل مستخدمين رسمى و آزمايشى كسر مى         حقوق و فوق  

 اين قانون و مبلغ ماه اول هرگونه 137 و تبصره پنج ماده 72 و 71وجوه مذكور در مواد 
 در صـورت عـدم كفايـت        .العاده شـغل مـستخدم      حقوق و تفاوت تطبيق حقوق و فوق      

شستگى دولت مكلف اسـت كمبـود آن را در بودجـه كـل كـشور از        وجوه صندوق بازن  
   1. و پرداخت كندتأمينمحل درآمد عمومى 

ـ   از تـاريخ  39ى موضوع بندهاى ب و پ و ت اصـالحى مـاده   ها  هالعاد فوق تبصره 
اصالحى ماده مزبور از تـاريخ اجـراى مرحلـه          ) ج(العاده موضوع بند       و فوق  1/1/1349

شود و تـا زمـانى         اضافه مى  71ورى به مستثنيات مندرج در ماده       اول قانون استخدام كش   
 به تصويب نرسـيده اسـت       39نامه اجرايى بندهاى ب و پ و ت اصالحى ماده             كه آيين 

العاده اشتغال خارج از مركز و بدى آب و هـوا بـه ترتيبـى كـه در مقـررات سـابق                        فوق
  . تبصره خواهد بودبينى شده است قابل پرداخت و مشمول معافيت موضوع اين پيش

بردارى و استفاده از وجـوه صـندوق بازنشـستگى كـشورى در                نحوه بهره  ـ101ماده  
  .اساسنامه صندوق تعيين خواهد شد

اساسـنامه  .  مشاركت بخش دولتـى بانـك تاسـيس نمايـد    اتواند راساً يا ب  مى صندوق
  .بانك به تصويب شوراى پول و اعتبار خواهد رسيد

ـ  از از وجوه صندوق بازنشستگى كشورى در حكـم اخـتالس    استفاده غيرمجتبصره 
  .باشد اموال دولتى مى

                                                 
 .است گرديده اصالح متن شرح به اسالمى شوراى مجلس13/12/68 مورخ مصوبه براساس ـ1
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ترتيب و تشريفات مربوط به تقاضـاى بازنشـستگى و صـدور احكـام و               ـ    102ماده  
برقرارى حقوق بازنشستگى و وظيفه و ترتيب وصول و پرداخت وجـوه بازنشـستگى و               

اى خواهـد     نامـه   طبق آئين وظيفه مستخدمين رسمى و همچنين ترتيب نگهدارى حسابها         
   1.رسد بود كه توسط سازمان امورادارى و استخدامى كشور تهيه و به تصويب شورا مي

 مربوط به 19المللى شماره  نامه بين  قانون اجازه الحاق دولت ايران به مقاوله- 2
و خارجى از لحاظ جبران خسارات ناشى از رفتار نسبت به كارگران داخلى  تساوى

  2كار حوادث
 مربوط 19المللى شماره  نامه بين شود به مقاوله به دولت اجازه داده مىماده واحده ـ  

به تساوى رفتار نسبت به كارگران داخلى و خارجى از لحاظ جبران خسارات ناشـى از                
  . ماده كه ضميمه اين قانون است ملحق شود12حوادث كار مشتمل بر يك مقدمه و 

نامه ضـميمه پـس از تـصويب مجلـس            تن مقاوله قانون فوق مشتمل بر يك ماده و م       
 در جلـسه روز دوشـنبه هجـدهم         26/11/1350شوراى ملى در جلسه روز سـه شـنبه            

  .ويك شمسى به تصويب مجلس سنا رسيد ارديبهشت ماه يكهزاروسيصدوپنجاه

درخصوص تساوى رفتار بين كارگران داخلى و ) 19(نامه شماره   مقاوله- 3
  ارات حوادث ناشى از كارخارجى در مورد جبران خس

المللى   المللى كار كه بنا به دعوت هيأت مديره دفتر بين           كنفرانس عمومى سازمان بين   
 در ژنو منعقد سـاخته پـس از         1925 مه   19كار هفتمين دوره اجالسيه خود را در تاريخ         

اخذ تصميم نسبت بـه پـذيرش پيـشنهادات مختلـف درخـصوص تـساوى رفتـار بـين                   
دومـين  (خارجى در موارد جبـران خـسارات حـوادث ناشـى از كـار       كارگران داخلى و    

و پس از اخذ تصميم بر اين كـه پيـشنهادات مزبـور بـه               ) موضوع دستور دوره اجالسيه   
نامـه تـساوى رفتـار در         نامه زير را كه مقاولـه       المللى درآيد مقاوله    نامه بين   صورت مقاوله 

المللى   ى الحاق اعضاى سازمان بين    شود برا   مورد جبران خسارات ناشى از كار ناميده مى       
  .دهد المللى كار مورد پذيرش قرار مي كار طبق مقررات اساسنامه سازمان بين
                                                 

 .است رسيده تصويب به 26/2/66 تاريخ در ماده اين موضوع نامه آيين ـ1
 8/3/51مورخ 7962 شماره رسمى روزنامه از نقل ـ2
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  ـ1ماده 
نامه حاضر ملحـق      المللى كار كه به مقاوله      ـ هر يك از كشورهاى عضو سازمان بين       1

نمايـد كـه نـسبت بـه اتبـاع سـاير كـشورهاى عـضو سـازمان                    شود تعهد مي    مى
اند و در نتيجـه حـوادث ناشـى از     نامه ملحق شده  كار كه به اين مقاوله     المللى  بين

رسد و همچنين نسبت به وراث آنها همان          كار در سرزمين آنها آسيبى به آنان مي       
رفتارى را كه نسبت به اتباع خود راجع به جبران خسارات حوادث ناشى از كار               

  .دارد به موقع اجرا بگذارد معمول مي
فتار درباره اتباع بيگانه و وراث آنها بـدون هيچگونـه قيـد و شـرط              ـ اين تساوى ر   2

ليكن در مورد وجوهى كـه كـشورهاى        . اقامت به موقع عمل گذاشته خواهد شد      
عضو و يا اتباع آنها در خارج از كشور خود به موجب اين اصل بايد بپردازند در              

 خواهـد   صورت لزوم با موافقت مخصوص اعضاى ذينفع مقرراتى تهيه و تنظيم          
  .شد

در مورد جبران خسارات حوادث ناشى از كار راجع بـه كـارگرانى كـه بـه     ـ  2ماده  
طور موقت يا متناوب در يكى از كشورهاى عضو سازمان به حساب كارگاهى كه محـل    

توان به موجب موافقـت   كنند مى  باشد كار مى    اقامت آن در كشور ديگر عضو سازمان مى       
 كه قوانين كشور اخيرالذكر به موقع اجرا گذاشـته          مخصوص اعضاى ذينفع مقرر داشت    

  .شود
شوند و در كشور آنها هيچ گونه         نامه ملحق مى    كشورهايى كه به اين مقاوله    ـ    3ماده  

ى اجتمـاعى و يـا بيمـه بـه طـور مقطـوع بـراى جبـران         هـا   هترتيباتى خواه از طريق بيم    
در ظرف مدت سه سال     كنند كه     خسارات حوادث ناشى از كار وجود ندارد موافقت مى        

  .نامه چنين ترتيباتى را در كشور خود فراهم سازند از تاريخ الحاق به اين مقاوله
كننـد كـه بـراى        شوند تعهد مـى     نامه ملحق مى    كشورهايى كه به اين مقاوله    ـ    4ماده  

ى مربـوط بـه جبـران خـسارات         ها    هنام  نامه و نيز اجراى قوانين و آيين        اجراى اين مقاوله  
شـوند كـه از       ضـمناً متعهـد مـى     . شى از كار متقابالً با يكديگر معاضدت كنند       حوادث نا 

ى كشور خود راجع به جبران خسارات       ها    هنام  هرگونه تغييرات حاصله در قوانين و آيين      
المللى كار را مطلع سازند تا دفتر مزبور نيز به نوبـه خـود                حوادث ناشى از كار دفتر بين     
  . كشورهاى عضو برسانداين تغييرات را به اطالع ساير

المللـى    نامه طبق مقررات اساسنامه سازمان بـين        الحاق رسمى به اين مقاوله    ـ    5ماده  



  

  
   270  مجموعه كامل قوانين و مقررات تأمين اجتماعي     

  

  .المللى كار رسيده و توسط مشاراليه به ثبت خواهد رسيد كار به اطالع مديركل دفتر بين
  ـ 6ماده 

كـار  المللـى   نامه به محض آن كه الحاق دو كشور عـضو سـازمان بـين        ـ اين مقاوله  1
  .المللى كار به ثبت رسيد قابل اجرا خواهد بود توسط مديركل دفتر بين

المللـى كـار      نامه فقط براى كشورهايى كه الحاق آنها به ثبت دفتر بـين             ـ اين مقاوله  2
  .االجرا خواهد بود رسيده الزم

نامه حاضر در مورد هر كشور عـضو از تـاريخ ثبـت الحـاق آن                  ـ پس از آن مقاوله    3
  .االجرا خواهد بود المللى كار الزم فتر سازمان بينكشور در د

المللى كار به ثبت دفتـر        به مجرد اين كه الحاق دو كشور عضو سازمان بين         ـ    7ماده  
المللى كار مراتب را به اطالع كليه اعضاى سازمان           المللى كار رسيد مديركل دفتر بين       بين
  .المللى كار خواهد رسانيد بين

رسـد كليـه اعـضا را مستحـضر      هايى كه بعداً به اطـالع او مـي     همچنين از ثبت الحاق   
  .خواهد داشت

نامـه     هريك از كشورهاى عضو كه به اين مقاوله        6با مراعات مقررات ماده     ـ    8ماده  
 را حـداكثر تـا تـاريخ اول         4 و   3،  2،  1كند كه مقررات مـواد        مى ملحق شده است تعهد   

گونـه اقـدامات الزم را بـراى مـؤثر بـودن            ضـمناً هر  .  به موقع اجرا بگذارد    1927ژانويه  
  .مقررات مزبور انجام دهد

شـود تعهـد      نامـه ملحـق مـى       هر يك از كشورهاى عضو كه به اين مقاولـه         ـ    9ماده  
الحمايـه خـود طبـق        نمايد كه مفاد آن را در مستعمرات، مستملكات و مناطق تحـت             مي

  .اجرا بگذاردالمللى كار به موقع   اساسنامه سازمان بين35مقررات ماده 
تواننـد    اند مـى    نامه ملحق شده    هر يك از كشورهاى عضو كه به اين مقاوله        ـ    10ماده  

نامه   پس از انقضاى يك دوره ده ساله از اولين تاريخ به مرحله اجرا گذاشته شدن مقاوله               
حاضر از اجراى آن خودارى نمايند به شرطى كه مراتب را رسماً جهت ثبت به مديركل                

  .مللى كار اعالم دارندال دفتر بين
  .المللى كار داراى اعتبار خواهد بود  پس از ثبت آن در دفتر بينيك سالاين الغاء 

سـال يـك مرتبـه       المللـى كـار بايـستى اقـالً هـر ده            هيأت مديره دفتر بين   ـ    11ماده  
نامه به كنفرانس تسليم نموده و لزوم تجديدنظر      گزارشى مبنى بر نحوه اجراى اين مقاوله      

  .نامه حاضر را در دستور كار كنفرانس قرار دهد ا اصالح مقاولهو ي
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باشد متن فـوق      نامه حاضر متساوياً معتبر مى      متن فرانسه و انگليسى مقاوله    ـ    12ماده  
نامه درخصوص تساوى رفتار در مورد جبران خسارات حوادث ناشـى       متن اصلى مقاوله  

ـ     باشد كه به موجب مقاوله       مى 1925از كار    وط بـه تجديـدنظر در مـواد نهـايى          نامـه مرب
  .  اصالح گرديده است1946مصوب 

 به وسيله آقايـان دكتـر ادوارد بـنش          1925 ژوئن   24نامه در تاريخ      متن اصلى مقاوله  
المللـى كـار امـضا و داراى اعتبـار            رئيس كنفرانس و آلبرت توماس مديركل دفتـر بـين         

  .گرديده است
 براى اولين مرتبه بـه موقـع اجـرا گذاشـته            1926 سپتامبر   8نامه در تاريخ      اين مقاوله 

  .شده است
نامه فوق مشتمل بر يك مقدمه و دوازده ماده منضم بـه قـانون اجـازه الحـاق                    مقاوله

 مربوط به تساوى رفتار نسبت به كارگران    19المللى شماره     نامه بين   دولت ايران به مقاوله   
  .باشد ار مىداخلى و خارجى از لحاظ جبران خسارات ناشى از حوادث ك

 قانون 2ماده ) پ(ى دولتى موضوع بند ها شركت از مقررات استخدامى - 4
  )24/3/1358(و اصالحى مصوب  1)5/3/1352(استخدام كشورى 

 فصل اول ـ كليات  

 قـانون اسـتخدام     2ماده  ) پ(ى موضوع بند    ها  شركتامور استخدامى كليه    ـ    1ماده  
 ايجاد شوند مشمول ايـن مقـررات خواهنـد          كشورى كه تا اين تاريخ ايجاد شده يا بعداً        

  :بود مگر در موارد زير
  .الف ـ سازمان مركزى تعاون روستايى ايران

 قـانون اسـتخدام     112مقررات استخدامى سازمان مـذكور بـا رعايـت تبـصره مـاده              
  .كشورى به تصويب مراجع مقرر در اساسنامه مربوط خواهد رسيد

  .ى وابسته به وزارت جنگها شركتب ـ 
ى مذكور بنا به تشخيص وزارت جنگ       ها  شركتضع استخدامى كاركنان غيرنظامى     و

نامـه اسـتخدام كارمنـدان غيرنظـامى در           حسب مورد تابع اين مقررات يا مقررات آيـين        

                                                 
 11/4/52 مورخ 8286 شماره رسمى روزنامه از نقل ـ1
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  .ارتش خواهد بود
ج ـ بانكهاى دولتى كه داراى مقررات استخدامى خـاص هـستند، بانكهـاى مـذكور      

ب اين مقررات مكلفند مقررات استخدامى خاص       حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ تصوي      
 سازمان امورادارى و اسـتخدامى كـشور و شـوراى حقـوق و دسـتمزد                تأييدخود را به    

 سـازمان امـورادارى و اسـتخدامى كـشور رأسـاً مقـررات              اين صورت برسانند و در غير   
  .كند و مقررات مذكور قابل  اجرا خواهد بود  مىاستخدامى آنها را تهيه

ـ   و مؤسـسات   هـا  شـركت گـذارى مـشترك    يى كه از طريق سرمايهها شركت تبصره 
 و مؤسسات خصوصى يا خارجى اكثريت سهام آنها متعلق به دولـت             ها  شركتدولتى با   

 سازمان امـورادارى و اسـتخدامى       تأييدشده يا بشود به پيشنهاد مجامع عمومى مربوط و          
  .شدكشور و تصويب هيأت وزيران مشمول اين مقررات خواهند 

مستخدمينى كه بـراى تـصدى يكـى از مـشاغل مـستمر شـركت و مـدت                  ـ    2ماده  
  .شوند مشمول اين مقررات خواهند بود نامحدود استخدام شده يا مى

مستخدمينى كه براى تصدى مشاغل موقت و مدت معين به خدمت شركت درآينـد              
صالحيتدار به موجب قراردادهايى استخدام خواهند شد كه نمونه آن به تصويب مراجع             

  .مذكور در اساسنامه شركت برسد
ـ   مديرعامل يا رئيس كل و اعضاى هيأتهـاى مـديره يـا شـوراهاى قـانونى و      تبصره 

بازرسان قانونى شركت و يا افرادى كه با عناوين ديگرى وظايف مربوط به آنان را انجام         
ر مورد كه نمايند در ه دهند و به طور موظف و تمام وقت در شركت انجام وظيفه مى مي

قانونى براى تعيين تكليف آنان وجود نداشته باشد در دوره تصدى اين مشاغل مـشمول            
  .اين مقررات خواهند بود

افرادى كه براى مشاغل كارگرى استخدام شـده يـا بـشوند تـابع مقـررات                ـ    3ماده  
  سـازمان امـور    تأييـد تعيين مشاغل كارگرى به عهده شـركت و         . قانون كار خواهند بود   

  .باشد ى و استخدامى كشور مىادار
 مستخدمينى كه به صورت كارگر استخدام و در مشاغل مستمر موضوع ماده تبصره ـ

  .دو اشتغال دارند مشمول حكم اين ماده نخواهند بود
تشكيالت و مشاغل مستمر حسب مورد به تصويب مجمع عمومى يا شورا            ـ    4ماده  

  .رى تعيين شده باشدرسد مگر آنكه در اساسنامه مربوط مرجع ديگ مي
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  .استخدام اتباع بيگانه و شرايط آن با رعايت قوانين مربوط خواهد بودـ  5ماده 
 فصل پنجم ـ بازنشستگى و وظيفه  

مستخدمين فعلـى شـركت كـه طبـق مقـررات اسـتخدامى قبـل مـشمول             ـ    30ماده  
باشند، مشمول مقـررات بازنشـستگى و وظيفـه           مقررات بازنشستگى و وظيفه خاص مى     

  .ن فصل نخواهند بوداي
 از تاريخ تصويب اين مقررات به منظـور         يك سال ى مربوط مكلفند ظرف     ها  شركت

متعادل ساختن ميزان كسور با تعهدات ناشى از مقررات بازنشـستگى و وظيفـه شـركت                
طرح الزم را در مورد بازنشستگى و وظيفه مستخدمين خود كه در تاريخ تـصويب ايـن                 

 قانون اسـتخدام كـشورى از       112ه و با رعايت تبصره ماده       مقررات در خدمت دارند تهي    
طريق سازمان امورادارى و استخدامى كشور براى تصويب هيأت وزيران پيشنهاد كنند و         
تا زمانى كه طـرح مـذكور بـه تـصويب نرسـيده اسـت حقـوق بازنشـستگى و وظيفـه                      

رار مستخدمين موضوع اين مـاده براسـاس مقـررات اسـتخدامى سـابق محاسـبه و برقـ                 
  .گردد مى

ى اجتماعى از شمول مقررات اين فصل       ها    همستخدمين مشمول قانون بيم   ـ    31ماده  
  .خارج هستند

اينگونه مستخدمين در صورت تغيير وضع استخدامى نيز كماكان تابع مقررات قانون            
  .مذكور خواهند بود

يى كه به موجب قرارداد خاص بين شركت و         ها  شركتمستخدمين فعلى   ـ    32ماده  
ى اجتماعى از لحـاظ بازنشـستگى و ازكارافتـادگى و فـوت از مقـررات                ها    هسازمان بيم 

نمايند مشمول مقررات اين فصل نيستند و تا زمانى           ى اجتماعى استفاده مى   ها    هقانون بيم 
  .كه قرارداد مزبور لغو نشده است تابع مقررات قرارداد مذكور خواهند بود

ى اجتماعى دارند ظرف سه مـاه       ها    هسازمان بيم يى كه چنين قراردادهايى با      ها  شركت
 اجتماعى به منظور انطبـاق  تأميناز تاريخ تصويب اين مقررات با تصويب شوراى عالى         

با ضوابط قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشى از پيرى و ازكارافتادگى و فـوت                
  .در قرارداد مذكور تجديدنظر خواهند كرد

 در اسـتخدام    31/3/1345يى كه قبل از تاريخ      ها  شركتلى  مستخدمين فع ـ    33ماده  
اند و در تاريخ تصويب اين مقررات فاقـد مقـررات بازنشـستگى و وظيفـه                  شركت بوده 
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مـستخدمين  . باشند از شمول مقررات بازنشستگى و وظيفه اين فصل خـارج هـستند              مى
زيـر تـابع    موضوع اين ماده از لحاظ بازنشستگى و وظيفـه بـا رعايـت مفـاد قـسمتهاى                  
   1:مقررات قانون استخدام كشورى و تغييرات و اصالحات بعدى آن خواهند بود

ـ از تـاريخ تـصويب ايـن مقـررات حـساب خاصـى در صـندوق بازنشـستگى                   1
شود و شركت مكلف است كسور مربوط به سهم مـستخدم را بـه                كشورى ايجاد مى  

ايـاى مـستخدم   موجب مقررات بازنشستگى قانون استخدام كـشورى از حقـوق و مز      
برداشت نموده و پس از اضافه كردن كسور مربوط به سهم شركت بـه ايـن حـساب                  

  .واريز كند
وجوهى كه از اين حساب قابل برداشـت خواهـد بـود منحـصراً عبـارت از حقـوق                 
بازنشستگى و وظيفه مستخدمين موضوع اين ماده و استرداد كـسور بازنشـستگى سـهم               

 و قبـول اسـتعفاى      63 ماده   3 و   2ى  ها    ه طبق تبصر  مستخدم در موارد معافيت از خدمت     
  .باشد  اين مقررات مى65چنين مستخدمى به موجب ماده 

تاريخ تصويب قـانون اسـتخدام       «31/3/1345ـ مستخدمين غيررسمى كه در تاريخ       2
كرده و قبل از تبديل       در مؤسسات مشمول قانون استخدام كشورى خدمت مى       » كشورى

ع آنان از شمول قانون مذكور خارج و به صـورت شـركت             وضع به رسمى مؤسسه متبو    
 براسـاس قـانون مـذكور و اصـالحات بعـدى آن             1/1/1347اند از تـاريخ       دولتى درآمده 

 پرداخت اجتماعى  تأمينتبديل وضع يافته و كسور بازنشستگى سهم آنان كه به صندوق           
وقهاى مربوط   يا صند  اجتماعى    تأمينشده است محاسبه و به طور يكجا توسط صندوق          

التفاوت كسور سهم مستخدم طبـق        به حساب صندوق بازنشستگى كشورى واريز و مابه       
مقررات مربوط در مدت مزبور محاسبه و به اقساط مساوى حداكثر در شصت قـسط از                

  .گردد مستخدم كسر و به حساب مربوط پرداخت مى
اسـت  ـ در صورت عدم كفايت وجوه حساب مذكور در اين ماده دولـت مكلـف                3

  . و پرداخت كندتأمينكمبود آن را در بودجه كل كشور 
ـ تا زمانى كه وضع مستخدمين موضوع اين ماده با اين مقررات تطبيق نيافته اسـت        4

حقوق بازنشستگى و وظيفه آنان برمبناى آخرين حقوق دريافتى قبل از تاريخ تـصويب              
                                                 

 و مـواد  الحـاق  و دولتـى  شـركتهاى  استخدامى مقررات مواد از بعضى اصالح »قانونى اليحه «قانون موجب به ـ1
 .است شده تبديل 4 و 3 به 3 و 2 بندهاى و شده الحاق 2 بند و 5 تبصره ،24/3/58 مصوب آن به يىها تبصره
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 موضـوع ايـن فـصل       اين مقررات كه در هر حال از ميزان حقوق بازنشستگى و وظيفـه            
شـود و پـس از تطبيـق، حقـوق گـروه مربـوط مـالك                  تجاوز نخواهد كرد احتساب مى    

  .محاسبه خواهد بود
دار وظـايف مربـوط بـه بازنشـستگى و            سازمان امورادارى و استخدامى كشور عهده     

  .وظيفه مستخدمين موضوع اين ماده است
ـ   تـأمين  قـانون  ى دولتـى كـه مـشمول مقـررات    هـا  شركتمستخدمين فعلى  تبصره 

 در خدمت شركت بوده و خدمت آنها تا تاريخ          31/3/1345 هستند و در تاريخ      اجتماعى  
توانند ظرف شـشماه از تـاريخ تـصويب            و يا بعد از آن ادامه داشته است مى         5/3/1352

اين اصالحيه تقاضا نمايند از لحاظ بازنشستگى و وظيفه مشمول حكم ايـن مـاده قـرار                 
 پرداخـت   اجتمـاعى     تـأمين به صندوق   كه  رت حق بيمه سهم آنان      گيرند كه در اين صو    

شود در صورتى كـه ظـرف مـدت           شده است به صندوق بازنشستگى كشورى منتقل مى       
  . خواهند بوداجتماعى  تأمينمذكور چنين تقاضايى نكنند همچنان مشمول قانون 

  :مستخدمين مشمول مقررات اين فصل عبارتند ازـ  34ماده 
ن شركت كه در تـاريخ تـصويب ايـن مقـررات مـشمول مقـررات       الف ـ مستخدمي 

 تـا زمـان تـصويب ايـن         31/3/45بازنشستگى و وظيفه خاصى نبـوده و پـس از تـاريخ             
  . اند مقررات به استخدام شركت پذيرفته شده

آينـد   ب ـ مستخدمينى كه از تاريخ تصويب اين مقررات به استخدام شـركت درمـي   
  . مقررات خاص بازنشستگى داشته يا نداشته باشداعم از اينكه شركت متبوع آنها

ى دولتى كـه در ايـن       ها  شركتصندوق بازنشستگى و وظيفه مستخدمين      ـ    35ماده  
شود براساس قانون حمايت كارمنـدان در برابـر           مقررات صندوق بازنشستگى ناميده مى    

صل  و مقررات ايـن فـ  1349اثرات ناشى از پيرى و ازكارافتادگى و فوت مصوب اسفند        
وابسته به سازمان امورادارى و استخدامى كشور زير نظر شوراى صندوق مركب از وزير     

 و دبيركل سازمان امورادارى و اسـتخدامى كـشور يـا            امور اجتماعى ـ وزير كار و      دارايى
  .شود معاونان آنها ايجاد مى

اساسنامه صندوق بازنشستگى به وسيله سازمان امورادارى و استخدامى كشور تهيـه            
  .و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

شركت موظف است هرماه هفت درصد از حقوق هر يك از مـستخدمين    ـ    36ماده  
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خود را كه مشمول مقررات اين فصل هستند بابت كـسور بازنشـستگى سـهم مـستخدم             
كسر كرده و پس از افزودن چهارده درصد حقوق آنان بابت سهم شركت مجموع آن را                

  .گى پرداخت كندبه صندوق بازنشست
اى اسـت     نامه  بردارى و استفاده از وجوه كسور بازنشستگى به موجب آئين           نحوه بهره 

  .هاى مربوط مجلسين خواهد رسيد كه به تصويب كميسيون
ـ   منظور از حقوق از لحاظ اجراى مقررات اين فصل جمع مبلغـى اسـت كـه    تبصره 

اى موقت شـغل يـا تفـاوت        طبق اين مقررات تحت عنوان حقوق و مزاياى شغل و مزاي          
شود و تا زمانى كـه وضـع اسـتخدامى مـستخدمين              تطبيق مزايا به مستخدم پرداخت مى     

شركت براساس اين مقررات تطبيق نيافته است مجموع حقوق و مزايايى كه مستخدمين             
به موجب مقررات استخدامى سابق به طـور مـستمر بـه اعتبـار شـغل محولـه دريافـت                    

كسور بازنشستگى و حقوق بازنشستگى و وظيفه موضـوع ايـن          دارند مأخذ احتساب      مي
مقررات خواهد بود و در هرحال نسبت به مبلغ زايد بر چهل هزار ريال در ماه كسورى                 

  .شود پرداخت نمى
  :شود حقوق بازنشستگى با تحقق يافتن شروط زير برقرار مىـ 37ماده 

 پرداخت كرده باشد و ا رسال تمام كسور بازنشستگى مقرر الف ـ مستخدم الاقل ده 
  .يا پرداخت آن را طبق اين مقررات تعهد كرده باشد

ب ـ سن مستخدم مرد به شصت سال تمام و سن مستخدم زن به پنجاه و پنج سـال   
  .تمام رسيده باشد

مالك تشخيص سن مستخدمينى كه در تاريخ تصويب ايـن مقـررات در             ـ    38ماده  
 تاريخ مذكور در دست دارند و در مورد         اى است كه در     خدمت شركت هستند شناسنامه   

شـوند    مستخدمينى كه بعد از تصويب اين مقـررات بـه اسـتخدام شـركت پذيرفتـه مـى                 
در صـورتى كـه مـاه تولـد در          . اى است كه در بدو استخدام ارائه خواهند كرد          شناسنامه

  .شناسنامه قيد نشده باشد اول مهرماه سال تولد مالك محاسبه خواهد بود
 حقوق بازنشستگى عبارت از ـ 39ماده 

40
 متوسط حقوق ضربدر سنوات پرداخت 1

 كسور بازنشستگى است كه در هر حال از
5
  . متوسط حقوق تجاوز نخواهد كرد4

ـ   متوسط حقوق عبارت از معدل حقوق آخرين سه سالى است كـه برمبنـاى   تبصره 
  .خت شده باشدآن كسور بازنشستگى پردا
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  :در صورتى كه مستخدم شركت با داشتن شروط زيرـ  40ماده 

  .الف ـ مستخدم زن با بيست و پنج سال سابقه خدمت و حداقل پنجاه سال تمام سن
  .ب ـ مستخدم مرد با سى سال سابقه خدمت و حداقل پنجاه و پنج سال تمام سن

 برقـرارى حقـوق     تقاضاى بازنشستگى كند شركت مكلف بـه قبـول آن اسـت ولـى             
 37بازنشستگى و پرداخت آن از تاريخى خواهد بود كه مستخدم شروط مذكور در ماده               

  .را داشته باشد
ـ   37 مستخدمين موضوع اين ماده در صورتى كه واجد شرط بند الـف مـاده   تبصره 

ماده مذكور ازكارافتاده شوند بالفاصـله      ) ب(باشند و قبل از رسيدن به سن مقرر در بند           
  .قوق وظيفه ازكارافتادگى استفاده خواهند كرداز ح

تواند آن عده از مستخدمين خود را كه واجد شروط مـذكور در    مىشركتـ  41ماده  
  . اين مقررات باشند بازنشسته كند37ماده 

شركت مكلف است مستخدمينى را كه شصت و پنج سال تمام سن دارند             ـ    42ماده  
  .بازنشسته كند
ـ  رقرارى و پرداخت حقوق بازنشـستگى بـه مـستخدمى كـه     در صورتى كه ب تبصره 

 37شود به علت عدم تحقق شروط مذكور در بند الف مـاده               طبق اين ماده بازنشسته مى    
 ايـن مقـررات رفتـار خواهـد كـرد و صـندوق              64ميسر نباشد، شركت با او طبق مـاده         

كت و  بازنشستگى نيز مكلف است وجوه بازنشستگى مربوط به او را اعـم از سـهم شـر                
  .بهره مركب ساالنه به طور يكجا به وى پرداخت كند% 6سهم مستخدم به اضافه 

 كه 34به منظور احتساب سابقه خدمت مستخدمين موضوع بند الف ماده        ـ    43ماده  
 تا تـاريخ تـصويب ايـن مقـررات از           31/3/45مايل باشند خدمات گذشته آنان از تاريخ        

د نـ ز مزاياى مقررات اين فصل اسـتفاده كن       لحاظ بازنشستگى و وظيفه محسوب شود و ا       
 36كسور بازنشستگى اعم از سهم مستخدم و سهم شـركت بـه ترتيـب مقـرر در مـاده                    

  .براساس آخرين حقوق دريافتى مستخدم پرداخت خواهد شد
توانند كسور بازنشستگى سهم خـود را حـداكثر در            شركت و مستخدم مى     ـ1تبصره  

  .كند به اقساط پرداخت كنند  مىوق بازنشستگى اعالم ماه متوالى از تاريخى كه صند60
هرگاه مستخدمى كه از بابت كسور بازنشستگى سنوات خدمت احتساب شده قبلـى             
يا خدمت وظيفه عمومى بدهكار است فوت شود، شركت و بازمانـدگان او از پرداخـت         

  .بقيه اقساط مربوط معاف خواهند بود
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وع اين ماده خدمتى است كـه مـستخدم   سابقه خدمت قابل احتساب موض     ـ2تبصره  
 و مؤسسات دولتى به موجب احكام صادره قبلـى انجـام داده             ها    هدر شركت يا وزارتخان   

  .همچنين مدت خدمت زيرپرچم جزو سابقه خدمت قابل احتساب خواهد بود. باشد
حقوق ماه اول مستخدمينى كه دوره آزمايشى را طى كرده و به اسـتخدام              ـ    44ماده  

كت پذيرفتـه شـوند و همچنـين هـر نـوع اضـافه حقـوق مـاه اول اينگونـه                     قطعى شـر  
  .شود مستخدمين به صندوق بازنشستگى پرداخت مى

در صورتى كه مستخدم به علل غيرناشى از كار، ازكارافتاده شناخته شـود          ـ    45ماده  
40 ماهانه

عنـوان حقـوق     متوسط حقوق ضرب در سنوات پرداخت كسور مزبور را به            1
وظيفه ازكارافتادگى دريافت خواهد داشت و اين حقوق از حداكثر حقوق بازنشـستگى             

 تجــاوز نخواهــد كــرد و در صــورتى كــه ســنوات پرداخــت كــسور 39مقــرر در مــاده 
  .بازنشستگى مستخدم كمتر از پانزده سال باشد پانزده سال تمام محسوب خواهد شد

ت حادثه ناشى از كار يـا بـه سـبب انجـام             در صورتى كه مستخدم به عل     ـ    46ماده  
وظيفه ازكارافتاده شناخته شود بدون رعايت سنوات پرداخت كسور بازنشستگى حداكثر           

 به عنوان حقـوق وظيفـه ازكارافتـادگى دربـاره وى           39حقوق بازنشستگى مقرر در ماده      
  .گردد برقرار مى
ت شود حقوق وظيفـه     در صورتى كه مستخدم بازنشسته يا ازكارافتاده فو       ـ    47ماده  

  :شود بازماندگان او برطبق شروط زير برقرار مى
  .الف ـ عيال دائمى متوفى تا زمانى كه شوهر اختيار نكرده است

ب ـ شوهر در صورتى كه عليل و ازكارافتاده و تحت كفالت عيال متوفاى خود بوده  
  .باشد

ل در مؤسـسات  ج ـ فرزندان متوفى تا پايان بيست سالگى و در صورت ادامه تحصي 
در مـورد دختـران مـشروط بـر اينكـه           (رسمى عالى علمى تا پايان بيست و پنج سالگى          

  ).شوهر هم نداشته باشند
  .العمر العضو مستخدم متوفى كه ازكارافتاده باشند مادام د ـ فرزندان عليل يا ناقص

 60 ـ والدين مستخدم متوفى مشروط بر اينكه تحت تكفل متوفى بوده و سن پدر    ه
  . سال تمام يا بيشتر باشد و يا ازكارافتاده باشند55 رسال تمام و سن ماد

ـ  5  مجموع حقوق وظيفه بازماندگان معادلتبصره 
 حقوق بازنشـستگى يـا حقـوق    4
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وظيفه ازكارافتادگى مستخدم متوفى است كه به تساوى بين بازمانـدگان واجـد شـروط               
قطع سهم هر يك از بازماندگان سهم قطع شده به تـساوى            شود و در صورت       تقسيم مى 

به سهم ساير بازماندگان افزوده خواهد شد ولى هرگاه بازمانده واجـد شـرط مـستخدم                
  .متوفى منحصر به فرد باشد سهم او معادل نصف ميزان مقرر در اين تبصره خواهد بود

حقـوق وظيفـه    چنانچه مستخدم قبل از برقرارى حقوق بازنشـستگى يـا           ـ    48ماده  
5 ازكارافتادگى فوت شود حقوق وظيفه بازماندگان وى برمبنـاى        

 حقـوق بازنشـستگى     4
شـود در ايـن مـورد          برقـرار مـى    47استحقاقى مستخدم متوفى به ترتيب مقرر در مـاده          

 15 سال كمتـر باشـد       15سنوات پرداخت كسور بازنشستگى مستخدم در صورتى كه از          
  .منظور خواهد شدسال تمام 

هرگاه مستخدم به علت حادثه ناشى از كار يا به سبب انجام وظيفـه فـوت                ـ    49ماده  
5 شود حقوق وظيفه بازماندگان او برمبنـاى      

 بـه   46اى كـه طبـق مـاده           حقـوق وظيفـه    4
  .شود  برقرار مى47گرفته است به ترتيب مقرر در ماده   مىمستخدم متوفى تعلق

در مورد ازكارافتادگى و فوت هرگاه سنوات پرداخت كسور بازنشـستگى           ـ    50ده  ما
مستخدم كمتر از سه سال باشد متوسط حقوق مدتى كه مستخدم كسور بازنشـستگى را               

  .پرداخت كرده است مالك محاسبه قرار خواهد گرفت
 ازكارافتادگى موضوع مقررات اين فصل عبارت از عدم توانـايى كامـل و            ـ    51ماده  

. باشـد    انجام دادن امورى كه متعارفاً بـه آن اشـتغال داشـته اسـت مـى                هدائمى شخص ب  
تشخيص ازكارافتادگى و سبب آن و همچنين تشخيص اينكه فوت مـستخدم بـه علـت                

 صندوق  تأييدحادثه ناشى از كار يا به سبب  انجام وظيفه بوده است با شركت مربوط و                 
تالف بين شـركت و صـندوق بازنشـستگى         در صورت بروز اخ   . بازنشستگى خواهد بود  

موضوع در شوراى سازمان امورادارى و استخدامى كـشور مطـرح خواهـد شـد و رأى                 
  .شوراى مذكور قاطع است

هرگونـه وجهـي از وجـوه عمـومي كـشور در قبـال               در صورت دريافت     -52ماده  
  .خدمت مستمر، اخذ حقوق وظيفه ممنوع است

ازنشستگى براى ايام واحد خدمت دولتى و       دريافت بيش از يك حقوق ب     ـ    53ماده  
همچنين دريافت بيش از يك حقوق وظيفه يا يك حقوق وظيفه و حقـوق بازنشـستگى                

 و مؤسسات   ها   و مؤسسات دولتى و شهردارى     ها    هتوأماً از صندوق بازنشستگى وزارتخان    
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و تابعه و وابسته به آنها و انجمنهـاى بهـدارى و سـازمانهايى كـه جنبـه محلـى داشـته                      
مـستخدمى كـه    . شود ممنـوع اسـت       مى تأمينى آنها از درآمدهاى خاص محلى       ها    ههزين

مستحق دريافت بيش از يك حقوق وظيفه و يا يك حقوق وظيفه و حقوق بازنشستگى               
  .باشد در استفاده از هر يك از آنها مخير است

ى مشمول ايـن مقـررات موجـب    ها  شركتاشتغال موقت بازنشستگان در     ـ  54ماده  
 حقوق بازنشستگى آنان در مدت اشتغال خواهـد شـد ولـى در هـر حـال اشـتغال                    قطع

  . سال تمام دارند ممنوع است65كسانى كه بيش از 
هرگاه مستخدمى كه طبق اين مقررات از حقوق بازنشـستگى يـا حقـوق              ـ    55ماده  

 حقوق بازنشستگى يا وظيفه خود      يك سال كند در مدت      مى وظيفه ازكارافتادگى استفاده  
 مـشمول دريافـت حقـوق       47 مطالبه نكند عائله او در صورتى كه طبق شـرايط مـاده              را

اگر بعداً  . وظيفه باشند حق دارند موقتĤ حقوق وظيفه مقرر خود را تقاضا و دريافت كنند             
از تاريخ فوت به طور دائم       معلوم شود مستخدم مذكور فوت شده، حقوق وظيفه موقت        

م گردد در حال حيات است وضـع حقـوقى او بـه             شود و در صورتى كه معلو       برقرار مى 
  .گردد حال اول اعاده مى

ـ   و بـا  47 منظور از عائله مذكور در اين مقررات افرادى است كه طبـق مـاده   تبصره 
  .رعايت شروط مقرر در آن از حقوق وظيفه استفاده خواهند كرد

محكوميت توقيف حقوق بازنشستگى يا وظيفه در قبال مطالبات دولت يا           ـ    56ماده  
حقوقى يا عناوين ديگر از اين قبيل فقط تا ميزان يـك چهـارم حقـوق بازنشـستگى يـا                    

  .وظيفه مجاز است
ترك تابعيت موجب قطع حقوق بازنشستگى و حقوق وظيفه خواهد بود           ـ    57ماده  

اى كه ترك تابعيت كند با عائله او طبق مـاده         و در مورد مستخدم بازنشسته يا ازكارافتاده      
  .شود  مى رفتار55

در صورتى كه خدمت مستخدم در شركت قطع شود و مقررات مؤسـسه             ـ    58ماده  
جديد محل خدمت او اجازه دهد بنـا بـه درخواسـت مـستخدم صـندوق بازنشـستگى                  
مكلف است كسور بازنشستگى مربوط به او را اعم از سهم شركت و سهم مـستخدم بـا            

  .ؤسسه جديد انتقال دهدبهره مركب ساالنه به صندوق مربوط به م% 6احتساب 
 شركت قطع شـود و از شـمول ايـن مقـررات       درهرگاه خدمت مستخدم    ـ    59ماده  
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خارج گردد اگر سابقه پرداخت كسور بازنشـستگى او پنجـسال يـا كمتـر باشـد كـسور              
بهره مركب ساالنه و اگر بـيش از پنجـسال و           % 6بازنشستگى پرداختى سهم او به اضافه       

قه پرداخت كسور بازنشستگى داشته باشد كـسور بازنشـستگى          كمتر از ده سال تمام ساب     
بهـره  % 6 سهم شركت به اضـافه       يپرداختى سهم او و نصف كسور بازنشستگى  پرداخت        

 سالگى در مـورد زن      55 سالگى در مورد مرد و       60مركب ساالنه پس از رسيدن به سن        
فتـاده يـا فـوت    شود و در صورتى كه قبل از رسيدن به سنين مـذكور ازكارا        پرداخت مى 

  .شود وجوه مزبور بالفاصله به او يا بازماندگان او برحسب مورد پرداخت خواهد شد
 وضـع مـالى     يك بار صندوق بازنشستگى موظف است الاقل هر سه سال         ـ    60ماده  

صندوق را از نظر تطبيق كسور بازنشستگى دريافتى با تعهدات صندوق در مورد حقوق              
اسبات فنى مـورد بررسـى قـرار دهـد و نتيجـه را بـه                بازنشستگى و وظيفه براساس مح    

  .شوراى صندوق گزارش كند
يـك  ميزان حقوق بازنشستگى و وظيفه موضوع اين مقررات هر سه سال            ـ    61ماده  

 با توجه به تغييرات شاخص هزينه زندگى از طرف شوراى صـندوق مـورد بررسـى                 بار
ت مزبور پنج درصد يا     قرار خواهد گرفت در صورتى كه شاخص هزينه زندگى طى مد          

بيشتر افزايش يافته باشد شوراى صندوق به منظور افزايش ميزان حقوق بازنشـستگى و              
  .وظيفه به تناسب اين افزايش بر طبق مقررات مربوط اقدام الزم به عمل خواهد آورد

  1/9/13521 قانون بيمه اجبارى كارگران ساختمانى مصوب - 5
اختمانى اعـم از ايجـاد سـاختمان يـا توسـعه      كارگران شاغل در كارهاى سـ    ـ  1ماده  

ساختمان و يا تجديد بنا و تخريب مربوط به آن به ترتيـب منـدرج در ايـن قـانون نـزد             
  . در مقابل حوادث ناشى از كار بيمه خواهند شد 2ى اجتماعىها  هسازمان بيم
 كارگران شاغل در كارهاى ساختمانى مؤسسات دولتى يا وابسته به دولت،            ـ1تبصره  

                                                 
 .شود مراجعه نيز9/8/86 مصوب ساختمانى كارگران اجتماعى بيمه قانون به ـ1
 تـأمين  سـازمان  در اجتمـاعى  ىهـا  بيمـه  سـازمان  1354 سال مصوب اجتماعى تأمين قانون 10 ماده موجب به ـ2

 وظـايف  1355 مـصوب  بهزيـستى  و بهدارى وزارت تشكيل قانون 10 و 6 مواد موجب به بعداً و ادغام اجتماعى
 بـه  سـپس  و منتقـل  بهزيستى و بهدارى اى منطقه سازمانهاى و اجتماعى تأمين صندوق به اجتماعى تأمين سازمان
 تأمين دوقصن28/4/58 مصوب اجتماعى تأمين سازمان تشكيل قانون اصالح قانونى اليحه اول ماده تبصره موجب

 .است شده محول سازمان به نيز آن وظايف و ادغام سازمان در اجتماعى
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المنفعه و بانكها اعم از اينكه انجام كار به پيمانكـار واگـذار                و مؤسسات عام   ها  شهردارى
يا رأساً توسط مؤسسات مذكور تصدى شود و همچنين كارگران ساختمانى كارخانجات       

شود مشمول مقـررات       درباره آنها اجرا شده و مى       1ى اجتماعى ها    هكه مقررات قانون بيم   
  .اين قانون نخواهند بود

اى است كـه حـين انجـام          منظور از حادثه ناشى از كار در اين ماده حادثه           ـ2تبصره  
  .افتد كار و به سبب آن در محدوده كارگاه ساختمانى براى كارگر اتفاق مي

رنـد يـا    گما  مـي كارفرمايانى كه كـارگران مـشمول ايـن قـانون را بـه كـار                  ـ2ماده  
 ناشى از كار فوراً كارگر حادثـه ديـده را           نمايندگان آنان موظفند در صورت وقوع حادثه      

ى اجتماعى اعزام نمايند و در صـورت عـدم          ها    هبه نزديكترين واحد درمانى سازمان بيم     
ى اجتماعى كارفرما يا نماينده او مكلف اسـت         ها    هدسترسى به واحد درمانى سازمان بيم     

ـ       ب را ضـمن تنظـيم   كارگر حادثه ديده را به نزديكترين واحد درمانى اعـزام دارد و مرات
. ى اجتماعى برسـاند   ها    هبرگ گزارش حادثه حداكثر ظرف سه روز به اطالع سازمان بيم          

  .ى مزبور را پرداخت خواهد كردها  هسازمان هزين
كارگران مشمول اين قانون در صورتى كه براثر حادثه ناشى از كار آسـيب              ـ    3ماده  

ى اجتمــاعى از هــا  ه قــانون بيمــ62 و 61، 60، 47، 46، 45ببيننــد طبــق مقــررات مــواد 
در صـورت فـوت بيمـه شـده         . كمكهاى مندرج در قانون مذكور برخوردار خواهند شد       

ى هـا     ه قانون بيمـ   69 و   68براثر حادثه ناشى از كار با بازماندگان وى طبق مقررات مواد            
  .اجتماعى رفتار خواهد شد

 به ترتيب مقرر در     3 دستمزد مبناى محاسبه كمكهاى نقدى مذكور در ماده       ـ    4ماده  
ى اجتماعى بنا به پيشنهاد هيأت مديره و تـصويب شـوراى عـالى              ها    ه قانون بيم  22ماده  

  .سازمان تعيين خواهد شد
متقاضيان پروانه ساختمان اعم از ايجاد و يا تجديد بنـا مكلفنـد بـراى هـر                 ـ    5ماده  

سـعه بنـا    مترمربع حسب مورد نسبت به سطح كل زيربنا در جمـع طبقـات و جهـت تو                
 متر مربع سطح زيربنـا بـه ازاء هـر متـر             100ـ تا   1نسبت به سطح زيربناى توسعه يافته       

حداقل مزد روزانه كارگر سـاده شـهرى زمـان درخواسـت            %) 3(مربع معادل سه درصد     
                                                 

 قـانون  مـشمول  افـراد  و نـسخ  1354 سـال  اجتمـاعى  تـأمين  قانون (118) ماده طبق اجتماعى ىها بيمه قانون ـ1
 .اند شده اجتماعى تأمين قانون مذكورمشمول
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حـداقل  %) 4( متر مربع به باال به ازاء هر متر مربع معادل چهار درصد              100ـ از   2. پروانه
به عنوان حق بيمـه بـه حـساب         . ده شهرى زمان درخواست پروانه    مزد روزانه كارگر سا   

ى اجتماعى در يكى از شعب بانك رفاه كارگران يا بانكهاى دولتى ديگـر              ها    هسازمان بيم 
شود واريز و رسيد مبلغ مذكور را اخـذ   ى اجتماعى تعيين مىها    هكه از طرف سازمان بيم    

ى موضوع اين   ها    هاب درآمد و هزين   ى اجتماعى موظف است حس    ها    هسازمان بيم . نمايند
   1.قانون را جداگانه نگاهدارى نمايد

 موكـول بـه ارائـه و تـسليم          ها  صدور پروانه ساختمان از طرف شهردارى      ـ1تبصره    
  .رسيد وجوه موضوع اين ماده خواهد بود

در مورد آن دسته از كارهاى ساختمانى مشمول اين قانون كه انجـام آنهـا                 ـ2تبصره  
شـود حـق بيمـه كـارگران پيمانكـار طبـق              ق انعقاد پيمان به پيمانكار واگذار مـى       از طري 

  .ى اجتماعى وصول خواهد شدها  ه قانون بيم29مقررات عمومى ماده 
ى هـا   همبالغى كه در موقع صدور پروانه طبق مقررات اين ماده به حساب سازمان بيم             

انكـار محـسوب خواهـد      اجتماعى واريز شده است در محاسبه حق بيمـه كـارگران پيم           
  .گرديد

 87 و   35در صورت عدم پرداخت حق بيمه مقرر در اين قانون طبق مـواد              ـ    6ماده  
   2.ى اجتماعى رفتار خواهد شدها  هقانون بيم
ى اجتماعى در صورتى كه به نحوى از انحاء با          ها    هساير مقررات قانون بيم   ـ    7ماده  

  . قابل اجرا خواهد بوداجراى مقررات اين قانون ارتباط داشته باشند
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و چهار تبصره پس از تصويب مجلس شوراى ملى               

 در جلــسه روز دوشــنبه 1352العــاده روز پنجــشنبه چهــارم مردادمــاه  در جلــسه فــوق
ويكم آبان ماه يكهزار و سيصد و پنجـاه و دو شمـسى بـه تـصويب مجلـس سـنا          بيست
  .رسيد

                                                 
 مبلـغ  بيمـه  حق اين«از است عبارت يافته تغيير متن .تاس شده اصالح متن شرح به17/8/79 تاريخ در 5 ماده ـ1

 خواهد ريال 5 مربع متر هر براى باشد كمتر يا مربع متر 150 آن بناى زير سطح كه يىها خانه مورد در و ريال سى
 .»بود

 .است شده نسخ اجتماعى تأمين قانون 118 ماده به توجه با اجتماعى ىها بيمه قانون ـ2
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   1وظيفه به فرزندان مستخدمين متوفى قانون پرداخت حقوق - 6
  )3/11/1355مصوب (

ـ   يا مؤسـسات  ها  ه در صورت فوت مادر و پدرى كه مستخدم وزارتخانماده واحده 
تواننـد بـا رعايـت شـرايط           باشند، فرزندان آنان مـى     ها  ى دولتى يا شهردارى   ها  شركتيا  

فـوق پـدر يـا مـادر        اى كه طبق مقررات به علـت          قانونى مربوط از هر دو حقوق وظيفه      
  .شود استفاده نمايند برقرار مى

حكم اين ماده شامل سازمانهايى كه شمول حكم درباره آنان مستلزم ذكر نام آنها در               
  .قانون است نيز خواهد شد

قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از اظهار مالحظات مجلـس سـنا در جلـسه روز      
بهمن ماه هزاروسيـصدوپنجاه و پـنج       در جلسه روز يكشنبه سوم       8/10/1355چهارشنبه  

  .به تصويب مجلس شوراى ملى رسيد
  

العرب   قانون مزايا و معافيتهاى دفتر مشترك هماهنگى امور مربوط به شط- 7
)14/3/1357(  

  ماده واحده ـ
العـرب كـه در اجـراى موافقتنامـه      الف ـ دفتر مشترك هماهنگى امور مربوط به شط 

 2534 ديمـاه    5 (1975 دسـامبر    26العرب مـورخ      در شط ايران و عراق درباره كشتيرانى      
  .تأسيس گرديده است داراى شخصيت حقوقى مستقل خواهد بود) شاهنشاهى

آالت مـورد   ب ـ دفتر مشترك هماهنگى مجاز است كاالها و وسايل و ابزار و ماشين 
احتياج عملياتى خود از قبيـل قايقهـاى تنـدرو و وسـايط نقليـه و وسـايل مخـابراتى و                     

ى سازمانى  ها    هاديويى و قطعات منفصله آنها و همچنين اشياء و اثاث و لوازم ثابت خان             ر
و باشگاه و ادارات را كه ورود آنها مقرون به صـرفه يـا صـالح تـشخيص دهـد بـدون                      

  .پرداخت حقوق و عوارض گمركى وارد نمايد
 1345اه   تيرمـ  23نامه مزايا و معافيتهاى كارشناسان خارجى مورخ          ـ مقررات آيين   ج

                                                 
 يهـا   صندوق ساير و اجتماعي تأمين قانون مشمول متوفي زنان فرزندان به مستمري داختپر قانون موجب به ـ1

 مـشمول  مردان همانند اجتماعي تأمين قانون مشمول متوفي مادران وظيفه حقوق 5/10/1386 مصوب بازنشستگي
 . شود مي برقرار فرزندانشان خصوص در
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در مورد اثاث منزل و لوازم شخصى كاركنان عراقـى دفتـر مـشترك كـه بـراى                  ) 2525(
  .نمايند به شرط عمل متقابل، اعمال خواهد شد استقرار اوليه وارد ايران مى

د ـ كاركنان عراقى دفتر مشترك هماهنگى در مدت مأموريت خود در ايـران براسـاس    
ى صدور پروانه كار و پرداخت      ها    هاجتماعى و هزين  ى  ها    هعمل متقابل، از پرداخت حق بيم     

  . دماليات نسبت به حقوق و مزاياى دريافتى از دفتر مشترك هماهنگى معاف خواهند بو
قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از اظهار مالحظات مجلـس سـنا در جلـسه روز      

انصدو سى  ، در جلسه روز يكشنبه چهاردهم خردادماه دوهزارو پ        10/3/2537چهارشنبه  
  .و هفت به تصويب مجلس شوراى ملى رسيد

مشمول  اليحه قانونى راجع به احتساب مدت محكوميت سياسى بيمه شدگان - 8
  )25/12/1358مصوب ( 1 به عنوان سابقه پرداخت حق بيمهاجتماعى  تأمين قانون

دوران عدم اشتغال محكومان سياسى موضوع اليحه قانونى رفـع آثـار   ماده واحده ـ  
 شـوراى انقـالب جمهـورى اسـالمى ايـران در            7/1/1358وميت سياسى مـصوب     محك

 اجتماعى    تأمينصورتى كه اين قبيل افراد قبل از محكوميت در فعاليتهاى مشمول قانون             
شاغل بوده باشند بدون پرداخت حق بيمه جزء سوابق پرداخت حق بيمه آنان به منظور                

  .شود  مىاستفاده از تعهدات موضوع قانون مذكور محسوب
ـ   دوران عدم اشتغال محكومان سياسى كه قبل از محكوميت سياسى و قبل از تبصره 

در مؤسـسات   ) 16/4/1355(تاريخ تصويب قانون تشكيل وزارت بهـدارى و بهزيـستى           
 و فـوت،    ، ازكارافتـادگى   2مشمول قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشى از پيرى         

 داراى سـوابق پرداخـت      اجتماعى    تأمينو اجراى قانون    شاغل بوده و يا قبل از تصويب        
حق بيمه نزد شركت سهامى بيمه ايران، بنگاه رفـاه اجتمـاعى، صـندوق تعـاون و بيمـه                   

انـد نيـز    ى اجتماعى بـوده ها  هى اجتماعى كارگران و سازمان بيم  ها    هكارگران، سازمان بيم  
 منظـور اسـتفاده از      بدون پرداخت حق بيمه جزو سوابق پرداخـت حـق بيمـه آنـان بـه               

  .گردد  محسوب مىاجتماعى  تأمينتعهدات موضوع قانون 

                                                 
اليحه قانوني  احتساب سابقه خدمت محكومان : ز نك ، ني9/2/59 مورخ 10244 شماره رسمى روزنامه از نقل ـ1

 .6/9/1358ي الحاقي به آن مصوب مورخ ها  و تبصره18/5/1358سياسي مصوب 
 قـانون  11 مـاده  3 تبصره الغاى  بهراجع قانون موجب به پيرى از ناشى اثرات برابر در كارمندان حمايت قانون ـ2

قـانون   مقـررات  مـشمول  مذكور قانون مشمولين و شده ملغى 3/8/60 مصوب بهزيستى و بهدارى وزارت تشكيل
 .اند شده اجتماعى تأمين
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 83- 82- 81- 80- 74- 73- 72- 70- 60 اليحه قانونى شمول مواد - 9
 مصوب تيرماه درباره كليه بيمه شدگانى كه در جريان انقالب اجتماعى  تأمينقانون 

يده يا به اخير دچار نقص عضو، ازكارافتادگى جزئى يا ازكارافتادگى كلى گرد
  8/5/1370 و اصالحيه مصوب  26/6/13581مصوب اند  درجه شهادت رسيده

  ماده واحده ـ
 كـه در  1354 مصوب تيرمـاه  اجتماعى  تأمينالف ـ كليه بيمه شدگان مشمول قانون  

اند يا    جريان انقالب اخير در راه به ثمر رساندن انقالب اسالمى به درجه شهادت رسيده             
  .باشند اند مشمول اين اليحه مى افتادگى جزئى يا كلى شدهدچار نقص عضو، ازكار

ب ـ حادثه منجر به شهادت يا نقص عضو، ازكارافتادگى جزئى و يـا ازكارافتـادگى    
  .گردد باشد، ناشى از كار تلقى مى كلى كه مربوط به جريان انقالب اخير مى

 ازكارافتادگى ج ـ برقرارى و نحوه محاسبه مستمرى فوت، غرامت نقص مقطوع، مستمرى 
  . خواهد بوداجتماعى  تأمينجزئى، مستمرى ازكارافتادگى كلى برحسب مقررات قانون 

د ـ از لحاظ زمان و چگونگى وقوع حادثه گواهى سازمان يا مؤسسه محـل اشـتغال    
بيمه شدگان در مورد اين كه حادثه قطعاً در جريان انقالب اسـالمى و بـه سـبب آن رخ     

سراها و يا دادگاههاى بخش مستقل در حوزه قضايى مربـوط در            داده است با گواهى داد    
مورد اين كه حادثه مزبور ناشى از وقوع جرايم يا حـوادث عـادى نبـوده اسـت يـا بـه                      
تشخيص دادسراها يا دادگاههاى انقالب اسالمى ضرورى بوده و مالك اقدامات سازمان            

  . قرار خواهد گرفتاجتماعى  تأمين
    

 و 82، 81، 80، 74، 73، 72، 70، 60ه قانونى شمول مواد  قانون اصالح اليح- 10
شدگانى كه  يمهب درباره كليه 1354 مصوب تيرماه اجتماعى  تأمين قانون 83

انقالب اسالمى دچار نقص عضو، ازكارافتادگى جزئى يا ازكارافتادگى  درجريان
  6/6/13582اند مصوب   گرديده يا به درجه شهادت رسيدهكلى

  )8/5/1370مصوب (
ـ   كه در راه به ثمـر رسـاندن   اجتماعى  تأمين بيمه شدگان مشمول قانون ماده واحده 

                                                 
 19/7/1358ـ 10088 شماره رسمى روزنامه از نقل ـ1
 14/6/1370 مورخ 13540 شماره رسمى روزنامه از نقل ـ2
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اند، از لحـاظ   انقالب اسالمى ايران ازكارافتاده كلى شده يا به درجه شهادت نايل گرديده           
 قانون  9 و   3ى  ها    هنحوه محاسبه مستمرى و شرايط استفاده از آن مشمول مقررات تبصر          

مرى درباره بيمه شدگانى كه به علت همكارى با نيروهاى مـسلح            راجع به برقرارى مست   
 مجلـس شـوراى اسـالمى و    18/11/1360شـوند، مـصوب      شهيد يا معلول شده يـا مـى       

  .باشند اصالحات و تغييرات بعدى آنها مى
الذكر بر بيمه شدگان مزبور از        ى فوق ها    هالتفاوت ناشى از شمول تبصر      مابه  ـ1تبصره  

  .باشد قانون قابل پرداخت مىتاريخ تصويب اين 
بينى شده در اليحـه قـانونى مـصوب           در مواردى كه از سوى مراجع پيش        ـ2تبصره  

 گواهى الزم مبنى بر وقوع حادثه در جريان انقالب اسالمى و بـه سـبب آن                 26/6/1358
  .صادر نشده باشد، تشخيص بنياد شهيد مالك اقدام خواهد بود

 مذكور در اين ماده واحده منحصراً بيمـه شـدگانى           منظور از بيمه شدگان     ـ3تبصره  
است كه تا زمان وقوع حادثه منجر به ازكارافتادگى كلـى يـا شـهادت ارتبـاط شـغلى و                    

  . اجتماعى قطع نشده باشدتأميناستخدامى آنان با كارگاه مشمول قانون 
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنى روز سه شنبه  مـورخ                  
هشتم مردادماه يكهزاروسيـصدوهفتاد مجلـس شـوراى اسـالمى تـصويب و در تـاريخ                

  . شوراى نگهبان رسيده استتأييد به 13/5/1370

 اليحه قانونى راجع به شمول مقررات بازنشستگى و وظيفه قانون استخدام - 11
  1اجتماعى  تأمين مشمول قانون ى دولتىها شركتكشورى به مستخدمين 

  2)10/9/1358مصوب (
ـ   كـه در  اجتمـاعى   تـأمين ى دولتى مشمول قانون ها شركت مستخدمين ماده واحده 

توانند ظرف شش مـاه       ي دولتي هستند مي   ها  درخدمت شركت تاريخ تصويب اين اليحه     
د از لحاظ بازنشستگى و وظيفه مـشمول قـانون          نتقاضا نماي از تاريخ تصويب اين اليحه      

  .ى آن گردنداستخدام كشورى و تغييرات و اصالحات بعد
 پرداخت شده   اجتماعى    تأميندر اين صورت حق بيمه سهم مستخدم كه به صندوق           

                                                 
 28/9/1358 مورخ 10144 شماره رسمى روزنامه از نقل ـ1
 27/3/65 مصوب نشستگىباز بيمه حق انتقال و نقل قانون :نك ـ2
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به صندوق بازنشستگى منتقـل و از تـاريخ تغييـر وضـع بازنشـستگى پرداخـت كـسور                   
  .بازنشستگى مستخدم طبق مقررات صندوق بازنشستگى خواهد بود

اضـايى ننماينـد    در صورتى كه ظرف مدت مذكور مستخدم يا مستخدمين چنـين تق           
مستخدمينى كه پس از تـاريخ      .  باقى خواهند ماند   اجتماعى    تأمينهمچنان مشمول قانون    

ى دولتى درآيند نيـز ظـرف شـشماه از تـاريخ     ها شركتتصويب اين اليحه به  استخدام     
استخدام مجاز خواهند بود كه درخواست نمايند از لحاظ بازنشستگى و وظيفه مـشمول              

 بـه  اجتمـاعى   تأمينى گردند و در صورت عدم درخواست، قانون قانون استخدام كشور 
  .لحاظ بازنشستگى و وظيفه در مورد آنان مجرى خواهد بود

 خدمات تأمين قانون 4 اليحه قانونى تشكيل شوراى فنى موضوع ماده -  12
 1 خدمات درمانىتأميندرمانى مستخدمين دولت و انحالل سازمان 

)12/9/1358(2  
  

ـ    تـأمين  قانون 4 از تاريخ تصويب اين قانون شوراى فنى موضوع ماده ماده واحده 
 بـا تركيـب زيـر در        1351خدمات درمانى مستخدمين دولتـى مـصوب اسـفندماه سـال            

دار كليه وظايفى خواهد بود كه شوراى فنـى           وزارت بهدارى و بهزيستى تشكيل و عهده      
  :سابق به عهده داشته است

  ماينده اوـ وزير بهدارى و بهزيستى يا ن1
  ـ رئيس هيأت مديره سازمان نظام پزشكى مركز يا دبيركل سازمان مذكور 2
  ـ رئيس بيمه مركزى يا نماينده او3
  ـ دو نفر از پزشكان آزاد به انتخاب وزير بهدارى و بهزيستى 4

ـ   خـدمات درمـانى   تـأمين  قـانون  3 اختيارات مجمع عمومى موضـوع مـاده   تبصره 
 خـدمات درمـانى   تأمينبهدارى و بهزيستى واگذار و سازمان     مستخدمين دولتى به وزير     

  .شود منحل مى

                                                 
 27/9/1358 مورخ 10144 شماره رسمى روزنامه از نقل ـ1
 .نمائيد مراجعه 3/8/1373 مصوب كشور درمانى خدمات همگانى بيمه قانون 2 ماده به همچنين زمينه اين در ـ2
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 اليحه قانونى راجع به برقرارى حقوق وظيفه درباره كاركنان دولت و -  13
   كه در جريان انقالب اسالمى ايران اجتماعى  تأمينمشمولين قانون 

    1شوند ازكارافتاده يا به درجه شهادت نايل شده يا مى
  )27/12/1358الحاقيه مورخ  و 21/9/1358مصوب (

ـ  ماده واحده ـ   ى دولتـى  هـا  شـركت  و مؤسـسات و  هـا   هكليه مـستخدمين وزارتخان
منجمله سازمانهاى دولتـى كـه شـمول حكـم دربـاره آنهـا مـستلزم ذكـر نـام اسـت و                       

 كـه در راه بـه ثمـر رسـاندن           اجتماعى    تأمين و مشمولين قانون     ها  مستخدمين شهردارى 
 ايران يا حفظ دستاوردهاى آن ازكارافتاده شده يا بشوند و يـا اينكـه بـه                 انقالب اسالمى 

درجه شهادت رسيده يا برسند با رعايت مقررات مربوط به خود مشمول احكام مربـوط               
اى كـه بـر ايـن         شوند و حقوق وظيفـه      به ازكارافتادگى و فوت به سبب انجام وظيفه مى        

  .گردد نونى برقرار و پرداخت مىشود در مورد آنان يا ورثه قا اساس تعيين مى
 قـانون اسـتخدام     84 و   80از تاريخ تصويب اين اليحه قانونى اليحـه شـمول مـواد             

 و سـازمانهاى دولتـى كـه در جريـان           ها  شركت و   ها    هكشورى درباره كارمندان وزارتخان   
اند و يـا بـه درجـه شـهادت      انقالب اخير دچار نقص عضو شده و يا ازكارافتاده گرديده      

  .باشد  ابالغ گرديده است ملغى مى16/12/1357 مورخ 692اند و طى شماره  هرسيد
 كاركنان اتاق اصناف كه در جريان انقالب شهيد و يا ازكارافتاده شده باشند نيز در                ـ تبصره
   2.گردند  و تصويب كميته امداد امام در هر مورد مشمول مقررات اين قانون مىتأييدصورت 

 دگى قسمتى از حق بيمه بيمه شدگان و كارفرمايان اليحه قانونى بخشو- 14
  3)24/9/1358مصوب (اجتماعى  تأمينكارگاههاى كوچك صنفى مشمول قانون 

ـ  بـه منظـور كمـك بـه بهبـود وضـع مـالى بيمـه شـدگان و كارفرمايـان            ماده واحده 
 28كارگاههاى كوچك صنفى و باال بردن توانايى آنان در پرداخت حق بيمه موضوع مـاده                

 تـأمين  تـا تـاريخ تـصويب اصـالحيه قـانون            1/1/1358 از تـاريخ     اجتمـاعى     تأميننون  قا
از % 9 اجتماعى    تأمين اليحه قانونى اصالح قانون تشكيل سازمان        6 موضوع ماده    اجتماعى  

                                                 
 1/11/1358مورخ 10170 شماره رسمى روزنامه از نقل ـ1
 .است شده الحاق27/12/1358 مصوب ...الحاق قانونى اليحه موجب به تبصره اين ـ2
 20/11/1358مورخ 10185 شماره رسمى روزنامه از نقل ـ3
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سـهم كارفرمـا بخـشوده      % 7سهم بيمه شده و     % 2حق بيمه مقرر در ماده مذكور به ترتيب         
رگاههاى كوچك صنفى اعم از اين كه ظرف ايـن مـدت            اين بخشودگى شامل كا   . شود  مى

  .گردد  قرار گرفته يا بعداً قرار خواهند گرفت مىاجتماعى  تأمينمشمول مقررات قانون 
كارفرمايان موضوع اين ماده از تاريخ تصويب اين قانون مكلفند صـورت              ـ1تبصره  

 بـه   اجتمـاعى     تـأمين مزد يا حقوق همچنين حق بيمه هر ماه را در موعد مقرر در قانون               
 ارسال و پرداخت نمايند و چنانچه در تـسليم صـورت مـزد يـا                اجتماعى    تأمينسازمان  

حقوق و پرداخت حق بيمه هرماه بيش از دو ماه تأخير نمايند موضوع بخشودگى حـق                
بيمه منتفى بوده و از لحاظ ميزان حق بيمه همان ماه مكلف به پرداخت حق بيمه مقـرر                  

 قـانون  100 و  98 همچنـين خـسارات موضـوع مـواد          اجتماعى    تأمينن   قانو 28در ماده   
  .مذكور خواهند بود

تواننـد حـق بيمـه معوقـه از تـاريخ اول       كارفرمايان مشمول اين قانون مى      ـ2تبصره  
به سازمان بپردازنـد و چنانچـه ظـرف         را   تا تاريخ اجراى اين قانون       1358فروردين ماه   

خت ننمايند از لحاظ پرداخت حق بيمـه و خـسارت           اين مهلت حق بيمه مذكور را پردا      
   1. اجتماعى خواهند بودتأمينمربوط مشمول مقررات كلى قانون 

ى مقـرر در ايـن قـانون        هـا   كارفرمايان موضوع اين ماده كه ظرف مهلـت         ـ3تبصره  
نسبت به تسليم صورت مزد يا حقوق و پرداخـت حـق بيمـه مقـرر در ايـن قـانون بـه                       

 تأمينعى اقدام نمايند مشمول هيچيك از خسارات مندرج در قانون            اجتما تأمينسازمان  
 تأمينباشند مگر آن كه به موجب همين قانون مشمول مقررات كلى قانون              نمى اجتماعى  

  .اجتماعى قرار گيرند
تميز و تشخيص كارگاههاى مشمول اين مـاده از كارگاههـاى بـزرگ يـا                 ـ4تبصره  

  : نظام صنفى نسبت به آنها براساس ضوابط زير عالوه بر شمول قانونها  هكارخان
                                                 

 بيمه حق از قسمتى بخشودگى قانونى اليحه به تبصره يك الحاق و 2 تبصره اصالح اليحه موجب به تبصره اين ـ1
 اصـالح 17/2/1359 وبمـص  اجتماعى، تأمين قانون مشمول صنفى كوچك كارگاههاى كارفرمايان و شدگان بيمه
 اول تـاريخ  از معوقـه  بيمـه  حق توانند مى قانون اين مشمول كارفرمايان«: از بود عبارت آن قديم متن  .است شده

 ازتـاريخ  شـشماه  ظـرف  حداكثر مقرر بخشودگى از استفاده با را قانون اين تصويب تاريخ تا 1358 ماه فروردين
 ازلحـاظ  ننماينـد  پرداخـت  را مذكور بيمه حق مهلت اين ظرف نچهچنا و بپردازند سازمان به قانون اين تصويب
 كـه  يىها بيمه حق  .بود خواهند اجتماعى تأمين قانون كلى مقررات مشمول مربوط خسارت و بيمه حق پرداخت

 پرداخـت  اجتمـاعى  تـأمين  قـانون  براسـاس  قانون اين تصويب تاريخ تا 1/1/1358 تاريخ از كارفرمايان قبيل اين
 ».شد خواهد منظور قانون اين اجراى از ناشى محاسبات در دان نموده
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  سطح زيربنا) الف
  تعداد كاركنان) ب
  نحوه كمى و كيفى توليد و ارائه خدمات) ج

 اجتمـاعى بـه عهـده       تأميندر مورد صنوف مختلف به پيشنهاد هيأت مديره سازمان          
   1. اجتماعى خواهد بودتأمينشوراى عالى 

  شوراى انقالب جمهورى اسالمى ايران   

 اليحه قانونى نحوه انتقال كسور بازنشستگى كاركنان سازمان انرژى اتمى - 15
  )27/9/1358مصوب  ( 2اجتماعى  تأمينايران به سازمان 

ـ  شود كسور بازنشستگى كاركنان سـازمان انـرژى اتمـى      اجازه داده مىماده واحده 
ى تـابع   هـا   ركتشـ كه به يكى از     ) سهم سازمان % 14سهم كارمند و    % 5/8اعم از   (ايران  

شوند از صندوق بازنشستگى كاركنان سازمان مذكور بـه حـساب             وزارت نيرو منتقل مى   
مدت پرداخت كسور بازنشستگى اين قبيل افراد كه        . گردد   منتقل   اجتماعى    تأمينسازمان  

شـود بـه عنـوان         منتقل مى  اجتماعى    تأمينبه موجب اين ماده واحده به حساب سازمان         
 اجتماعى    تأمينبيمه آنان جهت استفاده از حمايتهاى موضوع قانون         سابقه پرداخت حق    

  .قابل احتساب خواهد بود
  شوراى انقالب جمهورى اسالمى ايران  

 و  صندوق بازنشستگى، وظيفه، ازكارافتادگىتأسيس اليحه قانونى تشكيل و -  16
  )25/4/1359مصوب  (3 انداز كاركنان بانكهاى ملى و ادغام شده پس
به منظور پرداخت حقوق بازنشستگى، وظيفه و ازكارافتادگى كاركنـان  حده ـ  ماده وا

بانكهاى ملـى و ادغـام شـده، صـندوقى تحـت عنـوان صـندوق بازنشـستگى، وظيفـه،                    
نحوه تـشكيل ايـن صـندوق و ميـزان كـسور            . شود  انداز تأسيس مى    ازكارافتادگى و پس  

                                                 
 مـورخ  39 شـماره  دادنامـه  :نـك  نيـز  اسـت،  شـده  الحـاق 17/2/1359 مـصوبه  موجـب  بـه  تبـصره  ايـن  ــ 1

 4. تبصره با مخالفت لحاظ به اجتماعى تأمين سازمان 2/464 بخشنامه ابطال درخصوص10/6/1365
 9/11/1358 رخمو 10177 شماره رسمى روزنامه از نقل ـ2
 29/5/1359 مورخ 10335 شماره رسمى روزنامه از نقل ـ3
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 است كه مجمـع عمـومى بانكهـا         اى  نامه  بردارى از آن طبق آئين      بازنشستگى و نحوه بهره   
نامـه مـشابه و يـا در حـدود مقـررات صـندوق                مقـررات ايـن آيـين     . كنـد   مـى  تصويب

  .بازنشستگى كشورى خواهد بود
انـداز كاركنـان      كليه وجوهى كه به عنوان بيمه و كسور بازنشستگى و پـس            ـ1تبصره  

 تـأمين وق  بانكهاى ملى و ادغام شده اعم از سهم مـستخدم و سـهم كارفرمـا، بـه صـند                  
 پرداخت گرديده است و نيز درآمد متعلقه به آن تفكيك و به صندوق مـذكور                اجتماعى  

  .گردد در اين ماده واريز مى
نامـه مـذكور در مجمـع عمـومى           كليه بانكهاى كشور پس از تصويب آيين       ـ2تبصره  

  .بانكها تحت پوشش اين صندوق قرار خواهند گرفت

قانون استخدام كشورى درباره كاركنان  از قانون راجع به نحوه شمول -  17
  13/11/1360دانشكده پزشكى مصوب 

  ماده واحده ـ
ـ  بگير  مستمرى بازنشستگى ـ مستمرى ازكارافتادگى و مستمرى وراث وظيفه  تبصره 
 برقـرار شـده اسـت       اجتمـاعى     تـأمين  براساس مقررات قـانون      27/1/1359كه تا تاريخ    

  . اجتماعى پرداخت خواهد شدتأمينازمان كماكان طبق همان قانون و به وسيله س

 قانون راجع به برقرارى مستمرى درباره بيمه شدگانى كه به علت همكارى با - 18
  )18/11/1360مصوب  ( 1شوند نيروهاى مسلح شهيد يا معلول شده يا مى

 اجتمـاعى   تـأمين آن عده از بيمه شـدگان مـشمول مقـررات قـانون     ماده واحده ـ  
كه به علت همكارى با نيروهـاى مـسلح و شـركت در عمليـات               1354مصوب تيرماه   

شـوند از لحـاظ       جنگى ازكارافتاده كلى شده يا به درجه شـهادت نايـل شـده يـا مـى                
برقرارى مستمرى ازكارافتادگى كلى و مستمرى فوت تابع احكام مقرر در اين قـانون              

  .خواهند بود
 آن عده از مشمولين قـانون       منظور از بيمه شدگان مندرج در فوق منحصراً         ـ1تبصره  

 هستند كه تا تاريخ احضار به خدمت و با معرفى خود به مراجع ارتـشى                اجتماعى    تأمين
                                                 

 21/1/1361 مورخ 1810 شماره رسمى روزنامه از نقل ـ1
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 شـاغل بـوده و طبـق        اجتمـاعى     تـأمين مربوطه، در كارگاههاى مشمول مقررات قـانون        
   1.گردد موازين مقرر از حقوق و مزد آنان حق بيمه كسر مى

ن عده از بيمه شدگان داوطلب يا احضار شده كه          پرداخت حقوق وظيفه آ     ـ2تبصره  
پرداخت حقوق و مزاياى دوران خدمت آنـان بـر عهـده وزارت دفـاع ملـى اسـت، در                    

  .صورت شهادت يا معلول شدن، كماكان بر عهده وزارت مزبور خواهد بود
ميزان مستمرى ازكارافتادگى كلى و مجموع مستمرى بازماندگان مـشمولين            ـ3تبصره  

وچهارم جمع حقوق و مزاياى مأخـذ كـسر حـق بيمـه               ن برابر است با يك بيست     اين قانو 
ظرف آخرين دوسال پرداخت حـق بيمـه و در مـواردى كـه سـابقه پرداخـت حـق بيمـه                  
مشمولين اين قانون قبل از تاريخ شهادت يا معلول شـدن كمتـر از دوسـال باشـد، ميـزان                    

و مزاياى دريافتى مأخـذ كـسر   مستمرى قابل پرداخت عبارت است از جمع مزد يا حقوق           
  .حق بيمه تقسيم بر روزهاى كار ضربدر سى

   2.لغو شده است  ـ4تبصره 
تعيــين درجــه و ميــزان ازكارافتــادگى مــشمولين ايــن قــانون برعهــده    - 5تبــصره 

  . استاجتماعى  تأمين قانون 91كميسيونهاى پزشكى مقرر در ماده 
الذكر حقوق وظيفـه مـشمولين         فوق 2 در مواردى كه براساس مفاد تبصره       ـ6تبصره  

گردد، وزارت مذكور مكلـف       اين قانون از طرف وزارت دفاع ملى تعيين و پرداخت مى          

                                                 
 بـا  كـه  صـورتى  در شـده  آزاد اسـراى «  :دارد مـي  مقـرر 13/9/1368 مـصوب  آزادگان از حمايت قانون 7 ماده ـ1

 مقـررات  و قـوانين  از هيچيـك  مـشمول  كه صورتى در شوند شناخته كلى ازكارافتاده مربوطه كميسيون تشخيص
 ازكارافتـادگى  مـستمرى  و وظيفـه  حقوق متوسط نباشند جانبازان ازكارافتادگى مستمرى يا وظيفه حقوق برقرارى
 مـصوب  ...مسلح نيروهاى با همكارى علت به كه شدگانى بيمه درباره مستمرى برقرارى قانون موضوع، جانبازان

 آنان زندگى كفاف مذكور مستمرى چنانچه و گردد مى پرداخت آنان به نسبت مربوطه هدستگا توسط 18/11/1360
 آزادگـان  ساير و نمايد پرداخت متعارف زندگى به نيل براى را التفاوت مابه است موظف مربوطه دستگاه ندهد را

 ».د شخواهند ذيربط جانبازان ازكارافتادگى مقررات و قوانين مشمول مورد برحسب
ل جانبازان و شهداء انقـالب  تكف تحت عائله وظيفه و ازكارافتادگى وظيفه حقوق برقرارى قانون 3 ماده تبصره ـ2

 مـصوب اسالمي ايران و جنگ تحميلي و پرداخت حقوق و مزاياي مجروحين جنگ تحميلي و انقالب اسـالمي  
 ايـن  از... شـدگانى  بيمه ربارهد مستمرى برقرارى به راجع قانون واحده ماده 4 تبصره«: دارد مي مقرر25/11/1361

 عهـده  بـه  مـورد  حسب اجتماعى تأمين قانون مورد در قانون اين (1) ماده در مذكور موارد تشخيص و لغو تاريخ
 اسـت  عبارت شده ملغى تبصره متن» .بود خواهد پاسداران سپاهيا  و شهيد بنياد يا درگذشت موارد عالى شوراى

 جنگـى  عمليـات  در همكـارى  يا شركت علت به قانون اين مشمولين شدن معلول و شهادت وقوع تشخيص «:از
 ».گردد مى تشكيل ملى دفاع وزارت در كه بود خواهد درگذشت موارد عالى باشوراى
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است ميزان حقوق وظيفه و مشخصات كامل فرد معلول يا شهيد و بازماندگان آنان را به                
  . اعالم نمايداجتماعى  تأمينسازمان 

ر يـك از افـراد مـورد بحـث را            موظف اسـت مـستمرى هـ       اجتماعى    تأمينسازمان  
براساس ضوابط اين قانون محاسبه و چنانچه مبلغ تعيين شده از طرف وزارت دفاع ملى          

التفاوت را مادام كه معلول يا بازماندگان فرد شـهيد حـايز شـرايط                كمتر از آن باشد مابه    
ن دريافت هستند به نسبت سهم متعلقه مستقيماً يا از طريـق وزارت دفـاع ملـى بـه آنـا                   

  .پرداخت نمايد
بيمه شدگانى كه توسط كارفرماى مربوطه يا ساير مراجع ذيربط به عنوان              ـ7تبصره  

مأمور يا داوطلب جهت همكارى با نيروهاى مسلح بـه منـاطق جنگـى اعـزام شـده يـا                    
  :بشوند در صورتى مشمول مقررات اين قانون خواهند بود كه واجد شرايط زير باشند

  . معرفى شده باشندكتباًرگاه مربوطه الف ـ قبالً از طرف كا
  .ب ـ مرجع اعزام كننده صالحيت اعزام را داشته باشد

 شـوراى عـالى مـوارد درگذشـت     تأييـد شده مورد  ج ـ شهادت يا معلول شدن بيمه 
  .، مطابق ضوابطى كه وجود دارد قرار گيرد4منعكس در تبصره 

شدگانى  مشخصات كامل بيمهكارفرمايان و ساير مسئولين مربوط موظفند    ـ8تبصره 
شوند حداكثر ظرف پـنج روز        را كه به نحو مقرر در اين قانون به مناطق جنگى اعزام مى            

اند حـداكثر ظـرف پـانزده         و مشخصات افرادى كه قبل از تصويب اين قانون اعزام شده          
 دريافت كننده ليست و حق بيمه اجتماعى  تأمينروز از تاريخ اجراى اين قانون به واحد 

  .مربوطه اعالم نمايند
چنانچه كارفرمايى از انجام اين تكليف در موعد مقرر خـوددارى نمايـد مـسئول               

شـده خواهـد بـود مرجـع      جبران هرگونه خـسارات وارده ناشـى از تـأخير بـه بيمـه        
رسيدگى به خسارت فوق هيأتهاى حل اختالف مقرر در قانون كار بوده كه براساس              

 وى بـه موضـوع رسـيدگى و تـصميمات الزم اتخـاذ      شده يا بازماندگان   شكايت بيمه 
  .خواهد نمود

راى صادره ظـرف مـدت ده روز پـس از ابـالغ قابـل شـكايت در دادگـاه عمـومى                  
  .دادگسترى خواهد بود

مشمولين اين قانون از نظر افزايش ميزان مستمرى فـوت و ازكارافتـادگى               ـ9تبصره  
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 مـصوب   اجتماعى    تأمين كلى قانون    كلى و ساير شرايط استفاده از مستمرى تابع ضوابط        
  . و اصالحات و تغييرات بعدى آن خواهند بود1354تيرماه 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه تبصره در جلسه روز يكشنبه هجـدهم بهمـن     
 شـوراى محتـرم     تأييـد ماه يكهزاروسيصدوشصت مجلس شوراى اسالمى تصويب و به         

  .نگهبان رسيده است

و مشمولين   حداكثر حقوق بازنشستگى و وظيفه كاركنان دولت قانون راجع به- 19
  )30/3/1361مصوب  ( 1اجتماعى  تأمينصندوق 

ـ   از تاريخ تصويب اين ماده واحده حداكثر حقوق بازنشستگى و وظيفه ماده واحده 
و مستمرى هيچيـك از كاركنـان       ) جمع پرداختى به وراث   (ازكارافتادگى و وظيفه وراث     

ى دولتـى و بانكهـا و   هـا  شـركت  و مؤسـسات و  هـا   هوزارتخان) و كارگر اعم از كارمند    (
توانـد    نمى و سازمانهاى دولتى كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است        ها  شهردارى

 قانون استخدام كشورى    32 جدول ماده    12از حداكثر حقوق مقرر در آخرين پايه گروه         
حداكثر فوق شامل كسانى كه از حقـوق        . و اصالحات و تغييرات بعدى آن تجاوز نمايد       

 اسـتفاده   اجتماعى    تأمينبازنشستگى و وظيفه و وظيفه وراث يا مستمرى موضوع قانون           
  .نمايند نيز خواهد بود نموده و مى
ـ   از تـاريخ  26/11/1359قانون راجع به حداكثر حقوق بازنشستگى مـصوب   تبصره 

  .شود تصويب اين قانون لغو مى
ـ     ام   ر مـاده واحـده و يـك تبـصره در جلـسه روز يكـشنبه سـي                 قانون فوق مشتمل ب

 تأييـد ويك مجلس شوراى اسـالمى تـصويب و بـه             خردادماه يكهزار و سيصد وشصت    
  .شوراى نگهبان رسيده است

  
                                                 

، مطابق قانون تفسير قانوني راجع بـه قـانون حـداكثر    29/4/1361 مورخ 10893 شماره رسمى روزنامه از نقل ـ1
... و قانون تعيين حداكثر حقوق بازنشستگي و وظيفه كاركنان دولت و ) 26/11/1359مصوب (حقوق بازنشستگي 

 به تصويب رسيده است پرسنل نظامي و غيرنظامي ارتش جمهوري  15/1/1363 كه در تاريخ 30/3/1361مصوب (
 .باشند اسالمي ايران مشمول قوانين مورد استفسار نمي
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  1اجتماعى  تأمين قانون منع دريافت خسارات و جرايم و بهره مندرج در قانون -  20
)13/4/1361(  

حداكثر ظرف ششماه نسبت به تهيه و تقديم دولت مكلف است  ماده واحده ـ
 به مجلس شوراى اسالمى اقدام نمايد، تا تصويب قانون جديد از اجتماعى  تأميناليحه 

تاريخ اجراى اين ماده واحده خسارات تأخير تأديه و ليست و بهره تقسيط مانده بدهى 
   2.گردد  كالً حذف مىاجتماعى  تأمينو زيان ديركرد مندرج در قانون 

در مورد كارفرمايانى كه بابت حق بيمه بدهكارند به ترتيب زير عمل   ـ1تبصره 
  :خواهد شد

الف ـ هرگاه بدهى كارفرما قبالً تقسيط شده و اقـساط آن در حـال پرداخـت باشـد      
كليه اقساط پرداخت شده بابت اصل حق بيمه محسوب و خـسارات و جـرايم مقـرر و                  

  . طى كه بايد بپردازد كسر خواهد شدبهره تقسيط از بدهى كارفرما و اقسا
ب ـ مـشمولين اليحـه قـانونى بخـشودگى قـسمتى از حـق بيمـه بيمـه شـدگان و           
كارفرمايان كارگاههاى كوچك صنفى كـه تـا تـصويب ايـن قـانون قـادر بـه پرداخـت                    

اند به موجب اين قانون كماكان مشمول بخـشودگى مقـرر در              ى معوقه نگرديده  ها  بدهى
  .شوند ه مىاليحه مذكور شناخت

ضمناً بخشودگى موضوع اليحه قانونى بخشودگى قسمتى از حق بيمه بيمه شـدگان             
 شوراى انقالب بعد از تصويب ايـن قـانون همچنـان            24/9/1358و كارفرمايان مصوب    

  .ادامه خواهد يافت
بـدون درنظـر    (چنانچه كارفرما نسبت به پرداخت اصل حق بيمه متعلقـه             ـ2تبصره  

اقـدام  ) ديركـرد (ير تأديه و ليست بهره تقسيط مانده بدهى و زيـان            گرفتن خسارات تأخ  
 و مؤسـسات و     ها    هننمايد، پس از اعالم مراتب از طرف سازمان، حسب مورد، وزارتخان          

 و نهادهاى انقالبى و هر مرجع مربوط ديگر به منظـور            ها  ى دولتى و شهردارى   ها  شركت
  . نمودهمكارى با سازمان از طريق قانونى اقدام خواهند

مـصوب  ...  قـانون دريافـت جـرايم و       4مفاد اين تبصره به موجب مـاده        (  ـ3تبصره  

                                                 
 .شود مراجعه 9/5/1373 مصوب ....نقدى جرايم دريافت قانون به ـ1
 123 شـماره بخـشنامه   5 بنـد  ابطال موضوع ادارى عدالت ديوان عمومى هيأت6/9/1369 مورخ 200 شماره دادنامه ـ2

 .بدهى اصل حساب به نشده پرداخت بيمه حق بهره و ديركرد جرايم احتساب عدم درخصوص اجتماعى تأمين سازمان
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   1). لغو شده است9/5/1373
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز يكشنبه سيزدهم تيرماه               

ويك با حضور شوراى محترم نگهبان به تصويب مجلس شوراى            يكهزاروسيصدوشصت
  .اسالمى رسيد

 قانون برقرارى حقوق وظيفه ازكارافتادگى و وظيفه عائله تحت تكفل -  21
جانبازان و شهداء انقالب اسالمى ايران و جنگ تحميلى و پرداخت حقوق و مزاياى 

  )25/11/1361مصوب  ( 3و2مجروحين جنگ تحميلى و انقالب اسالمى
 و ها    هقت وزارتخان و  آن عده از مستخدمين رسمى يا ثابت و نيز كاركنان تمام          ـ  1ماده  

ى دولتى از جمله سازمانهاى دولتـى كـه شـمول قـانون بـر آنهـا                 ها  شركتمؤسسات و   
 كه بـراى حفـظ دسـتاوردهاى انقـالب          ها  مستلزم ذكر نام است و مستخدمين شهردارى      

اسالمى ايران و يا به سبب شركت يا همكارى در عمليـات نظـامى دفـاع از تماميـت و                    
شـوند و يـا بـه         مى ايران معلول و ازكارافتاده شناخته مـى       استقالل كشور جمهورى اسال   

گردند، با رعايت مقررات مربوط به خود مشمول احكام مربـوط             درجه شهادت نايل مى   
ا عائلـه  يبه ازكارافتادگى و فوت به سبب انجام وظيفه شناخته شده و حقوق وظيفه آنان              

اين اساس حسب    ى كه بر  ا  تحت تكفل آنان عبارت خواهد بود از مجموع حقوق وظيفه         
شود به اضافه حقـوق پايـه يـك گـروه يـك جـدول حقـوق                   مقررات مربوط تعيين مى   

                                                 
 تاريخ در ...وجرايم خسارات دريافت منع قانون تبصره عنوان به تبصره يك اقالح به راجع قانون موجب به ابتدائاً تبصره اين ـ1

 تـشخيص  بـه  شركتها غيرمسلمان سهامداران ـ3 تبصره«:  از بود عبارت آن متن كه شده الحاق ،3 تبصره عنوان به22/3/1362
 اين از كنند مى كمك محارب كشورهاى به يا و باشند مى ايران اسالمى جمهورى با محارب كشورهاى اتباع از كه وزيران هيأت
 دولتى مؤسسات عهده به ديركرد جرايم و خسارات پرداخت سازش و صلح اثر در كه مواردى در مگر باشند، مى مستثنى قانون

 جـايگزينى  قـانون  موجـب  بـه  سپس. »بود خواهد دولت هيأت با نهايى تصميم اينصورت در گردد، محول دولت به وابسته يا
 غيرمسلم حقيقى اشخاص ـ3  تبصره«: گرديد  آنجايگزينمتن اين  ،29/6/1366 مصوب دريافت منع قانون به اقىالح 3 تبصره

 يـا  حقيقـى  اشخاص با قرارداد عقد موجب به مشاركت صورت به يا مستقالً كه خارجى حقوقى اشخاص غيرمسلم اعضاى يا
 بنا كه مواردى در مگر باشند، مى مستثنى قانون اين شمول از باشند، پذيرفته را ايران قوانين از ناشى تعهدات ايفاى ايرانى حقوقى

 اسـتكبارى  رژيمهـاى  كـه  صورتى در را اشخاص نوع اين متبوع كشور وزيران، هيأت ايران اسالمى جمهورى كلى سياست به
 ايـن  نباشند،مشمول اسالمى ضدانقالب و محارب يا كافر اشخاص اين و نبوده حاكم كشورها اين بر نژادپرست و واستعمارى

 به وابسته يا دولتى مؤسسات عهده به ديركرد جرايم و خسارات پرداخت سازش و صلح اثر در اينكه يا و دهد تشخيص قانون
 ».بود خواهد وزيران هيأت با نهايى تصميم صورت اين در كه گردد محول دولت

 21/1/1362 مورخ 11102 شماره رسمى روزنامه از نقل ـ2
 24/5/1385 مصوب ايثارگران به رسانى خدمات جامع اليحه :نك نيز ـ3
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 قانون استخدام كشورى كه از صندوق بازنشستگى كشورى يا صـندوق   32موضوع ماده   
   1.بازنشستگى و وظيفه مربوط حسب مورد پرداخت خواهد شد

برقرارى حقوق وظيفه دربـاره     حقوق وظيفه موضوع اليحه قانونى راجع به         ـ2ماده  
 كه در جريـان انقـالب اسـالمى ايـران          اجتماعى    تأمينكاركنان دولت و مشمولين قانون      

 شـوراى  21/9/1358شـوند مـصوب    ازكارافتاده و يا به درجه شهادت نايل شده يـا مـى       
ـ                و  هـا     هانقالب جمهورى اسالمى ايران در مورد مستخدمين رسـمى يـا ثابـت وزارتخان

 و مؤسساتى كه شمول قانون بر آنهـا مـستلزم ذكـر نـام               ها  لتى و شهردارى  مؤسسات دو 
اى كه براساس اليحـه قـانونى مزبـور     است، عبارت خواهد بود از مجموع حقوق وظيفه       

 قـانون   32تعيين گرديده به اضافه حقوق پايه يـك گـروه يـك جـدول موضـوع مـاده                   
   2.رداخت خواهد شداستخدام كشورى كه از صندوق بازنشستگى و وظيفه مربوط پ

آن عده از مستخدمين دولت و بخش خصوصى كه از لحاظ بازنشستگى و             ـ  3ماده   
اين ) 1(باشند و به علل مذكور در ماده          مى اجتماعى    تأمينوظيفه مشمول مقررات قانون     

قانون ازكارافتاده شناخته شده يا شهيد شده يا بشوند از شمول اين قانون خارج بـوده و                 
ت قانون راجع به برقرارى مستمرى درباره بيمه شدگانى كه به علت همكارى             تابع مقررا 

 مجلس شوراى   18/11/1360شوند مصوب     با نيروهاى مسلح شهيد يا معلول شده يا مى        
  .د بودناسالمى خواه

ـ   ماده واحده راجع به برقرارى مستمرى درباره بيمه شدگانى كه بـه  4تبصره  تبصره 
شوند از اين تاريخ لغو و تـشخيص          سلح شهيد يا معلول مى    علت همكارى با نيروهاى م    

 حسب مورد به عهـده      اجتماعى    تأمين اين قانون در مورد قانون       1موارد مذكور در ماده     
  .شوراى عالى موارد درگذشت يا بنياد شهيد و يا سپاه پاسداران خواهد بود

 32ه مـاده    حقوق وظيفه و وظيفه عائله تحت تكفل مقامات موضوع تبـصر           ـ4ماده  
قانون استخدام كشورى اعم از اين كه مستخدم رسمى يا ثابت دولت باشند يا نباشند در                

 اين قانون معلـول و  1صورتى كه درزمان تصدى مقامات مذكور به علل مندرج در ماده          
ازكارافتاده يا شهيد شده يا بشوند آخرين حقوق مقام مربوط كه در زمان ازكارافتادگى يا     

                                                 
 ايـن  در كـه  ،30/6/72 مـصوب  ...ازكارافتـاده  جانباز، شهيد، مستخدمين اشتغال حالت قانون واحده ماده :نك ـ1

 .است نموده تكليف تعيين خصوص
 .شود مراجعه 27/12/58 مصوب قانون همين به تبصره يك الحاق قانونى اليحه و 21/9/58مصوب قانونى اليحهبه  ـ2
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گرفته است خواهد بود كه در مورد مستخدمين رسمى و ثابـت              مى ان تعلق شهادت به آن  
 يـا صـندوقهاى     اجتماعى    تأمينحسب مورد از صندوق بازنشستگى كشورى يا سازمان         

مربوط پرداخت خواهد شد و در صورتى كه قبل از تصدى اين مقامات كارمنـد دولـت                 
  .ورى پرداخت خواهد شداند حقوق موضوع اين ماده از صندوق بازنشستگى كش نبوده

كاركنان رسمى و يا ثابت دولت كه واجد شرايط احراز پست مورد تصدى              ـ1تبصره  
نبوده و به علل مندرج در ماده يك اين قانون معلول و ازكارافتاده و يـا شـهيد شـده يـا                      

ى هـا     هشوند، در اولين طبقه شغلى پست مورد تصدى رشته شغلى مربوط و يـا رشـت                 مى
  .رفته و حقوق آنان طبق مقررات بر اين اساس تعيين خواهد شدمشابه قرار گ

در مورد معاونان استاندار، فرمانداران، بخشداران و شهرداران كـه كارمنـد             ـ2تبصره  
رسمى يا ثابت دولت نباشند و براساس مجوزهاى قانونى مربوط تصدى اين مـشاغل را               

انـد    بودهوقت در خدمت دولت       اماند و همچنين كاركنانى كه به طور تم         دار گرديده   عهده
اى براى آنان به صورت همطرازى با مستخدمين رسمى براساس پست مورد       گروه و پايه  

ادارى و استخدامى كشور تعيـين       تصدى و شرايط احراز آن توسط شوراى سازمان امور        
  .و طبق مقررات اين قانون درباره خود يا عائله تحت تكفل آنان رفتار خواهد شد

حقوق وظيفه افراد موضوع اين ماده و تبصره يك آن كه كارمند رسمى يا               ـ3تبصره  
   1.باشند نيز از صندوق بازنشستگى كشورى پرداخت خواهد شد ثابت دولت نمى

در صورتى كه تعداد افراد عائله تحـت تكفـل مـستخدم وظيفـه بگيـر بـا                  ـ  5ماده   
م شـهيد موضـوع ايـن       احتساب مستخدم همچنين تعداد افراد عائله تحت تكفل مستخد        

قانون، بيش از چهارنفر باشد به ازاء هر فرد مازاد بر چهارنفر تا زمانى كه افراد مزبور از                  
كنند و يا تحت تكفـل مـستخدم وظيفـه بگيـر محـسوب             حقوق وظيفه مقرر استفاده مى    

شـود و از همـان        شوند پنجهزار ريال به حقوق وظيفه موضوع اين قانون اضـافه مـى              مى
  .شود پرداخت خواهد شد  حقوق وظيفه پرداخت مىصندوقى كه
  .باشد افزايش موضوع اين ماده شامل برادر و خواهر مستخدم نمى تبصره ـ

در صورتى كه مستخدم ازكارافتاده موضـوع ايـن قـانون فـوت شـود تمـام        ـ  6ماده  
 ايـن قـانون بـه    5اى كه براى وى برقرار شده با افزايشهاى موضـوع مـاده            حقوق وظيفه 

                                                 
 الحاق فوق ماده به يك تبصره 6/11/64 مصوب ...برقرارى قانون 4 ماده به تبصره يك الحاق قانون موجب به ـ1

 .است يافته تغيير 3 و 2 ىها تبصره به مزبور ماده 2 و 1 ىها تبصره و شده
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  .ه تحت تكفل وى پرداخت خواهد شدعائل
توانند از حقوق وظيفه مقرر در اين قانون          عائله تحت تكفل مستخدم كه مى     ـ  7ماده  

  :استفاده نمايند از لحاظ اين قانون عبارتند از
   1. قانون استخدام كشورى86الف ـ افراد موضوع ماده 

كفالت متوفى بـوده  العضو مستخدم متوفى كه در  ب ـ برادر و خواهر عليل يا ناقص 
  .العمر و قادر به انجام كار نباشند مادام

اند تا پايـان   و برادرى كه در كفالت متوفى بوده) به شرط نداشتن شوهر(ج ـ خواهر  
 يـا مؤسـسات     هـا     هدانـشگا يكـى از      سالگى مگر اين كه به موجب مدارك مثبتـه در          20

  . سالگى25پايان ل تحصيل باشند و در اين صورت تا وآموزش رسمى عالى مشغ
ـ   20فرزندان اناث و خواهر تحت تكفل متوفى در صورتى كه پس از پايـان   تبصره 

 تـأمين  بنيـاد شـهيد بـراى        تأييـد  سالگى برحسب مورد شوهر نداشته و به         25سالگى يا   
زندگى خود درآمدى نداشته باشند تا زمانى كه درآمدى ندارند از حقوق وظيفه موضوع              

   2. استفاده كنندتوانند اين قانون مى
حقوق وظيفه موضوع اين قانون با تصويب مراجع ذيصالح مربوط برقـرار            ـ  8ماده  

بينى نـشده اسـت شـوراى     خواهد شد و در مواردى كه در مقررات مربوط مرجعى پيش        
  .امورادارى و استخدامى كشور مرجع تصويب خواهد بود

شـود و در      قـسيم مـى   حقوق وظيفه به تساوى بـين كليـه وظيفـه بگيـران ت            ـ  9ماده  

                                                 
: دارد مـي  مقـرر 20/9/67 مـصوب  ...نجانبـازا  و شهدا بگير مستمرى و وظيفه و بازنشسته والدين حقوق قانون ـ1
 وظيفـه  يـا  بازنشـستگى  حقـوق  اسـتحقاق  كـشورى  اسـتخدام  قـانون  اجـراى  در كـه  صـورتى  در شهدا والدين«

 مقـرره  حقـوق  از يـا  كـشورى  اسـتخدام  قانون براساس مقرره حقوق از كه مخيرند باشند داشته را ياازكارافتادگى
 قـانون  بـه  تبـصره  يـك  الحاق قانون» .نمايند استفاده ،25/11/61 مصوب ...وظيفه حقوق برقرارى قانون براساس
 دريـافتى  هرگونه است رسيده تصويب به 7/9/75تاريخ در كه 7/10/67 مصوب ...افراد و اسرا جانبازان، استخدام
 از حقـوق  دريافـت  (-الـف : اسـت  نموده ذكر بالمانع، ذيل شرايط رعايت با را شهدا بگيران مستمرى و جانبازان

 ازدواج و) ديگـر  قـانون  سـبب  بـه  (مـستمرى  و وظيفه بازنشستگى، حقوق، )رسمي يا غيررسمي (استخدام بابت
 هيچ مشمول فوق ىها دريافتى -ب.بود نخواهد تبصرهموضوع  ىها دريافتى و حقوق قطع موجب شهدا همسران

 نيـز طبـق   .بـود  هـد نخوا بازنشستگى صندوقهاى و دولت صندوق از حقوق دو دريافت به مربوط مقررات از يك
، همسران شهدايي كه قبل از تصويب قانون مذكور مبـادرت بـه   19/1/1380قانون استفساريه قانون مزبور مصوب      

 .اند مشمول مزاياي مقرر خواهند بود ازدواج نموده
 نتعيي خصوص اين در كه ،30/6/72مصوب ...و ازكارافتاده جانباز، شهيد، مستخدمين اشتغال حالت قانون :نك ـ2

 .است نموده تكليف
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صورتى كه سهم هر يك از آنان قطع شود سهم مزبور به سهام بقيه عائله تحـت تكفـل                   
  .شود افزوده مى
حقوق وظيفه موضوع اين قانون بدون درنظرگرفتن افزايش موضـوع مـاده            ـ  10ماده  

 قـانون اسـتخدام   32، در هيچ مورد از يك دوم حداكثر جدول حقـوق موضـوع مـاده        5
   1.حات بعدى آن كمتر نخواهد بودكشورى و اصال

حقوق وظيفه مستخدمين و همچنين حقوق وظيفه وراث قانونى مستخدمينى          ـ  11ماده   
كه قبل از تاريخ تصويب اين قانون به علل مذكور در ماده يك ازكارافتاده شده يا به درجـه                   

 21/9/1358 اند تا تاريخ تصويب اين قانون براساس اليحه قانونى مصوب شهادت نايل آمده
شود و از تاريخ تصويب ايـن         شوراى انقالب جمهورى اسالمى ايران برقرار و پرداخت مى        

قانون طبق مقررات اين قانون درباره مستخدمين مزبور و عائلـه تحـت تكفـل آنـان رفتـار                   
  .خواهد شد

در صورتى كه افزايش هزينه زندگى و عوامل ديگر موجب تغييـر حقـوق              ـ  12ماده  
 قـانون اسـتخدام كـشورى شـود سـازمان           32 يك جدول موضـوع مـاده        گروه يك پايه  

ي هـا   سـي امورادارى و استخدامى كشور در مورد حقوق وظيفه موضوع ايـن قـانون برر             
الزم معمول داشته و پيشنهاد مقتضى جهت تصويب مجلس شوراى اسالمى بـه دولـت               

   2.تقديم خواهد نمود
ى هـا  شـركت  و مؤسـسات و   ها    هخانآن عده از مستخدمين بازنشسته وزارت     ـ  13ماده  

دولتى و همچنين سازمانهاى دولتى كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و نيـز                 
 معلول و ازكارافتاده شده يا به درجـه شـهادت           1 كه به علل مذكور در ماده        ها  شهردارى

اهد بود  گردند حقوق وظيفه آنان يا عائله تحت تكفل آنان عبارت خو            نايل گرديده يا مى   
از حقوق بازنشستگى مربوط به اضافه حقوق پايه يك گروه يك جـدول موضـوع مـاده          

 قانون استخدام كشورى كه از صندوق بازنشستگى و وظيفه مربوط پرداخت خواهد              32
  .شد

                                                 
 آن 10 مـاده  اصـالح  و ...وظيفـه  حقـوق  برقـرارى  قانون 4 ماده به تبصره يك الحاق قانون موجب به ماده اين ـ1

 .بود آمده »...حداكثر سوم يك ...« قديم متن در است شده اصالح ،6/11/1364 مصوب
 بنيـاد  پوشـش  تحـت  شهيد يك نوالدي مستمرى 20/8/75 مصوب شهدا والدين مستمرى افزايش قانون طبق ـ2

 چنـد  يا دو والدين مورد در و شد خواهد پرداخت دولت كاركنان حقوق حداقل معادل1/7/1375 تاريخ از شهيد
 .بود خواهد جارى شهيد بنياد جارى ضوابط شهيد
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ـ  در صورتى كه مستخدمين ازكارافتاده موضوع اين ماده فـوت شـوند، تمـام     تبصره 
 اين قـانون    5ار شده است با افزايشهاى موضوع ماده        اى كه براى آنان برقر      حقوق وظيفه 

  .به عائله تحت تكفل آنان پرداخت خواهد شد
 كه به علل مذكور در ماده يك        ها  آن عده از مستخدمين دولت و شهردارى      ـ  14ماده  

شوند در مدت معالجه و مداوا تا زمانى كـه بـه              اين قانون مجروح و مصدوم شده يا مى       
انـد از حقـوق و        نجام كار نداشته و يـا ازكارافتـاده شـناخته شـده           علت بيمارى توانايى ا   

مزاياى مربوط به مرخصى استعالجى استفاده خواهند كرد و پس از اين مدت از لحـاظ                
  .استفاده از مرخصى تابع مقررات مربوط خواهند بود

ـ  تشخيص مدت معالجه و مداواى مستخدمين موضوع ايـن مـاده بـه عهـده      تبصره 
كى مركب از سه نفر پزشك داراى شماره نظام پزشكى بـه معرفـى بنيـاد                كميسيون پزش 

  .شهيد خواهد بود
قــانون فــوق مــشتمل بــر چهــارده مــاده و هفــت تبــصره در جلــسه روز دوشــنبه   

ويك مجلس شوراى اسـالمى تـصويب و          وپنجم بهمن ماه يكهزاروسيصدوشصت     بيست
  . شوراى نگهبان رسيده استتأييد به 2/12/61در تاريخ 

 قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرمايانى كه حداكثر پنج نفر كارگر -  22
  16/12/13612مصوب  1دارند

ـ   كارفرمايان كليه كارگاههـاى توليـدى و صـنعتى و    1362 از آغاز سال ماده واحده 
 نفر  5نمايند تا ميزان      استفاده مى ) از قبيل برق، آب، تلفن، راه     (فنى كه از خدمات دولتى      

 5 نفر به باال نسبت به مازاد        5گر از پرداخت حق بيمه سهم كارفرما معاف بوده و از            كار

                                                 
 ساله 5 برنامه پايان تا كار قانون شمول از كمتر و كارگر نفر 5 داراى مشاغل و كارگاهها معافيت قانون :نك نيز ـ1

 سـهم  بيمـه  حـق  معافيـت  قـانون  مـشمول  فنى و  صنعتى توليدى، فعاليتهاى فهرست - 26/12/78 مصوب سوم
 21/9/1364مصوب قانون اين استفساريه قانون -وزيران هيأت 2/2/1369 مصوب نفر 5 ميزان تا كارفرما

 )21/9/1364 مـورخ  مصوب( دارند كارگر نفر پنج ثرحداك كه كارفرمايانى بيمه سهم پرداخت از معافيت قانون استفساريه ـ2
 آن مجلس كه نيست قانون فهم در ابهامى چون شود  نمىگفته استفسار نظرخواهى نوع اين به كه اين بر عالوه«: دارد مي مقرر
 پنج داكثرح كه كارفرمايانى بيمه سهم پرداخت از معافيت قانون ضمنى ناسخ 1364 و 1363 سال بودجه قانون كند تفسير را
 عمـل  آن مـضمون  بـه  طريق هر به است موظف دولت و است باقى خود قوت به قانون اين لذا .باشد نمى دارند كارگر نفر

 اسالمى شوراى وچهارمجلس يكهزاروسيصدوشصت آذرماه ويكم بيست پنجشنبه روز جلسه در فوق قانون استفساريه.نمايد
 ».است رسيده نگهبان شوراى تأييد به26/9/1364 تاريخ در و تصويب
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  .نفر حق بيمه را خواهند پرداخت
دولت مكلف است هزينه مورد نياز سالهاى آتى را در بودجه سال مربوطه               ـ1تبصره  

  .بينى و منظور نمايد پيش
 نفر كـارگر را دارنـد، در   5از يى كه ظرفيت كارى كمتر     ها    هدر مورد كارگا    ـ2تبصره  

صورتى كه كارفرما افرادى را بدون اشتغال در كارگاه براى استفاده از مزاياى اين قـانون               
 3اي معـادل       به عنوان كارگر معرفى نمايد ملزم بـه پرداخـت جريمـه            اجتماعى    تأمينبه  

  .1مند شده از اين بابت خواهد شد برابر مزاياي بهره
ى خارجى از شمول اين قانون      ها  شركت معادن، پيمانكاران،    كارخانجات،  ـ3تبصره  

  .مستثنى هستند
 كه به علل بحران مالى قـادر بـه          اجتماعى    تأمينكارفرمايان مشمول قانون      ـ4تبصره  

 46پرداخت حق بيمه معوقه خود نبوده و پرداخت بدهى به صورت يكجا يا طبق مـاده                 
 كار در كارگاه باشد، هيأت مـديره سـازمان           موجب تعطيل يا وقفه    اجتماعى    تأمينقانون  
تواند حسب مورد بدهى مذكور را حداكثر تـا شـصت قـسط ماهانـه                 مى اجتماعى    تأمين

  .تقسيط نمايد
تواند در مورد بخشودگى بدهى معوقـه قطعـى تـا             مى همچنين هيأت مديره سازمان   

ـ          1361پايان بهمن    وده و قـادر بـه       كارفرمايانى كه بدهى آنان يكصدهزارريال يا كمتـر ب
  .پرداخت آن نباشد اتخاذ تصميم نمايند

نامه اجرايى اين قانون جهت تعيين نوع كارگاههاى توليدى، صنعتى و فنـى       آيين  ـ5تبصره  
   2.توسط وزارت بهدارى از طرف دولت تهيه و توسط هيأت دولت به تصويب خواهد رسيد

و نيـز حـق بيمـه ماهيانـه         در مورد كارفرمايانى كه صورت مزد يا حقوق           ـ6تبصره  
 ماه پس از مهلت قانونى ارسال و پرداخت نكنند بخشودگى موضوع            2سهم كارگر را تا     

   3.شود و مكلف به پرداخت حق بيمه قانونى ماهانه خواهند بود اين قانون منتفى مى
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبـصره در جلـسه روز دوشـنبه شـانزدهم                  

                                                 
 8/4/1387 و مجلس 25/1/1387 مصوب مربوط قوانين برخي و اجتماعي تأمين قانون اصالح قانون موجب به ـ1

 محـروم  دولتي خدمات و قانون اين مزاياي از هميشه براي« عبارت و شده اصالح نظام مصلحت تشخيص مجمع
 .است شده آن جايگزين » .....به ملزم« عبارت و. است گرديده حذف ماده اخير قسمت از »شد خواهد

 قـانون  موجـب  به تبصره اين .است رسيده وزيران هيأت تصويب به28/2/1362 تاريخ در تبصره اين نامه آيين ـ2
 .است گرديده حذف مصلحت تشخيص مجمع 8/4/1387 و 25/1/1387 مصوب .... اصالح

 .است شده الحاق ....معافيت قانون به تبصره كي الحاق قانون موجب به 19/8/1367تاريخ در تبصره اين ـ3
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ويك مجلـس شـوراى اسـالمى تـصويب گرديـد و در               وسيصدوشصتاسفندماه يكهزار 
  .  شوراى نگهبان رسيده استتأييد به 22/12/61تاريخ 

 قانون انتقال حق بيمه آن دسته از كارگران مشمول قانون كار كه تحت -  23
  گيرند نامه استخدامى شركت ملى فوالد ايران قرار مى پوشش آيين

  )24/3/1362صوب م ( 1يابند و تبديل وضع خدمتى مى
 مكلف است حـق بيمـه دريـافتى آن دسـته از     اجتماعى   تأمين سازمان   ـ ماده واحده 

كارگران مشمول قانون كار شركت ملى فوالد ايران و واحدهاى تابعه و وابسته را كه در                
نامـه    معادن ذغال سنگ اشتغال به كـار داشـته يـا دارنـد و بـه مـستخدم مـشمول آيـين                     

يابند به صندوق بازنشـستگى شـركت ملـى            تغيير وضعيت مى   استخدامى شركت مذكور  
  .فوالد ايران منتقل نمايد

نامه مربوط به تبـديل وضـع خـدمتى ايـن دسـته از كـارگران و نيـز                     آيين  ـ1تبصره  
 ماه پس از تصويب ايـن قـانون توسـط           2بندى مشاغل مشمول اين قانون حداكثر         دسته

   2.أت دولت خواهد رسيدوزارت معادن و فلزات تهيه و به تصويب هي
التفاوت مستمرى ازكارافتادگى، بازنشستگى يا بازماندگان آن         پرداخت مابه   ـ2تبصره  

انـد و در      دسته از كارگران مشاغل تبصره يك كه قبالً ازكارافتاده، بازنشسته يا فوت شده            
ران دارند و آن دسته از كارگ        مستمرى دريافت مي   اجتماعى    تأمينحال حاضر از سازمان     

مشاغل مشابهى كه به تشخيص كميسيون مركب از نماينـدگان ذيـصالح وزارت كـار و                
، وزارت معادن و فلزات، وزارت بهـدارى، شـركت ملـى فـوالد ايـران و                 امور اجتماعى 

شـوند، نـسبت بـه مـستمرى           ازكارافتاده يا بازنشسته شناخته مى     اجتماعى    تأمينسازمان  
باشـد    لى فوالد ايران به عهده شركت مذكور مى       نامه خاص شركت م     تعيين شده در آيين   

و اعتبار آن نيز از محل اعتبارات عمـومى دولـت كـه بـه ايـن موضـوع تخـصيص داده                    
  . خواهد گرديدتأمينشود  مى

 بـه   اجتمـاعى     تـأمين ميزان حق بيمه انتقالى و نحوه انتقال آن از سـازمان              ـ3تبصره  
امـور   معادن و فلزات، بهدارى و كار و         صندوق شركت ملى فوالد ايران با توافق وزراى       

                                                 
 1/5/1362مورخ 11185 شماره رسمى روزنامه از نقل ـ1
 .است رسيده وزيران هيأت تصويب به 1/8/1362تاريخ در مذكور نامه آيين ـ2
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  . خواهد بوداجتماعى
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره طبق اصل هشتادوپنجم قانون اساسى              

ودو به تصويب     در جلسه روز سه شنبه بيست و چهارم خردادماه يكهزاروسيصدوشصت         
سالمى رسيده و در     و صنايع و معادن مجلس شوراى ا       امور اجتماعى كميسيونهاى كار و    

 سـال   3 نموده است و براى مـدت        تأييد شوراى محترم نگهبان آن را       31/3/1362تاريخ  
  .از تاريخ تصويب به صورت آزمايشى قابل اجرا است

  

  2)10/9/1362مصوب ( 1وقت بانوان  قانون راجع به خدمت نيمه- 24
ى و  و مؤســسات مــشمول قــانون اســتخدام كــشورهــا  هوزارتخانــمــاده واحــده ـ  

تواننـد    ى دولتى و مؤسساتى كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، مى             ها  شركت
در صورت تقاضاى بانوان كارمند رسمى و ثابت خود و موافقت باالترين مقام مـسوول               

  .خدمت آنها را نيمه وقت تعيين نمايند
يزان وقت و وضع پست ثابت سازمانى و م         مدت و نحوه و ترتيب انجام خدمت نيمه       

حقوق و مزايا و نحوه محاسبه سنوات خدمت و بازنشستگى و اعطـاى پايـه و ارتقـاى                  
گروه و مرخصى به موجب قانونى كه از طرف سازمان امورادارى و اسـتخدامى كـشور                

  .تهيه شده و به تصويب مجلس شوراى اسالمى خواهد رسيد، مشخص خواهد گرديد
شـود در صـورت تقاضـاي     جازه داده ميي موضوع اين قانون اها  هدستگابه  ـتبصره  

بانوان كارمند رسمي و ثابت خود و موافقت باالترين مقام مسئول همچنـين بتواننـد بـه                 
  3 .وقت ساعت خدمت آنان را  به سه چهارم ساعت كار مقرر تقليل دهند جاي نيمه

ــاه       ــم آذرم ــشنبه ده ــسه روز پنج ــده در جل ــاده واح ــر م ــشتمل ب ــوق م ــانون ف ق
 بـه   17/9/1362ودو مجلس شوراى اسالمى تصويب و در تاريخ           تيكهزاروسيصدوشص

  . شوراى نگهبان رسيده استتأييد
                                                 

قانون نحوه اجراي قانون مربـوط بـه خـدمت    :  ، نك11/10/1362مورخ 11316 شماره رسمى روزنامه از نقل ـ1
 .18/1/1364 وقت بانوان مصوب نيمه

 .است رسيده تصويب به18/1/1364 تاريخ در قانون اين اجراى نحوه قانون ـ2
 19/1/1376 مـصوب  بانوان وقت نيمه خدمت به راجع قانون  بهتبصره يك الحاق قانون موجب به تبصره اين ـ3

 .است شده الحاق
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ازكارافتادگى   قانون راجع به افزايش مستمرى دريافت كنندگان مستمرى- 25
  )15/10/1362مصوب (  1جزئى ناشى از كار

 تـأمين افـزايش مـستمرى ازكارافتـادگى جزئـى مـشمولين مقـررات       ماده واحده ـ  
 مـصوب  اجتمـاعى   تـأمين  قـانون  96 عيناً تابع ضوابط و مقررات موضوع ماده        جتماعىا  

  . خواهد بود1354تيرماه 
الـذكر    مكلف است افزايشهاى قبلى را كه براساس ماده فـوق اجتماعى    تأمينسازمان  

  .صورت پذيرفته باشد، در مورد مستمرى بگيران ازكارافتادگى جزئى نيز معمول دارد
ـ  ين حداقل و حداكثر جمع مستمرى ازكارافتـادگى جزئـى ناشـى از ايـن      تعيتبصره 

التفاوت مستمرى كه به ترتيب فوق محاسبه خواهد شـد بـا              قانون و تاريخ پرداخت مابه    
  .هيأت وزيران خواهد بود

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يـك تبـصره در جلـسه روز پنجـشنبه پـانزدهم                   
ــصت ــاه يكهزاروسيصدوش ــ ديم ــاريخ  ودو مجل ــصويب و در ت ــالمى ت ــوراى اس س ش

  . شوراى نگهبان رسيده استتأييد به 27/10/1362

   2 از قانون راجع به تأسيس شركت شهركهاى صنعتى ايران- 26
  11/3/1376 و اصالحي مصوب )7/12/1362مصوب (

ـ   به منظور ايجاد هماهنگى و اسـتفاده مطلـوب از امكانـات شـهركهاى     ماده واحده 
هرچه بيشتر امكانات زيربنايى و ارايه خدمات ضرورى براى متقاضيان،          صنعتى و ايجاد    

ايجاد واحدهاى صنعتى از تاريخ تصويب اين قانون، شركت شـهركهاى صـنعتى ايـران               
  :گردد تأسيس مى

بر طبق مفاد اساسنامه خـود  ي تابع ها ايران و شركت صنعتى يها  ـ شركت شهرك 5
ز شمول مقررات مغاير مستثنى بوده و ضـوابط         گردد و ا    و اصول قانون تجارت اداره مى     

.  جمهورى اسالمى ايران است    اجتماعى    تأمين تابع قانون كار و      ها  شركتاستخدامى اين   

                                                 
 24/11/1362 مورخ 11352 شماره رسمى روزنامه از نقل ـ1
قانون شمول مقـررات و مزايـاي مربـوط بـه     : ، نيز نك6/1/1363 مورخ 11389 شماره رسمى روزنامه از نقل ـ2

هاي صنعتي كه قبل از تصويب قـانون يـاد            هاي صنعتي ايران، به شهرك      هاي شهرك   قانون راجع به تأسيس شركت    
 .11/10/1380اند مصوب  شده احداث شده
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اعتبارات مصوب در بودجه مربوط به نواحى صنعتى پـس از تـشكيل شـركت شـهرك                 
 و نـواحي صـنعتي كـه از محـل           شـود    هزينه مـى   ها  شركتصنعتى مذكور از طريق اين      

 هزينه گرديده است شهرك صنعتي موضوع اين قـانون تلقـي            ها  بارات عمراني در آن   اعت
  .گردد مي

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز يكـشنبه هفـتم اسـفندماه يكهـزارو                 
 تأييـد  به   18/12/1362ودو مجلس شوراى اسالمى تصويب و در تاريخ           سيصدو شصت 

  .شوراى نگهبان رسيده است

 تأمينتقال حق بيمه سهم مستخدمين شاغل ارتش از سازمان  قانون ان- 27
   1 به صندوق بازنشستگى ارتش جمهورى اسالمى ايراناجتماعى 

  )17/7/1363مصوب (
 مكلـف اسـت حـق بيمـه وصـولى سـهم       اجتمـاعى   تـأمين سـازمان  ماده واحده ـ  

س مستخدمين شاغل در واحدهاى مختلف ارتش و صنايع وابسته و تابعه را كـه براسـا               
 كـه از    24/12/1355قانون تعيين وضع استخدامى افزارمندان بـه كارمنـد فنـى مـصوب              

اعـم از سـوابق     (دهنـد،      به بعد تطبيق وضعيت استخدامى داده يـا مـي          1/1/1356تاريخ  
بـه صـندوق    ) اشتغال در ارتش و يا سـاير كارگاههـا و مؤسـسات مـورد قبـول ارتـش                 

  .بازنشستگى ارتش منتقل نمايد
تمل بـر مــاده واحــده در جلــسه روز سـه شــنبه  هفــدهم مهرمــاه   قـانون فــوق مــش 

 بـه   19/7/1363وسه مجلس شوراى اسالمى تصويب و در تاريخ           يكهزاروسيصدوشصت
  . شوراى نگهبان رسيده استتأييد

    درمان معلولين و افراد خانواده آنهاتأمين اليحه قانونى راجع به - 28
  مى ايران و همچنين افراد خانواده شهداى انقالب اسال

  22/8/1363 با اصالحات 25/12/1358مصوب 
كليه افرادى كه در جريان و تداوم انقالب اسالمى ايران مصدوم، معلـول و              ـ    1ماده  

مفقود شده يا بشوند و افراد خانواده آنهـا، همچنـين اعـضاى خـانواده افـرادى كـه بـه                     
                                                 

 8/8/1363 مورخ 11557 شماره رسمى روزنامه از نقل ـ1
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، قـانون   اجتمـاعى     تـأمين از خدمات درمانى موضوع قانون      و  رسند    شهادت رسيده و مي   
 خدمات درمانى مستخدمين دولت يـا قـوانين ديگـر برخـوردار نباشـند مـشمول                 تأمين

   1.مقررات اين قانون خواهند بود
 تأييدشهيد و يا مفقود شدن افراد موضوع اين قانون بايد حسب مورد به                ـ1تبصره   

  .نيروهاى نظامى ـ انتظامى و يا سازمان و دستگاه ذيربط آنان برسد
تعيين معلوليت و درجه آن و نحوه بررسى و ارايه خدمات الزم به معلول                ـ2تبصره  

  .شود  اليحه انجام مى5توسط كميسيون ذكر شده در ماده 
 درمـان از خـدمات      تـأمين مشمولين اين قانون بدون پرداخت حق سـرانه         ـ    2ماده  

  .كنند ى خدمات درمانى مستخدمين دولت استفاده متأميندرمانى موضوع قانون 
افراد خانواده در اين قانون عبارتند از همسر، فرزند، پدر، مـادر بـه اضـافه                ـ    3ماده  

  .خواهر و برادر تحت تكفل
افرادى كه مصدوم شده يا بشوند تا بهبودى كامل و اعضاى خـانواده آنهـا               ـ    4ماده  

 ايـن قـانون از خـدمات درمـانى          2نيز ظرف همين مدت طبق شـرايط منـدرج در مـاه             
  .وع اين قانون استفاده خواهند نمودموض

تشخيص استحقاق افراد مشمول توسـط كميـسيونى مركـب از نماينـدگان             ـ    5ماده  
 نماينـده امـام بـه       تأييدوزارت بهدارى و بهزيستى، وزارت كشور، وزارت دادگسترى و          

  .عمل خواهد آمد
اعتبـار مربـوط بـه درمـان مـشمولين ايـن قـانون هرسـاله ضـمن رديـف                    ـ    6ماده  
  .گردد اى در قانون بودجه جزو اعتبارات وزارت بهدارى منظور مى جداگانه

  

قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمرى واحده  ماده 2 قانون اصالح تبصره - 29
 و برقرارى حقوق وظيفه در مورد 1338 آذرماه 28وراث كارمندان مصوب 

  )2/10/1363مصوب   (2فرزندان و نوادگان اناث
لف ـ از تاريخ تصويب اين قانون حقوق وظيفه و مستمرى موضـوع   اماده واحده ـ  

                                                 
 .شود مراجعه 20/9/73 مصوب توسعه دوم برنامه قانون دوم بخش در 16 جزء 7 و 2 بندهاى و 13 تبصره به  1 -

 3/11/1363 مورخ 11627 شماره رسمى روزنامه از نقل ـ2
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 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه و مـستمرى وراث كارمنـدان مـصوب            2تبصره  
سالگى و چنانچـه بـه موجـب مـدارك            در مورد ورثه ذكور تا پايان بيست       1338آذرماه  

مشغول تحصيل باشند تـا      يا مؤسسات آموزشى رسمى عالى       ها    هدانشگامثبته در يكى از     
   1.وپنج سالگى قابل پرداخت خواهد بود پايان بيست

ـ      و هـا   هب ـ حقوق وظيفه سهم فرزندان و نوادگان اناث كليـه مـستخدمين وزارتخان
 و همچنين سازمانهاى دولتـى كـه شـمول          ها  ى دولتى و شهردارى   ها  شركتمؤسسات و   

ون استخدام نيروهاى مسلح جمهورى     قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و مشمولين قان         
 كه طبق قوانين و مقررات مربوطه برقرار شـده يـا            اجتماعى    تأميناسالمى ايران و قانون     

بشود با رعايت كليه قوانين و مقررات مورد عمل به شـرط نداشـتن شـوهر و حرفـه و                    
  .باشد شغل قابل پرداخت مى

كه براساس قـوانين قبلـى بـه        حقوق وظيفه سهم فرزندان و نوادگان اناث          ـ1تبصره  
علت رسيدن به سن مقرر قطع شده است به شرط آن كه شوهر و يا شغل نداشته باشـد                   

  .مذكور خواهد بود» ب«مشمول مقررات بند 

                                                 
 مقرر13/2/1379 مصوب ...شاغل، بانوان بازنشستگى، حقوق به مربوط مقررات از اى پاره اصالح قانون 5 ماده ـ1

 بـه  3 تبـصره  و حـذف  (2) تبـصره  ـ2 . گردد مي حذف »حرفه« كلمه شوهر كلمه از پس» ب« بند در ـ1: دارد مي
 و قانون اين موضوع مستمرى و وظيفه حقوق«: از است عبارت شده حذف تبصره متن .يابد  مىتبديل  «2»تبصره
 جمهـورى  مـسلح  نيروهـاى  اسـتخدام  قـانون  و ىكشور استخدام قانون از اعم استخدامى مقررات و قوانين ساير

 دولتى سازمانهاى خاص استخدامى مقررات و دولت كارمندان خصوص در اجتماعى تأمين قانون و ايران اسالمى
 مناسب معاش امرار در مالى تمكن داراى شخصاً كه كسانى مورد در است، نام ذكر مستلزم آنها بر قانون شمول كه
 تمكـن  شخـصاً  كـه  دانشجويانى همچنين و باشد مى آنها نفقه اداء به مكلف شرعاً ديگر راداف كه آن يا و باشند مى
 تـامين  عـدم  و مـالى  تمكن عدم احراز بود، نخواهد پرداخت قابل باشند، داشته تحصيل ادامه مخارج جهت مالى
 تعـديل  نحـوه  قـانون  9 مـاده  ؛ »شود ثابت آن خالف كه مواردى در مگر بود خواهد ذينفع ادعاى به موكول نفقه

 متـوفى  اناث نوادگان و فرزندان ـ9 ماده«: دارد مي مقرر نيز 27/10/1366مصوبهاي دولتي  دستگاه انسانى نيروى
 و قـوانين  سـاير  در مـشابه  شـرايط  يـا  و كشورى استخدام قانون 86 ماده ب بند در مقرر سنى شرط كه زمانى تا

 آنـان  بـه  مربـوط  مقررات طبق كه ميزانى به مستمرى يا وظيفه قوقح از توانند مى باشند داشته را مربوط مقررات
 اجـراى  در آنـان  مستمرى يا وظيفه حقوق مذكور شرايط از شدن خارج از پس لكن نمايند استفاده گيرد مى تعلق
 در اسـالمى  شـوراى  مجلـس 2/10/1363 مـصوب  اناث نوادگان و فرزندان مورد در وظيفه حقوق برقرارى قانون

 قابـل  مربـوط  ضـوابط  كليـه  رعايـت  بـا  شـده  تعيين وظيفه حقوق حداقل ميزان تا فقط فرد به نحصرم موردورثه
 2/10/1363 مـصوب  انـاث  فرزنـدان  درباره وظيفه حقوق برقرارى قانون اجراى در ـ تبصره.بود خواهد پرداخت
 جمـع  بـه  حـداقل  مرق دوم يك نفر هر ازاء در باشد نفر يك از بيش ورثه تعداد چنانچه اسالمى شوراى مجلس
 كـه  اى وظيفـه  حقـوق  از مستمرى يا وظيفه حقوق جمع آنكه بر مشروط شود مى افزوده يامستمرى وظيفه حقوق

 ».ننمايد تجاوز گرفته مى تعلق آن به مربوط مقررات براساس
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نامه موضوع اين ماده واحده توسط سازمان امـورادارى و اسـتخدامى              آيين  ـ2تبصره  
   1.كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سـه تبـصره در جلـسه علنـى روز يكـشنبه دوم                  
ــاريخ   ديمــاه يكهزاروسيصدوشــصت وســه مجلــس شــوراى اســالمى تــصويب و در ت

  . شوراى نگهبان رسيده استتأييد به 15/10/1363
  

وقت بانوان مصوب دهم   قانون نحوه اجراى قانون مربوط به خدمت نيمه- 30
  )18/1/1364مصوب  ( 13622آذرماه 

 قانون اساسى بانوان كارمنـد رسـمى و         21 از اصل    2 و   1در اجراى بندهاى    ـ  1ماده  
 و نيروهـاى مـسلح و      ها  ى دولتى و شهردارى   ها  شركت و مؤسسات و     ها    هثابت وزارتخان 

تواننـد در صـورت موافقـت         مؤسساتى كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مى          
  .وقت استفاده نمايند قام مؤسسه متبوع خود از خدمت نيمهوزير يا باالترين م

رعايت شرط رسمي و ثابت بودن در مورد بانوان كارمندي كه فرزند معلول              -تبصره
با درجه معلوليت شديد دارند كه به تشخيص سـازمان بهزيـستي كـشور رسـيده باشـد                  

  .3الزامي است
طبق مقررات اين قـانون     وقت خدمتى است كه ساعات كار آن          خدمت نيمه ـ  2ماده  

نحـوه و ترتيـب     .  و مؤسسات مربوط باشد    ها    هنصف ساعات كار مقرر هفتگى وزارتخان     
وقت براساس ساعات كار وزارتخانه و مؤسـسه ذيـربط و طبـق نظـر                 انجام خدمت نيمه  

باالترين مقام مسوول دستگاه تعيين خواهـد گرديـد و در هـيچ مـورد كمتـر از نـصف                    
  . وزارتخانه و مؤسسه و شركت مربوط نخواهد بودساعات كار مقرر هفتگى

كنند نـصف حقـوق گـروه و          وقت استفاده مى    كارمندانى كه از خدمت نيمه    ـ  3ماده  
العاده شغل و يا مزاياى شغل و يـا عنـاوين مـشابه ديگـر و       پايه و يا حقوق ثابت و فوق      

                                                 
 .است رسيده تصويب به2/4/1364 تاريخ در فوق نامه آيين ـ1
قانون راجع به خدمت نيمه وقت بانوان مـصوب  :  ، نك3/2/1364مورخ 11694 شماره رسمى روزنامه از نقل ـ2

10/9/1362 
 مجلـس شـوراي اسـالمي       22/2/1389قانون مـذكور مـصوب      ) 7(و  ) 1( تبصره به موجب قانون اصالح مواد        -3

 .الحاق گرديده است
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علق خواهد گرفت و    شود به آنان ت      و مزايايى كه به طور مستمر پرداخت مى        ها    هالعاد  فوق
وهوا و محروميـت از تـسهيالت زنـدگى از            ى محل خدمت، بدى آب    ها    هالعاد  ليكن فوق 

  .شود محدوديت مذكور مستثنى بوده و به طور كامل پرداخت مى
ميزان حقـوق و مزايـايى كـه براسـاس مقـررات ايـن قـانون بـه كارمنـدان            ـ  4ماده  

 به حداقل پرداختـى بـه كاركنـان         وقت تعلق خواهد گرفت مشمول مقررات مربوط        نيمه
  .شاغل دولت نخواهد بود

باشد و در مورد مـشمولين    مىيك سال وقت    حداقل استفاده از خدمت نيمه    ـ  5ماده  
بندى مشاغل معلمان كشور تاريخ انقضاى خدمت مزبور مقارن با اتمام سـال               طرح طبقه 

  .تحصيلى خواهد بود
ى اجرايى مشمول مقررات اين قـانون    ها    هدستگاكارمندان پيمانى و غيرثابت     ـ  6ماده  

نيستند و استفاده مستخدمين رسمى و ثابت از اين قانون موكول به پايان يافتن خـدمت                
  .آزمايشى يا مشابه آن خواهد بود

وقـت بـانوان از لحـاظ سـابقه خـدمت الزم بـراى                سـنوات خـدمت نيمـه      -7ماده  
طور كامل محسوب خواهـد شـد       بازنشستگى و استفاده از حقوق وظيفه يا مستمرى، به          

ليكن در احتساب حقوق بازنشستگى و وظيفه يا مستمرى و نيز دريافـت پايـه اينگونـه                 
وقـت منظـور و       نصف مدت خدمت نيمـه    ) عالوه بر مدت خدمت تمام وقت     (كارمندان  

كسور بازنشستگى يا حق بيمه مربوط به سهم كارمندان مزبـور           . محسوب خواهد گرديد  
گيـرد، كـسر و بـه         ايايى كه براساس اين قانون به آنـان تعلـق مـى           به نسبت حقوق و مز    

  .صندوق مربوط واريز خواهد شد
ـ 1 تبصره وقت بانوان به شرط پرداخـت كـسور بازنشـستگى و     سنوات خدمت نيمه  

العـاده شـغل و يـا         حق بيمه به نسبت تمام حقوق گروه و پايه يا حقـوق ثابـت و فـوق                
 حقـوق بازنشـستگى در حكـم خـدمت تمـام وقـت              عناوين مشابه تا سه سال از لحاظ      

 سال در مورد بانوان كارمندي كه فرزنـد معلـول دارنـد             3 محدوديت   .شود  محسوب مى 
  .باشد الرعايه نمي الزم

سنوات خدمت نيمه وقت بانواني كه داراي فرزند معلول هستند به شـرط              -2تبصره  
فـرد متقاضـي بـه نـسبت     پرداخت كشور و حق بيمه مربوط به كارفرما و كارمند توسط        

العاده شغل و يا عناوين مشابه مازاد بـر           تمام حقوق گروه و پايه و يا حقوق ثابت و فوق          
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  .شود سه سال از لحاظ حقوق بازنشستگي در حكم خدمت تمام وقت محسوب مي
نيروهاي قراردادي و شـركتي متقاضـي اسـتفاده از ايـن قـانون بـه شـرط                   -3تبصره  

  1.توانند از اين قانون استفاده نمايند هم كارفرما ميپرداخت حق بيمه خود و س
دوران استفاده از مرخصى استحقاقى طبق مقررات مربوط به كارمندان تمام           ـ  8ماده  

العاده شغل و نيـز سـاير مزايـاى مـستمر اينگونـه               وقت بوده و فقط ميزان حقوق و فوق       
  .وقت خواهد بود مستخدمين نصف مبالغ مربوط به كارمندان تمام

مدت استفاده از مرخصى استعالجى و زايمان براى بانوان مشمول خـدمت            ـ  9ماده  
وقت خواهد بود و در آن مدت از لحـاظ حقـوق و مزايـا                 وقت مانند كارمندان تمام     نيمه

  .وقت خواهند بود تابع مقررات مربوط به خدمت نيمه
ف سـوابق   وقت و ارتقاى گروه به نسبت نص        سنوات خدمت كارمندان نيمه   ـ  10ماده  

  .بندى مشاغل و يا مقررات مربوط محاسبه خواهد گرديد تجربى مقرر در طرح طبقه
وقـت    وقت قبل از پايان مـدت خـدمت نيمـه           در صورتى كه كارمندان نيمه    ـ  11ماده  

درخواســت انجــام خــدمت تمــام وقــت را بنماينــد در صــورت ضــرورت و موافقــت 
وقت تبـديل خواهـد       ه خدمت تمام  وقت آنان ب    وزارتخانه و مؤسسه مربوط خدمت نيمه     

  . نخواهد بوديك سالوقت كمتر از  گرديد و در هر حال خدمت نيمه
وقت موكول به درخواست كتبى مستخدم و صـدور   استفاده از خدمت نيمهـ  12ماده  

وقـت و     حكم جداگانه در اين مورد است و در حكم بايد نحوه و ترتيب خـدمت نيمـه                
  . و ساير موارد مشخص گرددوقت مدت استفاده از خدمت نيمه

تواننـد در     مشمولين اين قانون به هـيچ وجـه و تحـت هـيچ عنـوان نمـى                ـ  13ماده  
ى دولتى يا غيردولتى ديگر به كار اشتغال ورزند و          ها  شركت و مؤسسات و     ها    هوزارتخان

در صورت اشتغال در واحدهاى مذكور از دستگاه متبوع خود اخراج شـده و حقـوق و                 
  .گردد ز تاريخ اشتغال قطع مىمزاياى آنان ا

  .وقت ممنوع است استخدام جديد به هر شكل به جاى كارمندان نيمهـ 14ماده 
العـاده روزانـه بـه ايـن قبيـل            العاده اضافه كار ساعتى و فوق       پرداخت فوق ـ  15ماده  

                                                 
 الحاق 3و2هاي  هو تبصر) 1(قانون فوق عبارت اخير تبصره ) 7(و ) 1(به موجب قانون اصالح مواد ) 7( ماده -1

 .گرديده است
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  .باشد كاركنان ممنوع مى
 تابع مقـررات    بينى نشده است    ساير موارد استخدامى كه در اين قانون پيش       ـ  16ماده  

  .مربوط به خود خواهد بود
  .گردد از تاريخ تصويب اين قانون كليه مقررات مغاير با آن لغو مىـ 17ماده 

قانون فوق مشتمل بر هفـده مـاده و يـك تبـصره در جلـسه روز يكـشنبه هجـدهم                     
وچهار مجلس شوراى اسالمى تـصويب و در تـاريخ            فروردينماه يكهزاروسيصدوشصت 

  . شوراى نگهبان رسيده استييدتأ به 21/1/1364
  

  ) بهزيستى( قانون تشكيل وزارت بهدارى 11 ماده 3 قانون الغاء تبصره - 31
  )17/1/1365مصوب  (1 1355 مصوب سال

 قـانون تـشكيل وزارت   11 مـاده  3 تبـصره  1360از تاريخ اول آذرماه ماده واحده ـ  
 طبـق مقـررات قـانون        لغو و كليه كارمندانى كـه      1355مصوب سال   ) بهزيستى(بهدارى  

اند و در حال حاضر حق بيمه آنهـا براسـاس ضـوابط               سابق حمايت كارمندان بيمه شده    
قانون سابق حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشى از پيرى و ازكارافتـادگى و فـوت بـه         

نرخ حق بيمـه، مأخـذ حقـوق و        (شود از هر جهت        پرداخت مى  اجتماعى    تأمينسازمان  
مـشمول مقـررات    ) اجتمـاعى     تأمينق بيمه و استفاده از مزاياى قانون        مزد مبناى كسر ح   

 اجتمـاعى     تـأمين ضمناً پرداخت حق بيمـه بـه سـازمان          . باشند   مى اجتماعى    تأمينقانون  
اى بهدارى استانها در فاصله زمانى اول فروردين لغايت آذرمـاه             توسط سازمانهاى منطقه  

نين گذشـته يـا اصـالح شـده دريافـت            همان مقدارى است كه براساس قـوا       1360سال  
  .گرديده است

قانون فوق مشتمل بر مـاده واحـده در جلـسه روز يكـشنبه هفـدهم فـروردين مـاه                    
 به  26/1/1365وپنج مجلس شوراى اسالمى تصويب و در تاريخ           يكهزاروسيصدوشصت

  . شوراى نگهبان رسيده استتأييد
  

                                                 
 6/2/1365مورخ 11987 شماره رسمى روزنامه از نقل ـ1



  

  
   314  مجموعه كامل قوانين و مقررات تأمين اجتماعي     

  

   1كشوردرصد از كل فروش بليط سينماهاى   قانون اخذ دو- 32
  )19/1/1365مصوب (

ـ  شود دودرصد از كـل    به وزارت اموراقتصادى و دارايى اجازه داده مىماده واحده 
  .فروش بليط سينماهاى كشور را اخذ و به حساب درآمد عمومى منظور نمايد

وزارت برنامه و بودجه موظف است همه ساله به هنگام تنظيم بودجـه بـا                 ـ1تبصره  
آن را محاسـبه و در رديـف        % 2 سينماهاى كشور معادل     يك سال بينى فروش بليط      پيش

اى در بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى منظور نمايد، تا به عنوان كمك از    جداگانه
سوى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى و خارج از شمول قـانون محاسـبات عمـومى در                 

انـدركاران متعهـد    ت اجتماعى و باالبردن سطح كيفى كار دسـ    تأمينجهت ايجاد پوشش    
  .سينماى جمهورى اسالمى به مصرف برسانند

دارى كـل و كميتـه تخـصيص اعتبـار موظفنـد معـادل كـل اعتبـار                    خزانه  ـ2تبصره  
  .بينى شده را در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى قرار دهند پيش

مى و  نامه اجرايى آن بنـا بـه پيـشنهاد وزيـر فرهنـگ و ارشـاد اسـال                   آيين  ـ3تبصره  
   2.تصويب هيأت دولت خواهد بود

 قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبـصره در جلـسه روز سـه شـنبه نـوزدهم                  
وپنج مجلس شوراى اسالمى تـصويب و در تـاريخ            فروردين ماه يكهزاروسيصدوشصت  

  . شوراى نگهبان رسيده استتأييد به 28/1/1365
  

  4)27/3/1365مصوب ( 3گى قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشست- 33
ـ   حق بيمه يا بازنشستگى سوابق خدمت اشخاصى كـه وجـوهى را بـه    ماده واحده 

انـد در     هريك از صندوقهاى بيمه يا بازنشستگى يا صـندوقهاى مـشابه پرداخـت نمـوده              

                                                 
 14/2/1365 مورخ 11994 شماره رسمى روزنامه از نقل ـ1
 .است رسيده تصويب به7/4/1368 تاريخ در مذكور، اجرايى نامه آيين ـ2
 7/5/1365مورخ 12063 شماره رسمى روزنامه از نقل ـ3
 موضوع ،27/3/1380مصوب بيمه صندوقهاى بين اى بيمه كسورات و بيمه حق انتقال و نقل ضوابط به همچنين ـ4

 قـانون  ونيز است شده تنفيذ توسعه چهارم برنامه قانون 103 ماده موجب به كه سوم توسعه برنامه قانون 42 ماده
 مصوب اجتماعى تأمين قانون رد مقرر مزاياى از استفاده براى اجتماعى تأمين سازمان بر منتقله سوابق تاثير نحوه

 .شود رجوع 9/2/1380
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صورتى كه محل كار يا خدمت آنان تغيير نموده و به تبع آن از شمول خدمات صندوق                 
انـد، بـه      ، يا طبق ضوابط قانونى، مشترك صندوق ديگرى شـده         مربوط خارج شده باشند   

 درصد آخرين حقوق و مزاياى آنان كه مبناى برداشت حق بيمه يا بازنشـستگى               4ميزان  
قرار گرفته است بابت هر ماه به صندوقى كه مشمول، به تبع شغل خود مشترك آن شده            

  .شود است منتقل مى
ب اين قانون از شـمول خـدمات صـندوق          در مورد اشخاصى كه بعد از تاريخ تصوي       

بازنشستگى مربوط خارج شده و زيرپوشش صندوق بيمه يا بازنشستگى ديگـرى قـرار              
 درصد مذكور در اين ماده كليه وجوهى كه بـه صـندوق بيمـه يـا                 4گيرند به جاى نرخ     

بازنشستگى قبلى مستخدم پرداخت شده است پس از كسر حق درمان عيناً به صـندوقى               
  . مشترك آن شده است واريز خواهد شدكه مستخدم

انتقال حق بيمه، يا كسور بازنشستگى اشخاصى كه قبـل از تـصويب ايـن                 ـ1تبصره  
قانون به موجب قوانين مربوط، حق بيمه، يا كسور بازنشـستگى آنـان از يـك صـندوق                  
بازنشستگى به صندوق بازنشستگى ديگر منتقل شده است مشمول مقررات ايـن قـانون              

  .ودنخواهد ب
آن قسمت از سنوات خدمت قابل قبول دولتى مستخدم كه مبناى برداشت   ـ2تبصره 

حق بيمه، يا كسور بازنشستگى قرار گرفته با انتقال حق بيمه، يا كسور بازنشستگى جزء               
گيرد و مازاد برآن مشمول مقررات صندوق بازنشـستگى مربـوط     خدمت رسمى قرار مى   

  .خواهد بود
 اجتماعى و صندوقهاى مشابه كه      تأميندسته از مشمولين    درخصوص آن     ـ3تبصره  

سهم بازنشستگى آنان به مأخذ مذكور در ماده واحده از ساير صـندوقهاى بازنشـستگى               
التفاوت سهم بازنشستگى براساس قـوانين و مقـررات           دريافت گرديده است با اخذ مابه     

نحـوه اخـذ سـهم      مربوط از مستخدم، سنوات خدمت آنان محاسبه خواهد شد ميزان و            
اى خواهد بود كه به تصويب هيـأت          نامه  بازنشستگى مذكور در اين تبصره براساس آئين      

   1.رسد وزيران مي
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلـسه روز سـه شـنبه  بيـست و                     

                                                 
 .است شده تصويب 8/11/1365 تاريخ در مذكور نامه آيين ـ1
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وپنج مجلس شوراى اسالمى تصويب و در تاريخ          هفتم خردادماه يكهزاروسيصدوشصت  
  . شوراى نگهبان رسيده استتأييده  ب19/4/1365

 قانون تغيير وضعيت استخدامى كارگران معادن ذغال سنگ مشمول قانون - 34
   1 نامه استخدامى شركت ملى فوالد و انتقال حق بيمه آنان كار به آيين

  )16/6/1365مصوب (
ـ  شود كارگران مـشمول قـانون كـار     به موجب اين قانون اجازه داده مى ماده واحده 

كت ملى فوالد ايران و واحدهاى تابعه و وابسته آن كه در معادن ذغال سنگ اشـتغال        شر
نامه اسـتخدامى شـركت ملـى فـوالد ايـران تغييـر        به كار دارند به مستخدم مشمول آيين   

 مكلـف اسـت حـق بيمـه دريـافتى آن دسـته از       اجتماعى  تأمينوضعيت داده و سازمان    
شـوند بـه      نامه استخدامى شركت مزبور مـى       آيينكه طبق اين قانون مشمول      را  كارگرانى  

  .صندوق بازنشستگى شركت ملى فوالد ايران منتقل نمايد
نامه مربوط به تبـديل وضـع خـدمتى ايـن دسـته از كـارگران و نيـز                     آيين  ـ1تبصره  

 ماه پس از تصويب ايـن قـانون توسـط           2بندى مشاغل مشمول اين قانون حداكثر        دسته
   2.يه و به تصويب هيأت دولت خواهد رسيدوزارت معادن و فلزات ته

التفاوت مستمرى ازكارافتادگى، بازنشستگى يا بازماندگان آن         پرداخت مابه   ـ2تبصره  
انـد و در      بازنشسته يا فوت شده   ،  ل تبصره يك كه قبالً ازكارافتاده     دسته از كارگران مشاغ   
 آن دسته از كارگران     دارند و    مستمرى دريافت مي   اجتماعى    تأمينحال حاضر از سازمان     

مشاغل مشابهى كه به تشخيص كميسيونى مركب از نمايندگان ذيـصالح وزارت كـار و               
، وزارت معادن و فلزات، وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـكى،               امور اجتماعى 

 اجتمـاعى ازكارافتـاده يـا بازنشـسته شـناخته          تـأمين شركت ملى فوالد ايران و سـازمان        
نامه خاص شركت ملى فوالد ايـران بـه           مرى تعيين شده در آيين    شوند، نسبت به مست     مى

باشد و اعتبار آن نيز از محل اعتبارات عمومى دولت كه به ايـن                عهده شركت مذكور مى   
  . خواهد گرديدتأمينشود  موضوع تخصيص داده مى

 اجتمـاعى بـه     تـأمين ميزان حق بيمه انتقالى و نحوه انتقال آن از سـازمان              ـ3تبصره  
                                                 

 6/7/1365 مورخ 12110 شماره رسمى روزنامه از نقل ـ1
 .است رسيده تصويب به30/1/1366 تاريخ در مزبور نامه آيين ـ2
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 شركت ملى فوالد ايران با توافق وزراى معـادن و فلـزات، بهداشـت، درمـان و                  صندوق
  . خواهد بودامور اجتماعىآموزش پزشكى و كار و 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحـده و سـه تبـصره در جلـسه روز يكـشنبه شـانزدهم          
وپنج مجلس شـوراى اسـالمى تـصويب و در تـاريخ              شهريورماه يكهزاروسيصدوشصت 

  . شوراى محترم نگهبان رسيده استتأييدبه  17/6/1365

 قانون شمول مقررات مربوط به كاركنان دولت تابع قانون  استخدام كشورى - 35
نمايند به كاركنان  ى جنگ تحميلى خدمت مىها  هكه در مناطق جنگى يا جبه

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و سازمانهاى وابسته كه مشمول 
  )1/9/1366مصوب ( 1 هستنداعىاجتم  تأمينقانون 

ـ   وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى موظف است مقرراتى كـه  ماده واحده 
ى جنـگ  تحميلـى تـابع قـانون     هـا   هبراى كاركنان دولت شاغل در مناطق جنگى يا جبه   

شود را براى كاركنان آن وزارت و سـازمانهاى تابعـه             استخدام كشورى وضع شده يا مى     
ى جنگ تحميلى خدمت    ها    ه هستند و در مناطق و جبه      اجتماعى    تأمين كه مشمول قانون  

  .نمايند اجرا نمايد نموده يا مى
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز يكشنبه اول آذرماه يكهزار و سيصد               

 شوراى تأييد به 9/9/1366وشش مجلس شوراى اسالمى تصويب و در تاريخ      و شصت   
    .نگهبان رسيده است

  
  )27/10/1366مصوب (2ى دولتىها  هدستگا قانون نحوه تعديل نيروى انسانى -36

 قـانون اسـتخدام     74مستخدمينى كه براساس قـانون اصـالح تبـصره مـاده            ـ    1ماده  
تواننـد    شـوند مـى      بازخريد مـى   )27/3/1365مصوب  (ى الحاقى آن    ها    هكشورى و تبصر  

 تـأمين بـه سـازمان     ) سـهم مـستخدم   (تقاضا نمايند كسور بازنشستگى يا حق بيمه آنـان          
 منتقـل  اجتمـاعى   تأمين منتقل شود كه در اين صورت كسور مزبور به صندوق       اجتماعى  

التفاوت كسور يا حق بيمه مزبور بـا حـق بيمـه مقـرر در       شود و پس از پرداخت مابه       مى

                                                 
 30/10/1366 مورخ 12477 شماره رسمى روزنامه از نقل ـ1
 29/11/1366 مورخ 12524 شماره رسمى روزنامه از نقل ـ2
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توسط اينگونـه مـستخدمين بـه       ) اعم از سهم مستخدم و كارفرما      (اجتماعى    تأمينقانون  
، سنوات مربوط به عنوان سنوات پرداخت حق بيمه آنان جهـت            اجتماعى    تأمينازمان  س

  .گردد  منظور و محسوب مىاجتماعى  تأميناستفاده از مزاياى قانون 
 تـأمين مستخدمين رسمى و ثابت كه از نظر بازنشـستگى مـشمول قـانون                ـ1تبصره  

 قـانون اسـتخدام     74ه   مـاد  1 هستند در شمول مـستخدمين مزبـور در تبـصره            اجتماعى  
ى هـا     هتواننـد براسـاس تبـصره مزبـور و تبـصر             بوده و مى   27/3/1365كشورى مصوب   

  .الحاقى قانون فوق بازنشسته و بازخريد شوند
 قانون اسـتخدام كـشورى مـصوب        74 ماده   1بازنشستگى براساس تبصره      ـ2تبصره  

 سـال سـن     45اقل  ى دولتى منوط به داشتن حد     ها    هدستگا و مقررات خاص     27/3/1365
 سال براى مستخدمين مرد خواهد بود و در غير اين صـورت             50براى مستخدمين زن و     

   1.شود براساس مقررات مربوطه سنوات خدمت آنان بازخريد مى
 ايـن   4ى مـذكور در مـاده       هـا     هدستگاكليه قوانين و مقررات استخدامى در       ـ    2ماده  

 سـال و نيـز بـا    20خـدمت كمتـر از   قانون درخصوص بازنشستگى كارمندان با سنوات       
گردد و بازنشستگى در صورت درخواسـت آنـان فقـط براسـاس               سنوات ارفاقى لغو مى   

  . خواهد بودپذير امكانسنوات خدمت 
ـ   سـال سـن هـستند از حكـم ايـن مـاده مـستثنى        65 مستخدمينى كه داراى تبصره 

  .باشند مى
توانند كارمندانى را كه حـداقل         اين قانون مى   4ى مذكور در ماده     ها    هدستگاـ    3ماده  

 سال سابقه خدمت قابل قبـول از لحـاظ بازنشـستگى داشـته باشـند رأسـاً براسـاس         30
 تـأمين حداقل مذكور در ايـن مـاده بـراى مـشمولين            . مقررات مربوطه بازنشسته نمايند   

  . سال خواهد بود35 اجتماعى 
ـ  ــصره  ــستخدم رســمىتب ــد هنگــام تقاضــاى بازنشــستگى، ح   مــى م ــوق و توان ق

ى استحقاقى استفاده نشده خود را مطالبـه و يـا           ها  ى مربوط به ايام مرخصى    ها    هالعاد  فوق
تقاضا نمايد در احتساب سابقه خدمت جهت تعيين حقوق بازنشستگى يا ازكارافتـادگى             

                                                 
 كـشورى  اسـتخدام  قـانون  وظيفـه  و بازنشـستگى  مقـررات  اصـالح  قـانون  مـاده  1 تبـصره  بـه  توجـه  بـا  ــ 1

 زن مستخدمين و خدمت سال 25 و سن سال 50 با مرد مستخدمين بازنشستگى حاضر حال در13/12/68مصوب
 .است امكانپذير خدمت سابقه سال 20با
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به جمع خدمت رسمى وى اضافه شود و در صورتى كه مستخدم رسمى فـوت شـود و            
ى مربـوط بابـت مرخـصى       هـا     هالعـاد    حقوق و فـوق    استحقاق مرخصى داشته باشد تمام    

  .استحقاقى به وراث قانونى وى پرداخت خواهد شد
ى دولتـى و مؤسـساتى كـه        هـا   شركت، سازمانها، مؤسسات و     ها    هوزارتخانـ    4ماده  

شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مكلفند براساس ضوابط ذيـل حـداكثر ظـرف            
 سـازمان امـورادارى و      تأييدكيالت تفصيلى خود با     مدت يك سال نسبت به اصالح تش      

   1.استخدامى كشور اقدام نمايند
  .گردد ى فوق حذف مىها  هدستگاالف ـ هشتاد درصد پستهاى بالمتصدى در 

الـذكر از     ى فـوق  هـا     هدسـتگا در  ) ادارى و خدماتى  (ـ مجموع پستهاى پشتيبانى      ب
ن نسبت براى مدارس يك شـشم       اي. سوم پستهاى اصلى هر دستگاه تجاوز ننمايد        يك

 يـك دوم  هـا   هدانـشگا و بـراى  ) با احتساب كادر دفترى مدارس در پستهاى پشتيبانى    (
  .باشد مى

ى فـوق مكلفنـد كارمنـدان غيررسـمى خـود را بـه پـستهاى موقـت                  هـا     هدستگاـ   ج
  .تخصيص دهند

ى فـوق در مهلـت مقـرر نـسبت بـه            هـا     هدستگادر صورتى كه هر يك از         ـ1تبصره  
الح تشكيالت تفصيلى خود اقدام ننمايـد سـازمان امـورادارى و اسـتخدامى كـشور                اص

مكلف است رأساً نسبت به اصالح تشكيالت آن اقدام و مراتـب را بـه دسـتگاه مزبـور                   
ى مـصوب، تـصرف     هـا   ابالغ نمايد و پرداخت هرگونه وجهى به كاركنان مازاد بر پست          

  .غيرقانونى دراموال دولتى محسوب خواهد گرديد
هرگونه افزايش پست سازمانى اعم از ثابت يا موقت با رعايت موارد فوق   ـ2تبصره 

 سازمان امورادارى و اسـتخدامى كـشور و تـصويب هيـأت وزيـران               تأييدصرفاً پس از    
  . خواهد بودپذير امكان

 قانون بودجه سـال    60استخدام آزمايشى افرادى كه براساس بند ب تبصره         ـ    5ماده  
                                                 

 درمواد مذكور نسبتهاى و اعداد ،29/8/1370 مصوب ...تعديل نحوه قانون 6 و 4 مواد اصالح قانون موجب به ـ1
 وآمـوزش  درمـان  بهداشت، عالى، آموزش و فرهنگ ىها وزارتخانه براى انسانى نيروى تعديل نحوه قانون 6 و 4

 ونسبتهاى گردد مى ملغى اموراجتماعى و كار وزارت اى حرفه و فنى آموزش مراكز و پرورش و آموزش پزشكى،
 بـه  مـاه  2 حداكثرظرف كشور استخدامى و امورادارى سازمان تاييد و فوق ىها وزارتخانه پيشنهاد به بنا كه جديد

 .گيرد مى قرار عمل مالك رسد مي وزيران هيأت تصويب
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نمايند، در صورتى كه حداقل نصف سـاعات كـار            عهد استخدامى مى   كل كشور ت   1364
صدور حكم قطعى ايـن افـراد       . باشد  هفتگى مقرر را به خدمت مشغول باشند،  مجاز مى         

 سازمان امورادارى و اسـتخدامى كـشور        تأييدمنوط به موفقيت دوره آموزشى مربوطه با        
ى ها    هدور. نان الزم نخواهد بود   باشد و رعايت حداكثر دوره آزمايشى مقرر در مورد آ           مى

  . خواهد بود60 باشد مشمول بند ب تبصره يك سالآموزشى كه مدت آن حداقل 
ى آموزش و پرورش، بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـكى و             ها    هوزارتخانـ    6ماده  

 اين قانون و نسبتهاى زيـر       4توانند صرفاً با رعايت مفاد ماده         فرهنگ و آموزش عالى مى    
ازمان امورادارى و استخدامى كشور نسبت به استخدام كادر مـورد نيـاز خـود                س تأييدو  

   1.اقدام نمايند
آموز در   نفر دانش15آموز در مناطق شهرى و   نفر دانش20الف ـ به ازاء افزايش هر  

  ).اعم از آموزشى و غيرآموزشى(مناطق روستايى يك نفر 
اعـم از كـادر پزشـكى و     (ب ـ به ازاء افزايش هر يـك تخـت بيمارسـتانى دو نفـر     

  ).غيرپزشكى
 نفر دانشجو يك نفر كـادر غيرهيـأت علمـى و در مـورد     14ج ـ به ازاء افزايش هر  

  .مؤسسات آموزشى جديدالتأسيس تا يك سوم پستهاى سازمانى مصوب
ـ   قانون بودجه 60 استخدام در كادر هيأت علمى تابع ضوابط مقرر در تبصره تبصره 

ى ياد شده بـه اسـتثناء       ها    ه براى وزارتخان  60استفاده از تبصره     خواهد بود و     1364سال  
  .باشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى ممنوع مى

 ممنـوع   60 براى مشاغلى كه به موجب تبصره        ها    هدستگااستخدام در ساير    ـ    7ماده  
 در   اين قانون و حداكثر به تعـداد يـك دوم افـرادى كـه              4اعالم گرديده، با رعايت ماده      

 سازمان امـورادارى    تأييدبا  ) به استثناى انتقال  (گردند    همان مشاغل از خدمت خارج مى     
  .و استخدامى كشور مجاز خواهد بود

ى فوق مكلفند نيمى از افرادى را كه بـه موجـب ايـن مـاده بـه                  ها    هدستگا  ـ1تبصره  
بازانى كـه قـادر   آورند از بين پدران و برادران شهدا، اسرا، مفقودين و جان        استخدام درمي 

                                                 
 در انـساني  نيـروي  تعـديل  هنحـو  قـانون ) 6 (مـاده  تفـسير  قـانون  (موجـب  به شود، مراجعه 4 ماده پاورقى به ـ1

 نيـروي  تعـديل  نحـوه  قـانون  6 مـاده  تبصره ذيل در مندرج ممنوعيت ،16/12/1371 مصوب) دولتي دستگاههاي
 .شود نمي عالي آموزش و فرهنگ وزارت علمي هيأت كادر استخدام شامل انساني
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ى ها  ه متناوب در جبهيك سال ماه متوالى يا 9به كار نباشند و نيز رزمندگان داوطلبى كه   
و در  (ى شغلى كه واجـد شـرايط آن باشـند           ها    هاند در رشت    جنگ تحميلى خدمت نموده   

انتخـاب  ) مورد همسران و خواهران آنـان در مـشاغل آموزشـى و بهداشـتى و درمـانى                
  .نمايند

فقط به صـورت پيمـانى      ) ادارى و خدماتى  (استخدام در مشاغل پشتيبانى       ـ2تبصره  
 خواهد بود و تبديل وضع مستخدمين پيمـانى بـه رسـمى منـوط بـه داشـتن                   پذير  امكان

 خـدمت  يك سـال  سال سابقه خدمت به صورت پيمانى در همان دستگاه و يا 8حداقل  
  .باشد پيمانى در دستگاه مى سال سابقه خدمت 2عالوه حداقل  داوطلبانه در جبهه به

 قـانون بودجـه سـال     60منظور از استخدام غيررسمى مـذكور در تبـصره            ـ3تبصره  
 هرگونه استخدام به صورت پيمانى، قراردادى، خريد خدمت، روزمزد و كارگرى            1364

  .باشد عناوين مشابه مىو 
 آنـان   اشتغال به كار كليه بازنشستگان و نيـز كـسانى كـه سـنوات خـدمت               ـ    8ماده  

ـ            ، سـازمانها،   هـا     هبراساس قوانين و مقررات استخدامى بازخريد شده اسـت در وزارتخان
 ممنوع است و در صورت نياز دولـت بـه           ها  ى دولتى و شهردارى   ها  شركتمؤسسات و   

تخصص بعضى از اين افراد، اشتغال آنان به صورت غيررسمى و براى مـدت معـين بـا                  
   1.تصويب هيأت وزيران مجاز خواهد بود

                                                 
 مقـرر  اسـت  رسـيده  تصويب به3/3/1373 تاريخ در كه انسانى نيروى تعديل نحوه قانون 8 ماده تفسير قانون ـ1

 تعـديل  نحـوه  قـانون  8 مـاده  موضـوع  انبازنشستگ كار به اشتغال ممنوعيت از منظور آيا :تفسير موضوع دو :دارد مي
 خـدمت  بـه  اعـاده  قـانون  واحـده  مـاده  موضوع بازنشستگان خدمت به اعاده27/10/1366مصوب انسانى نيروى 

 كـار  بـه  اشـتغال  ممنوعيـت  :هواحد ماده :مجلس نظر باشد؟ مى نيز18/11/1360 مصوب دولت بازنشسته كاركنان
 كاركنان خدمت به اعاده شامل27/10/1366مصوب انسانى نيروى تعديل نحوه قانون 8 ماده موضوع بازنشستگان
 شـنبه  سـه  روز علنـى  جلسه در واحده ماده بر مشتمل فوق تفسير.باشد مى18/11/1360 مصوب دولت بازنشسته

 تأييد به11/13/1373 تاريخ در و تصويب اسالمى شوراى مجلس يكهزاروسيصدوهفتادوسه اهخردادم سوم مورخ
 مـصوب  دولت مالى مقررات از بخشى تنظيم قانون به موادى الحاق قانون 41 ماده» .است رسيده نگهبان شوراى

 كليـه  و ولتـى د مؤسـسات  ،هـا  وزارتخانـه  در بازنشـسته  افـراد  كـارگيرى  بـه  نوع هر«: دارد مقررمي27/11/1380
 و ايران اسالمى جمهورى فرهنگى و اجتماعى اقتصادى، توسعه چهارم برنامه قانون 160 ماده موضوع دستگاههاى
 از نحوى به كه دستگاهى هر و آنها تابع و وابسته شركتهاى و مؤسسات و غيردولتى عمومى نهادهاى و مؤسسات

 ايثارگران. باشد مى ممنوع عنوان هر تحت وزيران هيات ويبتص با جز نمايد، مي استفاده كشور كل بودجه از انحاء
 اثـر  ملغـى  ماده اين با يرامغ خاص و عام قوانين كليه. هستند مستثنى ماده اين حكم از خدمت سال سى از قبل تا

 ممنوعيـت  عدم درخصوص ادارى عدالت ديوان عمومى هيأت 7/5/71 مورخه 90 شماره دادنامه :نك نيز» .است
               مـصوب  كـشورى  خـدمات  مـديريت  قـانون  و .المـشاوره  اخـذحق  و مـشاور  عنـوان  بـه  بازنشـسته  نشدگا بيمه
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   1.حذف شده استـ  9ماده 
 ماه بـه پيـشنهاد سـازمان        3نامه اجراى اين قانون حداكثر ظرف مدت          آيينـ    10ماده  

   2.امورادارى و استخدامى كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد
قانون فوق مشتمل بر ده ماده و يازده تبصره در جلسه علنـى روز يكـشنبه بيـست و         

وشش مجلس شوراى اسالمى تـصويب و در تـاريخ           صدوشصتهفتم ديماه يكهزار وسي   
  . شوراى نگهبان رسيده استتأييد به 8/11/1366

  
  3 اجتماعى  تأمين قانون بازنشستگى پيش از موعد بيمه شدگان - 37

  )28/2/1367مصوب (
ـ   مشمول قانون كار و قانون كار كشاورزى اجتماعى  تأمين بيمه شدگان ماده واحده 

 سـال يـا بيـشتر حـق         20 سال تمام سن و سابقه پرداخت        55حداقل  در صورت داشتن    
 تأمينتوانند با اطالع كتبى به كارفرما درخواست بازنشستگى خود را به سازمان               بيمه مى 

 حوزه محل كار خود تسليم تا طبق مقررات اين قانون مـستمرى بازنشـستگى               اجتماعى  
  .جهت آنان برقرار گردد

فرما به تخصص كارگر نياز داشته باشد حـداكثر ظـرف           در صورتى كه كار     ـ1تبصره  
اى   نمايد تا در كميته      محل ارايه مي   اجتماعى    تأمينمدت پنج روز نياز خود را به سازمان         

، نماينـده شـوراى اسـالمى       امـور اجتمـاعى   كه به همين منظور مركب از مديركل كار و          
                                                                                                                   

  8/7/1386مورخ. 
 قـانون  9 مـاده  25/11/1374 مـصوب  وظيفه و بازنشستگي مقررات و قوانين اصالح قانون »ت« بند موجب به ـ1

ادگان اناث متوفى تا زمانى كـه   فرزندان و نو  «: از بود عبارت آن متن. است شده حذف انساني نيروي تعديل نحوه
 قانون استخدام كشورى و يا شرايط مشابه در ساير قوانين و مقررات مربوط را    86شرط سنى مقرر در بند ب ماده        

گيرد اسـتفاده   توانند از حقوق وظيفه يا مستمرى به ميزانى كه طبق مقررات مربوط به آنان تعلق مى      داشته باشند مى  
شدن از شرايط مذكور حقوق وظيفه يا مستمرى آنان در اجراى قانون برقـرارى حقـوق                نمايند لكن پس از خارج      

 مجلس شوراى اسالمى در مورد ورثه منحصر به فرد          2/10/1363وظيفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب         
  .فقط تا ميزان حداقل حقوق وظيفه تعيين شده با رعايت كليه ضوابط مربوط قابل پرداخت خواهد بود

 مجلس شوراى اسالمى 2/10/1363تبصره ـ در اجراى قانون برقرارى حقوق وظيفه درباره فرزندان اناث مصوب  
چنانچه تعداد ورثه بيش از يك نفر باشد در ازاء هر نفر يك دوم رقم حداقل به جمع حقوق وظيفه يـا مـستمرى                        

اى كه براساس مقررات مربوط بـه         ظيفهشود مشروط بر آنكه جمع حقوق وظيفه يا مستمرى از حقوق و             افزوده مى 
 ».گرفته تجاوز ننمايد  مىآن تعلق

 .است رسيده تصويب به 19/4/1367تاريخ در قانون اجرايى نامه آيين ـ2
  .است شده منقضى قانون اين اجراى زمان ،28/3/1367مورخ 12613 شماره رسمى روزنامه از نقل ـ3
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نـشده باشـد نماينـده      در واحدهايى كه شوراى اسالمى كـار تـشكيل          (واحد كار ذيربط    
و ) انجمن صنفى مربوطه و يا نماينده قانونى كارگر در حكم نماينده شورا خواهند بـود              

مـورد  . گـردد   تـشكيل مـى  اجتمـاعى   تأمين كه در محل سازمان      اجتماعى    تأمينمديركل  
بررسى قرار گرفته و كميته مذكور موظف است با استماع داليل طرفين حـداكثر ظـرف                

  .ايى خود را اعالم نمايد روز نظر نه10
تواند حداكثر بـا    مى در صورتى كه كميته داليل كارفرما را قانع كننده تشخيص بدهد          

  .سه ماه تعويق با بازنشستگى كارگر موافقت نمايد
  .باشد  سال كمتر مى10حداقل سن موضوع اين قانون براى زنان   ـ2تبصره 
اى كـه     ى كـارگران بيمـه شـده      داشتن حداقل سن موضوع اين قانون بـرا         ـ3تبصره  

  :باشد باشند ضرورى نمى داراى يكى از شرايط زير مى
  . سال سابقه پرداخت حق بيمه30الف ـ دارابودن حداقل 

  .آور  سال سابقه پرداخت حق بيمه در كارهاى سخت و زيان20ب ـ دارابودن حداقل 
عادى و سخت  سال سابقه  پرداخت حق بيمه مجموعاً در كارهاى 30ج ـ دارابودن  

  . اين قانون4آور با توجه به تبصره  و زيان
هنگام محاسبه مقررى سابقه پرداخـت حـق بيمـه در كارهـاى سـخت و                  ـ4تبصره  

 مـاه ارفـاق     6 سال سابقه پرداخت در قبال هر سـال          5/1آور به ازاء هر سال معادل         زيان
نامـه    آيين. باشد  ىمحاسبه و حداكثر مجموع مدت ارفاق مندرج در اين تبصره، ده سال م            

آور توسط شوراى عالى حفاظـت فنـى و بـا حـضور مـديرعامل                 كارهاى سخت و زيان   
تجديدنظر خواهـد شـد حـداكثر مجمـوع مـدت           ) با حق رأى   (اجتماعى    تأمينسازمان  

  .باشد ارفاق مندرج در اين تبصره ده سال مى
ون در   سابقه پرداخت حق بيمـه كـارگر مـشمول ايـن قـان             يك سال كسر    ـ5تبصره  

 تمام محسوب خواهد شد مشروط به اينكه كليـه حـق    يك سال شده    صورت تمايل بيمه  
سهم كارگر، كارفرما و دولت بـه اسـتثناي سـهم          (يك سال بيمه براى دوران باقيمانده تا      
توسـط شـخص مـشمول    ) شود وهفتم حق بيمه محاسبه مى     درمان كه به نسبت نه بيست     

  .پرداخت گردد
رى بازنشـستگى ايـن نـوع بيمـه شـدگان براسـاس پرداخـت        ميزان مستم  ـ6تبصره  

 4 و عنداللزوم با توجه بـه تبـصره          اجتماعى    تأمين قانون   77سنوات حق بيمه طبق ماده      
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  .گردد اين ماده واحده تعيين مى
چنانچه بيمه شدگانى كه براساس ايـن مـاده واحـده بازنشـسته شـوند و                  ـ7تبصره  

گاهى به كار اشتغال ورزند، ضمن قطع مـستمرى از          مجدداً به عنوان حقوق بگير در كار      
  .استفاده مجدد اين ماده واحده محروم خواهند شد

 بـه اسـتثناى     اجتمـاعى     تـأمين مقررات جارى فـصل بازنشـستگى قـانون           ـ8تبصره  
  .باشد تسهيالتى كه در اين قانون برقرار شده است كماكان به قوت خود باقى مى

نامه اجرايى   دستورالعمل و آيين  ماه  يكن قانون ظرف    از تاريخ تصويب اي     ـ9تبصره  
 تهيه  امور اجتماعى  و با همكارى وزارت كار و        اجتماعى    تأميناين قانون توسط سازمان     

 بـه   امور اجتماعى و پس از تصويب وزراى بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و كار و              
  .موقع اجرا گذارده خواهد شد

 يـك سـال   نامـه اجرايـى       ون از تاريخ تصويب آيـين     مدت اجراى اين قان     ـ10تبصره  
   1.خواهد بود

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و ده تبصره در جلسه علنى روز چهارشنبه بيـست                
وهفت مجلس شوراى اسالمى تصويب و        و هشتم ارديبهشت ماه يكهزاروسيصدوشصت    

  . شوراى نگهبان رسيده استتأييد به 5/3/1367در تاريخ 

   )5/3/1367مصوب ( 2تأسيس مدارس غيرانتفاعى  قانون - 38
  15/2/1387و اصالحى 

اى مـدارس و مراكـز غيردولتـى از           كاركنان تمام وقت فاقد پوشـش بيمـه       ـ  25ماده  
كاركنـان  . شـوند   و اصالحات بعـدى آن برخـوردار مـى        »  اجتماعى تأمينقانون  «مزاياى  

                                                 
: واحـده  مـاده «: 24/6/1370 مصوب اجتماعي تأمين شدگان بيمه عدمو از پيش بازنشستگي مهلت تمديد قانون ـ1

 نامـه  آئـين  تـصويب  تاريخ از اسالمي شوراي مجلس 28/2/1367 مصوب موعد از پيش بازنشستگي قانون اجراي
  .گردد مي تمديد يكسال مدت به قانون اين

 مـاه  يـك  ظـرف  كـه  است اي هنام آئين طبق قانون اين موضوع كارگران خدمت سنوات حق پرداخت نحوه: تبصره
  .رسد مي دولت هيأت تصويب به و تهيه اجتماعي امور و كار وزير توسط
 مـاه  شـهريور  چهـارم  و بيـست  مورخ يكشنبه روز علني جلسه در تبصره يك و واحده ماده بر مشتمل فوق قانون
 رسـيده  نگهبان شوراي تأييد به 31/6/1370 تاريخ در و تصويب اسالمي شوراي مجلس هفتاد و سيصد و يكهزار
 .است

 7/9/1367 مورخ 12745 شماره رسمى روزنامه از نقل ـ2
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ر مشمول حمايتهاى مقرر در اى نيز به نسبت ساعات انجام كا وقت فاقد پوشش بيمه     پاره
  .اين ماده هستند

صـندوق حمايـت از توسـعه مـدارس         «تواند از محل اعتبـارات        مى دولت  ـ1تبصره  
  .بخشى از حق بيمه كاركنان غيررسمى مدارس غيردولتى را پرداخت نمايد» غيردولتى

وقت بودن كاركنان غيررسمى مدارس غيردولتـى         شرايط تمام وقت يا پاره      ـ2تبصره  
   1.شود  اين قانون مشخص مىاجرايىنامه  در آيين

  

و   قانون نحوه بازنشستگى جانبازان انقالب اسالمى ايران و جنگ تحميلى-39
  )1/9/1367مصوب ( 2آور معلولين عادى و شاغلين مشاغل سخت و زيان

، بانكهـا،  هـا  ي، مؤسسات دولتى، شـهردار ها شركت، ها  هكليه وزارتخانواحده ـ   ماده 
 و سازمانهايى كه شمول قانون بـر آنهـا مـستلزم ذكـر نـام اسـت                  ها  شركتات و   مؤسس

اعم از جانبازان انقالب اسالمى ايـران و جنـگ تحميلـى،            (توانند مستخدمين معلول      مى
) معلولين حوادث ناشى از كار، بيماران ناشى از شرايط خـاص كـار و معلـولين عـادى                 

   به شرط داشتن حداقل بيست سال تمام        3ارسمى يا ثابت يا داراى عناوين مشابه خود ر        
سابقه خدمت براساس درخواست كتبى آنان و تصويب شوراى امورادارى و اسـتخدامى         
كشور با افزودن سنوات خدمت ارفاقى كه مدت آن ذيالً برحسب نوع و درجه معلوليت      
و يا بيمارى مشخص گرديده است، به مدت خدمات آنان، بدون پرداخت كسور و فقط               

  .لحاظ احتساب حقوق بازنشستگى، بازنشسته نماينداز 
خدمت زايد بر سى سال اين افراد قابل محاسبه نبوده و در تعيين حقوق بازنشستگى       

  .گيرد آنان آخرين حقوق قبل از بازنشستگى مبناى محاسبه قرار مى

                                                 
 رسـيده  مجلـس  تـصويب  1387/2/15 تاريخ در كه غيرانتفاعى مدارس قانون اصالح قانون 27 ماده موجب به ـ1

 معلمان« :است شرح اين به 19 ماده سابق متن .است گرديده اصالح متن شرح به 25 ماده عنوان به 19 ماده است
 خـدمات  بازنشـستگى  بيمـه  از اجتمـاعى  تـأمين  قانون براساس غيرانتفاعى مدارس غيردولتى وقت تمام كاركنان و

 ».گردند  مىمند بهره درمانى
 29/9/1367 مورخ 12764 شماره رسمى روزنامه از نقل ـ2
 قانون مشمول كارگران زج به« عبارت ،21/2/1383 مصوب ...بازنشستگى نحوه قانون اصالح قانون موجب به ـ3

 .است شده حذف ماده متن از »كار
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تـا  % 20ـ در مورد جانبازان انقالب اسالمى ايران و جنگ تحميلى در درجات بين              1
نقص عضو يا اعضاء يا كـاهش تواناييهـا بـراى انجـام كـار حـداقل سـه و                    % 40

تا آستانه ازكارافتادگى كامل حداقل شـش       % 40حداكثر شش سال و درجات بين       
و حداكثر ده سال به تناسب درجات فوق بـه جمـع سـنوات خـدمت مـستخدم                  

 از  مالك ارفاق از نظر درجه معلوليت بـاالترين ميـزان معلوليـت           . شود  افزوده مى 
  .آغاز تا زمان بازنشستگى است

ى ناشـى از    هـا   ـ در مورد معلوليتهاى مربوط به حوادث ناشى از كار و يـا بيمـارى              2
نقص عضو يا اعضا و يـا كـاهش         % 40تا  % 20شرايط خاص كار در درجات بين       

تـا  % 40 براى انجام كار حداقل دو و حداكثر پنج سال و درجـات بـين                ها  توانايى
دگى كامل حداقل پنج و حداكثر هشت سال بـه تناسـب درجـات          آستانه ازكارافتا 

  .شود فوق به جمع سنوات خدمت مستخدم افزوده مى
انـد در درجـات       ـ در مورد معلولين عادى كه به داليل غيرناشى از كار معلول شده            3

 براى انجام كـار حـداقل       ها  نقص عضو يا اعضا يا كاهش توانايى      % 40تا  % 20بين  
تا آستانه ازكارافتادگى كامل حداقل سـه       % 40 در درجات بين     دو و حداكثر سه و    

و حداكثر شش سال به تناسب درجات فوق به سوابق خـدمت مـستخدم اضـافه                
  .شود مى

تشخيص درجه معلوليت جانبازان انقالب اسـالمى و جنـگ تحميلـى بـه                ـ1تبصره  
ضو يـا   عهده كميسيون پزشكى بنياد شهيد و تشخيص نوع معلوليت و درجات نقص عـ             

اعضا و يا كاهش توانايى براى انجام كار در مورد افراد مـشمول ايـن قـانون بـه عهـده                     
كميسيون پزشكى معتمد متشكل از حداقل سه نفـر از افـراد متخـصص برحـسب نـوع                  
معلوليت و يا بيمارى با معرفى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى خواهد بود و               

الذكر با شوراى امورادارى و اسـتخدامى         ارد فوق تعيين مدت سنوات ارفاقى براساس مو     
  .باشد كشور مى

 قـانون اسـتخدام كـشورى و مقـررات          79مستخدمينى كه به استناد مـاده         ـ2تبصره  
شوند، حـداقل سـه       ى مذكور در اين اليحه ازكارافتاده مى      ها    هدستگامشابه آن در قوانين     

بازنشـستگى اضـافه خواهـد      سال به سنوات خدمت آنان بدون پرداخت كسور از لحاظ           
شد و در صورتى كه با ارفاق مذكور، خدمت اين قبيل افراد از پانزده سـال كمتـر شـود                    
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   1.مدت خدمت آنان پانزده سال منظور خواهد شد
آور كه وظايف مربوط به شغل آنان باعـث           شاغلين مشاغل سخت و زيان      ـ3تبصره  

ند با داشـتن حـداقل بيـست سـال          توان  گردد، مى   ى جسمى و روحى مى    ها  بروز ناراحتى 
سابقه خدمت براساس درخواست كتبى خـود بـا حـداكثر پـنج سـال ارفـاق بازنشـسته                   

   ٢.شوند
 ماه بـا پيـشنهاد سـازمان امـورادارى و     3نامه اجرايى ماده فوق ظرف        آيين  ـ4تبصره  

استخدامى با همكارى بنياد شهيد و سازمان بهزيستى تهيه و به تصويب هيـأت وزيـران                
  .اهد رسيدخو

 اجتماعى بـا لحـاظ      تأمينجانبازان و آزادگان كارگر مشمول قانون كار و           ـ5تبصره  
قانون اصالح مقررات بازنشستگى و وظيفه قانون استخدام كشورى         ) 2(ماده  ) 2(تبصره  

 مشمول اين قانون خواهند بود و مشمول حداقل شرط سنى پنجاه    13/12/1368مصوب  
   3.باشند ه كار نمىسال با داشتن سى سال سابق

ى ناشـى از اصـالح ايـن قـانون اعـم از حـق بيمـه و                  هـا     هپرداخت هزين   ـ6تبصره   
مستمرى قابل پرداخت تا احراز شرايط بازنشستگى و حق بيمـه سـنوات ارفـاقى طبـق                 

ى غيردولتـى از    هـا     هدسـتگا ى دولتى به عهده دستگاه مربوط و در         ها    هدستگامقررات در   
شمول قانون كار به عهده دولت است كه با اعالم آن توسط سازمان             ى م ها    هدستگاجمله  
اى همـه سـاله در بودجـه كـل كـشور               اعتبار مربوط طى رديف جداگانه     اجتماعى    تأمين

                                                 
 كـه  نحوى به شود ناقص اى حادثه علت به يا عليل رسمى مستخدم هرگاه«  :كشورى استخدام قانون 79 ماده ـ1

 خواهدكرد دريافت خدمت سنوات در ضرب حقوق متوسط ام يكسي با برابر اى وظيفه حقوق بماند باز ازكاركردن
 ايـن  موضوع مستخدم خدمت سنوات كه صورتى در ـ1 تبصره.نكند تجاوز او حقوق متوسط از كهاين بر مشروط

 مستخدم كه صورتى در ـ2 تبصره.گرديد خواهد منظور سال پانزده او خدمت مدت باشد كمتر سال پانزده از ماده
 .»گيرد مى علقت وى وراث به قانونى شرايط رعايت با او وظيفه حقوق نصف شود فوت ماده اين در مذكور

 ومعلـولين  تحميلى جنگ و اسالمى انقالب جانبازان بازنشستگى نحوه قانون 3 تبصره شمول قانون موجب به ـ2
 مـصوب  دفـاع  وزارت تحقيقـاتى   و صـنعتى  واحـدهاى  كاركنـان  به آور زيان و سخت مشاغل شاغلين و عادى

 كنند مى آورخدمت زيان و سخت مشاغل در كه دفاع وزارت تحقيقاتى و صنعتى واحدهاى كاركنان ،20/10/1371
... 3 تبـصره  مفـاد  تـسرى  قـانون  موجـب  بـه  همچنين اند، تبصره اين مقررات مشمول مسلح نيروهاى پرستاران و

 انتظـامى  و نظـامى  نيروهـاى  كليـه  آور زيـان  و سخت مشاغل شاغلين بهمفاد تبصرة مزبور  ،21/5/1377 مصوب
ـ به جز مشموالن قانون تـأمين اجتمـاعي كـه تـابع              ي وابسته ها  لح و سازمان  وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مس     

 .يابد قوانين و مقررات مربوط به خود هستند ـ تسري مي
 استفـساريه  نـك  نيـز  اسـت،  شده اضافه 21/2/1383مصوب ...نحوه اصالح قانون موجب به 6 و 5 ىها تبصره ـ3

 22/9/1384 مصوب 6 تبصره
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   1.بينى و به حساب سازمان ياد شده پرداخت خواهد شد پيش
اد شهيد   با همكارى بني   اجتماعى    تأميننامه اجرايى اين قانون توسط سازمان         ـ آيين 3 

   2.رسد و امور ايثارگران تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبـصره در جلـسه علنـى روز سـه شـنبه  اول                

وهفـت مجلـس شـوراى اسـالمى تـصويب و در تـاريخ                آذرماه يكهزاروسيصدوشـصت  
   3. شوراى نگهبان رسيده استتأييد به 9/9/1367
  

   3 اجتماعى به اجراى بندهاى الف و ب ماده تأمينم سازمان ـ قانون الزا40
  1368/ 21/9 اجتماعى مصوب تأمينقانون 

ـ  ماده ) ب(و ) الف( از تاريخ تصويب اين قانون انجام تعهدات بندهاى ماده واحده 
 اجتمـاعى خواهـد     تأمين به عهده سازمان     1354 اجتماعى مصوب تير ماه      تأمين قانون   3

  .بود
ور موظف است كليه تعهدات درمـانى مزبـور از بخـشهاى دولتـى و در       سازمان مذك 

  . نمايدتأمينى رسمى ها  هبا رعايت تعرف) را(صورت نياز از بخش خصوصى 
 نحوه استفاده از واحدهاى درمانى و بيمارسـتانى تحـت مالكيـت سـازمان               ـ1تبصره  

ور ايجـاد   و واحـدهايى كـه بـدين منظـ        ) اعم از واحدهاى ملكى و استيجارى موجـود       (
ى درمان و نگهدارى حـسابها و نحـوه خريـد           ها    هخواهد شد و چگونگى پرداخت هزين     

                                                 
 و ايران اسالمى انقالب جانبازان بازنشستگى نحوه قانون اصالح قانون واحده ماده (6) تبصره يهاستفسار قانون همان، ـ1

 موضـوع «): 22/9/1384 مـصوب ( 1367 مصوب آور زيان و سخت مشاغل شاغلين و عادى معلولين و تحميلى جنگ
 بخـشهاى  خـصوصى،  شـركتهاى  ،كارگاههـا  كارخانجات، در شاغل آزاده و جانباز كارگران آيا :واحده ماده :استفساريه
 قـانون  واحـده  مـاده  ذيل (6)تبصره مفاد مشمول است نام ذكر مستلزم آنها بر قانون شمول كه دستگاههايى و غيردولتى
 مـشاغل  شـاغلين  و عـادى  معلـولين  و تحميلى جنگ و ايران اسالمى انقالب جانبازان بازنشستگى نحوه قانون اصالح
 قـانون   واحـده  ماده ذيل (6) تبصره مفاد مشمول بلى، :مجلس نظر خير؟ يا اشندب مى 1367 مصوب آور زيان و سخت
 و يكهـزار  مـاه  آذر دوم و بيست مورخ شنبه سه روز علنى جلسه در واحده ماده بر مشتمل فوق قانون .باشند مى مذكور
  ».رسيد  هباننگ شوراى تأييد به30/9/1384 تاريخ در و  تصويب اسالمى شوراى چهارمجلس و هشتاد و سيصد

 .مستمريها 45 بخشنامه:نك نيز است رسيده تصويب به15/3/1384 تاريخ در الذكر فوق نامه آيين ـ2
 كليـه  آور زيـان  و سخت مشاغل شاغلين به تبصره اين مفاد وزيران هيأت31/3/1377 مورخ مصوبه موجب به ـ3

 .است يافته تسرى وابسته سازمانهاى و مسلح نيروهاى پشتيبانى و دفاع وزارت انتظامى و نظامى نيروهاى
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نامه اجرايى اين قانون با رعايت مفاد بندهاى ذيل تهيه و بـه تـصويب                 خدمت طبق آيين  
وزراى بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، كـار و امـور اجتمـاعى و امـور اقتـصادى و                   

  .دارائى خواهد رسيد
زينه واحدهاى درمانى و بيمارستانى تحت مالكيت سازمان به عهـده سـازمان             كل ه ) الف
 اجتماعى بوده و سازمان مزبور مكلف است بودجه هر سال آن را از محل سهم درمـان    تأمين

 و در بينـى  پـيش )  اجتمـاعى تأمين قانون 28 از ماخذ محاسبه حق بيمه مذكور در ماده   09/0(
امين خود را تحت     ها    ه اجتماعى به منظور انجام هزين     تأمين سازمان   .بودجه خود منظور نمايد   

نمايـد كـه بـر        عنوان صاحب جمع اموال و مسئول امور مالى در واحدهاى مذكور مستقر مي            
امور مالى مطابق ضوابط نظارت مستقيم خواهد داشت سرپرست سازمان مسئول امور مالى را 

  .موزش پزشكى منصوب خواهد نمود وزارت بهداشت، درمان و آتأييدپيشنهاد و پس از 
يى كـه در آينـده داراى       هـا   كليه واحدهاى آموزشى موجود سازمان و بيمارستان      ) ب

 آموزشـى وزارت بهداشـت، درمـان و         ريـزى   برنامـه شوند بـر اسـاس        توان آموزشى مى  
  .آموزش پزشكى به خدمات آموزشى خود ادامه خواهند داد

از ظرفيتهـاى تختهـاى     % 20ن مكلفند تـا     كليه بيمارستانهاى تحت مالكيت سازما    ) ج
بضاعت و همچنين بيمارانى كه از خانوادههاى         بى اى  خود را به پذيرش بيماران غير بيمه      

محترم شهدا، اسرا، مفقودين و جانبـازان هـستند بطـور رايگـان اختـصاص دهنـد و در                   
  .شهرهايى كه منحصر به فرد هستند به تمام متقاضيان ارائه خدمت كنند

يه واحدهاى درمانى وابسته بـه وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـكى                كل) د
ى انجام شده   ها    ه اجتماعى اقدام و هزين    تأمينمكلفند نسبت به پذيرش بيماران بيمه شده        

  . اجتماعى دريافت نمايندتأمينى مصوب از سازمان ها  هرا بر اساس تعرف
 بـا عقـد قـرارداد از خـدمات     تواند در صـورت لـزوم    مى  اجتماعى تأمين سازمان   )   ه

 اجتمـاعى اسـتفاده نمـوده و        تـأمين پزشكى بخش خصوصى جهت درمان بيمه شدگان        
ى مـصوب مـورد عمـل وزارت بهداشـت، درمـان و             ها    هى مربوطه را طبق تعرف    ها    ههزين

  . از محل سهم درمان پرداخت نمايداًآموزش پزشكى رأس
غير بيمه شده در واحـدهاى تحـت   درآمدهاى حاصله از ارائه خدمات درمانى به    ) و

اى جهت كمك ساخت و تعمير و نگهدارى           به حساب جداگانه   اًمالكيت سازمان مستقيم  
  .يابد  مىبيمارستانهاى تحت مالكيت اختصاص
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از تاريخ تصويب اين قانون به اعضاى تشكيل دهنده شوراى فنى موضوع              ـ2تبصره  
  :گردند رح زير اضافه مى خدمات درمانى دو نفر به شتأمين قانون 4ماده 

  . اجتماعى يا نماينده اوتأمينمدير عامل سازمان 
  .رئيس سازمان برنامه و بودجه يا نماينده او

ى كلـى و بهداشـتى درمـانى        ها  سياستاجراى اين قانون بايد هماهنگ با         ـ3تبصره  
  .ى بهداشتى درمانى باشدها  هكشور در قالب گسترش شبك

 اجتماعى و ساير تأمينب اين قانون آن دسته از مواد قانون از تاريخ تصوي   ـ4تبصره  
  .گردد قوانينى كه با اين قانون مغاير است لغو مى

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنى روز يكشنبه مـورخ                
بيست و يكم آبان مـاه يكهـزارو سيـصدو شـصت و هـشت مجلـس شـوراى اسـالمى                     

  . شوراى نگهبان رسيده استتأييد به 24/8/1368تصويب و در تاريخ 

 مجلس شوراى 2/7/1368(ـ قانون كار جمهورى اسالمى ايران مصوب 41
  ) مجمع تشخيص مصلحت نظام29/8/1369اسالمى و 

 تعاريف كلى و اصول: فصل اول  

كليه كارفرمايان، كارگران، كارگاهها، مؤسسات توليدى، صنعتى، خدماتى و         ـ    1ماده  
  .باشند ف به تبعيت از اين قانون مىكشاورزى مكل

كارگر از لحاظ اين قانون كسى است كه به هر عنـوان در مقابـل دريافـت                 ـ    2ماده  
السعى اعم از مزد، حقوق، سهم سود و ساير مزايـا بـه درخواسـت كـار فرمـا كـار                       حق
  .كند مى

كار فرما شخصى است حقيقى يا حقوقى كه كـارگر بـه در خواسـت و بـه                  ـ  3ماده  
مديران و مسئوالن و به طور عمـوم   .كند  مى ب او در مقابل دريافت حق السعى كار       حسا

شـوند و     كليه كسانى كه عهده دار اداره كارگاه هستند نماينده كـار فرمـا محـسوب مـى                
كارفرما مسؤول كليه تعهداتى است كـه نماينـدگان مـذكور در قبـال كـارگر بـه عهـده                    

ا خـارج از اختيـارات خـود تعهـدى بنمايـد و             در صورتى كه نماينده كارفرمـ     . گيرند  مى
  .كارفرما آن را نپذيرد در مقابل كارفرما ضامن است

كارگاه محلى است كه كارگر به درخواست كارفرما يا نماينـده او در آنجـا               ـ    4ماده  
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كنــد، از قبيــل مؤســسات صــنعتى، كــشاورزى، معــدنى، ســاختمانى، ترابــرى،  كــار مــى
  .ليدى، اماكن عمومى و امثال آنهامسافربرى، خدماتى، تجارى، تو

كليه تاسيساتى كه به اقتـضاى كـار متعلـق بـه كارگـاه هـستند، از قبيـل نمازخانـه ،           
اى،   آموزشـگاه حرفـه   ،  ناهارخورى، تعاونيها، شير خوارگاه، مهد كودك، درمانگاه، حمام       

و قرائت خانه، كالسهاى سواد آموزى و ساير مراكز آموزشى و اماكن مربوط بـه شـورا                 
انجمن اسالمى و بسيج كارگران، ورزشگاه و وسايل اياب و ذهاب و نظـاير آنهـا جـزء                  

  .باشند كارگاه مى
كليه كارگران، كارفرمايان، نماينـدگان آنـان و كـارآموزان و نيـز كارگاههـا               ـ  5ماده  

  .باشند مشمول مقررات اين قانون مى
 و اصول نـوزدهم،     براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم           ـ  6ماده  

بيستم و بيست و هشتم قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران، اجبار افراد به كـار معـين و                  
بهره كشى از ديگرى ممنوع و مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشـند از حقـوق مـساوى                     

ز برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهند بود و همه افـراد اعـم ا                  
زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارندو هر كس حق دارد شغلى را كه به آن مايـل                

  .است و مخالف اسالم و مصالح عمومى و حقوق ديگران نيست برگزيند
  
  
 قرارداد كار: فصل دوم  

  مبحث اول ـ تعريف قرارداد كار و شرايط اساسى انعقاد آن

كتبى يا شفاهى كه به موجب آن كارگر در         قرارداد كار عبارتست از قرارداد      ـ    7ماده  
قبال دريافت حق السعى كارى را براى مدت موقت يا مدت غير موقـت بـراى كارفرمـا                  

  .انجام دهد
حداكثر مدت موقت براى كارهايى كه طبيعت آنها جنبه غيـر مـستمر دارد      ـ1تبصره  

  . رسيدتوسط وزارت كار و امور اجتماعى تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد
در كارهايى كه طبيعت آنها جنبه مستمر دارد، در صـورتى كـه مـدتى در                  ـ2تبصره  

  .شود قرارداد ذكر نشود قرارداد دائمى تلقى مى
 قراردادهاي با بيش از سي روز بايد به صورت كتبي و در فرم مخـصوص                ـ3تبصره  
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 و در اختيار    كه توسط وزارت كار و امور اجتماعي در چارچوب قوانين و مقررات تهيه            
  .گيرد باشد طرفين قرار مي

 كارفرمايان موظفند به كارگران با قراداد كار موقت به نسبت مدت كاركرد             -4تبصره  
  1.دنآخرين مزد پرداخت نماي كار به مأخذ هر سال يك ماه مزاياي قانوني پايان

اهد شروط مذكور در قرارداد كار يا تغييرات بعدى آن در صورتى نافذ خو            ـ    8ماده  
   .ى كمتر از امتيازات مقرر در اين قانون منظور ننمايديبود كه براى كارگر مزايا

براى صحت قرارداد كار در زمان بستن قرارداد رعايت شرايط ذيـل الزامـى              ـ  9ماده  
  :است

  الف ـ مشروعيت مورد قرارداد
  ب ـ معين بودن موضوع قرارداد

  . اموال يا انجام كار مورد نظرج ـ عدم ممنوعيت قانونى و شرعى طرفين در تصرف
ـ   اصل بر صحت كليه قراردادهاى كار است، مگر آنكه بطـالن آن در مراجـع   تبصره 
  .بات برسدثذيصالح به ا

  :قرارداد كار عالوه بر مشخصات دقيق طرفين، بايد حاوى موارد ذيل باشدـ  10ماده 
  .غال يابداى كه كارگر بايد به آن اشت الف ـ نوع كار يا حرفه يا وظيفه

  .ب ـ حقوق يا مزد مبنا و لواحق آن
  .ج ـ ساعات كار، تعطيالت و مرخصيها

  .دـ محل انجام كار
  . ـ تاريخ انعقاد قرار داد  ه

  .وـ مدت قرارداد، چنانچه كار براى مدت معين باشد
  .زـ موارد ديگرى كه عرف و عادت شغل يا محل، ايجاب نمايد

  2.ج ـ شرايط و نحوه فسخ قرارداد
گردد   در مواردى كه قرارداد كار كتبى باشد قرارداد در چهار نسخه تنظيم مىتبصره ـ

                                                 
 مـصوب   صـنعتي  گـذاري  سـرمايه  و توليـد  موانـع  از برخي رفع قانون 8 ماده الف بند موجب به 4 و 3 تبصره ـ1

 .است گرديده الحاق نظام مصلحت تشخيص مجمع 25/8/1387
 مجمع تـشخيص الحـاق      25/8/87گذاري صنعتي مصوب      موانع توليد و سرمايه   برخي از    بند ج به موجب قانون رفع        -1

 .شده است
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كه يك نسخه از آن به اداره كار محل و يك نسخه نزد كارگر و يك نسخه نزد كارفرمـا                    
و نسخه ديگر در اختيار شوراى اسالمى كـار و در كارگاههـاى فاقـد شـورا در اختيـار                    

  .گيرد نماينده كارگر قرار مى
توانند با توافق يكديگر مدتى را به نام دوره آزمايشى كار تعيـين               طرفين مى ـ  11ماده  
آنكه الـزام     بى در خالل اين دوره هريك از طرفين حق دارد، بدون اخطار قبلى و            . نمايند

درصورتى كه قطع رابطه كـار      . به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه كار را قطع نمايد         
وى ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آموزشـى خواهـد بـود و              از طرف كارفرما باشد     

چنانچه كارگر رابطه كار را قطع نمايد كارگر فقط مستحق دريافت حقوق مـدت انجـام                
  .كار خواهد بود

ـ  حداكثر ايـن مـدت   . مدت دوره آزمايشى بايد در قرارداد كار مشخص شود تبصره 
ارگران ماهر و داراى تخـصص سـطح   براى كارگران ساده و نيمه ماهر يك ماه و براى ك         

  .باشد باال سه ماه مى
هر نوع تغيير حقوقى در وضع مالكيت كارگاه، از قبيل فروش يا انتقال به              ـ    12ماده  

هر شكل، تغيير نوع توليد، ادغام در موسسه ديگر، ملـى شـدن كارگـاه، فـوت مالـك و               
عيـت يافتـه اسـت مـوثر        امثال اينها، در رابطه قـراردادى كـارگرانى كـه قراردادشـان قط            

  .باشد و كارفرماى جديد، قائم مقام تعهدات و حقوق كارفرماى سابق خواهد بود نمى
يابد، مقاطعه دهنـده مكلـف        مى در مواردى كه كار از طريق مقاطعه انجام       ـ    13ماده  

است قرارداد خود را با مقاطعه كار به نحوى منعقد نمايد كه در آن مقاطعه كـار متعهـد                   
  .تمامى مقررات اين قانون را در مورد كاركنان خود اعمال نمايدگردد كه 

باشند بدهى   مطالبات كارگر جزء ديون ممتازه بوده وكارفرمايان موظف مى          ـ1تبصره  
جملـه    پيمانكاران به كارگران را برابر راى مراجع قانونى از محل مطالبات پيمانكار، مـن             

  .ضمانت حسن انجام كار، پرداخت نمايند
چنانچه مقاطعه دهنده برخالف ترتيب فوق به انعقاد قـرارداد بـا مقاطعـه                ـ2ه  تبصر

 روز از تحويل موقت، تسويه حساب نمايد، مكلف بـه           45كار بپردازد و يا قبل از پايان        
  .پرداخت ديون مقاطعه كار در قبال كارگران خواهد بود

  مبحث دوم ـ تعليق قرارداد كار

ور مذكور در مواد آتى انجام تعهدات يكى از طـرفين           چنانچه به واسطه ام   ـ    14ماده  
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آيد و پس از رفع آنها قـرارداد كـار    موقتاً متوقف شود، قراردادكار به حالت تعليق در مي 
  . گردد به حالت اول برمى) از لحاظ بازنشستگى و افزايش مزد(با احتساب سابقه خدمت 

ن كار يا شركت داوطلبانه     مدت خدمت نظام وظيفه شاغلين مشمول قانو        ـ1تبصره    
آنان در جبهه قبل از اشتغال و يا حين اشتغال جزو سـوابق خـدمتى آنـان نـزد سـازمان                     

  .گردد  اجتماعى محسوب مىتأمين
 اعتبار مورد نياز براى اجراى اين قانون از محل دريافت ميانگين حق بيمه دو سـال                

   1.گردد  مىتأمينآخر فرد بيمه شده 
 قـانون   76 مـاده    2از بيمه شدگانى كه مشمول اصالحيه تبـصره         آن دسته     ـ2تبصره  

 مجمع تشخيص مصلحت نظام هستند به شـرط آن          14/7/1380 اجتماعى مصوب    تأمين
ى نبرد حق عليه باطل طى نمـوده يـا حـضور    ها  هكه خدمت نظام وظيفه خود را در جبه   

 و زيـان آور     داوطلبانه در جبهه داشته باشند سوابق خدمتى آنان جـزء كارهـاى سـخت             
   2)30/1/83الحاقى مورخ . (شود محسوب مى

 بينـى   پـيش غير قابل   حوادث  در موردى كه به واسطه قوه قهريه و يا بروز           ـ    15ماده  
كه وقوع آن از اراده طرفين خارج است، تمام يا قسمتى از كارگاه تعطيل شـود و انجـام           

اردادهاى كار بـا كـارگران      تعهدات كارگر يا كارفرما به طور موقت غير ممكن گردد، قر          
تشخيص موارد  . آيد  شود به حال تعليق در مي       تمام يا آن قسمت از كارگاه كه تعطيل مى        
  .فوق با وزارت كار و امور اجتماعى است

قرارداد كارگرانى كه مطابق اين قانون از مرخـصى تحـصيلى و يـا ديگـر                ـ    16ماده  
ر طول مرخصى و به مدت دو سـال   كنند، د   ى بدون حقوق يا مزد استفاده مى      ها  مرخصي

  .آيد به حال تعليق در مي
  . مرخصى تحصيلى براى دو سال ديگر قابل تمديد استتبصره ـ

                                                 
 الحاق آن به دو تبصره و شده اصالح 14  مادة تبصره اسالمي شوراي مجلس 30/1/83 مورخ مصوبه موجب به ـ1

و ) ضرورت، احتياط و ذخيـره    (مدت خدمت نظام وظيفه      «:از بود عبارت 14 ماده تبصره قديم متن. است گرديده
 ».شود جبهه، جزء سوابق خدمت و كار آنان محسوب ميهمچنين مدت شركت داوطلبانه كارگران در 

مـصوب   (1383  مصوب آن به تبصره يك الحاق و كار قانون (14) ماده تبصره اصالح قانون استفساريه قانون ـ2
 بـه  تبصره يك الحاق و كار قانون 14 ماده تبصره اصالح قانون در قانگذار منظور آيا ـ واحده ماده): 28/3/1385
 سـازمان  بـه  نحـو  هـر  به كه اجتماعى تامين قانون مشمولين كليه بر مذكور قانون شمول، 30/1/1383مصوب آن

 تـأمين  قـانون  مشمولين كليه بله، :مجلس نظر خير؟ يا است بوده نيز پردازند مى را خود بيمه حق اجتماعى تأمين
 .باشند مى قانون اين مشمول نيز پردازند مى سازمان آن به بيمه حق كه اجتماعى
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گـردد و توقيـف وى منتهـى بـه حكـم          قرارداد گارگرى كـه توقيـف مـى       ـ    17ماده  
آيـد و كـارگر پـس از رفـع            شود در مدت توقيف به حال تعليق در مـي           محكوميت نمى 
  .گردد ود باز مىتوقيف به كار خ

چنانچه توقيف كارگر به سبب شكايت كارفرما باشـد و ايـن توقيـف در               ـ    18ماده  
مراجع حل اختالف منتهى به حكم محكوميت نگـردد، مـدت آن جـزء سـابقه خـدمت                  

شود و كارفرما مكلف است عالوه بر جبران ضررو زيـان وارده كـه                كارگر محسوب مى  
  .ازد، مزد و مزاياى وى را نيز پرداخت نمايدپرد مطابق حكم دادگاه به كارگر مى

ـ   كار فرما مكلف است تا زمانى كه تكليف كـارگر از طـرف مراجـع مـذكور     تبصره 
مشخص نشده باشد، براى رفع احتياجات خانواده وى، حداقل پنجاه درصـد از حقـوق               

  .اش پرداخت نمايد ماهيانه او را به طور على الحساب به خانواده
آيد، ولـى     وران خدمت نظام وظيفه قرارداد كار به حالت تعليق در مي          در د ـ    19ماده  

كارگر بايد حداكثر تا دو ماه پس از پايان خدمت به كار سابق خـود برگـردد و چنانچـه         
  .شود شغل وى حذف شده باشد درشغلى مشابه آن به كار مشغول مى

انچـه كارفرمـا    چن 19 و   17،  16،  15 در هر يك از موارد مذكور در مـواد        ـ    20ماده  
پس از رفع حالت تعليق از پذيرفتن كارگر خوددارى كند، اين عمـل در حكـم اخـراج                  

 روز به هيات تـشخيص      30شود و كارگر حق دارد ظرف مدت          غير قانونى محسوب مى   
و هرگـاه كارفرمـا نتوانـد       ) در صورتى كه كارگر عذر موجه نداشته باشد       (مراجعه نمايد   

ر مستند به داليل موجه بوده است، به تشخيص هيات مزبور           ثابت كند كه نپذيرفتن كارگ    
مكلف به بازگرداندن كارگر به كار و پرداخت حقوق يـامزد وى از تـاريخ مراجعـه بـه                   

 روز آخـرين  45باشد و اگر بتواند آن را اثبات كند به ازاء هر سال سابقه كـار         كارگاه مى 
  .مزد به وى پرداخت نمايد

ـ    روز پس از رفع حالت تعليـق،  30ون عذر موجه حداكثر  چنانچه كارگر بدتبصره 
آمادگى خود را براى انجام كار به كارفرما اعالم نكند و يا پـس از مراجعـه و اسـتنكاف                    

شود كه در اين صـورت        كارفرما، به هيات تشخيص مراجعه ننمايد، مستعفى شناخته مى        
  . وق خواهد بودكارگر مشمول اخذ حق سنوات به ازاء هر سال يك ماه آخرين حق

  مبحث سوم ـ خاتمه قرار داد كار

  :يابد  مى قرارداد كار به يكى از طرق زير خاتمه ـ21ماده 
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  الف ـ فوت كارگر
  ب ـ بازنشستگى كارگر

  ج ـ از كار افتادگى كلى كارگر
  .دـ انقضاء مدت در قراردادهاى كار با مدت موقت و عدم تجديد صريح يا ضمنى آن

  .راردادهايى كه مربوط به كار معين استه ـ پايان كار در ق
  وـ استعفاى كارگر 

  .بيني گرديده است فسخ قرارداد به نحوي كه در متن قرارداد پيش ـز
 كاهش توليد و تغييرات ساختاري در اثر شرايط اقتصادي، اجتماعي، سياسـي و              ـ ح

خـشي از  قـانون تنظـيم ب  ) 9(آوري مطـابق بـا مفـاد مـاده        لزوم تغييرات گسترده در فـن     
  1.مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور

ـ  كند موظف است يك ماه به كار خـود ادامـه داده و     مىكارگرى كه استعفاء تبصره 
 به كار فرما اطالع دهد و درصورتى كه حداكثر ظـرف مـدت              كتباًبدواً استعفاى خود را     

شود و  تفى تلقى مى به كار فرما اعالم نمايد استعفاى وى منكتباً روز انصراف خود را 15
كارگر موظف است رونوشت استعفا و انصراف از آن را به شوراى اسالمى كارگاه و يـا                 

  .انجمن صنفى و يا نماينده كارگران تحويل دهد
در پايان كار، كليه مطالباتى كه ناشى از قرارداد كار مربوط به دوره اشتغال              ـ  22 ماده

اث قـانونى وى    رورت فـوت او بـه و      كارگر در موارد فوق اسـت، بـه كـارگر و در صـ             
  .پرداخت خواهد شد

ـ  اث قانونى و انجام مراحـل ادارى و برقـرارى مـستمرى    رتا تعيين تكليف و تبصره 
 اجتماعى، اين سازمان موظف اسـت نـسبت بـه پرداخـت حقـوق               تأمينتوسط سازمان   

 عائله  متوفى به ميزان آخرين حقوق دريافتى، به طور على الحساب و به مدت سه ماه به               
  .تحت تكفل وى اقدام نمايد

ى ناشـى از فـوت، بيمـارى،        ها  كارگر از لحاظ دريافت حقوق يا مستمرى      ـ  23ماده  
بازنشستگى، بيكارى، تعليق، از كارافتادگى كلى و جزئى و يا مقررات حمايتى و شرايط              

  . اجتماعى خواهد بودتأمينمربوط به آنها تابع قانون 
                                                 

 مجمـع   25/8/87گذاري صنعتي مـصوب       موانع توليد و سرمايه   برخي از    به  موجب قانون رفع       »ح«و  » ز«بند    -١
 .الحاق شده استنظام تشخيص مصلحت 
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ارداد كار، كار معين يا مدت موقت، كارفرما مكلـف          در صورت خاتمه قر   ـ    24ماده  
است به كارگرى كه مطابق قرارداد، يك سال يا بيشتر، به كار اشتغال داشته اسـت بـراى        
هرسال سابقه، اعم از متوالى يا متناوب بر اساس آخرين حقوق مبلغى معـادل يـك مـاه                  

  .حقوق به عنوان مزاياى پايان كار به وى پرداخت نمايد
هر گاه قرارداد كار براى مدت موقت و يا براى انجام كـار معـين، منعقـد            ـ    25ماده  

  .شده باشد هيچ يك از طرفين به تنهايى حق فسخ آن را ندارد
ـ   رسيدگى به اختالفات ناشى از نوع ايـن قراردادهـا در صـالحيت هياتهـاى     تبصره 

  .تشخيص و حل اختالف است
ار كه بر خالف عرف معمول كارگاه و يا         هر نوع تغيير عمده در شرايط ك      ـ    26ماده  

، قابـل   لمحل كار باشد پس از اعـالم موافقـت كتبـى اداره كـارو امـور اجتمـاعى محـ                   
  .االجرا است صورت بروز اختالف، راى هيات حل اختالف قطعى و الزم در. اجراست
ى هـا     هنامـ   آيـين هرگاه كارگر در انجام وظايف محوله قـصور ورزد و يـا             ـ    27ماده  

اطى كارگاه را پس از تذكرات كتبى، نقض نمايد كارفرما حق دارد درصورت اعالم              انضب
نظر مثبت شوراى اسالمى كار عالوه بر مطالبات و حقوق معوقـه بـه نـسبت هـر سـال                    

به وى پرداخته   » حق سنوات «سابقه كار معادل يك ماه آخرين حقوق كارگر را به عنوان            
  1.و قرارداد كار را فسخ نمايد

. يى كه فاقد شوراى اسالمى كار هستند نظر مثبت انجمن صنفى الزم اسـت             ها  در واحد 
در هر مورد از موارد ياد شده اگر مساله با توافق حل نشد به هيات تشخيص ارجـاع و در                    

در . صورت عدم حل اختالف از طريق هيات حل اختالف رسيدگى و اقدام خواهـد شـد               
  .آيد به حالت تعليق در ميمدت رسيدگى مراجع حل اختالف، قرارداد كار 

كارگاههايى كه مشمول قانون شوراى اسـالمى كـار نبـوده و يـا شـوراى                  ـ1تبصره  
اسالمى كار و يا انجمن صنفى در آن تشكيل نگرديده باشد يا فاقد نماينده كارگر باشند                

در فـسخ قـرارداد كـار        )  اين قـانون   158موضوع ماده   (اعالم نظر مثبت هيات تشخيص      

                                                 
 مـصلحت  تـشخيص  مجمـع  25/8/87 مصوب صنعتي گذاري سرمايه و توليد موانع رفع قانون 8 ماده ) ه (بند ـ1

قانون برنامه چهارم توسعه اقتـصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي جمهـوري        ) 101( بر اساس ماده     «: دارد مي مقرر نظام
اسالمي ايران دولت موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تصويب و ابالغ اين قانون نسبت به اصالح روابط كار در      

 ».قانون كار وديگر مواد مربوطه اقدام نمايد) 27(ماده 
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  .ستالزامى ا
ى انـضباطى كارگاههـا بـه       هـا     هنامـ    و آيـين   ها   لموارد قصور و دستورالعم     ـ2تبصره  

موجب مقرراتى است كه با پيـشنهاد شـورايعالى كـار بـه تـصويب وزيـر كـار و امـور                      
  .اجتماعى خواهد رسيد

نمايندگان قانونى كارگران و اعضاى شوراهاى اسـالمى كـار و همچنـين             ـ    28ماده  
، ايط نمايندگى كارگران و شوراهاى اسالمى كار، در مراحل انتخـاب          داوطلبان واجد شر  

)  قانون شوراهاى اسالمى كـار 22موضوع ماده   (قبل از اعالم نظر قطعى هيات تشخيص        
و راى هيات حل اختالف، كماكان به فعاليت خـود درهمـان واحـد ادامـه داده و ماننـد          

  .ور محوله خواهند بودساير كارگران مشغول كار و همچنين انجام وظايف و ام
هيات تشخيص و هيات حل اختالف پس از دريافـت شـكايت در مـورد                 ـ1تبصره  

اختالف فيمابين نماينده يا نمايندگان قانونى كارگران و كارفرما، فوراً و خارج از نوبـت               
صـورت هيـات    هـر   در  . اعالم خواهند داشت  را  به موضوع رسيدگى و نظر نهايى خود        

ت حداكثر ظرف مدت يك ماه از تـاريخ دريافـت شـكايت بـه               حل اختالف موظف اس   
  .موضوع رسيدگى نمايد

يى كه شوراى اسالمى كار تشكيل نگرديده و يا در منـاطقى كـه    ها    هدر كارگا   ـ2تبصره  
تشكيل نـشده و يـا اينكـه    ) ى اسالمى كار ها قانون شورا  22موضوع ماده   (هيات تشخيص   

باشد، نمايندگان كـارگران و يـا          اسالمى كار نمى   كارگاه مورد نظر مشمول قانون شوراهاى     
 قـانون   22موضوع ماده   (نمايندگان انجمن صنفى، قبل از اعالم نظر قطعى هيات تشخيص           

و راى نهايى هيات حل اختالف كماكان به فعاليت خود در همـان             ) شوراهاى اسالمى كار  
  .له خواهند بودواحد ادامه داده و مشغول كار و همچنين انجام وظايف و امور محو

  مبحث چهارم ـ جبران خسارت از هر قبيل و پرداخت مزاياى پايان كار

كارفرما موجـب تعليـق     ،  حل اختالف هيأت  در صورتيكه بنا به تشخيص      ـ    29ماده  
قرارداد از ناحيه كارگر شناخته شود كارگر استحقاق دريافت خسارت ناشى از تعليق را              

رگر تعليقـى از كـار را بـه كـار سـابق وى بـاز                خواهد داشت و كارفرما مكلف است كا      
  .گرداند

و يـا حـوادث     ) زلزله، سيل و امثال اينها    (چنانچه كارگاه بر اثر قوه قهريه       ـ    30ماده  
تعطيل گردد و كارگران آن بيكـار شـوند پـس از            ) جنگ و نظاير آن    (بينى  پيشغير قابل   
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ه را در همـان واحـد   فعاليت مجدد كارگاه، كارفرما مكلـف اسـت كـارگران بيكـار شـد           
  .آيد به كار اصلى بگمارد بازسازى شده و مشاغلى كه در آن به وجود مي

ـ   دولت مكلف است با توجه به اصل بيست و نهم قانون اساسى و با استفاده تبصره 
از درآمدهاى عمومى و درآمـدهاى حاصـل از مـشاركت مـردم و نيـز از طريـق ايجـاد                     

 معاش كارگران بيكـار شـده كارگاههـاى موضـوع           تأمينصندوق بيمه بيكارى نسبت به      
 اصل چهل وسوم قـانون اساسـى امكانـات الزم را            2 اين قانون و با توجه به بند         4ماده  

  .براى اشتغال مجدد آنان فراهم نمايد
دگى كلى و يـا بازنشـستگى       ا به لحاظ از كارافت     كار چنانچه خاتمه قرارداد  ـ    31ماده  

اساس آخرين مزد كارگر به نسبت هر سال سـابقه خـدمت            كارگر باشد، كارفرما بايد بر      
  . روز مزد به وى پرداخت نمايد30حقوقى به ميزان 

اين وجه عالوه بر مستمرى از كارافتادگى و يا بازنشستگى كارگر است كـه توسـط                
  .شود  اجتماعى پرداخت مىتأمينسازمان 

ى جـسمى و فكـرى   هـا  اگر خاتمه قرارداد كار در نتيجه كـاهش توانـايي     ـ    32ماده  
بنا به تشخيص كميسيون پزشكى سازمان بهداشت و درمان با          ( كارگر باشد كار  ناشى از   

كارفرما مكلف است به نسبت     ) معرفى شوراى اسالمى كار و يا نمايندگان قانونى كارگر        
  .هر سال سابقه خدمت، معادل دوماه آخرين حقوق به وى پرداخت نمايد

از كـار   افتادگى كلى و جزئى و يا بيماريهاى ناشـى          تشخيص موارد ازكار  ـ    33ماده  
از غير كار و فوت كارگر و ميزان قصور كارفرما در انجام وظايف محوله قانونى   يا ناشي   

كه منجر به خاتمه قراردادكار ميشود، براساس ضوابطى خواهد بود كه به پيشنهاد وزيـر               
  .كار و امور اجتماعى به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد
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 شرايط كار: فصل سوم  

  مبحث اول ـ حق السعى

كليه دريافتهاى قانونى كه كارگر به اعتبـار قـرارداد كـار اعـم از مـزد يـا                   ـ    34ماده  
ى مسكن، خواربار، اياب و ذهاب، مزاياى غير نقدى،         ها    همندى، هزين   حقوق، كمك عائله  

  .نامند ا حق السعى مىنمايد ر پاداش افزايش توليد، سود ساالنه و نظاير آنها دريافت مي
مزد عبارت است از وجوه نقدى يا غير نقدى و يا مجمـوع آنهـا كـه در                  ـ    35ماده  

  .شود مقابل انجام كار به كارگر پرداخت مى
چنانچه مزد با ساعات انجام كار مرتبط باشد، مزد ساعتى و درصورتى كه               ـ1تبصره  

، كـارمزد و چنانچـه بـر اسـاس          بر اساس ميزان انجام كار و يا محصول توليد شده باشد          
محصول توليد شده و يا ميزان انجام كار در زمان معين باشـد، كـارمزد سـاعتى، ناميـده                   

  .شود مى
ضوابط و مزاياى مربـوط بـه مـزد سـاعتى، كـارمزد سـاعتى و كـارمزد و                     ـ2تبصره  

 مشاغل قابل شمول موضوع اين ماده كه با پيشنهاد شورايعالى كار به تصويب وزير كـار               
حداكثر ساعات كار موضـوع مـاده فـوق         . گردد  و امور اجتماعى خواهد رسيد تعيين مى      

  .نبايد از حداكثر ساعت قانونى كار تجاوز نمايد
  .مزد ثابت، عبارت است از مجموع مزد شغل و مزاياى ثابت به تبع شغلـ 36ماده 

تند منظـور  در كارگاههايى كه داراى طرح طبقه بندى و ارزيابى مشاغل نيس     ـ1تبصره  
از مزاياى ثابت پرداختى به تبع شغل، مزايايى است كه بر حسب ماهيت شغل يا محـيط                 

گـردد از قبيـل مزايـاى سـختى      كار و براى ترميم مزد در ساعات عادى كار پرداخت مى 
  .كار، مزاياى سرپرستى، فوق العاده شغل و غيره

له اجرا درآمـده اسـت      در كارگاههايى كه طرح طبقه بندى مشاغل به مرح          ـ2تبصره  
  .دهد مزد گروه و پايه، مزد مبنا را تشكيل مي

اى از قبيل كمـك هزينـه مـسكن، خواربـار و كمـك                مزاياى رفاهى و انگيزه     ـ3تبصره  
  .شود مندى، پاداش افزايش توليد و سود ساالنه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمى عائله

 و در روز غير تعطيل و ضـمن سـاعات           مزد بايد در فواصل زمانى مرتب     ـ    37ماده  
كار به وجه نقد رايج كشور يا با تراضى طرفين به وسيله چك عهده بانك و بـا رعايـت     

  :شرايط ذيل پرداخت شود
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ـ چنانچه بر اساس قرارداد يا عرف كارگاه، مبلـغ مـزد بـه صـورت روزانـه يـا                     الف
يان روز يا هفته يا پـانزده       آن بايد پس از محاسبه در پا        ساعتى تعيين شده باشد، پرداخت    

  . به نسبت ساعات كار و يا روزهاى كاركرد صورت گيرديك بارروز 
ـ در صورتى كه بر اساس قرارداد يا عـرف كارگـاه، پرداخـت مـزد بـه صـورت              ب

در ايـن حالـت مـزد مـذكور         . ماهانه باشد، اين پرداخت بايد در آخر ماه صورت گيـرد          
  .شود حقوق ناميده مى

ـ  اههاى سى و يك روزه مزايا و حقوق بايد بر اسـاس سـى و يـك روز    در م تبصره 
  .محاسبه و به كارگر پرداخت شود

براى انجام كار مساوى كـه در شـرايط مـساوى در يـك كارگـاه انجـام                  ـ    38ماده  
تبعـيض در تعيـين ميـزان مـزد      . گيرد بايد به زن و مرد مزد مـساوى پرداخـت شـود              مى

  .و اعتقادات سياسى و مذهبى ممنوع استبراساس سن، جنس، نژاد و قوميت 
مزد و مزاياى كارگرانى كه به صورت نيمه وقـت و يـا كمتـر از سـاعات     ـ   39ماده  

قانونى تعيين شده به كار اشتغال دارند به نـسبت سـاعات كـار انجـام يافتـه محاسـبه و                  
  .شود پرداخت مى

 غيـر نقـدى     در مواردى كه با توافق طرفين قـسمتى از مـزد بـه صـورت              ـ    40ماده  
شود، بايد ارزش نقدى تعيين شـده بـراى ايـن گونـه پرداختهـا منـصفانه و             پرداخت مى 
  .معقول باشد

شورايعالى كار همه ساله موظف است، ميزان حداقل مزد كارگران را براى ـ   41ماده  
  :نقاط مختلف كشور و يا صنايع مختلف با توجه به معيارهاى ذيل تعيين نمايد

گران بـا توجـه بـه درصـد تـورمى كـه از طـرف بانـك مركـزى                    ـ حداقل مزد كار   1
  .شود جمهورى اسالمى ايران اعالم مى

ى كـار   هـا   ـ حداقل مزد بدون آنكه مشخصات جسمى و روحى كارگران و ويژگى           2
اى باشد تا زنـدگى يـك خـانواده، كـه         محول شده را مورد توجه قرار دهد بايد با اندازه         

  . نمايدتأمينشود را   اعالم مىتعداد متوسط آن توسط مراجع رسمى
ـ  اند كه در ازاى انجام كار در ساعات تعيين شده قانونى به   كارفرمايان موظفتبصره 

هيج كارگرى كمتر از حداقل مزد تعيـين شـده جديـد پرداخـت ننماينـد و در صـورت          
  .باشند تخلف، ضامن تأديه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جديد مى
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 اين قانون منحصراً بايـد بـه صـورت نقـدى            41حداقل مزد موضوع ماده     ـ  42ماده  
شـود    مـى بينـى  پيشپرداختهاى غير نقدى به هر صورت كه در قراردادها    . پرداخت شود 

  .شود كه اضافه بر حداقل مزد است به عنوان پرداختى تلقى مى
، كارگران كارمزد براى روزهاى جمعـه و تعطـيالت رسـمى و مرخـصى             ـ    43ماده  

استحقاق دريافت مزد را دارند و مأخذ محاسبه ميانگين كارمزد آنها در روزهاى كاركرد              
مبلغ پرداختى در هر حال نبايـد كمتـر از حـداقل مـزد قـانونى      . آخرين ماه كار آنهاست  

  .باشد
چنانچه كارگر به كارفرماى خود مديون باشد در قبال اين ديون وى، تنها             ـ    44ماده  

در هر حـال ايـن      . حداقل مزد را به موجب حكم دادگاه برداشت نمود        توان مازاد بر      مى
  .مبلغ نبايد از يك چهارم كل مزد كارگر بيشتر باشد

ـ   نفقه و كسوه افراد واجب النفقه كارگر از قاعـده مـستثنى و تـابع مقـررات     تبصره 
  .باشد قانون مدنى مى

  :ر برداشت نمايدتواند از مزد كارگ  مىكارفرما فقط در موارد ذيلـ  45ماده 
  .الف ـ موردى كه قانون صراحتاً اجازه داده باشد

  .ب ـ هنگامى كه كارفرما به عنوان مساعده وجهى به كارگر داده باشد
  .ج ـ اقساط وامهايى كه كارفرما به كارگر داده است طبق ضوابط مربوطه

  .دـ چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغى اضافه پرداخت شده باشد
در ) كه ميزان آن با توافق طرفين تعيين گرديده است(ل االجاره خانه سازمانى  ـ ما ه

  .گردد اى باشد با توافق طرفين تعيين مى صورتى كه اجاره
وـ وجوهى كه پرداخت آن از طرف كارگر براى خريد اجناس ضـرورى از شـركت                

  .تعاونى مصرف همان كارگاه تعهد شده است
ـ  ور در بند ج بـا توافـق طـرفين بايـد ميـزان اقـساط        هنگام دريافت وام مذكتبصره 

  .پرداختى تعيين گردد
به كارگرانى كه به موجب قرارداد يا موافقت بعدى به ماموريتهاى خـارج             ـ    46ماده  

اين فوق العاده نبايـد  . گيرد شوند فوق العاده ماموريت تعلق مى از محل خدمت اعزام مى  
همچنـين كارفرمـا مكلـف اسـت     . كارگران باشـد كمتر از مزد ثابت يا مزد مبناى روزانه    
  . نمايدتأمينوسيله يا هزينه رفت و برگشت آنها را
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ـ   50شود كه كارگر براى انجـام كـار حـداقل      مأموريت به موردى اطالق مىتبصره 
كيلومتر از محل كارگاه اصلى دور شده و يا ناگزير باشـد حـداقل يـك شـب در محـل                     

  .مأموريت توقف نمايد
به منظور ايجاد انگيزه براى توليد بيشتر و كيفيت بهتر و تقليل ضايعات و       ـ  47ماده  

افزايش عالقمندى و باالبردن سطح درآمد كارگران، طرفين قرارداد دريافت و پرداخـت             
اى كه به تـصويب وزيـر كـار و امـور اجتمـاعى                نامه  پاداش افزايش توليد را مطابق آيين     

  .دننماي شود منعقد مي تعيين مى
به منظور جلوگيرى از بهـره كـشى از كـار ديگـرى وزارت كـار و امـور                ـ    48ه  ماد

اجتماعى موظف است نظام ارزيابى و طبقه بنـدى مـشاغل را بـا اسـتفاده از اسـتاندارد                   
  .و به مرحله اجراء درآوردهيه نمايد تمشاغل كارگرى در كشور 

 زمينه مزد و مشخص به منظور استقرار مناسبات صحيح كارگاه با بازار درـ   49ماده  
بودن شرح وظايف و دامنه مسئوليت مشاغل مختلف در كارگاه، كارفرمايان مشمول اين             
قانون موظف اند با همكارى كميته طبقه بندى مشاغل كارگاه و يا مؤسـسات ذيـصالح                

 وزارت كـارو امـور اجتمـاعى بـه          تأييـد طرح طبقه بندى مشاغل را تهيه كنند و پس از           
  .رندمرحله اجراء درآو

ى اجرايـى طـرح     هـا     هنامـ   وزارت كار و امور اجتماعى دستورالعمل و آيين         ـ1تبصره  
ارزيابى مشاغل كارگاههاى مشمول اين ماده را كـه نـاظر بـه تعـداد كـارگران و تـاريخ                    

  .اجراى طرح است تعيين و اعالم خواهد كرد
شاغل در  هاى طبقه بندى م    صالحيت مؤسسات و افرادى كه به تهيه طرح         ـ2تبصره  
  . وزارت كارو امور اجتماعى باشدتأييدپردازند بايد مورد   مىكارگاهها

 اختالفات ناشى از اجراى طرح طبقه بندى مشاغل با نظـر وزارت كـار و                ـ3تبصره  
  .امور اجتماعى در هيات حل اختالف قابل رسيدگى است

ده از طـرف    هاى تعيين ش   چنانچه كارفرمايان مشمول اين قانون در مهلت      ـ    50ماده  
 مشاغل كارگاههـاى خـود را ارزيـابى نكـرده باشـندوزارت             امور اجتماعى وزارت كار و  

، انجام اين امر را به يكى از دفـاتر مؤسـسات مـشاور فنـى ارزيـابى                  امور اجتماعى كارو
واگـذار خواهـد    ) 49 مـاده    2موضوع تبـصره    (مشاغل و يا اشخاص صاحب صالحيت       

  .كرد
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ـ  ى مربوط به اين امر مكلف بـه پرداخـت   ها  هداخت هزين كارفرما عالوه بر پرتبصره 
ى مشاور به حساب درآمد عمومى كشور نزد خزانه دارى          ها    ههزين% 50اى معادل     جريمه

شود كارفرمـا بايـد    از تاريخى كه توسط وزارت كارو امور اجتماعى تعيين مى     . كل است 
  . را بپردازدمابه التفاوت احتمالى مزد ناشى از اجراى طرح ارزيابى مشاغل

  مبحث دوم ـ مدت

ساعت كار در اين قانون مدت زمانى است كه كارگر نيرو يا وقت خود را ـ    51ماده  
به غير از مواردى كه در ايـن قـانون          . دهد  به منظور انجام كار در اختيار كارفرما قرار مي        

  .يد ساعت تجاوز نما8مستثنى شده است ساعات كار كارگران در شبانه روز نبايد از 
توانـد   مـى آنـان    كارفرما با توافق كارگران، نماينده يـا نماينـدگان قـانونى            ـ1تبصره  

ساعات كار را در بعضى از روزهاى هفته كمتر از ميزان مقرر و در ديگر روزهـا اضـافه                   
 ساعت تجـاوز    44بر اين ميزان تعيين كند به شرط آنكه مجموع ساعات كار هر هفته از               

  .نكند
نماينـده يـا    ،  توانـد بـا توافـق كـارگران         مى رهاى كشاورزى كارفرما  در كا   ـ2تبصره  
آنان ساعات كار در شبانه روز با توجه به كار، عرف و فصول مختلف              قانوني  نمايندگان  
  .تنظيم نمايد

سـاعات كـار نبايـد از شـش         در كارهاى سخت و زيان آور و زيرزمينـى          ـ    52ماده  
  . ايد ساعت در هفته تجاوز نم36ساعت در روز و 

ـ  اى خواهد بود كه  نامه به موجب آيين آور و زيرزميني كارهاي سخت و زيان  تبصره 
توسط شورايعالى حفاظت فنى و بهداشت كار و شـورايعالى كـار تهيـه و بـه تـصويب                   

   1.وزراى كار و امور اجتماعى و بهداشت، درمان وآموزش پزشكى خواهد رسيد
 22 بامـداد تـا    6ن انجـام آن از سـاعت        كار روز كارهايى اسـت كـه زمـا        ـ    53ماده  

  . بامداد قراردارد6 تا 22باشد و كار شب كارهايى است كه زمان انجام آن بين  مى
كار مختلط نيز كارهايى است كه بخشى از ساعات انجام آن در روز و قسمتى از آن                 

  .شود در شب واقع مى
 از فوق العاده    شود كارگر   در كارهاى مختلط، ساعاتى كه جزء كار شب محسوب مى         

                                                 
 .است رسيده يبتصو به 29/9/71 تاريخ در مزبور نامه آيين ـ1
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  .نمايد  اين قانون استفاده مي)58(موضوع ماده 
يابـد، بلكـه      نمى كار متناوب كارى است كه نوعاً در ساعات متوالى انجام         ـ  54ماده  

  .گيرد در ساعات معينى از شبانه روز صورت مى
ـ  گر اسـت و حـضور او در كارگـاه الزامـى     ر فواصل تناوب كار در اختيار كاتبصره 

كارهاى متناوب، ساعات كار و فواصـل تنـاوب و نيـز كـار اضـافى نبايـد از                   در  . نيست
سـاعت شـروع و     .  ساعت در شبانه روز بيشتر باشـد       15هنگام شروع تا خاتمه جمعاً از       

  .گردد خاتمه كار و فواصل تناوب با توافق طرفين و نوع كار و عرف كارگاه تعيين مى
در طول ماه گردش دارد، بـه نحـوى         كار نوبتى عبارت است از كارى كه        ـ    55ماده  

  .شود كه نوبتهاى آن در صبح يا عصر يا شب واقع مى
كند و نوبتهاى كـار وى در         مى ى كار تكارگرى كه در طول ماه به طور نوب       ـ    56ماده  

و چنانچه نوبتها در صبح و عـصر و شـب قـرار گيـرد،               % 10شود    صبح و عصر واقع مى    
عـالوه بـر    % 5/22 شب و يا عصر و شب بيافتـد          و در صورتى كه نوبتها به صبح و       % 15

  .مزد به عنوان فوق العاده نوبت كارى دريافت خواهد كرد
 ساعت در شبانه روز و چهـل        8در كار نوبتى ممكن است ساعات كار از         ـ  57ماده  

و چهار ساعت در هفته تجاوز نمايد، لكن جمع ساعات كار در چهار هفته متوالى نبايد                 
  . كند ساعت تجاوز176از 

اضـافه بـر    % 35براى هر ساعت كار در شب تنها به كارگران غير نـوبتى             ـ    58ماده  
  .گيرد مزد ساعت كار عادى تعلق مى

  :در شرايط عادى ارجاع كار اضافى به كارگر با شرايط ذيل مجاز استـ  59ماده 
  الف ـ موافقت كارگر

  .اضافه بر مزد هر ساعت كار عادى % 40ب ـ پرداخت 
ـ   سـاعت در روز تجـاوز   4ساعات كار اضافى ارجاعى به كـارگران نبايـد از    تبصره 

  ).مگر در موارد استثنايى با توافق طرفين(نمايد
موضوع بند  (ارجاع كار با تشخيص كارفرما به شرط پرداخت اضافه كارى           ـ  60ماده  
و براى مدتى كه جهت مقابله با اوضاع و احوال ذيل ضرورت دارد مجـاز               ) 59ب ماده   

مگـر در   ( ساعت در روز خواهـد بـود         8ت و حداكثر اضافه كارى موضوع اين ماده         اس
  ).موارد استثنايى با توافق طرفين

 و يا ترميم خـسارتى كـه نتيجـه حـوادث            بينى  پيشـ جلوگيرى از حوادث قابل       الف
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  .مذكور است
ق ـ اعاده فعاليت كارگاه در صورتى كه فعاليت مذكور به علت بروز حادثه يا اتفا              ب  

 ديگـر قطـع شـده       بينـى   پيشطبيعى از قبيل، سيل، زلزله، و يا اوضاع و احوال غير قابل             
  .باشد

پس از انجام كار اضافى در موارد فـوق، كارفرمـا مكلـف اسـت حـداكثر                   ـ1تبصره  
 ساعت، موضوع را به اداره كارو امور اجتماعى اطالع دهد تا ضـرورت              48ظرف مدت   

  .كار اضافى و مدت آن تعيين شود
ضـرورت كـار اضـافى توسـط اداره كـار و امـور              تأييددر صـورت عـدم        ـ2تبصره  

اجتماعى محل، كار فرما مكلف به پرداخت غرامت و خسارت وارده به كـارگر خواهـد                
  .بود

ارجاع كار اضافى به كارگرانى كه كارهاى خطرناك و سخت و زيـان آور              ـ    61ماده  
  .دهند ممنوع است انجام مي

  ها ت و مرخصىمبحث سوم ـ تعطيال

  .باشد روز جمعه روز تعطيل هفتگى كارگران با استفاده از مزد مىـ  62ماده 
در امور مربوط به خدمات عمومى نظيـر آب، بـرق، اتوبوسـرانى و يـا در                   ـ1تبصره  

كارگاههايى كه حسب نوع يا ضرورت كار و يـا توافـق طـرفين، بـه طـور مـستمر روز                     
 روز در حكم روز تعطيل هفتگى خواهد بود و بـه            ديگرى براى تعطيل تعيين شودهمان    

  .هر حال تعطيل يك روز معين در هفته اجبارى است
كنند، در مقابـل عـدم    كارگرانى كه به هر عنوان به اين ترتيب روزهاى جمعه كار مى        

  .اضافه بر مزد دريافت خواهند كرد% 40استفاده از تعطيل روز جمعه 
ر در هفته كمتر از شـش روز باشـد، مـزد روز             در صورتى كه روزهاى كا      ـ2تبصره  

تعطيل هفتگى كارگر معادل يك ششم مجموع مزد يا حقوق دريـافتى وى در روزهـاى                
  .كار در هفته خواهد بود

 سـاعت كـار قـانونى       44 روز كـار در هفتـه و         5كارگاههايى كه با انجام       ـ3تبصره  
ك از دو روز تعطيـل هفتگـى     كنند، مزد هـر يـ       كارگرانشان از دو روز تعطيل استفاده مى      
  .برابر با مزد روزانه كارگران خواهد بود

نيـز جـزء   )  ارديبهـشت 11(عالوه بر تعطيالت رسمى كشور، روز كارگر  ـ    63ماده  
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  .آيد تعطيالت رسمى كارگران به حساب مي
 مرخصى استحقاقى ساالنه كارگران با استفاده از مـزد و احتـساب چهـار               ـ  64ماده  

 ايـام مرخـصى محـسوب       ءساير روزهاى تعطيـل جـز     .  يك ماه است   روز جمعه، جمعاً  
براى كار كمتر از يك سال مرخصى مزبور به نسبت مدت كار انجام يافتـه               . نخواهد شد 
  .شود محاسبه مى

 5مرخصى ساليانه كارگرانى كه به كارهاى سخت زيان آور اشتغال دارند            ـ    65ماده  
 االمكان در دونوبت و در پايان هر شش ماه          استفاده از اين مرخصى، حتى    . باشد  هفته مى 

  .گيرد كار صورت مى
  . روز از مرخصى ساالنه خود را ذخيره كند9تواند بيش از   نمىكارگرـ  66ماده 
هر كارگر حق دارد به منظور اداى فريضه حج واجب در تمام مدت كـار               ـ    67ماده  

ا مرخـصى بـدون     خويش فقط براى يك نوبت يك ماه به عنوان مرخصى اسـتحقاقى يـ             
  .حقوق استفاده نمايد

ميزان مرخصى استحقاقى كارگران فصلى بر حسب ماههاى كاركرد تعيين ـ  68ماده 
  .شود مى

در و  شـود     تاريخ استفاده از مرخصى با توافق كارگر و كارفرما تعيين مـى           ـ    69ماده  
م االجـرا   صورت اختالف بين كارگر و كارفرما نظر اداره كار و امور اجتماعى محـل الز              

  .است
ـ  و تمامى كارهايى كه همـواره حـضور   ) اى زنجيره( در مورد كارهاى پيوسته تبصره 

نمايـد، كارفرمـا مكلـف اسـت          حداقل معينى از كارگران در روزهاى كار را اقتـضا مـي           
جدول زمانى استفاده از مرخصى كارگران را ظرف سه ماه آخر هر سال براى سال بعـد                 

راى اسالمى كار يا انجمن صـنفى يـا نماينـده كـارگران اعـالم                شو تأييدتنظيم و پس از     
  .نمايد

  .شود مرخصى كمتر از يك روز كار جزء مرخصى استحقاقى منظور مىـ  70ماده 
در صورت فسخ يا خاتمه قرارداد كار يا بازنشستگى و از كارافتادگى كلى             ـ    71ماده  

استحقاقى كـارگر بـه وى و       كارگر و يا تعطيل كارگاه مطالبات مربوط به مدت مرخصى           
  .شود در صورت فوت او به ورثه او پرداخت مى

نحوه استفاده از مرخـصى بـدون حقـوق كـاگران و مـدت آن و شـرايط                  ـ    72ماده  
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برگشت آنها به كار پس از استفاده از مرخصى با توافق كتبى كارگر يا نماينده قانونى او                 
  .و كارفرما تعيين خواهد شد

ران در موارد ذيـل حـق برخـوردارى از سـه روز مرخـصى بـا                 كليه كارگ ـ  73ماده  
  :استفاده از مزد را دارند
  الف ـ ازدواج دايم

  .ب ـ فوت همسر، پدر، مادر، فرزندان
 اجتماعى، جـزء سـوابق      تأمين سازمان   تأييدمدت مرخصى استعالجى، با     ـ    74ماده  

  .كار و بازنشستگى كارگران محسوب خواهد شد

  كار زنانمبحث چهارم ـ شرايط 

انجام كارهاى خطرناك، سخت و زيان آور و نيز حمل بار بيشتر از حـد               ـ    75ماده  
. مجاز با دست و بدون استفاده از وسـايل مكـانيكى، بـراى كـارگران زن ممنـوع اسـت                   

ميزان اين قبيل موارد با پيشنهاد شورايعالى كار بـه تـصويب   و دستورالعمل و تعيين نوع  
  . خواهد رسيدوزير كار و امور اجتماعى

حتى االمكان  .  روز است  90مرخصى باردارى و زايمان كارگران زن جمعاً        ـ  76ماده  
براى زايمان توأمان   .  روز از اين مرخصى بايد پس از زايمان مورد استفاده قرار گيرد            45
  .شود  روز به مدت مرخصى اضافه مى14

گـردد و     ق خود باز مى   پس از پايان مرخصى زايمان، كارگر زن به كار ساب           ـ1تبصره  
  .شود  اجتماعى جزء سوابق خدمت وى محسوب مىتأمين سازمان تأييداين مدت با 

 اجتماعى پرداخـت    تأمينحقوق ايام مرخصى زايمان طبق مقررات قانون          ـ2تبصره  
  .خواهد شد

 اجتمـاعى، نـوع كـار       تـأمين  در مواردى كه به تشخيص پزشك سازمان         ـ  77 ماده  
 خطرناك يا سخت تشخيص داده شود، كارفرما تا پايان دوره باردارى            براى كارگر باردار  

  .نمايد وى، بدون كسر حق السعى كار مناسبتر و سبكترى به او ارجاع مي
در كارگاههايى كه داراى كـارگر زن هـستند كارفرمـا مكلـف اسـت بـه                 ـ    78ماده  

 فرصـت شـير   مادران شيرده تا پايان دو سالگى كودك پس از هر سه ساعت، نيم ساعت         
شـود و همچنـين كارفرمـا         اين فرصت جزء ساعات كار آنان محـسوب مـى         . دادن بدهد 

مكلف است متناسب با تعداد كودكان و با در نظر گرفتن گروه سنى آنها مراكـز مربـوط                  



  

  
  349) ـ قوانين1(قوانين و مقررات مرتبط :                                                                                 بخش دوم

  

 

  .را ايجاد نمايد...) از قبيل شير خوارگاه، مهد كودك و(به نگهدارى كودكان 
ـ  ط تاسيس و اداره شير خوارگاه و مهد كودك توسـط  نامه اجرايى، ضواب  آيينتبصره 

مور اجتماعى به مرحلـه     اسازمان بهزيستى كل كشور تهيه و پس از تصويب وزير كار و             
  .شود اجراء گذاشته مى

  مبحث پنجم ـ شرايط كار نوجوانان

  . سال تمام ممنوع است15  ازبه كار گماردن افراد كمترـ  79ماده 
شود   سال تمام باشد، كارگر نوجوان ناميده مى18 تا15بين گارگرى كه سنش ـ  80ماده 

  . اجتماعى مورد آزمايشهاى پزشكى قرار گيردتأمينو در بدو استخدام بايد توسط سازمان 
آزمايشهاى پزشكى كارگر نوجوان،حداقل بايد سالى يك بار تجديد شود          ـ    81ماده  

 درباره تناسب نـوع كـار       پزشك. و مدارك مربوط در پرونده استخدامى وى ضبط گردد        
كنـد و چنانچـه كـار مربـوط را نامناسـب بدانـد                با توانايى كارگر نوجوان اظهار نظر مى      

  .كارفرما مكلف است در حدود امكانات خود شغل كارگر را تغيير دهد 
ساعات كار روزانه كـارگر نوجـوان، نـيم سـاعت كمتـر از سـاعات كـار                  ـ  82ماده  

تفاده از اين امتياز بـا توافـق كـارگر و كارفرمـا تعيـين         ترتيب اس . معمولى كارگران است  
  .خواهد شد

ارجاع هر نوع كار اضافى و انجام كـار در شـب و نيـز ارجـاع كارهـاى                   ـ    83ماده  
سخت و زيان آور و خطرناك و حمل بار با دست، بيش از حد مجاز و بدون استفاده از                   

  .وسايل مكانيكى براى كارگر نوجوان ممنوع است
ا شـرايطى كـه كـار در آن         ي در مشاغل و كارهايى كه به علت ماهيت آن           ـ 84ماده  
شود براى سالمتى يا اخالق كارآموزان و نوجوانان زيان آور است، حداقل سن               انجام مى 

  .تشخيص اين امر با وزارت كار و امور اجتماعى است.  سال تمام خواهد بود18كار 
 اشت كاردحفاظت فنى و به: فصل چهارم  

  ول ـ كلياتمبحث ا

براى صيانت نيروى انسانى و منابع مادى كشور رعايت دسـتورالعملهايى           ـ    85ماده  
و وزارت بهداشـت،    )  حفاظـت فنـى    تأمينجهت  (كه از طريق شورايعالى حفاظت فنى       

 بهداشت كـار    تأميناى و     جهت جلوگيرى از بيماريهاى حرفه    (درمان و آموزش پزشكى     
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، بـراى كليـه كارگاههـا، كارفرمايـان، كـارگران و            شـود   تدوين مـى  ) و كارگر محيط كار   
  .كارآموزان الزامى است

ـ   كارگاههاى خانوادگى نيز مشمول مقررات ايـن فـصل بـوده و مكلـف بـه      تبصره 
  .باشند رعايت اصول فنى و بهداشت كار مى

ى حفاظت فنى ها  هنام شورايعالى حفاظت فنى مسوول تهيه موازين و آيين   ـ    86ماده  
  :گردد از اعضاء ذيل تشكيل مىباشد و  مى

  ـ وزير كار و امور اجتماعى يا معاون او كه رئيس شورا خواهد بود1
  ـ معاون وزارت صنايع2
  ـ معاون وزارت صنايع سنگين3
  ـ معاون وزارت كشاورزى4
  ـ معاون وزارت نفت5
  ـ معاون وزارت معادن و فلزات6
  ـ معاون وزارت جهاد سازندگى7
  ت محيط زيستـ رئيس سازمان حفاظ8
  ى فنى ها  هـ دو نفر از استادان با تجربه دانشگاه در رشت9

  ـ دو نفر از مديران صنايع 10
  ـ دو نفر از نمايندگان كارگران11
  .امور اجتماعى كه دبير شورا خواهد بود و ـ مدير كل بازرسى كار وزارت كار 12

عى رسيده و شـورا در      پيشنهادات شورا به تصويب وزير كار و امور اجتما          ـ1تبصره  
ى مربوط به حفاظت فنى كـارگران در        ها    هنام  تواند براى تهيه طرح آيين      مى صورت لزوم 

ى تخصـصى مركـب از      هـا     همحيط كار و انجام ساير وظـايف مربـوط بـه شـورا، كميتـ              
  .كارشناسان تشكيل دهد

 وزير  نامه داخلى شورا با پيشنهاد شورايعالى حفاظت فنى به تصويب           آيين  ـ2تبصره  
  .كار و امور اجتماعى خواهد رسيد

انتخاب اساتيد دانشگاه، نمايندگان كارگران و نماينـدگان مـديران صـنايع        ـ3تبصره  
مطابق دستورالعملى خواهد بود كه توسط شورايعالى حفاظت فنى تهيـه و بـه تـصويب                

  .وزير كار و امور اجتماعى خواهد رسيد
واهند كارگاه جديدى احداث نماينـدو       اشخاص حقيقى و حقوقى كه بخ      ـ  87ماده  
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ى سـاختمانى و    هـا     ههاى موجود را توسعه دهند، مكلفند بدواً برنامه كار و نقش           يا كارگاه 
 در امر حفاظت فنى و بهداشت كار، براى اظهار          بينى  پيشطرحهاى مورد نظررا از لحاظ      

 امـور اجتمـاعى     وزارت كار و  .  به وزارت كار و امور اجتماعى ارسال دارند        تأييدنظر و   
بهـره بـردارى از     . موظف است نظـرات خـود را ظـرف مـدت يـك مـاه اعـالم نمايـد                  

  .كارگاههاى مزبور منوط به رعايت مقررات حفاظتى و بهداشتى خواهد بود
اشخاص حقيقى يا حقـوقى كـه بـه سـاخت يـا ورود و عرضـه ماشـين                   ـ    88ماده  

  .باشند سب مىد ايمنى و حفاظتى منارپردازند مكلف به رعايت موا مى
، ابـزار و    هـا     هدسـتگا كارفرمايان مكلفند پيش از بهره بردارى از ماشـينها،          ـ    89ماده  

ى مصوب شورايعالى حفاظـت فنـى ضـرورى         ها    هنام  لوازمى كه آزمايش آنها مطابق آيين     
 تأييــدشــناخته شــده اســت آزمايــشهاى الزم را توســط آزمايــشگاهها و مراكــز مــورد  

نجام داده و مدارك مربوطه را حفـظ و يـك نـسخه از آنهـا را                 شورايعالى حفاظت فنى ا   
  .براى اطالع به وزرات كار و امور اجتماعى ارسال نمايند

كليه اشخاص حقيقى يا حقوقى كه بخواهند لوازم حفاظت فنى و بهداشتى   ـ  90ماده  
 ى آن بـه   هـا     هرا وارد يا توليد كنند، بايد مشخصات وسايل را حسب مورد همراه با نمون             

وزارت كار و امور اجتماعى و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى ارسال دارنـد               
  .و به ساخت يا وارد كردن اين وسايل اقدام نمايند

 اين قانون مكلفنـد     85كارفرمايان و مسئوالن كليه واحدهاى موضوع ماده        ـ    91ماده  
و بهداشـت   حفاظت و سالمت    تأمينبراساس مصوبات شوراى عالى حفاظت فنى براى        

كارگران در محيط كار، وسـايل و امكانـات الزم را تهيـه و در اختيـار آنـان قـرارداده و                    
چگونگى كاربرد وسايل فوق الذكر را به آنان بياموزند و در خصوص رعايـت مقـررات                

افراد مـذكور نيـز ملـزم بـه اسـتفاده و نگهـدارى از               . حفاظتى و بهداشتى نظارت نمايند    
  .باشند ى مربوط كارگاه مىها تى فردى و اجراى دستورالعملوسايل حفاظتى و بهداش

 اين قانون كه شاغلين در آنها به اقتـضاى          85كليه واحدهاى موضوع ماده     ـ    92ماده  
نوع كار در معرض بروز بيماريهاى ناشى از كار قرار دارند بايد براى همه افراد مـذكور                 

ط مراكـز بهداشـتى درمـانى از     پرونده پزشكى تشكيل دهند و حداقل سالى يك بار توس         
  .آنها معاينه و آزمايشهاى الزم به عمل آورندو نتيجه را در پرونده مربوط ضبط نمايند

 چنانچه با تشخيص شوراى پزشكى نظر داده شود كه فرد معاينـه شـده بـه                 1ـ تبصره
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بيمارى ناشى از كار مبتال يا در معرض ابتال باشد كارفرما و مـسئولين مربوطـه مكلفنـد                  
كار او را بر اساس نظريه شوراى پزشكى مذكور بدون كاهش حق الـسعى، در قـسمت                 

  .مناسب ديگرى تعيين نمايند
اجتمـاعى مكلـف     مورادر صورت مشاهده چنين بيمارانى، وزارت كار و           ـ2تبصره  

  . مجدد شرايط فنى و بهداشت و ايمنى محيط كار خواهد بودتأييدبه بازديد و 
لب مشاركت كارگران و نظارت بـر حـسن اجـراى مقـررات             به منظور ج  ـ    93ماده  

حفاظتى و بهداشتى در محيط كار و پيشگيرى از حوادث و بيماريها، در كارگاههايى كه               
وزارت كاروامور اجتمـاعى و وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـكى ضـرورى                 

  .تشخيص دهند كميته حفاظت فنى و بهداشت كار تشكيل خواهد شد
اى   يته مذكور از افراد متخصص در زمينه حفاظت فنى و بهداشت حرفه           كم  ـ1تبصره  

شود و از بين اعضاء دو نفر شـخص واجـد شـرايطى كـه            و امور فنى كارگاه تشكيل مى     
 و بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـكى          امور اجتماعى ى كار و    ها    ه وزارتخان تأييدمورد  

 ميان كميتـه مـذكور بـا كارفرمـا و      گردند كه وظيفه شان برقرارى ارتباط       باشند تعيين مى  
  .باشد وزارت كارو امور اجتماعى و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى مى

نحوه تشكيل و تركيب اعضا بر اساس دستورالعملهايى خواهـد بـود كـه                ـ2تبصره  
توسط وزارت كار و امور اجتماعى و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى تهيه و               

  .دابالغ خواهد ش
در مواردى كه يك يا چند نفر از كارگران يا كاركنان واحـدهاى موضـوع   ـ    94ماده  

 اين قانون امكان وقوع حادثه يا بيمـارى ناشـى از كـار را در كارگـاه يـا واحـد             85ماده  
توانند مراتب را به كميته حفاظت فنـى و بهداشـت كـار يـا                  نمايند مى  بينى  پيشمربوطه  

كار اطالع دهند و اين امر نيز بايستى توسط فرد مطلـع            مسئول حفاظت فنى و بهداشت      
  .شود ثبت گردد شده در دفترى كه به همين منظور نگهدارى مى

ـ  ق قـ چنانچه كارفرما يا مسئول واحد، وقوع حادثه يا بيمارى ناشى از كـار را مح  تبصره 
رين نداند موظف است در اسرع وقت موضوع را همراه با داليل و نظرات خود بـه نزديكتـ                 

 مذكور موظف است    امور اجتماعى اداره كار و    .  محل اعالم نمايد   امور اجتماعى  و اداره كار 
  .ام الزم را معمول نمايدددر اسرع وقت توسط بازرسين كار به موضوع رسيدگى و اق

مسئوليت اجراى مقررات و ضوابط فنى و بهداشت كار بر عهده كارفرمـا             ـ    95ماده  
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هرگاه بر اثـر    .  اين قانون خواهد بود    85 ذكر شده در ماده      يا مسئولين واحدهاى موضوع   
اى رخ دهـد،      عدم رعايت مقررات مذكور از سوى كارفرما يا مـسؤولين واحـد، حادثـه             

شخص كارفرما يا مسؤول مذكور از نظر كيفرى و حقوقى و نيز مجازاتهـاى منـدرج در                 
  .اين قانون مسؤول است

 ايـن قـانون موظفنـد كليـه         85موضوع ماده   كارفرمايا مسئوالن واحدهاى      ـ1تبصره  
   امور اجتماعىاى كه فرم آن از طريق وزارت كار و  حوادث ناشى از كار را در دفتر ويژه

ـ      اعالم مى  امـور   اطـالع اداره كـار و   هگردد ثبت و مراتب را سريعاً به صورت كتبى ب
  . محل برساننداجتماعى

 ايـن قـانون بـراى       85وضـوع مـاده     چنانچه كارفرما يا مديران واحدهاى م      ـ2تبصره  
حفاظت فنى و بهداشت كار، وسـايل و امكانـات الزم را در اختيـار قـرار داده باشـندو                    
كارگر با وجود آموزشهاى الزم و تذكرات قبلى بدون توجه به دستورالعمل و مقـررات                

در صـورت بـروز     . كارفرمـا مـسئوليتى نخواهـد داشـت       ،  موجود از آنها استفاده ننمايـد     
  .ف، راى هيات حل اختالف نافذ خواهد بوداختال

  مبحث دوم ـ بازرسى كار

به منظور اجراى اين قانون و ضـوابط حفاظـت فنـى، اداره كـل بازرسـى         ـ    96ماده  
ـ نظارت بـر اجـراى       الف :شود    با وظايف ذيل تشكيل مى      امور اجتماعى وزارت كار و    

 به كارهاى سـخت و زيـان        مقررات ناظر به شرايط كار به ويژه مقررات حمايتى مربوط         
  .آور و خطرناك، مدت كار،مزد، رفاه كارگر، اشتغال زنان و كارگران نوجوان

 و دسـتورالعملهاى    هـا     هنامـ   ـ نظارت بر اجراى صحيح مقررات قانون كار و آيين          ب
  .مربوط به حفاظت فنى

 ـ آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنى و راهنمايى كارگران، كارفرمايان و كليـه              ج
افرادى كه در معرض صدمات و ضايعات ناشى از حوادث و خطرات ناشى از كار قرار                

  .دارند
دـ بررسى و تحقيق پيرامون اشكاالت ناشى از اجراى مقررات حفاظت فنى و تهيـه               

هاى مربوط به موارد مذكور، مناسـب        ها و دستورالعمل   پيشنهاد الزم جهت اصالح ميزان    
  .وژىهاى تكنول با تحوالت و پيشرفت

هـاى مـشمول و تجزيـه و تحليـل      ـ رسيدگى به حوادث ناشى از كـار در كارگـاه            ه
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  .عمومى و آمارى اين گونه موارد به منظور پيشگيرى حوادث
، كنتـرل،   ريـزى   برنامـه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى مسؤول          ـ1تبصره  

و موظـف اسـت   ارزشيابى و بازرسى در زمينه بهداشـت كـار و درمـان كـارگرى بـوده                
  .اقدامات الزم را در اين زمينه به عمل آورد

بازرسى به صورت مستمر، همراه با تذكر اشكاالت و معايب و نواقص و               ـ2تبصره  
  .در صورت لزوم تقاضاى تعقيب متخلفان در مراجع صالح انجام گيرد

ى آموزش نظـرى    ها    هدوراشتغال در سمت بازرسى كار منوط به گذراندن         ـ  97ماده  
  .و علمى در بدو استخدام است

ـ  نامه شرايط استخدام بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار با پيشنهاد   آيينتبصره 
مشترك وزارت كار و امـر اجتمـاعى، وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـكى و                   

اين شرايط بـه    .  به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد       و استخدامي  سازمان امور ادارى  
 كنـد و آنهـا را از        تأمينن خواهد شد كه ثبات و استقالل شغلى بازرسان را           نحوى تدوي 

  .هر نوع تعرض مصون بدارد
بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار در حدود وظـايف خـويش حـق     ـ    98ماده  

 ايـن   85دارند بدون اطالع قبلى در هر موقع از شبانه روز به مؤسـسات مـشمول مـاده                  
د بـه دفـاتر و مـدارك مربوطـه در           نـ توان  مى رسى بپردازند و نيز   قانون وارد شده و به باز     

  .موسسه مراجعه و در صورت لزوم از تمام يا قسمتى از آنها رونوشت تحصيل نمايند
ـ   ورود بازرسان كار به كارگاههاى خانوادگى منوط به اجـازه كتبـى دادسـتان    تبصره 

  .محل خواهد بود
اشت كار حق دارنـد بـه منظـور اطـالع از             بازرسان كار و كارشناسان بهد    ـ    99ماده  

باشند و يا در انجام كار مـورد اسـتفاده            تركيبات موادى كه كارگران با آنها در تماس مى        
اى كه براى آزمايش الزم است در مقابل رسيد، نمونه بگيرنـد و               گيرند، به اندازه    قرار مى 

  .به روساى مستقيم خود تسليم نمايند
ـ  اى خواهـد   نامـه  وط به چگونگى بازرسى كار مطابق آيـين  ساير مقررات مربتبصره 

بود كه با پيشنهاد شورايعالى حفاظت فنى و بهداشت كار حسب مورد به تصويب وزيـر     
  .كار و امور اجتماعى و وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى خواهد رسيد

ويـژه  اى، داراى كـارت       كليه بازرسان كار و كارشناسان بهداشـت حرفـه        ـ    100ماده  
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حسب مورد با امضاء وزير كار و امور اجتماعى يـا وزيـر بهداشـت، درمـان و آمـوزش             
پزشكى هستند كه هنگام بازرسى بايد همراه آنها باشد و در صـورت تقاضـاى مقامـات                 

  .رسمى يا مسئولين كارگاه ارائه شود
 گزارش بازرسان كار و كارشناسان بهداشـت كـار در مـوارد مربـوط بـه          ـ 101 ماده

  .دود وظايف و اختياراتشان درحكم گزارش ضابطين دادگسترى خواهد بودح
تواننـد بـه عنـوان مطلـع و           بازرسان كار و كارشناسان بهداشـت كـار مـى           ـ1تبصره  

  .كارشناس در جلسات مراجع حل اختالف شركت نمايند
 مراجع  گيرى  تصميمتوانند در     بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار نمى        ـ2تبصره  

يى كه قبال به عنوان بازرس در مـورد آنهـا اظهـار نظـر               ها    هحل اختالف نسبت به پروند    
  .اند، شركت كنند كرده

توانند در كارگاهى اقـدام بـه         بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار نمى      ـ  102ماده  
بازرسى نمايند كه خود يا يكى از بستگان نسبى آنها تا طبقه سوم و يـا يكـى از اقربـاى                     

  .ى درجه اول ايشان به طور مستقيم در آن ذينفع باشندسبب
بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار حق ندارند در هيچ مـورد حتـى              ـ    103ماده  

پس از بركنارى از خدمت دولت اسرار و اطالعات را كه بـه مقتـضاى شـغل خـود بـه                     
د تخلف را گوشـزد     اند و يا نام اشخاص را كه به آنان اطالعاتى داده يا موار              دست آورده 

  .اند، فاش نمايند كرده
ـ  متخلفين از مقررات اين ماده مشمول مجازاتهـاى مقـرر در قـوانين مربـوط      تبصره 
  .خواهند بود

كارفرمايان و ديگر كسانى كـه مـانع ورود بازرسـان كـار و كارشناسـان                ـ    104ماده  
وظيفه ايشان شوند   بهداشت كار به كارگاههاى مشمول اين قانون گردند و يا مانع انجام             

يا از دادن اطالعات و مدارك الزم به آنان خوددارى نمايند، حسب مورد به مجازاتهـاى                
  .مقرر در اين قانون محكوم خواهند شد

هرگاه در حين بازرسى، به تشخيص بازرس كـار ياكارشـناس بهداشـت             ـ    105ماده  
، بـازرس كـار يـا      اى احتمال وقوع حادثه و يـا بـروز خطـر در كارگـاه داده شـود                  حرفه

 به كار فرما يا نماينده او     كتباًاى مكلف هستند مراتب را فوراً و          كارشناس بهداشت حرفه  
  .و نيز به رئيس مستقيم خود اطالع دهند

وزارت كــار و امــور اجتمــاعى و وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش   -1تبــصره 



  

  
   356  مجموعه كامل قوانين و مقررات تأمين اجتماعي     

  

اى از دادسـراى      همورد گزارش بازرسان كار و كارشناسان بهداشت حرف       حسب  پزشكى،  
عمومى محل و در صورت عدم تشكيل دادسرا از دادگاه عمومى محل تقاضـا خواهنـد                

دادسـتان  .  قرار تعطيل و الك و مهر تمام يا قسمتى از كارگـاه را صـادر نمايـد                 اًكرد فور 
  .بالفاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذكور پس از ابالغ قابل اجراست

ط مرجع مزبور در صورتى صادر خواهد شد كه بازرس كـار            دستور رفع تعطيل توس   
اى و يا كارشناسان ذيربط دادگسترى رفع نواقص و معايـب             يا كارشناس بهداشت حرفه   

  . نموده باشندتأييدموجود را 
شـود مـزد      كارفرما مكلف است در ايامى كه به علت فوق كار تعطيل مـى             -2تبصره  

  .كارگران كارگاه را بپردازد
متضرران از قرارهاى موضوع اين ماده در صورت اعتـراض بـه گـزارش                ـ3تبصره  

توانند از مراجع مزبور،      اى و تعطيل كارگاه مى      بازرس كار و يا كارشناس بهداشت حرفه      
به دادگاه صالح شكايت كنند و دادگاه مكلف است بـه فوريـت و خـارج از نوبـت بـه                     

  .جراستتصميم دادگاه قطعى و قابل ا. موضوع رسيدگى نمايد
ى اجرايى مربوط بـه ايـن فـصل بـه پيـشنهاد             ها    هنام  دستورالعملها و آيين  ـ    106ماده  

مشترك وزارت كار و امور اجتماعى و وزارت بهداشـت، درمـان آمـوزش پزشـكى بـه                  
  .تصويب هيات وزيران خواهد رسيد

  موزش و اشتغالآفصل پنجم ـ  

  مبحث اول ـ كارآموز و مراكز كار آموزى

  آموزىـ مراكز كار1
در اجراى اهداف قـانون اساسـى و بـه منظـور اشـتغال مولـد و مـستمر        ـ   107ماده  

جويندگان كار و نيز باال بردن دانش فنى كارگران، وزارت كار و امور اجتمـاعى مكلـف           
  .است امكانات آموزشى الزم را فراهم سازد

ـ   وزارت كار و  و سازمانهاى ذينفع موظف به همكاريهاى الزم باها  ه وزارتخانتبصره 
  .باشند امور اجتماعى مى

 وزارت كار و امور اجتماعى موظف است بر حسب نياز و با توجـه بـه                 ـ    108ماده  
استقرار نوع صـنعت موجـود در نقـاط مختلـف كـشور بـراى ايجـاد و توسـعه مراكـز                      

  :كارآموزى ذيل در سطوح مختلف مهارت اقدام نمايد
  . كارگران و كارجويان غير ماهرالف ـ مراكز كارآموزى پايه براى آموزش
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هاى موردى براى بازآموزى، ارتقـاء   ب ـ مراكز كارآموزى تكميل مهارت و تخصص 
هاى پيشرفته به كارگران و كارجويان نيمه ماهر، ماهر و مربيان            مهارت و تعليم تخصص   

  اى  آموزش حرفه
  ج ـ مراكز تربيت مربى براى آموزش مربيان مراكز كارآموزى

 و سازمانهاى   ها    هكارآموزى خاص معلولين و جانبازان با همكارى وزارتخان       دـ مراكز   
  ...)آموزش پزشكى، بنياد شهيد، بنياد جانبازان وو مانند وزارت بهداشت، درمان (ذيربط 

 اين قـانون از نظـر مـالى و ادارى بـا             108مراكز آموزش مذكور در ماده      ـ    109ماده  
مستقل زير نظر  وزارت كار و امـور اجتمـاعى           رعايت قانون محاسبات عمومى به طور       

  .اداره خواهند شد
زش وواحدهاى صنعتى، توليدى و خدماتى به منظور مشاركت در امر آمـ           ـ    110ماده  

كارگر ماهر و نيمه ماهر مورد نياز خويش مكلفند نسبت به ايجاد مراكز كارآموزى جوار           
ارت كار و امور اجتماعى به عمـل        هاى الزم را با وز     كارگاه و يا بين كارگاهى، همكاري     

  .آورند
وزارت كار و امور اجتماعى، استانداردها و جزوات مربوط به امر آموزش              -1تبصره  

 تـأمين در مراكز كارآموزى جوار كارگاه و بـين كارگـاهى را تهيـه و در مـورد تعلـيم و                  
  .نمايد مربيان مراكز مزبور اقدام مي

زى جـوار كارگـاه و   وبوط به ايجاد مراكز كارآم دستورالعملها و مقررات مر    ـ2تبصره  
بين كارگاهى بر حسب مورد به پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعى بـه تـصويب هيـات                  

  .وزيران خواهد رسيد
عالوه بر تشكيل مراكز كارآموزى توسـط وزارت كـار و امـور اجتمـاعى،     ـ 111ماده  

 يا حرفـه معـين، بـه وسـيله          اى آزاد نيز به منظور آموزش صنعت        آموزشگاه فنى و حرفه   
اشخاص حقيقى يا حقوقى، با كسب پروانـه از وزارت كـار و امـور اجتمـاعى تأسـيس                   

  .شود مى
ـ  نامه مربوط به تشخيص صالحيت فنى و مؤسـسات كـارآموزى آزاد و     آيينتبصره 

صالحيت مسوول و مربيان و نيز نحوه نظارت وزارت كـار و امـور اجتمـاعى بـر ايـن                    
  .هاد وزير كار و امور اجتماعى به تصويب هيات وزيران خواهد رسيدمؤسسات با پيشن

  ـ كارآموز و قرار داد كارآموزى2
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  :شود از لحاظ مقررات اين قانون، كارآموز به افراد ذيل اطالق مىـ 112ماده 
الف ـ كسانى كه فقط براى فراگرفتن حرفه خاص، بازآموزى يا ارتقاء مهارت بـراى   

  .نندبي ميهاى آزاد آموزش  رآموزى و يا آموزشگاهمدت معين در مراكز كا
اى خـاص،   ب ـ افرادى كه به موجب قرارداد كارآموزى به منظور فرا گرفتن حرفـه  

براى مدت معين كه زايد بر سه سال نباشد، در كارگاهى معين به كارآموزى توام با كـار                  
 سال تمام بيـشتر     18ز   سال كمتر نبوده و ا     15اشتغال دارند، مشروط بر آنكه سن آنها از         

  .نباشد
كارآموزان بند الف ممكن است كارگرانى باشند كـه مطـابق توافـق كتبـى                 ـ1تبصره  

شوند و يا داوطلبانى باشـند كـه شـاغل             با كارفرما به مراكز كارآموزى معرفى مى       همنعقد
  .نمايند نيستند و راساً به مراكز كارآموزى مراجعه مى

وط بــه شــرايط پــذيرش، حقــوق و تكــاليف دوره دســتورالعملهاى مربــ  -2تبــصره 
با پيشنهاد شورايعالى كار، به تصويب وزير كارو       » ب«كارآموزى داوطلبان مذكور در بند      

  .رسد  ميامور اجتماعى
 براى كارآموزى در يكـى      112كارگران شاغلى كه مطابق تبصره يك ماده        ـ  113ماده  

  :ر برخوردار خواهند بودشوند، از حقوق زي از مراكز كارآموزى پذيرفته مى
شود و اين مدت از هـر   الف ـ رابطه استخدامى كارگر در مدت كارآموزى قطع نمى 

  شود لحاظ جزء سوابق كارگر محسوب مى
  .ب ـ مزد كارگر در مدت كارآموزى از مزد ثابت و يا مزد مبنا كمتر نخواهد بود

بـران هزينـه زنـدگى و    يى كه بـراى ج ها  هج ـ مزاياى غير نقدى، كمكها و فوق العاد 
شود در دوره كارآموزى كماكـان پرداخـت          مسئوليتهاى خانوادگى به كارگر پرداخت مى     

  .خواهد شد
چنانچه كارفرما قبل از پايان مدت، بدون دليل موجه مانع ادامه كارآموزى شـود و از   

تواند به مراجع حل اختالف منـدرج         مى اين طريق خسارتى به كارگر وارد گردد، كارگر       
  .در اين قانون مراجعه و مطالبه خسارت نمايد

 براى كارآموزى در يكى از مراكز       112ماده  ) 1(كارگرى كه مطابق تبصره   ـ    114ماده  
  :شود مكلف است پذيرفته مىكارآموزي 

ى هـا   هالف ـ تا پايان مدت مقرر به كـارآموزى بپـردازد و بـه طـور مـنظم در برنامـ       
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ى واحد آموزشى را مراعـات نمايـد و         ها    هنام  يينكارآموزى شركت نموده و مقررات و آ      
  .دوره كارآموزى را با موفقيت به پايان برساند

ب ـ پس از طى دوره كارآموزى، حداقل دو برابر مدت كارآموزى در همان كارگـاه   
  .به كار اشتغال ورزد

ـ   در صورتى كه كارآموز پس از اتمـام كـارآموزى حاضـر بـه ادامـه كـار در       تبصره 
تواند براى مطالبه خسارت منـدرج در قـرارداد كـارآموزى بـه               مى نباشد، كارفرما كارگاه  

  .مراجع حل اختالف موضوع اين قانون مراجعه و تقاضاى دريافت خسارت نمايد
، تابع مقررات مربوط به كارگران     112ماده  » ب«كارآموزان مذكور در بند     ـ    115ماده  

 خواهند بود ولى ساعت كار آنان از شـش           اين قانون  84 الى   79نوجوان مذكور در مواد     
  .ساعت در روز تجاوز نخواهد كرد

  :قرارداد كارآموزى عالوه بر مشخصات طرفين بايد حاوى مطالب ذيل باشدـ  116ماده 
  الف ـ تعهدات طرفين

  ب ـ سن كارآموز
  ج ـ مزد كارآموز
  د ـ محل كارآموز

  داده خواهد شد ـ حرفه يا شغلى كه طبق استاندارد مصوب، تعليم   ه
  )در صورت لزوم(و ـ شرايط فسخ قرارداد 

ز ـ هر نوع شرط ديگرى كه طرفين در حدود مقررات قانونى ذكر آن را در قـرارداد   
  .الزم بدانند

 80موضـوع مـاده     ( سال تمام    18كارآموزى توأم با كار نوجوانان تا سن        ـ    117ماده  
يى آنان خارج نبوده و براى سالمت       در صورتى مجاز است كه از حدود توانا       ) اين قانون 

  .و رشد جسمى و روحى آنان مضر نباشد
مراكز كارآموزى موظفند براى آموزش كارآموز، وسائل و تجهيـزات كـافى   ـ   118ماده  

را مطابق استانداردهاى آموزشى وزارت كار و امور اجتماعى در دسترس وى قرار دهند و               
همچنين مراكز مذكور بايـد بـراى       . ه او بياموزند  به طور منظم و كامل، حرفه مورد نظر را ب         

  . سالمت و ايمنى كارآموز در محيط كارآموزى امكانات الزم را فراهم آورندتأمين
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  مبحث دوم ـ اشتغال

وزارت كار و امور اجتماعى موظف است نسبت به ايجاد مراكز خدمات            ـ    119ماده  
كور موظفند تا ضـمن شناسـايى       مراكز خدمات مذ  . اشتغال در سراسر كشور اقدام نمايد     

هاى اشتغال نسبت به ثبت نام و معرفـى           براى فرصت  ريزى  برنامهى ايجاد كار و     ها    هزمين
و يا معرفى بـه مراكـز توليـدى،         ) درصورت نياز به آموزش   (بيكاران به مراكز كارآموزى     

  .صنعتى، كشاورزى و خدماتى اقدام نمايند
كز استانها موظـف بـه ايجـاد دفتـرى تحـت            مراكز خدمات اشتغال در مرا      ـ1تبصره  

 و حمايت از اشتغال معلـولين خواهنـد بـود و كليـه مؤسـسات                ريزى  برنامهعنوان دفتر   
  .باشند مذكور در اين ماده موظف به همكارى با دفاتر مزبور مى

توليدى، كـشاورزى،   (ى تعاونى   ها  شركتدولت موظف است تا در ايجاد         ـ2تبصره  
لولين را از طريق اعطـاى وامهـاى قـرض الحـسنه دراز مـدت و                ، مع )صنعتى و توزيعى  

آموزشهاى الزم و برقرارى تسهيالت انجام كار و حمايت از توليديا خدمات آنان مـورد               
حمايت قرارداده و نسبت به رفع موانع معمـارى در كليـه مراكـز موضـوع ايـن مـاده و                     

  .يابند اقدام نمايد  كه معلولين در آنها حضور مىها  هتبصر
ى الزم را در جهـت      هـا     هنامـ   وزارت كار و امور اجتماعى مكلف است تا آيـين           ـ3تبصره  

برقرارى تسهيالت رفاهى مورد نياز معلولين شاغل در مراكز انجام كار با نظر خواهى از جامعه             
  .معلولين ايران و سازمان بهزيستى كشور تهيه و به تصويب وزير كار و امور اجتماعى برساند

  م ـ اشتغال اتباع بيگانهمبحث سو

توانند در ايران مشغول به كار شوند مگر آنكه اوال داراى             اتباع بيگانه نمى  ـ    120ماده  
ى مربوطه، پروانـه  ها  هنام رواديد ورود با حق كار مشخص بوده ثانياً مطابق قوانين و آيين     

  .كار دريافت دارند
  .باشند مى ن120 اتباع بيگانه ذيل مشمول مقررات ماده تبصره ـ

 در خـدمت ماموريتهـاى ديپلماتيـك و كنـسولى     اًاى كـه منحـصر   الف ـ اتباع بيگانه 
  . وزارت امور خارجهتأييدهستند با 

 تأييـد ب ـ كاركنان و كارشناسان سازمان ملل متحد و سازمانهاى وابسته به آنهـا بـا    
  .وزارت امور خارجه



  

  
  361) ـ قوانين1(قوانين و مقررات مرتبط :                                                                                 بخش دوم

  

 

 تأييـد معاملـه متقابـل و   ج ـ خبرنگاران خبرگزاريها و مطبوعات خارجى بـه شـرط    
  .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى

وزارت كار و امور اجتماعى با رعايت شرايط ذيل در صـدور رواديـد بـا              ـ  121ماده  
  :كرد حق كار مشخص براى اتباع بيگانه موافقت و پروانه كار صادر خواهد

ايرانـى  الف ـ مطابق اطالعات موجود در وزارت كار و امور اجتماعى در ميان اتباع  
  .آماده به كار افراد داوطلب واجد تحصيالت و تخصص مشابه وجود نداشته باشد

ب ـ تبعه بيگانه داراى اطالعات و تخصص كافى براى اشتغال بـه كـار مـورد نظـر      
  .باشد

ج ـ از تخصص تبعه بيگانه براى آموزش و جايگزينى بعدى افـراد ايرانـى اسـتفاده     
  .شود

ـ  ضوابط مربوط . در اين ماده با هيات فنى اشتغال است احراز شرايط مندرج تبصره 
به تعداد اعضاء و شرايط انتخـاب آنهـا و نحـوه تـشكيل جلـسات هيـات، بـه موجـب                      

اى خواهد بود كه با پيشنهاد وزارت كار و امور اجتمـاعى بـه تـصويب هيـات                    نامه  آيين
  .رسد وزيران مي

 به صدور، تمديد و تجديـد       تواند نسبت   مى وزارت كار و امور اجتماعى    ـ    122ماده  
  :پروانه كار افراد ذيل اقدام نمايد

  .اى كه حداقل ده سال مداوم در ايران اقامت داشته باشد الف ـ تبعه بيگانه
  . همسر ايرانى باشد داراياى كه ب ـ تبعه بيگانه

 كشورهاى اسالمى و پناهندگان سياسى بـه  اًج ـ مهاجرين كشورهاى بيگانه خصوص 
ى ها    هرت معتبر مهاجرت و يا پناهندگى و پس از موافقت كتبى وزارتخان           شرط داشتن كا  

  . كشور و امور خارجه
تواند در صورت ضرورت و يا به عنـوان    مىوزارت كار و امور اجتماعى ـ  123ماده  

مشروط بر آنكـه وضـعيت   (معامله متقابل اتباع بعضى از دول و يا افراد بدون تابعيت را            
 وزارت امـور خارجـه و تـصويب هيـات وزيـران از              تأييـد  از   پـس ) آنان ارادى نباشـد   

  .پرداخت حق صدور، حق تمديد و يا حق تجديد پروانه كار معاف نمايد
پروانه كار با رعايت مواد اين قانون حداكثر براى مدت يك سال صـادر              ـ    124ماده  

  .شود يا تمديد و يا تجديد مى
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استخدامى تبعه بيگانه با كارفرما قطـع       در مواردى كه به هر عنوان رابطه        ـ    125ماده  
شود كارفرما مكلف است ظرف پانزده روز، مراتب را به وزارت كار و امور اجتماعى     مى

تبعه بيگانه نيز مكلف است ظرف پانزده روز پروانه كار خود را در برابر اخذ               . اعالم كند 
ر اجتمـاعى در    وزارت كـار و امـو     .رسيد، به وزارت كار و امور اجتماعى تـسليم نمايـد          

  .كند  مىصورت لزوم اخراج تبعه بيگانه را از مراجع ذيصالح درخواست
در مواردى كه مصلحت صنايع كشور اشتغال فورى تبعـه بيگانـه را بـه               ـ    126ماده  

طور استثنايى ايجاب كند، وزير مربوطه مراتب را به وزارت كار و امور اجتماعى اعـالم                
 امور اجتماعى براى تبعه بيگانه، پروانه كار موقت بدون    نمايد و با موافقت وزير كارو       مي

  .رعايت تشريفات مربوط به صدور رواديد با حق كار مشخص، صادر خواهد شد
ـ   مدت اعتبار پروانه كار موقت حداكثر سه مـاه اسـت و تمديـد آن مـستلزم     تبصره 

  . هيات فنى اشتغال اتباع بيگانه خواهد بودتأييد
خدامى كارشناسان و متخصصين فنى بيگانه مورد نياز دولـت          شرايط است ـ    127ماده  

با در نظر گرفتن تابعيت و مدت خدمت و ميزان مزد آنها و با توجه به نيروى كارشناس                  
داخلى، پس از بررسى و اعالم نظر وزارت كار و امور اجتماعى و سازمان امور ادارى و                 

  .دبواستخدامى كشور، با تصويب مجلس شوراى اسالمى خواهد 
پروانه كار جهت استخدام كارشناسان خارجي در هر مورد پس از تـصويب مجلـس          

  .شوراي اسالمي از طرف وزارت كار و امور اجتماعي صادر خواهد شد
كارفرمايان مكلفند قبل از اقدام به عقد هر گونه قـراردادى كـه موجـب               ـ    128ماده  

مور اجتماعى را در مورد امكـان       شود، نظر وزارت كار و ا       استخدام كارشناسان بيگانه مى   
  .اجازه اشتغال تبعه بيگانه استعالم نمايند

ى اجرايى مربوط به اشتغال اتباع بيگانه از جمله نحوه صدور،           ها    هنام  آيينـ    129ماده  
تمديد، تجديد و لغو پروانه كار و نيز شرايط انتخاب اعضاء هيـات فنـى اشـتغال اتبـاع                   

ين قانون، با پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعى به تصويب            ا )121(بيگانه مذكور در ماده     
  . هيات وزيران خواهد رسيد

 ايىرمفصل ششم ـ تشكلهاى كارگرى و كارف  

به منظور تبليغ و گسترش فرهنگ اسالمى و دفاع از دستاوردهاى انقالب           ـ  130ماده  
ارگران و ششم قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران ك        اسالمى و در اجراى اصل بيست     
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تواننـد نـسبت بـه تأسـيس          كشاورزى، خدماتى و صنفى مى     واحدهاى توليدى، صنعتى،  
  .انجمهاى اسالمى اقدام نمايند

تواننـد بـه منظـور همـاهنگى در انجـام وظـايف و                انجمنهاى اسالمى مـى     ـ1تبصره  
شيوههاى تبليغى، نسبت به تأسيس كانونهـاى همـاهنگى انجمنهـاى اسـالمى در سـطح           

  .كانون عالى هماهنگى انجمنهاى اسالمى در كل كشور اقدام نماينداستانها و 
نامه چگونگى تشكيل، حدود وظايف و اختيـارات و نحـوه عملكـرد              آيين  ـ2تبصره  

انجمنهاى اسالمى موضوع اين ماده بايد توسط وزارتين كشور، كارو امـور اجتمـاعى و               
  .رسدسازمان تبليغات اسالمى تهيه و به تصويب هيات وزيران ب

در اجراى اصل بيست وششم قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران و بـه      ـ  131ماده  
منظور حفظ حقـوق و منـافع مـشروع و قـانونى و بهبـود وضـع اقتـصادى كـارگران و                     
كارفرمايان، كه خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد، كـارگران مـشمول قـانون كـار و                 

  .ى صنفى نمايندها ادرت به تشكيل انجمنتوانند مب كارفرمايان يك حرفه يا صنعت مى
ى صـنفى   هـا   به منظور هماهنگى در انجام وظايف محوله و قانونى انجمن           ـ1تبصره  

ى صنفى در استان و كانون عـالى انجمنهـاى          ها  توانند نسبت به تشكيل كانون انجمن       مى
  .صنفى در كل كشور اقدام نمايند

 مربوط به هنگام تـشكيل موظـف بـه    هاى ى صنفى و كانونها  كليه انجمن   ـ2تبصره  
تنظيم اساسنامه با رعايت مقررات قانونى و طـرح و تـصويب آن در مجمـع عمـومى و                   

  .باشند تسليم به وزارت كاروامور اجتماعى جهت ثبت مى
 تأمينعالى كار، شوراى عالى      كليه نمايندگان كارفرمايان ايران در شوراي       ـ3تبصره  

س بين المللى كـار و نظـاير        ننى و بهداشت كار، كنفرا    اجتماعى، شوراى عالى حفاظت ف    
ى صنفى كارفرمايان، در صورت تـشكيل، انتخـاب و در           ها  آن توسط كانون عالى انجمن    

  .غير اين صورت توسط وزير كار و امور اجتماعى معرفى خواهند شد
توانند يكى از سه مورد شوراى اسالمى كـار،           كارگران يك واحد، فقط مى      ـ4تبصره  

  .جمن صنفى يا نماينده كارگران را داشته باشندان
نامه چگونگى تشكيل، حدود وظايف و اختيـارات و نحـوه عملكـرد               آيين ـ5تبصره  

ى مربوطه، حداكثر ظرف مدت يك ماه از تـاريخ تـصويب   ها ى صنفى و كانون ها  انجمن
  .اين قانون، توسط شوراى عالى كار تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد
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 اين ماده ظرف يك     3نامه نحوه انتخابات نمايندگان مذكور در تبصره          آيين ـ6تبصره  
  .ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب وزير كار و امور اجتماعى خواهد رسيد

به منظور نظارت و مـشاركت در اجـراى اصـل سـى و يكـم قـانون                  ـ    132ماده  
 در اصـل چهـل و       هد مربوطـ  اساسى جمهورى اسالمى ايران و همچنين بر اساس مفا        

سوم قانون اساسى كارگران واحدهاى توليدى، صنفى، صنعتى، خدماتى و كشاورزى           
ى تعـاونى مـسكن     هـا   شـركت توانند نسبت به ايجاد       كه مشمول قانون كار باشند، مى     

  .اقدام نمايند
ـ  تواننـد نـسبت بـه ايجـاد      ى تعاونى مسكن كارگران هر استان مـى ها شركت تبصره 

هـاى   ى تعاونى مسكن كارگران استان اقـدام نماينـد و كـانون           ها  شركتهنگى  كانون هما 
نـد بـه تـشكيل كـانون عـالي          توان   مـي  هـا   ي مسكن كـارگران اسـتان     ها  تعاوني هماهنگى

هـاى مـسكن     اتحاديـه مركـزى تعـاوني     (هاى مسكن كـارگران كـشور        تعاونيهماهنگي  
  .اقدام نمايند) ـ اسكان كارگران

مور اجتماعى، مسكن و شهر سازى وامور اقتـصادى و دارايـى            ى كارو ا  ها    هوزارتخان
ى مذكور توسـط وزارت     ها  شركتموظف به همكارى با اتحايه اسكان بوده و اساسنامه          

  .كارو امور اجتماعى به ثبت خواهد رسيد
به توزيع و مـصرف  مربوط به منظور نظارت و مشاركت در اجراى مفاد ـ    133ماده  

 و چهارم قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران، كارگران         در اصول چهل و سوم و چهل      
واحدهاى توليدى، صنفى، صنعتى، خدماتى و يا كشاورزى كه مشمول قانون كار باشند،             

  .كارگرى اقدام نمايند) توزيع(ى تعاونى مصرف ها شركتتوانند نسبت به ايجاد  مى
ـ  بت بـه تاسـيس   توانند نـس  كارگران مى) توزيع(ى تعاونى مصرف ها شركت تبصره 

ى تعاونى مصرف كـارگران اسـتان اقـدام نماينـدو كانونهـاى             ها  شركتكانون هماهنگى   
توانند نسبت به تشكيل كـانون        كارگران استانها مى  ) توزيع(هماهنگى تعاونيهاى مصرف    

) توزيـع (اتحاديه مركزى تعاونيهاى مصرف     «عالى هماهنگى تعاونيهاى مصرف كارگران      
  .م نماينداقدا» كارگران ـ امكان

ـ          ها    هوزارتخان ى صـنعتى   هـا     هى كار و امور اجتماعى و بازرگانى و همچنين وزارتخان
موظف هستند تا همكاريهـاى الزم را بـا اتحاديـه امكـان بـه عمـل آورنـد و اساسـنامه                    

  .ى تعاونى مذكور توسط وزارت كار و امور اجتماعى به ثبت خواهد رسيدها شركت
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 پيگيرى مـسائل و مـشكالت صـنفى و اجتمـاعى و             به منظور بررسى و   ـ    134ماده  
حسن اجراى آن قسمت از مفاد اصل بيست و نهم قـانون اساسـى كـه متـضمن حفـظ                    

 منافع و بهرمندى از خـدمات بهداشـتى، درمـانى و مراقبتهـاى پزشـكى                تأمينحقوق و   
ى توانند به طور مجزا نسبت به تأسيس كانونها         باشد، كارگران و مديران بازنشسته مى       مى

  .كارگران و مديران بازنشسته شهرستانها و استانها اقدام نمايند
توانند نسبت بـه تأسـيس         كانونهاى كارگران و مديران بازنشسته استانها مى       ـ1تبصره  

  .كانونهاى عالى كارگران و مديران بازنشسته كشور اقدام نمايند
آموزش پزشـكى  و  ى كار و امور اجتماعى و بهداشت، درمان ها    هوزارتخان  ـ2تبصره  
 اجتماعى موظف به همكـارى بـا كانونهـاى عـالى كـارگران و مـديران                 تأمينو سازمان   

  .باشند بازنشسته كشور مى
به منظور ايجاد وحـدت روش و همـاهنگى در امـور و تبـادل نظـر در                  ـ    135ماده  

توانند نسبت به تـشكيل       چگونگى اجراى وظايف و اختيارات، شوراهاى اسالمى كار مى        
ون هماهنگى شوراهاى اسالمى كار در اسـتان و كـانون عـالى همـاهنگى شـوراهاى                 كان

  .اسالمى كار در كل كشور اقدام نمايند
ـ  نامه چگونگى تشكيل، حدود وظـايف و اختيـارات و نحـوه عملكـرد       آيينتبصره 

 امـور   وكانونهاى شوراى اسالمى كار موضوع اين ماده بايد توسط وزارتين كشور و كار          
  . و سازمان تبليغات اسالمى تهيه و به تصويب هيات وزيران برسداجتماعى
كليه نمايندگان رسمى كـارگران جمهـورى اسـالمى ايـران در سـازمان              ـ    136ماده  

 اجتمـاعى،   تـأمين جهانى كار، هياتهاى تشخيص، هياتهـاى حـل اخـتالف، شـورايعالى             
شوراهاى اسـالمى   شورايعالى حفاظت فنى و نظاير آن، حسب مورد، توسط كانون عالى            

كار، كانون عالى انجمنهاى صنفى كـارگران و يـا مجمـع نماينـدگان كـارگران انتخـاب                  
  .خواهند شد

نامه اجرايى اين ماده با پيشنهاد شوراى عالى كار بـه تـصويب هيـات                 آيين  ـ1تبصره  
  .وزيران خواهد رسيد

ـ             ـ2تبصره   ن فـصل   در صورتى كه تشكلهاى عالى كارگرى و كارفرمايى موضـوع اي
تواند نسبت به انتخاب نمايندگان مزبور   مىايجاد نشده باشند، وزير كار و امور اجتماعى   

  .هياتهاى عالى اقدام نمايدو در مجامع، شوراها 
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به منظور هماهنگى و حسن انجام وظايف مربوطه، تشكلهاى كارفرمايى          ـ    137ماده  
زا نسبت به ايجاد تـشكيالت      توانند به طور مج     و كارگرى موضوع اين فصل از قانون مى       

  .مركزى اقدام نمايند
ـ  ى انتخابـات شـوراى مركـزى و اساسـنامه تـشكيالت مركـزى       هـا   هنام  آيينتبصره 

كارفرمايــان و همچنــين كــارگران، جداگانــه توســط كميــسيونى مركــب از نماينــدگان  
شورايعالى كار،وزارت كشور ووزارت كار و امور اجتماعى تهيـه و بـه تـصويب هيـات       

  . زيران خواهد رسيدو
توانند در هر يك از تشكلهاى        مقام واليت فقيه در صورت مصلحت مى      ـ    138ماده  

  .مذكور نماينده داشته باشند
 فصل هفتم ـ مذاكرات و پيمانهاى دسته جمعى كار  

اى و يا     هدف از مذاكرات دسته جمعى، پيشگيرى و يا حل مشكالت حرفه          ـ  139ماده  
وليد و يا امور رفاهى كارگران است كه از طريق تعيين ضـوابطى             شغلى و يا بهبود شرايط ت     

 مشاركت طرفين در حل آنها و يا از راه تعيين و يـا تغييـر       تأمينبراى مقابله با مشكالت و      
. يابـد   مـى  شرايط و نظاير اينها، در سطح كارگاه، حرفه، و يا صنعت با توافق طرفين تحقق              

  .متكى به داليل و مدارك الزم باشدخواستهاى طرح شده از سوى طرفين بايد 
هر موضوعى كه در روابط كار متضمن وضع مقررات و ايجاد ضـوابط از                ـ1تبصره  

تواند موضوع مذاكره قرار بگيرد، مشروط بر آنكه          مى طريق مذاكرات دسته جمعى باشد،    
اى دولت، اتخـاذ تـصميم در مـورد           ى برنامه ها  سياستمقررات جارى كشور و از جمله       

  .ا را منع نكرده باشدآنه
آميـز    مذاكرات دسته جمعى بايد به منظور حصول توافـق و حـل و فـصل مـسالمت                

دارى از هرگونه عملى كـه موجـب اخـتالل          داختالفات با رعايت شئون طرفين و با خو       
  .نظم جلسات گردد، ادامه يابد

ز تواننـد ا    در صورتى كه طرفين مذاكرات دسته جمعى موافـق باشـند مـى              ـ2تبصره  
طرفى را كـه در زمينـه مـسايل تبحـر       بىوزارت كار وامور اجتماعى تقاضا كنند شخص  

داشته باشد و بتواند در مذاكرات هماهنگى ايجاد كنـد، بـه عنـوان كارشـناس پيمانهـاى        
نقش اين كارشناس كمك به هر دو طرف در پيـشبرد           . دسته جمعى به آنها معرفى نمايد     

  .مذاكرات دسته جمعى است
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پيمان دسته جمعى كار عبارت است از پيمانى كتبى كه به منظـور تعيـين             ـ    140ماده  
) شورا يا انجمن صـنفى و يـا نماينـده قـانونى كـارگران       (شرايط كار فيمابين يك يا چند     

ازيك طرف و يك يا چند كارفرما و يا نمايندگان قانونى آنها از سوى ديگر و يا فيمابين              
  .شود كارفرمايى منعقد مىكانونها و كانونهاى عالى كارگرى و 

ـ  در صورتى كه مذاكرات دسته جمعى كار منجر به انعقاد پيمان دسته جمعى  تبصره 
دو نـسخه از    . تنظيم و به امـضاي طـرفين برسـد        كار شود، بايد متن پيمان در سه نسخه         
سوم ظرف سـه روز     جمعي قرار گرفته و نسخه        پيمان در اختيار طرفين عقد پيمان دسته      

، تـسليم وزارت كـار وامـور اجتمـاعى     تأييـد خذ رسيد و به منظور رسيدگى و       در قبال ا  
  .خواهد شد

پيمانهاى دسته جمعـى كـار هنگـامى اعتبـار قـانونى و قابليـت اجـراى                 ـ    141ماده  
  :خواهند داشت كه 

 گرديده است در آن تعيين نـشده  بينى پيشالف ـ مزاياى كمتر از آنچه در قانون كار  
  .باشد

ن و مقررات جارى كشور و تصميمات و مصوبات قانونى دولت مغـاير  ب ـ با قواني 
  .نباشد

 وزارت تأييدج ـ عدم تعارض موضوع يا موضوعات پيمان با بندهاى الف و ب، به  
  .كار و امور اجتماعى برسد

وزارت كار و امور اجتماعى بايد نظر خود در مورد مطابقت يا عدم تطابق                ـ1تبصره  
 كتبـاً  روز بـه طـرفين پيمـان         30 و ب مذكور در اين ماده را ظرف          پيمان با بندهاى الف   

  .اعالم نمايد
نظر وزارت كار و امور اجتماعى در مورد عدم مطابقت مفاد پيمان جمعى               ـ2تبصره  

موضوعات بندهاى الف و ب بايد متكى به داليل قـانونى و مقـررات جـارى كـشور                  با  
طرفين پيمان ظرف مدت مذكور در تبصره يـك          به   كتباًباشد، داليل و موارد مستند بايد       

  .همين ماده اعالم گردد
در صورتى كه اختالف نظـر در مـورد مـواد مختلـف ايـن قـانون و يـا                    ـ    142ماده  

پيمانهاى قبلى و يا هر يك از موضوعات مـورد درخواسـت طـرفين بـراى انعقادپيمـان                  
هش عمـدى توليـد از      جديد، منجر به تعطيل كار ضمن حضور كارگر در كارگاه و يا كا            
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سوى كارگران شود، هيات تشخيص موظف است بـر اسـاس در خواسـت هـر يـك از            
طرفين اختالف و يا سازمانهاى كارگرى و كارفرمايى، موضوع اختالف را سـريعاً مـورد            

  . رسيدگى قرارداده و اعالم نظر نمايد
ـ   نپـذيرد در صورتى كه هر يك از طرفين پيمان دسته جمعى نظر مـذكور را   تبصره 

بـه  ) 158موضوع ماده   (تواند ظرف مدت ده روز از تاريخ اعالم نظر هيات تشخيص             مى
هيات حل اختالف مندرج در فصل نهم اين قانون مراجعه و تقاضاى رسيدگى و صدور               

  .رأى نمايد
هيات حل اختالف پس از دريافت تقاضا فوراً به موضوع اخـتالف در پيمـان دسـته                 

  .كند  مىرا نسبت به پيمان دسته جمعى كار اعالمجمعى رسيدگى و راى خود 
در صورتى كه پيشنهادات هيات حل اختالف ظرف سه روز مورد قبول            ـ    143ماده  

طرفين واقع نشود رئيس اداره كار و امور اجتماعى موظف است بالفاصله گـزارش امـر                
ورت در صـ  . جهت اتخاذ تصميم الزم، به وزارت كار و امور اجتمـاعى اطـالع دهـد               را

تواند مادام كه اختالف ادامه دارد، كارگـاه را بـه هـر نحـوى كـه                   مى لزوم هيات وزيران  
  .مقتضى بداند به حساب كارفرما اداره نمايد

گردد، هيچ    در پيمانهاى دسته جمعى كار كه براى مدت معينى منعقد مى          ـ    144ماده  
غيير آن را بنمايد، مگر تواند به تنهايى قبل از پايان مدت، درخواست ت  نمىيك از طرفين

  .آنكه شرايط استثنايى به تشخيص وزارت كار و امور اجتماعى اين تغيير را ايجاب كند
ـ 145ماده   فوت كارفرما و يا تغيير مالكيت از وى در اجراى پيمـان دسـته جمعـى     

باشد و چنانچه كار اسـتمرار داشـته باشـد، كارفرمـاى جديـد قـائم مقـام                    كار موثر نمى  
  . قديم محسوب خواهد شدكارفرماى
ى كار، كه كارفرما قبل از انعقـاد پيمـان دسـته            دهاى انفرا اددردر كليه قرا  ـ  146ماده  

نمايد، مقـررات پيمـان دسـته جمعـى        جمعى كار منعقد ساخته و يا پس از آن منعقد مي          
ى از لحـاظ مـزد داراى مزايـاى         داالتباع است، مگر در مواردى كه قراردادهاى انفرا         الزم
  .تر از پيمان دسته جمعى باشندبيش
 فصل هشتم ـ خدمات رفاهى كارگران  

دولت مكلف است خـدمات بهداشـتى و درمـانى را بـراى كـارگران و                ـ    147ماده  
  .كشاورزان مشمول اين قانون و خانواده آنها فراهم سازد
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 تـأمين كارفرمايان كارگاههاى مشمول اين قانون مكلفند بر اساس قانون          ـ    148ماده  
  .ماعى، نسبت به بيمه نمودن كارگران واحد خود اقدام نماينداجت

كار فرمايان مكلفند با تعاونيهاى مسكن و در صورت عـدم وجـود ايـن               ـ    149ماده  
ـ  تـأمين  با كارگران فاقـد مـسكن جهـت          اًتعاونيها مستقيم  ى شخـصى مناسـب     هـا     ه خان

كلـف بـه احـداث      همكارى الزم را بنمايند و همچنين كارفرمايان كارگاههـاى بـزرگ م           
  .باشند ى سازمانى در جوار كارگاه و يا محل مناسب ديگر مىها  هخان

دولت موظف اسـت بـا اسـتفاده از تـسهيالت بـانكى و امكانـات وزارت                 ـ1تبصره  
  .ى ذيربط همكارى الزم را بنمايدها  هدستگامسكن و شهر سازى، شهرداريها و ساير 

ى هـا     هدسـتگا و   ت كارگران، كارفرمايـان   نحوه و ميزان همكارى و مشارك       ـ2تبصره  
اى خواهد بود كه توسـط        نامه  دولتى و نوع كارگاههاى بزرگ مشمول اين ماده طبق آيين         

وزارتين كار و امور اجتماعى و مسكن و شهر سازى تهيه و به تصويب هيـات وزيـران                  
  .خواهد رسيد

اه، محل مناسب براى كليه كارفرمايان مشمول اين قانون مكلفند، در كارگـ  150ماده 
اداى  فريضه نماز ايجاد نمايند و نيز در ايام مـاه مبـارك رمـضان بـراى تعظـيم شـعائر                      

بـا همكـارى انجمـن      را  داران، بايد شـرايط و سـاعات كـار           مذهبى و رعايت حال روزه    
اسالمى و شوراى اسالمى كار و يا ساير نمايندگان قانونى كارگران طورى تنظيم نماينـد               

همچنـين مـدتى از اوقـات كـار را بـراى اداى             . كار مانع فريضه روزه نباشـد     كه اوقات   
  .فريضه نماز و صرف افطار يا سحرى، اختصاص دهند

راه (ى كه براى مدت محدود به منظور انجام كـارى معـين             يدر كارگاهها ـ    151ماده  
 وعده  شوند، كار فرمايان موظفند سه      مى دور از مناطق مسكونى ايجاد    ) سازى و مانند آن   

براى كارگران خود فراهم نمايند، كـه       ) صبحانه، نهار، شام  (غذاى مناسب و ارزان قيمت      
در اين قبيـل كارگاههـا بـه اقتـضاى فـصل،            . حداقل يك وعده آن بايد غذاى گرم باشد       

  .محل و مدت كار، بايد خوابگاه مناسب براى كارگران ايجاد شود
ى وسيله نقليه عمومى، صاحب كـار        در صورت دورى كارگاه و عدم تكافو       ـ152ماده  

  .بايد براى رفت و برگشت كاركنان خود وسيله نقليه مناسب در اختيار آنان قرار دهد
ى تعاونى كارگران   ها  شركت كار فرمايان مكلفند براى ايجاد و اداره امور          ـ153ماده  

  .مايندكارگاه خود، تسهيالت الزم را از قبيل محل، وسايل كار و امثال اينها فراهم ن
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ـ   دستورالعملهاى مربوط به نحوه اجراى اين ماده با پيشنهاد شـورايعالى كـار   تبصره 
  .به تصويب وزير كار و امور اجتماعى خواهد رسيد

 كليه كار فرمايان موظفند بـا مـشاركت وزارت كـار و امـور اجتمـاعى و              ـ154ماده  
ى مختلـف   هـا     ه رشـت  سازمان تربيت بدنى كشور، محل مناسب براى استفاده كارگران در         

  .ورزش ايجاد نمايند
ـ  نامه نحوه ايجاد و ضـوابط مربـوط بـه آن و همچنـين مـدت شـركت         آيينتبصره 

كارگران در مسابقات قهرمانى ورزشـى يـا هنـرى و سـاعات متعـارف تمـرين، توسـط                   
وزارت كار وامور اجتماعى و سازمان تربيت بـدنى كـشور تهيـه و بـه تـصويب هيـات                    

  .يدوزيران خواهد رس
كـار وامـور اجتمـاعى و بـا           كليه كارگاهها موظفند بر حسب اعـالم وزارت        ـ155ماده  

نظارت اين وزارت و سازمانهاى مسؤول در امر سواد آموزى بزرگساالن، به ايجاد كالسهاى          
ضوابط نحوه اجراى اين تكليف، چگونگى تشكيل كـالس، شـركت           . سواد آموزى بپردازند  

 توسـط وزارت كـار و       اًوزش ياران و ساير موارد آن مـشترك       كارگران در كالس، انتخاب آم    
  .امور اجتماعى و نهضت سواد آموزى تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد

ـ  ى مراكز كارآموزى، حداقل داشتن گواهينامه ها  هدور شرط ورود كارگران به تبصره 
  .نهضت سوادآموزى يا معادل آن است

بوط به تاسيسات كارگاه از نظر بهداشت محـيط كـار            دستورالعملهاى مر  ـ156ماده  
اى خواهـد بـود كـه توسـط وزارت            نامـه   مانند غذاخورى، حمام و دستشويى برابر آيين      

  .بهداشت، درمان و آموزش پزشكى تصويب و به مرحله اجرا در خواهد آمد
 فصل نهم ـ مراجع حل اختالف  

ر يـا كـارآموز كـه ناشـى از           هر گونه اختالف فردى بين كارفرما و كارگ        ـ157ماده  
ى كارگاهى يا   ها    هاجراى اين قانون و ساير مقررات كار، قرارداد كار آموزى، موافقت نام           

پيمانهاى دسته جمعى كار باشد، در مرحله اول از طريق سازش مستقيم بـين كارفرمـاو                
ى كارگر يا كارآموز و يا نمايندگان آنها در شوراى اسالمى كار و در صورتى كـه شـورا                 

اسالمى كار در واحدى نباشد، از طريق انجمـن صـنفى كـارگران و يـا نماينـده قـانونى         
كارگران و كارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طريق هياتهـاى       

  .تشخيص و حل اختالف به ترتيب آتى رسيدگى و حل و فصل خواهد شد
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  :شود يل تشكيل مى هيات تشخيص مذكور در اين قانون از افراد ذـ158ماده 
  ـ يك نفر نماينده وزارت كار و امور اجتماعى1
  ـ يك نفر نماينده كارگران به انتخاب كانون هماهنگى شوراهاى اسالمى كار استان2
ـ يك نفر نماينده مديران صنايع به انتخاب كـانون انجمنهـاى صـنفى كارفرمايـان                3 

ا، وزارت كـار وامـور       در صورت لزوم و بـا توجـه بـه ميـزان كـار هياتهـ                .استان
تواند نسبت به تشكيل چند هيـات تـشخيص در سـطح هـر اسـتان                  مى اجتماعى

  .اقدام نمايد
ـ   كارگرى كه مطابق نظر هيات تشخيص بايد اخراج شود، حـق دارد نـسبت   تبصره 

  .به اين تصميم به هيات حل اختالف مراجعه و اقامه دعوى نمايد
 روز از تـاريخ ابـالغ آن الزم االجـرا           15 رأى هيأتهاى تشخيص پـس از        ـ159ماده  

گردد و در صورتى كه ظرف مدت مـذكور يكـى از طـرفين نـسبت بـه راى مزبـور                       مى
نمايـد، و راى    به هيات حل اختالف تقديم مي    كتباًاعتراض داشته باشد اعتراض خود را       

نظرات اعضاء هيـات  . هيات حل اختالف پس از صدور قطعى و الزم االجرا خواهد بود  
  .ستى در پرونده درج شودباي

 هيات حل اختالف استان از سه نفر نماينده كارگران بـه انتخـاب كـانون                ـ160ماده  
هماهنگى شوراهاى اسالمى كار استان يا كانون انجمنهاى صنفى كـارگران و يـا مجمـع                
نمايندگان كارگران واحدهاى منطقه و سه نفر نماينده كارفرمايـان بـه انتخـاب مـديران                

مدير كل كـار و امـور اجتمـاعى، فرمانـدار و            (نطقه و سه نفر نماينده دولت       واحدهاى م 
در . گـردد    سـال تـشكيل مـى      2براى مـدت    ) رئيس دادگسترى محل و يا نمايندگان آنها      

تواند نسبت به     مى صورت لزوم با توجه به ميزان كار هياتها، وزارت كارو امور اجتماعى           
  . اقدام نمايدتشكيل چند هيات حل اختالف در سطح استان

 هياتهاى حل اختالف با توجه به حجم كار و ضرورت به تعـداد الزم در                ـ161ماده  
محل واحدهاى كار و امور اجتمـاعى و حتـى االمكـان خـارج از وقـت ادارى تـشكيل                    

  .خواهد شد
ـ 162ماده    هياتهـاى حـل اخـتالف از طـرفين اخـتالف بـراى حـضور در جلـسه                 ـ

دم حضور هر يك از طرفين يا نماينده تام االختيار آنها           ع. كنند   دعوت مى  كتباًرسيدگى،  
رسيدگى و صدور راى توسط هيات نيست، مگـر آنكـه هيـات حـضور طـرفين را                 مانع  
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در هـر   . نمايد  در اين صورت فقط يك نوبت تجديد دعوت مي        . ضرورى تشخيص دهد  
 پـس از وصـول پرونـده، رسـيدگى و راى             ماه  يكاالمكان ظرف مدت      حال هيات حتى  
  .نمايد الزم را صادر مي

توانند در صورت لزوم از مسؤولين و كارشناسـان،            هياتهاى حل اختالف مى    ـ163ماده  
انجمنها، و شوراهاى اسالمى واحدهاى توليدى، صنعتى، خدماتى و كـشاورزى دعـوت بـه       

  .عمل آورند و نظرات و اطالعات آنان را در خصوص موضوع، استماع نمايند
ربوط به انتخاب اعضاء هياتهاى تـشخيص و حـل اخـتالف و              مقررات م  ـ164ماده  

چگونگى تشكيل جلسات آنها توسط شورايعالى كار تهيه و به تصويب وزير كار و امور               
  .اجتماعى خواهد رسيد

 در صورتى كه هيات حل اختالف، اخراج كارگر را غير موجه تـشخيص           ـ165ماده  
 عى او را از تاريخ اخـراج صـادر        شت كارگر اخراجى و پرداخت حق الس      گداد، حكم باز  

كارگرمشمول اخـذ حـق سـنوات بـه         ) موجه بودن اخراج  (كندو در غير اين صورت       مى
  . اين قانون خواهد بود27ميزان مندرج در ماده 

ـ   چنانچه كارگر نخواهد به واحد مربوط بازگردد، كارفرمـامكلف اسـت كـه    تبصره 
  .ز مزد و حقوق به وى بپردازد رو45براساس سابقه خدمت كارگر به نسبت هر سال 

 آراء قطعى صادره از طرف مراجع حل اختالف كار، الزم االجـرا بـوده و        ـ166ماده  
ضوابط مربوط بـه    . به وسيله اجراى احكام دادگسترى به مورد اجراء گذارده خواهد شد          

اى خواهد بود كه بـه پيـشنهاد وزارتـين كـار وامـور اجتمـاعى و                   نامه  آن به موجب آيين   
  .رسد گسترى به تصويب هيات وزيران ميداد
 فصل دهم ـ شورايعالى كار  

 در وزارت كار و امور اجتماعى شورائى به نام شـورايعالى كـار تـشكيل                ـ167ماده  
وظيفه شورا انجام كليه تكاليفى است كه به موجب اين قـانون و سـاير قـوانين                 . شود  مى

  :رتند از اعضاى شورا عبا. مربوطه به عهده آن واگذار شده است
  .رياست شورا را به عهده خواهد داشتكه الف ـ وزير كار و امور اجتماعى، 

ب ـ دو نفر از افراد بصير و مطلع در مسايل اجتماعى و اقتصادى به پيـشنهاد وزيـر    
مور اجتماعى و تصويب هيات وزيران كه يك نفر از آنان از اعـضاى شـورايعالى   اكار و  

  .صنايع انتخاب خواهد شد
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بـه انتخـاب   ) يـك نفـر از بخـش كـشاورزى    (سه نفر از نمايندگان كارفرمايان ج ـ  
  كارفرمايان 

بـه انتخـاب كـانون    ) يك نفر از بخش كشاورزى(د ـ سه نفر از نمايندگان كارگران  
  .عالى شوراهاى اسالمى كار 

 شورايعالى كار از افراد فوق تشكيل كه به استثناء وزير كار و امور اجتماعى بقيه اعضاء               
  .گردند و انتخاب مجدد آنان بالمانع است آن براى مدت دو سال تعيين و انتخاب مى

  . هر يك از اعضاء شركت كننده در جلسه داراى يك راى خواهند بودتبصره ـ
در صورت  . دهد   شورايعالى كار هر ماه حداقل يك بار تشكيل جلسه مي          ـ168ماده  

تقاضاى سـه نفـر از اعـضاى شـورا       ضرورت، جلسات فوق العاده به دعوت رئيس و يا          
يابـد و     مـى  ت شـورا بـا حـضور هفـت نفـر از اعـضا رسـميت               اجلـس . شود  تشكيل مى 

  .تصميمات آن با اكثريت آراء معتبر خواهد بود
كارشناسـان مـسائل    . شورايعالى كار دارى يـك دبيرخانـه دائمـى اسـت          ـ  169ماده  

ربوط به روابط و شرايط كار كارگرى و اقتصادى و اجتماعى و فنى دبيرخانه، مطالعات م     
  .دهند اختيار شورايعالى كار قرار ميدر و ديگر اطالعات مورد نياز را تهيه و 

ـ  .  محل دبير خانه شـورايعالى كـار در وزارت كـار و امـور اجتمـاعى اسـت      تبصره 
مسؤول دبيرخانه به پيشنهاد وزيـر كـار و امـور اجتمـاعى و تـصويب شـورايعالى كـار                    

ه به عنوان دبير شورا، بـدون حـق راى در جلـسات شـورايعالى كـار        شود، ك   انتخاب مى 
  .شركت خواهد كرد

 دستورالعملهاى مربوط به چگونگى تشكيل و نحوه اداره شورايعالى كـار            ـ170ماده  
و وظايف دبيرخانه شورا و همچنين نحوه انتخاب اعضاء اصلى و على البدل كارگران و               

ب مقرراتى خواهد بود كه حداكثر ظرف دو ماه از          كارفرمايان در شورايعالى كار به موج     
تاريخ تصويب اين قانون توسط وزير كار و امور اجتماعى تهيـه و بـه تـصويب هيـات                   

  .وزيران خواهد رسيد
 فصل يازدهم ـ جرائم و مجازاتها  

 متخلفان از تكاليف مقرر در اين قانون، حسب مورد مطابق مواد آتـى بـا                ـ171ماده  
مكانات خاطى و مراتب جرم به مجازات حبس يا جريمه نقـدى يـا              توجه به شرايط و ا    

  .هر دو محكوم خواهند شد
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اى گردد كـه منجـر        در صورتى كه تخلف از انجام تكاليف قانونى سبب وقوع حادثه          
به عوارضى مانند نقص عضو و يا فوت كارگر شـود، دادگـاه مكلـف اسـت عـالوه بـر                   

  .ن موارد طبق قانون تعيين تكليف نمايدمجازاتهاى مندرج در اين فصل، نسبت به اي
 اين قانون به هر شـكل ممنـوع اسـت و            )6(كار اجبارى با توجه به ماده        ـ172ماده  

متخلف عالوه بر پرداخت اجرت المثل كار انجام يافته و جبران خسارت، بـا توجـه بـه         
 روز تايـك سـال و يـا جريمـه     91شرايط و امكانات خاطى و مراتب جرم به حـبس از    

هرگاه چند نفر بـه     .  برابر حداقل مزد روزانه محكوم خواهد شد       200 تا   50قدى معادل   ن
اتفاق يا از طريق يك موسسه، شخصى را به كار اجبارى بگمارند هـر يـك از متخلفـان                 
به مجازاتهاى فوق محكوم و مشتركاً مسؤول اجرت المثل خواهند بود مگر آنكه مسبب              

  . مسوول استاًورت مسبب شخصاقوى از مباشر باشد، كه در اين ص
ـ   چنانچه چند نفر به طور جمعى به كار اجبارى گمارده شـوند، متخلـف يـا    تبصره 

متخلفين عالوه بر پرداخت اجرت المثل، با توجه به شرايط و امكانات خاطى و مراتـب              
  .جرم به حداكثر مجازات مذكور در اين ماده محكوم خواهند شد

، 153،  152،  151،  149از مـوارد مـذكور در مـواد         متخلفان از هـر يـك       ـ  173ماده  
، عالوه بر رفع تخلف، در مهلتى كه دادگاه بـا كـسب             78 و قسمت دوم ماده      155،  154

نظر نماينده وزارت كار و امور اجتماعى تعيين خواهد كرد، با توجه به تعداد كارگران و                
ـ       100 كمتر از    يحجم كارگاه در كارگاهها    ه پرداخـت جريمـه      نفر براى هر بار تخلف ب

نقدى از هفتاد تا يكصد و پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمى يك كـارگر  در تـاريخ                   
 10 نفر كـارگر اضـافى در كارگـاه،          داى هر ص  زصدور حكم محكوم خواهند شد و به ا       

  .برابر حداقل مزد به حداكثر جريمه مذكور اضافه خواهد شد
 و تبـصره مـاده      59،  45،  38ور در مواد    متخلفان از هر يك از موارد مذك      ـ  174ماده  

، براى هر مورد تخلف حسب مورد عالوه بر رفع تخلف يا تاديه حقوق كارگر و يـا                  41
هر دو در مهلتى كه دادگاه با كسب نظر نماينـده وزارت كـار و امـور اجتمـاعى تعيـين                     

  :كوم خواهند شدحخواهد كرد، به ازاى هر كارگر به ترتيب ذيل م
   برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر50 تا 20فر،  ن10ـ براى تا1
 برابر حـداقل مـزد روزانـه يـك          10 تا   5 نفر،   10 نفر نسبت به مازاد      100ـ براى تا  2
  كارگر
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 برابر حداقل مزد روزانـه      5 تا   2 نفر،   100 نفر، نسبت به مازاد      100ـ براى باالتر از     3
  يك كارگر

 ،  81 ،   80) قسمت اول  (78در مواد   مذكور  متخلفان از هر يك از موارد       ـ  175ماده  
 براى هر مورد تخلف حسب مورد عالوه بر رفع تخلف يا تاديه حقوق كارگر               92و   82

و يا هر دو در مهلتى كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت كار و امور اجتماعى تعيـين              
  :خواهد كرد، به ازاى هر كارگر به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد

   برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر100 تا 30نفر،  10ـ براى تا1
 برابر حداقل مـزد روزانـه يـك         30 تا   10 نفر،   10 نفر نسبت به مازاد      100ـ براى تا  2
  كارگر
 برابر حداقل مزد روزانـه     10 تا   5 نفر، 100 نفر، نسبت به مازاد      100ـ براى باالتر از     3

برابر حداكثر جـرايم     15 تا   11  در صورت تكرار تخلف، متخلفان مذكور به       .يك كارگر 
  . روز محكوم خواهند شد120 روز تا 91حبس از به و يا فوق نقدى 

  ،  83،  79،  77،  75،  61 ،   52 متخلفان از هر يك از موارد مذكور در مواد           ـ176ماده  
عالوه بر رفع تخلف يا تاديه حقوق كارگر يا هر دو در            تخلف   براى هر مورد     91  و    84

با كسب نظر نماينده وزارت كار و امور اجتماعى تعيين خواهد كرد، به             مهلتى كه دادگاه    
  :ازاى هر كارگر به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد

   برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر500 تا 200 نفر، 10ـ براى تا1
 برابر حداقل مـزد روزانـه يـك         50 تا   20 نفر،   10 نفر نسبت به مازاد      100ـ براى تا  2

  كارگر
 برابر حداقل مزد روزانه     20 تا   10 نفر، 100 نفر نسبت به مازاد      100ى باالتر از    ـ برا 3

 180 تـا  91در صورت تكرار تخلف، متخلفان مـذكور بـه حـبس از     . يك كارگر 
  .روز محكوم خواهند شد

) قـسمت اول مـاده   (89، 78در مواد مذكور  متخلفان از هر يك از موارد ـ177ماده  
سب مورد عالوه بر رفع تخلف يا تاديه حقوق كارگر و يا   براى هر مورد تخلف ح     90و  

هر دو در مهلتى كه دادگاه با كسب نظر نماينـده وزارت كـار و امـور اجتمـاعى تعيـين                     
 روز و يا جريمـه نقـدى بـه ترتيـب ذيـل محكـوم                120 تا   91خواهد كرد، به حبس از      

  :خواهند شد
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  مزد روزانه يك كارگر برابر حداقل 600 تا 300 نفر، 10 تايـ در كارگاهها1
   برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر1000 تا 500 نفر، 100تا 11ـ در كارگاههاى 2
.  برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر      1500 تا 800 نفر به باال،     100ـ در كارگاههاى    3

  . روز محكوم خواهند شد180 تا 121در صورت تكرار تخلف، متخلفان به حبس از 
 شخص يا اشخاص را با اجبار و تهديد وادار به قبول عـضويت               هر كس  ـ178ماده  

در تشكلهاى كارگرى يا كارفرمايى نمايد، يا مانع از عضويت آنها در تشكلهاى مـذكور               
گردد و نيز چنانچه از ايجاد تشكلهاى قانونى و انجام وظـايف قـانونى آنهـا جلـوگيرى                  

 100 تا   20م به جريمه نقدى از      ى و مراتب جر   طنمايد، با توجه به شرايط و امكانات خا       
 120تـا   روز   91برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر در تاريخ صدور حكم يا حـبس از               

  .روز و يا هر دو محكوم خواهد شد
 كار فرمايان يا كسانى كـه مـانع ورود و انجـام وظيفـه بازرسـان كـار و                    ـ  179ماده  

ردنـد يـا از  دادن اطالعـات و          ماموران بهداشت كار به كارگاههاى مشمول اين قانون گ        
مدارك الزم به ايشان خوددارى كنند، در هر مورد با توجه به شرايط و امكانات خـاطى                 

 برابر حداقل مزد روزانه كارگر پس از قطعيـت          300 تا   100به پرداخت جريمه نقدى از      
  . روز محكوم خواهند شد120 تا 91حكم و در صورت تكرار به حبس از 

 اين قـانون از اجـراى بموقـع         )159(رمايانى كه بر خالف مفاد ماده       كار ف  ـ 180ماده
آراء قطعى و الزم االجراى مراجع حل اختالف اين قانون خوددارى نماينـد، عـالوه بـر                 

 200 تـا    20اجراى آراء مذكور، با توجه به شرايط و امكانات خاطى به جريمه نقدى از               
  .دبرابر حداقل مزد روزانه كارگر محكوم خواهند ش

 كارفرمايانى كه اتباع بيگانه را كه فاقد پروانـه كارنـد و يـا مـدت اعتبـار                   ـ  181ماده
پروانه كارشان منقضى شده است به كار گمارند و يا اتبـاع بيگانـه را در كـارى غيـر از                     
آنچه در پروانه كار آنها قيد شده است بپذيرند و يا در مواردى كه رابطه استخدامى تبعه                 

گردد مراتب را به وزارت كارو امور اجتماعى اعالم ننمايند، بـا             ما قطع مى  بيگانه با كارفر  
 180 روز تـا     91توجه به شرايط و امكانات خاطى و مراتب جرم به مجازات حـبس از               

  .روز محكوم خواهندشد
 اين قـانون از تـسليم آمـار و          )192(كارفرمايانى كه بر خالف مفاد ماده         ـ182ماده  

عى خوددارى نمايند، عالوه بر الزام به ارائـه         ارت كار و امور اجتم    اطالعات مقرر به وزا   
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آمار و اطالعات مورد نياز وزارت كار و امور اجتماعى، در هر مورد با توجه به شـرايط                  
 برابر حداقل مزد روزانـه      250 تا   50و امكانات خاطى و مراتب جرم به جريمه نقدى از           

  .كارگر محكوم خواهند شد
 ايـن قـانون از بيمـه نمـودن          )148(مايانى كه بر خالف مفاد مـاده        كارفرـ  183 ماده

سـهم  (كارگران خود خوددارى نمايند، عالوه بر تاديه كليـه حقـوق  متعلـق بـه كـارگر         
با توجه به شرايط و امكانات خاطى و مراتب جرم به جريمه نقدى معـادل دو                ) كارفرما

  .تا ده برابر حق بيمه مربوط محكوم خواهند شد
 در كليه مواردى كه تخلف از ناحيـه اشـخاص حقـوقى باشـد، اجـرت                 ـ  184 ماده

المثل كار انجام شده و طلب و خسارت بايد از اموال شخص حقـوقى پرداخـت شـود،                  
ولى مسئوليت جزايى اعم از حبس، جريمه نقدى و يا هر دو حالت متوجه مدير عامـل                 

جام گرفته است و كيفر     يا مدير مسئول شخصيت حقوقى است كه تخلف به دستور او ان           
  .درباره مسؤولين مذكور اجرا خواهد شد

هاى   در صالحيت دادگاه   184 تا   171 رسيدگى به جرايم مذكور در مواد        ـ  185 ماده
كيفرى دادگسترى است، رسيدگى مذكور در دادسرا و دادگاه خارج از نوبـت بـه عمـل                 

  .خواهد آمد
حساب مخصوصى در بانـك واريـز        جرايم نقدى مقرر در اين قانون به         ـ  186 ماده

اى كه به  نامه خواهد شد و اين وجوه تحت نظر وزير كارو امور اجتماعى به موجب آيين
رسد، جهت امور رفـاهى، آموزشـى و فرهنگـى كـارگران بـه                تصويب هيات وزيران مي   

  .مصرف خواهد رسيد
 فصل دوازدهم ـ مقررات متفرقه  

ان قرارداد كار بنا بـه درخواسـت كـارگر،           كارفرمايان مكلفند پس از پاي     ـ  187 ماده
جام شده را به وى تسليم نگواهى انجام كار با قيد مدت، زمان شروع و پايان و نوع كار ا      

  .نمايند
 اشخاص مشمول قانون استخدام كشورى يـا سـاير قـوانين و مقـررات               ـ  188 ماده

 منحصراً توسط   خاص استخدامى و نيز كارگران كارگاههاى خانوادگى كه انجام كار آنها          
شـود،    صاحب كار و همسر و خويشاوندان نسبى درجه يك از طبقه اول وى انجام مـى               

  .مشمول مقررات اين قانون نخواهد بود
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ـ   حكم اين ماده مانع از انجام تكاليف ديگرى كه در فصول مختلـف، نـسبت   تبصره 
  .باشد به موارد مذكور تصريح شده است نمى

 فعاليتهاى مربـوط بـه پـرورش و بهـره بـردارى از               در بخش كشاورزى،   ـ 189 ماده
پاركهاى جنگلى و نيـز دامـدارى و توليـد و           ،  ه، انواع نباتات، جنگلها، مراتع    ميودرختان  

پرورش ماكيان و طيور، صنعت نوغان، پرورش آبزيان و زنبور عسل و كاشت، داشت و               
و تـصويب هيـات     برداشت و ساير فعاليتها در كشاورزى، به پيـشنهاد شـورايعالى كـار              

  .تواند از شمول قسمتى از اين قانون معاف گردد  مىوزيران
، مزد يا حقوق صيادان، كاركنان حمـل        ها   مدت كار، تعطيالت و مرخصى     ـ  190 ماده
خدمه و مستخدمين منازل، معلولين و نيز كارگرانى كـه     ) هوائى، زمينى و دريايى   (و نقل   

از مزد و درآمد آنهـا بوسـيله مـشتريان يـا            طرز كارشان بنحوى است كه تمام يا قسمتى         
شود و همچنين كارگرانى كه كار آنها نوعاً در ساعات متناوب انجـام                مى تأمينمراجعين  

يى كه توسط شورايعالى كار تدوين و به تصويب هيـات وزيـران   ها  هنام گيرد، در آيين  مى
  .در موارد سكوت اين قانون حاكم است. گردد خواهد رسيد تعيين مى

توان بر حسب مصلحت موقتاً از         كارگاههاى كوچك كمتر از ده نفر را مى        ـ 191 ماده
تشخيص مصلحت و موارد استثناء بـه  . شمول بعضى از مقررات اين قانون مستثنى نمود   

اى خواهد بود كه با پيشنهاد شورايعالى كار به تـصويب هيـات وزيـران        نامه  موجب آيين 
  .خواهد رسيد

اطالعات مـورد نيـاز وزارت   و ايان موظفند در مهلت مقرر، آمار   كار فرم  ـ  192 ماده
اى كـه بـه تـصويب وزيـر كـار و امـور اجتمـاعى         نامه كار و امور اجتماعى را طبق آيين     

  .رسد تهيه و تسليم نمايند مي
 وزارت كـار و امـور اجتمـاعى و وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش                  ـ  193 ماده

كادر متخـصص سرپرسـتى در صـورت لـزوم بـه             تأمينپزشكى حسب مورد به منظور      
انـد، آموزشـهاى الزم را در زمينـه           افرادى كه در واحدها به عنوان سرپرست تعيين شده        

  . روابط انسانى، روابط كار و ايمنى و بهداشت كار خواهند دادبهمسائل ناظر 
نامه مربوط توسط شورايعالى كار تهيه و حسب مورد به تصويب وزراى كـار و                 آيين

  .رسد مور اجتماعى و بهداشت، درمان و آموزش پزشكى ميا
ـ    ــ   194ماده    مكلفنـد در زمينـه آمـوزش نظـامى كـارگران           هـا     ه كارفرمايـان كارخان
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واحدهاى خود، با نيروى مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقالب اسالمى همكاريهاى الزم            
  .را مبذول دارند

ـ   مشترك وزارتين كار و امور اجتمـاعى  نامه اجرايى اين ماده با همكارى  آيينتبصره 
  .و دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح، تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد

نيروهاى كارگرى مولد، متخـصص، مختـرع و مبتكـر،          تشويق   به منظور    ـ  195ماده
وزارت كار و امور اجتماعى مكلف است همه ساله به طرق مقتـضى در مـورد انتخـاب                  

  .نه سال اقدام نمايدكارگران نمو
ـ   ضوابط اجرايى اين ماده و چگونگى تشويق كارگران نمونه و نحوه اجـراى  تبصره 

ى متعارف مربوط، توسط وزارت كـار و امـور اجتمـاعى تعيـين              ها    ه هزين بينى  پيشآن و   
  .خواهد گرديد

 وزارت كار و امور اجتماعى مكلف است در جهت آگـاهى و شـكوفايى               ـ  196ماده
ى علـم و    هـا     هر كارگران و رشد كارهاى علمى، عملـى، تخصـصى در زمينـ            فكرى بيشت 

اساليد و آموزشهاى الزم ديگر را تـدارك ببينـد و           ،  صنعت، كشاورزى و خدماتى، فيلم    
ى گروهى و يا هر نحو ديگـرى كـه   ها  هاين امكانات را از طريق راديو، تلويزيون و رسان        

  .الزم باشد در اختيار آنان قرار دهد
 دولت مكلف است با توجه به امكانات خود براى كـارگرانى كـه قـصد                ـ  197ماده

داشته باشند از شهر به روستا مهاجرت كنند و به كار كشاورزى بپردازند تسهيالت الزم               
  .را فراهم نمايد

تواند در مـوارد ضـرورت بـراى تنظـيم            مى  وزارت كار و امور اجتماعى     ـ  198ماده
ى جمهورى اسـالمى ايـران، وابـسته        ها  ور، در نمايندگى  نيروى كار ايرانيان خارج از كش     

  .كار منصوب نمايد
 وابسته كار، توسط وزير كارو امور اجتماعى تعيين و پس از موافقت وزير              ـ1 تبصره

  .گردد امور خارجه منصوب و اعزام مى
وزارتين كار و امور اجتمـاعى و امـور خارجـه و سـازمان امـور ادارى و                    ـ2تبصره  

نامه اجرايى موضوع اين ماده را تهيـه          وظفند پس از تصويب اين قانون آيين      استخدامى م 
  .و به تصويب هيات وزيران برسانند

 وزارت كار و امور اجتماعى مكلف است ظرف مدت شش ماه از تـاريخ               ـ 199ماده
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ى اجرايى مربوط را تهيه و به تصويب مراجع مـذكور در            ها    هنام  تصويب اين قانون، آيين   
  . برسانداين قانون

ـ   كه با مقررات 26/12/1337 اجرايى قانون كار مصوب يها  هنام  آن دسته از آيينتبصره 
  .باشند ى موضوع اين ماده قابل اجرا مىها  هنام اين قانون مغاير نباشد، تا تصويب آيين

ى اجرايـى آن، قـوانين كـار و كـار           هـا     هنامـ    با تصويب اين قانون و آيـين       ـ  200ماده
  .گردند ير اين قانون لغو مىكشاورزى مغا

 وزارت كار و امور اجتماعى بايد كليه حقوق و تكـاليف مـذكور در ايـن                 ـ201ماده
  .قانون را با روشهاى مناسب به اطالع كارگران و كارفرمايان برساند

 وزارت كار و امور اجتماعى مكلف است سازمان و تـشكيالت خـود را               ـ202ماده  
، طراحى و به تصويب سـازمان امـور ادارى و اسـتخدامى             در ارتباط با قانون كار جديد     

  .كشور برساند
و دادگـسترى مـامور اجـراى ايـن قـانون            وزارت كار و امـور اجتمـاعى      ـ 203ماده  

  .باشند مى
ـ   مفاد اين ماده رافع تكاليف و مسئوليتهايى نخواهد بود كه در اين قانون و يا تبصره 

ربط و مؤسسات و كارگاههاى دولتى مشمول اين        ى ذي ها    هساير قوانين به عهده وزارتخان    
  .قانون نهاده شده است

قانون فوق كه در تاريخ دوم مهرماه يكهزاروسيصدو شـصت و هـشت بـه تـصويب              
مجلس شوراى اسالمى رسيده و موادى از آن مورد اختالف مجلس و شـوراى نگهبـان                

و با اصـالح  قرار گرفته است، در جلسات متعدد مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسى           
ــ  51ــ  46ــ  41ـ 33ـ 32ـ 31ـ 29ـ 27ـ 26ـ 24ـ 20ـ 15ـ 13ـ 8 ـ 7ـ 3و تتميم مواد 

 ـ105ـ   81ـ   73ـ   70ـ  69ـ  67ـ  66ـ   65ـ   64ـ   62ـ   60ـ   59ـ   58ـ   56ـ   53 ـ 52
ــ  138ـ  137ـ  136ـ  135ـ  131ـ  130ـ  119ـ  118ـ  114ـ  113ـ  112ـ  111ـ  110 ـ108

ــ  172ـ  171مواد(ـ كل فصل مجازاتها     166ـ  160ـ  159ـ  158ـ  155ـ  154ـ  151ـ  143ـ
) 186ــ   185ـ  184ـ  183ـ  182ـ  181ـ  180ـ  179ـ  178ـ  177ـ  176ـ  175ـ  174ـ173ـ
 مشتمل بر دويست و سه ماده و يكصدو بيـست           203 و   202ـ  191ـ  190ـ  189ـ  188 ـ

ويب و يك تبصره در تاريخ بيست و نهم آبان ماه يكهزارو سيصدو شصت و نه بـه تـص                  
  .نهايى مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد
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 قانون شمول مقررات مربوط به كاركنان دولت تابع قانون  استخدام كشورى - 42
نمايند به كاركنان  ى جنگ تحميلى خدمت مىها  هكه در مناطق جنگى يا جبه

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و سازمانهاى وابسته كه مشمول قانون 
  )1/9/1366( 1 هستندعىاجتما  تأمين

ـ   وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى موظف است مقرراتى كـه  ماده واحده 
ى جنـگ  تحميلـى تـابع قـانون     هـا   هبراى كاركنان دولت شاغل در مناطق جنگى يا جبه   

شود را براى كاركنان آن وزارت و سـازمانهاى تابعـه             استخدام كشورى وضع شده يا مى     
ى جنگ تحميلى خدمت    ها    ه هستند و در مناطق و جبه      اجتماعى    تأمينكه مشمول قانون    

  .نمايند اجرا نمايد نموده يا مى
قانون فـوق مـشتمل بـر مـاده واحـده در جلـسه روز يكـشنبه اول آذرمـاه يكهـزار                      

 تأييـد  به   9/9/1366وشش مجلس شوراى اسالمى تصويب و در تاريخ           وسيصدوشصت
  .شوراى نگهبان رسيده است

  20/1/1368اظت در برابر اشعه مصوب  قانون حف- 43

 فصل اول ـ كليات  

   اهدافـ1ماده 
در امـور مختلـف و ضـرورت    ) پرتوها(با توجه به گسترش روز افزون كاربرد اشعه    

حفاظت كاركنان، مردم، نسلهاى آينده و محيط در برابر اثرات زيان آور اشعه، مقـررات               
  .ذيل تدوين گرديده است

  تعاريفـ  2ماده 
  .باشد شامل اشعه يون ساز و غير يون ساز مى» پرتوها«يا » هاشع«ـ 1
اعم از طبيعى و يا مـصنوعى و يـا    ) راديو اكتيو (به مواد پرتوزا    » منابع مولد اشعه  «ـ  2

  . و تاسيسات مولد اشعه اطالق ميگرددها  هدستگامواد و اشياء حاوى آن و يا 
 ارتباط با منابع مولد اشعه انجام       هر گونه كار يا فعاليتى است كه در       » كار با اشعه  «ـ  3
  .شود

                                                 
 3/10/1366 مورخ 12477 شماره رسمى روزنامه از نقل ـ1
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  .است» سازمان انرژى اتمى ايران«در مفهوم » واحد قانونى«ـ 4
نامه مربوط واجد صـالحيت       شخص حقيقى است كه برابر آيين     » شخص مسئول «ـ  5

علمى و فنى و شرايط الزم براى تصدى و نظارت بر كليه امور مربوط به كار با اشعه در                   
  .بوط باشدمحدوده پروانه مر

نامه مربوطـه واجـد       شخص حقيقى است كه برابر آيين     » مسئول فيزيك بهداشت  «ـ  6
صالحيت علمى و فنى و شرايط الزم براى تصدى مسووليت حفاظت در برابر اشعه در               

  .محدوده پروانه مربوط باشد
  شمول مقرراتـ  3ماده 

عه در سطح كشور    مقررات اين قانون شامل كليه امور مربوط به حفاظت در برابر اش           
  .باشد از جمله موارد زير مى

  ـ منابع مولد اشعه1
  ـ كار با اشعه2
ـ احداث، تأسيس، راه اندازى، بهره بردارى، از كاراندازى و تصدى هر واحدى كه              3

  .در آن كار با اشعه انجام شود
ـ هر گونه فعاليت در رابطه با منابع مولد اشعه شامل واردات و صادرات، ترخيص، 4

زيع، تهيه، توليد، ساخت ،تملك، تحصيل، اكتشاف، اسـتخراج، حمـل ونقـل،             تو
  .معامالت، پيمانكارى، نقل و انتقال، كاربرد و يا پس اندازى

ـ حفاظت كاركنان، مردم و نـسلهاى آينـده بطـور كلـى و محـيط در برابـر اثـرات                5
  .آور اشعه زيان

 فصل دوم ـ پروانه و مسئوليتها  

 از 4، و3، 2، 1فعاليت در ارتباط با مواد منـدرج در بنـدهاى     انجام هرگونه   ـ    4ماده  
ى مربوطه مستلزم اخذ پروانه كـسب از  ها    هنام  ، غير از موارد مستثنى بموجب آيين      3ماده  

  .باشد واحد ذيربط و پروانه اشتغال از واحد قانونى مى
ـ    مجوز كار با اشعه در مورد مؤسسات پزشكى صرفĤ براى متخصصين گـروه تبصره 

پزشكى توسط كميسيونى مركب از دو نفر متخصص امـور حفاظـت در برابـر اشـعه از                  
واحد قانونى و دو نفر كارشناس از وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـكى مـورد                 

  . قرار گرفته و از طرف واحد قانونى داده خواهد شد تأييدبررسى و 
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 بهداشـت، درمـان و      صدور پروانه نهايى تأسيس واحد كار با اشعه از سـوى وزارت           
  . آموزش پزشكى خواهد بود

دارنده پروانه كسب مكلف است حداقل يـك فـرد واجـد شـرايط بعنـوان       ـ    5ماده  
شخص مسئول و يك فرد واجد شرايط بعنوان مسوول فيزيـك بهداشـت را بـه واحـد                  

  .قانونى معرفى تا پروانه اشتغال بنام آنان اخذ گردد
ـ  دهاى تـشخيص بـا اشـعه ايكـس بـا فعاليـت       مانند واحـ ( در موارد خاص تبصره 

ى مربوط، مسئوليت شخص حقيقـى دارنـده پروانـه كـسب،            ها    هنام  و طبق آيين  ) محدود
تواند تواماً بعهده يك يا دو شخص حقيقى  شخص مسئول و مسئول فيزيك بهداشت مى   

  .واجد شرايط باشد
د و شـرايط    دارنده پروانه اشتغال مكلف است منحصرآ در محل و در حدو          ـ    6ماده  

  .مندرج در پروانه و دستورالعملهاى مربوطه فعاليت نمايد
هر گونه تغيير در وضعيت حقوقى دارنده پروانه كسب در ارتباط با منـابع              ـ    7ماده  

مولد اشعه و نيز هر گونه تغيير كمى و كيفى در ارتباط با منابع مزبور مستلزم اخذ مجوز            
  .از واحد قانونى است

ـ  مؤسسات پزشكى پس از اخذ مجوز از واحد قانونى ،صـدور   در خصوص تبصره 
  .پروانه كار جديد از سوى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى خواهد بود

دارندگان پروانه و يا قائم مقام قانونى آنها و نيز كليه افرادى كه بـه لحـاظ                 ـ    8ماده  
ارد زيـر را بالفاصـله بـه        باشند مكلفند مو    وظيفه شغلى با منابع مولد اشعه در ارتباط مى        

  :واحد قانونى اطالع دهند
  .ـ تعليق و يا تعطيل بهره بردارى از منابع مولد اشعه1
  .ـ مفقود شدن و يا سرقت منابع مولد اشعه2
ـ هرگونه حادثه، اخالل، عيب و يا تغييرات در رابطه با منابع مولد اشعه كه احتمال              3

  .ربرداشته باشدافزايش مخاطرات بالقوه پرتوگيرى افراد د
  .ـ سوانح پرتوگيرى و نيز پرتوگيرى مشكوك افراد4

شـوند بايـد تحـت معاينـات و           كليه افرادى كه به كار با اشعه گمـارده مـى          ـ    9ماده  
نامه مربوطه  اى طبق آيين آزمايشهاى پزشكى الزم قبل و بعد از استخدام و بصورت دوره        

  .انونى قرار دهندقرار گرفته و مدارك الزم را در اختيار واحد ق
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  :گماردن افراد زير به كار با اشعه ممنوع استـ  10ماده 
  .نامه مربوطه  سال سن غير از موارد مستثنى بموجب آيين18ـ افراد كمتر از 1
 واحـد قـانونى كـار بـا اشـعه      تأييدـ افرادى كه در نتيجه آزمايشهاى پزشكى مورد     2

  .اشدبراى سالمتى آنان زيان آور تشخيص داده شده ب
 دارنـده پروانـه     3در انجام هرگونه فعاليت مربوط به موارد مندرج در ماده           ـ    11ماده  

  :كسب، شخص مسئول و مسئول فيزيك بهداشت مكلف اند
 و دستورالعملهاى حفاظت در برابر اشعه را   ها    هنام  ـ كليه مقررات، استانداردها، آيين    1

  .رعايت نمايند
 و تـأمين ،  بينـى   پيش الزم را طبق مقررات مربوط       ـ كليه تدابير و تجهيزات حفاظتى     2

  .به اجرا درآورند
  .ـ از پرتودهى غير ضرورى اجتناب نمايند3

كليه افرادى كه به كار با اشعه اشتغال دارند مكلفنـد وسـائل حفاظـت در                ـ    12ماده  
 شده را شخصĤ بكار گرفته و مقررات و دستورالعملهاى مربوطـه را             بينى  پيشبرابر اشعه   

  .اجرا درآورندبه 
 فصل سوم ـ نظارت و بازرسى  

واحد قانونى در جهت اجراى مقررات اين قانون، نظارت بـر كليـه امـور               ـ    13ماده  
  .ى مزبور را بعهده داردها  ه اين قانون و بازرسى در زمين3مندرج در ماده 

دارنده پروانه كسب، شخص مسئول و مسئول فيزيـك بهداشـت مكلفنـد             ـ    14ماده  
 و دستورالعملهاى ابالغ شده توسط واحـد قـانونى و بازرسـين مربوطـه را بـه                  اه    هتوصي

  .اجراء درآورند
ظـت افـراد و   ا و يا حف14در مواردى كه اجراى امور مربوطه به مفاد ماده    ـ    15ماده  

اموال در برابر اشعه مستلزم ارائه خدمات از طرف واحدقانونى باشـد، اشـخاص ذينفـع                
نامه مربوطه به حساب خزانه       ه شده را طبق تعرفه مقرر در آيين       مكلفند بهاء خدمات ارائ   
  .دارى كل واريز نمايند

ـ   در مورد مؤسسات پزشكى كه منجر به صرف هزينه يا ارائه خدمات توسط تبصره 
نامـه مربوطـه توسـط وزارت         شـود آيـين     وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى مى      

  .رددگ بهداشت، درمان و آموزش پزشكى تهيه مى



  

  
  385) ـ قوانين1(قوانين و مقررات مرتبط :                                                                                 بخش دوم

  

 

دارنده پروانه و يا هر شخصى كه بنحوى از انحاء منابع مولد اشعه را برابر       ـ    16ماده  
مفاد اين قانون در اختيار و يا تحت نظر داشته و يا بعنوان شخص مسئول و يـا مـسئول                    
فيزيك بهداشت انجام وظيفه نمايد مكلف است در حوزه فعاليت شغلى خود تسهيالت             

و بازرسى واحد قانونى را فراهم نموده و اطالعـات و مـدارك             الزم براى اعمال نظارت     
  .مورد نياز را در اختيار واحد قانونى قرار دهد

واحد قانونى مكلف است در اجـراى مقـررات ايـن قـانون، در صـورت                ـ    17ماده  
وقوف بر وجود اشكاالت يا تخلفاتى در كار با اشعه يا بهره بردارى از منابع مولد اشـعه                  

غ كتبى مدت دار به وزارت و يا موسسه مربوطه و در صورت عـدم رعايـت                 پس از ابال  
، دستور توقف و يا تعطيل بهره بردارى از منابع مربوطه را صـادر نمـوده و يـا                   ها    هتوصي

پروانه صادره را لغو نمايد و در صورت لزوم با اخذ مجوز الزم از مرجع ذيصالح اقدام                 
  .به الك و مهر آن  بنمايد

  ـ جرائم و مجازاتهافصل چهارم  

موارد زير جرم محسوب و مرتكب حـسب مـورد بـا رعايـت شـرايط و                 ـ    18ماده  
امكانات خاطى و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب از وعـظ و تـوبيخ و تهديـد و                    

  :درجات تعزيز به مجازات مشروحه ذيل محكوم خواهد شد
 عـدم رعايـت      شـده و همچنـين     بينـى   پـيش ـ عـدم اسـتفاده از وسـايل حفـاظتى           1

دستورالعملهاى توسط كاركنان با اشعه جرم محسوب و متخلف به جريمه نقـدى از ده                
  .هزار ريال تا صدو پنجاه هزار ريال محكوم خواهد شد

ـ گماردن افراد بدون انجام آزمايشهاى پزشكى الزم قبـل از اسـتخدام و يـا بـدون                  2
كار با اشـعه جـرم محـسوب و         اى پزشكى در مدت اشتغال ب       مراقبتها و آزمايشهاى دوره   

  .متخلف به جريمه نقدى از ده هزار ريال تا پانصد هزار ريال محكوم خواهد شد
 اين قانون كـار بـا اشـعه بـراى           10ـ گماردن افرادى بكار با اشعه كه بموجب ماده          3

آنان ممنوع اعالم شده است جرم محسوب و متخلف به جريمه نقدى از سى هزار ريال                
  .يال محكوم خواهد شدتا يك ميليون ر

 ايـن قـانون توسـط       9و8و7ـ كوتاهى در اعالم مـوارد مـذكور در مـوارد در مـواد               4
اشخاص نامبرده در موارد ياد شده جرم محسوب و متخلف بـه جريمـه نقـدى از سـى                   

  .هزار ريال تا دو ميليون ريال محكوم خواهد شد
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پنج ميليون ريال و    ـ متخلف موارد زير به به جزاى نقدى از سى هزار ريال تا              5
ماه و يا به هر دو مجـازات محكـوم خواهـد             يا به حبس تعزيرى از يك ماه تا شش        

  :شد
الف ـ بهره بردارى از منابع مولد اشعه و يا كار با اشعه بدون اتخاذ تدابير حفاظتى و  

  .تدارك تجهيزات حفاظتى توصيه شده توسط واحد قانونى
 و يا كار با اشعه بدون نظارت شخص مـسئول  ب ـ بهره بردارى از منابع مولد اشعه 

  .و مسئول فيزيك بهداشت
ج ـ اخالل در امر نظارت و بازرسى واحد قانونى و ندان اطالعات الزم و يـا ارائـه    
اطالعات ناقص و يا كاذب به واحـد قـانونى و نيـز هـر اقـدامى كـه موجـب انحـراف                       

  .تشخيص واحد قانونى گردد
شعه و يا منابع مولد اشعه جرم محـسوب و متخلـف بـه              ـ ايجاد اختالل در كار با ا      6

 تا سه سال     ماه  يكجزاى نقدى از پانصد هزار تا پانزده ميليون ريال و حبس تعزيرى از              
  .و يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد

ـ عدم رعايت حدود و شرايط مقرر در پروانه در شرايط مزبور جـرم محـسوب و                 7
ك ميليون ريال تا پنج ميليون ريال و يا به حبس تعزيـرى             متخلف به مجازات نقدى از ي     

  .از شش ماه تا دو سال و يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد
 ايـن قـانون داشـتن پروانـه     4ـ نداشتن پروانه معتبر در مواردى مه بموجـب مـاده            8

الزامى اعالم گرديده است جرم محسوب و متخلف به مجـازات نقـدى از يـك ميليـون              
تا ده ميليون ريال و يا به حبس تعزيرى از شش ماه تا سـه سـال و يـا بـه هـر دو                         ريال  

  .مجازات محكوم خواهد شد
ـ بهره بردارى از منابع مولد اشعه كه توسط واحد قانونى به نحـوى ممنـوع اعـالم                  9

شود و متخلف به مجازات نقدى از يك ميليـون ريـال تـا                شده است جرم محسوب مى    
و يا به حبس تعزيرى از شش ماه تا سه سال و يا به هر دو مجـازات              پانزده ميليون ريال    
  .محكوم خواهد شد

در موارديكه جرايم موضوع اين قانون به لحاظ انطباق با عنـاوين قـانونى              ـ    19ماده  
ديگر مستلزم مجازات شديدتر باشد مقررات قانونى مجازات اشد درباره مرتكب اعمال            

  .خواهد شد
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 يژهفصل پنجم ـ مقررات و  
به افرداى كه بطور مستمر به كار با اشعه اشتغال داشته باشند، مزاياى زيـر               ـ  20ماده  

برمبناى مقدار و شرايط بالقوه پرتودهى محيط كار به تـشخيص واحـد قـانونى و طبـق                  
  :گيرد ى مربوطه تعلق مىها  هنام آيين
  .كنانساعات كار مقرر براى ساير كار% 25ـ كاهش ساعات كارهفتگى تا ميزان 1
 در سال براى مـدت اشـتغال         ماه  يكـ افزايش ميزان مرخصى استحقاقى ساليانه تا        2

استفاده از مرخصى استحقاقى ساليانه در اينگونه مـوارد در طـول            . به كار با اشعه   
  .هر سال اجبارى است

.  كـار بـا اشـعه      يك سال  به ازاء هر     يك سال ـ افزايش مدت خدمت مورد قبول تا        3
ايش تا ده سال و منحصرآ از نظر بازخريـد، بازنشـستگى، از كـار       حداكثر اين افز  

  .باشد افتادگى و تعيين حقوق وظيفه قابل احساب مى
  .ا بعنوان فوق العاده كار با اشعهـ پرداخت تا پنجاه درصد حقوق و مزاي4

ـ  توانـد    مـى  اين ماده بجاى اسـتفاده از مرخـصى فـرد ذينفـع    2 در مورد بند تبصره 
  .ال در محلى غير از محيط كار با اشعه بنمايددرخواست اشتغ

ى هـا  شركت، نهادهاى انقالب اسالمى، مؤسسات، سازمانها و     ها    هوزارتخانـ    21ماده  
دولتى و يا وابسته به دولت و موسساتى كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و                  

  . قانونى همكارى نمايندنيز كليه مأمورين انتظامى موظفند در اجراى اين قانون با واحد
واحد قانونى مسئوليت حسن اجراى مقررات اين قانون را بعهده داشـته و             ـ  22ماده  

مكلف است با بكار گماردن متخصين واجد صالحيت علمى و فنى و از طريـق تهيـه و                  
تدوين ضـوابط، مقـررات، اسـتانداردها و دسـتورالعملهاى الزم و بكـارگيرى امكانـات                

پژوهش و ارائـه خـدمات در سـطح علمـى پيـشرفته روز تـدابير                تخصصى، آموزشى و    
  .مقتضى را اتخاذ نمايد

باشد و از تاريخ مزبـور كليـه          جرا مى اين قانون از تاريخ تصويب الزم اال      ـ    23ماده  
دولـت مكلـف اسـت      . گـردد   ن لـم يكـن تلقـى مـى        أقوانين و مقررات مغاير لغـو و كـ        

د واحد قانونى تـصويب و جهـت اجـراء ابـالغ            ى مربوطه را بر اساس پيشنها     ها    هنام  آئين
كليه اشخاص حقيقى و حقوقى مشمول اين قانون مكلفند حداكثر ظرف شش ماه . نمايد

  1.از تاريخ اجراى قانون وضعيت خود را با مقررات آن منطبق نمايند
                                                 

 .است شده اصالح 15/7/1386 تاريخ در و شده تصويب 29/2/1369 تاريخ در اجرائي نامه آئين ـ 1
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ـ  ى مربـوط توسـط وزارت   ها  هنام  در خصوص مؤسسات پزشكى كشور آيينتبصره 
موزش پزشكى و واحد قانونى تهيـه و تـدوين و پـس از تـصويب                بهداشت، درمان و آ   

  .هيات وزيران قابل اجرا خواهد بود
قانون فوق مشتمل بر بيست و سه مـاده و شـش تبـصره در جلـسه علنـى روز                    
يكشنبه مورخ بيستم فروردين مـاه يكهـزار و سيـصد و شـصت و هـشت مجلـس                   

 شـوراى نگهبـان رسـيده       تأييد به   30/1/1368شوراى اسالمى تصويب و در تاريخ       
  .است

  2)26/6/1369مصوب (  1 قانون بيمه بيكارى-44
 اجتماعى كه تابع قوانين كـار و كـار كـشاورزى            تأمينكليه مشمولين قانون    ـ  1ماده  

   3.باشند هستند مشمول مقررات اين قانون مى
  : گروههاى زير از شمول اين قانون مستثنى هستندتبصره ـ

  .فتادگان كلىـ بازنشستگان و ازكارا1
   4.ـ صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بيمه شدگان اختيارى2
  .ـ اتباع خارجى3

اى است كه بدون ميل و اراده بيكار شده و            شده  بيكار از نظر اين قانون بيمه     ـ    2ماده  
  .آماده كار باشد

بيمه شدگانى كه به علت تغييرات  سـاختار اقتـصادى واحـد مربوطـه بـه                  ـ1تبصره  

                                                 
 22/4/1366مورخ 12341 شماره رسمى روزنامه از نقل ـ1
 39 ،13/3/1369 مـورخ  96 ىهـا  دادنامـه  :بيكـارى  بيمـه  بـا  مـرتبط  ادارى عـدالت  ديوان عمومى هيأت آراء ـ2

 مـورخ  208 ف24/11/78 مـورخ  384 ،26/10/78مـورخ  367-387 ،23/7/77 مـورخ  180 ،21/4/76مـورخ 
 مـورخ  98 ،4/3/82 مـورخ  97 ؛14/2/82 مـورخ  65 ،7/2/82 مـورخ  52 ،17/6/81 مـورخ   80191-182،/1/7

 مورخ 74 ،12/7/83 مورخ 323 ،10/3/83 مورخ 86 ،16/1/83 مورخ 8 ،13/7/1382 مورخ 257 -256 ،4/3/82
 324، 4/9/1386 مـورخ  924، 11/6/1386 مورخ 404، 9/5/84 مورخ 195 ،5/4/84مورخ  152 - 84149 ،/25/2
 .13/5/1387مورخ 

 و ميل برخالف كه شده بيمه كارگران« دارد مي مقرر ديوان عمومى هيأت23/3/1377 مورخ 180 شماره دادنامه ـ3
 .»باشند مى بيكارى بيمه دريافت مستحق باشند مى كار آماده و شده خدمت بازخريد خود اراده

 و گليم قاليچه، قالى، بافندگان ازكارافتادگى و فوت بازنشستگى، بيمه قانون اجتماعى، تأمين قانون 8 ماده: نك ـ4
  .11/9/1376 مصوب زيلو



  

  
  389) ـ قوانين1(قوانين و مقررات مرتبط :                                                                                 بخش دوم

  

 

 شوراى عالى كار بيكـار موقـت شـناخته شـوند نيـز              تأييدرتخانه ذيربط و    تشخيص وزا 
   1.مشمول مقررات اين قانون خواهند بود

بيمه شدگانى كه به علت بروز حوادث قهريه و غيرمترقبه از قبيل سـيل،                ـ2تبصره   
 محل  امور اجتماعى شوند با معرفى واحد كار و         بيكار مى ... زلزله، جنگ، آتش سوزى و    

  .قررى بيمه بيكارى استفاده خواهند كرداز م
 اجتماعى اسـت و سـازمان       تأمينبيمه بيكارى به عنوان يكى از حمايتهاى        ـ    3ماده  

 اجتماعى مكلف است با دريافت حق بيمه مقرر به بيمه شدگانى كه طبق مقررات               تأمين
  .شوند مقررى بيمه بيكارى پرداخت نمايد اين قانون بيكار مى

 محـل از مزايـاى      امور اجتماعى ده بيكار با معرفى كتبى واحد كار و         ش  بيمهـ    4ماده  
   2.اين قانون منتفع خواهد شد

ـ  موضوع ( بيكاران مشمول اين قانون كليه حقوق و مزايا و خسارات مربوطه تبصره 
  .را دريافت خواهند نمود) قانون كار
ه كـالً توسـط   باشـد كـ   مزد بيمه شـده مـى  %) 3(حق بيمه بيكارى به ميزان ـ    5ماده  
  . و پرداخت خواهد شدتأمينكارفرما 

ـ   مزد بيمه شده و نحـوه تـشخيص و تعيـين حـق بيمـه بيكـارى، چگـونگى        تبصره 
وصول آن، تكليف بيمه شده و كارفرما و همچنين نحوه رسيدگى به اعتراض، تخلفـات               
و ساير مقررات مربوطه در اين مورد براساس ضوابطى است كه براى حـق بيمـه سـاير                  

  .بينى شده است  اجتماعى پيشتأمين در قانون و مقررات اجتماعى  تأمينمايتهاى ح
بيمه شدگان بيكار در صورت احراز شرايط زير استحقاق دريافت مقـررى            ـ    6ماده  

  .بيكارى را خواهند داشت

                                                 
 صـورتى  در فـصلى  كارگران ـ1 «: دارد مي مقرر 2 ماده اجراى در وزيران هيأت26/10/1378 مورخ تصويبنامه ـ1
 مدت با قرارداد داراى كارگران بود خواهند بيكارى بيمه مقررى از استفاده مشمول شوند بيكار فصل اثناى در كه

 بـود  خواهنـد  بيكـارى  بيمـه  ازمقـررى  اسـتفاده  مـشمول  شوند بيكار قرارداد مدت اثناى در كه صورتى در معين
 پايـان  در بيكـارى  صـورت  در باشـد  دائمـى  آنان كار ماهيت كه صورتى در معين مدت با ردادقرا داراى كارگران
 بـه  نـسبت  بيكـارى  بيمـه  صـندوق  منـابع  از است الزم اجتماعى تأمين سازمان و قرارگرفته حمايت مورد قرارداد
 .»نمايند اقدام بيكارى بيمه مقررى پرداخت

 بيمـه  تعلـق  تـشخيص  مقـام  درخصوص عدالت ديوان عمومى هيأت21/4/1376 مورخ 39 شماره دادنامه نك ـ2
 درخـصوص  5/4/84مـورخ  152 الى 149 مارهش دادنامه اجتماعى، تأمين قانون 3 ماده بيكار، شده بيمه به بيكارى
 .28/12/1381 مورخ 117395/5000 شماره بخشنامه در مندرج 5 سوال ابطال و بيكارى بيمه برقرارى
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 ماه سـابقه پرداخـت حـق بيمـه را     6شده قبل از بيكار شدن حداقل  الف ـ بيمه 
 ايـن قـانون از شـمول ايـن بنـد مـستثنى              2 مـاده    2بـصره   مشمولين ت . داشته باشد 

  .باشند مى
 روز از تاريخ بيكارى با اعالم مراتـب بيكـارى   30شده مكلف است ظرف  ب ـ بيمه 

 آمادگى خود را براى اشتغال بـه كـار تخصـصى و يـا      امور اجتماعى به واحدهاى كار و     
 با تـشخيص هيـأت حـل        مراجعه بعد از سى روز با عذر موجه و        . مشابه آن اطالع دهد   

  . خواهد بودپذير امكاناختالف تا سه ماه 
ى كارآموزى و سـوادآموزى كـه توسـط    ها  هدورشده بيكار مكلف است در  ج ـ بيمه 
 تأييـد  و نهضت سوادآموزى و يا ساير واحدهاى زيـربط بـا             امور اجتماعى واحد كار و    

 گـواهى   يك بـار  و ماه   شود شركت نموده و هر د        تعيين مى  امور اجتماعى وزارت كار و    
  . تسليم نمايداجتماعى  تأمينالزم در اين مورد را به شعب 

كارگرانى كه در زمان دريافـت مقـررى بيمـه بيكـارى بـه شـغل يـا                    ـ1تبصره  
مشاغلى گمارده شوند كه ميزان حقوق و مزاياى آن از مقررى بيمه بيكارى متعلقه              

ساب صندوق بيمه بيكارى پرداخت    التفاوت دريافتى بيمه شده از ح       كمتر باشد مابه  
  .خواهد شد
مدت دريافت مقررى بيمه بيكارى جزء سوابق پرداخت حـق بيمـه بيمـه                ـ2تبصره  

  .شده از نظر بازنشستگى، ازكارافتادگى و فوت محسوب خواهد شد
  :مدت پرداخت مقررى بيمه بيكارى و ميزان آن به شرح زير استـ  7ماده 
 از زمان برخوردارى از مزاياى بيمه بيكارى اعـم          ـ جمع مدت پرداخت مقررى     الف

ماه و براى متـأهلين     ) 36(از دوره اجراى آزمايشى و يا دائمى آن براى مجردين حداكثر            
ماه براساس سابقه كلى پرداخت حق بيمه و بـه شـرح جـدول              ) 50(يا متكفلين حداكثر    

  :باشد ذيل مى
  

ي قبليها  هدوررري جمعاً با احتساب حداكثر مدت استفاده از مق سابقه پرداخت حق بيمه
 براى متأهلين يا متكفلين براى مجردين 

  ماه12  ماه6  ماه 24 ماه لغايت 6از 

  ماه18  ماه12  ماه 120 ماه لغايت 25از 

  ماه26  ماه18  ماه180 ماه لغايت 121از 

  ماه36  ماه26  ماه 240 ماه لغايت 181از 

  ماه50  اه م36  ماه به باال241از 
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ـ تبصره باشـند    سـال سـن و بيـشتر مـى    55افراد مسن مشمول اين قانون كه داراى   
توانند تا رسيدن به سن بازنشستگى تحت پوشـش           اند مى   مادامي كه مشغول به كار نشده     

   1.بيمه بيكارى باقى بمانند
متوسط مزد يـا حقـوق و يـا         %) 55(ميزان مقررى روزانه بيمه شده بيكار معادل        ) ب

نفر از  ) 4(به مقررى افراد متأهل يا متكفل، تا حداكثر         . باشد  كارمزد روزانه بيمه شده مى    
حداقل دستمزد افـزوده خواهـد      %) 10(افراد تحت تكفل به ازاء هر يك از آنها به ميزان            

%) 80(در هر حال مجموع دريافتى مقررى بگير نبايد از حداقل دستمزد، كمتر و از               . شد
  . ق وى بيشتر باشدمتوسط مزد يا حقو

  . مقررى بيمه بيكارى از روز اول بيكارى قابل پرداخت است) ج
متوسط مزد يا حقوق روزانه بيمه شده بيكار به منظور محاسبه مقررى بيمه              ـ1تبصره  

بيكارى عبارت است از جمع كل دريافتى بيمه شده كه به مأخذ آن حـق بيمـه دريافـت           
ع بيكارى تقسيم بر روزهاى كار و در مورد بيمـه           روز قبل از شرو   ) 90(شده در آخرين    

كنند آخرين مزد عبارت است از جمع كل دريافتى بيمـه             شدگانى كه كارمزد دريافت مى    
روز قبل از شـروع بيكـارى    ) 90(شده كه به مأخذ آن حق بيمه دريافت شده در آخرين       

مدتى از غرامـت    ماه مذكور   ) 3(در صورتى كه بيمه شده كارمزد، ظرف        ). 90(تقسيم بر   
دستمزد استفاده نموده باشد متوسط مزدى كه مبناى محاسبه غرامت دستمزد قرار گرفته             

   2.به منزله دستمزد ايام بيكارى تلقى و در محاسبه منظور خواهد شد
  :افراد تحت تكفل موضوع اين ماده عبارتند از ـ2تبصره 

  .)زن يا شوهر( همسر -1
  . اج ننموده و فاقد حرفه و شغل باشند فرزندان اناث مادام كه ازدو-2
 بـه  " فرزندان ذكور كه سن آنان كمتر از هجده سـال تمـام باشـد و يـا منحـصرا               -3

 اجتماعى، از كار افتاده     تأمينتحصيل اشتغال داشته و يا طبق نظر پزشك معتمد سازمان           
  . كلى باشند

                                                 
 بيمـه  مقررى پرداخت«:  دارد مي مقرر ادارى عدالت ديوان عمومى هيأت14/2/1382 مورخ 65 شماره دادنامه ـ1

 ».باشد مى بيشتر يا سال 55 داشتن به مشروط، مسن افراد به بازنشستگى سن تا بيكارى
 ممنوعيـت  درخـصوص «: دارد  مقرر مياداري عدالت ديوان عمومي هيأت 4/3/1382 مورخ 98 شماره دادنامه ـ2

 و متقاضـى  روزانه دستمزد متوسط افزايش حذف و شده بيمه آخراشتغال روز 90 در ارسالى يستهاىل اعتبار نفى
 .»اشتغال آخر روز 90 از قبل ماهه شش روزانه دستمزد متوسط مأخذ با بيمه حق برقرارى
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نظر پزشك معتمد سال متجاوز باشد و و يا طبق   ) 60( پدر و مادر كه سن پدر از         -4
 توسط بيمه   " اجتماعى از كار افتاده باشند ودر هرحال معاش آنان منحصرا          تأمينسازمان  

  .  گرددتأمينشده 
 خواهر و برادر تحت تكفل در صورت داشتن شرايط مربوط به فرزندان انـاث و                -5

  . اين تبصره) 3(و ) 2(ذكور، مذكور در بندهاى 
  .گردد رى مانع از دريافت مستمرى جزئى نمىدريافت مقررى بيمه بيكا ـ3تبصره 
محـق بـه    ) زن يـا شـوهر    (در صورت بيكارى زوجين فقط يكى از آنـان            ـ4تبصره  

  . استفاده از افزايش مقررى به ازاء هر يك از فرزندان خواهد بود
بيمه شده بيكار و افـراد تحـت تكفـل، در مـدت دريافـت مقـررى بيمـه                    ـ 5تبصره  

 تــأمينقـانون  ) 3(مـاده  » ب«و » الـف «نى موضـوع بنـدهاى   بيكـارى از خـدمات درمـا   
  . اجتماعى استفاده خواهند كرد

 اجتماعى از پرداخـت     تأمينهاى   مقررى بيمه بيكارى مانند ساير مستمري       ـ6تبصره  
  . هر گونه ماليات معاف خواهد بود

  :در موارد زير مقررى بيمه بيكارى قطع خواهد شدـ  8ماده 
  .  شده مجدداً اشتغال به كار يابدكه بيمه زماني) الف
كار و امور اجتماعى محل و يا نهـضت سـوادآموزى و سـاير               بنا به اعالم واحد   ) ب

واحدهاى ذيربط از طريق وزارت كارو امور اجتماعى، بيمه شده بيكار بدون عذر موجه              
  . ى كارآموزى و سواد آموزى خوددارى نمايدها  هدوراز شركت در 

 از قبـول شـغل تخصـصى خـود و يـا شـغل مـشابه پيـشنهادى                   بيمه شده بيكار  ) ج
  . خوددارى ورزد

بيمه شده بيكار ضمن دريافت مقررى بيمه بيكارى مشمول اسـتفاده از مـستمرى              ) د
  . بازنشستگى و يا از كار افتادگى كلى شود

 بيمه شده به نحوى از انحاء با دريافت مزد ايام بالتكليفى به كـار مربوطـه اعـاده                   )   ه
  . دگرد

در صورتى كه پس از پرداخت مقررى بيمه بيكارى محرز شود كه بيكارى              ـ1تبصره  
بيمه شده، ناشى از ميل و اراده او بوده است كارگر موظف به استرداد وجوه دريافتى به                  

اين ماده نيز مكلف به بازپرداخت      )     ه(مشمولين بند   .  اجتماعى خواهد بود   تأمينسازمان  
  . باشند يافتى، به سازمان مذكور مىمقررى بيمه بيكارى در
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چنانچه بيمه شده بيكار اشتغال مجدد خود را مكتوم داشته و مقررى بيمه               ـ2تبصره  
بيكارى را دريافت كرده باشد، ملزم به بازپرداخـت مقـررى دريـافتى از تـاريخ اشـتغال                  

  .خواهد بود
رى بيمه بيكـارى  دريافت كمك هزينه حين كارآموزى مانع استفاده از مقر    ـ3تبصره  
  . نخواهد بود

كارفرمايان موظفند با هماهنگى شوراهاى اسالمى و يا نماينـدگان كـارگران           ـ  9ماده  
شوند به مراكز خدمات اشتغال محل اعـالم          فهرست محلهاى خالى شغل را كه ايجاد مى       

منحـصراً  ) ى شغلى كارشناسى بـه بـاال      ها    هبه استثناى رد  (محلهاى شغلى مذكور    . نمايند
  . ميگردد تأمينوسط مراكز خدمات اشتغال و با معرفى بيكاران ت

دولت مكلف است همه سـاله از طريـق سيـستم بـانكى ومنـابع اعتبـارى                   ـ1تبصره  
 اجتماعى و با استفاده از اعتبارات قرض الحـسنه، طرحهـاى اشـتغال زاى               تأمينسازمان  

ودجـه سـاالنه كـشور      مشخصى را جهت اشتغال به كار بيكاران مشمول اين قـانون در ب            
ى تعاونى و يا خصوصى و با نظارت وزارت كـار           ها  شركت و رأساً يا از طريق       بينى  پيش

  .و امور اجتماعى به مورد اجراء گذارد
ـ         ـ2تبصره   ى كـسب و كـار وموافقـت        هـا     هبيكاران مشمول اين قانون در اخذ پروان

شاورزى و خدماتى بـا   ى صنعتى، ك  ها    هاصولى و تاسيس واحدهاى اقتصادى از وزارتخان      
  . معرفى وزارت كار و امور اجتماعى در اولويت قرار خواهند داشت

اى وزارت كـار و امـور اجتمـاعى مكلـف اسـت               سازمان آموزش فنى و حرفه     ـ3تبصره  
همزمان با اجراى قانون بيمه بيكارى، آموزش مهارتهاى مورد نياز بازار كار و نيز بازآموزى و                

اين قانون را در    ) 7(ماده  » ج«تحت پوشش بيمه بيكارى موضوع بند       تجديد مهارت كارگران    
ى هـا     ههزين. اى و يا مراكز آموزش جوار كارخانجات فراهم نمايد          مراكز آموزش فنى و حرفه    

اى كـه بـه پيـشنهاد     نامـه  مربوط از محل اعتبارات حساب صندوق بيمه بيكارى مطـابق آيـين      
 اجتماعى تهيه و به تصويب وزراى كار و امور مينتأاى كشور و  سازمان آموزش فنى و حرفه 

  . اجتماعى و بهداشت، درمان و آموزش پزشكى خواهد رسيد قابل پرداخت است
ـ            ـ4تبصره   ى هـا     هنهضت سواد آموزى موظف است با همكارى كارفرمايـان و وزارتخان

ام ربط نسبت به تشكيل كالسهاى سوادآموزى براى بيسوادان مـشمول ايـن قـانون اقـد                ذي
  . نمايد
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 اجتماعى مكلف است حـسابهاى درآمـد حـق بيمـه بيكـارى و             تأمينسازمان   -10ماده  
پرداخت مقررى بيمه بيكارى موضوع اين قانون را جداگانه نگهدارى و در صورتهاى مـالى               

 بـه وزيـر بهداشـت،       يك بـار  خود منعكس نمايد و گزارش عملكرد مالى خود را هر سال            
  . ير كار و امور اجتماعى و شوراى اقتصاد ارائه نمايدوز درمان و آموزش پزشكى و

 اجتماعى مجرى ايـن قـانون       تأمينوزارت كار و امور اجتماعى و سازمان        ـ    11ماده  
  .خواهند بود

ى موضـوع ايـن قـانون را        هـا     ه اجتماعى مكلف است هزينـ     تأمينسازمان  ـ    12ماده  
  .  نمايدتأمينمنحصراً از محل درآمدهاى ناشى از آن 

ميزان %) 10(ى ادارى و پرسنلى هر دو دستگاه مجرى قانون به طورى كه از              ها    هزينه
 وزير بهداشت، درمـان و آمـوزش       تأييدمقررى پرداختى به بيمه شدگان تجاوز ننمايد با         

  . شود پزشكى و وزير كار و امور اجتماعى تعيين و تخصيص داده مى
 قـانون آزمايـشى بيمـه بيكـارى         زمان اجراى ايـن قـانون از زمـان اتمـام          ـ    13ماده  

  . الزم االجراء است) 6/5/1369(
نامه اجرايى اين قانون ظـرف يـك مـاه توسـط وزارت كـار و امـور                    آيينـ    14ماده  

   1. اجتماعى تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيدتأميناجتماعى و سازمان 
دوشـنبه مـورخ     تبـصره در جلـسه علنـى روز          21 ماده و    14 قانون فوق مشتمل بر     

بيست و ششم شهريور ماه هـزار و سيـصد و شـصت و نـه مجلـس شـوراى اسـالمى                      
  .  شوراى نگهبان رسيده استتأييد به 10/7/1369تصويب و در تاريخ 

                                                 
 شـماره  دادنامـه   نك؛بعالوه. است رسيده تصويب به 12/10/1369تاريخ در ماده اين موضوع اجرايى نامه آيين ـ1

 و ضوابط تعيين و وضع ممنوعيت« درخصوص اداري عدالت ديوان عمومي هيأت 26/10/1378 مورخ367ـ378
 .»اجرايى نامه آيين و قانون درحد بيكارى بيمه حق از برخوردارى جع بهرا خاص قواعد
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   )3/6/1370مصوب  ( 1  قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت- 45
  )29/3/1386، 22/1/1380، 15/7/1375مصوب (ى ها  هو اصالحي

حقوق مبناء مستخدمين رسمى مشمول قانون استخدام كشورى و مقـررات           ـ    1ه  ماد
ضرب ضـريب حقـوق      برابر است با حاصل    1352ى دولتى مصوب    ها  شركتاستخدامى  

 قانون مذكور در عدد مبناء گـروه مربـوط بـه شـرح جـدول زيـر كـه                    33موضوع ماده   
  :گردد يين مىشود تع  قانون استخدام كشورى مى32جايگزين جدول حقوق ماده 

  

 عدد مبنا گروه

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11 

400  
450  
500  
560  
620  
680  
740  
810  
880  
950  
1020 

  

 به ترتيب حـداكثر گـروه قابـل       11فواصل اعداد مبناء گروههاى متوالى بعد از گروه         
  . خواهد بود20احراز، گروه 

ظر گـرفتن مقـاطع   گروههاى ورودى مستخدمين مشمول اين قانون با در ن     ـ1تبصره  
هـا و برحـسب      وليتئتحصيلى آنان و نوع و حساسيت شغل، اهميت وظايف، ميزان مس          

 1ى مختلف شغلى در يكى از يازده گروه اول جـدول موضـوع مـاده                ها    ه و رشت  ها    هرست
  .يابد  مىتخصيص

اعداد مبناى حقوق ماهانه مقامات و همطراز آنـان بـه شـرح زيـر تعيـين                   ـ2تبصره  
  : قابل پرداخت خواهد بود1ه با اعمال ضريب مذكور در ماده گردد ك مى

                                                 
 11/7/1370 مورخ 13563 شماره رسمى روزنامه از نقل ـ1
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  1700  الف ـ معاونين وزرا
  1800 ب ـ استانداران، سفرا

ج ـ وزرا، نمايندگان مجلس شوراى اسالمى، معاونين رئيس جمهور، معـاونين قـوه    
  1900 قضاييه و رئيس كل ديوان محاسبات

اى اسالمى و اعضاى شوراى د ـ معاون اول رئيس جمهور، نواب رئيس مجلس شور
  2000  نگهبان
  2200   ـ رؤساى سه قوه  ه

ـ 3تبصره   مقامـات مـذكور پـس از پايـان دوران تـصدى بـه ترتيـب در بـاالترين               ـ
يابند و حقوق هر يك از آنان براساس عـدد مبنـاى              گروههاى جدول فوق تخصيص مى    

بـا معـاون اول     نخست وزيران دوران انقـالب اسـالمى        . گروه مربوط تعيين خواهد شد    
   1.گردند رئيس جمهور همطراز مى

 قـانون اسـتخدام     33دولت مكلف است تغيير ضريب حقوق موضوع مـاده            ـ4تبصره  
 را كه همه ساله با توجه به شاخص هزينه زندگى مـشتركاً            كشورى و اصالحات بعدى آن    

زمان ادارى و استخدامى كـشور، وزارت اموراقتـصادى و دارايـى، سـا             توسط سازمان امور  
برنامه و بودجه و بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران پيشنهاد خواهد شد مورد تصويب               

  .قرار دهد و به همين نسبت حقوق بازنشستگان و مستمرى بگيران را افزايش دهد
حقوق مستخدمين در هر سال با درنظر گرفتن خدمت قابل قبـول آنـان در               ـ  2ماده  

  :گردد سال قبل به شرح زير تعيين مى

                                                 
 هيأت اعضارسمى ـ واحده ماده«: دارد مي مقرر8/10/1372 مصوب ،1 ماده 3 تبصره درخصوص استفساريه قانون ـ1

 مـاده  2 تبـصره  درمقامات كه انتظامى و نظامى نيروهاى پرسنل و قضات عالى، آموزش مؤسسات و دانشگاهها علمى
 پايـان  از پـس  كـه  درصـورتى  يابنـد  مى اشتغال13/6/1370 مصوب دولت كاركنان پرداخت هماهنگ نظام قانون يك

 خـود  بـه  مربـوط  اسـتخدامى  مقـررات  و قـوانين  مشمول نمايند وظيفه انجام مذكور سمتهاى در مربوط مقام تصدى
 قـانون  يـك  ماده 3 تبصره موضوع حقوق از مزبور مقررات و قوانين اجراى در آنان حقوق چنانچه لكن بود خواهند

 در شـد،  خواهـد  پرداخـت  آنـان  به شده ديا تبصره موضوع حقوق باشد كمتر دولت كاركنان پرداخت هماهنگ نظام
 كاركنان پرداخت هماهنگ نظام قانون مشمول كاركنان حقوق ضريب افزايش تسرى قانون واحده ماده تبصره اجراى
 شـوراى  مجلـس 10/8/1374 مـصوب  عـالى  آموزش مؤسسات و دانشگاهها علمى هيأت اعضاى و قضات به دولت

 مـصوب  دولـت  كاركنـان  پرداخـت  هماهنـگ  نظـام  قـانون  1 مـاده  3 تبـصره  موجـب  بـه  كـه  مزايـايى  اسـالمى 
 مـورد  در نحوى به گيرد مى تعلق قانون همان 1 ماده 2 تبصره موضوع مقامات به اسالمى شوراى مجلس13/6/1370

 علمـى  هيـأت  درجـه  باالترين مزاياى و ازحقوق كه گيرد قرار عمل مورد و محاسبه شرايط واجد علمى هيأت اعضا
 ».نمايند دريافت خود دانشگاهى عنوان حفظ با را خود مزاياى و حقوق التفاوت مابه و برخوردار
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  حقوق هر سال= حقوق سال قبل ) 1+ ضريب افزايش سنواتى (
 درصـد   5 و   4،  3ضريب افزايش سنواتى ساالنه براساس ارزشيابى شاغلين به ميزان          

  .خواهد بود
شـود در قبـال هـر         مستخدمينى كه حقوق آنان با اين قانون تطبيق داده مى           ـ1تبصره  

حقـوق مبنـاى    % 3واتى به ميـزان      از افزايش سن   1369سال از خدمت خود تا پايان سال        
آخرين گروههاى مربوط كه براساس مقاطع تحصيلى آنان تعيين خواهد شد برخـوردار             

  .خواهند گرديد
 براساس  1 ماده   2افزايش سنواتى براى هر يك از مقامات موضوع تبصره            ـ2تبصره  

  .عدد مبناى مربوط محاسبه خواهد شد
ى هـا     هدسـتگا صورت اشتغال در هر يك از        در   1 ماده   3مشمولين تبصره     ـ3تبصره  

يى كه شـمول حكـم بـر آنهـا     ها شركتدولتى و نهادهاى انقالب اسالمى و مؤسسات و    
مستلزم ذكر نام است از افزايش سنواتى براساس اعداد مبناى گـروه مربـوط برخـوردار                

  .خواهند شد
كـسورات   سال خدمت دولتى داشته و دارند و         30مستخدمينى كه بيش از      ـ4تبصره  

 3مربوط را پرداخت نموده و يا بنمايند به جاى معادل ريالى آخرين پايه موضـوع مـاده               
ــصوب     ــشورى م ــانون اســتخدام ك ــه ق ــررات بازنشــستگى و وظيف ــانون اصــالح مق ق

 سـال از افـزايش سـنواتى        30توانند در قبال هر سال خدمت مازاد بـر             مى 13/12/1368
  .مضاعف برخوردار باشند

 و نحوه ارتقاء گروه مستخدمين با در نظر گرفتن ارزش كار، ميـزان              جدولـ    3ماده  
مسئوليتها، اهميت وظايف، سوابق تجربى، تحصيالت و ارزشيابى شاغلين تعيين خواهد           
شد كه در زمان تطبيق حقوق و مزاياى كاركنان شاغل و همچنـين در اجـراى موضـوع                  

داد گروههاى قابل تخصيص در     تع.  اين قانون نيز مالك عمل قرار خواهد گرفت        2ماده  
  .گردد  گروه تعيين مى7 الى 5هر مقطع تحصيلى با در نظر گرفتن عوامل فوق 

يابند حقوق آنـان براسـاس عـدد مبنـاء در             مستخدمينى كه ارتقاء گروه مى      ـ1تبصره  
  .گردد گروه جديد به اضافه مجموع افزايشهاى سنواتى در گروه قبل تعيين مى

ى خاص و پيچيده بـوده و از     ها  ى كه مشاغل آنان داراى ويژگى     مستخدمين  ـ2تبصره  
باشند در    العاده مى   حساسيت بااليى برخوردار است و يا داراى مهارتهاى خاص و خارق          

  .يابند  تخصيص مى1يكى از گروههاى جدول موضوع ماده 
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شـوند همـواره در       مستخدمينى كه به درجه رفيع شهادت نائل شده يا مى           ـ3تبصره  
يابند و براساس گـروه تعيـين         گروه باالتر از مستخدمين شاغل و مشابه تخصيص مى        دو  

   1.شده از افزايش سنواتى ساالنه كماكان برخوردار خواهند شد
تواند در موارد زير به مستخدمين يـك الـى دو گـروه تـشويقى                 مى دولت  ـ4تبصره  

  :عالوه بر گروه استحقاقى آنان اعطا نمايد
  الف ـ آزادگان

  ـ جانبازان انقالب اسالمىب 
ى نبـرد حـق عليـه    هـا   ه متناوب در جبهـ 9 ماه متوالى يا 6ج ـ رزمندگان كه حداقل  

   2.اند باطل خدمت نموده
   مديران -د 
  . ـ مستخدمينى كه خدمات برجسته انجام داده باشند  ه

لى با التفاوت حقوق مبناى گروه قب يابند مابه مستخدمينى كه تنزل گروه مى ـ  5تبصره 
  .گروه جديد به اضافه مجموع افزايشهاى سنوات قبلى را دريافت خواهند نمود

هرگونه افزايشهاى سنواتى بعدى اين قبيل مستخدمين در گروه جديد و نيز افـزايش      
التفـاوت مـذكور كـسر        حقوق ناشى از ارتقاء گروه بعدى آنان تا استهالك كامل از مابـه            

  .خواهد شد
رسمى مستخدمينى كه قابليت انطباق با مـدارك تحـصيلى          تحصيالت غير   ـ6تبصره  

  .رسمى را داشته باشند با مدارك تحصيلى رسمى همطراز خواهند شد
) 4( تبـصره    )   ه(و  ) د(تواند به ايثارگرانى كه مـشمول بنـدهاى           مى دولت  ـ7تبصره  

يقى شده يك الى دو گروه تشو     ى تبصره ياد  قشوند عالوه بر گروههاى تشوي      اين ماده مى  
   3.ديگر اعطا نمايد

حقوق مبنـاى   % 50العاده شغل مستخدمين شاغل حداقل برابر با          ميزان فوق ـ    4ماده  
گردد كه با درنظرگرفتن نوع كار و وظايف و مسووليتها به منظور              گروه مربوط تعيين مى   

                                                 
 ساير و ها خانواده شاغل، بانوان بازنشستگى، حقوق به مربوط مقررات از اى پاره اصالح قانون 8 ماده موجب به ـ1

 ازكارافتـاده  يـا  وتف وظيفه انجام سبب به كه مستخدمينى مورد در تبصره اين مفاد ،13/2/1379 مصوب كاركنان
 .است االجرا الزم نيز بشوند يا شده

 مصوب جبهه در حضور سابقه عنوان به جبهه در خدمت سابقه احتساب درخصوص وزيران هيأت تصويبنامه ـ2
 .باشد مي 21/4/76
 ...پرداخـت  هماهنـگ  نظام قانون 3 ماده به 7 تبصره عنوان به تبصره يك الحاق قانون موجب بهتبصره مزبور  ـ3

 .است گرديده الحاق به ماده مزبور متن شرح به21/1/1381مصوب



  

  
  399) ـ قوانين1(قوانين و مقررات مرتبط :                                                                                 بخش دوم

  

 

  .حقوق مبناى آنان قابل افزايش است% 150ايجاد هماهنگى در پرداختها تا 
العاده  العاده شغل متصديان مشاغل مديريت و سرپرستى عالوه بر فوق        فوق  ـ1تبصره  

  .حقوق مبناى آنان قابل افزايش است% 25شغل موضوع اين ماده تا 
العاده شغل آن دسته از مستخدمينى كه تـصدى مـشاغل تخصـصى و          فوق  ـ2تبصره  

 مبنـاى آنـان     حقوق% 25تحقيقى و يا آموزشى را به عهده دارند عالوه بر موارد فوق تا              
  .قابل افزايش است

به كاركنانى كه مشاغل آنان استاندارد شده است و شاغلين مربوط بـيش از              ـ    5ماده  
العـاده كارانـه      اى تحت عنوان فوق     العاده  نمايند فوق   استاندارد تعيين شده انجام وظيفه مى     

ضـافى  ا حداكثر معادل حقوق مبناى آنان و برحسب ارزش واحد استاندارد كـار و كـار              
  .انجام شده در هر ماه پرداخت خواهد گرديد

باشد و بيش از حد معمول بـا   كاركنانى كه مشاغل آنان قابل استاندارد نمى     ـ1تبصره  
العاده   توانند به همان نسبت از فوق       دهند نيز مى    كيفيت مطلوب وظايف خود را انجام مي      

  .كارانه برخوردار شوند
 توسط سازمان امورادارى و استخدامى كـشور و         استاندارد مشاغل عمومى    ـ2تبصره  

ادارى و    سـازمان امـور    تأييـد ى مربـوط و     ها    هدستگااستاندارد مشاغل خاص با پيشنهاد      
  .گردد استخدامى تعيين مى

شود در اجراى نظام هماهنگ پرداخـت بـه منظـور             به دولت اجازه داده مى    ـ    6ماده  
 خاص و جذب و نگهدارى نيروهـاى        ى مشمول مقررات  ها    هدستگاتطبيق وضع كاركنان    

بينـى نـشده      مناسب براى مشاغل تخصصى و مديريت در مواردى كه در اين قانون پيش            
  .ى خاصى وضع نمايدها  هالعاد است فوق
دولت مكلف است با درنظر گرفتن تغييرات ناشـى از اجـراى ايـن قـانون                ـ    7ماده  

 و  39ى موضـوع مـواد      ها    هالعاد نسبت به تغيير و اصالح درصد و يا ميزان پرداخت فوق          
  . قانون استخدام كشورى درحدود اعتبارات مصوب اقدام نمايد40

 العـاده شـغل دارنـدگان مـدارك تحـصيلى دكتـرى و فـوق        حقوق و فـوق ـ  8ماده  
ليسانس و مدارك همطراز از لحاظ استخدامى، كه در مراكز و يـا واحـدهاى آموزشـى،                 

شمول اين قانون اشتغال به كار دارند نبايد از هـشتاد      ى م ها    هدستگامطالعاتى و تحقيقاتى    
العاده شغل كاركنان مـشابه مـشمول قـانون اعـضاى             مجموع حقوق و فوق   %) 80(درصد
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  . و مؤسسات آموزش عالى كمتر باشدها  هدانشگاهيأت علمى 
مندى و اوالد مستخدمين مشمول قانون استخدام كشورى  كمك هزينه عائلهـ  9ماده 
  . ن به شرح زير قابل پرداخت استو اين قانو

ـ به مستخدمين مرد شاغل و بازنشسته و وظيفه بگير مشمول اين قانون كه داراى       1  
حـداقل حقـوق مبنـاى      %) 70( درصـد  باشند ماهيانه معادل هفتاد     همسر دايم مى  

  . مندى  اين قانون به عنوان كمك هزينه عائله1جدول موضوع ماده 
مرد شاغل و بازنشـسته و وظيفـه بگيـر و مـستمرىبگير     ـ به هريك از مستخدمين   2

 سـال هـستند بـه ازاى هـر فرزنـد            20مشمول اين قانون كه داراى فرزند تا سن         
حداقل حقوق مبنـاى   %) 14(ماهيانه معادل چهارده درصد     ) حداكثر تا سه فرزند   (

   1. اين قانون به عنوان كمك هزينه اوالد1جدول موضوع ماده 
 سـال سـن دارنـد       20 متوفى مشمول ايـن قـانون كـه كمتـر از              فرزندان مستخدمين 

  .مشمول كمك مزبور خواهند بود
كننـد بـه شـرط ادامـه          حداكثر سن براى اوالدى كه از مزاياى اين ماده اسـتفاده مـى            

 سال تمام براى اوالد ذكور و زمان ازدواج براى اوالد           25تحصيل و ارايه گواهى مربوط      
  .اناث خواهد بود

ان ياد شده، همچنين مستخدمان متوفى كه فرزنـد آنـان معلـول بـوده و                به مستخدم (
بينى شده قابـل پرداخـت        قادر به كار نباشند، كمك هزينه اوالد بدون لحاظ شرايط پيش          

   ٢.)است
مستخدمان زن شاغل، بازنشسته مشمول اين قانون كه به تنهـايى متكفـل               ـ1تبصره   

مندى و اوالد و همسران وظيفه بگيـر           عائله مخارج فرزندان خود هستند، از كمك هزينه      
ايـن قبيـل افـراد در       . شـوند   منـد مـى     مندى بهـره    مستخدمان متوفى از كمك هزينه عائله     

صورتى كه مجدداً ازدواج كنند و برابـر حكـم دادگـاه حـضانت فرزنـدان و نفقـه آنـان                
ى هـا     هبرعهده آنها قرار گيرد، در خصوص فرزندان تحت تكفـل خـود از كمـك هزينـ                

                                                 
 15/7/1375 مـصوب   ...كاركنـان دولـت    پرداخـت  هماهنـگ  نظـام  قـانون  (9) ماده اصالح قانون موجب به ـ1

 .است يافته تغيير %)14( و %)70(به 9 ماده (2) و (1) بندهاى در مندرج%) 10 (و)  %50(عبارتهاى
 مجلـس 15/7/1375مـصوب  دولـت  كاركنـان  پرداخـت  هماهنگ نظام قانون (9) ماده اصالح قانون اجراى در ـ2

  .است شده الحاق پرانتز داخل متن اسالمى شوراى
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  .گردند موضوع اين تبصره برخوردار مى
افراد موضوع اين تبصره چنانچه از همسر دوم خود طالق بگيرند يا همسر دوم آنان               
نيز فوت نمايد، در صورت طالق از مستمرى بازنشستگى مربوط به همسر فـوت شـده                
اول خود و در صورت فوت همسر دوم از مستمرى بازنشستگى هـر كـدام از همـسران         

  .شوند تر است برخوردار مىكه بيش
مندى موضـوع     حداكثر سن براى فرزندان ذكور مستخدمانى كه از كمك هزينه عائله          

كنند بيست سال، در صورت ادامه تحصيل بيست و پنج سال براى  اين تبصره استفاده مى 
اوالد اناث تا زمان ازدواج و براى فرزندان معلولى كه قادر به كار نيـستند بـدون شـرط                   

   1.واهد بودسنى خ
مفاد اين ماده شامل نيروهاى مسلح و اعضاى هيأت علمى شاغل، بازنشـسته               ـ2تبصره  

   ٢.شود  و مؤسسات آموزش عالى و مؤسسات پژوهشى مىها  هدانشگاوظيفه بگير كليه 
مندى و اوالد براى بازنشستگان كشورى و لشكرى كـه            كمك هزينه عائله    ـ3تبصره  

) بـدون شـرط سـنى   (ر باشـند و مـستخدمين ازكارافتـاده    داراى شصت سال سن و بيشت   
                                                 

 مجلـس 22/1/1380مـصوب  دولـت  كاركنـان  پرداخـت  هماهنگ نظام قانون (9) ماده اصالح قانون اجراى در ـ1
 منـدى  عائلـه  هزينـه  كمك -9 ماده« :از بود عبارت آن قديم متن .است شده اصالح متن شرح به اسالمى شوراى
 مستخدمين به ـ1. است پرداخت قابل زير شرح به قانون اين و كشورى استخدام قانون مشمول مستخدمين واوالد
 معـادل  ماهيانـه  باشـند  مـى  دايـم  همـسر  داراى كـه  قـانون  ايـن  مـشمول  بگيـر  وظيفـه  و بازنشسته و شاغل مرد

 بـه  -2مندى عائله هزينه كمك عنوان به قانون اين 1 ماده موضوع جدول مبناى قوقح حداقل  (50%)درصد پنجاه
 تـا  فرزند داراى كه قانون اين مشمول بگير مستمرى و بگير وظيفه و بازنشسته و شاغل مرد مستخدمين از هريك
 مبنـاى  حقوق لحداق (10%) درصد ده معادل ماهيانه (فرزند سه تا حداكثر فرزند هر ازاى به هستند سال 20 سن

 كـه  قـانون  اين مشمول متوفى مستخدمين فرزندان.اوالد هزينه كمك عنوان به قانون اين) 1 (ماده موضوع جدول
 مـاده  ايـن  مزايـاى  از كـه  اوالدى براى سن حداكثر .بود خواهند مزبور كمك مشمول دارند سن سال 20 از كمتر

 بـراى  ازدواج زمـان  و ذكور اوالد براى تمام سال25 ربوطم گواهى ارايه و تحصيل ادامه شرط به كنند مى استفاده
 همسر داراى كه قانون اين مشمول بگير وظيفه و بازنشسته و شاغل زن مستخدمين ـ تبصره.بود خواهد اناث اوالد
 ايـن  (1) بنـد  موضـوع  مندى عائله هزينه كمك مزاياى از باشند مى فرزندان مخارج متكفل تنهايى به خود و نبوده
 ايـن  بـه  و يافتـه  تغيير يك تبصره به (9) ماده اصالح قانون موجب به هم تبصره اين متن شوند؛ مى مند بهره ماده
 بگيـر  وظيفه و بازنشسته و شاغل زن مستخدمان 1- تبصره «: متن قديم آن عبارت بود از» بود شده اصالح شرح

 مخارج لمتكف تنهايى به خود و باشد افتادهازكار و معلول همسرآنان يا نباشند همسر داراى كه قانون اين مشمول
 از كـه  مستخدمانى ذكور فرزندان براى سن حداكثر.شوند مى مند بهره مندى عائله هزينه كمك از هستند، فرزندان
 تـا  انـاث  اوالد براى و سال (25) تحصيل ادامه درصورت و سال (20) كنند مى استفاده تبصره اين موضوع كمك
 ».بود خواهد سنى شرط بدون نيستند، كار به قادر كه معلولى رزندانف براى و ازدواج زمان

 مـصوب  دولـت  كاركنـان  پرداخـت  هماهنـگ  نظـام  قـانون  (9) مـاده  اصـالح  قـانون  اجراى در مزبورتبصره  ـ2
 .است گرديده اصالح متن شرح به15/7/1357
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 مندى معادل سيـصد     عالوه بر ميزان مقرر دريافتى مطابق قانون ماهانه كمك هزينه عائله          
قـانون نظـام هماهنـگ      ) 1(حداقل حقوق مبناى جدول مـاده       %) 360 ( درصد شصت و

صددرصد ) رزندحداكثر تا سه ف   (اوالد به ازاى هر فرزند         پرداخت كاركنان دولت و حق    
   1.گردد حداقل حقوق مبناى جدول مذكور پرداخت مى%) 100(

قـانون تـسهيالت اسـتخدامى و       ) 11(به ماده   ) 2(متن زير به عنوان تبصره      ـ    9ماده  
  :گردد  الحاق مى31/3/1374اجتماعى جانبازان انقالب اسالمى مصوب 

ن پنجـاه درصـد   دولت موظف است به منظور حمايت از سالمت جانبـازا        ـ2تبصره  
و باالتر و جانبازان اعـصاب و روان شـيميايى بـه تـشخيص كمـسيون پزشـكى                  %) 50(

سازمان امور جانبازان و بر اساس شدت و نوع ضايعات ناشـى از مجروحيـت و ميـزان                  
شـود، نـسبت بـه برقـرارى و پرداخـت حـق               ساعت كارى كه از جانبازان مراقبـت مـى        

نه كارگران اقدام و اعتبار مورد نيـاز را در لـوايح            پرستارى به مبناى حداقل دستمزد ماها     
  .بودجه سنواتى منظور نمايد

 اين قانون و ساير مواد مرتبط با آن تا پايـان مـدت              1جدول موضوع ماده    ـ    10ماده  
نامه استخدامى كارگزاران مجلس شوراى اسالمى جايگزين جدول متوسط  آزمايشى آيين

  .گردد ر مىنامه مذكو  آيين16حقوق موضوع ماده 
نامه اجرايى اين ماده به تصويب كميسيون مشترك ديوان محاسبات و بودجـه و                آيين

  .امورمالى و امورادارى و استخدامى مجلس شوراى اسالمى خواهد رسيد
ى مـشمول   ها    هدستگاتفاوت حقوق و مزاياى كاركنان غيررسمى شاغل در         ـ    11ماده  

ع حقوق و مزاياى مستخدمين مشمول اين       مجمو%) 60(درصد    اين قانون نبايد از شصت    

                                                 
 9 مـاده  بـه  3 تبـصره  به 27/11/1380 مصوب دولت مالى مقررات از بخشى تنظيم قانون (8) ماده اجراى در ـ1

 قـانون  9 ماده  بهالحاقى 3 تبصره اصالح قانون موجب به است، گرديده الحاق … پرداخت هماهنگ نظام قانون
 و (360%) ميزان به ترتيب به الحاقى 3 تبصره در مندرج درصدهاى 29/3/86 مصوب … پرداخت هماهنگ نظام

 شـرح  اين به واحده ماده متن. است بوده (35%) و (120%) تيبتر به قبلى درصدهاى .است شده اصالح (%100)
 8 ماده موضوع دولت، اركنان كپرداخت هماهنگ نظام قانون 9 ماده الحاقى 3 تبصره در مندرج درصدهاى«: است
 و (360%) درصـد  سيصدوشـصت  ميـزان  بـه  ترتيب به 1380 مصوب دولت الىم مقررات از بخشى تنظيم قانون

 يرانـى گب مـستمرى  شـامل  صـرفاً  قـانون  ايـن  اجرا از ناشى افزايش - تبصره. شود مى الحاص (100%) صددرصد
 يك و واحده ماده بر مشتمل فوق قانون. باشد مى ريال ميليون سه از كمتر آنان ماهانه دريافتى مستمرى كه شود مي

 شوراى مجلس شش و وهشتاد سيصد و يكهزار خردادماه نهم و بيست مورخ شنبه سه روز علنى جلسه در تبصره
 .»رسيد نگهبان شوراى تأييد به 6/4/1386 تاريخ در و تصويب اسالمى
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  .قانون در مشاغل مشابه، تجاوز نمايد
ى دولتـى و نهادهـاى انقـالب        هـا   شـركت  و مؤسـسات و      ها    هدستگاكليه  ـ    12ماده  

 و نيـز  هـا  باشـند، بانكهـا و شـهردارى    اسالمى كه داراى مقررات خاص اسـتخدامى مـى      
م ذكـر نـام اسـت تـابع ضـوابط و             و مؤسساتى كه شمول قانون بر آنها مستلز        ها  شركت

  .مقررات اين قانون خواهند بود
 و  2ى  هـا     هاز تاريخ اجراى اين قانون، نيروهاى مسلح، مشمول مفاد تبصر         ـ    13ماده  

ــواد 3 ــواد 2 و 1 م ــانون ارتــش  16 و 15، 8، 6 و م ــل در ق ــوده و اصــالحات ذي  آن ب
ان انقـالب اسـالمى و      جمهورى اسالمى ايران، قانون مقررات اسـتخدامى سـپاه پاسـدار          

انداز ثابت، حق بيمه و بيمه درمانى مشمولين قـانون            قانون حقوق و مزاياى مستمر، پس     
   1.شود ارتش جمهورى اسالمى ايران اعمال مى

 قانون مقررات استخدامى سپاه و بند الف مـاده          144 ماده   »الف«بند    در 300ـ عدد   1
  .يابد  مى تغيير480 قانون حقوق و مزاياى مستمر ارتش به عدد 1

 قانون مقررات استخدامى سپاه و بند     144ماده  » ج«ـ واحد حق كارائى موضوع بند       2
 قانون حقوق و مزاياى مستمر ارتش، براى پرسنل داراى مدرك ليـسانس و              1ماده  » ب«

  .گردد  تعيين مى5/2معادل آن يا باالتر، عدد 
 قـانون مقـررات     144مـاده   » ب« قانون ارتـش، بنـد       131ماده  » د«و  » ح«ـ بندهاى   3

 قانون حقوق و مزاياى ارتش حـذف و بنـد           1ماده  » د«و  » ج«استخدامى سپاه و بندهاى     
  .شود زير جايگزين مى

 درصـد مجمـوع حـداقل حقـوق و حـق      5 يا 4، 3حقوق پايه ـ مبلغى است معادل  
 يـك سـال  كارائى و حقوق پايه سالهاى قبل، كه براساس ارزشيابى پرسنل، پـس از هـر               

  .شود گيرد و به حقوق آنان اضافه مى دمت به پرسنل تعلق مىخ
 قانون نظـام هماهنـگ پرداخـت، بـه ترتيـب      9 ماده   2 و   1ـ مبالغ موضوع بندهاى     4

 قانون مقررات استخدامى سپاه     149 بند ب ماده     2 و   1جايگزين مبالغ موضوع رديفهاى     

                                                 
 اصالح متن شرح به 5/3/1371 مصوب … پرداخت هماهنگ نظام قانون اصالح قانون موجب به ماده مزبور ـ1

 ايـران  اسـالمى  جمهـورى  ارتـش  قـانون  136 مـاده  موضوع حكم«: از بود عبارت 13 ماده قديم متن. است شده
 مشمولين درمانى بيمه و بيمه حق ثابت، انداز پس مستمر، مزاياى و حقوق قانون 1 ماده 2  وتبصره 1366 مصوب
 ».بود نخواهند قانون اين موضوع افزايش مشمول 1368 مصوب ايران اسالمى جمهورى ارتش قانون
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گـردد و     ى ارتـش مـى     قانون حقوق و مزايـا     15و مبالغ موضوع بندهاى ب و الف ماده         
 بند ب ماده    7 و   4ى  ها    ه قانون حقوق و مزاياى ارتش و تبصر       15 ماده   3 و   2ى  ها    هتبصر
  .شود  قانون مقررات استخدامى سپاه لغو مى149
 مقررات استخدامى سـپاه     150 قانون ارتش و     139اى به شرح زير به مواد         ـ تبصره 5

  .شود اضافه مى
مجمـوع  % 50شـاغل در نيروهـاى مـسلح، نبايـد از           العاده شغل پرسنل      ـ ميزان فوق  

العـاده شـغل      فـوق . آن بيشتر باشـد   % 150حداقل حقوق و حق كارايى شاغل كمتر و از          
العـاده شـغل    پرسنل شاغل در مشاغل فرماندهى، مديريت و سرپرسـتى، همچنـين فـوق    
مجمـوع  % 25پرسنل متصدى مشاغل تحقيقى و تخصصى و يا آموزشـى، هـر كـدام تـا       

  . حقوق و حق كارائى پرسنل قابل افزايش استحداقل
پرسنل نيروهاى مسلح، در قبال هر سال از خدمت قابل قبول خود تا پايان   ـ1تبصره 

مجموع حداقل حقوق و حق كارائى مربـوط بـه          % 3، از حقوق پايه به ميزان       1369سال  
  .گردند آخرين درجه يا رتبه برخوردار مى

ط بنياد شهيد انقالب اسالمى، شهيد شناخته شده يا         پرسنلى كه طبق ضواب     ـ2تبصره  
 قانون نظام هماهنگ پرداخـت كاركنـان        3 ماده   3شوند از امتيازات مندرج در تبصره         مى

  .گردند مند مى دولت، بهره
در صورت اصالح گروه يا گروههـاى ورودى مـستخدمين مـشمول قـانون               ـ3تبصره  

 دولت، از اين پس واحد حق كـارائى         نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت توسط هيأت      
 قانون ارتش جمهورى اسـالمى ايـران و   136 اين قانون نيز، با توجه به ماده     2موضوع بند   

 قانون مقررات استخدامى سپاه پاسداران انقالب اسالمى، توسط هيـأت           144 ماده   5تبصره  
  .يابد  مىدولت براى همان مقطع يا مقاطع مشابه نيروهاى مسلح نيز افزايش

 سال سابقه خدمت دارنـد و كـسورات مربـوط را            30پرسنلى كه بيش از       ـ4تبصره  
سـال از افـزايش سـنواتى    ) 30(پرداخت كرده باشند در قبال هر سال خدمت مـازاد بـر       

   1.باشند مضاعف برخوردار مى
ى مورد نياز اين قانون ظرف مدت دو ماه از تـاريخ تـصويب،              ها    هنام  آيين ـ5تبصره   

ت دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح و با همكارى ستاد مشترك ارتش، سـتاد              توسط وزار 
                                                 

 شـوراى  مجلـس  5/12/1376 مصوب الذكر فوق قانون به تبصره يك الحاق قانون موجب بهالذكر  تبصره فوق ـ1
 .است شده اصالح 5 به 4 تبصره شماره  والحاق متن شرح به اسالمى
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 تأييـد مشترك سپاه و نيروى انتظامى جمهورى اسالمى ايران حسب مورد تهيه و پس از            
   1.ستاد كل نيروهاى مسلح به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

  :گردد حقوق قضات به شرح زير محاسبه مىـ  14ماده 
  حقوق= ضريب حقوق ) عدد مبنا+ ضريب افزايش سنواتى × ابل قبول سنوات خدمت ق(

ضريب حقوق موضوع اين ماده معـادل ضـريب حقـوق اعـضاى رسـمى                 ـ1تبصره  
 و مؤسـسات آمـوزش      ها    هدانشگاشاغل و بازنشسته    ) آموزشى و پژوهشى  (هيأت علمى   
  . مجلس شوراى اسالمى و تغييرات بعدى آن خواهد بود1368عالى مصوب 

عدد مبنا به ترتيب گروههاى شغلى قـضات كـه حـداقل داراى دانـشنامه                 ـ2صره  تب
  :گردد ليسانس قضايى و يا معادل آن باشند به شرح زير تعيين مى

  )80(  1گروه 
  )90 (   2 گروه
  )100(    3 گروه
  )110 (  4 گروه
  )120 (  5 گروه
  )130 (  6 گروه
  )140 (  7 گروه
  )150 (  8 گروه

ه حقوق دارندگان مشاغل قضايى كمتر از ليسانس و معـادل آن            در محاسب   ـ3تبصره  
موضوع ماده واحده قانون تعيين وضعيت قضايى كسانى كه سـه سـال در دادسـراهاى                (

 واحد از عدد مبناى هر گـروه كـسر          10) اند  انقالب اسالمى اشتغال به كار قضايى داشته      
  .خواهد شد
 1370و از اول سال     ) 3( برابر   1369ضريب افزايش سنواتى تا پايان سال         ـ4تبصره  

  .گردد تعيين مى) 5(برابر 
ضوابط مربوط به تغيير مقام و ارتقا گروه قضات بـا در نظـر گـرفتن سـوابق                    ـ5تبصره  

تجربى در امور قضايى، تحصيالت، ارزشيابى و توانايى آنان در انجام امور محوله براسـاس               
  .رى به تصويب رئيس قوه قضاييه خواهد رسيداى است كه به پيشنهاد وزير دادگست نامه آيين

 اين قانون شامل قضاتى كه به درجه رفيـع شـهادت            3 ماده   3مفاد تبصره     ـ6تبصره  
                                                 

يـك تبـصره    اسالمى شوراى مجلس5/12/1376 مصوب الذكر فوق قانون به تبصره يك الحاق قانون موجب به ـ1
 .است گرديده اصالح 5 به 4 تبصره شماره و الحاق متن شرح به
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  .شوند نيز خواهد بود نايل شده يا مى
 قـانون  43 تبـصره     ه به بند    5به عنوان رديف    » قضات دادگسترى «عبارت    ـ7تبصره  

  .ودش  كل كشور افزوده مى1364بودجه سال 
ى هـا     ه اين قانون و تبـصر     4العاده شغل قضات به ميزان مقرر در ماده           فوق  ـ8تبصره  

آن بنا به پيشنهاد مشترك وزارت دادگسترى و سازمان امورادارى و استخدامى كشور به               
  .تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

 وظيفه   به حقوق بازنشستگى و وظيفه ازكارافتادگى و       1/1/1371از تاريخ   ـ    15ماده  
وراث قانونى مستخدمين متوفى كه تا قبل از تاريخ مزبور بازنشسته، ازكارافتاده يا وظيفه      

اسـفندماه سـال    (حقـوق قبلـى آنـان       %) 20(بگير شده يا بشوند به ميزان بيست درصـد          
  .گردد اضافه مى) 1370

 حداكثر حقوق بازنشستگى و وظيفـه ازكارافتـادگى و          1/1/1371از تاريخ   ـ    16ماده  
موضوع قانون راجع به تعيـين حـداكثر حقـوق          ) جمع پرداختى به وراث   (وظيفه وراث   

حـداكثر عـدد مبنـاى     % 110 معـادل    1361بازنشستگى و وظيفه مصوب خردادماه سـال        
حداقل عدد مبنـاى جـدول      % 125جدول حقوق موضوع اين قانون و حداقل آن معادل          

  .گردد مزبور تعيين مى
ـ  تگى و وظيفه موضوع اين مـاده شـامل مـستخدمينى     حداكثر حقوق بازنشستبصره 

  .شوند  به بعد بازنشسته، ازكارافتاده و يا فوت مى1/1/1371است كه از تاريخ 
العاده شـغل مـستخدمين مـشمول ايـن           در صورتى كه مبلغ حقوق و فوق      ـ    17ماده  

قانون پس از تطبيـق وضـع اسـتخدامى بـا مقـررات ايـن قـانون از مجمـوع حقـوق و                       
يى كه طبق قوانين و مقررات مورد عمل مستحق دريافـت آن هـستند كمتـر          ها    هادالع  فوق

  .شود تفاوت اين دو مبلغ را به عنوان تفاوت تطبيق حقوق دريافت خواهند كرد
گونـه مـستخدمين تـا اسـتهالك         العاده شغل اين    هرگونه افزايش بعدى حقوق و فوق     

  .كامل از تفاوت تطبيق مذكور كسر خواهد شد
ـ  ـ   مى دولتتبصره   و هـا   هتواند به منظور تطبيق وضع مقررات مربوط به امتيازات پاي

شده است معادل آن را  سنوات ترفيع تشويقى يا ساير عناوين مشابه كه تاكنون اعمال مى   
زده   به كليه كاركنان شاغل و بازنشسته بابت سوابق خدمت در جبهه، بسيج، مناطق جنگ             

  .ثر بودن و جانبازى اعطا نمايدو محروم و سوابق اسارت، مفقوداال
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ى دولتى و نظـارت  ها  هدستگابه منظور استقرار نظام هماهنگ پرداخت در  ـ    18ماده  
بــر اجــراى آن، شــوراى حقــوق و دســتمزد مركــب از دبيركــل ســازمان امــورادارى و  

نفـر   استخدامى كشور، وزير اموراقتصادى و دارايى، رئيس سازمان برنامه و بودجه و دو            
بـه  (ضاى كميسيون امورادارى و استخدامى به انتخـاب مجلـس شـوراى اسـالمى               از اع 

در صـورت طـرح موضـوع مـرتبط بـا آن وزارتخانـه در               (ربط   و وزير ذي  ) عنوان ناظر 
  .گردد تشكيل مى) دستورجلسه شورا

ى ذيل آنهـا    ها    ه و تبصر  22،  21،  20،  17،  14،  13،  10،  7،  4،  3،  2،  1 مواد   ـ 19ماده
 قانون بودجه سـال     503145 و   503137ى  ها   در سقف اعتبار رديف    1/1/1370از تاريخ   

ى ايـن  ها  هربط و ساير مواد و تبصر ى ذيها    هدستگا كل كشور و اعتبارات مصوب       1370
  .باشد االجرا مى  الزم1/1/1371قانون از تاريخ 

ـ   ايـن  4العاده شغل مستخدمين موضوع ماه   دولت مكلف است پرداخت فوقتبصره 
 نسبت به ساير پرداختها در اولويت بعدى قرار داده و نسبت بـه              1370ن را در سال     قانو

 قـانون   503145 و   503137ى  هـا   برقرارى آن در حـدود اعتبـارات باقيمانـده از رديـف           
 كل كشور و اعتبارات پرسنلى مربوطه به تناسب و به ترتيب مقرر در              1370بودجه سال   

  .نمايد ن حقى را براى مستخدمين مشمول ايجاد نميايد، عالوه بر آمماده مذكور اقدام ن
ى اجرايـى ايـن قـانون       ها    هنام  شود تا تصويب آيين     به دولت اجازه داده مى    ـ    20ماده  

صدور احكام تطبيق وضع كاركنان مشمول قسمتى از افزايش حقوق و مزاياى موضـوع              
ن بودجـه سـال      قـانو  503137اين قانون نسبت به دريافتى فعلى مربوط و اعتبار رديف           

  . و پرداخت و به هزينه قطعى منظور داردتأمين كل كشور 1370
 نامه اجرايى اين قانون حداكثر ظرف سـه مـاه توسـط سـازمان امـور                 آيينـ    21ماده  

   1.ادارى و استخدامى كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد
  .گردد كليه قوانين مغاير با اين قانون لغو مىـ  22ماده 

ـ   قانون مصوب شوراى انقالب درخصوص تعيين حداقل و حداكثر دريـافتى  تبصره 
  .مشمولين قانون استخدام كشورى توسط هيأت دولت به قوت خود باقى است

قانون فوق مشتمل بر بيست و دو ماده و سـى و يـك تبـصره در جلـسه علنـى روز       

                                                 
 .است رسيده تصويب به8/11/1370 تاريخ در قانون ناي اجرايى نامه آيين ـ1
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وراى اسـالمى   چهارشنبه مورخ سيزدهم شـهريورماه يكهزاروسيـصدوهفتاد مجلـس شـ          
  . شوراى نگهبان رسيده استتأييد به 24/6/1370تصويب و در تاريخ 

  )24/8/1371مصوب  ( 1 سرپرست  زنان و كودكان بىتأمين از قانون - 46
ى بازنشـستگى،  هـا  سرپرست كه به هر نحو از مـستمرى     بى زنان و كودكان  ـ    3ماده  

 تمكـن مـالى برخـوردار باشـند از     شـوند و يـا از   مند مى ازكارافتادگى و بازماندگان بهره  
  .شمول مقررات اين قانون خارج هستند

، سازمانهاى دولتى و وابسته به دولتى، مؤسسات عمومى         ها    هكليه وزارتخان ـ    10ماده  
ى هـا   باشـد موظفنـد همكـارى       و سازمانهايى كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام مى          

  .مان بهزيستى كشور معمول دارندالزم را در زمينه اجراى اين قانون با ساز
   تبصره در جلسه علنى روز يكشنبه مورخ بيـست         8 ماده و    10قانون فوق مشتمل بر     

و چهارم آبان ماه يكهزار و سيصد و هفتاد ويك مجلس شوراى اسالمى تـصويب و در                 
  . شوراى نگهبان رسيده استتأييد به 27/8/1371تاريخ 

 بازنشستگى جانبازان انقالب اسالمى و  قانون نحوه3 قانون شمول تبصره - 47
آور به كاركنان  جنگ تحميلى و معلولين عادى و شاغلين مشاغل سخت و زيان

   2واحدهاى صنعتى و تحقيقاتى وزارت دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح
  )20/10/1371مصوب (

از تاريخ تصويب اين قانون كاركنان واحـدهاى صـنعتى و تحقيقـاتى    ماده واحده ـ  
كنند  آور خدمت مى   ارت دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح كه در مشاغل سخت و زيان           وز

و پرستاران نيروهاى مسلح و وزارت دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح مشمول مقـررات              
 قانون نحوه بازنشستگى جانبازان انقالب اسالمى و جنگ تحميلـى و معلـولين              3تبصره  

 مجلس شـوراى اسـالمى،   1/9/1367 مصوب آور عادى و شاغلين مشاغل سخت و زيان 
  .گردند مى

ـ  نامه اجرايى اين قانون ظـرف مـدت سـه مـاه توسـط وزارت دفـاع و         آيينتبصره 
                                                 

 12/9/1371 مورخ 13908 شماره رسمى روزنامه از نقل ـ1
 10/1/1372 مورخ 13977 شماره رسمى روزنامه از نقل ـ2
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  1 .پشتيبانى نيروهاى مسلح تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علنى روز يكـشنبه مـورخ                 

ه يكهزاروسيصدوهفتادويك مجلس شـوراى اسـالمى تـصويب و در تـاريخ             بيستم ديما 
  . شوراى نگهبان رسيده استتأييد به 16/12/1371

 قانون نحوه تأثير سوابق خدمت غيردولتى در احتساب حقوق بازنشستگى و - 48
  )19/2/1372مصوب   (2وظيفه و مستمرى كاركنان دولت

ـ   و نهادهـاى انقـالب   هـا  شـهردارى  سوابق خدمت مـستخدمين دولـت،   ماده واحده 
 و مؤسسات غيردولتى كه بابت آن حق بيمه يا كسور بازنشستگى بـه              ها  شركتاسالمى در   

صندوق بازنشـستگى ذيـربط پرداخـت گرديـده اسـت، بـا انتقـال حـق بيمـه يـا كـسور                       
بازنشستگى پرداختى سهم مستخدم و كارفرما به صندوق بازنشستگى مربوط به مـستخدم             

باشد مشروط بر آنكه مستخدمين مزبـور         زنشستگى و وظيفه قابل احتساب مى     در حاالت با  
  .سال سابقه خدمت دولتى باشند) 20(داراى حداقل بيست ) در حالت بازنشستگى(

سنوات خدمت موضوع اين قانون در محاسبه سنوات خـدمت الزم بـراى               ـ1تبصره  
  .گرديدبازنشستگى، اعطاء پايه، درجه يا نظاير آن منظور نخواهد 

 و هـا  شـركت جمله قوانين خاص  ى دولتى منها    هدستگاقوانين استخدامى     ـ2تبصره  
مؤسسات دولتى كه شمول قانون بر آنان مستلزم ذكر نام است از لحاظ سنوات خـدمت                
الزم براى بازنشستگى، تعيين حقوق بازنشستگى و ساير مقررات مربوط در ايـن رابطـه               

  .كماكان به قوت خود باقى است
ميزان كسور بازنشستگى كه از صندوق قبلى بـه صـندوق جديـد منتقـل                 ـ3تبصره  

التفاوت اين دو مبلغ براسـاس        شود و ميزان كسور بازنشستگى متعلقه و همچنين مابه          مى
ادارى  اى كه ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط سازمان امور نامه آيين

  .رسد، تعيين خواهد گرديد  هيأت وزيران ميو استخدامى كشور تهيه و به تصويب
                                                 

 .است شده اصالح 1/3/1379 تاريخ در و رسيده وزيران هيأت تصويب به 18/10/1373 تاريخ در قانون اين نامه آيين ـ1
 نحوه قانون وزيران، هيأت27/3/1380 مصوب اى بيمه كسورات و بيمه حق انتقال و نقل ضوابط قانون :نك زني ـ2

 مـصوب  اجتمـاعى  تـأمين  قـانون  در مقـرر  مزايـاى  از استفاده براى اجتماعى تأمين سازمان بر منتقله سوابق تأثير
صادي، اجتماعي و فرهنگي جمهـوري اسـالمي   ، اقتسوم برنامهقانون  تنفيذى 42 ماده اجرايى نامه آيين ،9/2/1380

 .18/10/1379 مصوب بيمه صندوقهاى بين اى بيمه كسورات و بيمه حق انتقال و نقل ضوابطايران 
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قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنـى روز يكـشنبه مـورخ                  
نوزدهم ارديبهشت ماه يكهزاروسيصدوهفتادودو مجلس شوراى اسالمى تـصويب و در           

  . شوراى نگهبان رسيده استتأييد به 26/2/1372تاريخ 

  )26/2/1372مصوب  ( 1و جمعيت از قانون تنظيم خانواده - 49
بينـى و     كليه امتيازاتى كه در قوانين براساس تعداد فرزنـدان يـا عائلـه پـيش              ـ  1ماده  

 از تصويب اين قـانون      يك سال اند در مورد فرزندان چهارم و بعد كه پس از             وضع شده 
ولـد  شوند، قابل محاسبه و اعمال نخواهد بود و فرزندانى كه تا تاريخ مزبور مت               متولد مى 

  .باشند شوند كماكان از امتيازات مقرر شده برخوردار مى مى
 29/8/1369بينى شده در قانون كار مـصوب          نحوه استفاده از امتيازات پيش     ـ1تبصره  

 بـه شـرح زيـر       1354 مـصوب    اجتمـاعى     تأمينمجمع تشخيص مصلحت نظام و قانون       
  :خواهد بود

 قانون كار مـصوب  76ع ماده موضو(الف ـ مرخصى باردارى و زايمان كارگران زن  
يك براى فرزندان چهارم و بعد كه پس از         )  مجمع تشخيص مصلحت نظام    29/8/1369
شوند، از مرخصى استحقاقى موجود و آتـى كـارگر            از تصويب اين قانون متولد مى      سال

  . كسر خواهد شد
  قـانون 78موضوع ماده (ب ـ هزينه نگهدارى فرزندان كارگر زن در مراكز نگهدارى  

براى فرزندان چهارم و بعد كه      )  مجمع تشخيص مصلحت نظام    29/8/1369كار مصوب   
  .شوند، به عهده كارگر خواهد بود  از تصويب اين قانون متولد مىيك سالپس از 

) 1354 مـصوب  اجتمـاعى   تـأمين  قـانون  58موضوع ماده (ج ـ حق بيمه فرزندان  
شوند،   ويب اين قانون متولد مى     از تص  يك سال براى فرزندان چهارم و بعد كه پس از         
  .گردد  از بيمه شده دريافت مىاجتماعى  تأمينبه صورت جداگانه تعيين و مطابق تعرفه 

اين قانون در مورد سازمانها و مؤسساتى كه شمول حكم بر آنهـا مـستلزم                ـ2تبصره  
  .باشد ذكر نام است نيز جارى مى

هـا از شـمول       ه فرزنـد آن   هـايي كـه يكـي از سـ           فرزنـد چهـارم خـانواده      -3تبصره  

                                                 
 30/3/1372 مورخ 14061 شماره رسمى روزنامه از نقل ـ1
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هـايي كـه فرزنـد      اند و همچنين فرزندان چهـارم خـانواده     هاي قانون خارج شده     حمايت
) 1(هاي مندرج در ماده       مذكور حاصل از دو يا چندقلو بودن زايمان است از محدوديت          

باشد و كليه امتيـازات منـدرج در قـوانين كـه بـراي فرزنـد سـوم                    اين قانون مستثني مي   
هايي كـه بـا       يابد مفاد اين تبصره در مورد خانواده         شده است به آنان تسري مي      بيني  پيش

گردنـد    دارابودن حداكثر دو فرزند در زايمان بعدي صاحب فرزندان سه قلو و بيشتر مي             
  .١نيز مصداق خواهد داشت

قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و دو تبصره در جلـسه علنـى روز يكـشنبه مـورخ                   
ودو مجلس شوراى اسالمى تصويب      وسيصدوهفتاد هشت ماه يكهزار  وششم ارديب   بيست

  . شوراى نگهبان رسيده استتأييد به 2/3/1372و در تاريخ 

جمهورى اسالمى   از قانون چگونگى اداره مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى- 50
  )7/6/1372مصوب   (3و 2ايران

 و صـدور  اجتماعى  مينتأمقررات مربوط به اشتغال نيروى انسانى، بيمه و       ـ    12ماده  
يى خواهد بود كـه بـه تـصويب هيـأت           ها    هنام  رواديد براى اتباع خارجى به موجب آيين      

   4.رسد وزيران مي
شـش مـاده و چهـار تبـصره در جلـسه علنـى روز                و     قانون فوق مشتمل بر بيست    

دو مجلـس شـوراى اسـالمى        و وهفتاد سيصد و يكشنبه مورخ هفتم شهريورماه يكهزار    
  . شوراى نگهبان رسيده استتأييد به 21/6/1372و در تاريخ تصويب 

  
  

                                                 
اي  مجلـس شـور  22/2/1388 اين تبصره به موجب قانون اصالح قـانون تنظـيم خـانواده و جمعيـت مـصوب       -1

  .اسالمي الحاق شده است
 15/7/1352 مورخ 14150 شماره رسمى روزنامه از نقل ـ2
 تشخيص مجمع 5/9/1384 مصوب مهوري اسالمي ايرانج اقتصادى ويژه مناطق اداره و تشكيل قانون 16 ماده ـ3

 منطقـه  در مـاعى اجت تـأمين  بيمه كار روابط و انسانى نيروى اشتغال به مربوط امور«: دارد مي مقرر نظام مصلحت
 ».بود خواهد صنعتى تجارى آزاد مناطق در جارى و مصوب مقررات براساس

 رياسـت  تاييـد  بـه 8/3/1373 تـاريخ  در و رسيده تصويب به19/2/1373 تاريخ در ماده اين در مذكور مقررات ـ4
 منـاطق  در نشـدگا  بيمـه  بازنشستگى كسور و بيمه حق انتقال و نقل به مربوط ضوابط همچنين رسيده، جمهورى

 .است رسيده تصويب به 25/10/1373تاريخ در صنفى و تجارى آزاد
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و مفقوداالثر انقالب   قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز ازكارافتاده- 51
  )30/6/1372مصوب    (1اسالمى و جنگ تحميلى

ـ   مستخدمين شهيد، جانباز ازكارافتاده كلى، جانباز آزاده ازكارافتاده كلى ماده واحده 
 قـانون   1ى موضـوع مـاده      هـا     هدسـتگا فقوداالثر انقالب اسالمى و جنگ تحميلى در        و م 

مـصوب  ... برقرارى حقوق وظيفه ازكارافتادگى و وظيفه عائله تحت تكفـل جانبـازان و            
بينـى پـستها يـا مـشاغل           مجلس شوراى اسالمى و نيروهاى مسلح با پيش        25/11/1361

ا مشاغل قبلى آنـان بـه منزلـه مـستخدمين           سازمانى با نام در تشكيالت مربوط همطراز ب       
شاغل و تابع مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخـت كاركنـان دولـت بـوده و از لحـاظ                   

العاده شغل، مزاياى شغل يا مزاياى مـستمر و همچنـين             پرداخت حقوق يا اجرت و فوق     
و افزايش سنواتى و ارتقاء گروه و ساير عناوين مشابه، هماننـد مـستخدمين شـاغل بـا د                 

ربط با آنـان رفتـار خواهـد شـد و      ى ذيها  هدستگاگروه باالتر و يا عناوين مشابه توسط     
ربط با سـنوات مقـرر بازنشـسته شـده و پـس از آن از                 براساس مقررات استخدامى ذي   

  .مند خواهد شد حقوق بازنشستگى يا مستمرى مربوط بهره
كارافتاده كلى و مفقـوداالثر     براى آن دسته از شهدا و جانبازان و آزادگان از           ـ1تبصره  

اند با توجـه      كه مستخدم دولت نبوده و شهيد يا مفقود يا جانباز يا آزاده ازكارافتاده شده             
به ميزان تحصيالت و تخصص آنها حسب مورد از طرف بنياد شـهيد انقـالب اسـالمى،      

 كمـك  زادگان از محلآبنياد مستضعفان و جانبازان با ـ تنفيذ مقام معظم رهبرى و ستاد  
دولت به بنياد شهيد ـ حقوق و مزاياى همطراز نظام هماهنگ پرداخت تعيين و پرداخت  

   2.خواهد شد
حقوق موضوع اين قانون به آزاده يا جانباز ازكارافتاده كلى و عائلـه شـهيد و                  ـ2تبصره  

  قانون برقرارى حقوق وظيفه ازكارافتادگى و وظيفه عائله تحت         7يا مفقوداالثر موضوع ماده     
  . و تبصره ذيل آن پرداخت خواهد شد25/11/1361مصوب ... تكفل جانبازان و شهدا

چنانچه وراث اناث تحت تكفل شهيد شوهر اختيار كرده و مطلقه شده و               ـ3تبصره  
 بنياد شهيد انقالب اسالمى باشد از همان تاريخ طالق مجدداً           تأييدضرورت طالق مورد    

  .گردد حقوق آنها برقرار و پرداخت مى
                                                 

 29/7/1372 مورخ 14162 شماره رسمى روزنامه از نقل ـ1
 .است شده اصالح متن شرح به24/2/1374 تاريخ در تبصره اين ـ2
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بنياد شهيد موظف است آن دسته از شـهدايى را كـه داراى بـيش از يـك                    ـ4تبصره  
همسر دايم بوده و شرايط استفاده از حقوق مربوط را داشته باشند بـه ازاى هـر يـك از                    
همسران و فرزندان حسب ضوابط مربوط حقوقى عالوه بر حقوق وظيفه مقرر از محـل               

  .اعتبار خود تعيين و پرداخت نمايد
برقرارى حقوق بـراى افـراد موضـوع تبـصره يـك ايـن قـانون مـستلزم                    ـ5ره  تبص

  .تشخيص بنياد شهيد انقالب اسالمى است
  ـ6 تبصره

ــاى حالــت اشــتغال بازنشــستگى و وظيفــه و مــستمرى      الــف ـ حقــوق و مزاي
مستخدمين شهيد، جانباز ازكارافتـاده كلـى و مفقـوداالثر انقـالب اسـالمى و جنـگ                 

ربط تعيين و حـسب مـورد از         رى و كشورى توسط دستگاه ذي     تحميلى اعم از  لشك    
سوى بنياد شهيد انقالب اسـالمى و بنيـاد مستـضعفان و جانبـازان انقـالب اسـالمى                  

سازمان برنامه و بودجه مكلـف اسـت بـا همـاهنگى بنيادهـاى              . پرداخت خواهد شد  
ساب آنـان   بينـى و بـه حـ        مذكور اعتبار مورد نياز اين قانون را در بودجه ساالنه پيش          

   1.منظور نمايد
الـذكر را از   ب ـ سازمان برنامه و بودجه مكلف است مطالبات معوقه مشمولين فوق 

ربط كسر و حسب مورد به اعتبار بنياد شـهيد انقـالب اسـالمى و                ى ذي ها    هدستگااعتبار  
  .بنياد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمى اضافه نمايد

ظف است اعتبارات مربوط به مستمرى فوت موضوع  مواجتماعى  تأمينج ـ سازمان 
قانون راجع به برقرارى مستمرى درباره بيمه شدگانى كه به علت همكارى بـا نيروهـاى         

 را در اختيـار بنيـاد شـهيد         18/11/1360شوند مصوب     مسلح شهيد يا معلول شده يا مى      
  .انقالب اسالمى قرار دهد

آزادگـان ـ   (مين رسـمى ايثـارگر   از تاريخ تـصويب ايـن قـانون مـستخد      ـ7تبصره 
ى دولتـى، مـشمول   ها  هدستگادر ) جانبازان ـ رزمندگان ـ افراد خانواده شهدا ـ مفقودين   

                                                 
 قديم متن. است شده اصالح متن شرح به 26/9/1374مصوب 6 تبصره اصالح قانون موجب به تبصره مذكور ـ1
 شـهدا،  وراث ماهانـه  مزايـاى  و حقـوق  پرداخت واگذارى قانون قانون، اين تصويب تاريخ از«: از بود عبارت آن

 اسـالمى  انقـالب  شـهيد  بنيـاد  بـه  كـشورى  كارمنـدان  و ايـران  اسـالمى  جمهـورى  مـسلح  نيروهـاى  مفقـودين 
 يـا  وظيفـه  و بازنشـستگى  اشـتغال،  حالت مزاياى و حقوق و لغو قانون اين با مغاير موارد در22/10/1364مصوب
 .»شد خواهد پرداخت مربوط دستگاههاى توسط قانون اين موضوع مستمرى
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  . نخواهند بود27/10/1366قانون نحوه تعديل نيروى انسانى مصوب 
منظور از ايثارگران، افراد موضوع قانون استخدام جانبازان، اسـرا و افـراد               ـ8تبصره  
  .باشد  مى7/10/1367مصوب ... دا وخانواده شه
نامه اجرايى اين قانون حداكثر ظرف مدت سـه مـاه توسـط سـازمان                 آيين  ـ9تبصره  

ربط تهيه و به تصويب هيـأت       ى ذي ها    هدستگاامورادارى و استخدامى كشور با همكارى       
   1.وزيران خواهد رسيد

ز سـه شـنبه مـورخ       قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه تبصره در جلسه علنى رو            
ام شهريورماه يكهزار سيصد هفتاد و دو مجلس شوراى اسالمى تصويب و در تاريخ                سي
  . شوراى نگهبان رسيده استتأييد به 11/7/1372

 قانون اجازه الحاق دولت جمهورى اسالمى ايران به كنوانسيون حقوق - 52
  )1/12/1372مصوب   (2كودك

 مـاده بـه شـرح    54تمل بر يك مقدمـه و  كنوانسيون حقوق كودك مشماده واحده ـ  
شـود    پيوست تصويب و اجازه الحاق دولت جمهـورى اسـالمى ايـران بـه آن داده مـى                 

مشروط بر آن كه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانين داخلى و موازين                   
  .شدالرعايه نبا اسالمى باشد و يا قرار بگيرد از طرف دولت جمهورى اسالمى ايران الزم

  از كنوانسيون حقوق كودك
  ـ  26ماده 

ـ كشورهاى طرف كنوانسيون حق برخوردارى از امنيـت اجتمـاعى منجملـه بيمـه               1
شناسند و اقدام الزم را جهت دستيابى بـه          مياجتماعى را براى تمام كودكان به رسميت        

  .تحقق كامل اين حق مطابق با قوانين ملى به عمل خواهند آورد
بايست با توجـه بـه منـافع و شـرايط كـودك و                صورت مقتضى مى  ـ اين مزايا در     2

اشخاصى كه مسووليت نگهدارى وى را به عهده دارند و نيز هرگونه مالحظـه ديگـرى                
  .مربوط به كاربرد اين مزايا در جهت منافع كودك در اختيارشان قرار گيرد

و قانون فـوق مـشتمل بـر مـاده واحـده منـضم بـه مـتن موافقتنامـه شـامل مقدمـه                        
                                                 

 .است رسيده تصويب به13/6/1373 تاريخ در قانون اجرايى نامه آيين ـ1
 16/1/1373 مورخ 14295 شماره رسمى روزنامه از نقل ـ2
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 و مـاه يكهزاروسيـصد   وچهار ماده در جلسه علنى روز يكشنبه مورخ يكـم اسـفند         پنجاه
 شـوراى   تأييـد  به   11/12/1372دو مجلس شوراى اسالمى تصويب و در تاريخ          و هفتاد

  .است نگهبان رسيده

   1 قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومى غير دولتى- 53
   با الحاقات و اضافات بعدى19/4/1373مصوب 

ـ    واحـدهاى سـازمانى مـشروحه زيـر و مؤسـسات وابـسته بـه آنهـا،         ماده واحـده 
 قانون محاسبات عمـومى  5مؤسسات و نهادهاى عمومى غير دولتى موضوع تبصره ماده       

    2.باشند  مى1366كشور مصوب 
 درصد سهام و سرمايه     50ى تابعه آنان مادام كه بيش از        ها  شركت و   ها  ـ شهردارى 1 

  . باشدها ردارىآنها متعلق به شه
  ـ بنياد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمى2
  ـ هالل احمر3
  ـ كميته امداد امام4

                                                 
 غيـر  عمـومى  موسـسات  و نهادهـا  فهرست قانون با رابطه در ادارى عدالت ديوان قانون 11 ماده تفسير قانون ـ1

 شـوراى  مجلـس  وچهـار  هفتـاد  و سيصد و يكهزار مهرماه يازدهم مورخ شنبه سه روز علنى جلسه در كه دولتى
 مـورخ  ق - 4436 شـماره  نامـه  وطـى  رسـيده  نگهبـان  شوراى يدأيت به19/7/1374 تاريخ در و تصويب اسالمى

 عدالت ديوان قانون 11 ماده تفسير قانون .گردد مى ابالغ اجراء جهت پيوست به تاس گرديده واصل26/7/1374
 11 مـاده  بـه  توجـه  با ؛تفسير موضوع دولتى غير عمومى موسسات و نهادها فهرست قانون با رابطه در ادارى
 نونقـا  در شـده  احـصاء  عمـومى  نهادهـاى  و موسسات عليه شكايات به رسيدگى آيا ادارى عدالت ديوان قانون

 مجلس نظر ؟ خير يا باشد مى ادارى عدالت ديوان صالحيت در نيز دولتى غير عمومى موسسات و نهادها فهرست
 احـصاء  عمـومى  نهادهـاى  عليه شكايات به رسيدگى ادارى عدالت ديوان قانون 11 ماده به توجه با .واحده ماده
 تفسير.باشد مى ادارى عدالت ديوان الحيتص در نيز دولتى غير عمومى موسسات و نهادها فهرست قانون در شده
 چهـار  و هفتـاد  و وسيصد يكهزار ماه مهر يازدهم مورخ شنبه سه روز علنى جلسه در واحده ماده بر مشتمل فوق

 . است رسيده نگهبان شوراى يدأيت به19/7/1374 تاريخ در و تصويب اسالمى شوراى مجلس
 غيـر  نهادهـاى  و مؤسـسات  ـ 5 ماده:دارد مي مقرر آن بصرهت و 1366 مصوب عمومى محاسبات قانون 5 ماده ـ2

 خدماتى و وظايف انجام منظور به قانون اجازه با كه هستند مشخصى سازمانى واحدهاى قانون اين نظر از دولتى
 و قـوانين  به توجه با نهادها و مؤسسات قبيل اين فهرست ـ تبصره.شود  مىيا شده تشكيل دارد، عمومى جنبه كه

 قانون 3 ماده همچنين رسيد، خواهد اسالمى شوراى مجلس تصويب به و پيشنهاد دولت طرف از مربوط مقررات
 مشخص سازمانى واحد غيردولتى عمومى نهاد يا موسسه :دارد مي مقرر8/7/76 مصوب كشورى خدمات مديريت

 % 50 از بـيش  و دشو  مىيا شده ايجاد اسالمى شوراى مجلس تصويب با و است يحقوق استقالل داراى كه است
 .دارد عمومى جنبه كه است خدماتى و وظايف دار عهده و گردد تامين غيردولتى منابع محل از آن ساالنه بودجه
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  ـ بنياد شهيد انقالب اسالمى5
  ـ بنياد مسكن انقالب اسالمى 6
  .ـ كميته ملى المپيك ايران7
   خرداد 15ـ بنياد 8
  ـ سازمان تبليغات اسالمى 9

   اجتماعى تأمينـ سازمان 10
مؤسسه وابسته از نظر اين قانون واحد سازمانى مشخـصى اسـت كـه بـه                  ـ1تبصره  

 يـا چنـد   صورتى غير از شركت و براى مقاصد غير تجارى و غير انتفـاعى توسـط يـك      
شود و به نحوي مالكيت آن متعلـق          تأسيس و اداره مي   دولتى  موسسه يا نهاد عمومى غير    

  .باشدبه يك يا چند موسسه يا نهاد عمومي غير دولتي 
 اجراى قانون در مورد مؤسسات و نهادهاى عمومى كه تحـت نظـر مقـام                ـ2صره  تب

  .واليت فقيه هستند با اذن معظم له خواهد بود
  ـ فدراسيونهاى ورزشى آماتورى جمهورى اسالمى ايران11

ـ  ماه پس از تـصويب  ) 3( اساسنامه فدراسيونهاى مذكور حداكثر ظرف مدت تبصره 
  .ت وزيران خواهد رسيدأ به تصويب هييزمان تربيت بدناين قانون بنا به پيشنهاد سا

  .ى جهادنصر، جهاد استقالل و جهاد توسعه زير نظر جهادسازندگى ها  هـ موسس12
از زمان تصويب اين قانون پذيرش و مديريت هر گونه موسسه، شركت و               ـ1تبصره  

 هر عقـدى از     عناوين مشابه و يا سهام آنان در قالب صلح غير معوض و يا به طور كلى               
  .عقود، توسط جهادسازندگى ممنوع خواهد بود مگر به حكم قانون

ماه پس از تصويب اين     ) 3(اساسنامه مؤسسات فوق حداكثر ظرف مدت         ـ2تبصره  
ت وزيـران  أقانون در چهار چوب ذيل بنا به پيشنهاد جهـاد سـازندگى بـه تـصويب هيـ          

  :خواهد رسيد
  . انحالل به مؤسسات از نظر ادامه فعاليت، ادغام و ياى وابستهها شركتـ تعيين تكليف كليه 1
ـ اختيارات مجمـع عمـومى مؤسـسات بـه عهـده وزراى جهـاد سـازندگى، امـور                   2

  .باشد اقتصادى و دارائى و رئيس سازمان برنامه و بودجه مى
نصر، توسعه و اسـتقالل و      د  ـ كليه اعضاء رسمى جهادسازندگى در مؤسسات جها       3

شوند و وضعيت     ى مذكور منتقل مى   ها  شركت مؤسسات و    ى وابسته به  ها  شركت
  .يابد  مىاستخدامى آنان با حفظ سنوات قبلى خدمت، تغيير وضعيت
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  .ـ سود مؤسسات در چهارچوب وظايف قانونى جهاد سازندگى به مصرف خواهد رسيد4
   .ـ خودكفا بودن مؤسسات از نظر مالى5
ابسته به مؤسـسات بـه كاركنـان        ى و ها  شركتـ قابليت واگذارى سهام تقويم شده       6

   .ى وابسته و ايثارگران جهاد سازندگىها شركتمؤسسات 
ى هـا   شـركت ى امانى جهاد سازندگى نزد اين مؤسسات و         ها  ـ كليه اموال و دارايى    7

 ساله بـه آنـان      10وابسته پس از قيمت گذارى به صورت اجاره به شرط تمليك            
  .شود منتقل مى

 شرط تمليك به خزانـه واريـز و معـادل صددرصـد             وجه حاصل از اقساط اجاره به     
آن در بودجه ساليانه منظور و در اختيار جهاد سازندگى قرار خواهد گرفت تـا               %) 100(

 توسـط مؤسـسات و      اًًجهت اجراى طرحهاى عمرانى مصوب جهاد سـازندگى ترجيحـ         
   1.ى وابسته مذكور هزينه شودها شركت

   2.ـ شوراى هماهنگى تبليغات اسالمى13 
  ).قم( ـ كتابخانه حضرت آيت اهللا مرعشى نجفى 14 

    3ـ جهاد دانشگاهى15
   4 بنياد بيماريهاي خاص-16

ـ   كل كـشور تحـت هـر    1377 شده در قانون بودجه سال بينى پيش اعتبارات تبصره 
عنوان كه در اختيار بنياد امور بيماريهاى خاص قرار گرفته است به عنوان كمـك تلقـى                 

  . شد خواهد
  6و 5آموزي جمهوري اسالمي ايران مان دانش ساز-17

                                                 
 قـانون  به اسالمى شوراى مجلس 11/3/76 مصوب 12 و 11 بندهاى الحاق قانون موجب به 12 و 11 بندهاى ـ1

 ). 10/6/1376ـ 15293 رسمى روزنامه(مورد بحث الحاق شده است 
بـه قـانون     مجلس شوراي اسالمي 27/7/76 مصوب مذكور قانون به بند دو الحاق قانون موجب به 14 و13 بندهاى ـ2

 ).26/8/76-15359روزنامه رسمي . (مورد بحث الحاق شده است
الحـاق شـده اسـت     اسـالمى  شوراى مجلس 26/9/76 مصوب دانشگاهى جهاد الحاق قانون موجب به 15 بند ـ3
 .)29/10/1376 ـ15412 رسمى نامهروز(
 غيردولتـي  عمومي مؤسسات و نهادها فهرست به بنياد اين الحاق قانون موجب به خاص هاي بيماري امور بنياد ـ4

  .است گرديده الحاق 24/4/1377 مورخ مصوب
 .اسالمي شوراي مجلس 9/5/1381 مورخ مصوبه موجب به الحاقي ـ5
 قانون ديوان عدالت اداري در رابطه بـا قـانون فهرسـت نهادهـا و موسـسات                  11قانون تفسير ماده    «به موجب    ـ6

، رسيدگي به شكايات عليه نهادهاي عمومي احصاء شده در قانون اخيـر، در صـالحيت ديـوان                  »عمومي غيردولتي 
 .عدالت اداري است
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 تأمين قانون دريافت جرايم نقدى از كارفرمايان كارگاههاى مشمول قانون - 54
 كه ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بيمه شدگان و اجتماعى 

  و اصالحات بعدى ) 9/5/1373مصوب   (1نمايند حق بيمه مربوط اقدام نمى
 اجتمـاعى مـصوب تيرمـاه سـال         تأمينرمايان كليه كارگاههاى مشمول قانون      كارفـ  1ماده  

 شدگان و حق بيمه و بيمه بيكارى مربوط به هـر            مكلفند صورت مزد و حقوق كليه بيمه       1354
  . ارسال و پرداخت نماينداجتماعى  تأمينماه را حداكثر تا پايان آخرين روز ماه بعد به سازمان 

 كه از تنظيم و ارسال صورت مزد و حقوق بيمه شـدگان بـه             كارفرمايانى    2ـ1 تبصره
 خوددارى  اجتماعى    تأمين قانون   39نامه موضوع ماده      ترتيب مذكور در اين قانون و آيين      

شـود در مـورد ارسـال         كنند يا به ترتيبى كه با موافقت قبلى سـازمان مزبـور معـين مـى               
دى بـه ميـزان ده درصـد        صورت مزد يا حقوق عمل نكنند، ملزم به پرداخت جريمه نقـ           

  .باشند مبلغ حق بيمه همان ماه مى%) 10(
كارفرمايانى كه در موعد مقرر در اين قانون تمام يا قسمتى از حق بيمـه                 3ـ2تبصره  

و بيمه بيكارى مربوط به هر ماه را پرداخت ننمايند، عالوه بر تأديـه اصـل حـق بيمـه و           
تمام يا كسر بدهى    %) 2(زان دو درصد    بيمه بيكارى ملزم به پرداخت جريمه نقدى به مي        

  .باشند قطعى پرداخت نشده به ازاء هر ماه تأخير مى
   4.ملغي شده است ـ3تبصره 
 داراي بدهي حق بيمـه و بيمـه         1386 كارفرماياني كه تا پايان اسفندماه سال        ـ2 ماده

باشند در صورتي كـه ظـرف شـش مـاه از تـاريخ              اجتماعي مي  تأمينبيكاري به سازمان    
صويب اين قانون در مورد ترتيب پرداخت اصل بدهي قطعي شده با سازمان ياد شـده                ت

  :توافق نمايند، از بخشودگي جرائم مربوط به شرح زير برخوردار خواهند بود
ي معوقه ظرف يك سال از تاريخ توافق با سـازمان،           ها   در صورت پرداخت بدهي    ـ 1

  .رخوردار خواهند شدجرائم مربوط ب%) 100(از بخشودگي معادل صددرصد 

                                                 
 31/5/1373 مورخ 14405 شماره رسمى روزنامه از نقل ـ1
 . نظاممصلحت تشخيص مجمع 8/4/87 و  شوراي اسالميمجلس 25/1/87مورخ اصالحى موجب به ـ2
 . نظاممصلحت تشخيص مجمع 8/4/87 و مجلس 25/1/87مورخ اصالحى موجب به ـ3
 تبـصره  ايـن  مصلحت تشخيص مجمع 8/4/87و شوراي اسالمي  مجلس 25/1/87 مورخ اصالحى موجب به ـ4

 ايـن مـاده منحـصراً بـراى يكـسال           2 تبـصره    جريمه نقدى موضـوع   «: از بود عبارت آن متن .است گرديده حذف
باشد و چنانچه كارفرمايان به تكاليف قانونى تعيين شده در اين قانون عمـل ننماينـد جـرايم نقـدى از ابتـداى                         مى
 .»هاى بعد، همه ساله معادل جريمه سال اول اضافه خواهد شد سال
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ي معوقه ظرف هجده ماه از تاريخ توافق با سازمان،          ها  ـ در صورت پرداخت بدهي    2
جرائم مربوط برخوردار خواهند    %) 85(دل هشتاد و پنج درصد      ااز بخشودگي مع  

  .شد
ي معوقه ظرف مـدت بيـست و چهارمـاه از تـاريخ             ها  ـ در صورت پرداخت بدهي    3

جرائم مربـوط   %) 75(معادل هفتاد و پنج درصد      بخشودگي  % 8توافق با سازمان،    
  .برخوردار خواهند شد

ي معوقه ظرف مدت سـي مـاه از تـاريخ توافـق بـا               ها  ـ در صورت پرداخت بدهي    4
جـرائم مربـوط برخـوردار      %) 60(سازمان، از بخشودگي معادل شـصت درصـد         

  .شد خواهند
اه از  ي معوقه حداكثر ظرف مـدت سـي و شـش مـ            ها  ـ در صورت پرداخت بدهي    5

جـرائم مربـوط    %) 50(تاريخ توافق با سازمان، از بخشودگي معادل پنجاه درصد          
  .برخوردار خواهند شد

ماده واحده قانون معافيت    ) 4(يي كه به استناد تبصره      ها   در خصوص بدهي   ـ1 تبصره
 و بـا    1361از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند مـصوب              

گـردد، كليـه      مديره سازمان به بيش از سـي و شـش قـسط تقـسيط مـي               ت  أتصويب هي 
) 2(مـاده   ) 5(گيرد به شرح بند       اقساطي كه در دوره سه ساله اوليه مورد تقسيط قرار مي          

مشمول بخشودگي جرائم بوده و نسبت به باقيمانده اقـساط، نحـوه بخـشودگي جـرائم                
  اجتمـاعي خواهـد    تـأمين  ت مديره سازمان  أبود كه به تصويب هي     طبق ضوابطي خواهد  

  .رسيد
 در صورت تقسيط بدهي چنانچه كارفرما هر يـك از اقـساط مقـرر را تـا                  ـ2 تبصره

سررسيد قسط بعدي پرداخت نكند، بدهي تبديل به حال شده و جرائم نسبت به مانـده                
  .شد اين قانون دريافت خواهد) 1(ماده ) 2( بدهي از تاريخ تبديل به حال طبق تبصره

  1.باشد جرائم مطالبه شده قبلي نيز به نسبت مانده قابل وصول ميبديهي است 
                                                 

قوانين مربوط به منظور تشويق كارفرمايان بـه         اين ماده به موجب قانون اصالح قانون تأمين اجتماعي و برخي             -1
ديه ديون معوقه سنواتي بابت حق بيمه و بيمه بيكاري كاركنان كه در جلسه علني روز يكشنبه مـورخ بيـست و                      أت

 از سوي   8/4/1387پنجم فروردين ماه يكهزار و سيصدوهشتادوهفت مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ              
قـانون  ) 2(افق با مصلحت نظام تشخيص داده شده اصالح شده و تبـصره مـاده         مجمع تشخيص مصلحت نظام مو    

 . گرديده استلحاقبه ماده ياد شده ا) 2(و ) 1(ي ها فوق حذف و تبصره
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 كارفرماياني كه قبل از صدور اجرائيه اقدام به پرداخت كامـل بـدهي خـود                ـ3 ماده
بــود و در خــصوص  جــرائم مربــوط معــاف خواهنــد%) 40(نماينــد از چهــل درصــد 

 تـأمين  سـازمان  ت مـديره أكارگاههاي داراي بحران مالي ميزان معافيت طبق تصويب هي    
  1.قابل افزايش خواهد بود%) 60(اجتماعي تا شصت درصد 

 الحاقي به قانون منع دريافت خـسارات و جـرائم   3 قانون جايگزيني تبصره ـ4ماده   
تاريخ اجراي اين قانون لغو    از1366,6,29 اجتماعي مصوب تأمينبهره مندرج در قانون 

رات و جرائم تـابع ايـن قـانون         و اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي در خصوص خسا        
  .باشند مي

داري كـل واريـز        كليه جرائم وصولي موضوع اين قانون به حساب خزانـه          ـ 5ماده    
را در قانون بودجـه       ساله معادل مبلغ جرائم واريز شده       دولت مكلف است همه   . گردد  مي

  .ي قرار دهد اجتماعتأميني اجتماعي در اختيار سازمان ها  همنظور و به منظور تعميم بيم
  .گردد يافته تلقي مي صد درصد اعتبار مذكور تخصيص 

 اجتمـاعي از طريـق      تـأمين  قـانون    50 جرائم موضوع اين قانون طبق مـاده         ـ6ماده    
  .صدور اجرائيه وصول خواهد شد

ي گذشته كارفرمايان از تاريخ تصويب اين قانون ها  جرائم كليه بدهيـ7 ماده
  2.ين قانون محاسبه و اخذ خواهد گرديدهم) 1(ماده ) 2(مطابق تبصره 

شنبه نهم مرداد مـاه       قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و پنج تبصره در جلسه روز يك              
در تــاريخ  يــك هــزار و سيــصد و هفتــاد و ســه مجلــس شــوراي اســالمي تــصويب و 

  . شوراي نگهبان رسيده استتأييدبه 12/5/1373
  

                                                 
 قانون اصالح قـانون تـأمين اجتمـاعي و برخـي قـوانين مربـوط بـه منظـور تـشويق                      2  به موجب بند و ماده        -1

اتي بابت حق بيمه و بيمه بيكاري كاركنان كـه در جلـسه علنـي روز يكـشنبه                  كارفرمايان به تأديه ديون معوقه سنو     
مورخ بيست و پنجم فروردين ماه يكهزارو سيصدو هشتاد و هفت مجلس شوراي اسـالمي تـصويب و در تـاريخ                   

قانون فوق ) 3( از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شده ماده  8/4/1387
 .تن  اصالح و  تبصره آن حذف گرديده استبه شرح م

 به موجب قانون اصالح قانون تأمين اجتماعي و برخي قوانين مربوط به منظور تـشويق كارفرمايـان بـه تاديـه                      -2
ديون معوقه سنواتي بابت حق بيمه و بيمه بيكاري كاركنان كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيـست و پـنجم                      

 از سـوي  8/4/1387صدوهشتادوهفت مجلـس شـوراي اسـالمي تـصويب و در تـاريخ      فروردين ماه يكهزار و سي    
 .اصالح شده است) 7(مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شده ماده 
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   2و1 وظيفه قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگى و - 55
  )23/6/1373مصوب (

در صورتى كه حقوق بازنشـستگى و وظيفـه ازكارافتـادگى و وظيفـه وراث               ـ  1ماده  
ى مشمول قـانون نظـام   ها  هدستگادر نيروهاى مسلح و كليه     ) مجموع پرداختى به وراث   (

 از حداكثر مقـرر در      اجتماعى    تأمينهماهنگ پرداخت كاركنان دولت و مشموالن قانون        
مبلغ مازاد عـالوه بـر حـداكثر مزبـور بـه            ) دو سوم ( قانون ياد شده تجاوز كند،       16ماده  

   3.عنوان حقوق بازنشستگى و وظيفه قابل پرداخت است
 و  هـا     هدانشگادر محاسبه حقوق بازنشستگى و وظيفه اعضاى هيأت علمى           ـ1تبصره  

 العـاده شـغل سـه سـال آخـر           حقـوق و فـوق     4)خالص(مؤسسات آموزش عالى، معدل     
  .گيرد خدمت آنان و سنوات خدمت مربوط مالك عمل قرار مى

 و مؤسسات آموزش ها  هدانشگامفاد اين ماده در مورد اعضاى هيأت علمى  ـ2تبصره 
و در هـيچ مـورد از بـاالترين حقـوق بازنشـستگى             «االجرا است و عبارت       عالى نيز الزم  

 4 قـسمت اخيـر مـاه        از» .مستخدمين مشمول قانون استخدام كشورى كمتر نخواهد بود       
اى از مقررات مربوط به پايـه حقـوق اعـضاى رسـمى هيـأت علمـى                   قانون اصالح پاره  

 و مؤسـسات آمـوزش عـالى ـ     هـا   هدانـشگا شاغل و يا بازنشسته ) آموزشى و پژوهشى(
  .شود  ـ حذف مى16/12/1368مصوب 
اريخ حقوق بازنشستگى و وظيفه مشتركان صندوق بازنشستگى كشورى كه تا ت          ـ  2ماده  

  ٥:شود اند، به شرح زير تعيين مى اجراى اين قانون بازنشسته، ازكارافتاده يا فوت شده
                                                 

 2/7/1373مورخ 14433 شماره رسمى روزنامه از نقل ـ1
 بازنشـستگان  مـستمرى  پرداخـت  فراگيـر  و هماهنـگ  نظـام  ايجـاد  منظور به قانونى اقدام به دولت الزام قانون ـ2

 نظـام  ايجـاد  بـراى  را الزم اقـدام  قـانون،  تصويب تاريخ از ماه 2 ظرف كرده موظف را دولت29/6/1383 مصوب
 .آورد عمل به بازنشستگان مستمرى پرداخت هماهنگ

 سـوم  دو رتعبـا  ،23/2/79مـصوب  ...بازنشـستگى  بـه  مربوط مقررات از پاره اصالح قانون 6 ماده موجب به ـ3
 و بازنشـستگى  حقـوق  در پرداخـت  حـداكثر  محـدوديت  و (2) مـاده  (2) تبصره و »ج« بند و (1) ماده در مندرج
 اسـت  بازنشـستگى  كسور مالك كه دريافتى مزاياى و حقوق تمامى دلامع حالت هر در و گردد مى حذف وظيفه

 وظيفـه  يا بازنشستگى حقوق تعيين ىمبنا بازنشستگى سال حقوق ضريب آخرين اعمال با خدمت آخر سال  2در
 كليـه  مـورد  در قـانون  اين« دارد مي مقرر 13/2/79 مصوب ...مقررات از اى پاره اصالح قانون 10 ماده بود، خواهد

 ».است االجرا الزم 1/1/79 تاريخ از شوند  مىازكارافتاده يا بازنشسته كه (1) ماده در مندرج مشمولين
 »خـالص « كلمه ،25/11/74مصوب بازنشستگى مقررات و قوانين اصالح قانون دهواح ماده الف بند موجب به ـ4

 .است شده حذف
 مجلـس  تصويب به 3/4/1380 تاريخ در قانون اين 2 ماده) 3 (و) 1 (يها  تبصره خصوص در استفساريه قانون ـ 5

 .است رسيده
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 قـانون نظـام   )1(الف ـ تعيين حقوق مبنـا براسـاس جـدول حقـوق موضـوع مـاده        
العاده شغل مربـوط بـا رعايـت مقـررات            هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و تعيين فوق      

  .طجارى و مورد عمل شاغالن دستگاه مربو
ازاى هر سال خدمتى كـه مـالك    افزايش حقوق مبنا در%) 3(ب ـ اعمال سه درصد  

  .اعطاى پايه يا عناوين مشابه قرار گرفته است به عنوان افزايش سنواتى
العاده شغل سه سال آخـر خـدمت كـه در اجـراى      ج ـ معدل مجموع حقوق و فوق 

قـررات مربـوط، مبنـاى      شـود، بـا رعايـت قـوانين و م           بندهاى الف و ب باال تعيين مـى       
گيرد و چنانچه حقوق بازنشستگى و وظيفه       محاسبه حقوق بازنشستگى و وظيفه قرار مى      

 16از حـداكثر مقـرر در مـاده    ) مجموع پرداختى به وراث(ازكارافتادگى و وظيفه وراث    
  مبلغ مازاد عالوه بر      1)دوسوم(قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت تجاوز كند،         

  .مزبور قابل پرداخت استحداكثر 
ى هـا     هحقوق بازنشستگى و وظيفه ازكارافتادگى و وظيفه وراث دارندگان پاي          ـ1تبصره  

انـد، هماهنـگ بـا        قضايى كه تا تاريخ اجراى اين قانون بازنشسته، ازكارافتاده يا فوت شده           
ج  قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و با رعايـت مفـاد بنـد                14مشموالن ماده   

  .شود تعيين مى
حقوق بازنشستگى و وظيفه مستمرى كاركنان نيروهاى مـسلح كـه تـا تـاريخ                ـ2تبصره  

 13 مـاده  5 و 2، 1اند مطابق با بنـدهاى   اجراى اين قانون بازنشسته، ازكارافتاده يا فوت شده    
 و  1371 اصالحى قانون اصالح قانون نظـام هماهنـگ پرداخـت كاركنـان دولـت مـصوب               

شـود و در      محاسبه و پرداخـت مـى     %) 3(نوات خدمتى ساالنه سه درصد      ضريب افزايش س  
 قانون نظام هماهنگ پرداخـت كاركنـان        16صورتى كه حقوق آنان از حداكثر مقرر در ماده          

  .  مبلغ مازاد عالوه بر حداكثر تعيين شده قابل پرداخت است2)دوسوم(دولت تجاوز كند، 
تادگى و وظيفـه وراث اعـضاى هيـأت    حقوق بازنشستگى و وظيفه ازكاراف  ـ3تبصره  

انـد براسـاس      علمى كه تا تاريخ اجراى اين ماده بازنشـسته، ازكارافتـاده يـا فـوت شـده                
العاده شغل اعضاى هيأت علمى شاغل        ضوابط و مقررات مربوط به تعيين حقوق و فوق        

  .شود و با رعايت مفاد اين قانون تعيين مى
                                                 

 .شود مراجعه 1 ماده زيرنويس به ـ1
 .شود مراجعه 1 ماده زيرنويس به ـ2
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 1374دمانى كــه در طــول ســال حقــوق بازنشــستگى و وظيفــه مــستخ  -4تبــصره 
شوند همانند مستخدمان مـشمول قـانون نظـام           بازنشسته، ازكارافتاده و فوت شده يا مى      

نامه اجرايـى آن بـا ضـريب يكصدوبيـست      هماهنگ حقوق بازنشستگى و وظيفه و آيين  
  .شود ريال محاسبه و پرداخت مى) 120(

 بـه بعـد     1/1/1375اريخ  حقوق بازنشستگى و وظيفه مستخدمانى كه از ت         ـ5تبصره  
شوند، به استثناى افزايش سـنواتى، بـر مبنـاى ضـريب              بازنشسته، ازكارافتاده و فوت مى    

حقوق مورد عمل در سه سال آخر خدمت مستخدم كه در هـر حـال از يكصدوبيـست                  
شود و در صورت افزايش ضريب،   ريال كمتر نخواهد بود محاسبه و پرداخت مى       ) 120(

  .شود  مىى بعدى اعمالها ضريب
حقوق بازنشستگى و وظيفه اعـضاى هيـأت علمـى و قـضات بـا اعمـال                   ـ6تبصره  

  .شود ضرايب مربوط به آنان در هر سال محاسبه و پرداخت مى
افزايش سنواتى مستخدمانى كه در فاصله اجـراى قـانون نظـام هماهنـگ               ـ7تبصره  

د بـه همـان ميـزان در    ان پرداخت كاركنان دولت تا زمان اجراى اين قانون بازنشسته شده        
  .شود تطبيق با مقررات اين قانون محاسبه مى

حقوق بازنشستگى كاركنان نيروهاى مسلح برمبناى معدل مجموع حقـوق           ـ8تبصره  
و تفاوت تطبيق حقوق و مزاياى شغل سه سال آخر خدمت آنان كـه حـداكثر از معـدل                   

%) 20(ت درصـد    سه سال آخر مجموع حقوق و مزاياى كاركنان استخدام كشورى بيـس           
   1.شود تر است محاسبه و پرداخت مى  اضافه

 سال خـدمت بازنشـسته شـوند، پـس از     30 در صورتى كه كاركنان ياد شده قبل از         
شـود   ام سنوات خدمت قابل قبول آنان ضـرب مـى       اعمال ترتيب فوق نتيجه در يك سي      

ـ ) شـود  در هر صورت سنوات مزبور حداقل پانزده سال تمام محسوب مـى     ( ه ميـزان  و ب
اضافه » مزاياى شغل «حقوق وظيفه و مستمرى بگيران در قوانين نيروهاى مسلح عبارت           

%) 10(از تاريخ اجراى اين قانون كسور حقوق بازنشستگى به ميزان ده درصـد              . شود  مى
  .مجموع حقوق و مزاياى شغل ماهانه است

                                                 
 و 4ىها تبصره ،25/11/74 مصوب بازنشستگى مقررات و قوانين اصالح قانون واحده ماده »ث« بند موجب به ـ1

 تغييريافتـه  «8» و «7» بـه  ترتيـب  بـه  يادشده ىها ماده (5) و (4) ىها تبصره شماره و شده الحاق 2 ماده به 6 و 5
 .است
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 خـاص و    ى دولتـى كـه داراى مقـررات اسـتخدامى         هـا     هدستگاآن دسته از    ـ  3ماده  
صندوق بازنشستگى جداگانه هستند و قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولـت در             

  . اين قانون هستند2 به اجرا درآمده است، مشمول مفاد ماده ها  هدستگاآن 
ـ   ايـن قـانون در مـورد آن دسـته از مـستخدمان ثابـت       2اجراى مفـاد مـاده    تبصره 

 كه  5/3/1352ى دولتى مصوب    ها  ركتشى دولتى مشمول مقررات استخدامى      ها  شركت
 هستند و مستمرى بازنشستگى، ازكارافتادگى كلى يا مجمـوع          اجتماعى    تأمينتابع قانون   

شــود همچنــين   پرداخـت مــى اجتمــاعى  تــأمينمـستمرى بازمانــدگان آنــان از سـازمان   
 و پيـشنهاد    اجتمـاعى     تـأمين  با رعايت قانون     اجتماعى    تأمينمستخدمان رسمى سازمان    

   1.رسد زمان مزبور به تصويب هيأت وزيران ميسا
مجمـوع  (حداقل حقوق بازنشستگى، وظيفه ازكارافتادگى و وظيفـه وراث          ـ  4ماده   

مستخدمان رسمى مشمول قانون استخدام كشورى و مستخدمانى كه         ) پرداختى به وراث  
از لحاظ بازنشستگى و وظيفه مـشمول قـانون مزبـور و مـشترك صـندوق بازنشـستگى           

 و نيروهاى مسلح و مؤسـسات و  ها ى هستند، همچنين مستخدمان ثابت شهردارى  كشور
ى دولتى كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و مستمرى بگيرانى كـه                ها  شركت

كننـد، همـواره برابـر بـا حـداقل            ى دولتى مستمرى دريافت مى    ها  شركتاز محل اعتبار    
  .ستحقوق و مزاياى مقرر براى مستخدمان شاغل ا

در صــورتى كــه در اجــراى ايــن قــانون حقــوق بازنشــستگى و وظيفــه ـــ 5مــاده 
ازكارافتادگى و وظيفه وراث كاركنان مشمول قانون استخدام كشورى و نيروهاى مـسلح         

  .شود التفاوت پرداخت مى كمتر از دريافتى قبلى شود مابه
 1/1/1374ز   و سـاير مـواد ا      1/1/1373 ايـن قـانون از       1تاريخ اجراى ماده    ـ  6ماده  
 مـاه پـس از تـاريخ        3ى اجرايـى آن حـسب مـورد ظـرف           هـا     هنام  شود و آيين    تعيين مى 

بـراى كاركنـان    (ادارى و استخدامى كـشور       االجرا شدن قانون، توسط سازمان امور       الزم
) بـراى نيروهـاى مـسلح     (و وزارت دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح        ) مشمول اين قانون  

  2.رسد ران ميتهيه و به تصويب هيأت وزي

                                                 
 در مـذكور  نامـه  آيـين  8 و 4 مواد .است رسيده تصويب به 23/10/75 تاريخ در 3 ماده تبصره اجرايى نامه آيين ـ1

 .است گرفته قرار اصالح مورد 25/7/1387 تاريخ
 نظـام  نامـه   آيـين  اسـت؛  رسـيده  وزيـران  هيـأت  تصويب به 24/12/1373 تاريخ در ماده اين موضوع نامه  آيين ـ2

ـ  24/12/1373 تاريخ در نيز مسلح نيروهاي در وظيفه و بازنشستگي حقوق هماهنگ  وزيـران  هيـأت  تـصويب  هب
 .است رسيده
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  .شود كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مىـ 7ماده 
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و هـشت تبـصره در جلـسه علنـى روز چهارشـنبه                   

وســوم شـهريورماه يكهزاروسيـصدوهفتادوسه مجلــس شـوراى اســالمى     مـورخ بيـست  
  . شوراى نگهبان رسيده استتأييدتصويب و در همين تاريخ به 

  ١ـ قانون نظارت بر مسافرتهاى خارجى كاركنان دولت با اصالحات بعدى56
  20/6/1373مصوب 

براى نظارت بر امر مسافرتها و ماموريتهاى غير ثابت خارجى كاركنان كليـه   ـ    1ماده  
ي دولتي و مؤسسات و نهادهاى عمومى غيـر         ها  شركت، مؤسسات دولتى و     ها    هوزارتخان

 و موسساتى كه شمول قانون بـر        ها  شركت اسالمى و همچنين     دولتى و نهادهاى انقالب   
تى از افراد ذيل در وزارت امور خارجه يا محل مورد نظر            أآنها مستلزم ذكر نام است، هي     

  :گردد ت وزيران تشكيل مىأهي
  2.تأـ نماينده رئيس جمهور به عنوان رئيس هي1
  .ـ معاون وزير امور خارجه2
  .ـ معاون وزير اطالعات3
  .ىأربط بدون حق ر اون وزير دستگاه ذيـ مع4
  .ـ دو نفر از نمايندگان مجلس شوراى اسالمى به انتخاب مجلس، به عنوان ناظر5

ى ذكـر شـده در ايـن        ها    هدستگا روز پس از تصويب اين قانون        15حداكثر   ـ1 تبصره
  .ماده موظفند نسبت به معرفى نماينده خود اقدام نمايند

  .ت در نهاد رياست جمهورى مستقر خواهد شدأي دبير خانه اين هـ2تبصره 
دبير خانه موظف است حسب مورد با اعالم قبلى دستور جلسه و دعـوت               ـ3تبصره  
  .ت نسبت به تشكيل جلسات اقدام نمايندأاز اعضاء هي

مورين و پرداخـت كليـه مخـارج مـسافرت     أصدور گذر نامه و بليط براى م  ـ  2ماده  
  .اشدب ت فوق مىأمنوط به مجوز از هي

موريت و مـسافرت    أى موضوع اين قانون مكلفند تقاضاى م      ها    هدستگاكليه  ـ    3ماده  
                                                 

 .است رسيده تصويب به11/5/1383 تاريخ در قانون اين نامه آيين ـ1
 .است شده الحاق مجلس 5/10/1375 مورخ اصالحيه موجب به 1 بند ـ2
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و فهرست اسامى افراد اعم از اين كه سفر آنان بنـا بـه درخواسـت طـرف خـارجى يـا                      
ت أى مربوطه، همراه با توضيحاتى كتبى بـراى هيـ         ها    هدستگاى ميزبان باشد و يا      ها    ههزين

  1.ارسال نمايند
مـاده  » 2«موريت و مسافرتهاى مقامات و همطراز آنان موضـوع تبـصره            أم  ـ1تبصره  

  .باشد  مستثنى مى13/6/1370قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب ) 1(
موريتهـاى محرمانـه وزارت اطالعـات از شـمول ايـن قـانون مـستثنى                أم  ـ2تبصره  
  .خواهند بود

سسات آموزش عالى براى ارائه مقاله       و مؤ  ها    هدانشگات علمى   أاعضاى هي   ـ3تبصره  
 وزارتين فرهنگ و آموزش عـالى و        تأييدخود در كنفراسهاى بين المللى معتبر كه مورد         

كننـد از مفـاد ايـن طـرح مـستثنى             بهداشت، درمان آموزش پزشكى هستند شركت مـى       
  .باشند مى

ت موظف است حداكثر ظرف مدت يـك مـاه جـواب رد يـا قبـول بـه                   أهيـ  4ماده  
  .ه مربوطه اعالم نماينددستگا

ى هـا   هدسـتگا موريت محولـه و اجـراى وظـايف        أمسافرتها بايد در جهت م    ـ  5ماده  
  .مربوطه و داراى اهميت كافى باشد

گزارش كليه مسافرتهاى فوق الذكر حداكثر ظرف يك ماه بايـد بـه اطـالع               ـ    6ماده  
  .كميسيون مربوط در مجلس شوراى اسالمى برسد 

لف ازاين قانون به حكم محـاكم قـضايى ملـزم بـه پرداخـت               مسؤولين متخ ـ  7ماده
  .باشند ى ناشى از مسافرت به خزانه دولت مىها  هحداقل دو برابر كليه هزين

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و شش تبصره در جلسه علنى روز يك شنبه مورخ                
 در  بيستم شهريور ماه يكهزار و سيصدو هفتاد و سه مجلس شوراى اسالمى تـصويب و              

  . شوراى نگهبان رسيده استتأييد به 23/6/1373تاريخ 
  

                                                 
 مـورخ  اصـالحيه  موجـب  بـه  بـود  شده درج كتبي توضيحات عبارات از بعد كه »قبل ماه يك حداقل« عبارت ـ1
 .است گرديده حذف س،مجل 5/10/1375
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  )3/8/1373 ( 1 قانون بيمه همگانى خدمات درمانى كشور- 57

  :ـ تعاريف1ماده 
فردى است كه رأساً مـشمول مقـررات بيمـه خـدمات درمـانى            : بيمه شده اصلى   -1

توسـط فـرد يـا مراجـع        (الـسهم     موضوع اين قانون بوده و پس از پرداخت حـق         
   2.گيرد مشمول استفاده از مزاياى خدمات درمانى قرار مى) مول در قانونمش

خانواده شخص يا اشخاصـى هـستند كـه بـه تبـع سرپرسـتى و               : ـ بيمه شده تبعى   2 
  .توانند استفاده نمايند شده اصلى از مزاياى مقرر در اين قانون مى كفالت بيمه

رو دراين    كوچ عشاير. دشخصى است كه در روستا سكونت داشته باش       : ـ روستايى 3
  .قانون از مزاياى روستاييان برخوردارند

شود كه به لحاظ شرايط اقتـصادى، اجتمـاعى،           به افرادى اطالق مى   : ـ افراد نيازمند  4
. جسمى و روانى توانايى اداره زندگى خود و خانواده تحت تكفل خود را ندارند            

و ) ره(داد امـام خمينـى    مصاديق افراد نيازمند حسب مورد به پيـشنهاد كميتـه امـ           
  .شود سازمان بهزيستى تعيين مى

شـود كـه از نظـر         به كليـه اشخاصـى اطـالق مـى        : ـ صاحبان حرف و مشاغل آزاد     5
  .فرما باشند مقررات و قوانين خويش

مبلغى است كه برمبناى خدمات مورد تعهد به مشمولين بيمه خدمات    : ـ حق سرانه  6

                                                 
 10/9/1373 مورخ 14492 شماره رسمى روزنامه از نقل ـ1
 همگـانى  بيمـه  قـانون  (1) ماده و كشور كل 1377 سال بودجه قانون (10) تبصره (الف بند استفساريه قانون ـ2

 قانون (10) تبصره )الف( بند آخر قسمت از منظور آيا :استفساريه موضوع 3/8/73 مصوب  كشوردرمانى خدمات
 كه است اين 3/8/73مصوب كشور  درمانى خدمات همگانى بيمه قانون (1) ماده و كشور كل 1377 سال بودجه
گونه قيـد و شـرطي پـس از     موظف است براي هر متقاضي به صورت انفرادي بدون هيچ درمانى خدمات سازمان

 امكانـات  كليـه  از شـونده  بيمـه  بيمـه،  حق پرداخت تاريخ از و صادرپرداخت حق بيمه دفترچه خدمات درماني 
 بند آخر قسمت از منظور واحده ماده:مجلس نظر نمايد؟ استفاده  عنوان هر تحت بيمارستانى و درمانى و بهداشتى

 كـشور  درمـانى  خـدمات  همگـانى  بيمه قانون) 1( ماده و كشور كل 1377 سال بودجه قانون (10) تبصره )الف(
 بـدون  و انفرادى صورت به متقاضى هر براى است موظف درمانى تخدما سازمان كه است اين 3/8/73 مصوب

 حـق  پرداخـت  تاريخ از و نمايد صادر درمانى خدمات دفترچه بيمه، حق پرداخت از پس شرطى و قيد هيچگونه
 فوق قانونى تفسير.نمايد استفاده عنوان هر تحت بيمارستانى و درمانى و بهداشتى امكانات كليه از شده بيمه بيمه،
 سيـصدوهفتادو  يكهـزارو  مـاه  فروردين پنجم و بيست مورخ شنبه سه روز علنى جلسه در واحده ماده بر تملمش

 .است رسيده نگهبان شوراى تأييد به26/1/1377 تاريخ در و تصويب اسالمى شوراى مجلس هفت
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  .گردد ن مى تعيي ماه يكدرمانى، براى هر فرد در 
شـده بايـد در زمـان دريافـت           قسمتى از هزينه درمـانى اسـت كـه بيمـه          : ـ فرانشيز 7

  .خدمات درمانى پرداخت نمايد
عبارت است از قيمت تمام شده خدمات به اضـافه سـود            : ـ قيمت واقعى خدمات   8

ى ثابت و   ها  يياى و دارا    در بخش دولتى سود سرمايه    ). ى ثابت ها  دارايى(سرمايه  
  .منظور نخواهد شداستهالك 

بــه منظــور توســعه و تعمــيم بيمــه خــدمات درمــانى و اعمــال وظــايف   -2مــاده 
ى اجرايـى هـدايت، نظـارت و ارزشـيابى          ها  ريزى، ايجاد هماهنگى    سياستگذارى، برنامه 

سطح كمى و كيفى بيمه خدمات درمانى در چهارچوب اين قانون شـوراى عـالى بيمـه                 
شود، در وزارت بهداشـت،       شوراى عالى ناميده مى   خدمات درمانى كشور كه بعد از اين        
  .گردد درمان و آموزش پزشكى تشكيل مى

  :تركيب شوراى عالى به شرح زير خواهد بودـ 3ماده 
  ).رئيس شوراى عالى(ـ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى 1
  .امور اجتماعىـ وزير كار و 2
  .ـ وزير اموراقتصادى و دارايى3
   1.امه و بودجهـ رئيس سازمان برن4
   2.ـ دبيركل سازمان امورادارى و استخدامى كشور5 
  .ـ رئيس كل سازمان نظام پزشكى6
  .  اجتماعى  تأمينـ مديرعامل سازمان 7
  ـ مديرعامل سازمان بيمه خدمات درمانى8
  .ـ مديرعامل سازمان خدمات درمانى نيروهاى مسلح9

  ).ره(ـ سرپرست كميته امداد امام خمينى10
  ).بدون حق رأى(عاون امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى ـ م11
ـ دو نفر از نمايندگان مجلس شوراى اسالمى از كميسيونهاى برنامـه و بودجـه و                12

                                                 
 مانسـاز  و بودجـه  و برنامـه  سـازمان  جـايگزين  جمهـور  رئـيس  راهبـردى  نظـارت  معاونت حاضر حال در  ـ1

 .باشد مى كشور اموراستخدامى
  .همان ـ2
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كـه در هـر دوره مجلـس بـه انتخـاب            ) از هر كدام يك نفر    (بهدارى و بهزيستى    
الى شـركت  مجلس تعيين خواهند شد، به عنـوان نـاظر در جلـسات شـوراى عـ             

  .خواهند كرد
ـ  دبيرخانه شوراى عالى در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى بوده و  تبصره 

  .باشد معاون امور درمان دبير شوراى عالى و مسئول ابالغ مصوبات آن مى
دولت موظف است شـرايط الزم را بـراى تحـت پوشـش قـراردادن تمـام                 ـ  4ماده  

  .مه خدمات درمانى هستند، فراهم نمايدگروهها و افراد جامعه كه متقاضى بي
پوشش و تعميم بيمه خدمات درمـانى بـراى كليـه گروههـاى مـشمول ايـن قـانون                   
حداكثر ظرف پنج سال از تصويب اين قانون بـا اولويـت نيازمنـدان و روسـتاييان طبـق        

  .موازين اين قانون انجام خواهد شد
ات درمانى كاركنـان دولـت،       موجبات و امكانات بيمه خدم     تأمينبه منظور   ـ  5ماده  

افراد نيازمند، روستاييان و ساير گروههاى اجتماعى سازمان بيمـه خـدمات درمـانى كـه                
. شود تشكيل و به صورت شركت دولتى اداره خواهد شـد            پس از اين سازمان ناميده مى     

و در صورتى تابع مقررات عمومى دولت و موسساتى كـه بـا سـرمايه دولـت تـشكيل                   «
   1».د كه در مقررات مزبور صراحتاً از آن ياد شده باشدشو اند مى شده

سازمان وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى بوده و داراى             ـ1تبصره  
  .شخصيت حقوقى مستقل است

وظايف، اختيارات، اركـان و تـشكيالت، منـابع مـالى و نحـوه اداره و                 - 2تبصره  
اى خواهد بود كه حداكثر       ق اساسنامه حدود و شمول عمليات و فعاليت سازمان برطب       

ظرف سه ماه از تصويب اين قانون به پيشنهاد شـوراى عـالى و بـه تـصويب هيـأت                    
   2.وزيران برسد

با تشكيل سازمان، آن قسمت از وظايف، اختيـارات، امكانـات، كاركنـان،              ـ3تبصره  
مه خدمات   و اعتبارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى كه در امر بي            ها  دارايى

                                                 
 مقـرر  14/10/1376 مـصوب  واحـده  مادههمچنين . است شده الحاق7/8/1374 تاريخ در گيومه داخل عبارت ـ1

 درمـانى  خـدمات  همگانى بيمه قانون 5 ماده موضوع( درمانى خدمات بيمه سازمان از دريافتى بيمه حق« :دارد مي
 ».باشد مى فمعا ماليات پرداخت از )كشور

 .است رسيده تصويب به24/12/1373 تاريخ در سازمان اساسنامه ـ2
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  .گردد شود، به سازمان منتقل مى درمانى كاركنان دولت به كار گرفته مى
ى منتقل شده به سـازمان توسـط هيـأتى كـه تركيـب آن در                ها  كليه دارايى  ـ4تبصره  

  .شود، ارزيابى شده و به صورت سرمايه سازمان اعالم خواهد شد اساسنامه تعيين مى
اى   مـاده فـوق داراى صـندوق جداگانـه        هر يك از گروههـاى مـذكور در          ـ5تبصره  
  .خواهند بود

ى بيمه مجازند براساس موازين اين قانون و با رعايت حـق سـرانه              ها  شركتكليه  ـ  6ماده  
  .مصوب در امور بيمه خدمات درمانى گروههاى مختلف همكارى، مشاركت و فعاليت نمايند

درمـانى مجازنـد در     ى بيمه عالوه بر فعاليت در بيمه خدمات         ها  شركتكليه   ـ تبصره
براساس موازين قانون خود از طريق عقـد قراردادهـاى          ) مكمل(ى مضاعف   ها    هامور بيم 
  .و مطابق اين قانون همكارى، مشاركت و فعاليت نمايند) خاص(تكميلى 
هاى دولتى و وابسته به دولـت كميتـه امـداد امـام               و سازمان  ها    هدستگاكليه  ـ  7ماده  
گـر بـراى عقـد       ى بيمه ها  شركتدر انتخاب سازمان و يا      و اشخاص حقيقى    ) ره(خمينى

باشند  قراردادهاى بيمه خدمات درمانى در چهارچوب موازين و مفاد اين قانون مخير مى
  .و تشكيل سازمان بيمه خدمات درمانى نافى اين حق و اختيار نخواهد بود

رمانى بـراى   و سازمان خدمات داجتماعى  تأمينى مشمول قانون  ها    هدستگا ـ1تبصره  
گـر موظفنـد    ى بيمـه هـا   شركتها و يا     انعقاد قراردادهاى بيمه خدمات درمانى با سازمان      

 و سـازمان خـدمات درمـانى حـسب          اجتماعى    تأمينطرح پيشنهادى خود را به سازمان       
  .هاى مذكور دريافت نمايند مورد ارايه و مجوز الزم را از سازمان

 يـا سـازمان خـدمات درمـانى بـا طـرح              و اجتمـاعى     تـأمين در صورتى كه سازمان     
پيشنهادى موافقت ننمايند و اين امر مورد اعتراض پيشنهاد دهنده باشد، مراتـب جهـت               

  . نهايى به شوراى عالى منعكس خواهد شدگيرى تصميم
) ره( به اسـتثناى كميتـه امـداد امـام خمينـى           1ى موضوع تبصره    ها    هدستگا ـ2تبصره  

 تـأمين سرانه درمان را حسب مورد در اختيار سازمان         موظفند دونهم سهم درمان يا حق       
 و يا سازمان خدمات درمانى قرار دهند تا براى تـداوم اسـتفاده بيمـه شـده از                   اجتماعى  

  .بگيرى ذخيره شود خدمات درمانى در دوران مستمرى
نامه اجرايى اين ماده حداكثر ظرف چهـار مـاه بـه پيـشنهاد مـشترك                  آيين ـ3تبصره  

 شـوراى عـالى بـه تـصويب         تأييـد  و سازمان خدمات درمانى و       اجتماعى   تأمينسازمان  
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   1.هيأت وزيران خواهد رسيد
 گر دولتى ى بيمهها شركتعالوه بر سازمانها و    ) ره(كميته امداد امام خمينى    ـ4تبصره  

  .تواند با مؤسسات خدمات درمانى انعقاد قرارداد نمايد مى
نى براسـاس قيمتهـاى واقعـى و نـرخ          ى خدمات تشخيصى و درما    ها    هتعرفـ  8ماده  

سرانه حق بيمه درمانى مصوب به پيشنهاد مشترك سـازمان برنامـه و بودجـه و وزارت                 
 شـوراى عـالى بـه تـصويب هيـأت وزيـران         تأييدبهداشت، درمان و آموزش پزشكى با       

  .خواهد رسيد
حق بيمه سرانه خدمات درمانى براى گروههاى تحت پوشش بيمه خدمات           ـ  9ماده  

نى و ميزان فرانشيز قابل پرداخت توسط بيمـه شـوندگان بـا درنظـر داشـتن سـطح                   درما
درآمد گروههاى بيمه شونده و وضعيت اقتصادى و اجتماعى كشور به پيشنهاد مـشترك              

 شـوراى   تأييـد سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـكى و              
  .عالى به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

ـ تبصره  تـا حـق سـرانه    اجتمـاعى   تـأمين التفاوت سهم درمان مشمولين قـانون   مابه  
 اجتمـاعى     تـأمين موضوع اين ماده همه ساله در بودجه كل كشور منظور و بـه سـازمان                

   2.پرداخت خواهد شد
ى اجرايى طرف قرارداد با سازمان بيمه خدمات درمانى مكلفند          ها    هدستگا ـ2تبصره   

سهم كارمندان، بازنشستگان و موظفين را از حقوق ماهانه كسر و           حق سرانه بيمه درمان     
ى اجرايـى   هـا     هدسـتگا . حداكثر در مدت يك ماه به حساب سازمان مذكور واريز نمايند          

گر ديگر مكلفند حق سرانه بيمه درمان افراد مذكور را از            طرف قرارداد با مؤسسات بيمه    
الذكر و مابقى آن را بـه   ب سازمان فوقحقوق ماهانه كسر و معادل دو نهم آن را به حسا      

  .گر طرف قرارداد پرداخت نمايند موسسه بيمه
ريزى كشور موظف اسـت هـر سـاله اعتبـارات             سازمان مديريت و برنامه     ـ3تبصره  

مربوط به سهم دولت از حق سرانه بيمه خدمات درمانى مستخدمين شاغل، بازنشسته و              
                                                 

 .است رسيده تصويب به17/3/1374 تاريخ در مزبور نامه آيين ـ1
 بخـشى  تنظـيم  قـانون  27 مـاده  موجـب  بـه  3 و 2 تبـصره  است، شده الحاق 5/9/1373 تاريخ در يك تبصره ـ2

 بـه  ...بخـشى  تنظـيم  قـانون  اجـراى  است ذكر به الزم.است شده لحاق ا26/10/84 مصوب دولت مالى ازمقررات
 دوره بـراى  اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسـالمي ايـران   توسعه چهارم برنامه قانون 156 ماده موجب
 .است شده تمديد … (1388 - 1384) توسعه چهارم برنامه
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به صورت يك رديف مـشخص و جداگانـه         موظفين مشمول قانون استخدام كشورى را       
در قالب بودجه كل كشور با رعايت نصاب تعيين شده در قانون بيمه همگـانى، حـسب                 

ى اجرايى كه طرف قرارداد بـا       ها    هدستگامورد در اختيار سازمان بيمه خدمات درمانى يا         
  .گر ديگر هستند قرار دهد مؤسسات بيمه

 و دارو شـامل خـدمات پزشـكى         حداقل شمول و سطح خدمات پزشـكى      ـ  10ماده  
كه انجـام و ارايـه آن در نظـام بيمـه            ) سرپايى و بسترى  ( اورژانس، عمومى و تخصصى   

گيـرد و ليـست خـدمات فـوق           گـر قـرار مـى       خدمات درمانى به عهده سازمانهاى بيمـه      
باشد به پيـشنهاد وزارت بهداشـت،         مى) مكمل(ى مضاعف   ها    هتخصصى كه مشمول بيم   

 شوراى عالى و تصويب هيأت وزيران تعيـين و اعـالم            تأييدى و   درمان و آموزش پزشك   
   ١.شود مى

 خدمات بهداشتى كه از طريق شبكه بهداشتى و درمانى تـابع وزارت             تأمينـ  11ماده  
  .شود همچنان رايگان است بهداشت، درمان و آموزش پزشكى انجام مى

ـ  گونـه   يـن همه ساله وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـكى فهرسـت ا    تبصره 
ى هـا     هخدمات و اسامى و مشخـصات داروهـا و ملزومـات مـصرفى رايگـان در برنامـ                 

  .كند  مىاستراتژيك بهداشتى را تعيين و اعالم
ى بهداشتى، درمـانى و  ها  هارايه خدمات درمانى به روستاييان از طريق شبك  ـ  12ماده  

ن در شروع برنامـه     سيستم ارجاع بوده و ميزان حق بيمه سرانه خدمات درمانى روستاييا          
   2.حق سرانه تعيين شده شهرنشينان خواهد بود% 40معادل 

                                                 
 وسـطح  شـمول  حـداقل  بـه  مربـوط  ضـوابط  همجموع همين در مندرج 2/2/1383 مصوب وزيران هيأت تصويبنامه ـ1

 .است ننموده تعيين را ) مكمل (مضاعف ىها بيمه مشمول تخصصى فوق خدمات ليست و دارو و پزشكى خدمات
 1348مـصوب  روستاييان اجتماعى ىها بيمه قانون 3 و 2 مواد جانشين كه 1354 اجتماعى تأمين قانون 6 ماده ـ2

 و دسـتمزد  غرامـت  بـاردارى،  بيماريهـا،  و حوادث( اجتماعى تأمين قانون سوم ماده در مندرج موارد اجراى شده
 شـدن  آمـاده  تـا  و اجـرا  قابل شرايطى تحت آنان خانواده افراد و روستاييان درباره را  )يبازنشستگ ازكارافتادگى،

 (10) مـاده  موجـب  به ديگر طرف از. است نموده اعالم مجرى را سابق مقررات (117) ماده موجب به و شرايط
 در مقـرر  وظايف و ادغام اجتماعى تأمين سازمان در روستاييان اجتماعى ىها بيمه سازمان اجتماعى، تأمين قانون
 اجتماعى تأمين سازمان اصالحى اساسنامه ماده »ب« بند و محول سازمان به روستاييان اجتماعى ىها بيمه قانون

 ىهـا  بيمه قانون در مندرج مقررات حاوى كه تماعىاج تأمين قانون موضوع تعهدات انجام بر10/6/1358 مصوب
 (3) مـاده »  ب و الف«بندهاي  اجراى به اجتماعى تأمين سازمان الزام قانون و تأكيد بوده نيز روستاييان اجتماعى

 قـانون  تـصويب  بـا  بنابراين .است نموده تصريح قيدى هيچگونه بدون21/8/1368 مصوب اجتماعى تأمين قانون
 و منتفى است، كشور روستاييان بردرمان ناظر كه سابق مقررات از قسمت آن كشور درمانى ماتخد همگانى بيمه
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ـ  به منظور حمايت از روستاييان و تعميم بيمـه خـدمات درمـانى در جوامـع      تبصره 
روستايى و عشايرى، دولت موظف است بخشى از هزينه سرانه بيمـه خـدمات درمـانى               

 و به صورت رديفى مستقل      تأمينى  روستاييان بيمه شده را تقبل و از محل بودجه عموم         
در قانون بودجه ساالنه منظور و براساس موافقتنامه شرح فعاليتهاى جارى جهـت حـق               

هـا و    بيمه سرانه خدمات درمانى افراد مشمول ايـن مـاده و انعقـاد قـرارداد بـا سـازمان                  
   1.گر به مصرف برساند ى بيمهها شركت

ه سـرانه خـدمات درمـانى برحـسب         سهم مشموالن اين قانون از حق بيمـ       ـ  13ماده  
  .:گروههاى شغلى به ترتيب زير خواهد بود

يك پنجم تا يك سوم حق بيمه سرانه كـه متناسـب بـا حقـوق و            : ـ كاركنان دولت  1
  .شود مزايا با تصويب هيأت وزيران تعيين مى

  .اجتماعى  تأمينبر طبق مقررات قانون : اجتماعى  تأمينـ مشموالن قانون 2
  .براساس مصوبات هيأت وزيران: ـ روستاييان3
حق بيمه سرانه، به پيشنهاد شوراى عـالى        % 100تا  : ـ صاحبان حرف و مشاغل آزاد     4

  .و تصويب هيأت وزيران
ـ ساير اقشارى كه در اين قانون ذكرى از آنهـا بـه عمـل نيامـده اسـت، براسـاس                     5

   2.پيشنهاد شوراى عالى و تصويب هيأت وزيران
ه سرانه خدمات درمانى افراد نيازمند جامعه كه فاقد توانايى           حق بيم  تأمينـ  14ماده  

و سـازمان برنامـه و   ) ره(پرداخت هستند به پيشنهاد مشترك كميتـه امـداد امـام خمينـى     
بودجه توسط دولت تعهد شده و به صورت رديفى مستقل در قـانون بودجـه هـر سـال               

هاى  نامه شرح فعاليت   موافقتگيرد تا براساس      منظور و در اختيار كميته ياد شده قرار مى        
                                                                                                                   

 كشور درمانى خدمات همگانى بيمه قانون مشمول درمانى مسائل حيث از كشور روستاييان و گرديده منسوخ 
 بيمـه  اجـراى 20/9/1373 مـصوب  توسـعه  دوم برنامه دوم بخش 6 بند از 12 جزء موجب به ضمناً.اند گرفته قرار

 نامه آيين نك نيز است، شده بينى پيش روستاييان و كشاورزى توليدكنندگان اجتماعى تأمين و كشاورزى توليدات
 ؛دارد مـي  مقـرر  الـذكر  فـوق  نامـه  آيـين  13 ماده. 12/11/1383 مصوب عشاير و روستاييان اجتماعى بيمه صندوق

 مقرر درمانى و بهداشتى خدمات ارائه به نسبت همچنان است مكلف پزشكى آموزش و درمان بهداشت، وزارت«
 برخـوردارى  از مانع نامه آيين اين طبق افراد بودن پوشش تحت و نمايد اقدام مقررات طبق عشاير و روستاييان به
 .»شد نخواهد مزبور خدمات از
 .شود رجوع 12 ماده ذيل توضيحات به ـ1
  ،13/3/1375 ،1374 /19/9 تـاريخ  در و رسـيده  تـصويب  بـه  5/4/1374 تـاريخ  در بنـد،  اين اجرايى نامه آيين ـ2

 .است شده اصالح 26/2/76 و25/9/1375
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هـا   جارى جهت حق بيمه سرانه خدمات درمانى افراد مذكور و انعقاد قرارداد با سازمان             
  .گر به مصرف برساند ى بيمهها شركتو 

نامه چگونگى تشخيص و تعيين افـراد نيازمنـد مـشتمل بـر تعـاريف،                 آيين ـ1تبصره  
و سـازمان   ) ره(امداد امام خمينـى   ضوابط و موازين تشخيص، به پيشنهاد مشترك كميته         

  .رسد برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران مي
 1موظف است با رعايت مفاد موضوع تبصره        ) ره(كميته امداد امام خمينى    ـ2تبصره  

ى وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـكى از    ها  اين ماده ضمن استفاده از همكارى     
اورزى، وزارت جهادسـازندگى و ديگـر       جمله سـازمان بهزيـستى اسـتانها، وزارت كـش         

سازمانها و نهادها، همه ساله اطالعات آمارى افراد تحـت پوشـش و مـشمول دريافـت                 
 شوراى عالى جهت اقدامات اجرايى      تأييدخدمات را به تفكيك هر استان تهيه و پس از           

  . اعتبار الزم به سازمان برنامه و بودجه اعالم نمايدتأمينبينى و  و پيش
سازمان برنامه و بودجه موظف است همه ساله اعتبارات مربوط به سهم دولت             ـ  15ماده  

يى را كه از بودجه عمومى دولت اسـتفاده         ها    هدستگااز حقوق بيمه خدمات درمانى كارمندان       
ى ها  هدستگاكنند به صورت يك برنامه مشخص در قالب بودجه مصوب ساالنه هر يك از  مى

ربط موظفند رأساً نسبت به انعقاد قرارداد بـا     ى ذي ها    هدستگا. يدبينى و منظور نما     اجرايى پيش 
  .گر اقدام نمايند  و مؤسسات بيمهها شركتسازمان بيمه خدمات درمانى يا ساير 

ـ  عالوه بر مواردى كه در اين قانون مشخص شـده اسـت سـازمان برنامـه و      تبصره 
 با توجـه بـه درصـدهاى         اين قانون  13بودجه موظف است در موارد ساير بندهاى ماده         

شده هر گروه به صورت       مذكور در همان ماده سهم دولت را متناسب با تعداد افراد بيمه           
  .كمك در رديفهاى خاص در قانون بودجه منظور نمايد

  .توانند تابع اين قانون باشند  در صورت تمايل مىها  هدستگاساير ـ 16ماده 
 و درمانى و مراكز تشخيـصى و پزشـكان          كليه بيمارستانها، مراكز بهداشتى   ـ  17ماده  

شدگان و ارايـه و انجـام خـدمات و مراقبتهـاى             كشور موظف به پذيرش و مداواى بيمه      
  .پزشكى الزم براساس ضوابط و مقررات اين قانون هستند

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى موظف است با همكارى سازمان  تبصره ـ
و نحـوه نظـارت بـر امـور بيمـه خـدمات درمـانى               نظام پزشكى و قوه قضاييه مقررات       

 شـوراى  تأييـد همگانى را با توجه به اهداف اين قانون و قوانين موجود تعيين و پس از           
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   1.عالى به تصويب هيأت وزيران برساند
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى موظف است در اجـراى بيمـه             ـ  18ماده  

 پـس از تـصويب ايـن قـانون كليـه             سال يكخدمات درمانى همگانى كشور حداكثر تا       
ى موضوع اين قـانون را بـا همكـارى          ها    هنام  هاى نظارتى و آيين    موازين، مقررات، روش  

  .ربط تهيه نموده و به تصويب مراجع مربوط برساند مبادى ذي
االجـرا شـدن ايـن        كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قـانون پـس از الزم            ـ  19ماده  

  .گردد قانون لغو مى
قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و هفده تبصره در جلسه علنى روز سه شنبه مـورخ           

ماه يكهزاروسيصدوهفتادوسه مجلس شـوراى اسـالمى تـصويب و در تـاريخ               سوم آبان 
  . شوراى نگهبان رسيده استتأييد به 11/8/1373

 از قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت و مصرف آن در موارد معين - 58
  ٢ مجلس شوراى اسالمى28/12/1373 مصوب

شود برمبنـاى     به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى اجازه داده مى         ـ  13ماده  
 و  هـا     هرساند بـراى آزمـايش فـرآورد        يى كه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي        ها    هتعرف

 و قطعات وارداتـى و سـاخت        ها    هدستگامواد آزمايشگاهى تشخيص طبى و كنترل كيفى        
ى بيولوژيك ساخت داخل حق آزمايش دريافت و به درآمد عمومى           ها    هور و فرآورد  كش

مبالغ واريزى فوق از محل اعتبارى كه بـه         %) 100(معادل صددرصد   . كشور واريز نمايد  
شـود در اختيـار ايـن وزارتخانـه قـرار             همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مى        

سعه آزمايشگاههاى مرجـع تـشخيص طبـى        خواهدگرفت تا جهت تأسيس، تكميل و تو      
  .هزينه نمايد

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى مكلف است بابت صـدور هـر             ـ  14ماده  
 خـدمات درمـانى مـستخدمين دولـت مبلـغ           تأميندفترچه بيمه درمانى مشمولين قانون      

ل ريا) 1000(ريال و بابت صدور هر دفترچه المثنى مبلغ يكهزار          ) 250(وپنجاه    دويست
ى مـذكور از  هـا   هاز بيمه شدگان دريافت و همچنين بابـت هـر نـسخه مـصرفي دفترچـ        

                                                 
 .است رسيده تصويب به 11/4/1374تاريخ در درمانى خدمات بيمه امور بر نظارت نحوه دستورالعمل ـ1
 29/10/1374 مورخ 14597 شماره رسمى روزنامه از نقل ـ2
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ريال كـسر و بـه درآمـد عمـومى كـشور            ) 10(صورت حساب پزشكان مربوط مبلغ ده       
مبالغ واريزى فوق از محل اعتبارى كه به همـين          %) 100(معادل صددرصد   . واريز نمايد 

ود در اختيـار وزارتخانـه مربـوط قـرار          ش  منظور در قانون بودجه سال مربوط منظور مى       
ى درمـانى مـذكور هزينـه    ها  هى بيمها   هخواهد گرفت تا جهت تهيه كاغذ و چاپ دفترچ        

  .نمايد

  و وظيفه   1 قانون اصالح قوانين و مقررات بازنشستگى- 59
  )25/11/1374مصوب (

 ـ  قانون اصالح مقررات بازنشستگى و وظيفه قانون استخدام كـشورى ماده واحده ـ  
ــ و  1373ـ و قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگى و وظيفه ـ مصوب  1368مصوب 

ـ و قانون اسـتخدام  1366ى دولتى ـ مصوب  ها  هدستگاقانون نحوه تعديل نيروى انسانى 
  :شود ـ به شرح زير اصالح مى1345كشورى ـ مصوب 

مقـررات  قـانون اصـالح   ) 3(مـاده  ) 1(و تبـصره  ) 1(از مـاده  » خالص«الف ـ كلمه  
قانون نظام هماهنگ   ) 1(ماده  ) 1(بازنشستگى و وظيفه قانون استخدام كشورى و تبصره         

  .شود حقوق بازنشستگى و وظيفه حذف مى
) 8(مـاده  » ج«و بند ) 1(ب ـ در احتساب حقوق بازنشستگى و وظيفه موضوع ماده  

وت قانون اصالح مقررات بازنشستگى و وظيفه قـانون اسـتخدام كـشورى حقـوق، تفـا               
يى كه از بابت آنها كسور بازنشستگى       ها    هالعاد  العاده شغل و ساير فوق      تطبيق حقوق، فوق  

  .گيرد شود مورد محاسبه قرار مى دريافت مى
قانون اصالح مقررات بازنشستگى و وظيفه قانون اسـتخدام كـشورى   ) 6(پ ـ ماده  

  :شود به شرح زير اصالح مى
ماده ياد شده   » ج«شود و بند      مى) 6(ماده  » ب«و  » الف«ـ بند زير جايگزين بندهاى      1

  .يابد  مىتغيير» ب«به بند 
پـنجم حقـوق    الف ـ در مواردى كه تعداد ورثـه كمتـر از پـنج نفـر باشـد، چهـار        «

  ».شود بازنشستگى به تساوى به عنوان حقوق وظيفه به وراث پرداخت مى

                                                 
 16/12/1374 مورخ 14861 هشمار رسمى روزنامه از نقل ـ1
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  :شود به شرح زير اصالح مى) 6(ماده ) 2(ـ مفاد تبصره 2
ـ هرگاه سهم يكى از وراث قطع شود با توجه به تعداد ورثه و بـا رعايـت                  2 تبصره«

  ».شود سهم مذكور به تساوى به سهام بقيه وراث اضافه مى» الف«نسبتهاى مقرر در بند 
  .شود حذف مى) 3(ـ تبصره 3

قانون اصالح مقررات بازنشـستگى و وظيفـه قـانون اسـتخدام     ) 7(ت ـ تبصره ماده  
ــ مـصوب    ى دولتـى هـا   هدسـتگا  قانون نحوه تعديل نيروى انـسانى      )9(كشورى و ماده    

  .شود ـ حذف مى1366
قـانون نظـام هماهنـگ    )2(بـه مـاده   ) 6(و)5(،)4(ى ها  هـ متون زير به عنوان تبصر  ث

مـاده يـاد شـده بـه     ) 5(و ) 4(ى هـا    هحقوق بازنشستگى و وظيفه اضافه و شماره تبـصر        
  :يابد  مىتغيير) 8(و ) 7(ترتيب به 

 بازنشسته،  1374ـ حقوق بازنشستگى و وظيفه مستخدمانى كه در طول سال           4تبصره  «
شوند همانند مستخدمان مشمول قانون نظام هماهنگ حقوق          ازكارافتاده و فوت شده يا مى     
ريـال  ) 120(ى اجرايـى آن بـا ضـريب يكصدوبيـست           ها    هنام  بازنشستگى و وظيفه و آيين    

  ».شود محاسبه و پرداخت مى
 بـه بعـد     1/1/1375ـ حقوق بازنشستگى و وظيفه مستخدمانى كه از تاريخ          5تبصره  «

شوند، به اسـتثناى افـزايش سـنواتى، برمبنـاى ضـريب              بازنشسته، ازكارافتاده و فوت مى    
حقوق مورد عمل در سه سال آخر خدمت مـستخدم كـه در هرحـال از يكصدوبيـست                  

 در صورت افزايش ضريب، شود و  ريال كمتر نخواهد بود محاسبه و پرداخت مى        )120(
  ».شود هاى بعدى اعمال مى ضريب

ـ حقوق بازنشستگى و وظيفه اعضاى هيـأت علمـى و قـضات بـا اعمـال                 6تبصره  «
  ».شود ضرايب مربوط به آنان در هر سال محاسبه و پرداخت مى

قانون ) 5(و كارانه موضوع ماده «قانون استخدام كشورى، عبارت ) 71(ج ـ در ماده  
و كـسر  «بعـد از عبـارت   » ــ 1370گ پرداخـت كاركنـان دولـت ـ مـصوب      نظام هماهن

  .شود اضافه مى» صندوق و روزانه
  .االجراست  الزم1/1/1374چ ـ مفاد اين قانون از تاريخ 

وپنجم   قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنى روز چهارشنبه مورخ بيست            
مى تـصويب و در تـاريخ       ماه يكهزاروسيـصدوهفتادوچهار مجلـس شـوراى اسـال          بهمن
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  . شوراى نگهبان رسيده استتأييد به 26/11/1374

 1 قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهى- 60
   با اصالحات بعدي 22/12/1374مصوب 

ورود هر نوع شير خشك و غذاهاى كمكى شيرخوار، بايد با رعايت قـانون              ـ  1ماده  
 ها    هردات كشور صورت گيرد و شيرخشك فقط از طريق داروخان         مقررات صادرات و وا   

  .توزيع شود
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى مقررات مربوط به ورود انواع مجاز  ـ1تبصره 

) شيرخشك و غذاهاى كمكى شـيرخوار     (ى شيرمادر   ها    هو مقدار مورد نياز و جانشين شوند      
  .باشد وظف به مراعات مقررات مزبور مىوزارت بازرگانى م. را تهيه و اعالم نمايد

موارد ضرورت تجويز پزشكى و همچنين نحوه عرضه و فروش در بـازار              ـ2تبصره  
 در شـبكه  هـا   همصرف و ارايه مستقيم و غيرمستقيم انواع شيرخـشك و جانـشين شـوند         

بهداشتى ـ درمانى كشور طبق ضوابطى خواهد بود كه توسط وزارت بهداشت، درمان و  
  .زشكى تعيين و اعالم خواهد شدآموزش پ
انتشار هرگونه كتاب، نشريه و نظاير آن در مورد تغذيه شيرخواره بـا انـواع               ـ  2ماده  

ى شيرمادر در كليه مـوارد منـوط بـه رعايـت ضـوابط و      ها  هشيرخشك و جانشين شوند   
معيارهايى خواهد بود كه توسـط وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـكى تعيـين                  

  .خواهد شد
فرزنـد بـراى مـادرانى كـه فرزنـد خـود را شـير        ) 3(مرخصى زايمان تا سه ـ  3اده  م
   2.باشد ماه مى) 6(دهند در بخشهاى دولتى و غيردولتى شش  مي

مادران شيرده پس از شـروع بـه كـار مجـدد در صـورت ادامـه شـيردهى                    ـ1تبصره  

                                                 
 25/1/1375 مورخ 14887 شماره رسمى روزنامه از نقل ـ1
 اسالمى شوراى مجلس 6/4/86 مصوب »  ...و مادر شير با تغذيه ترويج قانون 3 ماده اصالح« قانون موجب به ـ2

 است؛ شده »اهگىم 20« جايگزين 1 تبصره در »ماهگى 24« عبارت و »ماه 4« جايگزين 3 ماده در »ماه 6 «عبارت
 بـه  ملـزم  دولتـى  شـركتهاى  سـازمانها،  ،ها وزارتخانه كليه«  :دارد مي مقرر وزيران هيأت12/9/1385 مورخ مصوبه
 يادشـده  هـاى  دسـتگاه  و باشند مى مربوط مقررات و قوانين براساس شيردهى مرخصى و زايمان مرخصى اعطاى
 و هـا  شركت كليه .نمايند لحاظ را يادشده موارد رعايت قرارداد طرف شركتهاى با منعقده قراردادهاى در موظفند

ـ  نبايـد  يادشـده  ىهـا  مرخصى اعطاى .باشند مى شده ياد نكات رعايت به ملزم نيز دولتى اقتصادى بنگاههاى  ثيرأت
 ».باشد داشته زنان شغلى ارتقاء و استخدام در منفى
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سر از  بـدون كـ   ( ماهگى كودك روزانه يك سـاعت از مرخـصى           24توانند حداكثر تا      مى
  .استفاده كنند) مرخصى استحقاقى

امنيت شغلى مادران پس از پايان مرخصى زايمان و در حين شيردهى بايد              ـ2تبصره  
  . شودتأمين

 قلـو و    3 مـاه و بـراى زايمـان         5مرخصى زايمان براى وضع حمل دوقلو        ـ3تبصره  
   1.دشو ى مربوط تعيين مىها  هالعاد  با استفاده از حقوق و فوقيك سالبيشتر 

ى دولتى و وابسته به دولت از جمله سازمانهايى كه شمول قـانون             ها    هدستگاـ  4ماده  
يى كه به لحاظ مقررات خاص استخدامى       ها    هدستگابر آنها مستلزم ذكر نام است و ديگر         

مشمول قانون كار نيستند موظف به ايجاد تسهيالت مناسب براى تغذيه شيرخوارگان با             
  .باشند كار كاركنان زن مىمادر در جوار محل  شير

گذارى، نظارت و تعيين نحوه آن بـر اجـراى ايـن قـانون               به منظور سياست  ـ  5ماده  
در » گذارى و نظارت بـر تـرويج تغذيـه بـا شـير مـادر       كميته سياست«اى با عنوان   كميته

اعضاى ايـن كميتـه كـه بـا         . شود  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى تشكيل مى       
شـوند   ت، درمان و آموزش پزشكى به عـضويت كميتـه منـصوب مـى         حكم وزير بهداش  

  :عبارتند از
  .الف ـ معاون امور بهداشتى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى

  .ب ـ معاون امور دارو و درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى
  .ج ـ رئيس سازمان نظام پزشكى جمهورى اسالمى ايران

  .ميته شوراى ترويج تغذيه با شير مادرد ـ دو نفر از اعضاى ك
  . ـ يك نفر پزشك متخصص زنان و زايمان  ه

  .و ـ يك نفر پزشك متخصص اطفال
  .ز ـ يك نفر متخصص علوم تغذيه

 سـال دوره خـارج از فقـه و    6ح ـ يك نفر روحانى آشنا به مبانى اسالم كه حداقل  
  .اصول را طى كرده باشند

                                                 
 الحـاق  تبـصره ايـن  ... .  تغذيـه ترويج قانون 3 ماده به 3 تبصره الحاق قانون موجب به 22/10/1380 تاريخ در ـ1

 .است گرديده
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راى فرهنگى ـ اجتماعى زنان شوراى عالى انقـالب   ط ـ يك نفر به نمايندگى از شو 
  .فرهنگى

گذارى و نظارت بـر تـرويج تغذيـه بـا شـير مـادر افتخـارى                  خدمات كميته سياست  
  .باشد مى

توانـد نـسبت بـه تـشكيل          مـى  وزير بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـكى        ـ  6ماده  
دهى در اسـتانها    ى ترويج تغذيه با شيرمادر و حمايت از مـادران در دوران شـير             ها    هكميت

ى موضوع اين ماده موظف خواهند بود نتايج اقـدامات خـود را بـه    ها    هكميت. اقدام نمايد 
گذارى و نظارت بر ترويج تغذيه با شيرمادر در وزارت بهداشت، درمان و      كميته سياست 

  .آموزش پزشكى گزارش نمايند
حدود صالحيت  ى موضوع اين قانون در      ها    هشرح وظايف و اختيارات كميت    ـ  7ماده  

ى اسـتانى بـه     ها    هو شرايط اجراى تصميمات آنها و نحوه انتخاب و تركيب اعضاى كميت           
اى خواهد بود كه بنـا بـه پيـشنهاد وزيـر بهداشـت، درمـان و آمـوزش                     نامه  موجب آيين 

ى موضـوع   هـا     هدر هرحال تـصميمات كميتـ     . رسد  پزشكى به تصويب هيأت وزيران مي     
زير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى يا مقـام مجـاز از             و تأييد در صورت    6 و   5مواد  

  .سوى وى قابل ابالغ خواهد بود
ى موضوع اين قانون و مأمورين وزارت بهداشت، درمان و          ها    هاعضاى كميت ـ  8ماده  

 و  ها    هآموزش پزشكى مجازند از مراكز ارايه دهنده خدمات بهداشتى و درمانى، داروخان           
ى شـير مـادر فعاليـت       هـا     ها توليد و توزيع جانشين شوند     ساير مؤسساتى كه در ارتباط ب     

  .باشند اين گونه مؤسسات مكلف به همكارى مى. كنند بازديد به عمل آورند مى
متخلفين از اجراى اين قانون، با رعايت مراتب و دفعات جرم، به تعزيـر از               ـ  9ماده  

ت بعـضى   قبيل نصب پارچه تخلف بر سردر داروخانـه، تعطيـل موقـت آن، قطـع موقـ                
خدمات شهرى يا جزاى نقدى از يك تا صدميليون ريال و در صورت تكـرار جـرم بـه                   

  .گردند حداكثر تعزير و جزاى نقدى در محاكم صالحه محكوم مى
نامه اجرايى اين قانون ظرف دو ماه بنا بـه پيـشنهاد وزارت بهداشـت،                 آيينـ  10ماده  

   1.رسيددرمان و آموزش پزشكى به تصويب هيأت وزيران خواهد 
                                                 

 3 ماده به تبصره يك24/6/1381 تاريخ در و رسيده تصويب به21/9/1375 تاريخ در مذكور، اجرايى نامه آيين ـ1
 .است شده الحاق آن
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  .گردد كليه قوانين مغاير با اين قانون لغو مىـ 11ماده  
قانون فوق مشتمل بر يازده ماده و چهار تبصره در جلسه علنى روز سه شنبه مـورخ                 

 ودوم اسفندماه يكهزاروسيصدوهفتادوچهار مجلس شوراى اسالمى تصويب و در           بيست
  . شوراى نگهبان رسيده استتأييد به 27/12/1374تاريخ 

  
   قانون بيمه بازنشستگى، فوت و ازكارافتادگى بافندگان - 61

  )11/9/1376مصوب  (1قالى، قاليچه، گليم و زيلو
 اجتماعى مكلف است با استفاده از مقررات عـام قـانون   تأمينسازمان ماده واحده ـ  

بافـان خـانگى فاقـد كارفرمـا را در برابـر حمايتهـاى بازنشـستگى،                   قالى اجتماعى    تأمين
بـه صـورت    ) سـهم مـشمول   % 7سـهم دولـت و      % 7% (14رافتادگى و فوت با نرخ      ازكا

 و بـا نظرخـواهى از       اجتمـاعى     تـأمين اى كه توسـط سـازمان         نامه  اختيارى براساس آيين  
ى بازرگانى، صنايع، جهادسازندگى و تعاون تهيـه و بـراى تـصويب هيـأت      ها    هوزارتخان

   2.دولت پيشنهاد خواهد شد بيمه نمايد
%) 50(درآمد ماهانه مبناى محاسبه حق بيمه درباره اين افراد پنجـاه درصـد             ـ1تبصره  

گردد و حمايتهاى مقرر در اين قانون نيز بر همـان    حداقل دستمزد كارگر ساده تعيين مى     
در هر حال مستمرى ازكارافتادگى كلى و مـستمرى         . مبنا محاسبه و پرداخت خواهد شد     

ن نبايد از دوسوم مبناى محاسبه حق بيمه كمتر        بازنشستگى و مجموع مستمرى بازماندگا    
  .باشد

شدن اين افراد پنجـاه سـال تمـام خواهـد بـود،              حداكثر سن براى بيمه    ـ2تبصره  
چنانچه افرادى كه بيش از پنجاه سال سن دارند تقاضاى بيمه نمايند دولت و ذينفـع                

 فـوق   موظف خواهند بود حق بيمه مدت مازاد بر پنجـاه سـالگى را كـه بـه ترتيـب                  
 محاسبه و اعالم خواهد شد پرداخـت نمايـد، در هـر             اجتماعى    تأمينتوسط سازمان   

) 76(صورت شروع استفاده از مزاياى بازنشستگى با رعايت شرايط مندرج در مـاده              
 حداقل گذشت پنج سال از تاريخ شروع پرداخـت حـق بيمـه              اجتماعى    تأمينقانون  

                                                 
 15/10/1376 مورخ 15400 شماره رسمى روزنامه از نقل ـ1
 مـذكور بـه موجـب مـصوبة     نامـه  آيين 13 ماده .است رسيده تصويب به17/12/1379تاريخ در مذكور نامه آيين ـ2

 . لغو گرديده است25/2/1381
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  .باشد مى
مالى حق بيمه سهم دولـت از تـاريخ تـصويب ايـن              منابع   تأمينبه منظور    ـ3تبصره  
از بهاى صادرات فرش به عنوان عوارض توسط گمرك         %) 5/1(نيم درصد    و  قانون يك 

جمهورى اسالمى ايران اخذ و به حساب خزانه واريز خواهـد شـد و عينـاً بـه سـازمان                   
ن را  التفاوت آ    پرداخت و در صورت عدم تكافو دولت مكلف است مابه          اجتماعى    تأمين

 در بودجه ساالنه كل كشور منظور و كل سهم خود    اجتماعى    تأمينحسب اعالم سازمان    
   1. پرداخت نمايداجتماعى  تأمينرا به سازمان 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبـصره در جلـسه علنـى روز سـه شـنبه                         
يب و در   مورخ يازدهم آذرماه يكهزاروسيصدوهفتادوشش مجلس شوراى اسالمى تـصو        

  . شوراى نگهبان رسيده استتأييد به 17/9/1376تاريخ 

زده به   قانون اعطاى امتيازات ايثارگرى و اشتغال در مناطق جنگى و جنگ- 62
  )30/9/1376مصوب   (2كارگران مشمول قانون كار

االجرا شدن اين قـانون كليـه ايثـارگران مـشمول قـانون كـار                 از تاريخ الزم  ـ    1ماده  
  :شوند مند مى  امتيازات زير بهرهحسب مورد از

  .الف ـ حق سنوات و ارتقاى گروه تشويقى
  .ب ـ تسهيالت مأموريت آموزشى

  ).فقط براى آزادگان و جانبازان(پ ـ اعطاى امتيازات يك مقطع تحصيلى باالتر 
ـ  بخـشنامه  ) 8(بنـد ) 3( شاغالن مناطق جنگى و جنگـزده ـ موضـوع تبـصره     تبصره 

 سازمان امورادارى و استخدامى كشور ـ كه از تـاريخ   20/5/1371د مورخ /2727شماره 
 صرفاً از حق سـنوات      ـاند   در اين مناطق به كار اشتغال داشته       29/5/1367 تا   31/6/1359

  .شوند مند مى تشويقى بهره

                                                 
 بافـان  وگلـيم  قاليبافـان  بيمه مالى منابع از بخشى تأمين جهت فرش صادرات از (1/5%) اخذ استفساريه قانون ـ1

 و اجتمـاعى  اقتـصادى،  توسـعه  سوم برنامه قانون 113 ماده )ب( بند استناد به«: دارد مي مقرر22/8/1381 مصوب
 مـصوب  عوارض پرداخت از كاال صادرات معافيت قانون و17/1/1379 مصوب مهوري اسالمي ايرانج فرهنگى

 مـاده  طبـق  را خود سهم (7%) است موظف دولت و باشد نمى مجاز فرش صادرات از  (%1/5)اخذ 10/12/1379
 .»بپردازد اجتماعى مينتأ سازمان به ...فوت بازنشستگى،بيمة  قانون واحده

 29/10/1376 مورخ 15412 شماره رسمى روزنامه از نقل ـ2
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ماه خـدمت    منظور از كارگران ايثارگر، جانبازان، رزمندگان با حداقل شش        ـ    2ماده  
 سپاه پاسداران انقالب اسالمى يا تأييدوب در جبهه ـ حسب مورد با متوالى يا نه ماه متنا

 تـا  31/6/1359جهاد سازندگى ـ و اسرا، آزادگان و مفقودان جنـگ تحميلـى از تـاريخ     
  . است29/5/1367

مجموع مزاياى پرداختى ماهانه ناشى از اجراى اين قانون به هر كـارگر، از              ـ    3ماده  
د مصوب شوراى عـالى كـار در همـان سـال تجـاوز              حداقل دستمز %) 50(پنجاه درصد   

  .كند نمى
ـ   در صورتى كه مشموالن اين قـانون قـبالً بـه موجـب مقـررات ديگـرى از       تبصره 

مند شـود،     توانند از امتيازهاى اين قانون بهره       امتيازهاى ياد شده استفاده كرده باشند، نمى      
 در ايـن صـورت تنهـا از    مگر اين كه اين قانون موجب افزايش امتيازات آنان شـود كـه         

  .كنند امتيازات اين قانون استفاده مى
ميزان، چگونگى و شرايط اعطاى امتيازها به مشموالن ايـن قـانون، مطـابق              ـ    4ماده  

امور اى است كه ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت كار و         نامه  آيين
شور و وزارت دفـاع و پـشتيبانى         با همكارى سازمان امورادارى و استخدامى ك       اجتماعى

  .رسد نيروهاى مسلح تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي
قانون فوق مشتمل بر چهارماده و دو تبـصره در جلـسه علنـى روز يكـشنبه مـورخ                   

ام آذرماه يكهزاروسيصدوهفتادوشش مجلس شوراى اسالمى تـصويب و در تـاريخ              سي
  . شوراى نگهبان رسيده استتأييد به 3/10/1376

   قانون اعطاى تسهيالت مربوط به آزادگان به آن دسته از افراد كه تا قبل از - 63
  )2/1377 /30مصوب( 1اند پيروزى انقالب اسالمى محكوميت سياسى داشته

ـ   بـا الهـام از   16/11/1357 تـا  28/5/1332 كليه افـرادى كـه از تـاريخ    ماده واحده 
نيتى، مذهبى يا اتهامات سياسـى ديگـر   به داليل ام ) ره(مبارزات و مجاهدات امام خمينى    

انـد، آزاده تلقـى و مـشمول          ماه در بازداشت يا حبس قطعى بـوده        حداقل به مدت شش   
   2.بينى شده است شوند كه در قوانين و مقررات مربوط به آزادگان پيش تسهيالتى مى

                                                 
 28/3/1377مورخ 15525 شماره رسمى روزنامه از نقل ـ1
 .13/9/1368 مصوببعد از ورود به كشور  آزادگان از حمايت قانون : نكـ2
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 قانون تعيـين تكليـف لـوايح قـانونى        ) 4(مفاد اين قانون با رعايت تبصره         ـ1تبصره  
   1. ـ قابل اجراست1366مربوط به رفع آثار محكوميتهاى سياسى ـ مصوب 

نامه اجرايى اين قانون مشتمل بر ضوابط اعطاى تـسهيالت متناسـب              آيين  ـ2تبصره  
با مدت حبس يا بازداشت و نيازمندى مشموالن، بنا به پيشنهاد سازمانهاى امـورادارى و               

 و سـتاد آزادگـان و بـا همكـارى           اجتمـاعى    تأميناستخدامى كشور و برنامه و بودجه و        
  .رسد وزارت اطالعات به تصويب هيأت وزيران مي

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنى روز چهارشنبه مـورخ                
ام ارديبهشت ماه يكهزاروسيصدوهفتادوهفت مجلس شوراى اسالمى تـصويب و در             سي

  2 .ن رسيده است شوراى نگهباتأييد به 6/3/1377تاريخ 

قانون نحوه بازنشستگى جانبازان انقالب )  3( قانون تسرى مفاد تبصره - 64
آور  اسالمى ايران و جنگ تحميلى و معلولين عادى و شاغلين مشاغل سخت و زيان

  آور كليه نيروهاى نظامى و   به شاغالن مشاغل سخت و زيان1367مصوب 
    3مسلح و سازمانهاى وابستهانتظامى، وزارت دفاع و پشتيبانى نيروهاى 

  )21/5/1377مصوب (
ـ  قانون نحـوه بازنشـستگى جانبـازان انقـالب اسـالمى      ) 3( مفاد تبصره ماده واحده 

آور مـصوب   ايران و جنگ تحميلى و معلولين عادى و شاغلين مـشاغل سـخت و زيـان            
زارت آور كليه نيروهاى نظامى و انتظامى، و         به شاغالن مشاغل سخت و زيان      1/9/1367

 تـأمين دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح و سازمانهاى وابسته ـ به جـز مـشموالن قـانون     
  .يابد  مى كه تابع قوانين و مقررات مربوط به خود هستند ـ تسرىاجتماعى 

ـ  مـاه توسـط وزارت دفـاع و    ) 3(نامه اجرايى اين قـانون ظـرف مـدت      آيينتبصره 

                                                 
 اعـم  دولـت  مـستخدمين  از تهدسـ  آن اخـراج « :واحده ماده .است 24/9/1366 مصوب ...تكليف تعيين قانون ـ1

 يـا  منحله ساواك حكم و دستور به مذهبى يا سياسى امنيتى علل عنوان تحت سابق رژيم كه لشكرى و ازكشورى
 لـم  كـان  است گرفته صورت 16/11/57 تا15/3/42 تاريخ از دادگاه قطعى محكوميت بدون مربوطه امنيتى مراجع
 .»شود مى تلقى يكن

 و 18/12/1378 تـاريخ  در و رسـيده  وزيـران  هيـأت  تـصويب  به 23/12/1377 تاريخ در رمزبو قانون نامه  آيين ـ 2
 .است گرديده اصالح 12/4/1379
 15/6/1377 مورخ 15590 شماره رسمى روزنامه از نقل ـ3
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  1 .رسد هيأت وزيران ميپشتيبانى نيروهاى مسلح تهيه و به تصويب 
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علنى روز چهارشنبه مورخ               

ويكم مردادماه يكهزاروسيصدوهفتادوهفت مجلس شوراى اسالمى تـصويب و در            بيست
  . شوراى نگهبان رسيده استتأييد به 25/5/1377تاريخ 

    2زندان آزادگان قانون تعميم قوانين مربوط به همسران و فر- 65
  )14/10/1378مصوب (

ـ   به موجب اين قـانون همـسرانى كـه بعـد از اسـارت بـا آزاده ازدواج       ماده واحده 
كنند و فرزندان متولد شده آنان بعد از اسارت، نيز مشمول مزايا              اند و يا ازدواج مى      كرده

ــدان آزادگــا   ــه همــسران و فرزن ن و تــسهيالت مقــرر در قــوانين و مقــررات مربــوط ب
  .بود خواهند

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنى روز چهارشـنبه مـورخ چهـاردهم                
مـاه يكهزاروسيصدوهفتادوهـشت مجلـس شـوراى اسـالمى تـصويب و در تــاريخ        دي
  . شوراى نگهبان رسيده استتأييد به 21/10/1378

ق اى از مقررات مربوط به حقو  قانون اصالح پاره9 قانون اصالح ماده - 66
   1379بازنشستگى بانوان شاغل و خانوارها و ساير كاركنان مصوب 

  )30/9/1385مصوب (
اى از مقررات مربوط به حقوق بازنشـستگى           قانون اصالح پاره   9 ماده   ـ ماده واحده 

  :گردد  به شرح زير اصالح مى1379بانوان شاغل، خانوارها و ساير كاركنان مصوب 
 قانون اسـتخدام    144 و   143 و مواد    133 ماده   2مستخدمان موضوع تبصره    ـ    9ماده  

ى هـا   شركتكشورى و همچنين آن دسته از كاركنان مشمول قانون استخدام كشورى و             
ى داراى مقـررات اسـتخدامى خـاص كـه طبـق مقـررات              ها    هدستگادولتى و يا كاركنان     

 بـشوند، در     اعم از دولتى و يا غيردولتى مأمور يا منتقل شده يا           ها    هدستگامربوط به ساير    
صورتى كه بازنشسته يا ازكارافتاده يا فوت شده يا بشوند، معدل تمام حقـوق و مزايـاى            

                                                 
 .است رسيده وزيران هيأت تصويب به 13/7/1379 تاريخ در  مزبورنامه آيين ـ1
 10/11/1378 مورخ 16001 شماره رسمى روزنامه از نقل ـ2



  

  
   446  مجموعه كامل قوانين و مقررات تأمين اجتماعي     

  

اند در دو سال آخر       مستمرى دريافتى آنان كه بابت آن كسور بازنشستگى پرداخت نموده         
خدمت مشروط بر اين كه از حداكثر حقوق موضوع اليحه قانونى مربوط به حـداكثر و                

 همـان  1358ين شاغل و بازنشسته و آماده بـه خـدمت مـصوب    حداقل حقوق مستخدم 
سال بازنشستگى و ازكارافتادگى و فوت تجاوز ننمايـد مبنـاى حقـوق بازنشـستگى يـا                 

در صورتى كه در تعيين حقوق بازنشـستگى يـا وظيفـه و يـا فـوت،         . وظيفه خواهد بود  
پرداخـت در   حقوق قبلى بازنشسته طبق قوانين و مقررات مربوط بيـشتر باشـد، مـالك               

  .تعيين حقوق بازنشستگى حقوق بيشتر خواهد بود
ام آبان ماه     قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنى روز سه شنبه مورخ سي             
 8/9/1385يكهزار و سيصدو هشتاد و پنج مجلس شوراى اسالمى تصويب و در تـاريخ               

  . شوراى محترم نگهبان رسيدتأييدبه 

   توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى ـ از قانون برنامه سوم67
  1 17/1/1379جمهورى اسالمى ايران مصوب 

 ها  ه اجتماعى و يارانتأمين نظام :فصل پنجم   

قانون اساسى و به منظور توسعه عدالت       ) 29(ونهم    در اجراى اصل بيست   ـ  36ماده  
ـ                اجتماعى    تأميناجتماعى، نظام    ر  بـا هـدف حمايـت از اقـشار مختلـف جامعـه در براب

رويدادهاى اقتصادى، اجتماعى و طبيعى و پيامدهاى آن از نظـر بازنشـستگى، بيكـارى،               
ى هـا   سرپرسـتى، درراه مانـدگى، حـوادث و سـوانح و نـاتوانى             پيرى، ازكارافتادگى، بـى   

جسمى، ذهنى، روانى و نياز به خدمات بهداشتى درمانى و مراقبتهاى پزشكى به صورت           
حقى است همگانى و دولت مكلـف اسـت طبـق           ) ادىحمايتى و امد  (اى و غير آن       بيمه

قوانين، از محل درآمدهاى عمومى و درآمدهاى حاصل از مـشاركت مـردم، خـدمات و                
  . كندتأمينحمايتهاى مالى فوق را براى يكايك افراد كشور 

شود و تعهدات     اى در دو بخش همگانى و مكمل انجام مى          فعاليتهاى بيمه ـ  37ماده  
  :شود اس ضوابط ذيل تعيين مىو خدمات هر بخش براس

در صـورت وجـود   ( الف ـ خدمات بيمه همگانى كه با مشاركت بيمه شده، كارفرما 

                                                 
 11/2/1379 مورخ 16070 شماره رسمى روزنامه از نقل ـ1
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گـردد شـامل بيمـه درمـان،           مـى  تـأمين ) حسب تكـاليف قـانونى آن     (و دولت   ) كارفرما
مند   شدگان از آن بهره    بازنشستگى، ازكارافتادگى، بازماندگان و بيكارى است كه كليه بيمه        

هاى  شد و حدود فعاليتهاى آن متناسب با حق بيمه دريافتى و توان مالى سازمان             خواهند  
  .شود اى و ميزان كمك دولت طبق مصوبات هيأت وزيران تعيين مى بيمه

ـ  هاى بازنشستگى  اى و صندوق هاى بيمه خدماتى كه در قوانين فعلى سازمان تبصره 
تعيين شده است، به عنـوان      براى كليه بيمه شدگان تحت پوشش هر سازمان و صندوق           

  .خدمات بيمه همگانى براى مشموالن همان سازمان و صندوق منظور خواهد شد
 شامل خدماتى است كه سطح باالترى از اجتماعى  تأمينى ها  هب ـ بخش مكمل بيم 

كند و يـا هزينـه        مى گيرد و يا خدمات جديدى را ارايه        خدمات بيمه همگانى را دربرمى    
اى  ايـن بخـش از خـدمات بيمـه    . نمايـد   مـي تأمينعهد بيمه همگانى بيشترى نسبت به ت   

شده فعاليـت     گر و با تعهد پرداخت هزينه توسط بيمه         براساس توافق بيمه شدگان و بيمه     
  .يابد  مىنموده و گسترش

هزينه بيمه همگانى و مكمل جانبازان و درمان خـاص  %) 100( صددرصدتأمينج ـ  
  .باشد برعهده دولت مى) صدمات ناشى از مجروحيت(آنها 

  :د ـ نيروى انتظامى به جهت نوع مأموريت خود موظف است
  . نمايدتأمينى مكمل نياز خدمات درمانى پرسنل خود را ها  هـ با استفاده از بيم1
ـ نسبت به برقرارى بيمه مسووليت براى مأمورين اجرايى و عمليـاتى خـود اقـدام                2

  .نمايد
اى پيـشگيرى، توانبخـشى و حمـايتى بـراى            حمايتهـاى بخـش غيربيمـه      -38ماده  

ى بخش اشتغال، مـسكن و آمـوزش        ها    هاى كه در برنام     نيازمندان، عالوه بر خدمات ويژه    
  :شود مشتمل بر موارد ذيل است هاى نيازمند در نظر گرفته مى براى گروه

هـاى جـسمى و روانـى بـراى آحـاد            پيشگيرى از بروز آسيبهاى اجتماعى و معلوليـت       ـ  1
  .جامعه

  .ـ پرداخت سرانه بيمه درمان در چارچوب نظام بيمه همگانى خدمات درمانى2
ـ فراهم آوردن تسهيالت الزم براى نگهدارى افرادى كه نيـاز بـه سرپرسـتى و يـا                  3

  .نگهدارى دارند و فراهم آوردن زمينه بازتوانى و خوداتكايى آنان
  .دارندـ پرداخت مستمرى به نيازمندانى كه توان كار و فعاليت ن4
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ـ   معـاش خـود تـوان كـار و فعاليـت ندارنـد،       تأمينكليه نيازمندانى كه براى  تبصره 
براساس ضوابط مصوب دولت و مجلس شوراى اسـالمى از طريـق كميتـه امـداد امـام                  

  .گردند مشمول تمام خدمات حمايتى مى) ره(خمينى
مه شـدگان و    به منظور فراهم كردن امكان افزايش خدمات قابل ارايه به بي          ـ  39ماده  

اى و تقويت بنيه مالى آنهـا اقـدامات           هاى بيمه  جلوگيرى از بروز بحران مالى در سازمان      
  :شود ذيل انجام مى

اى  الف ـ دولت مكلف است ضمن پرداخت تعهدات ساليانه خود به سازمانهاى بيمه 
ى خـود بـه     هـا   بدهى%) 50(درصد    و عدم ايجاد بدهى جديد تا پايان برنامه سوم، پنجاه         

ى دولتـى و    هـا   شـركت سازمانهاى مذكور را طبق تفاهم با آنان از محل واگذارى سـهام             
  .ى دولت و طرحهاى نيمه تمام متناسب با فعاليت آنها تأديه كندها اموال و دارايى

ب ـ در صورتى كه نرخ رشد دستمزد اعالم شده كارگران در دوسال آخـر خـدمت    
ن بوده و با سـالهاى قبـل سـازگار نباشـد،            آنها بيش از نرخ رشد طبيعى دستمزد كارگرا       

 تـأمين مشروط بر آن كه اين افزايش دستمزد بـه دليـل ارتقـاى شـغل نباشـد، سـازمان                    
التفاوت ميزان كسور سهم كـارگر و كارفرمـا بـه نـسبت                عالوه بر دريافت مابه    اجتماعى  

وارده ربط، خـسارات     دستمزد واقعى و دستمزد اعالم شده سالهاى قبل از كارفرماى ذي          
ـ       نامه  بر سازمان را براساس آيين      و  امـور اجتمـاعى   ى كـار و     هـا     هاى كه توسـط وزارتخان

رسـد از     بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـكى تهيـه و بـه تـصويب هيـأت وزيـران مـي                   
  .كارفرمايان اخذ خواهد كرد

 اجتمـاعى   تـأمين ماده واحده قـانون   )3(رديف ) 3( ج ـ در طول برنامه سوم تبصره 
  :شود  مجلس شوراى اسالمى به شرح ذيل اصالح مى27/7/1376مصوبه 

اى كه بين ده تا بيست سال سابقه پرداخت حـق بيمـه               شده  ـ در صورت فوت بيمه    1
داشته باشد به بازماندگان وى به نسبت سنوات پرداخت حق بيمه بدون الزام به رعايـت           

همـان قـانون    ) 83(ه   و به نسبت سـهام مقـرر در مـاد          اجتماعى    تأمينقانون  ) 111(ماده  
  .گردد پرداخت مى

شود چنانچـه سـابقه       اى كه از تاريخ تصويب اين قانون به بعد فوت مى            ـ بيمه شده  2
پرداخت حق بيمه او از يك سال تا ده سال باشد بـه بازمانـدگان وى در ازاء هـر سـال                      
سابقه پرداخت حق بيمه غرامت مقطوعى معادل يك ماه حداقل دستمزد كـارگر عـادى               
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 اجتماعى  تأمينقانون  ) 83(جا و به نسبت سهام مقرر در ماده          يك  زمان فوت به طور    در
  .شود پرداخت مى

مـاه از    در اجراى وظايف مذكور در اين فصل حـداكثر طـى مـدت شـش              ـ  40ماده  
 هـاى برنامـه و بودجـه و امـور          تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد مشترك سـازمان         

 با رعايت اصول    اجتماعى    تأمينختار سازمانى مناسب نظام     ادارى و استخدامى كشور سا    
  :گردد ذيل طراحى و جهت تصويب تقديم مجلس شوراى اسالمى مى

  .ى موازىها  هدستگاى موجود و حذف و يا ادغام ها  هدستگاالف ـ رفع تداخل وظايف 
  .م و جامعيت نظااجتماعى  تأمين پوشش كامل جمعيتى از نظر ابعاد نظام تأمينب ـ 

ى ادارى و هـا   ههاى مربوط و كاهش هزينـ  ج ـ افزايش كارآمدى و اثربخشى سازمان 
  .اجتماعى  تأمينپشتيبانى مجموعه نظام 

كار الزم براى برقرارى هماهنگى بين سازمانهاى ذيربط و اتخاذ  و بينى ساز د ـ پيش 
  . اجرايىگيرى تصميمى واحد در باالترين سطح ها سياست
ر از مؤسسات خيريه و امكانات مردمى و وقف و همچنين شوراهاى  ـ استفاده مؤث   ه

  .اسالمى شهر و روستا و مراكز دينى و مذهبى
  .هاى جديد هاى موجود و پرهيز از ايجاد سازمان و ـ تأكيد بر استفاده از سازمان

ى جـارى،   هـا     ههـا و كـاهش هزينـ       گـذاري  به منظور افزايش بازده سـرمايه     ـ  41ماده  
  :اى مكلفند اقدامات ذيل را به عمل آورند مؤسسات بيمه

اى انجام شـود كـه        اى بايد به گونه     هاى بيمه  ى جديد سازمان  ها  گذارى ـ سرمايه  الف
ضمن داشتن توجيه فنى، اقتصادى و مالى داراى بازدهى مطلوب باشد در صـورتى كـه                

 مـذكور  هـاى  ى موجود نيز از بازدهى مناسب برخوردار نباشد، سـازمان     ها  گذارى سرمايه
ى هـا  گـذارى و يـا واگـذارى دارايـى      نسبت به اصالح سـاختار سـرمايه   اًموظفند تدريج 

  .مشمول اين بند اقدام كنند
اى و همچنـين ادارى و   ب ـ ميزان پستهاى سازمانى و نيروى انسانى مؤسسات بيمه 

ـ                 ه باالسرى آنها براساس ضوابطى كه متناسب با تعداد افراد بيمه شده و پراكندگى آنهـا ب
  .گردد رسد تعيين مى تصويب هيأت وزيران مي

به اسـتثناى كـادر نيروهـاى مـسلح و كاركنـان وزارت             (كليه بيمه شدگان    ـ  42ماده  
نقـل و انتقـال حـق       . اى خود اقدام كنند     توانند نسبت به تغيير سازمان بيمه       مى) اطالعات
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بـود كـه    اى براسـاس ضـوابطى خواهـد          اى بين صـندوقهاى بيمـه       بيمه و كسورات بيمه   
ادارى و اسـتخدامى كـشور، وزارت        ماه توسـط سـازمان امـور       حداكثر طى مدت شش   

اى تهيـه و بـه تـصويب          بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و براساس محاسـبات بيمـه          
   ١.رسد هيأت وزيران مي

ى شـهدا، مفقـودين،     ها    هخانواد(به منظور بهبود ارايه خدمات به ايثارگران        ـ  43ماده  
و ساماندهى خدمات قابل ارايه، طرح      )  آزادگان، جانبازان و خانواده آنها     اسرا و همچنين  

ايثارگران مشتمل بر نظام پرداخت حقوق و مستمرى، خدمات درمانى           جامع خدمات به  
ادارى و استخدامى كـشور و       هاى برنامه و بودجه و امور      و ساير خدمات توسط سازمان    

يـران از محـل منـابع داخلـى نهادهـا و          نهادهاى ذيربط تهيه و پس از تصويب هيأت وز        
اختصاص بودجه عمومى منوط بـه      . آيد  مؤسسات ذيربط و بودجه عمومى به اجرا درمي       

  .ربط است عدم امكان اجراى طرح از منابع داخلى نهادهاى ذي
پذير و ساماندهى    به منظور بهبود ارايه خدمات به محرومين و اقشار آسيب          ـ1تبصره  

پذير  ايه به آنان كليه خدمات حمايتى به محرومين و اقشار آسيب   متمركز خدمات قابل ار   
و كليه خدمات توانبخشى به معلولين توسط سازمان        ) ره(توسط كميته امداد امام خمينى    

  .شود بهزيستى انجام مى
اجراى مفاد اين ماده در مورد نهادهاى تحت نظر مقام معظم رهبرى، پـس             ـ2تبصره  

  .هد بود معظم له ممكن خواتأييداز 
به منظور پيشگيرى و كاهش اثرات بالياى طبيعى و ايجـاد آمـادگى الزم در               ـ  44ماده  

ى اجرايى، براى مقابله با حـوادث و سـوانح          ها    هدستگامردم و تعيين دقيق نقش و وظايف        
طبيعى، جمعيت هالل احمر جمهورى اسالمى ايران موظـف اسـت بـا همـاهنگى وزارت                

در سـال اول برنامـه، طـرح جـامع امـداد و نجـات را بـا                  كشور و نيروى مقاومت بـسيج       
مـشتمل   اين طـرح  . ربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند        ى ذي ها    هدستگاهمكارى  

  :بر
ى هـا     هدسـتگا مديريت بحران، آموزش و ايجاد آمادگى در مردم و نحـوه مـشاركت              

، اقـدامات و  ى گروهـى هـا   هاجرايى، نقش صداوسيماى جمهورى اسالمى ايران و رسـان      
                                                 

 بيمه صندوقهاى بين اى بيمه كسورات و بيمه حق انتقال و نقل ضوابط وزيران، هيأت27/3/1380 مورخ مصوبه ـ1
 .است نموده تعيين را
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  .است...عمليات اجرايى، منابع مالى و تداركاتى و
  .آيد نيروى مقاومت بسيج به عضويت ستادهاى حوادث غيرمترقبه كشور در مي تبصره ـ

اى تجـارى مجازنـد بـا رعايـت قـوانين و مقـررات               ى بيمه ها  شركتكليه  ـ  45ماده  
  . اقدام كننداجتماعى  تأميناى همگانى و مكمل  مربوط، نسبت به ارايه خدمات بيمه

  ـ 46ماده 
الف ـ سياست پرداخت يارانه كاالهاى اساسى شـامل گنـدم، بـرنج، روغـن نبـاتى،       

برگ از نظر تعداد، مقـدار   قندوشكر، پنير، دارو و شيرخشك در برنامه سوم با حفظ كاال         
  .وزنى و قيمت آن مطابق با برنامه دوم ادامه خواهد يافت

داختى به كاالهاى اساسى را براسـاس مقـدار سـرانه در        دولت موظف است يارانه پر    
  .برنامه دوم به صورت ريالى و ارزى در بودجه ساالنه منظور نمايد

كننـدگان و توليدكننـدگان موظـف اسـت بـا اعـالم              ـ سازمان حمايت از مصرف     ب
التفـاوت در مـورد    وزارت بازرگانى پس از انجام محاسبات الزم نسبت به برقرارى مابـه        

التفاوت مأخوذه را  هاى وارداتى كه داراى امتياز قابل توجه هستند، اقدام نمايد و مابهكاال
وجـوه  %) 100(توانـد معـادل صددرصـد         مـى  دولـت . به حـساب خزانـه واريـز نمايـد        

التفاوت مأخوذه را براساس پيشنهاد وزارت بازرگانى و تصويب شوراى اقتـصاد در               مابه
خدماتى كه ضرورت استفاده از يارانه را دارنـد اسـتفاده           نظام پرداخت يارانه كاالها و يا       

  .نمايد
يارانه نهادهاى كشاورزى مانند كود، سم و بـذر در طـى سـالهاى برنامـه                 ـ  47ماده  

يابد و دولت وظيفه دارد قيمت تضمينى كاالهاى اساسى را بـه نحـوى                حفظ و ادامه مى   
خلى آنها را با هزينه خريـد ايـن         تعيين كند كه در پايان سال سوم برنامه، قيمت خريد دا          

   1.كاالها از خارج برابرى كند
  

                                                 
 ادومـ مهـوري اسـالمي ايـران     قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج103ماده  موجب به ـ1

 و اجتمـاعى  اقتـصادى،  توسـعه  سـوم  برنامـه  قـانون  103و ماده  (51) الى (48) مواد و (46) ماده الف بند ،(42)
 اقتصادى، توسعه چهارم برنامه دوره براى آن ىها اصالحيه و17/1/1379 مصوب ايران اسالمى جمهورى فرهنگى
، به موجب قسمت الف بنـد ب صـنفي   گردد مى تنفيذ) 1384ـ 1388(ايران اسالمى جمهورى فرهنگى و اجتماعى

االجراشـدن برنامـه     تـا تـاريخ الزم  1389ي قانون بودجـه  )ها بندها و رديف(آن مشروط به عدم مغايرت با احكام   
 .پنجم توسعه تنفيذ گرديده است
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 اى از مقررات مربوط به بازنشستگى، بانوان شاغل، ـ قانون اصالح پاره68
   مجلس شوراى اسالمى13/2/1379 و ساير كاركنان، مصوب ها  هخانواد

 آن قانون استخدام كشورى حذف و عبارت زير جايگزين) 88(بندهاى ماده  ـ  1ماده  
  :شود مى

ـ 88ماده   دريافت بيش از يك حقوق بازنشستگى يا حقوق وظيفه يا مـستمرى يـا    
هـاى مربـوط بـه       هـا و صـندوق     بازخريد خدمت براى ايـام واحـد خـدمت از سـازمان           

ها و مؤسسات تابعه و يـا وابـسته          ى دولتى، شهرداري  ها  شركت، مؤسسات،   ها    هوزارتخان
سرمايه يا  %) 25(تى كه بيش از بيست و پنج درصد         به آنها و همچنين مؤسسات غير دول      

شـود    مـى تـأمين بودجه ساالنه آنها به تشخيص هيأت وزيران از محـل درآمـد عمـومى        
  .ممنوع است

قانون استخدام كشورى مصوب    ) 87(ماده  » 1«و تبصره   ) 82(و  ) 81(در ماده   ـ  2ماده  
ررات بازنشـستگى و وظيفـه      ماده واحده قانون اصالح قوانين و مق      » پ« و بند    31/3/1345

 جز در مورد حقوق وظيفه كه بـه علـت انفـصال يـا محروميـت از                  25/11/1374مصوب  
پنجم به تمام حقوق وظيفه يا حقوق        شود، ميزان چهار    حقوق اجتماعى مستخدم برقرار مى    

  .گردد بازنشستگى اصالح مى
كارافتـاده و   مندى كاركنان شاغل، از       دولت موظف است كمك هزينه عائله     ـ    3ماده  

يا بازنشسته را در صورت فوت به همسر دائم آنها، مـادامى كـه در قيـد حيـات باشـند                     
  .بپردازد

عيال دائمـى   «قانون استخدام كشورى عبارت بعد از       » 86«ماده  » ت«در بند   ـ    4ماده  
  .گردد حذف مى» متوفى

 و  مـاده واحـده قـانون اجـازه پرداخـت وظيفـه           » 2«قانون اصالح تبـصره     ـ    5ماده  
 و برقرارى حقـوق وظيفـه در مـورد          1328 آذرماه   28مستمرى وارث كارمندان مصوب     
  :شود  به شرح زير اصالح مى2/10/1363فرزندان و نوادگان اناث مصوب 

  .گردد حذف مى» حرفه«كلمه » شوهر«قانون مذكور پس از كلمه » ب«ـ در بند 1
 تبـديل » 2« تبـصره    بـه » 3«گـردد و تبـصره        قانون مذكور حـذف مـى     » 2«ـ تبصره   2
  .يابد مى

قانون ) 2(ماده  » 2«و تبصره   » ج«و بند   ) 1(عبارت دو سوم مندرج در ماده       ـ    6ماده  
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 و محـدوديت حـداكثر      23/6/1373نظام هماهنگ حقوق بازنشستگى و وظيفه مـصوب         
گردند و در هر حالت معـدل تمـامى          پرداخت در حقوق بازنشستگى و وظيفه حذف مى       

يافتى كه مالك كسور بازنشستگى است، در دو سال آخر خدمت بـا             حقوق و مزاياى در   
اعمال آخرين ضريب حقوق سال بازنشستگى، مبناى تعيين حقوق بازنشستگى يا وظيفه            

  .خواهد بود
قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخـشى        ) 3(ماده  » 1«و بند   ) 1(ماده  ـ    7ماده  

 و اصـالحيه آن مـصوب       26/2/1375ى ضرورى به كاركنان دولـت مـصوب         ها    هاز هزين 
  :گردد  به ترتيب زير اصالح مى16/8/1376

االشاره هنگام بازنشستگى، از كارافتـادگى        ـ به كاركنان شاغل مذكور در قوانين فوق       
يا فوت در مقابل كليه سوابق خدمت دولتى به ازاى هر سـال معـادل يـك مـاه آخـرين                     

ر بازنشستگى اسـت، بـه عنـوان پـاداش          ى دريافتى كه مالك كسو    ها    هالعاد  حقوق و فوق  
  .شود پايان خدمت پرداخت مى

ـ كمك هزينه ازدواج در مورد ازدواج دائـم خـود و فرزنـدان مـستخدمين شـاغل،                  
  .بازنشسته از كارافتاده و متوفى فقط يك بار حسب مورد

 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولـت مـصوب  ) 3(ماده » 3«تبصره ـ    8ماده  
 موضوع اعطاى دو گروه باالتر در مورد مـستخدمينى كـه بـه سـبب انجـام                  13/6/1370

  .االجرا است وظيفه فوت و يا از كارافتاده شده و يا بشوند نيز الزم
قـانون  ) 144(و  ) 143( و مـواد  ) 133( ماده) 2( مستخدمان موضوع تبصره  ـ    9ماده  

خدام كـشوري و    استخدام كشوري و همچنين آن دسته از كاركنان مـشمول قـانون اسـت             
ي داراي مقررات استخدامي خـاص كـه طبـق          ها    هدستگاي دولتي و يا كاركنان      ها  شركت

 اعم از دولتي و يا غيردولتي مأمور يا منتقـل شـده يـا               ها    هدستگامقررات مربوط به ساير     
بشوند، درصورتي كه بازنشسته يا ازكارافتاده يا فوت شده يا بشوند، معدل تمام حقـوق               

انـد در دو      تمر دريافتي آنان كه بابت آن كسور بازنشستگي پرداخت نمـوده          و مزاياي مس  
اين كه از حداكثر حقوق موضوع اليحه قانوني مربـوط بـه         سال آخر خدمت مشروط بر    

 1358حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب   
نمايد مبناي حقوق بازنشستگي يا   همان سال بازنشستگي و ازكارافتادگي و فوت تجاوز ن        

درصورتي كه در تعيين حقوق بازنشـستگي يـا وظيفـه و يـا فـوت،                . وظيفه خواهد بود  
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حقوق قبلي بازنشسته طبق قوانين و مقررات مربوط بيـشتر باشـد، مـالك پرداخـت در                 
   1.حقوق بيشترخواهد بود تعيين حقوق بازنشستگي

قانون نظام هماهنگ   ) 1(ن مندرج در ماده     اين قانون در مورد كليه مشمولي     ـ    10ماده  
 كه بازنشسته، فـوت و يـا از         23/6/1373ى آن مصوب    ها    هبازنشستگى و وظيفه و تبصر    

باشد و هرگونه قـوانين و مقـررات          االجرا مى    الزم 1/1/1379شوند از تاريخ      كارافتاده مى 
  .گردد مغاير از تاريخ تصويب اين قانون لغو مى

ـ  موضوع پاداش پايان خدمت در مورد كاركنانى كـه از  ) 7(ده  قسمت اول ماتبصره 
  .باشد االجرا مى شوند الزم  بازنشسته، فوت و يا از كارافتاده مى1/1/1379

بار مالى ناشى از اجراى اين قانون از محل كسور بازنشـستگى مربوطـه و               ـ    11ماده  
اعــم از (ى كــسور بازنشــستگى مــشتركين هــا گــذارى و ســود ســپرده گــذارى ســرمايه
از سـوى   ) ى دولـت و مـازاد طـراز مثبـت صـندوق           هـا   ى صـندوق، بـدهى    ها  موجودى
  : خواهد شدتأمينربط و ساير منابع زير   ذيهاي صندوق

شود نرخ كسور بازنشستگى كليه كاركنـان بخـش           به دولت اجازه داده مى    ـ    12ماده  
سهم %) 9 (دولتى اعم از كشورى و لشكرى را به صورت يكسان و حداكثر تا نه درصد               

نيم برابر آن سهم دولت تصويب و اجرا نمايد و عدم تصويب آن مانع               و   كاركنان و يك  
  .اجراى اين قانون نخواهد بود

هاى اجرايى حسب مـورد، توسـط وزارت         در صورت نياز به دستورالعمل    ـ    13ماده  
وزارت بهداشـت، درمـان و      ) بـراى نيروهـاى مـسلح     (دفاع و پشتيبانى نيروهاى مـسلح       

و سـازمان امـور ادارى و اسـتخدامى         ) اجتماعى    تأمينبراى مشمولين   (موزش پزشكى   آ
  .كشور براى ساير مشمولين اين قانون تهيه و ابالغ خواهد گرديد

قانون فوق مشتمل بر سيزده ماده در جلـسه علنـى روز سـه شـنبه مـورخ سـيزدهم                    
ويب و نظـر  و نـه مجلـس شـوراى اسـالمى تـص        ارديبهشت ماه يكهزارو سيصدو هفتاد    

 )86(قـانون اساسـى و مـاده        ) 94(چهارم   و شوراى نگهبان در مهلت مقرر در اصل نود       
  .نامه داخلى مجلس شوراى اسالمى واصل نگرديده است آيين

                                                 
، ربـوط بـه حقـوق بازنشـستگي    اي از مقررات م  قانون اصالح پاره  ) 9( قانون اصالح ماده     موجب بهمادة مزبور    ـ1

 .به شرح متن اصالح شده است 30/8/1385 ، مصوب 1379و خانوارها و ساير كاركنان مصوب ، بانوان شاغل
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   1ونقل بار و مسافر بين شهرى  قانون بيمه اجتماعى رانندگان حمل- 69
  )18/2/1379مصوب (

ليه رانندگان وسايل حمل و نقـل بـار و   از تاريخ تصويب اين قانون كماده واحده ـ  
 قرار گرفته و مكلفند حق بيمه مقرر در         اجتماعى    تأمينمسافر بين شهرى مشمول قانون      

 تأمينقانون  ) 35( را رأساً برمبناى درآمدى كه همه ساله طبق ماده           اجتماعى    تأمينقانون  
ن مزبور پرداخت گردد حداقل سه ماهه به سازما        تعيين مى  19/3/1354 مصوب   اجتماعى  

در صورت عدم پرداخت حق بيمه،      .  برخوردار گردند  اجتماعى    تأمينو از مزاياى قانون     
قـانون مـذكور   ) 50( حق بيمه راننده و متفرعات آن را طبق ماده اجتماعى  تأمينسازمان  

   2.نمايد وصول مي
درج  مكلف است با دريافت حق بيمه، مزايـاى منـ          اجتماعى    تأمينسازمان   ـ1تبصره  
  . را طبق قانون مذكور به آنان ارايه نمايداجتماعى  تأميندر قانون 

 منوط به داشتن دفترچـه كـار معتبـر از سـازمان             ها    هتردد رانندگان در جاد    ـ2تبصره  
صـدور، تمديـد و تجديـد دفترچـه كـار راننـده            . باشد  ى كشور مى  ها    هونقل و پايان    حمل

 مبنـى بـر پرداخـت حـق بيمـه توسـط وى       اعىاجتم  تأمينمستلزم ارايه گواهى سازمان   
  .خواهد بود
شـهرى مكلفنـد از    ونقل بار و مسافر بـين   و مؤسسات حمل   ها  شركتكليه   ـ3تبصره  

ونقـل و    اى كه فاقد دفترچه كـار معتبـر از سـازمان حمـل              تحويل كاال يا مسافر به راننده     
 و مؤسسات مزبـور     ها  شركتدر صورتى كه    . باشد خوددارى نمايند    ى كشور مى  ها    هپايان

بارنامه و يا صورت وضعيت مسافر جهت رانندگان فاقد دفترچه كار معتبر صادر نمايند              

                                                 
 10/3/1379مورخ 16095 شماره رسمى روزنامه از نقل ـ1
 عموضـو  ،شـهرى  بـين  مـسافر  و بـار  نقـل  و حمـل  راننـدگان  اجتماعى بيمه قانون مورد در استفساريه قانون ـ2

 بيـست  زير شهرهاى و عشاير و روستاييان بيمه طرح مقررات موجب به كه رانندگانى آيا «واحده ماده :استفساريه
 و بـوده  بيمـه  عشاير و روستاييان اجتماعى بيمه صندوق نزد و برخوردار درمان بيمه مزاياى از جمعيت نفر هزار

 نـزد  خـود  نمـودن  بيمـه  بـه  ملـزم  همچنان باشند مى بازماندگان و بازنشستگى كلى، ازكارافتادگى مزاياى مشمول
 شـهرى  بـين  مـسافر  و بـار  نقـل  و حمـل  راننـدگان  اجتمـاعى  بيمـه  قـانون  مطـابق  اجتمـاعى  تـأمين  سـازمان 
 و روستاييان اجتماعى بيمه صندوق مشمول رانندگان كه زمانى تا خير، :مجلس نظر باشند؟ مى18/2/1379مصوب
 قـانون  .ندارنـد  اجتمـاعى  تـأمين  سازمان نزد مجدد شدن بيمه به الزامى اشندب بيمه مذكور صندوق نزد در عشاير

 و وهشتاد وسيصد يكهزار ماه بهمن هفتم مورخ يكشنبه روز علنى جلسه در واحده ماده بر مشتمل فوق استفساريه
 .»رسيد نگهبان شوراى تأييد به9/11/1386 تاريخ در و تصويب اسالمى شوراى مجلس شش
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براى بار اول مكلف به پرداخت معادل سه ماه حق بيمه يك راننده به ازاء هر بارنامـه و                   
يا صورت وضعيت مسافر و در صورت تكرار مكلف به پرداخت معادل يك سال حـق                 

 اجتمـاعى حـق بيمـه    تأمينسازمان . باشند  اجتماعى مىتأمينه سازمان  بيمه يك راننده ب   
 و  هـا   شـركت  از   19/3/1354 مـصوب    اجتمـاعى     تـأمين قانون  ) 50(مذكور را طبق ماده     

  .نمايد مؤسسات صادركننده بارنامه مطالبه و وصول مي
نيروى انتظامى و پليس راه مكلف اسـت بـه هنگـام تـردد وسـايط نقليـه                   ـ4تبصره  

رى و مسافربرى دفترچه كار رانندگان را كنترل و در صورت عدم ارايه دفترچه كـار                بارب
اى بـه اسـتفاده از         و مؤسـسات ترابـرى جـاده       ها  شركتقانون الزام   ) 7(معتبر طبق ماده    

  . برخورد نمايد31/2/1368بارنامه و صورت وضعيت مسافرى مصوب 
ى قيـد   هـا    احراز صـالحيت   صدور و تمديد دفترچه كار رانندگى منوط به        ـ5تبصره  

  .نامه اجرايى اين قانون خواهد بود شده در آيين
نامه اجرايى اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه از تـاريخ تـصويب                آيين ـ6تبصره  

، وزارت راه و ترابرى و وزارت كشور تهيه و به تصويب            اجتماعى    تأمينتوسط سازمان   
    1.هيأت وزيران خواهد رسيد

مل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علنى روز يكشنبه مـورخ              قانون فوق مشت  
نه مجلس شوراى اسالمى تـصويب و        و هفتاد و سيصد هجدهم ارديبهشت ماه يكهزارو   

  . شوراى نگهبان رسيده استتأييد  به 25/2/1379در تاريخ 

 براى استفاده از اجتماعى  تأمين قانون نحوه تأثير سوابق منتقله بر سازمان -70
  2)9/2/1380مصوب  (1354 مصوب تيرماه اجتماعى  تأمينمزاياى مقرر در قانون 

شدگان كه بابـت    بيمهاجتماعى  تأمينسوابق خدمت غيرمشمول قانون ماده واحده ـ  
آن حق بيمه يا كسور بازنشستگى به صندوق بازنشستگى ذيربط پرداخت گرديده است،             

اى آن    التفـاوت براسـاس محاسـبات بيمـه         بهبا انتقال حق بيمه يا كسور بازنشستگى و ما        
طبق قوانين و مقررات موجود صرفاً در تعيـين مـستمرى بازنشـستگى، ازكارافتـادگى و                

باشد مشروط برآن كه افـراد مزبـور در زمـان بازنشـستگى               بازماندگان قابل احتساب مى   
                                                 

 .است رسيده تصويب به 9/3/1380تاريخ در الذكر فوق اجرايى نامه آيين ـ1
 13/3/1380 مورخ 16385 شماره رسمى روزنامه از نقل ـ2
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  . باشنداجتماعى  تأمينداراى حداقل سابقه پرداخت حق بيمه مندرج در قانون 
 قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنى روز يكشنبه مورخ نهم ارديبهشت              

 بـه   26/2/1380ماه يكهزاروسيصدوهشتاد مجلس شوراى اسالمى تصويب و در تـاريخ           
  . شوراى نگهبان رسيده استتأييد

بافى   بزرگ و متمركز قالىىها مجتمع قانون حمايت از تأسيس و اداره - 71
  22/12/1380مصوب 

بافى تعاونى و خصوصى در استفاده از منابع و اعتبارات منظور              قالى ىها  مجتمعـ    1اده  م
  .شده براى فرش دستباف در قوانين بودجه ساالنه كل كشور از اولويت برخوردارند

ـ  ...) قالى، گلـيم، جـاجيم، ورنـى و   : شامل( قالى بافى ىها مجتمع مشخصات تبصره 
  .شود ون تعيين مىنامه اجرايى اين قان براساس آيين

اعـم از اشـخاص   ( قـالى بـافى   ىهـا  مجتمـع مالكين و بافندگان شـاغل در    ـ    2ماده  
توليد، فـروش و صـادرات       از پرداخت هرگونه عوارض و ماليات بر      ) حقيقى و حقوقى  

  .معاف هستند
 ىهـا  مجتمـع سازمان بيمه خدمات درمانى مكلف است بافندگان شاغل در  ـ    3ماده  

  .پوشش بيمه درمان قرار دهدقالى بافى را تحت 
 قالى بافى كه در چـارچوب يـك         ىها  مجتمعگونه   بافندگان شاغل در اين   ـ    4ماده  

كنند به عنـوان حقـوق بگيـر، كارمنـد و يـا               قرارداد پيمانكارى با صاحب كارگاه كار مى      
  .شوند كارگر تلقى نمى

همكـارى   نامـه اجرايـى ايـن قـانون توسـط وزارت بازرگـانى و بـا                 آيـين ـ    5ماده  
ى صنايع و معادن و جهاد كـشاورزى تهيـه و بـه تـصويب هيـأت وزيـران                   ها    هوزارتخان

   1.خواهد رسيد
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و يك تبصره در جلسه علنـى روز چهارشـنبه مـورخ     
بيست و دوم اسفندماه يكهزارو سيصدو هشتاد مجلس شـوراى اسـالمى تـصويب و در                

  . شوراى نگهبان رسيده استدتأيي به 28/12/1380تاريخ 

                                                 
 .است رسيده وزيران هيأت تصويب به26/1/1383 تاريخ در مذكور نامه آيين ـ1



  

  
   458  مجموعه كامل قوانين و مقررات تأمين اجتماعي     

  

  ـ از قانون تنظيم بخشى از مقررات تسهيل نوسازى صنايع كشور و 72
   قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى 113اصالح ماده 

  26/5/1382جمهورى اسالمى ايران مصوب 
تى ى صـنع  ها  شركتورى نيروى انسانى      به منظور ارتقاى سطح كيفى و بهره      ـ  9ماده  

در صورت توافـق    . گردد  با مشاركت تشكل كارگرى و مديريت هر شركت مشخص مى         
طرفين در زمينه نيروى انسانى مورد نياز و مازاد، نيروى مازاد با دريافت حداقل دو مـاه                 

واحد يا به وجه ديگرى كه توافق شـود،          آخرين مزد و مزايا بابت هر سال سابقه كار در         
 تحت پوشش   26/6/1369قانون بيمه بيكارى مصوب     ) 7 (ماده) الف(مطابق ضوابط بند    

در صورت عدم حصول توافق بين تشكل كارگرى واحـد و           . گيرند  بيمه بيكارى قرار مى   
گروهـى متـشكل از نماينـدگان دولـت      كارفرمـا، موضـوع بـا نظـرات طـرفين بـه كـار       

ريـزى   رنامـه  و سازمان مديريت و بامور اجتماعىى صنايع و معادن، كار و ها   هوزارتخان(
 اجتماعى و تشكلهاى عالى كارفرمايى و كارگرى احاله و حسب   تأمينو سازمان   ) كشور

نظر كميته مذكور، كارگران مازاد با پرداخت حق سـنوات مقـرر در قـانون كـار مطـابق                   
 تحت پوشـش بيمـه      26/6/1369قانون بيمه بيكارى مصوب     ) 7(ماده  ) الف(ضوابط بند   

  .گيرند بيكارى قرار مى
ابط اين ماده تـا پايـان برنامـه چهـارم توسـعه اقتـصادى، اجتمـاعى و فرهنگـى                    ضو

  .باشد جمهورى اسالمى ايران، قابل اجرا مى
در صورت كافى نبودن منابع صندوق بيمه بيكـارى بـراى پوشـش اصـالح سـاختار           

ريزى كشور موظف است هر       نيروى انسانى واحدهاى صنعتى، سازمان مديريت و برنامه       
رات مورد نياز را در يك رديف مشخص و جداگانه در قالـب بودجـه سـاالنه                 ساله اعتبا 

  1. اجتماعى قرار دهدتأمينكل كشور در اختيار سازمان 
كارفرمايان واحدهاى صنعتى و توليدى مجازنـد تـا پايـان برنامـه چهـارم               ـ    10ماده  

تغال توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى ايران بـه ازاء هـر نفـر اشـ                
جديد، يك نفر از كاركنان با سابقه پرداخت حق بيمه بيش از بيست و پـنج سـال را بـا                     

التفاوت كسور سنوات باقيمانده تـا زمـان بازنشـستگى          مابه%) 50(پرداخت پنجاه درصد    

                                                 
 .رسيده است هيأت وزيران ، به تصويب9/1/1383 در تاريخ اين ماده نامه آيين ـ1
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التفاوت كـسورات     ديگر مابه %) 50(قانونى، پيش از موعد بازنشسته نمايند، پنجاه درصد         
   1 .گردد بينى و پرداخت مى ى ساالنه كل كشور پيشها  هتوسط دولت در بودج

 عبـارت برنامـه   26/10/1385 اين قانون مصوب   10 و   9به موجب قانون اصالح مواد      (
 سوم شده است و مطابق تبصره همين قانون دولت مكلف است بار             هچهارم جايگزين برنام  

رايط قـانونى در    مالى ناشى از مستمرى متعلقه در حق بيمه سـهم خـود را تـا احـراز شـ                  
   2.) اجتماعى پرداخت نمايدتأمينى سنواتى در رديف مستقل منظور و به سازمان ها  هبودج

قانون دريافـت   ) 1(ماده  ) 2(درصدهاى مربوط به جرايم موضوع تبصره       ـ    11  ماده  
 اجتماعى كـه ظـرف مهلـت        تأمينجرائم نقدى از كارفرمايان كارگاههاى مشمول قانون        

رسال صورت مـزد و حقـوق بيمـه شـدگان وفـق بيمـه مربـوط اقـدام                   مقرر نسبت به ا   
تمام يا كسر بدهى پرداخت نـشده بـه         %) 2( به دو درصد     9/5/1373نمايند مصوب     نمى

  .يابد  مىازاء هر ماه تأخير تغيير
 اجتماعى كه داراى بدهى معوقه تـا پايـان          تأمينكارفرمايان مشمول قانون    ـ    12ماده  

باشند، چنانچه حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ   اجتماعى مىمينتأ به سازمان 1380سال 
اجراى اين قانون اصل حق بيمه و بيمه بيكـارى قطعـى شـده را بـه سـازمان يـاد شـده               
پرداخــت و يــا بــا توافــق ســازمان مزبــور آن را تقــسيط و اقــساط تعيــين شــده را در  

ـ      أخير پرداخـت حـق   سررسيدهاى مربوط پرداخت نمايند، جرايم متعلقه اعم از جرايم ت

                                                 
 . هيأت وزيران است9/1/1383 اين ماده مصوب امهن آيين. ـ1
 اصـالح  و كـشور  صنايع نوسازى تسهيل مقررات از بخشى تنظيم قانون (10) و (9) مواد اصالح قانون تفسير قانون ـ2

 مـاده : استفـساريه  موضـوع ، ايران اسالمى جمهورى فرهنگى و اجتماعى اقتصادى، توسعه سوم برنامه قانون (113) ماده
 مـاده  اصـالح  و كشور صنايع نوسازى تسهيل مقررات از بخشى تنظيم قانون (10) و (9) متن به توجه با ـ واحده

 دولـت  اصالحيه اليحه و ايران اسالمى جمهورى فرهنگى و اجتماعى اقتصادى، توسعه سوم برنامه قانون  (113)
 از نـامى  كـه  ايران اسالمى مهورىج فرهنگى و اجتماعى اقتصادى، توسعه چهارم برنامه قانون به آن تسرى براى

 اجرايـى  نامـه  آيـين  (4) ماده همچنين و است بازنشستگى صندوقهاى كليه منظور و است نياورده خاصى صندوق
 بـه  كـه  1383 سـال  مـاه  ارديبهـشت  وهفـتم  بيـست  مورخ هـ 203070 ت/8794 شماره به رانيوز هيات مصوب
 الـذكر  فـوق  قـانون  در قانونگـذار  مراد آيا است، كرده صريحت ربط ذي صندوقهاى ساير و اجتماعى تأمين سازمان
 تحـت  شـدگان  بيمـه  ،(10) و (9) مـواد  در صـنعتى  و توليـدى  كارگاههاى و واحدها شدگان بيمه از آن وتبصره
 علنـى  جلسه در واحده ماده بر مشتمل فوق قانون.بلى :مجلس نظر باشد؟ مى بازنشستگى صندوقهاى كليه پوشش

 در و تـصويب  اسـالمى  شـوراى  مجلس شش سيصدوهشتادو يكهزارو ماه بهمن نهم و بيست مورخ دوشنبه روز
  .شد داده تشخيص نظام مصلحت با موافق نظام مصلحت تشخيص مجمع سوى از  8/4/1387 تاريخ

قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسـالمي               ) 9(مادة  : نيز نك 
 . مجلس شوراي اسالمي مراجعه شود1386 قانون اساسي مصوب 44هاي كلي اصل  ايران و اجراي سياست
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قانون دريافت جرايم نقـدى  ) 1(بيمه و تأخير ارسال صورت مزد و حقوق موضوع ماده    
 اجتماعى كه ظرف مهلت مقرر نسبت بـه         تأمينهاى مشمول قانون     از كارفرمايان كارگاه  

نماينـد مـصوب      ارسال صورت مزد و حقوق بيمه شدگان و حق بيمه مربوط اقدام نمـى             
  .وندش  بخشوده مى9/5/1373

 اجتمـاعى مـصوب     تـأمين قـانون   ) 78(يك تبصره به شرح زير بـه مـاده          ـ    13ماده  
  :گردد  اضافه مى3/4/1354

ـ   اجتماعى موظف است با درخواسـت كارفرمايـان واحـدهاى    تأمين سازمان تبصره 
) 76(بردارى، بيمه شدگانى را كه حائز شـرايط مقـرر در مـاده               صنعتى داراى پروانه بهره   

  . باشند بازنشسته نمايند3/4/1354اجتماعى مصوب  تأمينقانون 
ى احتمالى ناشى از اجراى ايـن تبـصره بـه           ها    ه منابع مربوط به هزين    تأمينچگونگى  

  .تصويب دولت خواهد رسيد
ى اجرايى الزم براى تسريع در اجراى ايـن قـانون بـا پيـشنهاد        ها    هنام  آيينـ    22ماده  

 اموراقتصادى و دارايـى و سـازمان مـديريت و    ى صنايع و معادن و   ها    همشترك وزارتخان 
  . كشور ظرف مدت سه ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيدريزى برنامه

قــانون فــوق مــشتمل بــر بيــست و دو مــاده در جلــسه علنــى روز يكــشنبه مــورخ 
دو مجلس شوراى اسالمى تصويب و       و هشتاد و سيصد و وششم مردادماه يكهزار    بيست

  . شوراى نگهبان رسيده استتأييد به 5/6/1382در تاريخ 

  24/12/1382 از قانون نظام صنفى مصوب - 73
 اجتمـاعى فقـط در صـورت شـكايت هريـك از كاركنـان               تأمينسازمان    -92ماده  

 واحدهاى صنفى مبنى بر عدم پرداخت حق بيمه در مدت همكارى توسط افراد صـنفى              
رد صـنفى، اسـتناد و حـق بيمـه را          تواند به نظر بازرس يا مندرجات دفاتر قـانونى فـ           مى

اين مبلغ در صورت احراز تخلف فرد صنفى، معادل حـق بيمـه پرداخـت               . دريافت كند 
ريـال  ) 000/100(اى به مبلغ جريمـه كمتـر از يكـصدهزار             نشده شاكى شاغل و جريمه    

    .خواهد بود) 000/100(باشد جريمه نقدى معادل يكصدهزار ريال 
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  16/2/1383از حقوق معلوالن مصوب ـ از قانون جامع حمايت 74
دولت موظف است جهـت ايجـاد فرصـتهاى شـغلى بـراى افـراد معلـول                 ـ    7ماده  

  .تسهيالت ذيل را فراهم نمايد
 حق بيمه سهم كارفرما توسط سازمان بهزيستى كشور و پرداخـت آن بـه                تأمين) ب

  .گيرند كارفرمايانى كه افراد معلول را به كار مى

  21/2/13831 اجتماعى مصوب تأمينظام جامع رفاه و  قانون ساختار ن- 75

 فصل اول ـ اهداف، قلمرو و وظايف  

قانون اساسى جمهورى اسالمى ايـران و  ) 29(در اجراى اصل بيست و نهم     ـ    1ماده  
قانون اساسـى جمهـورى اسـالمى       ) 21(اصل بيست و يكم     ) 4(و  ) 3(همچنين بندهاى   

ى رفاهى كه به منظـور توسـعه عـدالت          ها  تسياسايران و در جهت ايجاد انسجام كالن        
اجتماعى و حمايت از همه افراد كشور در برابر رويدادهاى اجتماعى، اقتصادى، طبيعـى              

 اجتماعى با رعايت شرايط و مفاد اين قانون و از جمله براى             تأمينو پيامدهاى آن، نظام     
   2:گردد امور ذيل برقرار مى

  .الف ـ بازنشستگى، ازكارافتادگى و فوت
  .ب ـ بيكارى
  .ج ـ پيرى

  .سرپرستى و آسيبهاى اجتماعى  بىد ـ در راه ماندگى،
  . ـ حوادث و سوانح  ه

  .ى جسمى، ذهنى و روانىها نيو ـ ناتوا
  .ز ـ بيمه خدمات بهداشتى، درمانى و مراقبتهاى پزشكى

  .ح ـ حمايت از مادران به خصوص در دوران باردارى و حضانت فرزند
  .سرپرست كان و زنان بىط ـ حمايت از كود

  .سرپرست ى ـ ايجاد بيمه خاص بيوگان، زنان سالخورده و خود

                                                 
 27/3/1383 مورخ 17270 شماره رسمى روزنامه از نقل ـ1
 22/3/1374 مصوب اجتماعى رفاه ايمنى چتر نامه آيين :نك نيز ـ2
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  .ك ـ كاهش نابرابرى و فقر
  .ل ـ امداد و نجات

آيد حق همـه       اجتماعى به نحوى كه در اين قانون مي        تأمينبرخوردارى از    ـ1تبصره  
  .شود  آن، تكليف دولت محسوب مىتأمينافراد كشور و 

 و تبعات منفى احتمالى ناشى از اقدامات دولـت، از جملـه مـصاديق               آثار  ـ2تبصره  
  .باشند رويدادهاى اقتصادى و اجتماعى مى

شهروندان خارجى مقيم جمهورى اسالمى ايران نيز در چارچوب موازين            ـ3تبصره  
المللى مصوب و با رعايت شرط عمل متقابل، از           و قراردادهاى بين   ها    هنام اسالمى، مقاوله 

  . اجتماعى برخوردار خواهند بودتأمينهاى مربوط به نظام جامع حمايت
  :باشد  اجتماعى شامل سه حوزه مىتأميننظام جامع  ـ2ماده 
ى اجتماعى از جمله بازنشـستگى، بيكـارى،        ها    ه شامل بخش بيم   :اى  حوزه بيمه ) الف

 بهداشـت و  (ى درمـان    هـا     هحوادث و سوانح، ازكارافتادگى و بازمانـدگان وبخـش بيمـ          
  .باشد مى) درمان

ـ  ى اجتماعى و درمانى به دو سطح همگانى و تكميلى تقسيم ها  ه خدمات بيمتبصره 
  :شود به طورى كه مى

  .كند  مىاى همگانى را قانون تعيين ـ حدود خدمات بيمه1
شود كه عالوه بر سـطح        اى گفته مى    ن دسته از خدمات بيمه    آى تكميلى به    ها    هـ بيم 2

شـده و    مابين بيمه  انى، با انعقاد قراردادهاى انفرادى يا گروهى فى       ى همگ ها    هخدمات بيم 
  پذيرد و دولت در قبال آن تعهد  مىگر و پرداخت حق بيمه توسط بيمه شده انجام بيمه

  .باشد  مىها  همالى نداشته، اما مكلف به پشتيبانى حقوقى و قانونى اين گونه بيم
دمات حمايتى و توانبخشى و اعطاى  شامل ارائه خ:ب ـ حوزه حمايتى و توانبخشى 

ى نيازمندى است كه به داليل گوناگون قـادر  ها  هيارانه و كمكهاى مالى به افراد و خانواد 
  .نمايد به كار نيستند و يا درآمد آنان تكافوى حداقل زندگى آنان را نمي

  . شامل امداد، نجات در حوادث غيرمترقبه:ج ـ حوزه امدادى
  :باشد اى به شرح زير مى ف حوزه بيمه اهداف و وظايـ3ماده 

 سطح بيمه همگانى براى آحاد جامعه با اولويت تأميناى و  الف ـ گسترش نظام بيمه 
  .ى مبتنى بر بازار كار و اشتغالها  هدادن به بيم
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  .ى اجتماعى و درمانىها  هب ـ ايجاد هماهنگى و انسجام بين بخشهاى مختلف بيم
  .زد بگيرانج ـ اجراى طرح بيمه اجبارى م

اى مـورد نيـاز از قبيـل بيمـه حـرف و مـشاغل آزاد         بيمـه هـاي  صندوقد ـ تشكيل  
بيمه روستائيان و عـشاير، بيمـه خـاص زنـان بيـوه و        ) فرمايان و شاغل غيردائم     خويش(

   1.سالخورده و خودسرپرست و بيمه خاص حمايت از كودكان
طبيعى از قبيـل سـيل،   ى خاص جبران خسارت ناشى ازحوادث ها  ه ـ گسترش بيم   ه

  .خشكسالى، زلزله و طوفان
  .ى تكميلىها  هو ـ پشتيبانى حقوقى از بيم

  .اى  بيمههاي صندوقز ـ نظارت بر عملكرد 
اى بـه نحـوى كـه      بيمـه هاي صندوق و ها شركتى ها  هح ـ پيگيرى اصالح اساسنام  

  .اى لحاظ شود  بيمههاي صندوق و ها شركتدارى براى  اصل بنگاه
  .اى ها براساس علم محاسبات بيمه ارت بر تعادل منابع و مصارف صندوقط ـ نظ

  .اى ى ـ اطالع رسانى در خصوص خدمات بيمه
تواند در يكى از دو حوز بيمه اجتمـاعى و درمـانى      مى اى  هر صندوق بيمه    ـ1تبصره  

  .و يا در هر دو فعاليت نمايد
الغ اين قانون، امكـان     دولت مكلف است ظرف مدت دو سال از تاريخ اب           ـ2تبصره  

تحت پوشش بيمه قرارگـرفتن اقـشار مختلـف جامعـه از جملـه روسـتائيان، عـشاير و                   
   2.شاغلين فصلى را فراهم نمايد

گر بـه افـراد تحـت پوشـش           بيمه هاي  صندوقها و    تعهدات قبلى سازمان    ـ3تبصره   
ـ    مشروط بر آن كه فقط در يك سازمان يا صندوق عضويت داشته         ه قـوت  انـد كماكـان ب

 منابع و بار مالى الزم از سوى اين نظـام           تأمينخود باقى است و مازاد بر آن در صورت          
  .برقرار خواهد شد

  .باشد  اهداف و وظايف حوزه حمايتى و توانبخشى به شرح زير مىـ4ماده 
  . و منابع حمايتىها  هالف ـ سازماندهى و هدفمند كردن ياران

                                                 
 .عشاير و روستاييان اجتماعى هبيم نامه آيين موضوع وزيران، هيأت14/11/1383 مورخ مصوبه: نك ـ1
 تنظيم قانون ،29/8/1369مصوب كار قانون 76 ماده اجتماعى، تأمين قانون 69 و 68 مواد و 2 ماده 9 بند :نك ـ2

 .22/9/1374 مصوب مادر شير با تغذيه ترويج قانون و26/2/1372 مصوب  و جمعيتخانواده
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  . راستاى پيشگيرى از آسيبهاى اجتماعىب ـ هماهنگى بخشهاى مختلف دولت در
  ).مطلق و نسبى(ج ـ مشاركت در تعيين خط فقر 

د ـ حمايت از افراد جامعه در برابر رويدادهاى اقتصادى، اجتماعى و پيامدهاى سوء  
  .سرپرستى، در راه ماندگى و پيرى  بىآنها خصوصاً در زمينه بيمه بيكارى،

يى كه درآمد كـافى ندارنـد يـا    ها  هفراد و خانواد حداقل زندگى براى همه اتأمين ـ    ه
  .اولويت افرادى كه به داليل جسمى و روانى قادر به كار نيستند

  .و ـ پرداخت مقررى به افراد جوياى كار به شكل وام و براى مدت محدود
  .سرپرست و زنان خودسرپرست  بىىها  هر ـ تحت پوشش قرار دادن خانواد

 آموزش بازتوانى و ايجاد مهارتهـاى شـغلى خانوارهـاى    ح ـ فراهم سازى امكانات، 
  .نيازمند

  .ط ـ حمايت از مادران به خصوص در دوران باردارى و حضانت فرزند
هـاى اجتمـاعى    ها و آسيب  خدمات پيشگيرى از بروز يا تشديد معلوليتتأمينى ـ  
 هاى هدف و تحت پوشش قرار دادن آنهـا در سـه سـطح پيـشگيرى، درمـان و           در گروه 

  .توانبخشى
ك ـ فراهم آوردن امكانات الزم به منظور بهبود وضع جـسمى، ذهنـى، اجتمـاعى و     

 استقالل و خودكفائى معلوالن،     تأميناقتصادى معلولين براى ادامه زندگى و تالش براى         
  .ديدگان اجتماعى افراد محروم از فرصتهاى برابر اجتماعى و آسيب

هــا و  يزيكــى متناســب بــا ويژگــيل ـ آمــاده ســازى محــيط اجتمــاعى و فــضاى ف  
  .ى معلوالنها توانائى

  .م ـ ادامه روند حمايت از نيازمندان روستائى و عشاير
  .باشد  اهداف و وظايف حوزه امدادى به شرح زير مىـ 5ماده 
ربط براى ارائه فورى و كافى       ـ آماده سازى و هماهنگى سازمانها و نهادهاى ذي         الف

 نيازهــاى اوليــه تــأميندهاى غيرمترقبــه در جهــت ديــدگان رويــدا خــدمات بــه آســيب
ديدگان از حوادث طبيعى شامل تغذيه، پوشـاك و سـرپناه موقـت در چـارچوب                  آسيب

  .طرح امداد و نجات كشور
 سازوكارهاى الزم براى امـور مربـوط بـه بازسـازى كوتـاه مـدت بـا        بينى پيشب ـ  

  .هاى دولتى و غيردولتى و نهادهاى مدنى همكارى سازمان
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ـ تب  جمعيت هالل احمر جمهورى اسالمى ايران يك جمعيت غيردولتـى اسـت   صره 
  .كند  مىكه براساس اساسنامه مصوب مجلس شوراى اسالمى فعاليت

  ى كلىها سياستفصل دوم ـ اصول و  

 اجتمـاعى بـه شـرح زيـر         تأمينى ساختارى نظام جامع     ها  سياستاصول و   ـ  6ماده  
  .باشد مى

ها و خدمات در هر يـك        اماندهى و هماهنگى فعاليت   س: ها    هحوزهماهنگى در   ) الف
ـ  لاى، حمايتى و امدادى در جهت افزايش كارآمدى و پوشـش كامـ          ى بيمه ها    هحوزاز   ر ت

  .، به نحوى كه از همپوشانى و تداخل فعاليت آنها جلوگيرى گرددها  هدستگافعاليت 
تى و امـدادى بـا      اى، حماي   ى بيمه ها    هحوزهماهنگى بين   : ها    هحوزهماهنگى بين   ) ب

  .گيرد اى صورت مى محور بودن نظام بيمه
هماهنگى بين فعاليتهاى پيشگيرانه و فعاليتهاى اجرايى در ساير بخشهاى اثرگذار           ) ج

  . اجتماعىتأمينبر 
 اجتماعى بر اصل مـشاركت در سـطوح         تأميننظام  : مشاركت بخشهاى غيردولتى  ) د

 و  هـا     هدسـتگا  استوار است به نحـوى كـه         ، اجرا و ارزشيابى   ريزى  برنامهگذارى،   سياست
ايـن  . سازمانهاى غيردولتى به روشـهاى تعريـف شـده امكـان مـشاركت داشـته باشـند                

 و نهادهـاى    هـا   سـازمان گيرنـدگان متـشكل و سـازمان يافتـه از قبيـل              مشاركت خدمت 
اين مشاركت به معناى رفع مسئوليت از دولت نيـست و           . شود  غيردولتى را نيز شامل مى    

  . اجتماعى را به عهده داردتأمين حال دولت مسئوليت در هر
 منـابع مـالى توسـط نهادهـا، مؤسـسات،      تـأمين كمكهاى داوطلبانه مردمى جهت     ) ه

مـشروط  .  اجتماعى مجاز اسـت    تأمينى غيردولتى و عمومى نظام      ها  شركت و   ها  سازمان
 نظـارت  نامه مصوب هيأت وزيران صـورت گرفتـه و امكـان     بر آن كه اين امر طبق آيين      

  . اجتماعى فراهم باشدتأميننظام 
  : فعاليتها بر سه سياست زير استوار استسازى بهينه: سازى بهينه) و
  .ـ تخصصى كردن فعاليتها بر حسب نوع خدمات1
  .ـ تخصصى كردن فعاليتها بر حسب گيرندگان خدمات2
  .)همگانى يا مكمل(ـ تخصصى كردن فعاليتها بر حسب سطح خدمات 3

  :ى زير تأكيد داردها سياستاين اصل بر : و تمركز زدايىز ـ تمركز 
گذارى، نظارت، ارزشيابى و توزيع منابع عمومى به صـورت         ، سياست ريزى  برنامهـ  1
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  .شود متمركز و توسط دولت انجام مى
  .گيرد ـ امور اجرايى و كارگزارى به صورت غيرمتمركز صورت مى2
 اجتمـاعى در    تـأمين كـارگزارى   ـ دخالت دولـت در سـطح فعاليتهـاى اجرايـى و             3

گيرد كه ميزان فعاليت مؤسسات غيردولتى كفايت الزم براى           مواردى صورت مى  
 اجتمـاعى و جبـران      تأمينارائه خدمات را ننمايد و يا براى تنظيم بازار خدمات           

  .نقص بازار دخالت دولت الزم باشد
  .ريزى برنامهاى در  ـ دخالت دادن شرايط منطقه4

 : اجتماعىتأمينهر دو بخش دولتى و غيردولتى مرتبط با نظام جامع ح ـ نظارت بر  
اين نظارت براساس مفاد اين قانون، معيارهاى منـدرج در اساسـنامه آنهـا، قراردادهـا و                 

  .گيرد ى مبادله شده صورت مىها  هتوافقنام
پذيرى در سطوح اجرايى و كارگزارى نظام به  اعمال اصل رقابت: پذيرى ط ـ رقابت 

  :ر گسترش فضاى رقابتى و بسط مزيتهاى زيرمنظو
اى طراحى و تنظـيم گردنـد كـه      اجتماعى به گونهتأميناى نظام     ـ كليه سطوح بيمه   1

  .امكان رقابت در آن وجود داشته باشد
  .ـ براى بيمه شوندگان امكان انتخاب مؤسسه بيمه گذار فراهم شود2
تى و عدم عرضه انحصارى يا ـ به منظور حصول اطمينان از وجود فضاى سالم رقاب3

نيمه انحصارى، دولـت اجـازه كنتـرل و اقـدام ضدانحـصار را براسـاس قـوانين                  
  .موضوعه خواهد دشد

  :نحوه مشاركت مالى) ى
ى اجتماعى و درمانى بابت     ها    ه فعال در سطح همگانى بيم     هاي  صندوقمندى   ـ بهره 1

ود، اين امـر مـانع   هر عضو از محل منابع عمومى به صورت سرانه برابر خواهد ب         
  .باشد حمايت دولت از اقشار ضعيف جامعه نمى

درصد مشاركت و سهم پرداختـى كارفرمـا نـسبت بـه مأخـذ كـسر حـق بيمـه بـه                      ـ  2
  .ى اجتماعى و درمانى يكسان خواهد بودها  ه فعال در سطح همگانى بيمهاي صندوق

مـه بـه    درصد مشاركت و سهم پرداختى بيمه شده نـسبت بـه مأخـذ كـسر حـق بي                 ـ  3
  .ى اجتماعى و درمانى يكسان خواهد بودها  ه فعال در سطح همگانى بيمهاي صندوق

 بيمـه همگـانى بـه    هـاي  صـندوق جابجايى بيمه شـدگان بـين   : ك ـ نحوه جابجايى 
  .نامه مصوب هيأت وزيران مجاز خواهد بود صورت انفرادى يا گروهى براساس آيين
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اى نظـام، داراى   در قلمـرو بيمـه   فعـال  هـاي  صـندوق ، مؤسـسات و  هـا  سازمانل ـ  
شخصيت حقوقى و استقالل مالى و ادارى بوده و طبق ضوابط و مقـررات مـورد عمـل                  

  .نمايند خود، در چارچوب اين نظام فعاليت مى
  .باشد  اجتماعى به شرح زير مىتأمينى مالى نظام جامع ها سياست اصول و ـ7ماده 
  :پايدارى منابع مالى شامل) الف

  از منابع عمومىـ استفاده 1
  ها  هـ منابع حاصل از هدفمند كردن ياران2
اى ضـمن حفـظ شخـصيت          بيمـه  هاي  صندوقـ ايجاد تعادل بين منابع و مصارف        3

  حقوقى و استقالل منابع مالى صندوقها
  اى با مشاركت كارفرما، بيمه شده، دولت  منابع بخش بيمهتأمينـ 4
هــاى ناشــى از  اعى خــسارتـــ منــابع اختــصاص داده شــده بــراى جبــران اجتمــ5

  اى ى اقتصادى و توسعهها سياست
   اجتماعىتأمينهاى مردمى در قلمروهاى نظام  ـ استفاده از منابع حاصل از كمك6
   اجتماعىتأمينـ استفاده از منابع حاصل از وقف در قلمروهاى نظام 7
ام ـ استفاده از منابع حاصل از خمس، زكات و ساير وجوه شرعى در قلمروهاى نظ          8

   اجتماعى با مجوز مراجع تقليدتأمين
   اجتماعىتأمينـ استفاده از منابع حاصل از صدقات و نذورات در قلمروهاى نظام 9

ى نهادها و بنيادهاى انقالب اسالمى قلمرهاى ها ـ استفاده از منابع، اموال و دارايى      10
   اجتماعى با اذن مقام رهبرىتأمينمختلف نظام 

ى اجرايـى   ها    هدستگاها و مديريت وجوه و ذخائر        گذاري ايهـ درآمد ناشى از سرم    11
 فعـال در قلمروهـاى      هـاي   صـندوق ، مؤسـسات و     ها  سازماندولتى و عمومى،    

  . اجتماعىتأمينمختلف نظام 
 اتخاذ تمهيدات مالى، اعتبارى و ساختارى الزم به منظور تـداوم و اسـتمرار               ـ تبصره

  .ى و امدادى نظام به نيازهاى شهرونداناى، حمايت ى بيمهها  هحوزتوان پاسخگويى 
  :ب ـ نظارت مالى بر منابع

 فعـال در قلمروهـاى      هـاي   صـندوق ، مؤسسات، نهادهـا و      ها  سازمان،  ها    هدستگاتمام  
 اجتمـاعى   تـأمين اى، حمايتى و امدادى، در حد استفاده از منابع و تـسهيالت نظـام                 بيمه
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  .يرندگ تحت نظارت دولت در چارچوب اين قانون قرار مى
ج ـ اجراى تصميمات و احكـام دولـت در جهـت كـاهش منـابع و يـا افـزايش         

 منـابع مـالى معـادل       تأميناى منوط به      مصارف و تعهدات صندوقها و مؤسسات بيمه      
لغو مفاد اين بند مشروط بـه تـصريح نـام و ذكـر موضـوع در سـاير                   . آن خواهد بود  

  .قوانين خواهد بود
 بيمه اجتماعى و درمانى در حكم هاي صندوقى ها ييد ـ وجوه، اموال، ذخائر و دارا 

اموال عمومى بوده و مالكيت آن مشاع و متعلق به همه نسلهاى جامعـه تحـت پوشـش                  
 موصـوف   هاي  صندوقاست، هرگونه تصرف دولت در اين اموال و رابطه مالى دولت با             
  .در چارچوب قوانين و مقررات مورد عمل صندوقها خواهد بود

 تأميناى فعال در قلمروهاى نظام  ، صندوقها و مؤسسات بيمهها سازمان ـ مطالبات    ه
اجتماعى از دولت بر مبناى ارزش واقعى روز و براساس نرخ اوراق مشاركت پرداخـت               

  .خواهد شد

  ى اقتصادىها سياستاصول و 

ى اقتـصادى و    هـا     ه و برنامـ   هـا   سياستبه منظور كاهش آثار سوء احتمالى       ـ    8ماده  
 اجتماعى مردم و جلـوگيرى از وارد آمـدن هرگونـه            تأمين وضعيت رفاه و     اى بر   توسعه

 اجتمـاعى در    تـأمين ى فـوق، متـولى نظـام جـامع          هـا   سياسـت شوك و ضربه ناشـى از       
تصميمات اقتصادى خصوصاً در مذاكرات مربوط به تعيين حداقل دستمزدها مـشاركت            

وراى پـول و اعتبـار،      و در شوراى اقتصاد، شوراى عالى اشتغال، شوراى عـالى كـار، شـ             
شوراى عالى بيمه خدمات درمانى، شوراى عالى سالمت و شوراى عالى خانواده با حق              

  .رأى شركت خواهد كرد
 اجتمـاعى بـه شـرح زيـر     تـأمين ى اجرايى نظام جـامع      ها  سياستاصول و   ـ    9ماده  

  .باشد مى
در جامعيت به معناى ارائه كليه خـدمات متنـوع و مـصرح    : الف ـ سياست جامعيت 

  .اين قانون است
كه براساس آن در مرحله اول حداقل نيازهـاى اساسـى آحـاد    : ب ـ سياست كفايت 

  .يابد  مى و در مرحله دوم كميت وكيفيت خدمات ارتقاءتأمينجامعه 
 اجتماعى بايد بـراى كليـه   تأمينكه براساس آن خدمات نظام : ج ـ سياست فراگيرى 
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  . و تضمين شودتأمينآحاد ملت 
اى، حمـايتى   اعمال اين سياست شامل هر سه حوزه بيمه:  پيشگيرىد ـ سياست 

ى مـؤثر   هـا     هدسـتگا باشد و مطابق آن بر ضرورت هماهنگى بـا سـاير              و امدادى مى  
شود به نحوى كه تالش براى پيشگيرى از ظهور يا گـسترش انحرافـات و                 تأكيد مى 

 قـرار   مشكالت اجتماعى به عنوان يك سياست همـاهنگى فرابخـشى مبنـاى عمـل             
  .گيرد
 سياست توانمندسازى به معناى كاهش روشهاى مبتنى بر : ـ سياست توانمندسازى   ه
 نيازهـا   تـأمين ى فردى و جمعى به منظور       ها   مستقيم نياز و متقابالً افزايش توانايى      تأمين

  .باشد توسط خود افراد وابسته مى
 و با ايجاد سياست كارگسترى، سازوكارى غيرحمايتى است: و ـ سياست كارگسترى 

شود و به معنـاى ارائـه          نياز توسط خود او فراهم مى      تأمينى اشتغال فرد، امكان     ها    هزمين
  .خدمات رفاهى به شرط انجام تعهدات معين است

رسيدگى به حقوق افراد با اسـتفاده از سيـستم جـامع    : ز ـ سياست نيازمنديابى فعال 
  . روشهاى تحقيرآميزآمارى و اطالعاتى و تأكيد بر كرامت انسانى و نفى

، مؤسسات ها سازمانح ـ حقوق افراد عضو و تحت پوشش در قبال تعهدات قانونى  
اى اين نظام تحت ضمانت دولت خواهد بود و دولت مكلف اسـت                بيمه هاي  صندوقو  

  .تمهيدات مالى، اعتبارى و ساختارى الزم در اين زمينه را اتخاذ نمايد
ها در قبال افراد عضو و تحـت پوشـش براسـاس     اى صندوق ط ـ ارائه تعهدات بيمه 

و با تنظـيم    ) سنوات و ميزان پرداخت حق بيمه     (قاعده عدالت و تناسب ميزان مشاركت       
  .يردپذ مياى صورت   طبق محاسبات بيمهها  و خروجيها ورودي

 اجتماعى ماهيت تعهدى تأميناى نظام   بيمههاي صندوق، مؤسسات و ها سازمانى ـ  
  .ها، منحصر به دريافت تعهدات قانونى است شدگان نسبت به صندوق هداشته و حق بيم

ـ  كفايت، جامعيـت و  ( با توجه به محدوديت منابع دولت در هر سه سياست تبصره 
ى هـا    هاى خـود را در ضـمن برنامـ          ى مرحلـه  هـا   سياست، دولت موظف است     )فراگيرى

  .توسعه كشور منظور نمايد

  اى ى يارانهها سياستاصول و 

ى هـا   سياسـت اى در چارچوب قانون و براسـاس          ى يارانه ها  سياستاتخاذ  ـ    10ماده  
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، بـا اسـتفاده از نظامهـاى اطالعـاتى جـامع و             ها    هكلى نظام به منظور هدفمند كردن ياران      
گيرد به نحوى كـه   منسجم كشور مانند طرح كد ملى و يا نظام مالياتى كشور صورت مى     

درآمد كاهش يافته و يا حذف گـردد و ميـزان           ى پر ها  هبه تدريج يارانه اعطايى به خانواد     
 تـأمين  منابع مـورد نيـاز نظـام جـامع           تأمينى پردرآمد براى    ها    هيارانه اعطايى به خانواد   

  .اجتماعى منظور خواهد شد
 فصل سوم ـ تشكيالت  

 اجتماعى و جهت اجراى ايـن قـانون،         تأميندر راستاى تحقق نظام جامع      ـ    11ماده  
  .گردد  اجتماعى تشكيل مىينتأموزارت رفاه و 

 اجتمـاعى اعـم از منـابع عمـومى و           تـأمين هرگونه استفاده از منابع نظـام         ـ1تبصره  
ى اجرايـى دولتـى،     هـا     هدسـتگا اى، حمايتى و امـدادى بـراى          ى بيمه ها    هحوز در   ها    هياران

عمومى، صندوقها و نهادهاى غيردولتى، خارج از قلمرو اين نظـام تحـت هـر عنـوان و                  
ى هر منظور ممنوع است و استفاده از اين منابع مستلزم پـذيرش نظـارت و راهبـرى                  برا

  . اجتماعى استتأمينكالن وزارت رفاه و 
ى مصوب وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـكى در             ها  خط مشى   ـ2تبصره  

بندى خـدمات درمـانى و سـامانه ارجـاع بـراى              ى امور بهداشتى، درمانى، سطح    ها    هزمين
  .باشد  اجتماعى و قلمروهاى آن الزم االجراء مىتأمينه و وزارت رفا
دولت مكلف است تا پايان برنامـه سـوم توسـعه اقتـصادى، اجتمـاعى و                  ـ3تبصره  

فرهنگى جمهورى اسالمى ايران جهت ادغام دو وزارتخانه موجود اقـدامات قـانونى را              
  .معمول دارد

  :ى به ترتيب ذيل خواهد بود اجتماعتأميناركان چهارگانه نظام جامع ـ  12ماده 
  . اجتماعىتأمينـ شوراى عالى رفاه و 1
  . اجتماعىتأمينـ وزارت رفاه و 2
 اصـلى هـر يـك از قلمروهـاى          هـاي   صـندوق ، مؤسـسات و     هـا   سـازمان ـ نهادها،   3

امـور  «و  » امـور حمـايتى   «،  »ى خـدمات درمـانى    هـا     هبيمـ «،  »ى اجتماعى ها    هبيم«
ندهى منابع اين نظام اعم از منـابع عمـومى و           كه وظيفه مديريت و ساما    » امدادى

ى تخصيصى از سوى وزارتخانه و نيز منابع حاصل از مشاركت شـركاى             ها    هياران
اجتماعى خود را داشته و يـا تـصدى وظـايف اجرايـى در قلمروهـاى مختلـف                  
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ى خدمات درمانى، امور حمايتى و امور امدادى را بـه           ها    هى اجتماعى، بيم  ها    هبيم
  .از سوى دولت بر عهده دارندنمايندگى 

هـا و    ها، دهداري  ى بيمه تجارى، شهرداري   ها  شركتشامل  : ـ مؤسسات كارگزارى  4
هـاى   هـاى سـاختارى در قالـب بانـك، صـندوق، شـركت و بنگـاه                ساير ظرفيت 

خدماتى و نهادهاى خيريه و مدنى است كه در سطح كارگزار اجرايى نظام جامع              
ى منعقـده فعاليـت خواهنـد       هـا     هها و تفاهم نامـ     اجتماعى در قالب قرارداد    تأمين
  .داشت

 اصـلى فعـال در قلمروهـاى        هـاي   صندوق، مؤسسات و    ها  سازماننهادها،    ـ1تبصره  
گرى خـود در زمينـه       اى، حمايتى و امدادى اين نظام مكلفند امور اجرايى و تصدى            بيمه

ايى كه ضـوابط آن  توليد و ارائه خدمات و تعهدات قانونى مربوط را به موجب قرارداده           
 اجتماعى تعيين خواهد شـد بـه        تأمينا پيشنهاد وزارت و تصويب شوراى عالى رفاه و          ب

  .مؤسسات كارگزارى محول نمايند
اى كليـه عنـاوين تـشكيالتى و سـازمانى            با توجه بـه ماهيـت امـور بيمـه           ـ2تبصره  

ـ   » صـندوق «نهادهاى فعال در قلمروهاى بيمه اجتماعى و درمانى به           ام خواهنـد   تغييـر ن
  .يافت

يى كه خانواده معظم شـهدا، اسـرا، مفقـودين، جانبـازان و             ها    هدستگاكليه    ـ3تبصره  
انـد براسـاس نامـه        ايثارگران انقالب اسالمى و جنگ تحميلى را تحت پوشش قرار داده          

گـردد    مقام معظم رهبرى به رياست جمهورى در يك نهاد ادغام مى   18/11/1381مورخ  
هـا و امكانـات بنيـاد         مالكيـت  ،هـا   مقام رهبرى، كليه اموال و دارايـى       تأييدو در صورت    

، مالكيتهـا و    ها  اموال، دارايى %) 50(شهيد، ستاد رسيدگى به امور آزادگان و پنجاه درصد          
 هـا   يابد و منابع ناشى از دارائى       مى امكانات بنياد مستضعفان و جانبازان به اين نهاد انتقال        

 رسيدگى به امور شـهدا و ايثـارگران در چـارچوب نظـام     و مالكيتهاى فوق صرفاً جهت  
  . اجتماعى هزينه خواهد شدتأمين

ى هـا   سياسـت به منظـور همـاهنگى      :  اجتماعى تأمينشوراى عالى رفاه و     ـ    13ماده  
ى اشتغال، آموزش و پرورش، تربيـت بـدنى، مـسكن، بهداشـت و              ها    هحوزاجتماعى در   

 تـأمين  اجتمـاعى شـوراى عـالى رفـاه و           ينتـأم درمان و ساير بخشهاى مرتبط با حوزه        
 اجتمـاعى تـشكيل     تـأمين اجتماعى به رياست رئـيس جمهـور و دبيـرى وزيـر رفـاه و                
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باشد و تـصميمات       اجتماعى مستقر مى   تأميندبيرخانه شورا در وزارت رفاه و       . گردد  مى
 رئيس جمهور، مناط اعتبـار      تأييدشوراى عالى با تصويب وزراى عضو شوراى مزبور و          

   1.اهد بودخو
  :باشد  اجتماعى به شرح زير مىتأمينتركيب شوراى عالى رفاه و ـ  14ماده 
  )رئيس شورا(رئيس جمهور ) الف
  )دبير شورا( اجتماعى تأمينوزير رفاه و ) ب
  .ريزى كشور رئيس سازمان مديريت و برنامه) ج
  .وزير كشور) د
  . وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى)  ه
  . و پرورشوزير آموزش) و
  .وزير مسكن و شهرسازى) ز
  .وزير كار و امور اجتماعى) ح
  .وزير دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح) ط
  .وزير امور اقتصادى و دارايى) ى
سه نفر نماينده مجلـس شـوراى اسـالمى از كميـسيونهاى بهداشـت و درمـان،                 ) ك

مى بـه عنـوان     اجتماعى و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شـوراى اسـال             
  .ناظر

  ـ وزير كشاورزي5
  2سرپرست كميته اماد امام خميني) م

  .باشد  اجتماعى به شرح زير مىتأمينوظايف شوراى عالى رفاه و ـ  15ماده 
  .ى اجتماعىها سياستهماهنگى ) الف
  .تعامل با شوراى اقتصاد و ساير شوراهاى فرابخشى براى حل مسائل اجتماعى) ب

پيـشنهاد آن    واجتماعى  تأمين ى كالن رفاه وها سياست تأييدو ج ـ بررسى، اصالح  
  ى كلى نظامها سياستبه هيأت وزيران با رعايت 

                                                 
 .است رسيده تصويب به13/8/1383 تاريخ در عىاجتما تأمين و رفاه عالى شوراى داخلى نامه آيين ـ1
 وزيـر  15/2/1387قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مـصوب   ) 14(به موجب قانون اصالح ماده       ـ2

 .اند اضافه گرديده) 14(جهاد كشاورزي و سرپرست كميته امداد امام خميني به عضويت در تركيب ماده 
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 درقالــب اجتمــاعى  تــأمين  بودجــه ســاالنه رفــاه وتأييــدد ـ بررســى، اصــالح و   
  اى كشور و پيشنهاد آن به هيأت وزيران ى عمومى و بودجهها سياست
ى هـا  گـذارى   مـديريت وجـوه، ذخـاير وسـرمايه     ـ پيـشنهاد ضـوابط كلـى نحـوه       ه
 فعـال در قلمروهـاى      هـاي   صـندوق  و   هـا   سازمانى اجرايى، دولتى وعمومى،     ها    هدستگا

  ...  اجتماعى با تصويب هيأت وزيرانتأمينمختلف نظام 
ـ  نـصاب تـصميمات و    اداره جلسات، حد نامه مربوط به نحوه تشكيل و آيين تبصره 

 تـأمين  توسـط وزارت رفـاه و        اجتمـاعى     تأمين عالى رفاه و   ساير امور مربوط به شوراى    
  .اجتماعى تهيه وبه تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

تحقـق   اجراى وظايف مـصرح در فـصل اول و         به منظور نيل به اهداف و     ـ    16ماده  
اختيـارات و مـسئوليتهاى       ى مصرح در فصل دوم ايـن قـانون، اهـم          ها  سياست اصول و 

  :گردد  به شرح ذيل تعيين مىاجتماعى  تأمينوزارت رفاه و 
بـسط   كفايـت نظـام و   الف ـ زمينه سازى براى تحقق اصول فراگيـرى، جامعيـت و   

در چارچوب طرح جامع امداد و نجـات        (امدادى كشور    اى، حمايتى و    هاى بيمه  پوشش
  ).كشور

ى هـا   هبرنامـ   بـا اجتماعى  تأمينى نظام جامع ها  هتعامل برنام ب ـ ايجاد هماهنگى و 
ســاير  پــرورش، مــسكن و درمــان، آمــوزش و جــامع قلمروهــاى اشــتغال، بهداشــت و

  .هاى مرتبط بخش
  واجتمـاعى   تـأمين تدوين راهبردهـاى اساسـى نظـام جـامع      گذارى و ج ـ سياست 

  . كفايت روزآمد نظام تدوين معيارهاى جامعيت و
 تـأمين  جـامع  گانـه نظـام   ى اجرايى قلمروهـاى سـه  ها  هد ـ ايجاد هماهنگى در برنام 

  .اجتماعى 
نياز بـراى   ى موردها  و دستورالعملها  هنام نويس لوايح و آيين تدوين پيش  ـ تهيه و   ه

پيشنهاد آن بـه مراجـع        و اجتماعى    تأمينى نظام جامع    ها  سياستاصول   تحقق اهداف و  
  .تصويب  وتأييدربط براى  ذي

ى هـا   هى اجتمـاعى، بيمـ  ها  هقلمروهاى بيم و ـ تنظيم كالن بودجه عمومى دولت در 
پيشنهاد آن بـه شـوراى عـالى رفـاه و            امدادى كشور و   حمايتى و  خدمات درمانى، امور  

  . اجتماعىتأمين
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 اجتمـاعى بـه     تـأمين زـ مديريت منابع و مصارف و تنظيم بودجه تلفيقى نظام جامع            
ف منظور متعادل سازى اعتبارات و تخصيص بهينه منابع به مصارف در قلمروهاى مختل            

  . اجتماعىتأميننظام 
 و اجتمـاعى   تـأمين ارزشيابى كاركردهاى نظام جامع  نظام نظارت و ح ـ سازماندهى 

  . اجتماعىتأمينتنظيم و ارائه گزارشهاى مربوطه به شوراى عالى رفاه و 
دهـى آن   جهت ى اجتماعى وها  هط ـ ساماندهى ومديريت اجرايى نظام هدفمند ياران 

  .اشتغال رويكرد خوداتكايى و ى نيازمند باها  هبه سوى افراد وخانواد
االمكـان برخـوردارى از    اى كـه حتـي   تنظيم كاركردهاى نظام به گونه ى ـ طراحى و 

ى هـا     هكليه افراد به ويژه افراد نيازمند از طريق شبك          و حمايت از   اجتماعى    تأمينمزاياى  
  .اى صورت پذيرد بيمه

منـابع و  (مينـان از ثبـات وضـعيت مـالى     ارزيابى مستمر به منظور اط ك ـ بررسى و 
 اجتماعى براى اجراى تعهدات جارى وآتى و        تأمينقلمروهاى كاركردى نظام    ) مصارف

  .ربط ارائه گزارشهاى الزم به مراجع ذي
مشاركت بيشتر نهادهاى خيريه، وقف و مدنى در  ل ـ ايجاد زمينه گسترش حضور و

  .اجتماعى  تأمينى حمايتى و امدادى نظام جامع ها  هحوز
 آورى و  بـه منظـور جمـع   اجتمـاعى   تـأمين م ـ تشكيل پايگاه اطالعاتى نظام جـامع   

اى، حمـايتى     ى بيمـه  ها    هحوزربط در    ى ذي ها  تعيين شاخص  پردازش اطالعات مربوط و   
  .وامدادى

  .هاى كاربردى ن ـ انجام پژوهش
همچنين  م ونياز نظا استانداردهاى مورد تدوين تعاريف، اصطالحات و س ـ تهيه و 
  . اجتماعىتأمينبه روزرسانى آنها با تصويب شوراى عالى رفاه و  اعمال تغييرات و

ـ  سـه قلمـرو نظـام     هـر  سازماندهى شوراهاى تخصصى و راهبـردى الزم در  تبصره 
اى خواهد بود كه به تـصويب هيـأت وزيـران             نامه   به موجب آيين   اجتماعى    تأمينجامع  

  .رسد مي
ـ 17ماده   مكلف است حداكثر ظرف مدت يك سـال  اجتماعى  تأمين و وزارت رفاه 

ى هـا     هدسـتگا ى كليـه    ها    هاصالح اساسنام  ازتاريخ تصويب اين قانون نسبت به بررسى و       
اى، حمـايتى و      قلمروهاى بيمـه  ر  عمومى فعال د   ا و نهادهاى دولتى و    ه اجرايى، صندوق 
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يى كـه   هـا     هدستگاير  نظام و سا  ) نجات كشور  در چارچوب طرح جامع امداد و     (امدادى  
 شـوراى عـالى     تأييدنام است، اقدام و مراتب را پس از          شمول قانون برآنها مستلزم ذكر    

 به تصويب هيأت وزيران برسـاند، اسـتفاده از اعتبـارات عمـومى     اجتماعى    تأمينرفاه و   
اصالح آن بخـش    . ، صندوقها و نهادهاى مصوب جديد مجاز خواهد بود        ها    هدستگابراى  

باشد، بايد بـه ترتيبـى صـورت          الذكر مى    كه مربوط به اركان نهادهاى فوق      ها    هاماز اساسن 
  :پذيرد كه تركيب كلى اركان آنها به صورت زير باشد
  :الف ـ شورا يا مجمع و يا هيأت امنا باشرايط زير

 شوراى تأييد اجتماعى و تأمينعالوه يك اعضاء با پيشنهاد وزير رفاه و  ه  ـ نصف ب  1
  . اجتماعى و تصويب هيأت وزيران انتخاب خواهند شدتأمينعالى رفاه و 

خـدمت گيرنـدگان    «ـ مابقى اعضا به تناسب تعـداد افـراد تحـت پوشـش توسـط                2
رسـد،    اى كه به تصويب هيأت وزيران مي        نامه  آنها براساس آيين  » متشكل و سازمان يافته   

ن هـاى رسـمى موصـوف و تـا زمـا           تعيين خواهند شد ودرصورت عدم وجـود تـشكل        
 اجتمـاعى انتخـاب     تـأمين گيرى آنها، اعضاى مزبور از سوى شوراى عالى رفـاه و              شكل

  .خواهند شد
ـ   اًيـا مجتمعـ  اً مواردى كه براى كاركنان يك يا چند دستگاه اجرايى منفرد در تبصره 

مقامات آن دستگاه يـا     طرف باالترين مقام يا    اى الزم باشد، دونفر از      صندوق خاص بيمه  
  . به عنوان ناظر درجلسات شورا يا مجمع يا هيأت امنا شركت خواهند كردها  هدستگا

هفـت نفـر داراى تخـصص و تجـارب مختلـف       مركب از پنج يا: ب ـ هيأت مديره 
باشد كه از سوى شورا يا مجمـع ويـا هيـأت امنـاى مربوطـه بـراى مـدت          نياز مى  مورد

ب خواهنـد شـد و      انتخا) بدون پذيرش مسئوليت اجرايى   (چهارسال به صورت موظف     
ميان خود يك نفر را به عنوان رئيس هيـأت مـديره             از انتخاب مجدد آنها بالمانع بوده و     

  .تعيين خواهند نمود
فردى خارج از مجمع و هيأت مديره كه به پيشنهاد هيـأت مـديره و   : ج ـ مديرعامل 

سـال انتخـاب خواهـد       تصويب شورا يا مجمع يا هيأت امناى مربوطه براى مدت چهار          
  .باشد انتخاب مجدد وى بالمانع مى د وش

ها و تجارب مختلف مورد نيـاز        مركب از سه نفر داراى تخصص     :  هيأت نظارت  -د  
كه از سوى شورا يا مجمع و يا هيأت امناى مربوطه بـراى مـدت چهـار سـال انتخـاب                     
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وظـايف بـازرس قـانونى بـه عهـده      (باشـد   خواهند شد و انتخاب مجدد آنها بالمانع مى 
حسابرسى بوده كه گزارش خود را به هيأت نظارت جهت بررسى و اظهـارنظر              سازمان  

  ).ارائه خواهد نمود
كليـه سـطوح اركـان فـوق، داشـتن حـداقل مـدرك                شـرط عـضويت در     ـ1تبصره  

ى مـديريت، حـسابدارى،     هـا     هكارشناسى ارشد با پنج سال سابقه كار تخصصى در رشـت          
انتصاب افراد مزبـور پـس    كى خواهد بود وبيمه، مالى، اقتصاد، انفورماتيك و گروه پزش      

  .باشد ريزى كشور نافذ مى  احراز شرايط سمت از سوى سازمان مديريت وبرنامهتأييداز 
ى اجرايى دولتى و عمومى،     ها    هدستگاكليه مسئوليتها و اختيارات مربوط به        ـ2تبصره  
ام، از وزراء   اى، حمـايتى وامـدادى نظـ        ى بيمـه  هـا     هحـوز ها و نهادهاى فعال در       صندوق

 تفـويض   اجتمـاعى     تـأمين به وزيـر رفـاه و      مربوطه يا باالترين مقام مسئول آنها سلب و       
اين امر شامل عضويت و يا رياست شوراها، مجامع و هيأتهاى امنـاء نهادهـاى      . گردد  مى

هاى فرعى واصلى دولـت، شـوراهاى عـالى فرابخـشى و مجـامع               موصوف و كميسيون  
  .باشد المللى مرتبط نيز مى بين

ـ 18ماده  و همچنـين  ) ره( اعمال اين قانون در ارتباط با كميته امـداد امـام خمينـى     
  .باشد امور مرتبط با نيروهاى مسلح منوط به اذن مقام رهبرى مى

ى اجتمـاعى،  ها  هبيم از تاريخ تصويب اين قانون، آن قسمت از قوانين امور ـ  19ماده  
االثـر    باشـد ملغـي     اين قانون مى    كه مغاير با   امدادى بيمه خدمات درمانى، امورحمايتى و    

  .گردد مى
ويك تبصره در جلسه علنـى روز دوشـنبه           اليحه فوق مشتمل بر نوزده ماده و بيست       

و يكم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصدوهشتادو سه مجلس شوراى اسـالمى              مورخ بيست 
  . شوراى نگهبان رسيده استتأييد به 9/3/1383تصويب و در تاريخ 

  فرهنگي   قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي واز  - 76
  )11/6/1383( مصوب جمهوري اسالمي ايران

   ارتقاء سالمت و بهبود كيفيت زندگي-فصل هفتم   

گـذاري،   دولت موظف است به منظور نهادينه كـردن مـديريت، سياسـت        - 84ماده    
 سـبد   تـأمين  تغذيـه در كـشور،       امنيت غـذا و   : هماهنگي اين قلمرو از جمله      ارزشيابي و 
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كاهش بيماريهاي ناشي از سوء تغذيه و گسترش سـالمت همگـاني در               مطلوب غذايي و  
  :عمل آورد را به ي ذيلها كشور، اقدام

» تغذيه  شوراي غذا و    «با ادغام   » شوراي عالي سالمت و امنيت غذائي       « تشكيل   -الف    
  .پس از طي مراحل قانوني» شوراي عالي سالمت «و 

  ي آموزشـي الزم بـه منظـور ارتقـاء فرهنـگ و سـواد              هـا     ه تهيه و اجراي برنام    - ب
  .اي جامعه تغذيه

  هـاي اجرائـي مكلفنـد در       سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران و دسـتگاه           
 تدوين و اجراي برنامه جامع ياد شده بـا وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـكي         

  .ضر به سالمتي خودداري نمايندهمكاري و از تبليغ كاالهاي م 
 ،تـأمين اي الزم بـراي توليـد،          تخصيص منابع اعتباري، تسهيالت بانكي و يارانه       -ج  

جهت دستيابي به سـبد مطلـوب غـذائي و اختـصاص             توزيع و مصرف مواد غذائي، در       
الزم براي شروع و تدارك براي ترويج غذاي سالم در قالـب ميـان وعـده غـذايي                    منابع
  .و همچنين كمك غذايي براي اقشار نيازمند  زانآمو دانش

  :يها  ه تهيه و اجراي برنام-د  
  . ايمني غذا- 1
  . كاهش ضايعات مواد غذايي از توليد به مصرف- 2

دولت موظف است ظرف مدت شش ماه پـس از تـصويب ايـن قـانون،                - 85ماده    
كننـده سـالمتي را    ارتقاء سالمت آحاد جامعه و كاهش مخاطرات تهديـد   اليحه حفظ و 

  :ذيل تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسالمي ارائه كند  مشتمل بر نكات
  خيـز  طريـق شناسـائي نقـاط و محورهـاي حادثـه         كاهش حوادث حمل و نقل، از      -

تا %) 50( و راههاي مواصالتي و كاهش نقاط مذكور به ميزان پنجاه درصد             ها    هجاد
  .برنامه چهارم  پايان

  . رعايت اصول ايمني و مقررات راهنمايي و رانندگي تأكيد بر-
كـشور     ساماندهي و تكميل شبكه فوريتهاي پزشكي پيش بيمارستاني و بيمارستاني          -

%) 50(و كاهش مرگ و مير ناشي از حوادث حمل و نقل به ميزان پنجـاه درصـد                  
  .پايان برنامه چهارم تا

و   نـساني ا ستانداردهاي مهندسي ارتقاء طرح ايمني وسائط نقليه موتوري و اعمال ا   -
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  .ايمني الزم
  ي هوا، آب، خـاك،    ها    ه كاهش مخاطرات تهديدكننده سالمتي در محيط كار، آاليند        -

محصوالت كشاورزي و دامي و تعريف مصاديق، ميزان و نحوه تعيـين و وصـول               
  .جرائم جبراني و چگونگي مصرف منابع حاصله  عوارض و

ربـط    هـاي ذي   رمان و آمـوزش پزشـكي و دسـتگاه        وزارت بهداشت، د     -  86ماده   
سـال اول برنامـه چهـارم توسـعه اقتـصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي                  مكلفند تـا پايـان    

اقدامات الزم را جهت كاهش خطرات و زيانهـاي فـردي و               جمهوري اسالمي ايران،  
درمان بيماري ايدز و نيز كـاهش بـار بيماريهـاي روانـي        اجتماعي اعتياد، پيشگيري و   

  .ول داردمعم
وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـكي موظـف اسـت بـه منظـور                   – 87ماده  

حضور مؤثر در بازارهاي جهاني و تبديل جمهوري اسالمي ايـران بـه               سازي براي   زمينه
هاي راهبردي تجاري،    سالمت و پزشكي منطقه، درچارچوب سياست        مركز رفع نيازهاي  
ها، عرضه و بازاريابي خـدمات سـالمت و      ائيخصوص معرفي توان   در   تسهيالت الزم را  

ي پزشكي و داروئي ارائه نمايـد، بـه       ها    هتوليدات، تجهيزات و فرآورد      آموزش پزشكي و  
حاصل از صادرات خدمات و توليدات مزبور معـادل سـي درصـد                نحوي كه مقدار ارز   

  . باشدبخش بهداشت و درمان، در پايان سال پاياني برنامه چهارم مصارف ارزي%) 30(
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است به منظور ارتقاء              - 88ماده    

وري و    كيفيت خدمات سالمت و تعالي عملكـرد خـدمات بـاليني، افـزايش بهـره                مستمر
  :بهينه از امكانات بهداشتي و درماني كشور، اقدامهاي ذيل را انجام دهد  استفاده

و    استانداردها و شاخصهاي بهبود كيفيت خدمات      تدوين، نظارت و ارزشيابي      -الف    
  .بنـــدي بيمارســـتانها براســـاس الگـــوي ارتقـــاي عملكـــرد بـــاليني  اصـــالح رتبـــه

ساختار   مدار نمودن واحدهاي بهداشتي، درماني، ازطريق اصالح فرآيندها و           مشتري -ب  
ازجملــه اصــالح نظــام حــسابداري، پرداخــت مبتنــي بــر        (مــديريت اقتــصادي  

  ).ريزي عملياتي هبودج عملكرد،
امنائي   هيأت  ي علوم پزشكي، به صورت    ها    هدانشگا اداره بيمارستانهاي پيشنهادي     -ج  

 -اداري    كارگيري نيروي انساني و     و يا شركتي و تفويض اختيارات مديريت، جذب و به         
  .ي مصوبها  همالي به آنها در چارچوب تعرف
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ــتانها از-د   ــك بيمارس ــي و    تفكي ــاي آموزش ــر تخته ــرنظ ــال  غي ــي و اعم آموزش
  .اعتباري و نيروي انساني براساس آن  هاي شاخص

  . طراحي و استقرار نظام جامع اطالعات سالمت شهروندان ايراني-هـ  
وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـكي مكلـف اسـت بـه منظـور                    -89ماده    

سـب بـا   مردم به خدمات بهداشـتي، درمـاني و منطقـي نمـودن آن متنا       دسترسي عادالنه 
كشور، نظام ارائه حداقل اسـتاندارد خـدمات بهداشـتي، درمـاني              نيازها در نقاط مختلف   

ايجاد، توسعه و تجهيز يـا تغييـر در         . بندي خدمات طراحي نمايد     سطح  كشور را مبتني بر   
درماني كشور و همچنين اختصاص نيروي انـساني جهـت ارائـه               هاي پزشكي و   ظرفيت

احداث، ايجـاد و    . دمات درماني كشور انجام خواهد شد     بندي خ   سطح  خدمات، مطابق با  
اين قـانون   ) 160(هاي موضوع ماده     بهداشتي و درماني توسط دستگاه       توسعه واحدهاي 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تـصويب          تأييدصرفاً با     و نيروهاي مسلح،  
  . خواهد بودپذير امكان  هيأت وزيران

 طبــق مقــررات) H.S.E( ايمنــي محــيط كــار خــصوص واحــدهاي ســالمت و در 
  .ربط عمل خواهد شد اختصاصي ذي 

گـذاري    مفاد اين ماده شامل خدمات بهداشتي درماني كه از طريـق سـرمايه             -تبصره    
  .باشد گردد، نمي اداره بخش خصوصي انجام مي و

به منظور ارتقاء عدالت توزيعي در دسترسي عادالنـه مـردم بـه خـدمات                  - 90ماده    
پـذير از   درآمـد و آسـيب     جهـت كـاهش سـهم خانوارهـاي كـم          درماني و در    داشتي و به

درماني آنها، توزيع منابع و امكانات بهداشـتي و درمـاني بايـد بـه          ي بهداشتي و  ها    ههزين
%) 90(بـه نـود درصـد       » شاخص مشاركت عادالنه مالي مـردم       « نحوي صورت گيرد كه   

افزايش نيابـد   %) 30(المت حداكثر از سي درصد      ي س ها    ههزين  ارتقاء يابد و سهم مردم از     
%) 1(ي غيرقابل تحمل سالمت به يك درصد        ها    هپذير از هزين    آسيب   و ميزان خانوارهاي  

بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است با مشاركت سازمان   وزارت. كاهش يابد 
 تـأمين م در   نامه چگونگي متعادل نمـودن سـهم مـرد          ريزي كشور آئين    برنامه   مديريت و 

درمان براي تحقق اهداف مـذكور را ظـرف مـدت شـش مـاه پـس از                   و   منابع بهداشت 
  .تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايدبراي   تصويب اين قانون تهيه و

به منظور افزايش اثربخش نظام ارائه خدمات سالمت در كشور و تقويـت                -91ماده    
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ــعه ــدام    و توس ــاني، اق ــدمات درم ــه خ ــام بيم ــاي نظ ــد  ه ــد ش ــام خواه ــل انج   : ذي

 ي بيمه تجاري و غيرتجاري صرفاً بـا رعايـت قـوانين و مقـررات              ها  شركت كليه   -الف    
  .باشند شوراي عالي بيمه خدمات درماني مجاز به ارائه خدمات بيمه پايه و مكمل مي 

   تا پايان برنامه چهارم شوراي عالي بيمه خدمات درماني تمهيدات الزم جهـت             -ب  
  .ه سالمت با محوريت پزشكي خانواده و نظام ارجاع را فراهم نمايداستقرار بيم

 مندي از خـدمات بهداشـتي درمـاني، خـدمات           منظور تعميم عدالت در بهره        به –ج  
  .شود بيمه پايه درماني روستائيان عشايري، معادل مناطق شهري تعريف و اجرا مي 

 نامـه بـراي پوشـش       يمـه  كليه اتباع خارجي مقيم كشور موظـف بـه دارا بـودن ب             -د    
  .باشند حوادث و بيماريهاي احتمالي در مدت اقامت در ايران مي 

چهارم   ي سنواتي در طول برنامهها  هي خدمات درماني در بودجها  ه اعتبار بيمتأمين -هـ  
  .رسد براساس سرانه واقعي خواهد بود كه ساالنه به تصويب هيأت دولت مي

 ده توسط وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـكي           نامه اجرائي اين ما      آئين -و    
  .ظرف مدت سه ماه از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است نسبت به درمـان               -92ماده    
بدون قيد و شرط مصدومين حـوادث و سـوانح راننـدگي، در مراكـز خـدمات                فوري و 

  .درماني اقدام كند  داشتي وبه
حــق %) 10( منــابع الزم بــراي ارائــه خــدمات فــوق، ده درصــد تــأمينبــه منظــور  
  ي بيمه تجاري وصول و به حـساب       ها  شركتشخص ثالث، سرنشين و مازاد توسط         بيمه

داري كـل     درآمدهاي اختصاصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نـزد خزانـه           
اي و رانندگي از محـل        ي درمان كليه مصدومان ترافيكي، جاده     ها   هگردد و هزين    مي   واريز
توزيـع ايـن    . واريز شده به اين حساب و ساير منابع موجود پرداخت خواهد شد             وجوه
گر پايه توسط وزارت بهداشت، درمان        ي بيمه ها  سازمانبراساس عملكرد هر يك از        منابع

  .فتآموزش پزشكي، هر شش ماه يك بار صورت خواهد گر  و
 به منظور تنظيم بـازار دارو فهرسـت داروهـاي مجـاز همـه سـاله                 -الف     -93ماده    

ورود، عرضه و تجويز    . شود  بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعالم مي         توسط وزارت 
  .فهرست فوق ممنوع است  دارو خارج از

 اي كه فهرست آنهـا توسـط وزارت         استثناي داروهاي غيرنسخه    به  ( عرضه دارو    -ب  
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 كننـده نهـائي خـارج از        بـه مـصرف   ) شـود   هداشت، درمان و آموزش پزشكي اعالم مي      ب  
  . ممنوع استها  هداروخان 

 ي توليدكننده دارو موظفنـد    ها    ه به منظور تضمين داروهاي توليدي، كليه كارخان       -ج  
  ربط نسبت به كنترل كيفيت توليدات       كارگيري متخصصين ذي    با ايجاد كنترل كيفيت و به       

 شود با همـاهنگي     ربط اجازه داده مي     ي ذي ها    هبه اين منظور به كارخان    . ام نمايند خود اقد 
درآمـد موضـوع    %) 50(وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـكي از پنجـاه درصـد                 

قـانون لـزوم بـازآموزي و نوآمـوزي جامعـه           ) 5(مـاده   ) 2(تبصره  ) 2(اصالح بند     قانون
  .ي ساالنه استفاده كنندها  ه در قالب بودج1371,6,15مصوب  پزشكي

قانون برنامه سـوم توسـعه اقتـصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي               «) 194(ماده     -94ماده    
بـراي دوره برنامـه     » ي آن هـا     ه و اصـالحي   1379,1,17اسالمي ايـران مـصوب        جمهوري

  .گردد تنفيذ مي) 1384-1388(چهارم
   ارتقاء امنيت انساني و عدالت اجتماعي-فصل هشتم   

دولت مكلف است به منظور استقرار عدالت و ثبـات اجتمـاعي، كـاهش                 -95ماده    
هاي درآمـدي و توزيـع عادالنـه         اجتماعي و اقتصادي، كاهش فاصله دهك        هاي نابرابري

نيز كاهش فقر و محروميت و توانمندسازي فقرا، ازطريـق تخـصيص              درآمد در كشور و   
ي جامع فقرزدايي و    ها    هرداختي، برنام اي پ    اجتماعي و يارانه   تأمين كارآمد و هدفمند منابع   

محورهاي ذيل تهيه و به اجرا بگذارد و ظرف مدت شش ماه پس                عدالت اجتماعي را با   
نسبت به بازنگري مقررات و همچنين تهيـه لـوايح بـراي تحقـق                از تصويب اين قانون،   

  :هاي ذيل اقدام نمايد سياست
   فراگيري و  -، در ابعاد جامعيت      اجتماعي تأمين گسترش و تعميق نظام جامع       -الف    

  .اثربخشي
  .هاي مالياتي، با هدف باز توزيع عادالنه درآمدها  اعمال سياست-ب 
  ي توانمندسـازي متناسـب و سـاماندهي نظـام         هـا     ه تعيين خط فقر و تبيين برنام      -ج  

هاي اجتماعي، براي پوشش كامل جمعيت زير خط فقر مطلـق و خـط               خدمات حمايت 
ي اقتصادي و اجتماعي بر وضعيت خط       ها    همستمر آثار برنام     گيري و ثبت  فقر نسبي و پي   

همچنين ميزان درآمد سه دهك پائين درآمدي و شكاف فقر             فقر، جمعيت زير خط فقر،    
اقتصادي، اجتماعي به سه دهك پائين درآمدي ازطريق افـزايش             يها    هو جبران آثار برنام   
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  .قدرت خريد آنان
 انوارهاي زير خط فقر مطلق را حداكثر تا پايان سال دوم          دولت موظف است كليه خ      

 اجتماعي شناسائي   تأمينها و نهادهاي متولي نظام       برنامه به صورت كامل توسط دستگاه       
  .تحت پوشش قرار دهد  و

 هـاي اجتمـاعي    ي ويژه اشتغال، توانمندسازي جلـب مـشاركت       ها    ه طراحي برنام  -د    
هاي سـه دهـك      ي زندگي، به ويژه براي جمعيت     ها هاي شغلي و مهارت    آموزش مهارت   

  .درآمدي در كشور  پائين
فقرزدايي    يها    ه ارتقاء مشاركت نهادهاي غيردولتي و مؤسسات خيريه، در برنام         -هـ    

 ي زير خـط فقـر، در كليـه منـاطق كـشور توسـط              ها    هو شناسائي كودكان يتيم و خانواد     
 يـاد    عي، فرهنگي و اقتصادي براي افراد     اي و اعمال حمايتهاي اجتما      ي منطقه ها  مديريت  

  . اجتماعيتأمينها و نهادهاي مسؤول در نظام  شده توسط آنان و دستگاه
  غذاي سالم و كافي در راسـتاي سـبد مطلـوب غـذايي و تـضمين                تأمين امكان   -و    

ــان و     ــشي رايگ ــاني و توانبخ ــتي، درم ــدمات بهداش ــأمينخ ــت،  ت ــسكن ارزان قيم  م
از قرار گرفتن جمعيـت كمتـر از هجـده سـال تحـت پوشـش                حصول اطمينان     همچنين

رايگان براي خانوارهاي واقع در سـه دهـك پـائين درآمـدي، ازطريـق                  آموزش عمومي 
  .ها  هكارآمد منابع ياران  جابه جائي و تخصيص

از    ي اجتماعي و مددكاري، براي دفاع     ها    ه فراهم كردن حمايتهاي حقوقي، مشاور     -ز    
  .ي و اجتماعي فقراحقوق فردي، خانوادگ

اساسي     اتخاذ رويكرد توانمندسازي و مشاركت محلي، براساس الگوي نيازهاي         -ح  
نظـام     توسعه و تشخيص نياز توسط جوامع محلي براي ارائه خدمات اجتماعي، ازطريق           

  ازطريـق  –هـاي محلـي      ي عمراني كوچك، متناسب بـا ظرفيـت       ها    هانگيزشي براي پروژ  
  .طوح محلي و با جلب مشاركتهاي عمومياعمال موارد فوق در س 

 وري و درآمـد روسـتائيان و عـشاير           طراحي روشهاي الزم براي افـزايش بهـره        -ط  
ي زماني خارج از فصول كاشت و برداشت        ها    هدورهاي اشتغال به ويژه در       ايجاد فرصت   
الحـسنه توسـعه    رويكرد مشاركت روستائيان و عشاير، با حمايـت از صـندوق قـرض             با

  .روستائي و صندوق اشتغال نيازمندان  غالاشت
 تـأمين دولت مكلف است بـا توجـه بـه اسـتقرار سـازماني نظـام جـامع                     -96ماده    
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برنامه چهارم توسعه اقتـصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي جمهـوري اسـالمي                اجتماعي در 
جمعيتي، خدمـات و حمايتهـاي مالي مورد نظـر در اصـل بيـست و نهـم                  ايران؛ پوشش 

جمهوري اسالمي ايران را طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و             نـون اساسي قا) 29(
اي، حمـايتي و امـدادي بـه          مشاركت مردم، از طريق فعاليتهاي بيمه       درآمدهاي حاصل از  
  .شرح ذيل افزايش و به اجرا بگذارد صورت تدريجي و به

 و عـشاير و  ي اجتماعي با توجه خاص بـه روسـتائيان    ها    ه افزايش پوشش بيم   -الف    
ي اجتماعي  ها    هاند، به نحوي كه برنامه بيم       شهري كه تاكنون تحت پوشش نبوده        شاغلين

و عشاير، با مشاركت دولت و روسـتائيان و عـشاير پـس از تهيـه و تـصويب                     روستائيان
  .برنامه چهارم، به اجرا گذاشته شود  دولت از سال دوم

  .اني پايه خدمات درمانيجمعيتي از بيمه همگ) صددرصد ( پوشش كامل -ب 
  براي حمايت از زنان سرپرست    ) در قالب فعاليتهاي حمايتي     ( بيمه خاص    تأمين -ج  

  .سرپرست سرپرست با اولويت كودكان بي خانوار و افراد بي
  هدفمند نمودن فعاليتهاي حمـايتي جهـت توانمندسـازي افـراد تحـت پوشـش               -د    

  .اي به پوشش بيمهمؤسسات و نهادهاي حمايتي در راستاي ورود  
اي   ي بيمـه  هـا   سـازمان  اتخاذ تمهيدات الزم جهت بازپرداخت بدهي دولت بـه           -هـ    
نحوي كه ضمن جلوگيري از ايجـاد بـدهي جديـد تـا پايـان برنامـه چهـارم توسـعه                       به

ي هـا   سازماناجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، كل بدهي دولت به              اقتصادي،
  .تسويه شده باشد اي بيمه
 اتخاذ تدابير مورد نياز براي كاهش طـول دوره اسـتفاده از مقـرري بيكـاري                 - و    
جهت تنظيم بازار كار، افزايش سابقه مورد نياز براي احراز مقـرري بيمـه بيكـاري            در

برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهـوري اسـالمي              در سال اول  
  .ايران
ي جمعيتـي اميـد بـه زنـدگي و          ها   صعودي شاخص   با توجه به تغييرات و روند      -ز    
اي اجتماعي و اصـالحات منطقـي در مبـاني محاسـباتي              هاي بيمه  پايداري صندوق   لزوم
اي   دولت موظف است با استفاده از تجربه جهاني در چهـارچوب محاسـبات بيمـه                آنها،

  .الزم را معمول دارد  اقدامات
  كارگران در دو سال آخر خـدمت        در صورتي كه نرخ رشد دستمزد اعالم شده        -ح  
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هاي قبـل سـازگار نباشـد،        آنها بيش از نرخ رشد طبيعي دستمزد كارگران بوده و با سال             
 اجتماعي تأمينبر آنكه اين افزايش دستمزد به دليل ارتقاء شغلي نباشد، سازمان   مشروط
 دسـتمزد   التفاوت ميزان كسور سهم كارگران و كارفرمـا بـه نـسبت             دريافت مابه   عالوه بر 
هـاي قبـل از كارفرمـاي ذي ربـط، خـسارت وارده           دستمزد اعـالم شـده سـال        واقعي و 

تهيه و براي تصويب بـه مجلـس        خواهد بود كه توسط هيأت وزيران          اي  براساس اليحه 
  .شود مي  شوراي اسالمي تقديم

دولت مكلف است به منظـور پيـشگيري و كـاهش آسـيبهاي اجتمـاعي،                  - 97ماده  
با تأكيـد بـر پيـشگيري از          هاي اجتماعي،  طرح جامع كنترل كاهش آسيب       هنسبت به تهي  

  :مشتمل بر محورهاي ذيل اقدام نمايد  اعتياد به مواد مخدر،
 ارتقــاي ســطح بهداشــت روان، گــسترش خــدمات مــددكاري اجتمــاعي،  -الــف  

  .بنيان خانواده و توانمندسازي افراد و گروههاي در معرض آسيب تقويت
 سترش روحيه نشاط، شادابي، اميـدواري، اعتمـاد اجتمـاعي، تعميـق            بسط و گ   -ب  

  .هاي ديني و هنجارهاي اجتماعي ارزش 
 زاي اجتمـاعي در بافـت شـهري و حاشـيه            خيز و بحـران      شناسايي نقاط آسيب   -ج  

   درماني، مددكاري،  -هاي اجتماعي، خدمات بهداشتي      شهرها و تمركز بخشيدن حمايت      
 شده، با اعمال راهبرد همكـاري       ي اشتغال حمايت  ها    ه و برنام  مشاوره اجتماعي و حقوقي   

  .شده بين بخشي و سامانه مديريت آسيبهاي اجتماعي در مناطق ياد 
ي هــا  هاصــالح برنامــ:  پيــشگيري اوليــه از بــروز آســيبهاي اجتمــاعي از طريــق-د  

هـاي   هاي اجتمـاعي و ارتقـاي مهـارت        بيني آموزش   دوره آموزش عمومي و پيش      درسي
  .زندگي

 هاي اجتمـاعي بـا مـشاركت       رساني به موقع به افراد در معرض آسيب          خدمات -هـ    
  .ي غيردولتيها سازمان 

  .ديدگان اجتماعي و فراهم نمودن زمينه بازگشت آنها به جامعه  بازتواني آسيب-و  
  : تهيه طرح ملي مبارزه با مواد مخدر و روانگردان براساس محورهاي ذيل-ز  

  از اعتيــاد بــه مــواد مخــدر و قاچــاق آن بــا اســتفاده از تمــامي امكانــات و  پيــشگيري -1
  .هاي ملي توانمندي

هـاي   مهارت   در اولويت قراردادن استراتژي كاهش آسيب و خطر، كار درماني، آموزش           -2
ي هـا     هيافتـ   گيري از ساير    مدار معتادان و بهره     درماني، درمان اجتماع   زندگي سالم، روان  
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  .هاي عملي ها و برنامه ريزي جهاني در اقدامعلمي و تجارت 
  . جلوگيري از تغيير الگوي مصرف مواد مخدر به داروهاي شيميائي و صنعتي-3
ــواد مخــدر و   -4 ــه م ــاي مجرمان ــد ناشــي از فعاليته ــر عواي ــه تطهي ــوگيري از هرگون   جل

  .ها ن روانگردا 
ترانزيـت      با حمل و نقل و     هاي ملي براي مقابله     به كارگرفتن تمام امكانات و توانمندي      -5

  .مواد مخدر و همچنين عرضه و فروش آن در سراسر كشور
  .ي غيردولتي در امر پيشگيري و مبارزه با اعتيادها سازمان تقويت نقش مردم و -6

  تداوم اجراي طرح ساماندهي و توانبخـشي بيمـاران روانـي مـزمن بـا پوشـش                 -ح  
  .در پايان برنامهجمعيت هدف %) 75(حداقل هفتاد و پنج درصد  

و     تداوم اجراي طرح ساماندهي و توانبخشي سالمندان با پوشش حداقل بيست           -ط  
  .جمعيت هدف%) 25(پنج درصد 

 سرپرسـت و سرپرسـت      تهيه و تدوين طرح جـامع توانمندسـازي زنـان خـود            -ي  
هاي غيردولتي و تصويب  ربط و تشكل  و نهادهاي ذي  ها  سازمانخانوار با همكاري ساير       
  .در هيأت وزيران در شش ماهه نخست سال اول برنامه  نآ

 هـاي مردمـي و خـدمات داوطلبانـه در عرصـه             ساماندهي و توسعه مـشاركت     -ك  
 ريزي و اقدامات الزم براي حمايت از مؤسسات خيريه و غيردولتي بـا           بهزيستي و برنامه    
  .رويكرد بهبود فعاليت 

 سرپرست و زنـان سرپرسـت       ازمند و بي  ي ني ها    ه افزايش مستمري ماهيانه خانواد    -ل  
حداقل حقـوق   %) 40(هاي حمايتي بر مبناي چهل درصد        خانواده تحت پوشش دستگاه     
  .دستمزد در سال اول برنامه  و

دولت مكلف است به منظور حفظ و ارتقاي سـرمايه اجتمـاعي، ارتقـاي                - 98ماده    
هـاي   امه چهـارم اقـدام    عمومي و گسترش نهادهاي مدني، طي سال اول برن           رضايتمندي

  :ذيل را انجام دهد
  . تهيه ساز و كارهاي سنجش و ارزيابي سرمايه اجتماعي كشور-الف  

   ارائه گزارش ساالنه سرمايه اجتماعي كشور و احصاي علل و عوامل تأثيرگذار            -ب  
  .بر آن

   تصويب سازوكارهاي اجرايي الزم جهـت افـزايش سـرمايه اجتمـاعي اعـم از               -ج  
  .گرايي و وجدان فردي و اجتماعي ومي، وفاق اجتماعي، قانوناعتماد عم
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منـدي عمـومي بـه صـورت سـاالنه و انتـشار تغييـرات آن در             ارزيابي رضـايت   -د    
  .عملكرد عمومي حاكميت اثر

   تدوين و تصويب طرح جامع توانمندسازي و حمايت از حقوق زنان، در ابعاد             -هـ    
  .ربط در مراجع ذيحقوقي، اجتماعي، اقتصادي و اجراي آن 

 ، نهادهـاي غيردولتـي و     هـا   سازمان تدوين طرح جامع مشاركت و نظارت مردم،         -و    
 كردن امكان گـسترش كمـي و كيفـي          شوراهاي اسالمي در توسعه پايدار كشور و فراهم         
  .نهادهاي مدني، با اعمال سياستهاي تشويقي 

قـانون،  دولت موظف است ظرف مـدت شـش مـاه از تـصويب ايـن                   -  99ده  ما  
خـانواده معظـم      (رساني به ايثارگران      اجراي سند راهبردي خدمات     نسبت به تدوين و   

، با رويكرد توانمندسازي و بهبـود وضـعيت         )و خانواده آنان    شهدا، جانبازان، آزادگان  
ارتقـاي سـطح اجتمـاعي، درمـاني، معيـشتي و بهبـود           قيمـت،   اشتغال، مـسكن ارزان   

تثبيـت موقعيـت شـغلي آنـان اقـدام نمـوده و              وضعيت آموزشي و فرهنگي، حفـظ و      
منـابع مـالي سـند از محـل         . نمايد  بيني  سازوكار نظارت بر حسن اجراي سند را پيش       

ي هـا     هدر تمامي برنامـ   . شد   خواهد تأمينبودجه عمومي دولت و منابع داخلي نهادها        
ر تـسهيالت، ايثـارگران د      زايي اعم از جذب و استخدام و اعطـاي امتيـازات و            اشتغال

تثبيـت موقعيـت      اولويت هستند و دولت موظـف اسـت حمايتهـاي الزم در حفـظ و              
  .شغلي آنان را اعمال نمايد

 تا زمان تصويب سـند راهبـردي خـدمات رسـاني بـه         1384از ابتداي سال     -تبصره  
دولت موظـف اسـت     ) خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و خانواده آنان       (ايثارگران  

قانون برنامه سوم توسـعه اقتـصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي            ) 37(اده  م) ج(كان بند    كما
    . نمايدجمهوري اسالمي ايران را اجراء

ي هـا     هدولت موظف است به منظور ارتقاي حقوق انساني، اسـتقرار زمينـ              –100ماده    
تعالي و احساس امنيـت فـردي و اجتمـاعي در جامعـه و تربيـت نـسلي فعـال،                رشد و 

كاري، انضباط با روحيه   مند، برخوردار از وجدان يثارگر، مؤمن، رضايتا پذير،  مسؤوليت
اجتماعي، متعهد به انقالب و نظام اسالمي و شكوفايي ايران و مفتخر        تعاون و سازگاري  

را مشتمل بـر محورهـاي ذيـل تنظـيم و بـه             » منشور حقوق شهروندي    « بودن،  به ايراني 
  :برساند  ربط تصويب مراجع ذي
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  مداري و رشد فرهنگ نظم و احترام به قـانون و آئـين    رورش عمومي قانون  پ -الف    
  .شهروندي

  آزادي و صيانت از آراي مردم و تضمين آزادي، در حق انتخاب شدن و              تأمين -ب  
  .انتخاب كردن 

   هدايت فعاليتهاي سياسي، اجتماعي به سمت فرآينـدهاي قـانوني و حمايـت و              -ج  
  .تماعات قانونيها و اج تضمين امنيت فعاليت

  هاي اجتماعي در زمينـه صـيانت از         آزادي و امنيت الزم براي رشد تشكل       تأمين -د    
  .حقوق كودكان و زنان

  هاي اجتماعي و اقـوام  آميز نسبت به گروه آفرين و احترام  ترويج مفاهيم وحدت-هـ    
  .مختلف در فرهنگ ملي

  . حفظ و صيانت از حريم خصوصي افراد-و  
  .ي احساس امنيت اجتماعي در مردم و جامعه ارتقا-ز  
دولت موظف است برنامه ملي توسعه كار شايسته را بـه عنـوان گفتمـان                  -101ماده    

كـه متـضمن عـزت نفـس،        » گرايي  جانبه  سه  «كار و توسعه، براساس راهبرد        جديد عرصه 
ل بـر   آزادي و امنيت نيروي كار، همراه بـا صـيانت الزم باشـد و مـشتم                 برابري فرصتها، 

پايان سال اول برنامـه چهـارم توسـعه اقتـصادي، اجتمـاعي و                 محورهاي ذيل تهيه و تا    
  .ايران تقديم مجلس شواي اسالمي بنمايد  فرهنگي جمهوري اسالمي

 آزادي انجمنها و حمايت از حق تشكلهاي مـدني روابـط         ( حقوق بنيادين كار     -الف    
 مزدها براي زن و مرد در مقابل كـار         جمعي، تساوي   كار، حق سازماندهي و مذاكره دسته       

ارزش، منع تبعيض در اشتغال و حرفه، رعايـت حـداقل سـن كـار، ممنوعيـت كـار                     هم
  ).رعايت حداقل مزد متناسب با حداقل معيشت كودك،
 )نهادهاي مدني روابط كـار      ( گفت و گوي اجتماعي دولت و شركاي اجتماعي          -ب  

 ي روابط صنعتي و روابـط كـار، نقـش شـركاي           ارتقاي سرمايه انساني و اجتماعي، ارتقا       
  سـه   جمعي، تشكيل شوراي زني جمعي، انعقاد پيمانهاي دسته     اجتماعي، مذاكرات و چانه     

 جانبه در روابط كار، اصالحات سـاختاري،        هاي سه  جانبه مشاوره ملي، گسترش مكانيزم    
  .هاي مدني روابط كار ترويج گفت و گوي اجتماعي و تقويت تشكل 

  اجتماعي، بيمه بيكاري، ايجاد توسـعه و       تأمين (هاي اجتماعي    ترش حمايت  گس -ج  
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 هاي اجتماعي از شاغلين بـازار كـار غيررسـمي،          ساز و كارهاي جبراني، حمايت      تقويت  
 ها براي زنان و مردان و توانمندسازي زنان از طريق          توانبخشي معلولين و برابري فرصت      
  ).هاي شغلي مناسب دستيابي به فرصت 

  . حق پيگيري حقوق صنفي و مدني كارگري-د  
تغييـر    ( اجتمـاعي و روابـط كـار         تـأمين  اصالح و بازنگري قوانين و مقـررات         -هـ    
دولـت، كـارگر و       «جانبـه     كار سه  و  اجتماعي و روابط كار براساس ساز      تأمينقوانين    در

  ).منظور تعامل و انعطاف بيشتر در بازار كار  به» كارفرما
 سـازي بـراي اشـتغال در واحـدهاي كوچـك و متوسـط،               ظرفيت  (ل مولد    اشتغا -و    

 گيـري اشـتغال،     ريزي آموزشي با جهت     دار و معطوف به اشتغال، برنامه       آموزشهاي هدف   
كـار، ارتبـاط و     ي و تجزيـه و تحليـل اطالعـات بازار         آور  آموزشهاي كـارآفريني، جمـع      

هـاي   ري، توسـعه آمـوزش    كامل آموزش و اشتغال رفع موانع بيكـاري سـاختا           همبستگي
  ).اي معطوف به نياز بازار كار حرفه مهارتي فني و

اسـتانداردها    اصالح قوانين و مقررات در جهت انطباق قوانين و مقررات ملي با            -ز    
  المللي، كنسولي، تحوالت جهاني كـار و امحـاي تبعـيض در همـه               ي بين ها    هنام  مقاوله   و

  .روابط كار و اشتغالي اجتماعي به ويژه در عرصه ها  هعرص
  . اتخاذ تدابير الزم براي اعزام نيروي كار به خارج از كشور-ح 

دولت موظف است برنامه توسعه بخش تعاوني را بـا رويكـرد اسـتفاده        - 102ماده    
هـاي بخـش تعـاوني، در اسـتقرار عـدالت اجتمـاعي و توزيـع عادالنـه                   قابليت  مؤثر از 

ي كوچـك،  هـا   هها، از طريق تجميع سرماي گذاري  سرمايهمنابع الزم براي     تأميندرآمدها،  
قانون اساسي جمهوري اسـالمي ايـران، افـزايش     ) 43(چهل و سوم      اصل) 2(اجراي بند   

هاي  هاي اقتصادي متوسط و كوچك، كاهش تصدي       توانمندسازي بنگاه    قدرت رقابتي و  
اقتصادي مـشتمل   هاي   مالكيت و توسعه مشاركت عامه مردم در فعاليت          دولتي، گسترش 

  . تقديم مجلس شوراي اسالمي نمايد1383تهيه و تا پايان سال   بر محورهاي ذيل
 التحصيالن و سـاير افـراد جويـاي كـار، در             توانمندسازي جوانان، زنان، فارغ    -الف    

  .گيري فعاليت واحدهاي تعاوني راستاي برقراري تعامالت اجتماعي الزم جهت شكل 
  .ها توسعه و بهبود مديريت تعاونيوري و   ارتقاي بهره-ب 
 ترويج فرهنگ تعاون و اصالح محـيط حقـوقي توسـعه بخـش و ارائـه لـوايح                   -ج  
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  .مورد نياز  قانوني
دولتي   اولويت دادن به بخش تعاوني، در انتقال فعاليتها و كاهش تصديهاي بخش       -د    

  .اقتصاد به بخش غيردولتي
سياسـتهاي  ) 47(ارچوب بنـد     توسـعه حيطـه فعاليـت بخـش تعـاوني، در چـ             -هـ    
برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران كه بعـداً      كلي
  .خواهد شد ابالغ
هاي نوين و بازارهـا      ها به منابع، امكانات، فناوري      تسهيل فرآيند دستيابي تعاوني    -و    
  .بهبود محيط كسب و كار  و

  .ها دهاي فني، اقتصادي و مالي بين انواع تعاوني تسهيل ارتباطات و توسعه پيون-ز  
قانون برنامه سوم   ) 51(الي  ) 48(و مواد   ) 46(ماده  ) الف  (، بند   )42(ماده     -103ماده  
  و 17/1/1379اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسـالمي ايـران مـصوب              توسعه

اعي و فرهنگـي    ي آن بـراي دوره برنامـه چهـارم توسـعه اقتـصادي، اجتمـ              هـا     هاصالحي  
  .گردد ميتنفيذ ) 1384 - 1388(اسالمي ايران  جمهوري

  

 قانون الزام دولت به اقدام قانونى به منظور ايجاد نظام هماهنگ و فراگير - 77
  )29/6/1383مصوب  ( 1پرداخت مستمرى بازنشستگان

ـ   دولت مكلف است ظرف دو ماه از تاريخ تصويب ايـن قـانون اقـدام    ماده واحده 
الزم را به منظور ايجـاد نظـام هماهنـگ، فراگيـر و متناسـب بـا نظـام هماهنـگ                     قانونى  

پرداخت شاغلين در مورد پرداخت مستمرى بازنشستگان به عمـل آورد بـه نحـوى كـه                 
  .همواره دريافتى بازنشستگان با دريافتى شاغلين در مشاغل مشابه هماهنگ باشد

يكشنبه مـورخ بيـست و نهـم    قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنى روز     
شهريور ماه يكهزار و سيصدو هشتادوسه مجلس شوراى اسالمى تـصويب و در تـاريخ               

  . شوراى نگهبان رسيدتأييد به 8/7/1383
  

                                                 
 25/7/1357 مورخ 17371 هشمار رسمى روزنامه از نقل ـ1
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   27/11/1380قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت مصوب از  - 78
  )25/8/1384مصوب (

ت هـر عنـوان از اشـخاص         دريافت هر گونه وجه، كاال و يا خـدمات تحـ           ـ  4ماده  
ى دولتى غير از مواردى كه      ها  شركت، موسسات و    ها    هحقيقى و حقوقى توسط وزارتخان    

شود، همچنين اخذ هـدايا و كمـك نقـدى و             در مقررات قانونى مربوط معين شده يا مى       
 و موسـسات    ها    هجنسى در قبال كليه معامالت اعم از داخلى و خارجى توسط وزارتخان           

يى ها  شركتى دولتى و موسسات و نهادهاى غير دولتى، موسسات و           ها شركتدولتى و   
كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام اسـت و يـا تـابع قـوانين خـاص                      

  .باشند هستند ممنوع مى
، بنيـاد   ها  فرهنگستان و موسسات آموزش عالى، پژوهشى،       ها    هدانشگاى  ها    هبه كتابخان 

 ملي ايران   ناد ملى ايران، سازمان ميراث فرهنگى كشور، كتابخانه       شناسى، سازمان اس   ايران
 اشياء هنـرى    شود به صاحبان كتابخانه،     و كتابخانه مجلس شوراي اسالمي اجازه داده مي       

اى كه مجموعه كتابها و اشياء ملكى خود و يـا بخـشى از آنهـا را بـه موسـسات                       و موزه 
نـاء مربوطـه يـا بـاالترين مقـام دسـتگاه             هيـات ام   تأييدكنند با     مذكور در فوق اهداء مى    

%) 60(اين مبلغ نبايـد از شـصت درصـد    : ربط مبالغى به عنوان هديه متقابل بپردازند  ذى
  .قيمت كارشناسى هدايا بيشتر باشد

 كـشور تهيـه و بـه        ريـزى   برنامهنامه اجرايى اين ماده توسط سازمان مديريت و           آيين
  .ت وزيران خواهد رسيدأتصويب هي

بـه قـانون محاسـبات عمـومى كـشور          )  مكـرر  71(متن زير به عنوان ماده       ـ 5ماده  
  :گردد  الحاق مى1/6/1366مصوب 

ـ 71ماده    و موسـسات دولتـى،      هـا     هپرداخت هر گونه وجهى توسط وزارتخان       مكرر
ى اجرايى به عنوان كمك يـا       ها    هدستگااين قانون، به    ) 2(ى دولتى موضوع ماده   ها  شركت

و غير نقدى به جز در مواردى كـه در مقـررات قـانونى مربـوط                هديه به صورت نقدى     
ى هـا     هخوابگـا ى دولتـى و احـداث       هـا     هدانـشگا شود و مبالغى كـه بـه          تعيين شده يا مى   

ى ها  شناسى، طرح   و بنياد ايران   ها  فرهنگستاندانشجويى دولتى، موسسات آموزش عالى،      
پـرورش و سـازمان تربيـت    ى علميه و آمـوزش و     ها    هحوزتحقيقاتى جهاد دانشگاهى و     

و شهركهاى علمى   ) ره(بدنى ايران و سازمان بهزيستى كشور و كميته امداد امام خمينى            
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ى بهداشـتى و ورزشـى روسـتايى        هـا     هو صنعتى فناورى و تحقيقاتى و اورژانس و پروژ        
  .گردد، ممنوع است پرداخت مى

ـ               لتـى و   ، موسـسات دو   هـا     ههداياى نقـدى كـه بـراى مـصارف خـاص بـه وزارتخان
شود بايد تنها به حساب بانكى        اين قانون اهداء مى   ) 4(ى دولتى با رعايت ماده      ها  شركت

شـود    ى مذكور افتتاح شده يا مـى      ها    هدستگامجاز كه توسط خزانه دارى كل كشور براى         
  .واريز گردد

اى خواهد بـود      نامه  هاى اهداء كننده، برابر آيين     مصرف وجوه مذكور با رعايت هدف     
  .رسد ت وزيران ميأ وزارت امور اقتصادى و دارايى تهيه و به تصويب هيكه توسط
گـردد    و موسـسات دولتـى اهـداء مـى      ها    هى كه به طور غير نقدى به وزارتخان       يهدايا

ى دولتى اين گونـه مـوارد را بايـد          ها  شركت بود و    دمشمول مقررات اموال دولتى خواه    
هـداياى اهـداء شـده بـه سـازمان          . طبق اصول حسابدارى در دفاتر خـود ثبـت نماينـد          

شـود و چانچـه    هداياى خاص تلقى مـى    ) ره(بهزيستى كشور و كميته امداد امام خمينى        
اهداء كننده هدف خود را اعالم نكند با نظر شـوراى مـشاركت مردمـى بـا بهزيـستى و                    

  .به مصرف خواهد رسيد) ره(كميته امداد امام خمينى 
قـانون تـسهيالت اسـتخدامى و       ) 11(به ماده   ) 2(متن زير به عنوان تبصره      ـ    9ماده  

  :گردد  الحاق مى31/3/1374اجتماعى جانبازان انقالب اسالمى مصوب 
دولت موظف است به منظور حمايت از سالمت جانبـازان پنجـاه درصـد           ـ2تبصره  

و باالتر و جانبازان اعـصاب و روان شـيميايى بـه تـشخيص كمـسيون پزشـكى                  %) 50(
ان و بر اساس شدت و نوع ضايعات ناشـى از مجروحيـت و ميـزان                سازمان امور جانباز  

شـود، نـسبت بـه برقـرارى و پرداخـت حـق               ساعت كارى كه از جانبازان مراقبـت مـى        
پرستارى به مبناى حداقل دستمزد ماهانه كارگران اقدام و اعتبار مورد نيـاز را در لـوايح                 

  .بودجه سنواتى منظور نمايد

   ه قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت از قانون الحاق موادى ب- 79
  15/8/1384مصوب 

حقوق و مزاياى حالت اشتغال، بازنشستگى و وظيفه و مستمرى مـستخدمان            ـ    39ماده  
جانباز اعم از لشگرى و كشورى كه براساس قـوانين و مقـررات مربـوط ازكارافتـاده كلـى                   

ربـط تعيـين و پرداخـت     اه ذيشوند، با رعايت قانون حالت اشتغال توسط دستگ    شناخته مى 
  .خواهد شد
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 مكلفند كليه مزاياى رفاهى و خدماتى كه براى ساير پرسـنل خـود منظـور        ها    هدستگا
  .نمايد به مستخدمان جانباز فوق الذكر نيز اعطاء نمايند مي

، مؤسـسات دولتـى و      هـا     ههر نوع به كارگيرى افراد بازنشسته در وزارتخان       ـ  41ماده  
قانون برنامه چهـارم توسـعه اقتـصادى اجتمـاعى          ) 160( موضوع ماده    ىها    هدستگاكليه  

فرهنگى جمهورى اسالمى ايران و مؤسسات و نهادهاى عمومى غيردولتى و مؤسـسات             
ى وابسته و تابع آنها و هر دستگاهى كه به نحـوى از انحـاء از بودجـه كـل                    ها  شركتو  

. باشـد    عنوان ممنـوع مـى     نمايد جز با تصويب هيأت وزيران تحت هر         كشور استفاده مي  
كليه قوانين عام و    ). ايثارگران قبل از سى سال خدمت از حكم اين ماده مستثنى هستند           (

   1.خاص مغاير با اين ماده ملغى االثر است
ى اجرايى مكلفند در هر مرحله از جذب نيـرو حـداقل بيـست              ها    هدستگا ـ42ماده  

انـد، بـه ايثـارگران        دريافت نمـوده  از رديفهاى استخدامى كه مجوز آن را        %) 20(درصد  
ريزى كـشور    واجد شرايط اختصاص دهند و گزارش آن را به سازمان مديريت و برنامه            

  .ارسال نمايند
 كشور مكلف است در صدور مجوزهـاى اسـتخدامى   ريزى برنامهسازمان مديريت و    

را واجد شرايط معلـولين     %) 3(سهميه فوق الذكر و همچنين سهميه استخدام سه درصد          
  .رعايت نمايد

ى دولتـى، سـازمان صـدا و        هـا   شركت، مؤسسات دولتى و     ها    ه كليه وزارتخان  ـ48ماده  
يى كـه بـه نحـوى از انحـاء از     ها شركت و ها سازمانسيماى جمهورى اسالمى ايران و كليه      

                                                 
 متخصص بازنشستگان كارگيرى به :دارد مي مقرر 5/6/1386 مصوب كشورى خدمات مديريت قانون 95 ماده ـ1
 و مجـامع  كميـسيونها،شوراها،  ،ها كميته اعضاى عنوان به خاص موارد در )باالتر و كارشناسى تحصيلى مدرك با(

 در آنهـا  اشتغال ساعت مجموع كه اين بر مشروط حقوقى ىها مشاوره و تدريس مستمر، غير اى مشاوره خدمات
 افراد اين الزحمه حق.باشد مى بالمانع نكند تجاوز موظف كارمندان ادارى ساعت سوم يك از اجرايى دستگاههاى

   .گردد مى پرداخت و تعيين مشابه شاغل كارمندان معادل هفتگى كار ساعات با متناسب
 مـصوب   1384 مصوب دولت مالى مقررات از بخشى تنظيم قانون به موادى الحاق قانون (41) ماده تفسير قانون

 كـه  اسـت  ايـن  ايثـارگران  مورد در »خدمت سال سى« از منظور آيا ـ واحده ماده:استفساريه موضوع 25/1/1387
 حاقال قانون (41) ماده حكم شمول از سال سى از كمتر خدمت فرض با شاغل ايثارگران امتيازات احتساب بدون
 ايثارگران«: مجلس باشند؟نظر مى مستثنى 15/8/1384 مصوب دولت مالى ازمقررات بخشى تنظيم قانون به موادى
 قانون به موادى الحاق قانون (41) ماده حكم از شاغل، ايثارگرى امتيازات احتساب بدون خدمت سال سى از قبل

 در واحـده  مـاده  بر مشتمل فوق قانون».اشندب مى مستثنى15/8/1384 مصوب دولت مالى مقررات از بخشى تنظيم
 اسالمى شوراى مجلس هفت سيصدوهشتادو يكهزارو ماه فروردين پنجم و بيست مورخ يكشنبه روز علنى جلسه

 .درسي نگهبان شوراى تأييد به 4/2/1387تاريخ در و تصويب
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يى كه شمول قـانون     ها  شركتكنند و نيز كليه مؤسسات و         بودجه عمومى دولت استفاده مى    
زم ذكر نام است مكلفند يكى از فرزندان كاركنان شهيد، جانبـاز بيـست و پـنج                 بر آنها مستل  

را كه واجد شرايط    ) اعم از شاغل، فوت شده و يا ازكارافتاده       (و به باال و آزاده      %) 25(درصد
باشند عالوه بر سهميه استخدامى ايثارگران در همان دسـتگاه اسـتخدام              عمومى استخدام مى  

  .نمايند
ـ 50ماده  يى كه در جداول قوانين بودجه سنواتى بـراى آنهـا اعتبـار    ها  هدستگا همه  

و ) 4(،)3(،)2(منظور شده است و شكل حقوقى آنا منطبق با تعريـف مـذكور در مـواد                 
 نيست، از لحاظ اجراى مقـررات       1/6/1366قانون محاسبات عمومى كشور مصوب      ) 5(

هادهاى عمومى غير دولتـى  به مدت دو سال در حكم مؤسسات و ناً  قانون ياد شده صرف   
  .آيند به شمار مي

ى هـا     هدسـتگا نامه نظارت بر نحوه هزينـه و مـصرف نمـودن اعتبـارات دولتـى                  آيين
 كـشور و وزارت امـور       ريـزى   برنامهموضوع اين ماده، بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و          

  .ت وزيران خواهد رسيدأاقتصادى و دارايى به تصويب هي
است اعتبارات الزم براى انجـام تكـاليف زيـر را در لـوايح              دولت مكلف   ـ  51ماده  

  : و منظور نمايدبينى پيشبودجه سنواتى 
هزينه بيمه همگانى و مكمل جانبازان و درمان خاص آنهـا           %) 100(صددرصد  ) الف

  .شامل بازنشستگى و ازكارافتادگى
 پنجاه  حق سرانه جانبازان و نيز بيمه مضاعف جانبازان       %) 100( صددرصد   تأمين) ب
و به باال، موضوع قانون بيمه همگـانى خـدمات درمـانى كـشور مـصوب                %) 50(درصد  
1373.١    
 حقوق ورودى تجهيزات پزشـكى و توانبخـشى مـورد نيـاز جانبـازان بـه                 تأمين) ج

   .صورت جمعى ـ خرجى
  

                                                 
 فرهنگي جمهوري اسالمي ايران  اقتصادي، اجتماعي و توسعه چهارم برنامه قانون 99 ماده الحاقى تبصره :نك ـ1
 وزيران هيأت 25/5/86 مورخ بهصوم واقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  سعهتو سوم برنامه قانون 37 ماده ج بند و

 اء و شهد خانواده و غيرشاغل و شاغل (آزادگان و جانبازان كليه حوادث و عمر بيمه هزينه پرداخت درخصوص
 ).همسر و والدين
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 از قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادى جمهورى اسالمى ايران مصوب - 80
  جمع تشخيص مصلحت نظامم)  5/9/1384(

 اجتمـاعى   تـأمين امور مربوط به اشتغال نيروى انسانى و روابط كار، بيمـه و             ـ    16ماده  
  .در منطقه براساس مقررات مصوب و جارى در مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى خواهد بود

  )24/5/1385(مصوب  قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمى - 81
اد رسمى موظفند با رعايت بندهاى زيـر پـس از دريافـت داليـل               دفاتر اسن ـ    1ماده  

مالكيت و پاسخ استعالم از اداره ثبت محل به منظور تطبيق سند با دفتر امالك و اعـالم                  
و عدم بازداشت نسبت به تنظيم سند رسـمى انتقـال عـين             ) حسب مورد (وضعيت ثبتى   

  :اراضى و امالك اقدام نمايند
اصالحى ) 100(ماده  ) 8( يا عدم خالف موضوع تبصره       گواهى پايان ساختمان  ) الف

  .قانون شهردارى در مورد امالك مشمول قانون مذكور
حسب مورد سازمان امور اراضى و سـازمان   (اعالم نظر وزارت جهاد كشاورزى      ) ب

مبنـى بـر عـدم شـمول مقـررات قـانون مرجـع              ) جنگلها و مراتع و آبخيـزدارى كـشور       
بـردارى از   قانون حفاظـت و بهـره   ) 56(اسناد آن و ماده     تشخيص اراضى موات و ابطال      

  .جنگلها و مراتع، در مورد امالك واقع در خارج از محدوده قانونى شهرها
دفاتر اسناد رسمى مكلفند هنگام نقل و انتقال عين امالك، مفاصاحساب ماليـاتى             ) ج

ل دهنـده    را از انتقـا    1354 اجتمـاعى مـصوب      تـأمين قانون  ) 37(و بدهى موضوع ماده     
مطالبه و شماره آن را در سند تنظيمى قيد نمايند مگر اينكه انتقال گيرنـده ضـمن سـند                    
تنظيمى متعهد به پرداخت بدهى احتمالى گردد كه در اين صورت متعـاملين نـسبت بـه                 

  .پرداخت آن مسئوليت تضامنى خواهند داشت
ـ  اريخ مراجعـه، بـه   ربط مكلفند در ت  در موارد مذكور در ماده فوق مراجع ذيتبصره 

مراجعه كنندگان گواهى وصول تقاضا، تسليم و ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور              
اعالم نظر مراجع مذكور بايد روشن و با ذكـر          . گواهى ياد شده پاسخ آن را صادر نمايند       

علت و مستند به داليل قانونى باشد در غير اين صورت ثبت سند با تصريح موضوع در                 
  .مانع خواهد بودسند تنظيمى بال

دفاتر اسناد رسمى موظفند در صـورت عـدم وصـول پاسـخ اسـتعالمات،               ـ    2ماده  
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، مطلع سـازند در ايـن    )1(اليه را از آثار و تبعات سند تنظيمى موضوع تبصره ماده              منتقل
صورت طرفين پس از تنظيم سند و نقل و انتقـال متـضامناً مـسئول و پاسـخگوى كليـه                

ى مربوط به ملك كه تا زمان تنظيم سند، طبق قوانين محقق و           ها تعهدات قانونى و بدهى   
  .باشند مسلم بوده مى

سردفتران دفاتر اسناد رسمى ذيربط مسئول صحت و اعتبار اسناد تنظيمـى            ـ    3ماده  
  .شود باشند و در صورت تخلف مطابق مقررات قانونى با آنان عمل مى مى

ت درخواسـت متعـاملين نـسبت بـه         توانند در صـور     دفاتر اسناد رسمى مى   ـ    4ماده  
شـركت  . تنظيم سند رسمى راجع به نقل و انتقـال تلفـن ثابـت و همـراه اقـدام نماينـد                   

مخابرات ايران مكلف است پاسخ استعالم دفاتر در موارد مربوط را حداكثر ظرف مدت              
  .اعتبار پاسخ استعالم يك روز پس از صدور است. دو روز صادر نمايد

ال ماشينهاى چاپ، ليتوگرافى و صحافى پـس از ارائـه موافقـت             نقل و انتق  ـ    5ماده  
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى توسط مالك، بايد در دفاتر اسناد رسمى انجام شود نقل               
و انتقاالت مذكور در شناسنامه مالكيت كه نمونه آن توسط سازمان ثبت اسناد و امـالك                

  .شود منعكس مىگردد  كشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى تهيه مى
ها از پرداخت عوارض و      هرگونه انتقال بالعوض به نفع دولت و شهرداري       ـ    6ماده  

اخذ هرگونه گواهى به استثناء پاسخ استعالم از اداره ثبت اسناد و امـالك محـل، معـاف       
  .باشد مى

نامه اجرايى اين قانون حداكثر شـش مـاه پـس از ابـالغ بـا همكـارى                    آيينـ    7ماده  
 اسناد و امالك كشور و وزارت دادگسترى تهيه و به تصويب هيأت وزيران              سازمان ثبت 
  1 .خواهد رسيد

كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از تاريخ تصويب اين قـانون لغـو                ـ  8ماده  
  .گردد مى

قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و يك تبصره در جلسه علنى روز سه شنبه مـورخ                 
پنج مجلس شوراى اسالمى تصويب      و هشتاد و و سيصد  كهزاروچهارم مردادماه ي    بيست

  . شوراى نگهبان رسيدتأييد به 1/6/1385و در تاريخ 
  

                                                 
 . به تصويب رسيده است26/12/1386 در تاريخ  قانون مزبوري اجرائنامه آيين ـ1
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  گر درمانى به پرداخت خسارتهاى متفرقه  ى بيمهها سازمان قانون الزام - 82
  16/7/1385مصوب 

ـ   گر از تاريخ تصويب اين قانون موظف هستند نسبت ى بيمهها سازمان ماده واحده 
ى درمان بـسترى بيمـاران بيمـه شـده بـه ميـزان تعرفـه دولتـى در                   ها    هبه پرداخت هزين  

  .بخشهاى مختلف دولتى، خصوصى و خيريه اقدام نمايند
 قانون بيمه همگانى، بيمارستانهاى خـصوصى حـسب         17با توجه به ماده       ـ1تبصره  

 بـوده و مـالك      ها  مانسازگر پايه، ملزم به عقد قرارداد با آن           ى بيمه ها  سازماندرخواست  
  .ى دولتى مصوب هيأت وزيران خواهد بودها  هگر، تعرف ى بيمهها سازمانپرداخت 

 هـاى خـصوصى بـر     ى دريافتى از بيمـاران در بيمارسـتان       ها    هحداكثر هزين   ـ2تبصره  
  .باشد اساس تعرفه مصوب بخش خصوصى در هرسال مى

 علنـى روز يكـشنبه مـورخ        قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه          
و پنج مجلس شوراى اسـالمى تـصويب و          هشتاد و و سيصد  هزار  شانزدهم مهرماه يك  

  . شوراى نگهبان رسيدتأييد به 26/7/1385در تاريخ 
  

   بيماران سرطانى(ـ قانون بيمه انفرادى بيماران ديابتى و صعب العالج 83
  4/2/1386 مصوب) M.Sاس .هاى خاص و ام و بيماري

 بيمـاران  (العـالج  صـعب  و ديابتى بيماران مكلفند گر بيمه ىها سازمان ـ واحده هماد
 پايـه  درمـانى  بيمـه  پوشـش  فاقـد  كـه  را) M.S اس.ام و خـاص  بيماريهـاى  و سرطانى

 پوشـش  تحـت  دفترچـه  صدور طريق از انفرادى صورت به تقاضا صورت در باشند مى
  .دهند قرار بيمه

ـ   قـسمت  503946 رديـف  اعتبار محل از قانون اين اجراى از ناشى مالى بار تبصره 
  .شود مى تأمين كشور كل 1386 سال بودجه قانون چهارم

 مـورخ  شنبه سه روز علنى جلسه در تبصره يك و واحده ماده بر مشتمل فوق قانون
 و تصويب اسالمى شوراى مجلس شش و هشتاد يكهزاروسيصدو ماه ارديبهشت چهارم

 ايـران  اسـالمى  جمهورى اساسى قانون) 94 (چهارم و دنو اصل موضوع مقرر مهلت در
  .نگرديد واصل نگهبان محترم شوراى نظر
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  5/6/1386 مصوب دولت كاركنان موعد از پيش بازنشستگى قانون ـ 84
 ظـرف  قـانون  ايـن  تـصويب  تـاريخ  از شود مى داده اجازه دولت به ـ واحده ماده

 را دولتـى  مؤسسات و ها هزارتخانو قراردادى و پيماني رسمى، كاركنان سال سه مدت
 سال پنج حداكثر با باشند داشته قبول قابل خدمات سابقه سال پنج و بيست حداقل كه

 متبوع دستگاه موافقت و كاركنان تقاضاى صورت در سنى شرط بدون ارفاقى سنوات
 سـال  سـى  اسـاس  بـر  كاركنـان  قبيـل  اين خدمت پايان پاداش. نمايد بازنشسته خود

 حكم اين از شاغل بانوان استفاده براى قبول قابل سنوات حداقل. شد هدخوا پرداخت
 پايـان  پـاداش . بـود  خواهـد  سـال  پنج آنان ارفاقى سنوات حداكثر و بوده سال بيست
 پرداخت و محاسبه آنان قبول قابل خدمت سنوات اساس بر كاركنان قبيل اين خدمت
  .شد خواهد

 اين اجراء از ناشى مالى بار مكلفند قانون ناي مشمول اجرايى ىها    هدستگا  ـ1تبصره  
 مـورد  اعتبار. نمايند پرداخت خود جارى سال اعتبارات محل از را 1386 سال در قانون
 تـأمين  و بينـى   پـيش  كـشور  كـل  بودجه سنواتى بودجه قوانين در آتى سالهاى براى نياز

  .شد خواهد
 نيـز  و ازنشـستگى ب حقـوق  پرداخت بابت بازنشستگى هاي  صندوق سهم  ـ2تبصره  

 از ارفـاقى  سـنوات  بـه  نسبت كارفرما و مستخدم سهم بيمه حق يا و بازنشستگى كسور
  .شد خواهد پرداخت مذكور هاي صندوق به و تأمين) 1(تبصره اعتبارات محل

 تواننـد  مـى  دولتى غير عمومى نهادهاى و مؤسسات و دولتى ىها  شركت  ـ3تبصره  
 ايـن  در مقـرر  نحو به را خود شرايط واجد كاركنان ود،خ مالى منابع از استفاده با صرفاً
  .نمايند بازنشسته قانون

 مزايـاى  و حقـوق  از شـوند  مى بازنشسته قانون اين استناد به كه كاركنانى  ـ4تبصره  
 منـد  بهـره  اسـت  شـده  گرفته نظر در بازنشسته كاركنان براى كه مقررات و قوانين ساير

  .بود خواهند
 تـصويب  تاريخ از ماه سه مدت ظرف حداكثر قانون اين اجرايى نامه آيين  ـ5تبصره  

 اجتمـاعى  تـأمين  و رفـاه  وزارت و كـشور  ريزى  برنامه و مديريت سازمان پيشنهاد به بنا
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  1 .رسيد خواهد وزيران هيات تصويب به و تهيه
 مـورخ  دوشـنبه  روز علنى جلسه در تبصره پنج  و  واحده ماده بر مشتمل فوق قانون

 در و تـصويب  اسالمى شوراى مجلس شش هشتادو سيصدو يكهزارو ماه شهريور پنجم
  .رسيد نگهبان شوراى تأييد به 12/6/1386 تاريخ

  )8/7/1386 ( مصوب كشورى خدمات مديريت قانون ـ85

 تعاريف ـ اول فصل  

 از هـدف  چنـد  يـا  يك تحقق كه است مشخصى سازمانى واحد: وزارتخانه  ـ1 ماده
 وزيـر  توسـط  و شود مى يا شده ايجاد قانون موجب به و رددا عهده بر را دولت اهداف
  .گردد مى اداره

 ايجـاد  قـانون  موجـب  به كه است مشخصى سازمانى واحد: دولتى موسسه  ـ2 ماده
 بـر  كـه  را ادارى امـور  و وظايف از بخشى حقوقى، استقالل داشتن با و شود مى يا شده
 كليـه . دهـد  مـي  انجـام  باشـد  ىمـ  قـانونى  مراجـع  سـاير  و گانه سه قواى از يكى عهده

 شـناخته  دولتـى  سـسه ؤم حكـم  در است شده برده نام اساسى قانون در كه يىها  سازمان
  .شود مى

 كـه  اسـت  مشخـصى  سـازمانى  واحـد : دولتـى  غير عمومى نهاد يا سسهؤم  ـ3 ماده
 شود مى يا شده ايجاد اسالمى شوراى مجلس تصويب با و است يحقوق استقالل داراى

 دار عهده و گردد تأمين دولتى غير منابع محل از آن ساالنه بودجه درصد نجاهپ از بيش و
  .دارد عمومى جنبه كه است خدماتى و وظايف
 قسمتى انجام براى قانون موجب به كه است اقتصادى بنگاه: دولتى شركت  ـ4 ماده

 اساسـى،  قـانون  چهـارم  و چهل اصل كلى ىها  سياست موجب به دولت ىها  تصدى از
 بـيش  و ايجاد گردد مى محسوب دولت وظايف جزو رهبرى معظم مقام سوى از ىابالغ
 از كـه  تجـارى  شـركت  هر. باشد مى دولت به متعلق آن سهام و سرمايه درصد پنجاه از

 يـا  منفـرداً  دولتـى  ىهـا   شـركت  و دولتـى  موسسات ،ها    هوزارتخان گذارى سرمايه طريق
 بـه  متعلـق  مـشتركاً  يـا  منفرداً آن سهام صددر پنجاه از بيش كه مادام شده ايجاد مشتركاً

                                                 
 . به تصويب رسيده است26/12/1386 در تاريخ  مربوطهنامه آيين ـ1
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  .است دولتى شركت باشد الذكر فوق سازمانى واحدهاى
 بـا  صـرفاً  الـذكر  فـوق  عناوين از يك هر تحت دولتى ىها  شركت تشكيل ـ1تبصره  
 سـهام  كـه  ىيهـا   شـركت  تبـديل  همچنـين  .است مجاز اسالمى شوراى مجلس تصويب
 دولتى شركت به سرمايه افزايش با است درصد پنجاه از كمتر آنها در دولتى ىها  شركت
  .است ممنوع

 و شـده  مـصادره  يا و ملى صالح دادگاه يا قانون حكم به كه يىها  شركت  ـ2تبصره  
  .گردند مى تلقى دولتى شركت شوند مى يا شده شناخته دولتى شركت

 كليـه  بـر  شـده  ذكـر  قـانون  ايـن  در كـه » دولتـى  ىهـا   شـركت  «احكـام   ـ3تبصره  
 است نام صريحت يا ذكر مستلزم آنها بر عمومى مقررات و قوانين شمول كه يىها  شركت

  .شد خواهد اعمال نيز
 نهادهـاى  يا موسسات دولتى، موسسات ،ها    هوزارتخان كليه: اجرايى دستگاه  ـ5 ماده
 تـصريح  يـا  و ذكر مستلزم آنها بر قانون شمول كه يىها    هدستگا كليه و غيردولتى عمومى

 بانك ايران، صنايع نوسازى و گسترش سازمان ايران، نفت ملى شركت بيلق از است نام
  .شوند مى ناميده اجرايى دستگاه دولتى، ىها  هبيم و بانكها مركزى،

 ســازمانى ســاختار در كــه جايگــاهى از اســت عبــارت: ســازمانى پــست  -6 مــاده
 تصدى براى و بينى  پيش مشخص مسئوليتهاى و وظايف انجام براى اجرايى ىها    هدستگا
 جنبـه  كـه  حاكميتى مشاغل براى صرفاً ثابت پستهاى. شود مى گرفته نظر در كارمند يك

  .شد خواهد ايجاد دارد استمرار
 مربوط مقررات و ضوابط اساس بر كه است فردى: اجرايى دستگاه كارمند  ـ7 ماده

 ذيرفتهپ خدمت به اجرايى دستگاه يك در صالحيتدار مقام قرارداد يا و حكم موجب به
  .شود مى

 و اقتـدار  موجـب  آن تحقـق  كـه  اسـت  امورى از دسته آن: حاكميتى امور  ـ8 ماده
 و گرديـده  جامعـه  اقـشار  همه شامل محدوديت بدون آن منافع و است كشور حاكميت

 از. شـود  نمـى  ديگـران  اسـتفاده  بـراى  محدوديت موجب خدمات نوع اين از مندى بهره
  :قبيل

 اجتمـاعى،  اقتـصادى،  بخـشهاى  در نظـارت  و ريـزى    هبرنام گذارى، سياست ـ الف
  .سياسى و فرهنگى
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  .درآمد توزيع باز و اجتماعى تأمين و عدالت برقرارى ـ ب
  .مردم حقوق تضييع و انحصار از جلوگيرى و رقابت براى سالم فضاى ايجاد ـ ج
 و فقـر  رفـع  و كـشور  توسعه و رشد براى الزم مزيتهاى و ها    هزمين نمودن فراهم ـ د

  .بيكارى
  .قضايى امور اداره و امنيت و نظم استقرار ثبتى، امور گذارى، قانون ـ   ه
  .ملى دفاع و دفاعى آمادگى ايجاد و كشور ارضى تماميت حفظ ـ و
  .اسالمى ايرانى، هويت از صيانت و اسالمى مبانى و فرهنگ اخالق، ترويج ـ ز
   .خارجى روابط و ركا روابط تنظيم عمومى، ماليه داخلى، امور اداره ـ ح
  .فرهنگى ميراث و طبيعى منابع از حفاظت و زيست محيط حفظ ـ ط
  .كشور مديريت و ملى اطالعات و آمار بنيادى، تحقيقات ـ ى
 هاى آفت و ها بيماري از پيشگيرى و كنترل عمومى، آموزش و بهداشت ارتقاى ـ ك
  .ىعموم هاى بحران و طبيعى حوادث اثرات كاهش و مقابله واگير،
 در مـذكور  مـوارد  نظيـر  قـانون  اين 11 و 10 ،9 مواد در مندرج امور از بخشى ـ ل
 تعاونى و خصوصى بخش توسط آن انجام كه اساسى قانون ام سى و نهم و بيست اصول

  .باشد نمى پذير امكان وزيران تأهي تأييد با غيردولتى عمومى سساتؤم و نهادها و
 بـه  رهبـرى  معظـم  مقـام  مـصوب  كلـى  ىها سياست رعايت با كه مواردى ساير ـ م

  .گيرد مى قرار امور اين جزء عادى قوانين در اساسى قانون موجب
 منـافع  كـه  اسـت  وظـايفى  از دسـته  آن: خدماتى و فرهنگى اجتماعى، امور ـ9 ماده
 عيتضـ و بهبـود  موجـب  و دارد برتـرى  فـردى  منافع به نسبت آنها از حاصل اجتماعى
 و علـوم  اى، حرفـه  و فنـى  و عمـومى  پرورش و آموزش: يلقب از گردد مى افراد زندگى

 و عمـومى  ارتباطـات  و اطالعـات  ورزش، و بدنى تربيت توانبخشى، درمان، تحقيقات،
   .اسالمى تبليغات و هنرى فرهنگى، امور

 كه است اى سرمايه ىها  دارايى تملك طرحهاى از دسته آن: بنايى زير امور  ـ10 ماده
 و آب طـرح  قبيـل  از گـردد  مى كشور توليدى و اقتصادى ساختهاى زير تقويت موجب
  .راه و ارتباطات انرژى، ىها  هشبك و خاك

 و اداره متـصدى  دولـت،  كـه  اسـت  امـورى  از دسـته  آن: اقتـصادى  امـور   ـ11 ماده
 حقـوق  در حقـوقى  و حقيقـى  اشـخاص  ماننـد  و اسـت  جامعـه  امـوال  از بـردارى  بهره
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 نقـل،  و حمـل  كـشاورزى،  صـنعتى،  امـور  در تـصدى : قبيـل  از كند مى عمل خصوصى
  .قانون اين 10 ماده در مندرج طرحهاى از بردارى بهره و مسكن بازرگانى،
 ريـزى   برنامـه  و مـديريت  سازمان قانون اين در سازمان از منظور: سازمان  ـ12 ماده
  .باشد مى كشور
 دولت وظايف انجام فناورى و راهبردها :دوم فصل  

 و بيـست  اصول رعايت با خدماتى و فرهنگى اجتماعى، ىها تصدى امور  ـ13 ماده
 و تعـاونى  بخـش  توسـعه  طريـق  از ايـران  اسـالمى  جمهـورى  اساسى قانون سى و نهم

 و نظـارت  بـا  و شـده  صـالحيت  تعيين غيردولتى عمومى موسسات و نهادها خصوصى
  :گردد مى انجام ذيل ىها  هشيو از استفاده با و دولت حمايت

 سـسات ؤم و نهادهـا  و خـصوصى  و تعـاونى  بخـش  از الزم هـاى  حمايت اعمال ـ1
  .وظايف اين مجرى دولتى غير عمومى

 غيـر  عمـومى  سـسات ؤم و نهادها و خصوصى و تعاونى بخش از خدمات خريد ـ2
  .دولتى
 از غيردولتى عمومى سساتؤم و نهادها و خصوصى و تعاونى بخش با مشاركت ـ3
  .فيزيكى منابع و تجهيزات و امكانات واگذارى اجاره، طريق
 و نهادهـا  و خـصوصى  و تعـاونى  بخـش  بـه  دولتى واحدهاى مديريت واگذارى ـ4

  .خدمات سرانه هزينه از بخشى يا و تمام پرداخت با دولتى غير عمومى سساتؤم
   .اجرايى ىها  هدستگا توسط ماده اين موضوع دولتى واحدهاى اداره و ايجاد ـ5

   الـذكر  فـوق  گانـه  چهـار  طرق از يكى به ماده اين موضوع امور انجام اگر  ـ1تبصره  
  .است دولت وظيفه دولتى واحدهاى اداره و ايجاد نباشد مقدور) 4 لغايت 1(

 بـه  كـه  قـانون  ايـن  موضـوع  افـراد  كليه اخالقى و علمى صالحيت تأييد  ـ2تبصره
 داشـت  خواهنـد  اشـتغال  فرهنگـى  و بهداشتى آموزشى، هاى بخش در ماده اين موجب
 خـدمات  قيمـت  و كيفيت و مربوط استانداردهاى يدأت و قانون اين ششم طضواب مطابق

  .است مربوط مقررات و قوانين مطابق نيز
 توسـط  اجرايـى  ىها    هدستگا نظارت و حمايت مديريت، با بنايى زير امور  ـ14 ماده
 انجـام ) دولتى غير عمومى موسسات و نهادها و خصوصى و تعاونى (دولتى، غير بخش
 انجـام  دولتـى  بخـش  توسـط  وزيران تأهي تصويب با استثنايى موارد در و شد خواهد



  

  
   502  مجموعه كامل قوانين و مقررات تأمين اجتماعي     

  

  .شد خواهد
 قـانون ) 44 (چهـارم  و چهـل  اصـل  رعايـت  با اقتصادى ىها  تصدي امور  ـ15 ماده
 غيـر  بخـش  به رهبرى معظم مقام ابالغى ىها  سياست و ايران اسالمى جمهورى اساسى
 ايجـاد  از مربوط مقررات و قوانين رعايت با است مكلف دولت. گردد مى واگذار دولتى

 رقابـت  فـضاى  و جلـوگيرى  كننـدگان  مصرف و كنندگان توليد حقوق تضييع انحصار،
 و اجتمـاعى  تـأمين  و عـدالت  برقرارى و گذارى سرمايه امنيت و توسعه و رشد و سالم
  .نمايد فراهم را بيكارى رفع و الزم مزيت و ها  هزمين كردن فراهم و درآمد توزيع باز

 محـصول  و نتيجـه  كنتـرل  نظـام  اسـتقرار  و بهـرورى  افـزايش  منظـور  به  ـ16 دهما
 و گيـرى   تـصميم  تمركـز  از جلـوگيرى  دو، هـر  يا و كار انجام مراحل كنترل و) ستانده(

 اسـاس  بـر  خـود  سرپرستى تحت واحدهاى اداره براى مديران به الزم اختيارات اعطاى
 ىهـا     هدسـتگا  رسـد  مـي  وزيـران  تأهي بتصوي به و تهيه سازمان توسط كه اى نامه آيين

  .آورند عمل به را ذيل اقدامات موظفند اجرايى
 از مجـرى  واحـدهاى  محصوالت و خدمات و فعاليتها شده تمام قيمت تعيين ـ الف

 بـا  متناسـب  ادارى، و توليـدى  خـدماتى،  درمـانى،  پژوهـشى،  آموزشى، واحدهاى قبيل
 تمـام  قيمـت  متوسـط  چهارچوب در دمات،خ و فعاليتها ارائه جغرافيايى محل و كيفيت
 سـازمان  تأييـد  با استانى و ملى ساالنه مصوب بودجه در مذكور خدمات و فعاليتها شده

  .استان يا كشور ريزى برنامه و مديريت
 و خـدمات  كيفـى  اسـتانداردهاى  و گـرا  نتيجـه  و هدفمنـد  شاخـصهاى  تعيـين  ـ ب
  .شده ارائه خدمات كيفيت و كميت كنترل براى نظارتى كارهاى و ساز بينى پيش
 خدمات و فعاليتها حجم اساس بر مجرى واحدهاى مديران با نامه تفاهم انعقاد ـ ج

  .طرفين تعهدات تعيين و آن شده تمام قيمت و
  اعتبـارات  ىهـا     هبرنامـ  و فـصول  جـايى  جابه پيشنهاد براى الزم اختيارات اعطاء ـ د

 سـاالنه  بودجـه  قـانون  احكـام  چوبچهـار  در اسـتان  ريـزى   برنامـه  شـوراى  به مذكور
  .بود خواهد ساالنه بودجه قانون احكام اساس بر ملى اعتبارات جايى جابه
 بـه  مـديران،  بـه  مالى و ادارى الزم اختيارات شده، تمام قيمت نظام اجراى براى ـ     ه

 تعيـين  رسـد  مـي  وزيـران  تأهيـ  تـصويب  به سازمان پيشنهاد با كه اى نامه آيين موجب
  .گردد مى
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 عنوان به گيرد، مى قرار واحدها اختيار در شده تمام قيمت اساس بر كه اعتباراتى -و
 قطعـى  هزينه به ربط ذى واحدهاى بانكى حساب به پرداخت از پس و شده تلقى كمك
 بينـى   پـيش  نتـايج  و اهداف تحقق به نسبت اجرايى ىها    هدستگا مديران. گردد مى منظور
 پاسـخگو  نظـارتى  نهادهـاى  بـه  و مـسوول  خـود  تمديري مدت در نامه تفاهم در شده

 ارائـه  سازمان به بار يك ماه شش هر را مربوطه اقدامات گزارش موظفند و بود خواهند
 ارسـال  از قبـل  مـاه  يـك  را ماده اين عملكرد گزارش است مكلف نيز سازمان و نمايند
  .نمايند تقديم مجلس به ساليانه بودجه لوايح

 محاسبه امكان وزيران تأهي تصويب و سازمان پيشنهاد با هك يىها    هدستگا  ـ1تبصره  
 هزينـه  محاسـبه  طريـق  از باشـند  نداشته را خود خدمات و محصوالت شده تمام قيمت
  .نمود خواهند اقدام شده تمام

 و مـديريت  سـازمان  توسـط  سـال  يـك  ظـرف  بايـد   مـي  ماده اين احكام  ـ2تبصره  
 قـانون  ايـن  موضـوع  ىهـا     هدستگا بودجه 1387 سال از و شده اجراء كشور ريزى برنامه
  .باشد مى ارائه و تنظيم قابل ماده اين مفاد رعايت با فقط

 عقـد  بـا  و مناقـصه  طريـق  از شـود  مـى  داده اجازه اجرايى ىها    هدستگا به  ـ17 ماده
 معـين،  كار حجم مشخص، فعاليت اساس بر دولتى غير موسسات و ها  شركت با قرارداد
 نياز مورد خدمات از بخشى مشخص و شفاف طور به كل قيمت و كار واحد هر قيمت
 رعايـت  بـا  شود مى داده اجازه متقاضيان، مراجعه عدم صورت در. نمايند تأمين را خود
  .گردد اقدام مناقصه تشريفات ترك طريق از سازمان تأييد و قصاتامن برگزارى قانون

ـ   مديريت سازمان طتوس مربوط وظايف حسب ماده اين موضوع ىها شركت تبصره 
 صـورت  در و شده صالحيت تعيين اجتماعى امور و كار وزارت يا كشور ريزى برنامه و

  .گردند مى صالحيت لغو ماده اين حكم از تخلف
 ايـن  در شـده  بينى  پيش احكام اساس بر كه غيردولتى هاى بخش كارمندان  ـ18 ماده
 كـه  واگـذارى  قابل امور ساير و دولتى امور تصدى و وظايف از قسمتى يا و تمام قانون
 تحـت  كاركنـان  باشند، مى دار عهده را شد خواهد معين مربوط مقررات و قوانين حسب
 يـا  و تعهـد  گونـه  هيچ اجرايى ىها    هدستگا. گردند مى تلقى دولتى غير كارفرماى پوشش

  .ندارند كارمندان اين قبال در مسئوليتى
 و كـار  قانون مطابق خود پوشش تحت نكارمندا با موظفند كارمندان اين كارفرمايان
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 يا و مقامات پاسخگوى و نمايند رفتار مربوطه مقررات و قوانين ساير و اجتماعى تأمين
 صـورت  در موظفنـد  اجرايـى  ىها    هدستگا. بود خواهند رابطه اين در صالح ذى مراجع
 نامـه  ضـمانت  محـل  از كارمنـدان  حقـوق  احقاق در دولتى غير بخش كارفرماى تخلف

  .نمايند پرداخت را ربط ذى كارمندان تعهدات شده يافتدر
 ارائـه  كميـت  و كيفيـت  در مـستمر  ارتقـاء  منظـور  به اجرايى ىها    هدستگا  ـ19 ماده
 توسـعه  ىهـا    هزمينـ  در اى مـشاوره  خدمات انجام براى بود، خواهند مجاز خود خدمات
 و هـا  موريـت أم و وظـايف  پـااليش  و بـازنگرى  مـديريتى،  نوين استقرار نظير مديريت

 ادارى نوين ىها  فناورى و انسانى ىها    هسرماي مديريت و توسعه تشكيالتى، ساختارهاى
 توسـط  شـده  صـالحيت  تأييد خصوصى موسسات و دولتى پژوهشى، آموزش، مراكز با

  .نمايند داد قرار عقد ربط ذى مقررات رعايت با سازمان،
 و كـارآيى  افـزايش  و انگيـزه  يجـاد ا منظور به مكلفند اجرايى ىها    هدستگا  ـ20 ماده

 بـراى  مناسـب  كار و ساز خود ربط  ذى كارمندان خالقيت و انديشه و فكر از مندى بهره
 را هـا   گيـرى   تـصميم  در آن گـذارى  اثر و پيشنهادها دريافت و كارمندان مشاركت جلب
 كه دبو خواهد اى نامه آيين سبراسا پاداش پرداخت نحوه و پيشنهادها نظام. آورند فراهم

  .رسد مي وزيران تأهي تصويب به سازمان پيشنهاد با
 از بخـشى  يـا  تمـام  كـه  اجرايى ىها هدستگا ثابت يا و رسمى كارمندان با  ـ21 ماده
 خواهد عمل ذيل هاى روش از يكى به گردد مى واگذار دولتى غير بخش به آنها وظايف

  .شد
   ديگر اجرايى دستگاه يا دستگاه همان واحدهاى ساير به انتقال ـ الف
  خدمات سنوات بازخريد ـ ب
  سال پنج تا سال سه مدت براى حقوق بدون مرخصى با موافقت ـ ج
. باشد مى شده واگذار هاى فعاليت و وظايف مجرى كه دولتى غير بخش به انتقال ـ د
 صندوق تغيير جايى جابه هزينه بازنشستگى صندوق تغيير به كارمندان تمايل صورت در
  .گردد مى تأمين دولت توسط مربوط سوابق فظح با ربط ذي

 را وى مزايـاى  و حقـوق  كـه  مورأمـ  شـكل  به غيردولتى بخش در وظيفه انجام ـ     ه
  .كند  مىپرداخت غيردولتى بخش

 مـذكور  شركت كه نحوى به دولتى ىها  شركت سهام واگذارى صورت در  ـ1تبصره  
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 اعمـال  شـده  واگـذار  شـركت  نكارمنـدا  بر كار قانون مقررات و قوانين شود، غيردولتى
 تمايـل  صورت در و شوند مى محسوب جديد كارفرماى كارمندان افراد، اين و گردد مى
  .بمانند باقى خود قبلى بازنشستگى صندوق تابع كان كما توانند مى

 بـردارى  بهـره ) دولتـى  شـركت  بـا  (دولـت  مالكيت حفظ با كه درمواردى  ـ2تبصره  
 مربـوط  كارمندان ماموريت گردد، واگذار دولتى غير بخش به ربط  ذى دستگاه از بخشى

 بـه  سـازمان  پيـشنهاد  بـا  مـاده  ايـن  اجرايـى  نامه آيين. باشد مى مجاز غيردولتى بخش به
  .رسد مي وزيران هيات تصويب

 اولويـت  ترتيـب  بـه  را فـوق  گانه پنج طرق از طريق سه تواند  مى كارمند  ـ3تبصره  
 اولويـت  بـه  توجـه  با است مكلف مربوط دستگاه .كند اعالم اجرايى دستگاه و انتخاب
  .كند اقدام و انتخاب را روشها از يكى كارمند سوى از شده تعيين

 غيـر  بخـش  از حمايـت  و تقويـت  منظور به موظفند اجرايى ىها هدستگا  ـ22 ماده
 رفـع  مـالى،  كمكهـاى  و تسهيالت ايجاد ساماندهى، آموزش، براى الزم اقدامات دولتى
 پيـشنهاد  بـا  كـه  اى نامه آيين اساس بر دولتى غير بخش از خدمات خريد و ادارى موانع

  .آورند عمل به رسد، مي وزيران تأهي تصويب به سازمان
 رفـاهى،  مـسكونى،  مجتمـع  سـرا،  زائـر  مهمانـسرا،  هرگونه ادارهو   ايجاد  ـ23 ماده

 ىهـا    هدستگا توسط آن نظاير و تفريحى ورزشى، فضاهاى آموزشى، و درمانى واحدهاى
  .باشد مى ممنوع اجرايى

 مردم به خدمات ارائه براى خود يقانون وظايف اساس بر كه ييها  هدستگا  ـ1تبصره  
 ماده اين حكم از فصل اين احكام رعايت با باشند مى فوق امور از برخى انجام دار عهده

  .باشند مى مستثنى
 و كارشـناس  ىانـسان  نيـروى  نظـر  از كـه  زمـانى  تا كشور محروم مناطق  ـ2تبصره  
  . باشند مى مستثنى ماده اين حكم از وزيران تأهي تصويب با اند نيافته توسعه متخصص
 از موظفنـد  اجرايـى  ىها  هدستگا كليه فصل اين احكام اجراى راستاى در  ـ24 ماده
  :دهند انجام را ذيل اقدامات قانون اين تصويب تاريخ

 قابـل  كـه  وظـايفى  از دسـته  آن قـانون  اين تصويب از پس ماه شش حداكثر ـ الف
 ايـن  در مطروحـه  راهكارهـاى  رعايت با و احصاء را است غيردولتى بخش به واگذارى

 از درصـد  بيـست  برنامه هر طى كه نحوى به. نمايند اقدام آنها واگذارى به نسبت فصل
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  .يابد كاهش واگذارى قابل امور در دولت تصديهاى ميزان
 تعيـين  نحـوى  بـه  قـانون  اين) 51 (ماده در مذكور استخدامى مجوزهاى تعداد ـ ب
 دريافـت  مزايـا  و حقـوق  نحـو  هـر  بـه  كه اجرايى ىها    هدستگا كارمندان تعداد كه گردد
 حـاكميتى  غيـر  امور در درصد دو ميزان به سال هر باشند مى قرارداد طرف يا و كنند مى

  .يابد كاهش قبل سال به نسبت
 بازخريـدى،  بازنشـستگى،  روشـهاى  بـه  كـه  كارمندان سوم يك معادل حداكثر ـ ج

. نماينـد  اسـتخدام  شـوند  مى خارج اجرايى ىها هدستگا خدمت از موارد ساير و استعفاء
  . هستند مستثنى ماده اين از قانون اين) 8 (ماده موضوع حاكميتى وظايف  ـ1  تبصره

 ايـن  چهـارچوب  در واگذارى قابل وظيفه شامل ماده اين اجرايى نامه  آيين ـ2تبصره  
 بخـش  از خـدمات  خريد نحوه و دولتى غير بخش توسعه براى دولت حمايتهاى انونق

 بنـا  مـوارد  ساير و شده واگذار واحدهاى كارمندان تكليف تعيين و تعاونى و خصوصى
  .1رسد مي وزيران تأهي تصويب به سازمان پيشنهاد به

 را فـصل  اين اجراء موظفند كشور كل بازرسى سازمان و محاسبات ديوان  ـ3تبصره  
  .نمايند قانونى برخورد خلفتم مديران با و نموده كنترل اجرايى ىها  هدستگا در
 مردم حقوق ـ سوم فصل  

 بايـد  و هستند مردم خدمتگزاران ،اجرايى ىها    هدستگا كارمندان و مديران  ـ25 ماده
 و نموده اداء ورود بدو در كه سوگندى طبق و ادارى و اسالمى اخالق موازين رعايت با

 راه در احـسن  نحـو  بـه  را خـود  وظـايف  نماينـد  مى امضاء كه ادارى و اخالقى منشور
  .دهند انجام آنها قانونى ىها  هخواست و حقوق گرفتن نظر در با و مردم به خدمت

 كارمنـدان  تعهـدات  و نامـه  سـوگند  متن الذكر، فوق منشور مفاد و اصول  ـ1تبصره  
 مـصوب  اخالقـى  منـشور  رعايت با را مواردى فوق، موارد بر عالوه مربوط ىها    هدستگا

  .نمايند اضافه آن به وزيران تأهي
 با تعامل در خود تكاليف و حقوق با را مردم مكلفند اجرايى ىها    هدستگا  ـ26 ماده
 سـيماى  و صدا ويژه به جمعى ارتباط وسايل طريق از و نموده آشنا اجرايى ىها    هدستگا

                                                 
 به تصويب وزيران كمسيون امور اجتمـاعي و دولـت الكترونيـك             12/10/1388نامه ماده مزبور در تاريخ        آئين -1

 درج 2/12/1388ت جمهوري رسيد و در روزنامه رسمي مورخ       به تأييد مقام رياس    17/7/1388رسيده و در تاريخ     
 .استگرديده 
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 اطالعـات  و داده ارتقـاء  را زمينـه  ايـن  در ومىعم آگاهى سطح ايران اسالمى جمهورى
  .دهند قرار مردم اختيار در مناسب و مطلوب نحو به را الزم

 از مـساوى  شرايط در اجرايى ىها هدستگا خدمات از استفاده در مردم  ـ27 ماده
 مـاه  سـه  ظـرف  حـداكثر  موظفنـد  اجرايـى  ىهـا     هدستگا برخوردارند، يكسان حقوق
 شـفاف  و مـستند  را آنها تغييرات و خدمات ارائه استاندارد و كيفيت و زمان مراحل،
 تخلف، گونه هر بروز صورت در و برسانند مردم اطالع به مختلف طرق از و نموده

 بـه  را آنـان  شـكايت  و مـردم  به پاسخگويى مسووليت اجرايى ىها    هدستگا مسوولين
  .داشت خواهند
 و رضـايت  مراجعـان،  و دممر حقوق تأمين منظور به است مكلف دولت  ـ28 ماده

 قراردادهـاى  تمديـد  و انتـصاب  ارتقـاء  در را كارمنـدان  عملكـرد  از مردم رضايت عدم
 لحـاظ  تنبيهات و تشويقات اعمال و استخدامى امتيازات ساير از مندى بهره و استخدامى

 كارمنـدان  بـه  مربـوط  استخدامى و ادارى ضوابط ،ها    هنام شيوه ،ها    هنام آيين كليه و نموده
  .نمايد منظور موثر عامل يك عنوان به را دولت
 سازمانى ساختار ـ چهارم فصل  

 خـود  تشكيالت تنظيم و طراحى سازماندهى، مكلفند اجرايى ىها    هدستگا  ـ29 ماده
 سـازمان  كه هايى شاخص و ضوابط الگوها، چهارچوب در مربوط هاى ويژگي با تناسب
  :دهند انجام ذيل موارد ايترع با رسد مي وزيران تأهي تصويب به و تهيه

 قـانون  اين دوم فصل در مذكور راهبردهاى رعايت با سازمانى پستهاى سقف ـ الف
  .رسد مي وزيران تأهي تصويب به سازمان تأييد و دستگاه پيشنهاد با و

 و برنامـه  يـك  از پـس  حـداقل  مـصوب  سـازمانى  پستهاى سقف و تشكيالت ـ ب
 مـورد  جديـد  برنامـه  احكـام  و ها  سياست با تناسبم ساله پنج برنامه دو از پس حداكثر
  .گرفت خواهد قرار مجدد تصويب و بازنگرى
 ىدعمو سطوح ادارى مراتب سلسله و كار انجام مراحل نمودن كوتاه منظور به ـ ج

 هـر  در اجرايـى  مقام باالترين احتساب با تانىسا و ملى ىياجرا ىها    هدستگا در مديريتى
  :گردد مى تعيين يلذ قرار به سازمانى، واحد

  .سطح) 4 (در حداكثر: دولتى موسسات و ها  هوزارتخان ـ الف
  .سطح) 3 (حداكثر: استانى واحدهاى ـ ب
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  .سطح) 2 (حداكثر: همتراز نواحى و مناطق شهرستانى، واحدهاى ـ ج
  .سطح يك: كشورى تقسيمات واحدهاى ساير ـ د
 رئـيس  معـاون  نظـر  تحـت  كـه  مـستقل  ىهـا  سازمان و ها  هوزارتخان از كدام هر ـ و

 حـداكثر  دولتـى  سـسات ؤم ساير و معاون) 5 (حداكثر توانند مى شوند، مى اداره جمهور
 بـا  متناسـب  و نماينـد  بينـى   پيش خود تشكيالتى ساختار در مشابه عناوين يا معاون) 3(

 مدير) 5(حداكثر تواند  مى معاون هر سازمانى پستهاى تعداد و وظايف تنوع و كار حجم
 رئـيس  يـا  وزير حوزه نياز مورد مديريتى پستهاى. باشد داشته مشابه عناوين يا ئيسر يا

  .شد خواهد تأمين بند اين در مذكور مديريتى پستهاى جمع سر از دولتى موسسات
 و) ب (،)الـف  (بنـدهاى  در مـذكور  اجرايى مقامات براى مشاور پستهاى تعداد ـ     ه

) 4 (حداكثر ماده اين در مذكور اجرايى مقامات ساير براى و) 10 (حداكثر) 7 (ماده) ج(
 پـستهاى  سقف در پست) 3 (حداكثر كشورى گستره با دولتى موسسات روساى براى و

  .گردد مى تعيين مصوب
 اسـتانها  مراكـز  در اجرايـى  ىها    هدستگا ساير و ها    هوزارتخان سازمانى واحدهاى ـ ى

ـ ) 29 (مـاده  رعايـت  با) استانداريها استثناء به(  كـل  اداره سـطح  در حـداكثر  قـانون  ناي
  .يابند مى تغيير سطح اين در موجود ىها سازمان و شوند مى سازماندهى

 التيتـشك  و قـانونى  وظـايف  شـرح  مطابق اجرايى ىها    هدستگا كه صورتى در ـ ط
 نفـر  هـزار  هفتـاد  از كمتـر  هاى شهرستان در خدماتى ارائه به موظف الزاماً خود مصوب
 تـاريخ  در كـه  صـورتى  در باشـند  جمعيـت  نفـر  هزار سى از تركم بخشهاى و جمعيت
 موظفنـد  باشند نشده احداث ذىربط ادارى واحدهاى هاى ساختمان قانون اين تصويب
 عنـوان  بـه  كـه  بخـش  و شهرسـتان  مراكـز  ادارى مجتمـع  در را خود ربط ذى كارمندان
 ايجـاد  از و نمـوده  مـستقر  گـردد  مـى  ايجـاد  بخـشدار  و فرمانـدار  نظر تحت نمايندگى
  .نمايند خوددارى مستقل واحدهاى
 ربـط   ذى واحـدهاى  بـراى  حكـم  اين لغو موجب شهرها گونه اين جمعيت افزايش

 كـشور  وزارت بودجـه  در هـا   مجتمـع  ايـن  خـدماتى  و پـشتيبانى  ىهـا     ههزين. گردد نمى
 ايـن  اجـراى  وزيران تأهي تشخيص با شهرها ساير در. گردد مى بينى  پيش) استانداريها(

  .باشد مى پذير امكان بند



  

  
  509) ـ قوانين1(قوانين و مقررات مرتبط :                                                                                 بخش دوم

  

 

  .1رسد مي وزيران تأهي تصويب به سازمان پيشنهاد با بند اين اجرايى نامه آيين
 جمهـور  رئـيس  معـاون  نظـر  تحت كه مستقل ىها  سازمان و ها    هوزارتخان  ـ30 ماده

 تواننـد  مى وزيران تأهي تصويب و سازمان تأييد با ضرورت صورت در. شوند مى اداره
 داشته سازمانى واحد كشورى تقسيمات سطوح از برخى در خود قانونى وظايف حسب
 مـستقل  موسـسات  و وزارتخانـه  يـك  بـه  وابسته واحدهاى كليه صورت اين در. باشند
 سـازمان  واحد يك در كشورى تقسيمات سطوح از يك هر در جمهور رئيس به وابسته
  .گيرند مى قرار واحد مديريت تحت و ادغام

  .رسد مي وزيران تأهي تصويب به سازمان تأييد با ماده اين اخير حكم از استثنائاً موارد
 ماده مفاد رعايتبا  را خود تفصيلى تشكيالت مكلفند اجرايى ىها  هدستگا  ـ31 ماده

 حـداكثر  اسـت  موظف سازمان. دارند ارسال سازمان به را آن از نسخه يك و تهيه) 29(
 الگوهـا،  بـا  مغـايرت  عـدم  يـا  و مغـايرت  پيشنهاد، وصول تاريخ از ماه سه مدت ظرف

 از پس موظفند ربط  ذى اجرايى ىها    هدستگا. نمايد اعالم را مذكور شاخصهاى و ضوابط
  .نمايند كسب را سازمان يهتأييد مغاير، موارد اصالح
 پـستهاى  از يكـى  متـصدى  ى،يـ اجرا ىهـا     هدسـتگا  كارمنـدان  از يك هر  ـ32 ماده
 پست داشتن بدون حقوق پرداخت و افراد گيرىكار به گونه هر و بود خواهند سازمانى
  .است ممنوع قانون اين ابالغ از سال يك از پس مصوب سازمانى

ـ   درصد ده تا سازمان تأييد با خاص شرايط در توانند مى اجرايى ىها  هدستگا تبصره 
 را افرادى مصوب اعتبارات سقف در و استخدامى تعهد بدون مصوب، سازمانى پستهاى

  .گيرند كار به سال يك حداكثر براى معين كار يا عتىسا صورت به
 بـر  كـه  اجرايـى  ىهـا   هدسـتگا  از واحـدهايى  داخلى تشكيالت تنظيم  ـ33 ماده
 بوده آنها عهده بر شود مى اداره) قانون اين 16 ماده موضوع (شده تمام قيمت اساس

 اهنـد خو ارسـال  سـازمان  به ضوابط با تطبيق جهت را خود تشكيالت از اى نسخه و
  .داشت

 ىها هدستگا در سازمانى پست و واحد هرگونه ايجاد و وظايف شرح تنظيم  ـ34 ماده

                                                 
 به تصويب وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولـت الكترونيـك         13/10/1388نامه مزبور در تاريخ       آئين -1

 به تصويب مقام محتـرم رياسـت جمهـوري رسـيده و در روزنامـه رسـمي مـورخ                    8/1/1389رسيده و در تاريخ     
 .است درج گرديده 16/1/1389
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 بـه  مكلف سازمان باشد مى مجاز آنها مصوب قانونى وظايف چهارچوب در صرفاً اجرايى
  .باشد مى كار اين انجام حسن بر نظارت
 حـداكثر  فصل اين احكام چهارچوب در موظفند اجرايى ىها هدستگا كليه ـ35 ماده
  .دننماي اقدام خود سازمانى ساختار اصالح پيشنهاد به نسبت سال يك مدت ظرف

ـ   توسـعه  هـاى  بخش و ها شهرستان در مستقر واحدهاى نياز مورد هاى پست تبصره 
 اين) 29 (ماده موضوع هاى پست جمع سر از سيسأالت جديد يافته توسعه كمتر و نيافته
 الـذكر  فـوق  واحـدهاى  براى بالتصدى پست نبود تصور در. شد خواهد تأمين قانون
  .نمايد ايجاد جديد پست فصل اين احكام رعايت با است موظف دولت
 ادارى خدمات و اطالعات فناورى ـ پنجم فصل  

 كار انجام هاى روش و عمل مورد فرآيندهاى موظفند اجرايى ىها  هدستگا  ـ36 ماده
 سـرعت،  نظيـر  فعاليتهـا  كارآمـدى  و ىانـسان  نيروى ورى بهره افزايش هدف با را خود

 اساس بر و مردم كرامت و رضايت تأمين و امور صحت و سالمت كيفيت، دقت،هزينه،
 ايـن  بـار  يـك  سال سه هر حداكثر و گذارند اجراء مورد به و تهيه سازمان دستورالعمل

  .دهند قرار اصالح و بازبينى مورد را روشها
ـ   از مـردم  رضـايت  و امـور  صـحت  اليتهـا، فع كارآمـدى  و ورى بهـره  ميزان تبصره 

 سازمان تأييد به اجرايى ىها   هدستگا پيشنهاد با كه يىها  شاخص اساس بر دولتى خدمات
 قـرار  گيـرى  اندازه مورد ربط  ذى ىها    هدستگا همكارى با سازمان توسط هساليان رسد، مي

  .شود مى لحاظ آنها عملكرد ارزيابى در آن نتايج و گرفته
 بـه  خـدمات  كميت و كيفيت بهبود هدف با موظفند اجرايى ىها هتگادس  ـ37 ماده

  :دهند انجام ترتيب به را زير اقدامات ربط ذى هاى دستورالعمل رعايت با و مردم
 بنـدى  زمـان  بـا  همراه خدمات ارائه شيوه خصوص در الكترونيكى رسانى اطالع ـ1
  .نمايد ارائه بايد متقاضى كه مداركى و آن انجام
 ىهـا   هرسـان  و ابـزار  طريـق  از خـدمات  انجـام  جهـت  نيـاز  مـورد  هاى فرم ارائه ـ2

  . الكترونيكى
 مراجعـه  لـزوم  حـذف  و الكترونيكـى  صـورت  بـه  شـهروندان  بـه  خدمات ارائه ـ3

  .خدمت دريافت براى اجرايى دستگاه به مردم حضورى
ـ   ونقـان  ايـن  تصويب تاريخ از ماده اين) 3 (و) 1 (بندهاى اجراء زمان مدت تبصره 
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  .گردد مى تعيين سال سه و دو يك، ترتيب به
 خدمات واحدهاى مردم، به خدمات ارائه در سهولت و تسريع منظور به  ـ38 ماده
 ايجـاد  هـا  شهرسـتان  مراكـز  در دولتـى  غيـر  و دولتى بخش طريق از الكترونيكى رسانى

 از دسته آن مانجا 1386 سال پايان تا حداكثر موظفند اجرايى ىها    هدستگا كليه. گردد مى
 .نماينـد  ارائـه  مراكـز  ايـن  توسـط  را باشـد  مـى  ارائـه  قابـل  طريـق ايـن    از كه خدماتى

  .رسد مي ادارى عالى شوراى تصويب به ماده اين اجرايى دستورالعمل
 مناسب بردارى بهره و جويى صرفه منظور به موظفند اجرايى ىها    هدستگا  ـ39 ماده

 يغيرضـرور  ىها ههزين و زائد تشريفات از ييرجلوگ و ادارى فضاهاى و ساختمانها از
 و ضــوابط اســاس بــر كارمنــدان شــغلى ســالمت و ايمنــى موجبــات آوردن فــراهم و

 و تهيه سازمان توسط كه ادارى ملزومات و تجهيزات فضاها، كارگيرى به استانداردهاى
  .نمايند اقدام گردد مى ابالغ

ـ   ســال يــك مــدت ظــرف حــداكثر موظفنــد اجرايــى ىهــا  هدســتگا كليــه تبــصره 
 مازاد فضاهاى و داده تطبيق شده ياد استانداردهاى با را خود استفاده مورد هاى ساختمان

 وزارت به مراكز در و استان دارايى و اقتصادى كل ادارات به ها استان در مورد حسب را
اعالم نمايند تا از طريق اين وزارتخانه حسب مورد با تـصويب             دارايى و اقتصادى امور

 تعيـين  آن بردار بهره ىها    هدستگا استان توسعه و ريزى  برنامه شوراى ياهيأت وزيران و    
  .گردد
 حـسابان  ذى نكننـد  اقـدام  اجرايـى  ىها    هدستگا شده تعيين مهلت در كه صورتى در
 اعـالم  فوق ترتيب به اقدام جهت متبوع كل اداره يا وزارت به را مازاد فضاهاى موظفند

  .نمايند 
 از اسـتفاده  بـه  مربوط امور تمركز و اطالعاتى ساخت زير ايجاد منظور به  ـ40 ماده
 و احوال ثبت سازمان طريق از است موظف دولت ادارى، خدمات در اطالعات فناورى
 پايگـاه  اجرايـى  ىهـا     هدسـتگا  كليـه  مـشاركت  و ايـران  اسالمى جمهورى پست شركت

  .نمايد اجرا و ساماندهى طراحى، را ايرانيان اطالعات
 هدايت ساماندهى، طريق از كدپستى و ملى شماره از استفاده با پايگاه اين  ـ1تبصره  

  .گردد مى تشكيل ها  هدستگا موجود اطالعات و ها  هداد اتصال و
 اطالعـات  هاى پايگاه 1386 سال پايان تا موظفند اجرايى ىها    هدستگا كليه  ـ2تبصره  
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  .نمايند آماده كدپستى و ملى شماره از استفاده با را خود به مربوط ىها  هداد
 خواهـد  وزيران تأهي تصويب به و تهيه سازمان توسط ماده اين نامه آيين  ـ3تبصره  

  .رسيد
 ايـن  در مطـرح  تكاليف انجام حسن بر نظارت و پيگيرى مسئول سازمان  ـ4تبصره  

 شناسـايى  هب نياز كه مراجعانى با ارتباط برقرارى و خدمات ارائه گونه هر. باشد مى ماده
 و ملـى  شـماره  از استفاده بدون 1388 سال از باشد مى آنها استقرار محل آدرس و افراد

  .باشد مى ممنوع اجرايى ىها  هدستگا توسط كدپستى
 خدمت به ورود ـ ششم فصل  

 داوطلـب  كـه  افـرادى  اسـتخدامى  صـالحيت  تعيـين  و خـدمت  به ورود  ـ41 ماده
 تـشكيالت  صـادره،  مجوزهـاى  اسـاس  بـر  شـند با مـى  اجرايى ىها    هدستگا در استخدام
  .شود مى انجام فرصتها برابرى و شايستگى مراتب رعايت و مصوب
  :از عبارتند اجرايى ىها  هدستگا در استخدام عمومى شرايط  ـ42 ماده
 اسـتخدام  بـراى  سـال  چهـل  حـداكثر  و تمـام  سال بيست سن حداقل داشتن ـ الف
  . سال پنج و چهل دكترى تحصيلى مدرك با متخصصين براى و رسمى
  .ايران تابعيت داشتن ـ ب
   .مردان براى قانونى معافيت يا ضرورت دوره خدمت انجام ـ ج
  .مخدر مواد و دخانيات به اعتياد عدم ـ د
  .موثر جزائى محكوميت سابقه نداشتن ـ   ه
 كـه  مـشاغلى  بـراى  (همتـراز  مـدرك  يا و دانشگاهى تحصيلى مدرك بودن دارا ـ و

  ).است شده بينى پيش آنها احراز شرايط در ترازهم مدارك
 اسـتخدام  كـه  كـارى  انجـام  بـراى  توانـايى  و روانـى  و جسمانى سالمت داشتن ـ ز
  .رسد مي وزيران تأهي تصويب به سازمان پيشنهاد با كه اى نامه آيين اساس بر شوند مى

 اساسـى  قـانون  در شـده  شـناخته  اديـان  از يكـى  يـا  اسـالم  مبين دين به اعتقاد ـ ح
  .ايران اسالمى جمهورى

  .ايران اسالمى جمهورى اساسى قانون به التزام ـ ط
ـ   حـسب  خـارجى  اتبـاع  خدمت مدت و حقوق تعيين و موقت كارگيرى به تبصره 

  .شد خواهد انجام خود خاص مقررات و قوانين
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 و كارشناسى و تخصصى مشاغل در اجرايى ىها    هدستگا در افراد استخدام  ـ2تبصره  
 ابـالغ  و تهيـه  سـازمان  توسـط  مـذكور  مهارتهـاى  در آنان توانايى احراز به منوط ترباال

  .شد خواهد
 به مربوط مصوب قوانين اساس بر آنان ىها    هخانواد و ايثارگران استخدام  ـ3تبصره  

  .بود خواهد خود
  .است باقى خود قوت به گزينش مقررات و قوانين  ـ4تبصره 

 از كمتـر  سـن  حـداقل  با يا و ديپلم تحصيلى مدارك اب افراد كارگيرى به  ـ5تبصره  
 بـراى  و مـشخص  زمـان  مدت براى خاص مناطقى يا موارد در ماده اين در مذكور رقم

 رسد مي وزيران هيأت تصويب به سازمان پيشنهاد با كه مشاغلى در صرفاً شهدا فرزندان
  .باشد مى مجاز

 قبلـى  مقـررات  و قوانين در كه صورتى در توانند مى اجرايى ىها    هدستگا  ـ43 ماده
 مـالك  را آن باشـند،  داشته قانون اين 42 ماده شرايط بر عالوه شرايطى خود عمل مورد
  .دهند قرار عمل

 امتحـان  در شدن پذيرفته از پس اجرايى ىها    هدستگا در افراد كارگيرى به  ـ44 ماده
 تخصـصى  قهمـساب  يـا  امتحـان  نيـز  و گـردد  مـى  آگهـى  نشر عمومى طور به كه عمومى
 بـه  تخصـصى  و عمومى امتحان يبرگزار نحوه به مربوط دستورالعمل. است پذير  امكان

  .رسد مي مديريت توسعه شوراى تصويب
 استخدام ـ هفتم فصل  

 روش دو به اجرايى ىها    هدستگا در استخدام قانون، اين تصويب تاريخ از  ـ45 ماده
  .پذيرد مى انجام ذيل

  . حاكميتى مشاغل در ثابت پستهاى دىتص براى رسمى استخدام ـ الف
  .معين مدت براى و سازمانى پستهاى تصدى براى پيمانى استخدام ـ ب

 انـد  آمده در رسمى استخدام به عمل مورد قوانين موجب به كه كارمندانى  ـ1تبصره  
  .داد خواهند ادامه رسمى استخدام صورت به قانون اين مقررات رعايت با

 8 ماده در مذكور ىها  ويژگى به توجه با ماده اين الف بند موضوع مشاغل  ـ2تبصره  
  .رسد مي وزيران هيأت تصويب به سازمان پيشنهاد به بنا قانون اين

 پنج و شصت از نبايد استخدام قرارداد مدت انتهاى در پيمانى كارمند سن  ـ3تبصره  



  

  
   514  مجموعه كامل قوانين و مقررات تأمين اجتماعي     

  

  .كند تجاوز سال هفتاد از تخصصى مشاغل براى و سال
 نامـه  پيمـان  در پيمانى كارمندان تصدى مورد شغل و خدمت حلم تعيين  ـ4تبصره  
  .باشد مى ربط ذى اجرايى دستگاه عهده به رسمى كارمندان مورد در و گردد مى مشخص
 از قبـل  نماينـد  مـى  كـسب  را رسمى استخدام به ورود شرايط كه كسانى  ـ46 ماده

 خواهند طى باشد مى سال سه آن مدت كه را يآزمايش دوره يك رسمى خدمت به ورود
 منظـور  رسـمى  كارمنـدان  جـزء  خـدمت  بـدو  از ذيل شرايط احراز صورت در و نمود

  : شد خواهد
 كـار،  بـه  عالقـه  كـاردانى،  ،)اخالقـى  و اعتقـادى  علمـى،  (لياقـت  از اطمينان ـ الف
ـ  و نظـم  رعايـت  و مـردم  به خدمت روحيه نوآورى، خالقيت،  طريـق  از ادارى باطضان

  . رسمى كارمندان صالحيت تخصصى كميته خيصتش با الزم امتياز كسب
  .الزم امتياز كسب و آموزشى ىها  هدور طى ـ ب
  .گزينش تائيد ـ ج

 ادامـه  شـرايط  كارمنـدان  آزمايـشى  دوره يـان پا ضـمن  در كـه  صورتى در  ـ1تبصره  
 ذيل ىها  روش از يكى به وى با ننمايند كسب را رسمى استخدام به تبديل يا و خدمات

  :شد خواهد رفتار
  .الزم شرايط احراز براى ديگر ساله دو مهلت اعطاء ـ الف
  .پيمانى استخدامى به وضع تبديل ـ ب
  .حكم لغو ـ ج

 صـالحيتهاى  احـراز  و آزمـون  در شـركت  صورت در پيمانى كارمندان با  ـ2تبصره  
 رفتـار  زير شرح به حاكميتى مشاغل در استخدام براى شدن پذيرفته و 42 ماده موضوع
  .شد خواهد
  .شود مى محسوب رسمى سوابق جزو آنها پيمانى سوابق ـ1
 بـه  ورود فصل 42 ماده الف بند موضوع سن سقف به آنها خدمت سنوات سابقه ـ2

  . شود مى اضافه خدمت
 وزيـران  هيأت تصويب به و تهيه سازمان توسط ماده اين اجرايى نامه آيين ـ3تبصره  

  . رسد مي
 تمـام  انجام براى غيردولتى موسسات و ىها  كتشر كارمندان كارگيرى به ـ47 ماده
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 عنوان هر تحت اجرايى ىها    هدستگا سازمانى هاى پست اختياراتو   وظايف از بخشى يا
 بـر  صرفاً موسسات و ها  شركت گونه اين كارمندان خدمات از استفاده و باشد مى ممنوع
  .است پذير امكان قانون اين 17 ماده اساس

 اجرايـى  دسـتگاه  در خـدمات  از ذيل حاالت از يكى در رسمى كارمندان ـ48 ماده
  :نددگر  مىعتزمن

  . ربط ذى قوانين طبق كلى كارافتادگى از يا و بازنشستگى ـ
  .استعفا ـ
 سـال  سـه  در كارمنـد  عملكرد ارزيابى از ضعيف نتايج كسب دليل به خريدى باز -
 تـصويب  بـه  سـازمان  ادپيـشنه  با كه اى نامه آيين اساس بر (متناوب سال چهار يا متوالى
   .)1رسد مي وزيران هيأت
  .122 ماده اساس بر بخدمت آماده -

 خـدمت  ازربـط     ذي قـانونى  مراجع احكام موجب به انفصال يا اخراجكارمنداني كه   
 ىهـا     هدسـتگا  در اشتغال هرگونه يا و استخدام اجازه انفصال مدت در گردند مى منفصل
  .داشت نخواهند را اجرايى

 هـر  يا و استخدام اجازه گردند، مى اخراج اجرايى دستگاه از كه كارمندانى  ـ2تبصره  
  . داشت نخواهد را اجرايى دستگاه همان در مجدد اشتغال گونه

  :باشد مى ذيل شرايط تحقق به منوط پيمانى كارمندان قرارداد تمديد  ـ49 ماده
  .كارمندان سازمانى پست استمرار ـ
  .كارمند خدمات از رضايت و عملكرد ارزيابى از مطلوب نتايج كسب ـ
  .رجوع ارباب و مردم رضايت جلب ـ
  .تصدى مورد شغل زمينه در تخصصى و علمى سطح ارتقاء ـ

ـ   مقـررات  و قوانين مطابق پيمانى كارمندان با قرارداد تمديد عدم صورت در تبصره 
  .شد خواهد عمل مربوط

 مقـررات  و قوانين مطابق بيكارى بيمه مزاياى از استفاده مشمول كارمندان ـ50 ماده

                                                 
 بـه تـصويب وزيـران عـضو كميـسيون امـور اجتمـاعي و دولـت            3/10/1388نامه مورد اشاره در تـاريخ         آئين -1

رسـمي   به تأييد مقام محترم رياسـت جمهـوري رسـيده و در روزنامـه     7/11/1388الكترونيك رسيده و در تاريخ  
 .است درج گرديده 2/12/1388مورخ 
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  .بود خواهند مربوط
 ايـن  دوم فصل رعايت با اجرايى ىها    هدستگا استخدام مجوزهاى مجموع  ـ51 ماده
 موسسات و ها    هوزارتخان از يك هر سهم و گردد مى تعيين ساله پنج ىها    هبرنام در قانون
  .رسد مي وزيران هيأت تصويب به سازمان پيشنهاد با دولتى
 از خـارج  اجرايـى  ىهـا     هدسـتگا  در انـسانى  نيـروى  كـارگيرى  به گونه هر ـ صرهتب

 هرگونه پرداخت و باشد مى ممنوع و محسوب قانون خالف ماده اين موضوع مجوزهاى
 امـوال  در قـانونى  غيـر  تـصرف  شوند مى گرفته كار به مجوز بدون كه افرادى به وجهى
  .گردد مى محسوب عمومى
 مندرج حاالت از غير به اجرايى ىها    هدستگا در افراد ارگيرىك به نوع هر  ـ52 ماده

  .باشد مى ممنوع قانون اين 32 ماده تبصره و 45 ماده در
 شغلى ارتقاء و انتصاب ـ هشتم فصل  

 و تحـصيلى  شـرايط  رعايـت  بـا  بايـد  كارمنـدان  شغلى ارتقاء و انتصاب  ـ53 ماده
 صـورت  آنان بلىق مشاغل در وفقم عملكرد و شايستگى احراز از از پس و الزم تجربى
  .گيرد

 مـديران،  خـدمت  در ثبـات  ايجـاد  و شايـستگى  نظـام  اسـتقرار  منظور به  ـ54 ماده
  :دهند انجام را زير اقدامات موظفند اجرايى ىها  هدستگا

 صـصى خت شـرايط  اى، حرفـه  مديريت پستهاى به افراد انتصاب و انتخاب در ـ الف
 در. يابنـد  ارتقـاء  بـاالتر  مراتـب  بـه  شـغلى  ارتقاى مسير از افراد تا نموده تعيين را الزم

 امتحانـات  برگـزارى  بـا  باشـد،  نداشـته  وجـود  انتخـاب  امكان طريقاين   از كه مواردى
  . پذيرد   مىصورت انتخاب الزم تخصصى
 سـمتهاى  درصـد  )٪15 (درصـد  پـانزده  حداكثر براى توانند مى اجرايى ىها    هدستگا
 شـغل،  بـه  نسبت شاغل تجربه و تخصص رعايت با (يستهشا افراد از اى حرفه مديريت

  .نمايند استفاده دستگاه از خارج) مديريتى مراتب سلسله رعايت بدون
 قانون اين 71 ماده در مذكور (سياسى مديريت پستهاى متصديان نصب و عزل ـ ب
  ).باشد مى باالتر مقامات اختيارات از شغلى ارتقاء مسير رعايت به الزام بدون
 آن تمديـد  و باشـد  مـى  سـاله  چهـار  اى حرفه مديريت پستهاى در خدمت دوره ـ ج
 پيـشنهاد  با كه اى نامه آيين اساس بر مذكور مدت از قبل افراد سمت تغيير. است بالمانع
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  .1باشد مى پذير امكان رسد مي وزيران هيأت تصويب به سازمان
 مـادر  شـركت  يـك  مجموعه زير ىها  شركت مجموعه ماده اين اجراى در  ـ1تبصره  
  .گردد مى تلقى اجرايى دستگاه يك مديران انتصاب براى تخصصى

 مقامـات  معـاونين  پـستهاى  از يكـى  اجرايـى،  ىهـا     هدستگا از يك هر در  ـ2تبصره  
 و عـزل  و گردد مى تلقى ثابت قانون اين) 71 (ماده) ه (و) د (بندهاى در مذكور اجرايى
 هيـأت  تـصويب  بـه  سـازمان  پيـشنهاد  بـا  است اى نامه آيين اساس بر آن متصدى نصب
  .رسد مي وزيران

 بـه  توجـه  بـا  را شـغلى  مـسير  ارتقاى امكان موظفند اجرايى ىها    هدستگا  ـ3تبصره  
  .نمايند فراهم كارمندان كليه براى رقابتى فضاى در مربوطه امتيازات

 مـديران  بقيـه  و سياسـى  مـديران  قـانون  ايـن  71 مـاده  در مذكور مديران  ـ4تبصره  
  .گردند مى تلقى اى حرفه

 افـراد  شناسايى و انسانى ىها    هسرماي حفظ منظور به است مكلف سازمان  ـ55 ماده
 جهـت  مـديران  اطالعـات  بانـك  ايجـاد  به نسبت مديريت پستهاى احراز شرايط واجد

  .نمايد اقدام ربط ذى مديران و مقامات استفاده
 بـراى  را مـوثرى  اجرايـى  ىهـا  هسـامان  و هـا    هبرنامـ  است مكلف سازمان  ـ56 ماده
 ىهـا    هدسـتگا  و هـا  بخش در انتظار مورد هاى نقش و وظايف با متناسب مديران آموزش
 ىهـا     هدور طـى  به منوط مديران ارتقاى و انتصاب هرگونه و نمايد تنظيم كشور اجرايى

  .باشد مى ربط ذى
 اىهـ  پـست  عمومى و تخصصى شرايط و فصل اين اجرايى دستورالعمل  ـ57 ماده
 عالى شوراى تصويب به سازمان پيشنهاد با شغلى مسير ارتقاء نحوه و اى حرفه مديريت
  .رسد مي ادارى
 كارمندان سازى توانمند ـ نهم فصل  

 بخـشى  اثـر  و كـارايى  سـطح  ارتقـاء  منظـور  بـه  اسـت  موظـف  سازمان  ـ58 ماده
 طراحـى  اى ونـه گ بـه  را اجرايى ىها    هدستگا كارمندان آموزش نظام اجرايى، ىها    هدستگا

                                                 
 به تصويب وزيران عضو كميسيون امور اجتمـاعي و دولـت الكترونيـك              3/10/1388تاريخ  نامه مزبور در      آئين -1

رسـمي مـورخ     به تأييـد مقـام محتـرم رياسـت جمهـوري رسـيده و در روزنامـه                   7/11/1388رسيده و در تاريخ     
 .است درج گرديده 22/12/1388
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 نظـر،  مورد شغل با كارمندان نگرش و مهارت دانش، ساختن متناسب با همراه كه نمايد
 بـه  نماينـد  تأمين آموزش فرآيند در كارمندان مستمر مشاركت جهت را الزم ىها هانگيز
 حـداقل  از و گـردد  برقـرار  آموزش و مديران و كارمندان ارتقاء بين اى رابطه كه نحوى
  .گردند برخوردار سال هر در مربوط مقررات اساس بر وزشآم ساعت سرانه

 آمـوزش  نظام و قانون اين مقررات رعايت با مكلفند اجرايى ىها    هدستگا  ـ59 ماده
  .نمايند تدوين را خود كارمندان آموزشى ىها  هبرنام دولت، كارمندان

ـ   بـراى  وبمـص  آموزشـى  ىهـا   هبرنام قالب در توانند مى اجرايى ىها  هدستگا تبصره 
 انعقـاد  عـالى  آموزش موسسات و ها    هدانشگا با خود نياز مورد آموزشى ىها    هدور اجراء
 و اجـراء  طراحـى،  مراحـل  كليـه  تواننـد  مـى  مزبور ىها    هدستگا همچنين. نمايند قرارداد

 آموزشى مراكز و موسسات به را خود پژوهشى و آموزشى فعاليتهاى و ها    هدور ارزشيابى
 رسيده سازمان تأييد به آنها تخصصى و فنى صالحيت كه غيردولتى و دولتى پژوهشى و

  .نمايند واگذار باشد،
 دانـشگاهى  تحـصيلى  مـدرك  اخـذ  بـه  منجـر  كه آموزشى بورسهاى كليه ـ60 ماده

 دولت اختيار در المللى بين موسسات طرف از يا خارجى دولتهاى سوى از و گردد نمى
. گـردد  مـى  توزيع ىياجرا ىها    هدستگا وظايف با بمتناس سازمان، طريق از گيرد مى قرار
 اقـدام  مربوط اجرايى دستگاه توسط شود مى برگزار جانبه دو قرارداد طبق كه يىها    هدور

  .شد خواهد
ـ   بـا  شـود  مى دانشگاهى مدرك اخذ به منجر كه آموزشى ىها  هدور و بورسها تبصره 

 توزيـع  مـورد  حـسب  ناورىف و تحقيقات علوم و پزشكى آموزش و درمان وزارت نظر
  .گردد مى

 طـى  بـراى  قانون اين تصويب زمان از اجرايى ىها    هدستگا كارمندان اعزام ـ61 ماده
 و داخل در گردد مى آن معادل يا و دانشگاهى مدرك اخذ به منجر كه آموزشى ىها  هدور

 عممنـو  آموزشـى  ماموريـت  از اسـتفاده  و مربوطـه  ىها    هدستگا هزينه با كشور از خارج
  .باشد مى

  .باشند مى خود خاص مقررات مشمول ايثارگران تبصره ـ
 و هـا  مهـارت  افزايش و توانمندسازى به نسبت همواره موظفند كارمندان  ـ62 ماده
 بـراى  الزم الگوهاى و ها    هشيو اجرايى ىها    هدستگا. نمايند اقدام خود شغلى ىها  توانايي
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 ابـالغ  و تهيـه  سـازمان  توسـط  كـه  را دخـو  كارمنـدان  مدام سنجى توان و توان افزايش
  .گذارد خواهند اجرا مورد به شود مى

 وزيـران  هيأت تصويب به و سازمان پيشنهاد به فصل اين اجرايى نامه آيين ـ63 ماده
  .رسد مي
 مزايا و حقوق ـ دهم فصل  

 عوامـل  ارزشـيابى  اسـاس  بر اجرايى ىها هدستگا كارمندان پرداخت نظام  ـ64 ماده
 نتايج از حاصل امتياز. بود خواهد آتى مواد در مذكور ىها ويژگى ساير و شاغل و شغل

 و حقـوق  تعيـين  مبنـاى  ريـالى،  ضريب در ضرب فصل اين در مذكور عوامل ارزشيابى
 بـه  نيز بگيران مستمرى يا موظفين و بازنشستگان براى و گيرد مى قرار كارمندان مزاياى
  .گردد مى تعيين ميزان همين

ـ   در زنـدگى  هزينـه  شـاخص  بـه  توجـه  با ماده اين در مذكور ريالى ضريب تبصره 
   .رسد مي اسالمى شوراى مجلس تصويب به و بينى پيش ساالنه بودجه اليحه

 پيچيدگى و اهميت نظير عواملى اساس بر قانون اين مشمول مشاغل كليه ـ65 ماده
 جـدول  اتطبقـ  از يكى به نياز مورد مهارتهاى و تخصص سطح مسئوليتهاى، و وظايف

  .يابند مى اختصاص شغل حق جداول يا
) 6000 (آن حـداكثر  و) 2000 (مـشاغل  ارزشـيابى  جـداول  يـا  جدول امتياز حداقل

  .باشد مى
 پايه، مقدماتى، رتبه، پنج در حداكثر ويژگيها، با متناسب مشاغل از كدام هر ـ1تبصره  

 جـدول  طبقات از يكى به ها    هرتب از كدام هر و گردند مى بندى طبقه عالى و خبره ارشد،
 مـشاغل  بـه  عـالى  و خبـره  ىهـا     هرتبـ . يابـد   مـى  اختصاص ماده اين موضوع جداول يا

  .يابد  مىاختصاص باالتر و كارشناسى
 عـواملى  اساس بر و گيرند مى قرار مقدماتى رتبه در استخدام بدو در مربوط شاغلين

 ىهـا  هدور طـى  برجـسته،  تخـدما  انجام مهارتها، افزايش ميزان خالقيت، و ابتكار ظيرن
 بـا  متناسـب  كـه  ضـوابطى  اسـاس  بـر  رجـوع  اربـاب  رضـايت  جلب ميزان و آموزشى
 حـسب  و ارزيـابى  رسـد  مـي  مـديريت  توسـعه  شـوراى  تصويب به مشاغل ىها  ويژگى
 عـالى  و خبره،  ارشد پايه، سطوح به مربوط تجربه مدت حداقل طى و مكتسبه امتيازات

 تعيـين  فرهنگـى  انقـالب  عـالى  شوراى مصوب ضوابط طبق كه نخبگانى .يابند مى ارتقا
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 الزم مهارت و تجربه از استخدام بدو در عمومى شرايط بر عالوه كه افرادى و شوند مى
 وزيـران  هيـأت  تـصويب  بـه  سـازمان  پيـشنهاد  به كه اى نامه آيين طبق هستند برخوردار

  .گيرند مى قرار ديگر ىها  هرتب از يكى در و معاف ها  هرتب از برخى طى از رسد مي
 و وظـايف  پيچيـدگى  بـا  متناسـب  سرپرسـتى  و مـديريت  عنـاوين  كليـه   ـ2تبصره  
 در مربـوط  عوامـل  ساير و شغلى هاى حساسيت و نظارت و سرپرستى حيطه مسئوليتها،

 آن حـداكثر  و) 500 (آن امتيـاز  حـداقل  كـه  مديريت العاده فوق جدول طبقات از يكى
  .گيرد مى قرار است،) 5000(

 و پـرورش  و آمـوزش  وزارت وقـت  تمـام  آموزشـى  مـشاغل  طبقه امتياز ـ3ه  تبصر
 حـق  جداول يا جدول در پزشكى آموزش و درمان بهداشت، وزارت درمانى و بهداشتى

  .گردد مى محاسبه) 1/1 (ضريب با شغل
 تحـصيالت،  نظيـر  عـواملى  اسـاس  بـر  قـانون  ايـن  مشمول شاغلين كليه  ـ66 ماده

 شـغل  طبقـه  اولـين  در مـذكور  شـرايط  حـداقل  بر عالوه (تمهار و آموزشى ىها    هدور
 حـداكثر  و) 1000 (حـداقل  كـه  شـاغل  حـق  امتياز از تجربه و خدمت سنوات ،)مربوط

  .گردند مى مند بهره باشد، مى امتياز) 4500(
 وى شـغل  امتياز%) 75 (درصد پنج و هفتاد از شاغل هر براى ماده اين امتياز حداكثر

  .كرد نخواهد تجاوز
ـ تب  اسـاس  بـر  انـد  نمـوده  تحـصيل  علميه ىها  هحوز در كه افرادى و هنرمندان صره 
 رسـمى  مقـاطع  بـا  رسـد  مي وزيران هيأت تصويب به سازمان پيشنهاد با كه اى نامه آيين

  .گردند مى همتراز تحصيلى
 بـه  بنـا  آن) 2(و) 1 (ىهـا     هتبـصر  و) 65 (ماده موضوع جداول يا جدول  ـ67 ماده
 و مـشاغل  از كـدام  هـر  تخـصيص  و رسد مي وزيران هيأت تصويب به سازمان پيشنهاد
 شـوراى  توسط سازمان پيشنهاد با شغل حق جداول طبقات از يكى به آن شغلى طبقات
 عوامل ارزيابى. گردد مى ابالغ اجرايى ىها    هدستگا به اجرا براى و انجام مديريت توسعه
 مـذكور  شـوراى  تـصويب  بـه  مانساز پيشنهاد با كه ضوابطى اساس بر شاغل به مربوط

 امـر  ايـن  اجـراى  بـر  سـازمان  و شـد  خواهـد  انجام اجرايى ىها    هدستگا توسط رسد مي
  .نمايد مي نظارت
 كـه ) 66 (ماده و آن ىها    هتبصر و) 65 (ماده موضوع پرداختهاى بر عالوه  ـ68 ماده



  

  
  521) ـ قوانين1(قوانين و مقررات مرتبط :                                                                                 بخش دوم

  

 

 پرداخـت  قابـل  كارمنـدان  بـه  زيـر  شـرح  به يىها    هالعاد فوق گردد مى تلقى ثابت حقوق
  :باشد مى

 كه تخصصى مشاغل براى هوا و آب بدى و يافته توسعه كمتر مناطق العاده فوق ـ1
 ميـزان  تا باشند مى باالتر و ارشد كارشناسى تحصيلى مدارك داراى نآنا شاغلين
 و بيـست  تـا  مشاغل ساير براى و ثابت حقوق امتياز%) 25 (درصد پنج و بيست
 خواهـد  پرداخـت  شرايط واجد كارمندان از كدام هر ثابت حقوق%) 20 (درصد
 بـه  سـازمان  پيـشنهاد  بـا  سـاله  پـنج  برنامـه  دوره هر در مناطق اين فهرست. شد

  .رسد مي وزيران هيأت تصويب
 در داوطلبانـه  خـدمت  مـدت  و جانبـازى  درصد با متناسب ايثارگرى العاده فوق ـ2

) 750 (تـا  دولتـى  نـشانهاى  دارندگان به و امتياز) 1500(تا اسارت مدت و جبهه
  .گيرد مى تعلق امتياز
 ادارى خدمت مشغول زده جنگ مناطق در جنگ زمان در كه بازنشستگان و كارمندان
 گرفتـه  نظـر  در امتيـاز ) 125 (جنـگ  زمـان  در خـدمت  سال هر ازاى به اند بوده
  .شود مى

 دمـوا  و اشعه با كار نظير متعارف غير ىها محيط در كار و كار سختى العاده فوق ـ3
 و سوختگى بخشهاى در و اورژانس در و عفونى روانى، بيماران با كار شيميايى،
 زا آتش سمى، مواد با كار مورد در و امتياز) 1000( تا بيمارستانى ويژه مراقبتهاى

 سـه  تـا  وزيـران  هيأت تصويب با شده ياد امتياز دريا، اعماق در كار و منفجره و
  .بود خواهد افزايش قابل برابر

 بگيـر  وظيفه و بازنشسته و شاغل مرد كارمندان به اوالد و مندى عائله هزينه ككم ـ4
 هـر  بـراى  و امتيـاز ) 800 (معـادل  باشـند  مى همسر داراى كه قانون اين مشمول
 از كـه  اوالدى بـراى  سن حداكثر. فرزند سه حداكثر و امتياز) 200 (معادل فرزند
 بـودن  شـاغل  غيـر  نيـز  و تحـصيل  ادامه شرط به كنند مى استفاده بند اين مزاياى
 كارمنـدان . بـود  خواهـد  اناث اوالد براى شوهر نداشتن و تمام سال) 25 (فرزند،

 و نبـوده  همسر داراى كه قانون اين مشمول بگير وظيفه و بازنشسته و شاغل زن
 متكفـل  تنهـايى  بـه  خـود  يا و باشد مى كلى ازكارافتاده يا و معلول آنان همسر يا

 بنـد  ايـن  موضـوع  منـدى  عائلـه  هزينـه  كمـك  مزاياى از تندهس فرزندان مخارج



  

  
   522  مجموعه كامل قوانين و مقررات تأمين اجتماعي     

  

 پزشكى مراجع تشخيص به كلى افتاده كار از و معلول فرزندان. شوند مى مند بهره
  .باشند نمى مزبور سنى سقف محدوديت مشمول ربط ذى

 مهارتهـا،  و تخـصص  سـطح  با متناسب تخصصى، مشاغل براى شغل العاده فوق ـ5
 تـصويب  و سـازمان  پيشنهاد با كار بازار شرايط و تهامسئولي و وظايف پيچيدگى

 مـشاغل  براى و امتياز) 700(حداكثر كاردانى سطح تا مشاغل براى وزيران هيأت
) 2000 (حـداكثر  باالتر مشاغل براى امتياز) 1500 (حداكثر كارشناسى سطح هم

 اخـت پرد قابـل  مـاده  ايـن  تبصره رعايت با العاده فوق اين. گردد مى تعيين امتياز
  .باشد مى

 مـاده  ايـن  تبـصره  و بند اين ضوابط چهارچوب در عملكرد و كارايى العاده فوق ـ6
  :باشد مى پرداخت قابل

 بنـدى  رتبـه  اسـاس  بر دستگاه هر كارمندان از%) 70 (درصد هفتاد حداكثر به ـ الف
 يعـوامل  از كـه  امتيازى به توجه با و كارمندان عملكرد طبق كارمندان، ارزشيابى نمرات
 كـار  اتمـام  در سـرعت  و كيفيـت  و بخشى اثر ارتقا، رشدو رجوع، ارباب رضايت نظير

 امتيـاز %) 20 (تـا  نمايـد  مـي  ابـالغ  سـازمان  كه دستورالعملى اساس بر. نمايند مى كسب
  .باشد مى پرداخت قابل ماهه سه مقاطع در وى ثابت حقوق به مربوط
 در مـذكور %) 70 (درصد هفتاد سقف از دستگاه هر كارمندان مندى بهره ميزان ـ ب

 ارزيـابى  و ها    هبرنام اجراى و قانونى تكاليف تحقق در موفقيت ميزان با متناسب بند اين
 متوسـط،  سطح سه در ادارى عالى شوراى تصويب و سازمان توسط كه دستگاه عملكرد
  .گردد مى تعيين%) 70 و% 50 ،%30 (ترتيب به گردند مى بندى رتبه عالى و خوب

 ربـط   ذى دسـتگاه  رتبـه  با متناسب) 71 (ماده در مذكور اجرايى ىها    هدستگا مقامات
  .باشند مى العاده فوق اين دريافت مشمول

 نوبـت  كـشور،  از خـارج  و داخل روزانه ماموريت و سفر هزينه جبران منظور به ـ7
 كـسر  اجرايـى،  دسـتگاه  تـشخيص  بـا  كارمندان خدمت محل جايى جابه كارى،

 بـه  وزيـران  هيـأت  تـصويب  و سـازمان  پيـشنهاد  بـا  الغىمب تضمين، و صندوق
  .شد خواهد پرداخت كارمندان

 العاده فوق دارند اشتغال سازمانى پستهاى در كشور از خارج در كه كارمندانى به ـ8
 تـصويب  بـه  سـازمان  پيـشنهاد  بـه  كه ضوابطى اساس بر كشور از خارج اشتغال
  .گردد مى پرداخت رسد مي وزيران هيأت
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 كنند مى استفاده كشور از خارج اشتغال العاده فوق از كه مدتى در كارمندان هگون اين
 از خارج در اشتغال براى خاص قوانين موجب به كه مواردى ءاستثنا به ديگرى دريافت
  .داشت نخواهد گيرد مى تعلق كارمندان گونه اين به كشور
 خـدماتى  نجـام ا بـه  موظـف  كارمنـدان  دستگاه، درخواست به بنا كه صورتى در ـ9

 بـه  سـازمان  پيـشنهاد  بـا  كـه  اي  نامـه  آيـين  اساس بر گردند ادارى وقت از خارج
 حـق  كـار،  اضـافه  عنـوان  تحـت  مبالغى توان مى رسد، مي وزيران هيأت تصويب
  .نمود پرداخت آنها به التاليف حق و الترجمه حق التدريس، حق التحقيق،

 از يـك  هـر  بـه  التدريس حق و كار اضافه عنوان تحت پرداخت قابل مبالغ مجموع
 هر در. نمايد تجاوز وى ىها    هالعاد فوق و ثابت حقوق%) 50 (حداكثر از نبايد كارمندان
 كـار  اضـافه  شـغلى،  ءاقتضا به كه دستگاه آن كارمندان%) 20 (تا حداكثر اجرايى دستگاه
  .باشند مى مستثنى%) 50 (سقف محدوديت از دارند بيشترى
 و داخلـى  كار بازار قبيل از عواملى به توجه با خاص موارد رد ويژه العاده فوق ـ10

 ملـى،  درآمد در فعاليتها اقتصادى تاثير پذيرى، تاثير پذيرى، ريسك المللى، بين
 بـا  كـار  حـساسيت  و تحقيقـاتى  و ستادى و تخصصى وظايف و فعاليت انجام

 از%) 25 (حـداكثر  براى اى ويژه امتياز وزيران هيأت تصويب و سازمان پيشنهاد
 و ثابـت  حقوق امتياز سقف%) 50 (تا اجرايى ىها    هدستگا از برخى در مشاغل،

  .شد خواهد گرفته نظر در فصل اين در مذكور مستمر ىها  هالعاد فوق
ـ   كـدام  هر در ماده اين) 6 (و) 5 (بندهاى در مذكور ىها  هالعاد فوق پرداخت تبصره 

 و فناورى انسانى، نيروى ساختارى، حاتاصال اعمال به مشروط اجرايى، ىها    هدستگا از
 منـابع  از اسـتفاده  و) قـانون  ايـن  در مـذكور  احكـام  (غيردولتى بخش به امور واگذارى
 1387 سـال  از مـصوب  اعتبـارات  سـقف  در آمده، عمل به ىها  جويى صرفه از حاصل
  .برسد سازمان تأييد به بايد تبصره اين و باشد مى پذير امكان

%) 25 (صـد  در پنج و بيست تا شود مى داده اجازه اجرايى ىها    هدستگا به  ـ69 ماده
 از كـدام  هـر  در الـذكر  فـوق  مـاده  تبـصره  در مـذكور  اصـالحات  محل از كه اعتباراتى
  عنـوان  بـه ) مربوطـه  حـساب  ذى تأييد با (را گردد مى جويى صرفه سازمانى واحدهاى

 خـدمات  واحـدها،  همـان  در هك مديرانى و كارمندان به مستمر غير ورى بهره العاده فوق
   .نمايند پرداخت دهند مي انجام برجسته
 وظـايف  تناسب به اجرايى ىها  هدستگا اختصاصى مشاغل تصدى شرايط  ـ70 ماده
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 و مهـارت  تجربـه،  تحـصيالت،  معلومات، لحاظ از شغل، هر به تخصيص قابل پستهاى
 تأييـد  و اجرايـى  دسـتگاه  پيـشنهاد  بـا  ديگر موثر عوامل و نياز مورد آموزشى ىها    هدور

 مشاغل به افراد انتصاب در و گردد مى تعيين مديريت توسعه شوراى تصويب و سازمان
  .باشد مى الزامى مصوب شرايط رعايت مذكور

 بـه  دارند شاغل دستگاه يك از بيش در كه عمومى مشاغل تصدى شرايط  ـ1تبصره  
 تـصويب  از پـس  و تهيـه  سـازمان  توسـط  شـغل  هـر  به تخصيص قابل پستهاى تناسب
  .گردد مى ابالغ ربط ذى ىها  هدستگا به اجرا جهت مديريت توسعه شوراى

 تـصدى  شرايط سال سه مدت ظرف حداكثر موظفند اجرايى ىها    هدستگا  ـ2تبصره  
 است موظف سازمان صورت اين در. نمايند اعالم سازمان به را خود اختصاصى مشاغل
 تـا . نمايـد  پيشنهاد مديريت توسعه شوراى به ساًأر را اختصاصى مشاغل تصدى شرايط
  . است اجرا قابل فعلى مصوب شرايط قبلى، ضوابط تغيير

 شـناخته  مقـام  عنـوان  بـه  و شده محسوب سياسى مديريت ذيل سمتهاى  ـ71 ماده
  :گردد مى تعيين زير شرح به ماده اين در مذكور مقامات شغلى امتياز و شوند مى

   .امتياز )18000 (قوه سه روساى ـ الف
 اعـضاء  و اسـالمى  شـوراى  مجلـس  رئـيس  نـواب  جمهـور،  رئيس اول معاون ـ ب
  . امتياز) 17000 (نگهبان شوراى
) 16000 (جمهـور  رئـيس  معـاونين  و اسـالمى  شوراى مجلس نمايندگان وزرا، ـ ج
  .امتياز
  .امتياز) 15000 (سفرا و استانداران ـ د
  .امتياز) 14000 (وزرا معاونين ـ   ه

 همطراز ماده اين) ب (بند مقامات با اسالمى انقالب دوران وزيران نخست ـ1تبصره  
 همطـرازى  تعيين و بوده وزيران هيأت عهده به همطراز پستهاى ساير تعيين و گردند مى

  .بود خواهد مجلس رئيس عهده به مجلس ادارى كاركنان پستهاى
 در مـذكور  (شـاغل  ىويژگيها امتياز و فوق ماده موضوع حقوق بر عالوه  ـ2تبصره  

 حـسب  نيز قانون اين) 68 (ماده ىها    هالعاد فوق گردد مى تلقى ثابت حقوق كه) 66 ماده
  .گرفت خواهد تعلق مقامات به مورد

 مـديريتهاى  پستهاى در سال دو حداقل كه ماده اين در مذكور مقامات  ـ3تبصره  
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 سـمت  بـه  كـه  تىصـور  در مقام تصدى از پس بنمايند يا نموده وظيفه انجام سياسى
 مسئوليت در آنها مستمر العاده فوق و ثابت حقوق چنانچه شوند، منصوب ترى پايين
 قبلـى  پـست  در وى مـستمر  العاده فوق و ثابت حقوق%) 80(درصد هشتاد از جديد
. نمـود  خواهنـد  دريافـت  تطبيق تفاوت را%) 80(تا التفاوت مابه ميزان به باشد كمتر
) هـا     هالعـاد  فـوق  و شـاغل  و شـغل  عوامـل  (بعـدى  ىارتقاهـا  بـا  تطبيق تفاوت اين

 نيـز  وظيفـه  و بازنشـستگى  حقـوق  محاسبه در التفاوت مابه اين و گردد مى مستهلك
  .بود خواهد عمل مالك

 مقامـات  قـانونى  امتيـازات  از برخى سازمان، پيشنهاد با است مجاز دولت  ـ4تبصره  
 اى حرفـه  مديريت ويژه خاص شاغلم به را) مزايا و حقوق استثنا به (قانون اين موضوع

  .دهد تسرى قضايى ويژه و خاص سمتهاى يا و
 كـه  دولتـى  ىها  شركت مديره هيأت اعضاى و عامل مديران شغلى امتياز  ـ72 ماده
) 44 (چهـارم  و چهـل  اصـل  مـورد  در رهبرى معظم مقام مصوب ىها  سياست براساس
ـ  اختيـار  در بايد ايران اسالمى جمهورى اساسى قانون  نـوع  بـه  توجـه  بـا  بمانـد  تدول

 توليد نوع شركت، اقتصادى نقش و تاثير كارمندان، تخصصى سطح حساسيت، وظايف،
  .گرديد خواهد تعيين ملى درآمد در شركت سهم و بخشى اثر و كارآيى خدمات، و

 ايـن  در مـذكور  شغلى امتياز ارقام حداكثر برابر) 5/1 (حداكثر ماده اين امتياز سقف
 مـذكور  العـاده  فوق و شاغل امتيازات از مورد حسب كارمندان گونه ناي. باشد مى فصل
   .بود خواهند مند بهره) 68 (ماده در

ـ   ىهـا  شـركت  سـاير  مـديره  هيـأت  اعضاى و عامل مديران مزاياى و حقوق تبصره 
 بخـش  بـه  آنهـا  شركت بايد رهبرى معظم مقام مصوب ىها سياست اساس بر كه دولتى
 و تعيـين  قـانون  ايـن  در مـذكور  اى حرفـه  مديران ساير مشابه گردد، واگذار دولتى غير

  .گردد مى پرداخت
 انگيـزه  ايجـاد  و اقتصادى بنگاههاى دهى سود و كارايى ارتقاى منظور به  ـ73 ماده

 ىهـا   سياسـت  اساس بر كه دولتى ىها  شركت از دسته آن كارمندان به آنها، در تحرك و
 جمهـورى  اساسـى  قانون) 44 (چهارم و چهل اصل مورد در رهبرى معظم مقام مصوب
 هيـأت  تـصويب  بـه  كـه  اي  نامـه  آيين اساس بر بماند دولت اختيار در بايد ايران اسالمى
 و عملكـرد  و كشور اقتصادى توسعه در آنها اثرگذارى ميزان با متناسب رسد مي وزيران
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. شـد  خواهـد  پرداخـت  مـستقيم  غيـر  طـور  به ورى بهره العاده فوق ،ها هبنگا ورى بهره
 تاسـقف  كارمنـدان %) 70(درصـد  هفتـاد  براى مورد حسب العاده فوق اين امتياز حداكثر
  .باشد مى كارمندان از يك هر ثابت حقوق%) 40 (درصد چهل

ـ   مـاده ) 6 (بنـد  در مـذكور  ىها  هالعاد فوق از يكى صرفاً قانون اين مشمولين تبصره 
  .نمايند دريافت توانند مى را ماده اين و) 68(

 ىهـا    هدسـتگا  كارمنـدان  مزايـاى  و حقـوق  تعيين در هماهنگى منظور به  ـ74 ماده 
 ريـزى   برنامـه  و مـديريت  سـازمان  رئيس عضويت با دستمزد و حقوق شوراى اجرايى،
 و اجتمـاعى  كميـسيونهاى  از نماينـده  نفـر  دو و دارايـى  و اقتصادى امور وزير و كشور
 شـود،  مـى  تـشكيل ) ناظر عنوان به (اسالمى شوراى مجلس محاسبات و بودجه و برنامه
 نباشـند  يـا  باشـند  قـانون  ايـن  مقـررات  مشمول كه اين از اعم اجرايى ىها    هدستگا كليه

 و مبـانى  تغييـر  يـا  و تعيـين  براى ربط  ذى قانونى مراجع در تصميم اتخاذ از قبل مكلفند
 شـوراى  موافقـت  جديـد  پرداخت نوع هر يا و خود كارمندان مزاياى و حقوق مقررات
 اجرا قابل جمهور رئيس يدأيت از پس شورا تصميمات و مصوبات. كنند كسب را مذكور
  .بود خواهد سازمان عهده به دستمزد و حقوق شوراى دبيرخانه وظايف. است

ـ   دارنـد،  پرداخـت  مقـررات  تنظـيم  اختيار كه مراجعى ساير و وزيران هيأت تبصره 
  .نمايند اخذ را شورا ناي موافق نظر گيرى تصميم گونه هر از قبل موظفند
 معـادل  مـوظفين  و بازنشستگان و كارمندان سال پايان عيدى ميزان امتياز  ـ75 ماده

  .باشد مى) 5000(
 و بازنشستگان حقوق شاغلين، مستمر مزاياى و حقوق حداكثر و حداقل  ـ76 ماده
 و اجرايــى ىهــا  هدسـتگا  بگيــران حقـوق  ســاير و قـانون  ايــن مـشمول  بگيــران وظيفـه 
 بـه  سـازمان  پيـشنهاد  با سال هر اجرايى يها هدستگا به وابسته بازنشستگى هاي  وقصند

  .رسد مي وزيران هيأت تصويب
ـ   حقـوق  حـداقل  برابـر ) 7 (از نبايـد  مستمر العاده فوق و ثابت حقوق سقف تبصره 

  .كند تجاوز مستمر العاده فوق و ثابت
 تلقـى  مستمر العاده فوق) 68 (ماده) 5 (و) 3 (،)2 (بندهاى در مذكور ىها    هالعاد فوق

  .گردند مى
 و) 9 (،)8 (،)7 (،)6 (،)5 (بنـدهاى  در مذكور ىها    هالعاد فوق ميزان تعيين - 77 ماده
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 رئيس يا و وزير با ربط ذي مراجع توسط شده تعيين سقف تا قانون اين) 68 (ماده) 10(
  .بود خواهد مديران و مقامات يا و اجرايى دستگاه
 و ضوابط از خارج پرداخت مبانى كليه قانون اين مشمول ىها هستگاد در - 78 ماده
 يـا  شـدن  بازنشـسته  زمـان  در كـه  قـانونى  هـاى  پرداخت استثناى به فصل اين مقررات

 بـه  كـه  رفـاهى  هـاى  كمـك  برنامه همچنين و گردد مى پرداخت فوت يا و ازكارافتادگى
 مهـد  سـرويس،  سلف آمد، و رفت سرويس نظير خدماتى ازاى در مستقيم يارانه عنوان
  .گردد مى لغو قانون اين اجراى با گردد، مى پرداخت موارد ساير يا و كودك

 مـشمول  ىهـا   هالعاد فوق و ثابت حقوق فصل، اين اجراى با كه صورتى در  ـ  تبصره
 دريافـت  قبلـى  مقـررات  و قـوانين  موجب به كه كارمندان از يك هر بازنشستگى كسور
 و نمـود  خواهنـد  دريافـت  تطبيق تفاوت قبلى، دريافتى ميزان ات يابد، كاهش نمودند مى
 اين. گردد مى مستهلك بعدى ارتقاهاى با حقوقى حكم در درج ضمن تطبيق تفاوت اين

  .گردد مى منظور نيز وظيفه يا بازنشستگى حقوق محاسبه در تطبيق تفاوت
 مـستمر،  غيـر  ،مـستمر  از اعم قانون اين مشمولين به پرداختى مبالغ كليه - 79 ماده
  .گردد درج كارمندان حقوقى فيش در بايد ،ها  ههزين و پاداش

 ظـرف  حـداكثر  قـانون  ايـن  تصويب تاريخ از فصل اين اجرايى نامه آيين - 80 ماده
 اجرايـى  ىهـا     هدستگا و رسد مي وزيران هيأت تصويب به سازمان پيشنهاد با ماه 3 مدت

 مربـوط  هاى دستورالعمل و ها    هنام آيين غابال از پس ماه) 3 (مدت ظرف حداكثر موظفند
  .نمايند اقدام احكام صدور به نسبت
 عملكرد ارزيابى ـ يازدهم فصل  

 بـه  سـازمان  پيشنهاد با كه اى نامه آيين براساس مكلفند اجرايى ىها    هدستگا ـ81 ماده
 ارزيـابى  بـر  مـشتمل  عملكـرد  مديريت نظام استقرار با رسد، مي وزيران هيأت تصويب

 ميـزان  و عملكـرد  ارزيـابى  و سنجش ىها   هبرنام كارمندان، و مديريت سازمان، كردعمل
 و اى نوبه هاى گزارش تهيه ضمن و گذاشته اجرا مورد به خود واحدهاى در را ورى بهره

  .نمايند گزارش سازمان به را حاصل نتايج منظم،
 كليـه  حسـط  در را عملكـرد  مـديريت  نظام استقرار است موظف سازمان  ـ82 ماده
 ىها    هدستگا عملكرد از گزارشى سال هر و نموده نظارت و پيگيرى اجرايى ىها    هدستگا
 احكام اجراى نحوه و عمومى و اختصاصى شاخصهاى ابعاد در آنها ارزشيابى و اجرايى
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 وزيـران  هيـأت  تـصويب  بـه  سـازمان  پيـشنهاد  بـا  كه اى نامه آيين براساس را قانون اين
  .نمايد ارائه اسالمى شوراى مجلس و جمهور سرئي به و تهيه رسد، مي

 و المللـى  بـين  شاخـصهاى  براسـاس  سـاله  هـر  اسـت  موظـف  سـازمان  ـ83 ماده
 و جايگاه ابالغى، انداز چشم با انطباق از پس ربط، ذي ىها    هدستگا از دريافتى گزارشهاى

 بـه  را الزم گزارش و تعيين جهان كشورهاى ساير با مقايسه در را كشور پيشرفت ميزان
 راهبردهـاى  تدوين در آن نتايج از و نمايد ارائه اسالمى شوراى مجلس و جمهور رئيس
  .نمايد استفاده توسعه ىها  هبرنام
 كارمندان تكاليف و حقوق ـ دوازدهم فصل  

 بـا  كـارى  مرخـصى  حـق  روز سـى  سـالى  اجرايى ىها    هدستگا كارمندان  ـ84 ماده
 هـر  در كارمنـدان  مرخصى از نيمى حداكثر. نددار را مربوط مزاياى و حقوق از استفاده
  .است شدن ذخيره قابل سال

 بـا  خـود  خـدمت  مـدت  طـول  در توانند مى اجرايى ىها    هدستگا كارمندان  ـ1 تبصره
 در و نماينـد  اسـتفاده  حقوق بدون مرخصى از سال سه حداكثر ربط ذي دستگاه موافقت
 بـه  مربـوط  رشـته  در ىتخصص عالى تحصيالت ادامه براى مرخصى كسب كه صورتى
  .بود خواهد افزايش قابل سال دو مدت تا باشد كارمندان شغل

 حـداكثر  معتمـد  پزشك تأييد و گواهى طبق اجرايى ىها    هدستگا كارمندان  ـ2تبصره  
 العـالج  صـعب  بيماريهاى. نمود خواهند استفاده سال در استعالجى مرخصى چهارماه از
 مـذكور  زمـانى  محـدوديت  از پزشـكى  وزشآم و درمان بهداشت، وزارت تشخيص به

  .گردد مى بينى پيش فصل اين نامه آيين در مربوط مقررات و باشد مى مستثنى
 مرخـصى  از اسـتفالده  نظـر  از اجتمـاعى  تـأمين  قـانون  مقررات مشمولين ـ3 تبصره
  .باشند مى مقررات همان تابع استعالجى
 پايـان  تـا  توانند مى برد مى رس به مأموريت در آنها همسر كه زن كارمندان ـ4 تبصره
  .نمايند استفاده حقوق بدون مرخصى از سال شش مدت به حداكثر مأموريت
ـ 85 ماده  و مـصوب  ىهـا   هبودجـ  چهـارچوب  در مكلفنـد  اجرايـى  ىهـا   هدسـتگا   

 تحت افراد و بازنشستگان و كارمندان رسد، مي وزيران هيأت تصويب به كه اى نامه آيين
 هماهنـگ  صورت به آنان مشاركت با درمان، پايه بيمه از استفاده رب عالوه را آنان تكفل

  .دهند قرار تكميلى ىها  هبيم پوشش تحت دولت كارمندان كليه براى يكنواخت و
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 شـرايط  تـأمين  و كار مناسب محيط ايجاد در مكلفند اجرايى ىها    هدستگا -86 ماده
  .آورند عمل به را الزم اقدامات خود كارمندان براى ايمنى و بهداشتى
 و باشـد  مـى  هفتـه  در سـاعت  چهار و چهل دولت كارمندان كار ساعات 87- ماده
 تعيـين  وزيـران  هيـأت  تصويب و سازمان پيشنهاد با ادارات كار ساعات تنظيم و ترتيب

 بـا  مـذكور  سـقف  رعايـت  با و ضرورى موارد در كارمندان كار ساعت تغيير و گردد مى
 از علمـى  هيـأت  اعـضاى  و معلمـان  تـدريس  سـاعات  ميـزان . باشد مى ربط ذي دستگاه
  .شد خواهد تعيين ربط ذي مشاغل بندى طبقه طرحهاى در موظف، ساعات

 يـك  تـا  را خود كار ساعات اجرايى دستگاه موافقت با توانند مى كارمندان  ـ1تبصره  
  .دهند تقليل) ساعت 11 حداكثر (روزانه كار ساعت چهارم

 بـا  متناسـب  كارمنـدان  قبيـل  اين خدمت سوابق سبهمحا نحوه مزايا، و حقوق ميزان
  .شد خواهد تعيين آنان كار ساعات

 و وزيـران  هيأت موافقت با خاص موارد در توانند مى اجرايى ىها    هدستگا ـ2 تبصره
 كار ساعات فصلى و اى منطقه و جغرافيايى شرايط به توجه با كار ساعات سقف رعايت
  .ندنماي تنظيم ديگرى ترتيب به را خود

 روز شش در را خود كار ساعات موظفند استانى اجرايى ىها    هدستگا كليه ـ3 تبصره
  .)باشند نمى حكم اين مشمول اجرايى ىها  هدستگا مركزى ستاد. (نمايند تنظيم هفته

 در قـانونى  مـسئوليتهاى  و وظايف انجام در اجرايى ىها    هدستگا كارمندان -88 ماده
 تقاضـاى  بـه  مكلفنـد  اجرايى ىها    هدستگا و باشند مى يىقضا حمايت مورد شاكيان برابر

 گرفتن يا خود حقوقى كارشناسان از استفاده با آنها وظايف انجام از دفاع براى كارمندان
  .نمايند قضايى حمايت كارمندان از وكيل

 و امتيـازات  و تسهيالت از استفاده مورد در اجرايى ىها    هدستگا كارمندان -89 ماده
 برخـوردار  يكـسان  حقوق از الزم شرايط داشتن صورت در سازمانى مشاغل به انتصاب

 عـدالت  و مربوطـه  مقـررات  و مـوازين  رعايـت  بـا  مكلفنـد  اجرايى ىها   هدستگا و بوده
  .دهند قرار نظر مد قانون اين در مذكور مورد در را خود كارمندان حقوق استخدامى،
اشند كه وظايف خود را با دقت،       ب  هاي اجرائي موظف مي     دستگاه كارمندان -90 ماده

رويي، انصاف و تبعيت از قوانين و مقـررات عمـومي و              سرعت، صداقت، امانت، گشاده   
اختصاصي دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مـراجعين بـه طـور يكـسان و                  
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  .دستگاه ذيربط پاسخگو باشند
ررات عمـومي ممنـوع     اعتنايي به امور مراجعين و تخلف از قوانين و مقـ            هرگونه بي 

هـا و كوتـاهي       توانند در برابر برخورد نامناسب كارمندان با آن         ارباب رجوع مي  . باشد  مي
  . ربط و يا به مراجع قانوني شكايت نمايند در انجام وظايف به دستگاه اجرائي ذي

 هرگونه از استفاده. باشد مى ممنوع ادارى مقام از استفاده سوء و رشوه اخذ -91 ماده
 و ادارى وظـايف  انجـام  مقابـل  در مـشابه  موارد و هديه مشاوره، حق تسهيالت، از،امتي

 افـراد  از سـطوح  تمـام  در اجرايـى  ىهـا  هدستگا كارمندان توسط شغل با مرتبط وظايف
  .شود مى محسوب تخلف خود ربط ذي دستگاه جز به حقوقى و حقيقى

 طريـق  از مـديران  يممـستق  نظـارت  بـر  عالوه موظفند اجرايى ىها    هدستگا ـ1 تبصره
 ماده اين اجراى در متخصص و معتمد بازرسان توسط داخلى مستمر هاى بازرسي انجام

 يك حداقل گزارش به مستند كارمندان از يك هر تخلف چنانچه. نمايند مستقيم نظارت
 و مقامـات  يـا  اجرايـى  دسـتگاه  مقام باالترين برسد مربوطه مدير تأييد به معتمد بازرس
 و مـشابه  عناوين و مزايا حقوق، از سوم يك كسر اعمال دستور توانند مى ،مجاز مديران

 صـادر  لـف ختم فرد براى را سال يك تا ماه يك مدت براى دولتى خدمات از انفصال يا
  .نمايند

 بـازرس  تأييـد  بـه  كه هايى گزارش استناد به تخلف اين تكرار صورت در ـ2 تبصره
 ادارى تخلفات به رسيدگى هاى هيأت به خاطى فرد پرونده برسد مربوطه مدير و معتمد
 اعمـال  دولتـى  خـدمات  از دائـم  انفصال و اخراج بازخريد، مجازاتهاى از يكى و ارجاع
  .شد خواهد

 به دهنده رشوه حقوقى و حقيقى افراد  پرونده موظفند اجرايى ىها    هدستگا ـ3 تبصره
ايي به مراجع قضايي رسيدگي و صدور حكم قض   جهت را اجرايى ىها    هدستگا كارمندان

  .دننمايارجاع 
 بـه  هدهنـد  رشـوه  حقـوقى  و حقيقـى  افـراد  اسـامى  است موظف سازمان ـ4 تبصره
 ىهـا     هدسـتگا  كليـه  بـه  قـرارداد  عقـد  ممنوعيت جهت را اجرايى ىها    هدستگا كارمندان
  .نمايد اعالم اجرايى
 سالم ابطرو حفظ و كنترل و نظارت مسئول بالفصل، سرپرستان و مديران -92 ماده
 پاسـخگو  بايد آنان عملكرد مورد در و باشند مى محوله وظايف انجام در خود كارمندان
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 گردند دولت زيان و ضرر موجب خود اقدامات با مزبور كارمندان كه صورتى در. باشند
 و مـشاهده  مزبـور  مسئوالن مديريت حيطه در سوءاستفاده يا و رشوه نظير تخلفاتى يا و

 كارمنـدان  سرپرسـتان  و مـديران  بـا  خـاطى  كارمنـدان  بـا  برخورد بر عالوه گردد اثبات
 قـوانين  مطـابق  باشـند  نمـوده  اهمـال  جـرايم  يا تخلف كشف در كه نيز) مورد حسب(

  .شد خواهد رفتار آنان با مربوط،
 موضوع شده تعيين ساعات در موظفند اجرايى ىها هدستگا كارمندان كليه -93 ماده

 از خارج ضرورى مواقع در كه صورتى در و بپردازند مربوط وظايف انجام به) 87 (ماده
 دسـتگاه  نيـاز  اعالم براساس باشد نياز آنان خدمات به تعطيل ايام يا و مقرر ادارى وقت

         يـا  الزحمـه  حـق  قبـال  در محولـه  وظـايف  انجـام  و كـار  محـل  در حـضور  بـه  مكلف
  .بود خواهند مربوط مقررات برابر كارى اضافه

 ممنـوع  دولـت  كارمنـدان  كليـه  بـراى  سازمانى پست يك از بيش تصدى  ـ94 ماده
 پـست  موقـت  تـصدى  مـافوق  مـسئول  مقـام  تـشخيص  بـا  ضرورى موارد در. باشد مى

 بـراى  مزايـا  و حقـوق  دريافت بدون سرپرستى صورت به حساس يا مديريتى يسازمان
  .باشد مى مجاز حداكثرچهارماه

ـ تبصره  از اعـم  دولـت  كارمندان از يك هر توسط رالذك فوق ماده مفاد رعايت عدم  
 رسـيدگى  هيـأت  در و محسوب تخلف حكم كننده صادر مقام يا دوم پست كننده قبول
  .شد خواهد تصميم اتخاذ و رسيدگى ادارى تخلفات به

 در) باالتر و كارشناسى تحصيلى مدرك با (متخصص بازنشستگان كارگيرى به -95 ماده
 غير اى مشاوره خدمات و مجامع شوراها، كميسيونها، ،ها    هيتكم اعضاى عنوان به خاص موارد

 در آنهـا  اشـتغال  سـاعت  مجمـوع  كه اين بر مشروط حقوقى هاى مشاوره و تدريس مستمر،
  .باشد مى بالمانع نكند تجاوز موظف كارمندان ادارى ساعت سوم يك از اجرايى ىها  هدستگا

 مـشابه  شـاغل  كارمنـدان  معادل ىهفتگ كار ساعات با متناسب افراد اين الزحمه حق
  .گردد مى پرداخت و تعيين

 و قـوانين  حـدود  در باشـند  مـى  مكلـف  اجرايـى  ىهـا     هدسـتگا  كارمندان -96 ماده
 اگـر  نماينـد،  اطاعـت  ادارى امـور  در را خـود  مـافوق  رؤسـاى  اوامر و احكام مقررات،
 دهنـد،  تـشخيص  ادارى مقررات و قوانين برخالف را مافوق مقام امر يا حكم كارمندان
ـ  مقـررات  و قـوانين  با را دستور مغايرت كتباً مكلفند  در. دهنـد  اطـالع  مـافوق  مقـام  هب
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 كارمنـدان  كـرد،  تأييـد  را خـود  دستور اجراى كتباً مافوق اطالع، اين از بعد كه صورتى
 كارمنـدان  متوجـه  مسئوليتى حيث اين از و بود خواهند صادره دستور اجراى به مكلف
  .باشد مى دهنده دستور مقام با سخگويىپا و بود نخواهد
 و اسـت  شـده  تكليـف  يـا  و ممنوع قانون اين در كه مواردى به رسيدگى -97 ماده

 رسـيدگى  قـانون  طبق آنها مجازات تعيين و اجرايى ىها    هدستگا كارمندان تخلفات ساير
 رد آن ترتيـب  كـه ) 91 (مـاده  ءناثاست به«. باشد مى - 1372 مصوب - ادارى تخلفات به
  .»است شده مشخص ماده اين

 گـواهى  شـرط  بـه  بيگانه كشور تابعيت قبول يا و ايران تابعيت از خروج -98 ماده
  .بود خواهد دولت خدمات از انفصال موجب خارجه امور وزارت
 ادارى غير ساعات در اضافى كار انجام قبال در تنها كارى اضافه پرداخت -99 ماده

 حكـم  در اضـافى  كـار  انجـام  بـدون  عنوان اين تحت پرداخت هرگونه و باشد مى مجاز
  .است عمومى اموال و وجوه غيرقانونى تصرف
 وزيـران  هيـأت  تـصويب  به سازمان پيشنهاد با فصل اين اجرايى نامه آيين -100 ماده

  .رسد مي
 اجتماعى تأمين - سيزدهم فصل  

 مزايـاى  از ىبرخـوردار  لحـاظ  از اجرايى ىها    هدستگا پيمانى كارمندان كليه -101 ماده
 قـانون  اين رعايت با درمان بيكارى، فوت، ازكارافتادگى، بازنشستگى، نظير اجتماعى تأمين

 شـدن  االجـرا  الزم از پس كه را رسمى كارمندان و باشند مى اجتماعى، تأمين قانون مشمول
 لحـاظ  از نمـود  استخدام اجرايى ىها    هدستگا در حاكميتى مشاغل براى توان مى قانون، اين
 اجتمـاعى  تأمين قانون مشمول خود تقاضاى حسب اجتماعى تأمين مزاياى از رخوردارىب
  .گيرند مى قرار ربط ذي اجرايى دستگاه عمل مورد بازنشستگى قوانين يا

 يـا  اجتماعى تأمين سازمان جاى به تمايل صورت در توانند مى كارمندان  ـ102 ماده
 اى بيمـه  هـاي   صـندوق  از گـر دي يكـى  مقـررات  مـشمول  كـشورى  بازنشستگى سازمان

 حـداكثر  اجتماعى تأمين خدمات براى دولت كارفرمايى سهم صورت اين در. قرارگيرند
 توسـط  التفـاوت  مابـه  و باشد مى اجتماعى تأمين قانون مقررات كارفرمايى سهم ميزان به

 وظيفــه، بازنشــستگى، لحــاظ از كارمنــدان قبيــل ايــن. گــردد مــى پرداخــت كارمنــدان
 تغييـر  .باشـند  مى اند كرده انتخاب كه صندوقى مقررات مشمول آن نظاير و ىازكارافتادگ
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  .باشد مى پذير امكان بار يك فقط قرارداد مدت طول در صندوق
 هيـأت  تـصويب  به سازمان پيشنهاد با صندوقها تغيير نحوه اجرايى نامه آيين ـ تبصره
  .رسد مي وزيران
 را خـود  كارمنـد  توانـد   مـى  زيـر  رايطش از يكى داشتن با اجرايى دستگاه -103 ماده
  :نمايد بازنشسته
 سـال  پـنج  و سى و غيرتخصصى مشاغل براى خدمت سابقه سال سى حداقل) الف

 درخواسـت  بـا  باالتر و ارشد كارشناسى دانشگاهى تحصيالت با تخصصى مشاغل براى
  .سال 30 از باالتر سنوات براى كارمند
 و بيـست  بـا  خدمت سابقه سال جپن و بيست حداقل و سن سال شصت حداقل) ب
  .حقوق روز پنج

 براى )ب( بند در مزبور سنى شرط همچنين و) الف (بند در مذكور سابقه ـ1 تبصره
 و باشـد  مـى  كمتـر  سال پنج تا معلوالن و جانبازان و آور زيان و سخت مشاغل متصديان

  .گردد نمى منظور زنان براى سنى شرط
 خـدمت  سـابقه  سـال  سى راىاد كه كارمندانى ندمكلف اجرايى ىها  هدستگا ـ2تبصره  

 پنج و سى داراى كه كارمندانى همچنين و سن سال شصت و غيرتخصصى مشاغل براى
 و رأساً را باشند مى سن سال پنج و شصت و تخصصى مشاغل براى خدمت سابقه سال
  .نمايند بازنشسته كارمندان تقاضاى بدون

 سـال  پـنج  و شـصت  داراى كه را ارمندانىك موظفند اجرايى ىها    هدستگا  ـ3تبصره  
 سـنى  سـقف . كننـد  بازنشـسته  باشند مى خدمت سابقه سال پنج و بيست حداقل و سن
  كـه  الـذكر  فـوق  تخصـصى  كارمندان. است سال هفتاد تخصصى مشاغل متصديان براى
 سـال  بيـست  از بيش كه صورتى در است، سال پنج و بيست از كمتر آنها خدمت سابقه
 خدمت ادامه سابقه، سال پنج و بيست به رسيدن تا توانند مى باشند داشته خدمت سابقه
  .شوند مى بازخريد صورت اين غير در و دهند

 سـال  سـى  از بـيش  كـه  كارمنـدانى  بـه  بازنشستگى حقوق تعيين هنگام در  ـ104 ماده
 تعيين رقم%) 5/2 (درصد نيم و دو سال، سى بر مازاد خدمت سال هر ازاى به دارند خدمت
  .گرديد خواهد پرداخت و محاسبه شده تعيين حقوق بر عالوه بازنشستگى حقوق شده

 از مـدت  آن بازنشـستگى،  بـراى  قـانون  ايـن  در خدمت سابقه از منظور  ـ105 ماده
 شده انجام وقت تمام صورت به اشتغال حالت در كه باشد مى كارمندانى خدمت سوابق
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ـ  مـي  يا نموده پرداخت را مربوط كسور و  و اسـتعالجى  و اسـتحقاقى  مرخـصى  و دنماي
 بـانوان  وقـت  نيمـه  خـدمت  بـه  راجع قانون استناد به را بانوان وقت نيمه خدمت مدت

) باشد شده پرداخت كامل طور به بازنشستگى كسور كه اين بر مشروط (1362 مصوب
  .گردد مى محسوب كارمندان خدمت سابقه عنوان به وظيفه نظام خدمت مدت و

ـ   مقـاطع  تحـصيل  بـه  خـدمت  حـين  يـا  ابتدا در كه كارمندانى متخد مدت تبصره 
 منـد  بهـره  مربوطـه  تحـصيالت  مزاياى از و يابند مى اشتغال آن معادل يا آموزشى رسمى

 بـا  همـراه  كـه  آن مگـر  گـردد  نمى منظور بازنشستگى براى خدمت سابقه جزو شوند مى
ـ  وظـايف  انجـام  بـه  را ادارى وقت از چهارم سه حداقل تحصيل  داشـته  اشـتغال  همحول
 قـانون  اين) 61 (ماده رعايت با تحصيلى خدمتى تعهدات و تحصيلى مأموريتهاى .باشند

  .گيرد مى انجام كشور ريزى برنامه و مديريت سازمان موافقت با
 بازنشـستگى  حقـوق  محاسـبه  بـراى  و بازنشستگى كسور محاسبه مبناى  ـ106 ماده
 بند العاده فوق و مستمر ىها    هالعاد فوق ضافها به ثابت حقوق قانون اين مشمول كارمندان

  .باشد مى قانون اين) 68 (ماده» 10«
 سـال  هـر  ازاء بـه  شـوند  مى بازنشسته كه قانون اين مشمول كارمندان به  ـ107 ماده
 بـه  مربوط وجوه اضافه به) سال سى تا (مستمر مزاياى و حقوق آخرين ماه يك خدمت
  .شد دخواه پرداخت شده ذخيره ىها مرخصى
 اند نموده دريافت بازخريدى هوجو آن ازاء در كه كارمند خدمت سابقه از قسمت آن

  .شود مى كسر گردد مى وجوه اين دريافت مشمول كه خدمتى سنوات از
 نظـر  از و درآمـده  استخدام به قانون اين تصويب از قبل تا كه كارمندانى  ـ108 ماده

 بينـى  پـيش  احكام رعايت با باشند، ىم كشورى بازنشستگى صندوق مشمول بازنشستگى
 ايـن  اجـراء  از پـس  كـه  صورتى در يا و باشند مى خود صندوق تابع فصل اين در شده
 مـذكور  احكام رعايت با كنند انتخاب را صندوق اين و درآيند رسمى استخدام به قانون
  .بود خواهند قبلى قانونى مقررات ساير مشمول قانون اين در

 يـا  بگيـران  وظيفـه  بازنشستگان، كليه حقوق قانون اين تصويب تاريخ از  ـ109 ماده
 1385 سـال  پايـان  تـا  كـه  لشكرى و كشورى بازنشستگى هاي  صندوق بگيران مستمرى
 ضريب ضرب حاصل از كمتر كه صورتى در اند نموده فوت يا و ازكارافتاده يا بازنشسته

 با گردد مى بينى پيش يانهسال بودجه اليحه در زندگى هزينه شاخص به توجه با كه ريالى
 و مــاده ايــن» ب «و» الـف  «بنــدهاى جــداول در مـذكور  ارقــام و) 125 (مــاده رعايـت 
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  .يابد  مىافزايش ميزان اين تا باشد مربوط ىها  هتبصر
 امتيـاز  براسـاس  كـشورى  كارمنـدان  فوت يا ازكارافتادگى بازنشستگى، حقوق) الف
 سـال  سـى  براسـاس  و الـذكر  فـوق  ريالى ضريب در مربوط شغلى گروه آخرين رديف
  .بود خواهد زير احكام و جدول مطابق خدمت سنوات

  
  

 مربوطه امتياز شغلي گروه
 4000 2 و 1

3 4500 
4 5000 
5 5500 
6 6000 
7 6500 
8 7000 
9 7500 
10 8000 
11 8500 
12 9000 
13 9500 
14 10000 
15 10500 
16 11000 
17 11500 
18 12000 
19 12500 
20 13000 

  
  

 قانون) 1 (ماده) 2 (تبصره موضوع مقامات بازنشستگى حقوق تعيين به مربوط امتياز
 انقـالب  پيـروزى  از بعـد  كـه  آنهـا  همتـرازان  و دولت كارمندان پرداخت هماهنگ نظام

  :بود خواهد زير شرح به اند شده بازنشسته و داشته عهده به را مقامات تصدى اسالمى،
  



  

  
   536  مجموعه كامل قوانين و مقررات تأمين اجتماعي     

  

 مربوطه امتياز شغلي گروه

 14500 »الف «بند موضوع مقامات

 15500 »ب «بند موضوع مقامات

 16500 »ج «بند موضوع مقامات

 17500 »د «بند موضوع مقامات

 19000 »  ه «بند موضوع مقامات

  
 امتيـاز  براسـاس  مـسلح  نيروهاى كارمندان فوت يا و وظيفه بازنشستگى، حقوق) ب
 سـال  سـى  براساس و ماده اين در مذكور ريالى ضريب در مربوط شغلى جايگاه رديف
  :بود خواهد زير احكام و جدول مطابق خدمت سنوات

  
 امتياز شغلي رتبه يا  درجهعنوان امتياز شغلي رتبه يادرجه  عنوان

 6000 5 رتبه با 3 گروهبان 5400 4 رتبه اي سرجوخه
 7200 7 رتبه با 1 گروهبان 6600 6 رتبه اي 2 گروهبان

 8400 9 رتبه با يكم استوار 7800 8 رتبه اي دوم واراست
 9600 11 رتبه با دوم استوار 9000 10 رتبه اي سوم استوار
10800 13 رتبه با سروان10200 12 رتبه اي يكم استوار
12000 15 رتبه با سرهنگ11400 14 رتبه اي سرگرد
13200 17 رتبه با 2 سرتيپ12600 16 رتبه اي سرهنگ

14400 19 رتبه با سرلشگر13800 18 رتبه اي يپسرت
15600 ارتشبد15000 20 رتبه اي سپهبد

  
 حـداقل  خدمت دوران طول در كه ماده اين» ب و الف «بندهاى مشموالن  ـ1تبصره  

 و مـورد  حـسب  زيـر  درصـدهاى  انـد،  بـوده  مديريتى سمتهاى داراى سال) 2 (مدت به
  :شد خواهد اضافه آنان قوقح امتياز به» الف «بند جدول براساس

  
 مربوطه امتياز شغلي گروه

  %5 مشاغل سرپرستي و همتراز
 %10 معاونين مدير كل و همتراز آنان

 %15 مديران كل و همتراز آنان
مديران عامل و اعضاء هيأت 

 هاي دولتي مديره شركت
20% 

 و 2هاي   مقامات موضوع تبصره
 هـ پ) ن (1 ماده 3

25% 
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  آنهـا  بازنشـستگى  كـسور  پرداخت سابقه كه بگيران وظيفه و ازنشستگانب  ـ2تبصره  
 ارقـام  بـه %) 5/2 (درصـد  نـيم  و دو) سال ده تا (سال هر ازاء به است سال سى از بيش
 از كمتـر  آنهـا  بازنشـستگى  كسور پرداخت سابقه كه افرادى و گردد مى اضافه الذكر فوق
 الـذكر  فوق ارقام از%) 5/2 (درصد نيم دو سال هر ازاء به) سال پانزده تا (است سال سى
 حـداقل  از آنـان  وظيفـه  يـا  بازنشـستگى  حقوق ميزان كه اين بر مشروط. گردد مى كسر

  .نگردد كمتر بازنشستگى حقوق
 مـواد  و كشورى استخدام قانون) 83 (و) 80 (مواد استناد به كه كارمندانى  ـ3تبصره  

 يـا  وظيفـه  حقـوق  ناجـا  و سپاه قانون ابهمش موارد و اجا قانون) 159 (و) 158 (،)157(
 كمتـر  آنها بازنشستگى كسور پرداخت سابقه كه صورتى در دارند، مي دريافت مستمرى

 كـه  عمـل  مورد مقررات و قوانين مطابق آنان شده منظور سابقه مدت باشد سال سى از
  .است االجراء الزم شد تعيين

 معـادل  بگيـران  وظيفـه  و تگانبازنشـس  اوالد و منـدى  عائلـه  هزينه كمك  ـ4تبصره  
 مقـررات  از بخـشى  تنظيم قانون) 8 (ماده حكم افزايش اين با و يابد  مى افزايش شاغلين

  .گردد مى لغو آن بعدى اصالحات و 27/11/1380 مورخ دولت مالى
 مـورد  مقـررات  براساس چنانچه بگيران وظيفه و بازنشستگان از كدام هر  ـ5تبصره  

 پرداخـت  مـالك  ارقـام  همـان  نماينـد  مـى  دريافـت  الـذكر  فوق ارقام از بيش قبلى عمل
  .باشد مى

 مـاده  ايـن » ب «بند جدول در كه خدمت از منفك نظاميان سابقه درجات  ـ6تبصره  
  :يابد  مىتطبيق زير شرح به باشد نمى

  سوم ستوان معادل افسريار، دوم، ستوانيار و سوم ستوانيار) الف
  دوم ستوان معادل دوم، همافر سوم، ستوانيار و يكم ستوانيار) ب
  يكم ستوان معادل يكم، همافر) ج
  سروان معادل دوم، همافر سر) د
  سرگرد معادل دوم، سرهمافر )  ه
  دوم سرهنگ معادل يكم، سرهمافر) و

 خـدمت  دوران طـول  در كـه » ب «بنـد  موضـوع  مـشموالن  از يك هر به  ـ7تبصره  
 انـد،  بـوده  مـديريت  و رياست دهى،فرمان شغلى عناوين داراى سال دو مدت به حداقل
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  :شد خواهد اضافه آنان حقوق به زير شرح به) دو (شماره جدول از درصدى
  

 مربوطه امتياز شغلي گروه

 %5  9لي ا 8كارمندان در رتبه شغلي 

 %10 13 الي 10كارمندان در رتبه شغلي 
 %15 16 الي 14كارمندان در رتبه شغلي 

 %20 18لي  ا17كارمندان در رتبه شغلي 
 %25 و به باال19كارمندان در رتبه شغلي 

  
 در بعـد  به 15/1/1358 تاريخ از كه سرهنگى درجه از باالتر نظاميان كليه  ـ8تبصره  

 اسـت،  نـشده  تعيـين  آنان براى قصائى خاص احكام و اند نبوده مسلح نيروهاى خدمت
 ىها    هتبصر ساير ولمشم و شد خواهند برخوردار سرهنگى درجه رديف حقوق از اًصرف
  .شد نخواهند بند اين

 از اسالمى شوراى مجلس ،1372 مصوب - اشتغال حالت قانون مشمولين ـ9تبصره  
  .باشند مى مستثنى دستورالعمل اين مقررات

 يـــا مـــوظفين بازنشـــستگان، كليـــه حقـــوق 1/12/1386 تـــاريخ از  -110 مـــاده
 انـد  شـده  فوت و ازكارافتاده ه،بازنشست كه قضات و علمى هيأت اعضاء بگيران مستمرى

 بـا  قـانون  ايـن ) 109 (ماده موضوع ريالى ضريب ضرب حاصل از كمتر كه صورتى در
و  مـاده  ايـن ) ب (و) الـف  (بنـدهاى  جـداول  در مـذكور  ارقـام  و) 125 (مـاده  رعايت
  :يابد  مىافزايش ميزان اين تا باشد مربوط ىها  هتبصر

 اسـاس  بر علمى هيأت اعضاء بگيران ىمستمر يا موظفين بازنشستگى، حقوق) الف
 احكـام  و جـدول  مطابق خدمت سنوات سال سى اساس بر و علمى مرتبه آخرين امتياز
  .بود خواهد زير

 مربوطه امتياز مرتبه علمي

 9500 مربي آموزشيار و پژوهشياران
 11000 مربي
 14000 استاديار

 16000 دانشيار
 18000 استاد 
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 رديـف  امتيـاز  براسـاس  قـضات  بگيران مستمرى يا ظفينمو بازنشستگى، حقوق) ب
  :بود خواهد زير احكام و جدول مطابق خدمت سنوات سال سى براساس و گروه آخرين
  

 مربوطه امتياز مرتبه علمي

 8500 گروه يك
 9500 گروه دو

 10500 گروه سه
 11500 گروه چهار

 12500 گروه پنج
  13500  گروه شش
  15000  گروه هفت

  16000   هشتگروه
  

 مـدرك  از كمتر با قضائى مشاغل دارندگان مبناى حقوق امتياز محاسبه در  ـ1تبصره  
 سـه  كـه  كـسانى  قضائى وضعيت تعيين قانون واحده ماده موضوع (آن معادل و ليسانس

 از%) 5 (درصـد  پنج) اند داشته قضائى كار به اشتغال اسالمى انقالب دادسراهاى در سال
  .شد خواهد كسر آنان شغلى گروه امتياز

 مـدرك  داشـتن  صورت در قضائى پايه دارندگان حقوق امتياز محاسبه در  ـ2تبصره  
 درصـد  پنج قضات براى قبول قابل ىها    هرشت در آن معادل يا ارشد كارشناسى تحصيلى

 بـه %) 10 (درصـد  ده هـا     هرشت همان در آن معادل يا دكترا تحصيلى مدرك براى و%) 5(
  .گردد مى اضافه آنان ىشغل گروه امتياز

 در سرپرسـتى  و مـديريت  مـشاغل  متـصديان  بـه  فوق امتيازات بر عالوه  ـ3تبصره  
 خـدمت  دوران طـول  در سـال  دو مـدت  بـه  حـداقل  زيـر  مـسئوليتهاى  داشتن صورت

 كمتـر  سنوات براى. شد خواهد اضافه آنان حقوق امتياز به مورد حسب زير درصدهاى
  .شد خواهد پرداخت و حاسبهم نسبت همان به نيز سال دو از

 دادگـسترى  رئـيس  ،)تهـران  از غيـر  (عمـومى  دادسـتان  اسـتان،  نظـامى  دادستان ـ1
 بـه  مـستقل  2 يحقـوق  دادگـاه  رئيس استان، اسالمى انقالب دادستان شهرستان،

  %).5 (درصد پنج مأخذ
 ،)تهـران  از غيـر  (اسـتان  مركز مسلح نيروهاى قضائى سازمان رئيس كل، مديران ـ2
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 دادگـاه  اول شـعبه  رئـيس  اسـتان،  دادگـسترى  كـل  رئيس تهران، نظامى تاندادس
  %).10 (درصد ده مأخذ به تهران اسالمى انقالب

 عـدالت  ديـوان  رئـيس  دادگـسترى،  وزيـر  معاونـان  و قضائيه قوه رئيس معاونان ـ3
 سازمان رئيس قضات، انتظامى دادستان كشور، كل بازرسى سازمان رئيس ادارى،
 بـه  تهـران  اسـتان  دادگـسترى  كل رئيس تهران، دادستان مسلح، نيروهاى قضائى
  .مبنا حقوق%) 15 (درصد پانزده مأخذ

  %)20 (درصد بيست مأخذ به كشور كل دادستان و كشور عالى ديوان رئيس ـ4
 مـشمولين  مـورد  در) 109 (ماده» 6 «و» 5 «،»4 «،»3 «،»2 «،»1 «ىها    هتبصر ـ4تبصره  

  .اشدب مى االجرا الزم ماده اين
 مـشتركين  قـانونى  حمايتهاى ساير سازى هماهنگ و يكنواختى منظور به  ـ111 ماده

 زيـر  بنـدهاى  قـانون،  ايـن  مـشمول  اجرايـى  ىها هدستگا بازنشستگى هاي  صندوق كليه
  .بود خواهد االجرا الزم

 والـدين  تواننـد  مى بازنشستگى هاي  صندوق مشترك بازنشستگان و شاغلين كليه ـ1
 خـدمات  ىها    هبيم از يك هيچ پوشش تحت كه صورتى در ار خود تكفل تحت
  .دهند قرار خود درمانى خدمات بيمه پوشش تحت نباشند، درمانى

 ايـ  شـغل  نداشتن صورت در باشند، قانونى ورثه كه آن بر مشروط اناث فرزندان ـ2
 و سـالگى  بيـست  تا باشند قانونى ورثه كه آن بر مشروط ذكور فرزندان و شوهر

 كمـك  از سـالگى  پـنج  و بيـست  تـا  دانشگاهى تحصيالت به شتغالا صورت در
  .گردند مى برخوردار خود والدين مستمرى يا و بيمه اوالد، هزينه

 اجتمـاعى  تـأمين  و رفاه وزارت و كشور ريزى برنامه و مديريت سازمان  ـ112 ماده
 بگيـران  مـستمرى  يا موظفين بازنشستگان، حقوق تعيين و تطبيق نحوه نامه آيين مكلفند،

 1370 مصوب پرداخت هماهنگ نظام قانون مشمول كه اجرايى ىها    هدستگا از دسته آن
 حـداكثر  و تهيـه  مربـوط  احكام و قانون اين) 109 (ماده» الف «بند جدول با را اند نبوده
  .برسانند وزيران هيأت تصويب به قانون اين تصويب تاريخ از ماه سه مدت ظرف

 اقتـصادى،  توسـعه  چهـارم  برنامـه  قـانون  پايـان  تـا  است مكلف دولت  ـ113 ماده
 هـاي   صـندوق  كليـه  تجميـع  درخـصوص  ايـران  اسالمى جمهورى فرهنگى و اجتماعى

 اقـدامات  اجتمـاعى  تـأمين  سـازمان  در اجتمـاعى  تـأمين  و كشورى از اعم بازنشستگى



  

  
  541) ـ قوانين1(قوانين و مقررات مرتبط :                                                                                 بخش دوم

  

 

 ياجتمـاع  تأمين و رفاه وزارت زيرمجموعه مذكور سازمان. آورد عمل به را الزم قانونى
  1.باشد مي پاسخگو ربط ذي قانوني مراجع برابر در وزير و است
 انسانى سرمايه و مديريت توسعه شوراى و ادارى عالى شوراى - چهاردهم فصل  

 انـدازه  و نقـش  ابعـاد،  در كـشور  ادارى نظـام  در تحـول  ايجاد منظور به  ـ114 ماده
 انجـام  روشـهاى  سانى،ان منابع مديريت استخدامى نظامهاى و تشكيالتى ساختار دولت،

 كارا، مديريتى و ادارى نظام به نيل و مردم كرامت حفظ و ارتقاء و ادارى فناورى و كار
 گـرا  نتيجه اثربخش، تبعيض، و فساد از عارى و شفاف پاسخگو، افزا، ارزش و ور بهره
  .گردد مى تشكيل زير اختيارات و تركيب با ادارى عالى شوراى ساالر، مردم و

  :از عبارتند شده ياد ىشورا اعضاء
 را شـورا  رياسـت  وى اول معـاون  او غيـاب  در كه) شورا رئيس (جمهور رئيس ـ1

  .داشت خواهد برعهده
  ).شورا دبير و عضو (كشور ريزى برنامه و مديريت سازمان رئيس ـ2
امـور   و كـار  و پزشـكى  آمـوزش  و درمـان  بهداشـت،  پرورش، و آموزش وزراء ـ3

  .وزيران هيأت انتخاب به ديگر بخشهاى اءوزر از نفر سه و اجتماعى
  .مورد حسب ربط ذي مستقل دستگاه رئيس يا وزير ـ4
  .كشور سراسر استانداران انتخاب به استادان از نفر دو ـ5
  .جمهور رئيس انتخاب به مديريت و ادارى حقوق رشته در نظر صاحب نفر دو ـ6
 به اسالمى شوراى مجلس بانتخا به اسالمى شوراى مجلس نمايندگان از نفر دو ـ7

  .ناظر عنوان
 سـازمان  و بـود  خواهـد  كـشور  ريـزى   برنامـه  و مديريت سازمان در شورا دبيرخانه

  .باشد مى مربوط تصميمات اجرا حسن بر نظارت مسئول
  .است االجرا الزم جمهور رئيس تأييد از پس شورا اين مصوبات

  :باشد مى زير شرح به شده ياد ىاشور اختيارات و وظايف  ـ115 ماده
 احكـام  كـه  يىها    هدستگا اءثناست به اجرايى ىها    هدستگا تشكيالت ساختار اصالح ـ1

                                                 
ت خـدمات كـشوري و چگـونگي تعيـين          قانون مديري ) 113(اصالح ماده   به موجب قانون    مادة مزبور   قسمت اخير    -1

  . الحاق گرديده است5/12/1388هاي درماني مصوب  مديريت سازمان تأمين اجتماعي و صندوقهاي بازنشستگي و بيمه
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 رهبـرى  معظـم  مقـام  و) ره (خمينـى  امـام  امر به يا و آمده اساسى قانون در آنها
  .است شده تاسيس

 انـسجام  ايجـاد  منظـور  بـه  اجرايـى  ىهـا     هدسـتگا  داخلـى  ساختار در تجديدنظر ـ2
  .تكرارى و مشابه موازى، وظايف ذفح و تشكيالتى

 محـدود  و اجرايـى  ىهـا     هدسـتگا  سـتادى  ىهـا     هحوز از اجرايى وظايف تفكيك ـ3
 ،يراهبرد و مديريتى امور و حاكميت اعمال به ستادى ىها    هحوز فعاليت نمودن
 وظـايف  انتقـال  و كنتـرل  و نظـارت  سـازماندهى،  ،ريـزى   برنامه گذارى، سياست
 اصـالح  و جغرافيـايى  سـطوح  سـاير  و شهرسـتانى  ستانى،ا واحدهاى به اجرايى
  .آمده عمل به تغييرات با متناسب تشكيالتى ساختار

 هـر  بـه  وابـسته  شهرستانى و استانى واحدهاى ادغام مورد در دستورالعمل تنظيم ـ4
  .سازمانى واحد يك در ها  هوزارتخان از يك

 بـراى  مناسـب  ىها  ياستس و ضوابط اتخاذ و دولت اندازه و نقش تعيين بررسى ـ5
  .مربوطه قوانين و كالن ىها سياست چارچوب در دولت سازى كوچك

 ربـط  ذي مراجع به ارائه از قبل اجرايى دستگاه نوع هر ايجاد با موافقت و بررسى ـ6
  .قانون اين در مذكور

 كـه  نحـوى  بـه  كشور ىها    هكميت و شوراها گيرى  تصميم نظام اصالح و بازنگرى ـ7
 گيرنـده  تـصميم  نهادهـاى  و مراجع آن مراحل نمودن كوتاه و كيفى ارتقاء ضمن
  .شوند حذف غيرضرور و موازى

  .قانون اين احكام صحيح اجراء براى الزم مقررات تدوين ـ8
 ىهـا     هدسـتگا  واگـذارى  قابـل  فعاليتهـاى  و امـور  وظـايف،  واگذارى و شناسايى ـ9

 از دولــت ىرهاســاز هــدف بــا غيردولتــى بخــش و هــا شــهردارى بــه اجرايــى
 نظـام  مناسـبات  تنظـيم  و ارتبـاط  نحـوه  تعيين همچنين و غيرضرور ىها  تصدى
  .استان و شهرستان شهر، و بخش روستا، اسالمى شوراهاى با ادارى

 در عمـل  مـورد  ىهـا     هيـ ور و هـا  روش سيـستمها،  مجـدد  مهندسـى  و اصـالح  ـ10
 ارسـازى خودك كـار،  انجـام  مراحـل  سازى ساده گرايش با اجرايى ىها هدستگا

 رضـايت  افـزايش  كنندگان، مراجعه با كارمندان ارتباط ميزان كاهش و عمليات
  .فعاليتها نمودن اقتصادى و ادارى ىها  ههزين كاهش مراجعان،

 و انـسانى  نيـروى  كـارآيى  و ورى بهـره  ارتقـاء  بـراى  الزم طرحهـاى  تـصويب  ـ11
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  .اجرايى ىها  هدستگا مديريت
 نيـروى  توزيـع  و تركيـب  سـاختار،  سازى  هينهب جهت در الزم مقررات تصويب ـ12

  .دولتى بخش انسانى
 ىيهـا  هدسـتگا  انسانى نيروى تكليف تعيين به مربوط هاى دستورالعمل تصويب ـ13

  .شود مى منتقل ها  هدستگا ديگر به آنها وظايف يا و واگذار منحل، ادغام، كه
 و تجهيـزات  و فـضاها  از مطلـوب  بـردارى  بهـره  بـر  ناظر دستورالعمل تصويب ـ14

  .ادارى يها ساختمان تأمين و ايىج جابه ادارى، نقليه وسايل
 طرحهـاى  و ادارى نظـام  تحـول  ىها    هبرنام تحقق براى نياز مورد منابع پيشنهاد ـ15

  .دارد جديد منابع به نياز كه شورا مصوب
ـ   ىهـا   هدسـتگا  پيـشنهاد  براسـاس  جديـد  اجرايـى  ىها  هدستگا هرگونه ايجاد تبصره 

 تـصويب  بـا  و وزيـران  هيـأت  تـصويب  و ادارى عـالى  شوراى تأييد به موكول بطر ذي
  .بود خواهد اسالمى شوراى مجلس
 توسعه شوراى قانون اين در كه انسانى سرمايه و مديريت توسعه شوراى  ـ116 ماده
 تـشكيل  ماده اين در مذكور تركيب با و ذيل وظايف انجام براى شود مى ناميده مديريت

  . گردد مى
  :شورا تركيب) الف

  ).شورا رئيس (كشور ريزى برنامه و مديريت سازمان رئيس ـ1
  .سال چهار مدت به ها  هوزارتخان مرتبط تجربه با شاغل معاونين از نفر دو ـ2
  .سال چهار مدت به ادارى حقوق و مديريت زمينه در نظر صاحب نفر دو ـ3
  .كشور ريزى هبرنام و مديريت سازمان تخصصى معاونين از نفر يك ـ4
 كميـسيون  معرفى با اسالمى شوراى مجلس اجتماعى كميسيون اعضاء از نفر يك ـ5

  .ناظر عنوان به اسالمى شوراى مجلس تصويب به
  .شورا دبير عنوان به كشور ريزى برنامه و مديريت سازمان ربط ذي معاون ـ6

 رئـيس  ييـد تأ و سـازمان  رئـيس  پيـشنهاد  بـه  بنا 4 و 3 و 2 بندهاى در مذكور اعضا
  .كردند مى انتخاب جمهور

  .امور اجتماعى و كار وزير ـ7
  اختيارات و وظايف) ب
  هاي شغلي بررسي و تصويب تعاريف و شرح وظايف رشته ـ1
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 بـه  آنهـا  تخـصيص  نحـوه  و شـغلى  ىهـا     هرشت احراز شرايط تصويب و بررسى ـ2
  .حقوق جداول طبقات

ـ  و ها دستورالعمل تصويب و بررسى ـ3  در قـانون  ايـن  موجـب  بـه  كـه  يىهـا     هروي
  .گيرد مى قرار شورا صالحيت

 استخدامى و ادارى ابهامات و استعالمات به پاسخگويى و اظهارنظر در هماهنگى ـ4
  .قانون اين مفاد اجراء در اجرايى ىها  هدستگا

  .قانون اين مقررات چهارچوب در استخدامى و ادارى واحد ىها  هروي ايجاد ـ5
 امور ساير و وظيفه انجام سبب به فوت و ازكارافتادگى خصوصدر تصميم اتخاذ ـ6

  .باشند مى كشورى بازنشستگى صندوق تابع كه كارمندانى براى مربوط،
 وزراء يا و كشور ريزى  برنامه و مديريت سازمان رئيس طرف از كه مواردى ساير ـ7

  .شود مى ارجاع مشورتى نظر كسب براى قانون اين تعهدات با ارتباط در
 تـصويب  بـه  مـديريت  سازمان پيشنهاد با تخصصى شوراى ادارى نحوه نامه آيين ـ8

  .رسد مي وزيران هيأت
 بوده كشور استخدامى و ادارى امور شوراى عهده به قانون طبق كه وظايفى ساير ـ9

  .جمهور رئيس تأييد با است
 انونق اين مشمول ىها    هدستگا براى جمهور رئيس تأييد از پس شورا اين تصميمات

  .است االجرا الزم
 مختلف مقررات - پانزدهم فصل  

 و تـشكيالت  و موسـسات  نهادهـا،  اسـتثناء  بـه  اجرايى ىها    هدستگا كليه  ـ117 ماده
 اطالعـات،  وزارت شـوند،  مـى  اداره رهبرى معظم مقام مستقيم نظر زير كه يىها  سازمان
 هيـأت  اعـضاء  ارنـد، د تطبيق 3 ماده در مذكور تعريف با كه غيردولتى عمومى نهادهاى
 و نظـام  مـصلحت  تـشخيص  مجمـع  نگهبـان،  يشورا ،محاسبات ديوان قضات و علمى
 نيروهـاى  خـصوص  در و شـوند  مى قانون اين مقررات مشمول رهبرى خبرگان مجلس
   1.شود مى عمل رهبرى معظم مقام نظر مطابق انتظامى و نظامى
 كارمنـدان  پرداخـت  گهماهنـ  نظـام  قـانون  تابع قضات مزاياى و حقوق  ـ1تبصره   

                                                 
 رسـمى  روزنامـه  در منـدرج  اسـالمى  شـوراى  مجلـس  86/ 25/9 مـورخ  14927 شـماره  نامـه  موجـب  بـه  ــ 1

 .است گرديده حذف »محاسبات ديوان« عبارت  ازقبل ادهم اين در »يتشارسم هيأتهاى« عبارت 9/11/86مورخ
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 اعداد درخصوص مذكور قانون 14 ماده موضوع جدول و باشد مى 1370 مصوب دولت
  .يابد  مىافزايش 200 و 12 به ترتيب به آنان گروه مبناى

 در كـه  مـدتى  در مـسلح  نيروهـاى  قـضائى  سـازمان  نظـامى  قـضات  بـه   ـ2تبصره  
 تـا  آنـان  دريافتى مجموع فاوتالت به ما معادل نمايند، مى وظيفه انجام قضايى هاى پست
 العـاده  فـوق  دادگـسترى  همتـراز  قضاوت مستمر مزاياى و حقوق) ٪ 80( درصد هشتاد
  .گردد مى پرداخت ويژه

 نيروهاى كاركنان برخوردارى براى قوا كل فرماندهى موافقت صورت در  ـ3تبصره  
 بـا  آنـان  دريـافتى  حـداكثر  و حداقل قانون، اين سيزدهم و دهم فصل مقررات از مسلح
 بـه  توجـه  بـه  شـاغل  و شـغل  بـه  متعلقه امتيازات آجا، قانون 136 ماده مقررات رعايت
  .گردد مى پرداخت و محاسبه )2/1( ضريب با مسلح نيروهاى در خدمتى خاص كيفيت

 اسـتخدامى  مقررات طبق كار سختى العاده فوق از كماكان انتظامى نيروهاى كارمندان
  .باشند مى برخوردار قانون اين دهم فصل در مذكور ىها  هالعاد فوق بر عالوه نيرو اين

 اسـالمى  جمهـورى  كـار  قـانون  مطـابق  124 ماده رعايت با كه كارمندانى  ـ4تبصره  
  .باشند مى مستثنى قانون اين شمول از دارند اشتغال اجرايى ىها  هدستگا در ايران

 امـور  وزارت سياسـى  هـاى  پـست  در شـاغل  كارمندان و سياسى كاركنان  ـ5تبصره  
 خارجـه  امـور  وزارت انـضباطى  و مالى استخدامى، ،يتشكيالت مقررات مشمول خارجه
 قـانون  اين از پشتيبانى پستهاى در شاغل غيرسياسى كارمندان و باشند مى 1352 مصوب
  .نمود خواهند تبعيت

 را مربـوط  مدارك و اسناد و اطالعات كليه موظفند اجرايى ىها   هدستگا ـ118 ماده
 در سـازمان  ايـن  ىهـا   دسـتورالعمل  و دهنـد  قـرار  سـازمان  اختيـار  در الزم واردم در

 اجرايـى  ىهـا     هدسـتگا  كليـه  بـراى  مربوط ىها    هنام  آيين و قانون اين مفاد چهارچوب
  .باشد مى االجرا الزم

 حـداكثر  قـانون  ايـن  مفاد اجراء به مربوط ىها  دستورالعمل و ها    هنام آيين  ـ119 ماده
 ديگـرى  زمـان  آن بـراى  قـانون  ايـن  در كـه  مـواردى  اسـتثناء  به (لسا يك مدت ظرف

  .رسد مي وزيران هيأت تصويب به سازمان پيشنهاد با) است شده مشخص
  :داشت خواهند قرار ذيل حاالت از يكى در رسمى كارمندان  ـ120 ماده
  .سازمانى هاى پست از يكى در اشتغال) الف
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  .وقحق بدون و استحقاقى استعالجى، مرخصى) ب
  .قانون اين 122 ماده موجب به خدمت به آماده) ج
 طـى  براى آموزشى ماموريت يا و ديگر اجرايى ىها هدستگا به موريتأم يا انتقال) د
  .كارآموزى يا و مدت كوتاه آموزشى ىها  هدور
 يـا  و قـضائى  مراجـع  قطعـى  احكام موجب به اخراج يا و دائم يا موقت انفصال )   ه
  .قانون اين 91 ماده احكام يا و ادارى تخلفات به رسيدگى هاى هيأت
 بـه  رسيدگى قانون و قانون اين در مذكور احكام موجب به بازخريدى و استعفاء) و

  .ادارى تخلفات
 بينـى  پـيش  قـوانين  سـاير  و ادارى تخلفات به رسيدگى قانون در كه حاالت ساير) ز
  .است شده

 بـه  قانون اين مشمول كارمندان موريتمأ و انتقال نحوه اجرايى نامه آيين  ـ121 ماده
 و خدمت سوابق احتساب نحوه شامل حقوق بدون مرخصى و اجرايى ىها   هدستگا ساير
 اين مفاد رعايت اب مربوط موارد ساير و سازمانى ارتباط و مزايا و حقوق پرداخت نحوه
  .رسد مي وزيران هيأت تصويب به سازمان پيشنهاد به قانون

 بـه  آمـاده  صورت به زير حالت در اجرايى ىها    هدستگا رسمى نكارمندا  ـ122 ماده
  .آيند مي در بود خواهد سال يك حداكثر آن مدت كه خدمت،

  .ربط ذي اجرايى دستگاه انحالل ـ1
  .كارمندان سازمانى پست حذف ـ2
  .حقوق بدون مرخصى يا موريتأم اتمام از بعد سازمانى پست نبود ـ3
 تخلفـات  بـه  رسـيدگى  هيـأت  در مـذكور  مراجع متصمي براساس كه كارمندانى ـ4
  .باشند شده خدمت به آماده يا معلق خدمت از قضائى مراجع يا ادارى

 پرداخـت  ثابـت  حقـوق  مزبـور  كارمندان به خدمت، به آمادگى دوران در  ـ1تبصره  
 بـه  آمـاده  كارمنـدان  ديگر اجرايى ىها   هدستگا در اشتغال عدم صورت در و شد خواهد
 بـا  صـورت  ايـن  غيـر  در و بازنشسته بازنشستگى، شرايط بودن دارا رتصو در خدمت
 وجـوه  و خـدمت  سـابقه  سال هر ازاء به مستمر مزاياى و حقوق نيم و ماه يك دريافت
  .شد خواهند بازخريد شده ذخيره هاى مرخصي

 بـه  رسـيدگى  هـاى  هيأت يا و قضايى مراجع حكم براساس كه كارمندانى  ـ2تبصره  
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 را مربـوط  مـستمر  مزاياى و حقوق نمايند، حاصل برائت مربوط اتهام زا ادارى تخلفات
  .نمود خواهند دريافت خدمت به آمادگى مدت براى

 عنـاوين  و مجامع و شوراها و اجرايى ىها    هدستگا قانونى اختيارات كليه  ـ123 ماده
 لغـو  قـانون  ايـن  شـدن  االجـرا  الزم تاريخ از اجرايى دستگاه هرگونه ايجاد براى مشابه
  .گردد مى

 دارد مي اعالم سازمان كه مشاغل از برخى در انسانى نيروى كارگيرى به  ـ124 ماده
 كــار قــانون براســاس اســتخدامى مجوزهــاى و مــصوب ســازمانى پــستهاى ســقف در

  .باشد مى پذير امكان
ـ   اجرايـى  ىها  هدستگا در كار قانون موجب به كه كارمندانى دريافتى مجموع تبصره 

  .كند تجاوز مشابه كارمندان مزاياى و حقوق برابر 2/1 از نبايد اشندب مى شاغل
 فـصل،  هـر  تفكيك به سيزدهم و دهم فصول در مذكور حقوق ضرايب  ـ125 ماده
 سالهاى در و گردد مى تعيين ريال پانصد اجرا سال اولين در قانون اين احكام با متناسب

 گـردد،  مـى  اعـالم  مركـزى  بانـك  ىسـو  از سـاله  هر كه تورم نرخ اندازه به حداقل بعد
  .يابد مى افزايش
 و كارمنـدان  مزايـاى  و حقـوق  بـاره  يـك  افـزايش  نـوع  هـر  مـالى  بـار   ـ126 ماده

 اقتـصادى  بنگاههـاى  در دولتـى  سهام واگذارى طريق از قانون اين موضوع بازنشستگان
 مـصوب  بودجه حد در سنواتى افزايش پلكانى اعمال همچنين و بورس در عرضه قابل

  .شود مى تأمين قانون اين آزمايشى اجراء مدت طول در حداكثر و ساالنه
 از پـيش  بازنشـستگى  قـانون  جز به خاص و عام مقررات و قوانين كليه  ـ127 ماده
 از قـانون  ايـن  با مغاير اسالمى شوراى مجلس 5/6/1386 مصوب دولت كاركنان موعد
  .گردد مى لغو قانون اين شدن االجرا الزم تاريخ
 ايـن  شدن االجرا الزم تاريخ از سال پنج قانون اين آزمايشى زمان مدت  ـ128 هماد
  .بود خواهد قانون

 يكهـزار  مهرماه هشتم مورخ جلسه در تبصره 106 و ماده 128 بر مشتمل فوق قانون
 خـدمات  مـديريت  اليحـه  بـه  رسـيدگى  مـشترك  كميـسيون  شش و هشتاد و سيصد و

 تـصويب  اساسـى  قانون) 85 (پنجم و هشتاد اصل طبق اسالمى شوراى مجلس كشورى
 تـاريخ  در سـال،  پـنج  مـدت  بـه  آن آزمايـشى  اجـرا  با مجلس موافقت از پس و گرديد
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  .رسيد نگهبان شوراى تأييد به 18/7/1386

  1)9/8/1386 مصوب (ساختمانى كارگران اجتماعى ىها  هبيم قانون ـ86
 سـاختمان،  توسـعه  يـا  ادايجـ  از اعـم  ساختمانى كارهاى در شاغل كارگران ـ1 ماده
 اين در مندرج ترتيب به و ساختمان به مربوط تخريب اي و اساسى تعميرات بنا، تجديد
  .شوند مى بيمه اجتماعى تأمين سازمان نزد ملى كد اخذ و نويسى نام با قانون

ـ   بـه  قرارگـرفتن  پوشش تحت زمان تا ساختمانى كارهاى در شاغل كارگران تبصره 
 كـارگران  اجبـارى  بيمـه  قـانون  مـشمول  خـدمات  حيـث  از ماكانك قانون، اين موجب

 از شـرايط  احـراز  صورت در و هستند آن بعدى اصالحات و 1352 مصوب ساختمانى
  .شد خواهند برخوردار يادشده مزاياى

 قـانون  اين شمول از زير موارد در ساختمانى كارهاى در شاغل كارگران  ـ2 ماده
 آن بعـدى  اصـالحات  و 1354 مـصوب  اجتمـاعى  تـأمين  قانون تابع كماكان و خارج
  :هستند
 دولـت،  بـه  وابـسته  و دولتـى  ىهـا   شـركت  و موسسات ،ها  سازمان ،ها    هوزارتخان ـ1

ــى، عمــومى موســسات ــا شــهرداريها، غيردولت ــز و المنفعــه عــام موســسات و بانكه  ني
 يـا  نماينـد  واگـذار  پيمانكار به را كار اينكه از اعم بردارى بهره پروانه داراى كارخانجات

  .دهند مي انجام رأساً
 طريق از آنها انجام كه قانون اين مشمول ساختمانى كارهاى از دسته آن مورد در ـ2
 38 مـاده  براسـاس  پيمانكـار  كـارگران  بيمـه  حق شود مى واگذار پيمانكار به پيمان مفاد
  .شد خواهد وصول اجتماعى تأمين قانون

 موظـف ) اى حرفـه  و فنـى  آمـوزش  زمانسا (امور اجتماعى  و كار وزارت  ـ3 ماده
 كـارت  و اقدام ساختمانى كارهاى در شاغل كارگران آموزش و فراخوان به نسبت است

  .نمايد صادر آنها براى فنى مهارت
 و فنـى  مهـارت  كـارت  تعليـق  تمديد، صدور، ترتيب و شرايط زمانبندى،  ـ1تبصره  

 آنها اشتغال و ماده اين ضوعمو ساختمانى كارگاههاى در شاغل كارگران شناسايى نحوه

                                                 
 .باشد نمى االجرا الزم 1387 سال در 1387 سال بودجه قانون 29 ماده موجب به قانون اين ـ1
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 هـا     هوزارتخان توسط مشتركاً كه بود خواهد اى نامه آيين طبق كارت، اعتبار دوره طول در
 بـه  و تهيـه  كـشور  و شهرسـازى  و مـسكن  ،اموراجتماعى و كار اجتماعى، تأمين و رفاه

  .رسيد خواهد وزيران هيأت تصويب
 در نويـسى  نـام  تـاريخ  از معتبـر  فنـى  مهارت كارت داراى شاغل كارگران  ـ2تبصره  

 از و هـستند  قـانون  ايـن  مقـررات  مـشمول  ملـى  كـد  بـر  مبتنى اجتماعى تأمين سازمان
  .شد خواهند مند بهره آن تعهدات
 در شـده  بيمـه  بـه  كـه  اسـت  زيـر  موارد شامل قانون اين موضوع تعهدات  ـ4 ماده
  :شد خواهد ارائه شرايط احراز صورت
  .ها بيماري و حوادث) الف
  .دستمزد و غرامت) ب
  .ازكارافتادگى) ج
  .بازنشستگى) د
  .فوت )  ه

) الف (بند موضوع خدمات از برخوردارى جهت شده بيمه خانواده افراد تبصره ـ
 82 و 81 مواد طبق بازماندگان مورد در و اجتماعى تأمين قانون 58 ماده طبق ماده اين

  .گردند مى تعيين يادشده قانون
 مراجع باشد، مى پروانه اخذ مستلزم ساختمانى كارهاى انجام هك مواردى در ـ5 ماده
 مربع متر هر براى بيمه حق پرداخت رسيد ارائه به منوط را پروانه صدور مكلفند ذيربط
 ماهيانه دستمزد حداقل براساس زيربنا مربع متر هر براي متعلقه بيمه حق .نمايند
 موضوع طبقات و متراژ و امالك معامالتي ارزش مبناي بر و كار عالي شوراي مصوب

، سطح زيربنا آن بعدي يها  هاصالحي و 1366 مصوب مستقيم مالياتهاي قانون) 64 (ماده
اي اعم از شهري و روستايي با توجه به ضريب  گذاري منطقه هاي ارزش و ساير شاخص

 با  اجتماعي وتأميناي خواهد بود كه توسط وزارت رفاه و  نامه محروميت آنها طبق آيين
ربط تهيه و حداكثر ظرف مدت يك ماه  از تاريح ابالغ  ي ذيها  هدستگاهماهنگي ساير 

در هر صورت نرخ حق بيمه با توجه به . رسد  وزيران ميهيأتاين قانون به تصويب 
حداقل %) 4(نامه موصوف نبايد بيش از چهاردرصد  شاخصهاي مورد اشاره در آيين
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  1.كار باشددستمزد ماهيانه مصوب شوراي عالي 

 ازكارافتادگى يا فوت مصدوميت، به منجر كار از ناشى حوادث كه صورتى در  ـ1تبصره 
 باشـد،  ننمـوده  اقـدام  آن اخـذ  بـه  نسبت پروانه گرفتن به الزام وجود با متقاضى ولى گردد

 مقطـوع  طـور  بـه  اى جريمـه  قـانون  اين موضوع بيمه حق بر عالوه اجتماعى تأمين سازمان
  .كرد خواهد وصول و محاسبه بيمه حق اصل%) 25 (درصد پنج و بيست معادل

 گـردد،  مـى  پرداخت ماده اين مقررات طبق پروانه صدور موقع كه مبالغى  ـ2تبصره  
 خواهد محسوب قانون اين 2 ماده 2 بند موضوع پيمانكار كارگران بيمه حق محاسبه در

  .گرديد
 اى ماهانـه  دسـتمزد %) 7 (درصـد  هفـت  معـادل  شـده  بيمـه  سهم بيمه حق  ـ6 ماده
 نيمـه  كـارگران  بـراى  1354 مـصوب  اجتماعى تأمين قانون 35 ماده طبق كه بود خواهد
  .شود مى تعيين ماهر و ماهر

 موضـوع  بيمـه  حـق  كسر مأخذ%) 3 (درصد سه معادل است مكلف دولت ـ تبصره
 نمايـد،  پرداخـت  اجتمـاعى  تـأمين  سـازمان  بـه  خـود  مشاركت سهم عنوان به ماده اين
 اجتماعى تأمين سازمان اعالم با ساله همه پوشش، تحت افراد تعداد به توجه با چنينهم

 پرداخت اجتماعى تأمين سازمان به و منظور كشور كل بودجه در را خود مشاركت سهم
  .نمايد

 تـأمين  سـازمان  كـه  ترتيبـى  بـه  را خـود  بيمـه  حق است مكلف شده بيمه  ـ7 ماده
  .نمايد پرداخت نمايد مي تعيين اجتماعى
 طبـق  سـازمان  قـانون،  ايـن  موضـوع  بيمـه  حـق  پرداخـت  عدم صورت در ـ تبصره
  .نمود خواهد اقدام بيمه حق وصول براى اجتماعى تأمين قانون در مندرج اختيارات
 مـابين  فـى  قـانون  ايـن  موضـوع  بيمـه  حـق  پرداخـت  سـابقه  انتقال و نقل  ـ8 ماده
  .شود مى انجام وطمرب قوانين براساس بازنشستگى و بيمه هاي صندوق
 غرامـت  ميـزان  و شـرايط  و مـدت  درمـانى،  خـدمات  از استفاده چگونگى  ـ9 ماده

                                                 
 مـورخ  مـصوب  سـاختماني  كـارگران  اجتمـاعي  يهـا  بيمـه  قـانون ) 5 (مـاده  اصالح قانون موجب به ماده اين ـ1

 اخذ ستلزمم كارهاى انجام كه مواردى در «: از بود عبارت قديم متن. است شده اصالح متن شرح به 14/12/1387
 مربـع  متـر  هـر  براى بيمه حق پرداخت رسيد ارائه به منوط را پروانه صدور مكلفند ذيربط مراجع باشد، مى پروانه
 تـأمين  سـازمان  كـه  حسابى به پروانه درخواست سال ماهانه دستمزد حداقل%) 4 (چهاردرصد معادل زيربنا سطح

 ».نمايند كرد، خواهد اعالم اجتماعى
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 تـشخيص  چگـونگى  ازكارافتـادگى،  درصـد  تعيـين  كار، از ناشى حوادث براى دستمزد
 برقـرارى  و مقطـوع  نقـص  غرامـت  پرداخـت  شرايط كار، از غيرناشى و ناشى حوادث
 و جزئـى  ازكارافتـادگى  درجه تغيير و آن زانمي و محاسبه نحوه كلى، و جزئى مستمرى

  .بود خواهد اجتماعى تأمين قانون مقررات تابع كلى
 تواننـد  مـى  زيـر  شـرايط  از يكى بودن دارا صورت در قانون اين مشموالن  ـ10 ماده

  :نمايند بازنشستگى درخواست
  .سن تمام سال شصت و اجتماعى تأمين قانون در مقرر سابقه حداقل داشتن) 1
  .بيمه حق پرداخت سابقه كامل سال پنج و سى داشتن )2

  .شود مى تعيين اجتماعى تأمين قانون طبق بازنشستگى مستمرى ميزان تبصره ـ
 درجـه  تغييـرات  و آن ميـزان  و محاسـبه  نحوه كلى، و جزئى ازكارافتادگى مستمرى
  .بود خواهد اجتماعى تأمين قانون مقررات تابع كلى و جزئى ازكارافتادگى

 نحـوه  متوفى، شده بيمه شرايط واجد بازماندگان متوفى، شده بيمه شرايط  ـ11 هماد
 تـأمين  قـانون  طبـق  آنـان  از يـك  هـر  مـستمرى  سـهم  و بازماندگان مستمرى برقرارى
  .بود خواهد اجتماعى
 عـدم  از ناشى اًمستقيم كار از ناشى حادثه وقوع شود ثابت كه صورتى در  ـ12 ماده
 ايـن  مقـررات  طبـق  اجتماعى تأمين سازمان باشد، كارفرما ىفن حفاظت مقررات رعايت
 مـاده  طبـق  را مربوط ىها    ههزين) آن ىها    هتبصر و اجتماعى تأمين قانون 66 ماده (قانون

  .نمود خواهد وصول و مطالبه كارفرما از اجتماعى تأمين قانون 50
 و دولتـى  ساتموسـ  و هـا   شـركت  نهادهـا،  ،هـا     هدستگا ،ها    هوزارتخان كليه  ـ13 ماده
 كه يىها هدستگا و غيردولتى عمومى نهادهاى و موسسات و شهرداريها دولت، به وابسته
 بـه  مكلـف  سـاختمان  پروانه صدور مراجع و است نام ذكر مستلزم آنها بر قانون شمول

  .باشند مى قانون اين مجريان با همكارى
 كـارگران  اجبارى بيمه قانون مواد از دسته آن قانون اين تصويب تاريخ از  ـ14 ماده

  .گردد مى لغو است مغاير قانون اين با كه قوانينى ساير و 1352 مصوب ساختمانى
 مـورخ  چهارشنبه روز علنى جلسه در تبصره نه و ماده چهارده بر مشتمل فوق قانون

 در و تـصويب  اسـالمى  شـوراى  مجلـس  شـش  و هشتاد سيصدو يكهزارو ماه آبان نهم
  .رسيد نگهبان شوراى يدتأي به 16/8/1386 تاريخ
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 تأمين قانون مشمول متوفى زنان فرزندان به مستمرى پرداخت قانون ـ87
  )5/10/1386 مصوب (بازنشستگى هاي صندوق ساير و اجتماعى

 از اعـم  اجتمـاعى  تـأمين  قـانون  مـشمول  متوفى مادران وظيفه حقوق ـ واحده ماده
 مربوط قانونى شرايط رعايت با بازنشستگى هاي  صندوق ساير و اجتماعى تأمين سازمان

 بازنشــستگى كــسورات محــل از (فرزندانــشان درخــصوص مــشمول مــردان هماننــد و
  .شود مى برقرار) آنان توسط پرداختى
 پنجم دي ماه    مورخ چهارشنبه روز علنى جلسه در واحده ماده بر مشتمل فوق قانون

 مقـرر  هلـت م در و تـصويب  اسـالمى  شوراى مجلسيكهزار و سيصد و هشتاد و شش        
 واصـل  نگهبـان  شـوراى  نظـر  ايـران  اسـالمى  جمهورى اساسى قانون 94 اصل موضوع
  .نگرديد

 تشويق منظور به مربوط قوانين برخى و اجتماعى تأمين قانون اصالح قانون ـ88
 كاركنان بيكارى بيمه و بيمه حق بابت سنواتى معوقه ديون ديهأت به كارفرمايان

  )25/1/1387 مصوب(
 تـأمين  قـانون  مشمول هاى كارگاه رفرماياناك از نقدى جرايم دريافت نونقا  ـ1 ماده
 و شـدگان  بيمـه  حقـوق  و مزد صورت ارسال به نسبت مقرر مهلت ظرف كه اجتماعى

 شـرح  بـه  آن، بعـدى  اصالحات با ـ 1373 مصوب ـ نمايند نمى اقدام مربوطه بيمه حق
  :شود مى اصالح زير

  :گردد مى اصالح زير شرح به قانون) 1 (ماده) 1 (تبصره) الف
 بـه  شـدگان  بيمـه  حقوق و مزد صورت ارسال و تنظيم از كه كارفرمايانى  ـ1تبصره  

 اجتمـاعى  تـأمين  قـانون ) 39 (مـاده  موضـوع  نامـه  آيـين  و قـانون  اين در مذكور ترتيب
 مـورد  در شـود  مـى  معـين  مزبور سازمان قبلى موافقت با كه ترتيبى به يا كنند خوددارى

 ده ميـزان  بـه  نقـدى  جريمـه  پرداخت به ملزم نكنند، عمل حقوق يا مزد صورت ارسال
  .باشند مى ماه همان بيمه حق مبلغ%) 10 (درصد
 اصـالح  زيـر  شـرح  بـه  آن بعـدى  اصالحات و فوق قانون) 1 (ماده) 2 (تبصره) ب

  : گردد مى
 بيمـه  و بيمـه  حـق  از قسمتى قانون اين در مقرر موعد در كه كارفرمايانى  ـ2 تبصره
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 بيمـه  و بيمـه  حـق  اصـل  ديـه أت بـر  عالوه ننمايد، پرداخت را ماه هر به مربوط بيكارى
 بـدهى  كـسر  يـا  تمـام %) 2 (درصـد  دو ميزان به نقدى جريمه پرداخت به ملزم بيكارى
  .باشند مى خيرأت ماه هر ازاء به نشده پرداخت قطعى
  .گردد مى حذف قانون) 1 (ماده) 3 (تبصره) ج
  :گردد مى اصالح زير شرح به وقف قانون) 2 (ماده) د

 بيمـه  و بيمه حق بدهى داراى 1386 سال اسفندماه پايان تا كه كارفرمايانى  ـ2 ماده
 تـاريخ  از مـاه  شـش  ظـرف  كـه  صورتى در باشند مى اجتماعى تأمين سازمان به بيكارى
 يادشـده  سـازمان  با شده قطعى بدهى اصل پرداخت ترتيب مورد در قانون اين تصويب
  :بود خواهند برخوردار زير شرح به مربوط جرايم بخشودگى از نمايند، توافق
 سـازمان،  با توافق تاريخ از سال يك ظرف معوقه ىها  بدهى پرداخت صورت در ـ1

  .شد خواهند برخوردار مربوط جرايم%) 100 (صددرصد معادل بخشودگى از
 سازمان، با توافق تاريخ از ماه هجده ظرف معوقه ىها  بدهى پرداخت صورت در ـ2

  .شد خواهند برخوردار مربوط جرايم%) 85 (درصد پنج و هشتاد معادل بخشودگى از
 تـاريخ  از چهارمـاه  و بيـست  مـدت  ظرف معوقه ىها بدهى پرداخت صورت در ـ3
 برخوردار مربوط جرايم%) 75 (درصد وپنج هفتاد معادل بخشودگى از سازمان، با توافق

  .شد خواهند
 بـا  توافـق  تـاريخ  از مـاه  سـى  مدت ظرف معوقه ىها  دهىب پرداخت صورت در ـ4

  .شد خواهند برخوردار مربوط جرايم%) 60 (درصد شصت معادل بخشودگى از سازمان،
 توافق تاريخ از ماه شش و سى مدت ظرف معوقه ىها بدهى پرداخت صورت در ـ5

 هنـد خوا برخـوردار  مربـوط  جرايم%) 50 (درصد پنجاه معادل بخشودگى از سازمان، با
  .شد

 بـه ) 2 (و) 1 (ىها    هتبصر عنوان به زير متن و حذف فوق قانون) 2 (ماده تبصره ـ     ه
  :گردد مى اضافه شده ياد ماده

 معافيت قانون واحده ماده) 4 (تبصره استناد به كه يىها  بدهى خصوص در  ـ1تبصره  
 بـا  و 1361 مـصوب  دارنـد  كارگر نفر پنج حداكثر كه كارفرمايانى بيمه سهم ازپرداخت
 كليـه  گـردد،  مـى  تقـسيط  قـسط  شـش  و سـى  از بيش به سازمان مديره هيأت تصويب
) 2 (مـاده ) 5 (بند شرح به گيرد مى قرار تقسيط مورد اوليه ساله سه دوره در كه اقساطى
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 طبق جرايم بخشودگى نحوه اقساط باقيمانده به نسبت و بوده جرايم بخشودگى مشمول
  .رسيد خواهد اجتماعى تأمين سازمان مديره هيأت تصويب به كه بود خواهد ضوابطى

 تـا  را مقـرر  اقـساط  از يـك  هر كارفرما چنانچه بدهى تقسيط صورت در  ـ2تبصره  
 مانـده  به نسبت جرايم و شده حال به تبديل بدهى نكند، پرداخت بعدى قسط سررسيد
  .شد واهدخ دريافت قانون اين) 1 (ماده) 2 (تبصره طبق حال به تبديل تاريخ از بدهى

  .باشد مى وصول قابل ماده نسبت به نيز قبلى شده مطالبه جرايم است بديهى
  :گردد مى حذف آن تبصره و اصالح زير شرح به فوق قانون) 3 (ماده) و

 خـود  بـدهى  كامل پرداخت به اقدام اجرائيه صدور از قبل كه كارفرمايانى  ـ3 ماده
 خــصوص در و بــود خواهنــد معــاف مربــوط جــرايم%) 40 (درصــد چهــل از نماينــد
 تـأمين  سـازمان  مـديره  هيأت تصويب طبق معافيت ميزان مالى بحران داراى هاى كارگاه

  .بود خواهد افزايش قابل%) 60 (درصد شصت تا اجتماعى
  :گردد مى فوق قانون) 7 (ماده جايگزين زير متن) ز

 قـانون  ايـن  تـصويب  تـاريخ  از كارفرمايـان  گذشته ىها  بدهى كليه جرائم  ـ7 ماده
  .گرديد خواهد اخذ و محاسبه قانون همين) 1 (ماده) 2 (تبصره مطابق

 كارگر نفر پنج حداكثر كه كارفرمايانى بيمه سهم پرداخت از معافيت قانون  ـ2 ماده
  :گردد مى اصالح ذيل شرح به آن بعدى اصالحات با 1361 مصوب دارند

 مزايـاى  از هميـشه  براى «تعبار مذكور قانون واحده ماده) 2 (تبصره متن در) الف
 اى جريمـه  پرداخت به ملزم «عبارت به» شد خواهد محروم دولتى خدمات و قانون اين

  .يابد تغيير» بود خواهد بابت اين از شده مند بهره مزاياى برابر سه معادل
  .شود مى حذف يادشده قانون واحده ماده) 5 (تبصره) ب

 قانون) 4 (ماده ذيل) 5 (تبصره عنوان به زير متن اجتماعى تأمين قانون در  ـ3 ماده
  :گردد مى الحاق اجتماعى تأمين

 اجتماعى تأمين قانون) 2 (ماده) 4 (بند موضوع كارفرمايان كه مواردى در  ـ5تبصره  
 حقــوقى اشــخاص مــديران همچنــين و باشــند حقيقــى اشــخاص 3/4/1354 مــصوب
 در مقـرر  ترتيـب  بـه  كارفرما و شده بيمه سهم بيمه حق پرداخت با توانند مى غيردولتى

 در كارگـاه  در كـار  بـه  اشـتغال  تاريخ از آن بعدى اصالحات و مذكور قانون) 28 (ماده
  .گيرند قرار مذكور قانون مشمولين زمره
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 حـق  پرداخـت  و خـدمت  سـوابق  احتساب نحوه شامل تبصره اين اجرايى نامه  آيين
 وزيـران  هيـأت  تصويب به اجتماعى تأمين و رفاه وزارت پيشنهاد به بنا معوقه ىها    هبيم

  .رسيد خواهد
 پـنجم  و بيـست  مـورخ  يكـشنبه  روز علنى جلسه در ماده سه بر مشتمل فوق قانون
 در و تـصويب  اسـالمى  شـوراى  مجلس هفت و هشتاد و سيصد و يكهزار ماه فروردين

 نظـام  مـصلحت  بـا  موافـق  نظـام  مـصلحت  تـشخيص  مجمع سوى از 8/4/1387 تاريخ
  .شد داده تشخيص

  
 جنگ و ايران اسالمى انقالب جانبازان بازنشستگى نحوه قانون شمول قانون ـ89

 بر 1367 مصوب آور زيان و سخت مشاغل شاغلين و عادى معلولين و تحميلى
 و نظامى نيروهاى عادى معلولين و تحميلى جنگ و انقالب آزادگان و جانبازان

  )10/2/1387 وبمص (مسلح نيروهاى پشتيبانى و دفاع وزارت و انتظامى
 جنـگ  و ايـران  اسالمى انقالب جانبازان بازنشستگى نحوه قانون مفاد ـ واحده ماده
 شامل 1/9/1367 مصوب آور زيان و سخت مشاغل شاغلين و عادى معلولين و تحميلى
 و نظـامى  نيروهـاى  عادى معلولين و تحميلى جنگ اسالمى، انقالب آزادگان و جانبازان
  .بود خواهد نيز وابسته ىها سازمان و مسلح نيروهاى پشتيبانى و دفاع وزارت و انتظامى

 دهـم  مـورخ  شـنبه  سـه  روز علنـى  جلـسه  در واحـده  مـاده  بـر  مشتمل فوق قانون
 در و تـصويب  اسالمى شوراى مجلس هفت و هشتاد و سيصد و يكهزار ماه ارديبهشت

  .رسيد نگهبان شوراى تأييد به 18/2/1387 تاريخ

 جنگ و ايران اسالمى انقالب جانبازان بازنشستگى نحوه نقانو تسرى قانون ـ90
 امور و شهيد بنياد به آور زيان و سخت مشاغل شاغلين و عادى معلولين و تحميلى

  )15/2/1387 مصوب(  ايثارگران
 ايران اسالمى انقالب جانبازان بازنشستگى نحوه قانون واحده ماده در ـ واحده ماده

 مـصوب  ــ  آور زيـان  و سـخت  مـشاغل  شـاغلين  و ىعـاد  معلولين و تحميلى جنگ و
 و شـهيد  بنيـاد  همچنـين  و «عبـارت » است نام ذكر مستلزم «عبارت از بعد ـ 1/9/1367

  .شود مى اضافه» ايران اسالمى انقالب ايثارگران امور
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 پـانزدهم  مـورخ  يكـشنبه  روز علنـى  جلـسه  در واحـده  مـاده  بر مشتمل فوق قانون
 و تـصويب  اسـالمى  شوراى مجلس هفت و هشتاد و دسيص و هزار يك ماه ارديبهشت

  .رسيد نگهبان شوراى تأييد به 25/2/1387 تاريخ در

  8/7/1386قانون مديريت خدمات كشوري مصوب  - 91
اسـتفاده از هرگونـه امتيـاز،       . باشد  اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداري ممنوع مي        
 انجـام وظـايف اداري و وظـايف         تمهيدات، حق مشاوره، هديه و موارد مشابه در مقابل        

هاي اجرائي در تمام سـطوح از افـراد حقيقـي و              مرتبط با شغل توسط كارمندان دستگاه     
  .شود  ذيربط خود تخلف محسوب مي حقوقي به جز دستگاه

هاي اجرايي موظفند عالوه بـر نظـارت مـستقيم مـديران از طريـق                 دستگاه -1تبصره  
بازرسان معتقد و متخصص در اجراي اين مـاده         هاي مستقر داخلي توسط       انجام بازرسي 

نظارت مستقيم نمايند، چنانچه تخلف هر يك از كارمندان مستند به گزارش حداقل يك           
تواننـد    بازرس معتمد به تأييد مدير مربوطه برسد، باالترين مقامات و مديران مجاز، مـي             

1دستور اعمال كسر    
 عناوين مشابه و يا انفصال از خدمات دولتـي           از حقوق و مزايا و     3

  .براي مدت يك ماه تا يك سال را براي فرد متخلف صادر نمايند
هايي كه بـه تأييـد بـازرس           در صورت تكرار اين تخلف به استناد گزارش        -2تبصره  

هـاي رسـيدگي بـه تخلفـات      فرد خاطي بـه هيـأت  معتمد و مدير مربوطه برسد، پرونده   
هاي بازخريد، اخراج و انفصال دائم از خـدمات دولتـي             ي از مجازات  اداري ارجاع و يك   
  .اعمال خواهدشد

دهنـده بـه      هاي اجرايي موظفند پرونده افراد حقيقي و حقوقي شوه           دستگاه -3تبصره  
  .هاي اجرائي را جهت رسيدگي و صدور حكم قضائي ارجاع نمايند كارمندان دستگاه

دهنـده بـه    د حقيقـي و حقـوقي رشـوه    سازمان موظف اسـت اسـامي افـرا     -4تبصره  
هـاي   هاي اجرائي را جهت ممنوعيـت عقـد قـرارداد بـه كليـه دسـتگاه       كارمندان دستگاه 

  .اجرائي اعالم نمايند
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   قانون اصالح قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و- 92
  6/5/1387مسافر بين شهري مصوب 

ـ  ي رانندگان حمل و نقـل بـار و مـسافر     ماده واحده قانون بيمه اجتماعماده واحده 
ي آن به قوت خود باقي      ها    ه به شرح ذيل اصالح و تبصر      18/2/1379 شهري مصوب   بين
  :ماند مي

ـ «  از تاريخ تصويب اين قانون كليه رانندگان وسايل نقليه حمل و نقـل  ماده واحده 
 3/4/1354 اجتماعي مصوب    تأمينشهري مشمول قانون      بار و مسافر بين شهري و درون      

قرار گرفته و مكلفند حق بيمه مقرر در اين قانون را رأساً بر مبناي درآمدي كه همه ساله 
گردد حداقل سه ماهه به سازمان مزبور پرداخـت           قانون مذكور تعيين مي   ) 35(طبق ماده   

  ». اجتماعي برخوردار گردندتأمينو از مزاياي قانون 
ني روز يكشنبه مورخ ششم مرداد ماه       قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه عل        

يكهــزار و سيــصد و هــشتاد و هفــت مجلــس شــوراي اســالمي تــصويب و در تــاريخ 
 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظـام تـشخيص              31/5/1388

  .داده شد

 كشورى، بازنشستگى هاي صندوق مشمولين ذكور فرزندان سن اصالح قانون ـ93
 درمانى خدمات از برخوردارى در صندوقها ساير و عىاجتما تأمين و لشگرى

  )20/5/1387 مصوب(
 ذكـور  فرزنـدان  بـراى  درمانى خدمات از برخوردارى سن نصاب حد ـ واحده ماده

 ســاير و اجتمــاعى تــأمين و لــشگرى كــشورى، بازنشــستگى هــاي صــندوق مــشمولين
 كار به اشتغال دمع شرط به قانون اين تصويب تاريخ از بازنشستگى و بيمه هاي  صندوق

 ضـوابط  مطـابق  درمـانى  خـدمات  نيـز  بعد به مذكور سن از و يافته افزايش سال 22 به
  .بود خواهد متبوع هاي صندوق جارى

ـ   هـر  بابـت  ريال پانصد و هزار هفت و بيست كسر با سالگى 22 سن از پس تبصره 
  .گردند مند بهره صندوق آن درمانى خدمات از تواند  مىوى فرزندان گذار بيمه از فرزند

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علنى روز يكـشنبه مـورخ                 
هفــت مجلــس تــصويب و در تــاريخ  و و هــشتاد سيــصد و بيــستم مردادمــاه يكهــزار
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  . شوراى نگهبان رسيدتأييد به 30/5/1387

   گذاري صنعتي  قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه- 94
  )25/8/1387مصوب (

كننده محيط زيست تا زماني كه آاليندگي ادامه دارد            محصوالت صنايع آلوده   ـ1 ماده
مـاه   كـه تـا پـانزدهم اسـفند    (به تشخيص و اعالم شوراي عالي حفاظت محيط زيـست       

متناسب با درجه آاليندگي تا يك درصد       ) گردد  هرسال براي اجراء در سال بعد ابالغ مي       
شود تا حسب مـورد بـا نظـر سـازمان           عوارض مي  قيمت فروش مشمول پرداخت   %) 1(

هاي مرتبط، صرف    ها و دهياري   حفاظت محيط زيست توسط واحد صنعتي و شهرداري       
. ي رفع آاليندگي از كارخانه و جبران خسارات زيست محيطي پيرامـوني گـردد            ها    هپروژ
  نامه اجرائي اين ماده توسـط وزارت صـنايع و معـادن و سـازمان حفاظـت محـيط                    آئين

  . وزيران خواهد رسيدهيأتزيست تهيه و به تصويب 
 جهت حمايت از صادرات صنعتي، دولت موظف است مبلغي را به منظـور              ـ2 ماده

اي، اجـزاء و قطعـات و         ي صادراتي كاالهاي مصرفي و سرمايه     ها    هجبران بخشي از هزين   
هرسال با  كه فهرست آن در ابتداء      (ي توليد و خدمات فني و مهندسي كشور         ها    همجموع

حـداقل  ) رسـد   پيشنهاد وزارت صنايع و معادن به تصويب شوراي عـالي صـادرات مـي             
التفـاوت نـرخ تـسهيالت        ضرب دو سوم ارزش صادرات سال قبل و مابـه           معادل حاصل 

بينـي و بـه       ي سـاالنه پـيش    هـا     ه، در بودجـ   )نرخ اليبور (بانكي داخلي با نرخ بين بانكي       
. داكثر سه ماه از تاريخ صادرات پرداخـت نمايـد         الذكر ح   صادركنندگان محصوالت فوق  
  . خواهد بود1/1/1387زمان اجراء اين ماده از تاريخ 

ـ  نامــه اجرائــي ايــن مــاده توســط وزارت بازرگــاني و بــا همكــاري    آئــينتبــصره 
ريـزي    ي صنايع و معادن و جهاد كـشاورزي و سـازمان مـديريت و برنامـه               ها    هوزارتخان

  .رسد  وزيران ميتهيأكشور تهيه و به تصويب 
 دولت موظف است در جهت منطقي شدن تفاوت متوسط سـود و كـارمزد               ـ3 ماده

  ميـزان آنهـا را بـه   ) Spread (هـا   هتسهيالت بانكي با متوسط سود پرداختي به انواع سپرد        
الذكر تـا   اي تصويب و ابالغ نمايد تا از تاريخ تصويب اين قانون ميزان تفاوت فوق         گونه

  .محدود گردد%) 3(سقف سه درصد 
 اصالحات زير در قانون اصـالح قـوانين و مقـررات مؤسـسه اسـتاندارد و                 ـ4 ماده
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  :گيرد تحقيقات صنعتي ايران انجام مي
  :گردد به شرح زير اضافه مي) 6(به ماده ) 5(الف ـ يك تبصره به عنوان تبصره 

تاندارد  شوراي عالي استاندارد موظف است مسؤوليت نظارت بر اجراء اس          ـ5 تبصره
به استثناء دارو كه به عهده وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـكي   (كاال و خدمات   

را صرفاً به مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران محول نمايد به نحـوي              ) باشد  مي
  .كه از تاريخ تصويب اين قانون هيچ اقدام موازي در اين خصوص صورت نگيرد

ي كارمزد ارائه خدمات مؤسـسه اسـتاندارد و   ها  هعرفب ـ به منظور متناسب نمودن ت 
قـانون  ) 20(ماده ) 6(ي واقعي اين خدمات، در رديف ها  هتحقيقات صنعتي ايران با هزين 

بعـد از واژه    » ي واقعـي ارائـه هريـك از خـدمات         هـا     هدر سـقف هزينـ    «مذكور، عبارت   
  .گردد اضافه مي» مؤسسه«

ـ 5 ماده  برق در ساعتها و فصول اوج و سـاعتها و   شوراي اقتصاد موظف است، قيمت 
اي تعيين نمايد كه متوسط قيمت برق واحدهاي صنعتي از نرخ در              گونه  باري را به    فصول كم 

  .ساعات عادي تجاوز ننمايد و منحصراً موجب كاهش مصرف در ساعات اوج گردد
 وزارت نفت مكلف است گاز مـورد درخواسـت واحـدهاي صـنعتي را بـا                 ـ6 ماده
ترش، شيرين، غنـي، خـشك،      ( گاز طبيعي    تأمين نموده و قيمت و شرايط       تأمين اولويت

    دستي به عنوان مواد اوليـه و يـا انـرژي             و ميعانات گازي براي صنايع پايين     ) متان و اتان  
اعـم از   (را در بخشهاي دولتـي، تعـاوني و خـصوصي           ) به عنوان خوراك و يا سوخت     (

ايعي كـه در آينـده احـداث خواهـد شـد و             صنايع موجود يا در حال ساخت و يـا صـن          
رسد و يا محصوالت آنها كالً يـا جزئـاً            مصرف داخلي مي    صنايعي كه محصوالت آنها به    

 هجري شمسي حداقل    1390اي تعيين نمايد كه تا سال         گونه  يكسان و به  ) شود  صادر مي 
دسـتي    گاز توليدي كشور صـرف مـواد اوليـه صـنايع پـايين            %) 25(بيست و پنج درصد     

و مايعـات و    ) ترش، شيرين، غني، خشك، متان و اتان      (عرضه گاز طبيعي     .اخلي گردد د
) چه صنايع موجود و چه متقاضيان جديد      (ميعانات گازي به قيمتهاي متفاوت به صنايع        

كه حاكي از تبعيض بين دو يا چند توليدكننده بوده و يا حـاكي از تبعـيض قيمـت بـين                     
  .ايط باشد، ممنوع استمناطق مختلف به رغم يكسان بودن شر

ترش، شيرين،  (گذاري گاز طبيعي      وزارت نفت مكلف است هر امتيازي كه در قيمت        
و مايعات و ميعانـات گـازي بـراي هـر بنگـاه و يـا فعاليـت                  ) غني، خشك، متان و اتان    
شود، عيناً و با اولويت براي بنگاه يا فعاليت اقتصادي مشابه در  اقتصادي مقرر شده يا مي 



  

  
   560  مجموعه كامل قوانين و مقررات تأمين اجتماعي     

  

  .صوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي نيز در نظر بگيردبخشهاي خ
گونه امتيازات  وزارت نفت مكلف است ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون، اين      

  .موجود را لغو كند و يا تعميم دهد
قـانون نحـوه    ) 13(به شرح زيـر بـه مـاده         ) 4( يك تبصره به عنوان تبصره       ـ7 ماده

  :گردد اضافه مي 1374جلوگيري از آلودگي هوا، مصوب 
يي كه به منظـور     ها   سازمان حفاظت محيط زيست موظف است به استعالم        ـ4 تبصره

پذيرد ظرف مدت يك      برداري واحدهاي صنعتي و معدني صورت مي        صدور پروانه بهره  
ماه جواب داده و در صورت عدم موافقت داليل آن را به استعالم كننده به صورت كتبي    

ـ   ها  هوزارتخان. ارائه نمايد  ي صـنعتي موظفنـد در صـورت عـدم          هـا     هي صادركننده پروان
  .برداري اقدام نمايند دريافت پاسخ سازمان، نسبت به صدور پروانه بهره

  : پذيرد  اصالحات زير در قانون كار صورت مي ـ8 ماده
  :1گردد قانون كار دو تبصره به شرح زير اضافه مي) 7(الف ـ به ماده 

ش از سي روز بايد به صورت كتبي و در فرم مخـصوص              قراردادهاي با بي   ـ3 تبصره
كه توسط وزارت كار و امـور اجتمـاعي در چهـارچوب قـوانين و مقـررات تهيـه و در                    

  .گيرد، باشد اختيار طرفين قرار مي
 كارفرمايان موظفند به كارگران با قرارداد موقت به نـسبت مـدت كـاركرد               ـ4 تبصره

  .ال يك ماه آخرين مزد پرداخت نمايندمزاياي قانوني پايان كار به مأخذ هرس
  2:شود قانون كار اضافه مي) 10(به متن ماده ) ح(ب ـ بند ذيل به عنوان بند 

                                                 
 دريافـت   قبـال  در كـارگر   آن  موجب به  كه  شفاهي يا  كتبي قرارداد از  عبارتست كار قرارداد: كار قانون ـ  7 ماده -1
 .دهد مي  انجام كارفرما  براي  غيرموقت  مدت يا  موقت  مدت  براي را  كاري  السعي حق 

 امـور  و كـار   وزارت  توسـط  دارد مـستمر  غيـر   جنبـه  آنهـا   طبيعت  كه  كارهايي براي  وقتم  مدت حداكثر ـ تبصره
  .رسيد خواهد  وزيران  هيأت  تصويب  به و  تهيه  اجتماعي
 دائمـي  قـرارداد  نشود، ذكر قرارداد در  مدتي  كه  صورتي در دارد، مستمر  جنبه آنها  طبيعت  كه  كارهايي در ـ تبصره

 .شود مي  تلقي 
 يا كار  نوع  ـ الف  :باشد  ذيل موارد  حاوي بايد ، طرفين  دقيق  مشخصات بر  عالوه كار قرارداد: كار قانون ـ 10 ماده  -2

 ـ دها    خصي مر ،كار  ساعات ـ ج  آن  لواحق و مبنا مزد يا حقوق ـ ب. يابد  اشتغال  آن  به بايد كارگر  كه  اي وظيفه يا  حرفه
 كـه   ديگـري  مـوارد  ـ ز .باشد  معين  مدت  براي كار  چنانچه قرارداد، مدت ـ و قرارداد انعقاد  تاري -ـه كار  انجام  محل

 تنظـيم   نسخه چهار در قرارداد باشد  كتبي كار قرارداد  كه مواردي در ـ تبصره. نمايد ايجاب ، محل يا  شغل  عادت و  عرف 
 در ديگـر   نـسخه  و كارفرمـا  نـزد   نسخه  يك و كارگر نزد  نسخه  يك و  لمح كار  اداره  به  آن از  نسخه  يك  كه گردد مي 

 .گيرد مي قرار كارگر  نماينده اختيار در شورا فاقد  يها كارگاه در و كار  اسالمي  شوراي اختيار
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  ح ـ شرايط و نحوه فسخ قرارداد
  1:قانون كار اضافه شود) 21(به متن ماده ) ز(ج ـ بند ذيل به عنوان بند 

  .است ديدهبيني گر ز ـ فسخ قرارداد به نحوي كه در متن قرارداد پيش
  :شود قانون كار اضافه مي) 21(به شرح زير به ماده ) ح(د ـ بند 

ح ـ كاهش توليد و تغييرات ساختاري در اثر شرايط اقتصادي، اجتماعي، سياسـي و   
قـانون تنظـيم بخـشي از    ) 9(آوري مطـابق بـا مفـاد مـاده        لزوم تغييرات گسترده در فـن     

  .مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي          ) 101( براساس ماده    ـ   ه

جمهوري اسالمي ايران دولت موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تصويب و ابالغ ايـن     
قانون كار و ديگر مـواد مربوطـه اقـدام          ) 27(قانون نسبت به اصالح روابط كار در ماده         

 .نمايد

بـرداري از معـادن       ش عمليـات اكتـشاف و بهـره        به منظور تسريع و گـستر      ـ9 ماده
  :گردد وتوسعه صنايع معدني، قانون معادن به شرح زير اصالح مي

  :شود تبصره زير اضافه مي) 19(الف ـ به ماده 
ـ   هرگونه تصرف و مزاحمت اشخاص حقيقي و حقـوقي در محـدوده داراي   تبصره 

ائي جرم محسوب شده و     مجوز عمليات معدني قانوني بدون داشتن حكم از مراجع قض         
  .قابل پيگرد قانوني است

در اين موارد نيروي انتظامي موظف است حسب درخواست وزارت صنايع و معادن             
يا دارندگان مجوز بالفاصله نسبـت بـه رفـع تـصرف و مزاحمـت اقـدام و مـتهم و يـا                      

  .متهمـان را به مراجع قضائي معرفي نمايد
  :رددگ به شرح زير اصالح مي) 24(ب ـ ماده 

                                                 
 :يابد مي خاتمه زير طرق از يكي به كار قرارداد: كار قانون ـ 21 ماده -3
 مدت با كار قراردادهاي در مدت انقضاء دـ كارگر كلي  افتادگي كار از ـ ج كارگر  بازنشستگي ـ ب كارگر فوت ـ الف 
 اسـتعفاي  وــ  اسـت   معـين  كار  به مربوط  كه قراردادهايي در كار  پايان ـ  هـ  آن  ضمني يا  صريح تجديد عدم و  موقت 
      را خـود   اسـتعفاي  بـدواً  و  داده  ادامـه  ودخـ  كار  به  ماه  يك  است موظف كند مي استعفاء  كه كارگري ـ تبصره. كارگر 

 نمايد  اعالم كارفرما  به كتباً  را خود انصراف روز 15  مدت ظرف حداكثر  كه صورتي در و دهد  اطالع كارفرما  به كتباً
 سـالمي ا  شـوراي   بـه  را  آن از  انـصراف  و استعفا  رونوشت  است  موظف كارگر و شود مي  تلقي منتفي  وي  استعفاي

 .دهد  تحويل  كارگران  نماينده يا و  صنفي  انجمن يا و  كارگاه 
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ي اجرائي  ها    هدستگابرداري از معادن،       جهت تسريع در امر اكتشاف و بهره       ـ24 ماده
مربوطه مكلفند حداكثر ظرف مدت دو ماه نسبت به اسـتعالم وزارت صـنايع و معـادن                 

  .جهت صدور پروانه اكتشاف در موارد ذيل اعالم نظر نمايند
  .آهن ـ حريم قانوني راهها و راه

  .حريم قانوني آنهاـ در داخل شهرها و 
  .ي سدها و قنواتها  هـ در حريم قانوني سدها و شبكه توزيع آب و حوضچ

  .ها و مراتع ـ در داخل جنگل
  .ـ در حريم اماكن مقدسه و ابنيه تاريخي

  .ها و محل استقرار نيروهاي مسلح ـ در حريم پادگان
ط زيـست   قانون حفاظـت و بهـسازي محـي       ) 3(ماده  ) الف(ـ در مناطق موضوع بند      

  .شود ي مزبور تلقي ميها  هدستگاعدم اعالم نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت 
ـ   و در موقـع صـدور پروانـه اكتـشاف     يك بـار  استعالم براي يك محل فقط تبصره 

  .توسط وزارت صنايع و معادن تا حداكثر سه ماه صورت خواهدگرفت
 گردد به شرح زير اصالح مي) 26(ج ـ ماده 

بـرداري مـواد      حدوده مربوط به اكتشاف و اسـتخراج و انباشـت و بهـره             م ـ26 ماده
معدني و دفع مواد باطله واقع در منابع ملي بنا به تقاضاي وزارت صنايع و معادن توسط                 

گردد كه مساحت اين محدوده در مجوز صـادره           سازمان جنگلها و مراتع كشور ثبت مي      
ه و تا پايان عمـر معـدن بـه صـورت            شود و به عرصه عملياتي معدن مربوط بود         قيد مي 

اموال عمومي در اختيار وزارت صنايع و معادن خواهدبود و هرگونه عمليات خـارج از               
شود به منزله تصرف در اموال عمومي محسوب          مواد مندرج در مجوزهايي كه صادر مي      

  .شود مي
ز حساب   مالي طرحها و فعاليتهاي صنعتي و استفاده بهينه ا         تأمين به منظور    ـ10 ماده

  :دهي آن به سمت استفاده حداكثر از توان داخلي ذخيره ارزي و جهت
قـانون برنامـه   ) 1(مـاده  ) د(ي تخصـصي موضـوع بنـد    ها  هالف ـ بانكها و وزارتخان 

چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسـالمي ايـران موظفنـد، بـراي               
طرحهاي صنعتي و معـدني را      اعطاء تسهيالت از حساب ذخيره ارزي، فروش محصول         

  .محاسبه نمايند) FOB(با قيمت تحويل در بنادر صادراتي كشور 
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اعم از منابع حساب ذخيره ارزي، وجوه       (ـ بانكها موظفند، تسهيالت ارزي و ريالي         ب
مورد نياز از طرحهـاي صـنعتي و معـدني را           ) اداره شده، تسهيالت تكليفي يا منابع داخلي      

بندي اجراء طـرح و پيـشرفت         ت مصوب را براساس برنامه زمان     همزمان بررسي و تسهيال   
بنـدي شـده      در صورت عدم پرداخت تسهيالت مطابق با برنامه زمـان         . پرداخت نمايند  كار

  .مصوب و متناسب با تأخير در پرداخت تسهيالت اعطائي قبلي استمهال گردد
عتي و معدني آالت و تجهيزات داخلي طرحهاي صن ج ـ اعطاء تسهيالت براي ماشين 

گذاران طرحهاي صنعتي و معدني       از محل منابع حساب ذخيره ارزي مجاز بوده، سرمايه        
آالت و تجهيزات صـنعتي و معـدني را           توانند خريدهاي داخلي از سازنـدگان ماشين       مي

  .نيـز به صورت ارزي انجام دهند
ه درصـد  گـذار، بـيش از پنجـا    د ـ در مواردي كه جمع ارزش وثايق و آورده سرمايه 

گذاري پروژه باشد، بررسي توجيه فنـي و اقتـصادي طرحهـا توسـط                كل سرمايه %) 50(
بانكها ضرورت نخواهدداشت و بايـد بـا وثيقـه گـرفتن كـل طـرح، تـسهيالت الزم را                    

  .پرداخت نمايند
ربط موظف است حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ وصـول درخواسـت،     ـ بانك ذي   ه

قبول يا عدم قبول طـرح اعـالم نمايـد و در صـورتي كـه                پاسخ قطعي خود را در مورد       
  . به متقاضي اعالم شودكتباًپاسخ منفي باشد بايد داليل 

و ـ جهت رعايت مفاد قانون حمايـت از سـاخت داخلـي وزارت صـنايع و معـادن       
 آن را   تأييدهاي واصله رسيدگي و مراتب       موظف است حسب استعالم بانكها به پروفرم      

  .م نمايدبه بانك عامل اعال
ي دولتي موظفنـد، بـا رعايـت        ها  شركت و   ها  سازماني اجرائي و    ها    هدستگا ـ11 ماده

  :قانون حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي و صنعتي و اجرائي كشور
 بـا ارزش بـيش از دو  ) اي اي و غيرپـروژه   اعـم از پـروژه  (الف ـ خريدهاي داخلـي   

 اعتبار ريالي و يا ارزي به نفع سازندگان داخلي انجـام            ميليارد ريال را از طريق گشايش     
  .دهند

حـساب   وضعيت كارهاي انجـام شـده توسـط پيمانكـاران و صـورت               ـ صورت  ب
فروش سازندگان داخلي را ظرف مـدت سـي روز بررسـي و وجـوه آن را بـه       ) فاكتور(

  .نفع پرداخت نمايند ذي
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 مراتب را با ذكر دليل ظرف        صورت وضعيتهاي ارائه شده بايد     تأييددر صورت عدم    
  .نفع منعكس نمايند  به ذيكتباًسي روز 

 اجتماعي پيمانكاران تأمين اجتماعي موظف است حق بيمه تأمينج ـ وزارت رفاه و  
طرحهاي عمراني و غير عمراني يا بدون مصالح و با مصالح را صرفاً بـر مبنـاي ليـست                    

  .شده توسط پيمانكار دريافت نمايد ارائه 
) S.K.D( جهت حمايت از توليد داخل، تعرفه قطعات منفصله نيمه ساخته            ـ12 ماده

تلفن همراه، لوازم برقي خانگي و ساير وسايل برقـي          ) C.K.D(و قطعات كامالً منفصله     
)  وزارت صـنايع   تأييـد بـا   ) ي تـك  هـا   (آوري پيـشرفته      به استثناي خودرو و صنايع فن     (

و ده  %) 80(آنها به ترتيب هشتاد درصد        )C.B.U(نسبت به تعرفه واردات ساخت كامل     
  .گردد تعيين مي%) 10(درصد 

و ) دوسـاله و بيـشتر    (اي دراز مدت      كليه اقالمي كه قبالً توسط دولت، جداول تعرفه       
ريـزي قبلـي و       يا قوانين خاص براي آنها تدوين و اعالم گشته است با توجه بـه برنامـه               

 صنايع و معادن از مفاد اين بند مستثني         گذاران به تشخيص وزارت     اقدام احتمالي سرمايه  
  .است

ايـن  ) 8(و ) 6(،  )5(،  )1( در مواردي كه تغيير در مصوبه مجمـع در مـواد             ـ13 ماده
  .قانون ضروري دانسته شود، اين تغيير با مصوبه قانوني ممكن خواهد بود

قـانون  ) 85( مدت زمان اجراء آزمايشي اين قانون مطـابق بـا مفـاد اصـل                ـ14 ماده
  .گردد اسي پنج سال تعيين مياس

قانون فوق مشتمل بر چهارده مـاده در جلـسه روز يكـشنبه مـورخ هفـتم مردادمـاه                   
، )5(،  )1(يكهزار و سيصد و هشتاد و شش كميسيون صنايع و معادن تـصويب و مـواد                 

آن كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود با مصوبه جايگزين در مـواد               ) 8(و  ) 6(
ــاده ) 6(و ) 1( ــاريخ  ) 13(و الحــاق م توســط مجمــع تــشخيص مــصلحت نظــام در ت

  . موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد25/8/1387
  

  )31/3/1388مصوب ( قانون بيمه كارگزاران مخابرات روستايي - 95
ـ   كل كشور، حـق  1389دولت مكلف است ضمن درج در بودجه سال  ماده واحده 
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را براساس دوره كـارگزاري،  ) از هر نوع بيمه   (وستايي  بيمـه كليه كارگزاران مـخابرات ر    
نسبت به سنوات كاركرد آنان كه بابت آنها بيمه پرداخت نـشده اسـت، بـر مبنـاء سـهم                    

 كل كشور و حداكثر تا پايـان        1389كارفرما و صرفاً بابت حق بيمه از محل بودجه سال           
شود و از هـر نـوع         اين پرداخت مشمول جريمه تأخير نمي     . سال مذكور پرداخت نمايد   

هر نوع پرداخت بابت خدمات اين كارگزاران بعـد از واگـذاري            . اي معاف است    جريمه
  .باشد در بورس برعهده شركت طرف قرارداد با آن كارگزاران مي

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكـشنبه مـورخ سـي و يكـم                   
س شـوراي اسـالمي تـصويب و در         خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلـ          

 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافـق بـا مـصلحت نظـام               12/10/1388تاريخ  
  .تشخيص داده شد

  ي اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و شاغالن ها  ه قانون بيم- 96
  )18/5/1388مصوب ) (كددار(دار  دستي شناسه صنايع

دستباف بدون    ران و كارگران قالي و فرش      از تاريخ ابالغ اين قانون، استادكا      ـ1 ماده
كارفرما و با كارفرما، شاغل در كارگاههاي خـانگي تكبـاف قـالي و فـرش و يـا تحـت                     

هـاي كوچـك و بـزرگ مربوطـه و همچنـين        ي قالي و فرش و مجتمع     ها  پوشش تعاوني 
صـنايع  ) كددار(دار    دستي خانگي و غير آن در گروههاي مصوب شناسه          شاغالن صنايع 

شده اشتغال دارند، تحت پوشش بيمه  ايران كه به صورت تمام وقت به مشاغل ياد دستي
%) 7(سهم دولـت و هفـت درصـد         %) 20(بيست درصد   . گيرند   اجتماعي قرار مي   تأمين

سـهم  %) 3(درصورت وجود كارفرما، با پرداخت سه درصـد         . شده خواهد بود    سهم بيمه 
  .واهد بودشده شامل بيمه بيكاري نيز خ كارفرما بيمه ياد

 دسـتي    كـشان   تابلوبافان طرح پوستر، رنگرزان، پرداخت زنان دستي، چلـه         ـ1 تبصره
ماهر و رفوگران ماهر و ساير شاغالن صنايع وابسته به توليد فرش و قالي مـشمول ايـن         

  .باشند قانون مي
) 4(هاي خانگي موضوع اين قـانون، از كارگاههـاي موضـوع مـاده        كارگاه ـ2 تبصره
  .شوند  محسوب ميقانون كار
. شوند  قانون كار استثناء مي   ) 98(هاي خانگي مذكور از تبصره ماده         كارگاه ـ3 تبصره
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كند بـراي     اجازه كتبي قبلي مالك يا مستأجري كه كارگاه را در محل استيجاري اداره مي             
  .ورود بازرسان كافي است

نـد از مزايـا و      توان  وقت موضوع ايـن قـانون مـي          شاغلين خانگي و يا پاره     ـ4 تبصره
  .مند گردند تسهيالت مزبور بهره

ـ 5تبصره  اي مكلـف اسـت مهـارت فنـي متقاضـيان        سازمان آموزش فني و حرفـه  
سـازمان  . مشمول موضوع اين قانون را بررسي نموده و كارت مهارت فني صادر نمايـد             

  .تواند نسبت به آموزش متقاضيان مذكور اقدام كند مي
هاي خانگي كه در مدت يك سال حداقل پـنج       براي كارگاه  صدور پروانه توليد   ـ2 ماده

باف و ريزباف توسط يـك     و حداكثر بيست متر مربع در رج پنجاه و يا معادل آن در درشت             
اش بافته شود، بدون اخذ مجوز از         كار در شغل دائم و كارگر ساده و يا اعضاء خانواده           استاد

  .رعايت ساير ضوابط بالمانع استشهرداري و اداره امور اقتصادي و دارايي و با 
 مـذكور   30441 از محل اعتبار برنامه      1388 هزينه اجراء اين قانون در سال        ـ3 ماده
شود و در سالهاي       مي تأمين كل كشور    1388ماده واحده قانون بودجه سال      ) 34(در بند   

  . اعتبار قابل اجراء خواهد بودتأمينبعد، در صورت 
ن و مقررات ديگر كه با ايـن قـانون مغـايرت دارد، لغـو                مواد و اجزاء قواني    ـ4 ماده

  .شود مي
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و پنج تبصره در جلسه علنـي روز يكـشنبه مـورخ                   
هجدهم مردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسالمي تـصويب و               

  . شوراي نگهبان رسيدتأييد به 11/6/1388در تاريخ 

قانون مديريت خدمات كشوري و چگونگي تعيين ) 113(ح ماده  قانون اصال- 97
 ي درماني ها  ههاي بازنشستگي و بيم  اجتماعي و صندوقتأمينمديريت سازمان 

  )5/12/1388مصوب (
ـ  قانون مـديريت خـدمات كـشوري و برخـي از قـوانين و      ) 113( ماده ماده واحده 

 مذكور به شـرح زيـر اصـالح و         اجتماعي موضوع ماده   تأمينمقررات مربوط به سازمان     
  :گردد تعيين تكليف مي
قانون مديريت خدمات كشوري با الحاق عبارت زيـر بـه انتهـاي    ) 113(الف ـ ماده  

  :گردد ماده مذكور اصالح مي
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 اجتماعي است و وزيـر در برابـر         تأمينمجموعه وزارت رفاه و      سازمان مذكور زير  «
  .»باشد ربط پاسخگو مي مراجع قانوني ذي

  :شود  اجتماعي به شرح زير تعيين ميتأمين امناء سازمان هيأت تركيب ب ـ
 اجتماعي و تصويب شوراي عـالي رفـاه و      تأمينـ شش نفر با پيشنهاد وزير رفاه و         1

  . اجتماعيتأمين
قانون ساختار نظام جامع    ) 17(ماده  » الف« بند  ) 2(ـ سه نفر باقيمانده، مطابق جزء       2

  .مايندگان خدمات گيرندگان اجتماعي از نتأمينرفاه و 
 اجتمـاعي و    تـأمين هـاي     امنـاء كليـه صـندوق      هيـأت  امناء مذكور، در حكـم       هيأت

  .ي خدمات درماني و صندوق بيمه روستاييان و عشاير خواهد بودها  هبازنشستگي، بيم
ي هـا   ه اجتماعي و كليه صـندوقها و بيمـ  تأمينج ـ نصب و عزل مديرعامل سازمان  

 و حكم وزير رفاه تأييد امناء سازمان و    هيأت اين قانون با پيشنهاد      »ب«موضوع ذيل بند    
  .پذيرد  اجتماعي انجام ميتأمينو 

تواند حداكثر براي مدت شـش         اجتماعي در صورت ضرورت مي     تأمينوزير رفاه و    
ي موضـوع ايـن   ها  هها و بيم ، صندوقها سازمانماه به منظور انجام وظايف مديران عامل     

  .نصوب نمايدبند سرپرست م
ي هـا  سـازمان هـا و    اجتمـاعي و همچنـين صـندوق   تأميند ـ ساير مقررات سازمان  

 اجتماعي به قـوت خـود       تأميناي و قانون ساختار نظام جامع رفاه و           بازنشستگي و بيمه  
  .باقي است

 اجتماعي مكلـف اسـت در طـول برنامـه پـنجم، اقـدامات       تأمين ـ وزارت رفاه و    ه
ي هـا     ههاي بازنشستگي و بيم     ايجاد وحدت رويه براي كليه صندوق      قانوني الزم را براي   
  .درماني به عمل آورد

  .باشد االجراء مي و ـ اين قانون از تاريخ ابالغ، الزم
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ پنجم اسـفند               

يب و در تـاريخ     ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلـس شـوراي اسـالمي تـصو               
  . شوراي نگهبان رسيدتأييد به 8/12/1388

وري كاركنان باليني نظام سالمت كه در جلسه علنـي روز يكـشنبه               قانون ارتقاء بهره  
اسالمي تصويب      ام فروردين ماه يكهزاروسيصدوهشتادوهشت مجلس شوراي       مورخ سي 
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 7134/179ماره   به تأييد شوراي نگهبان رسـيده و طـي نامـه شـ             9/2/1388و در تاريخ    
اسالمي واصل گرديده است، به پيوست جهـت اجـرا             مجلس شوراي  14/2/1388مورخ  

    . گردد ابالغ مي
  نژاد رئيس جمهور ـ محمود احمدي

  
  وري كاركنان باليني نظام سالمت قانون ارتقاء بهره - 98

  
ـ         ت شـامل  هـاي انـساني نظـام سـالم      به منظور كارآيي و اثربخشي سـرمايه ماده واحده 

  :و غيردولتـي ) كـشوري و لـشكري    (شاغلين باليني رسته بهداشتي، درماني در بخشهاي دولتـي          
ـ ساعت كار هفتگي شاغلين موضوع اين قانون با توجه به صعويت كار، سابقه خدمت و كار                 1

  .يابـد   كاريهاي غيرمتعارف، به تناسب در هفته حـداكثر تـا هـشت سـاعت تقليـل مـي                   در نوبت 
قانون سازمان ) 16(اليني بيمارستانهاي رواني و سوختگي و مشمولين موضوع ماده ـ كاركنان ب2

قـانون كـار مـستثني      ) 75(نظام پرستاري شاغل در بخشهاي دولتي و غيردولتي از شمول مـاده             
آور محسوب و از مزاياي       تواند مشاغل مزبور را جزء مشاغل سخت و زيان          دولت مي . شوند  مي

 مديريت خدمات كـشوري برخـوردار نمـوده و عـالوه بـر مرخـصي                قانون) 68(و  ) 67(مواد  
  .استحقاقي ساليانه حداكثر تا يك ماه مرخصي كار در محيطهاي غيرمتعارف به آنان اعطاء نمايد              

تواند ساعات كار بخشهاي دولتي و غيردولتي در نوبتهاي شب و ايام تعطيل را بـا                  ـ دولت مي  3
 محاسبه نمايد و همچنين مشمولين اين ماده اجازه         2/1 و در نوبت عصر با ضريب        5/1ضريب  

توانند حداكثر معادل نصف ساعت كار موظف       كار بيش از دوازده ساعت متوالي را ندارند و مي         
    .ماهانه، با توافق كارفرما اضافه كار انجام دهند

ردولتـي  گيرد كه فقط در يكي از بخشهاي دولتي يا غي       ـ مزاياي اين قانون به شاغليني تعلق مي       4
روش پرداخت حقوق و مزاياي آنهـا نيـز تركيبـي از دو روش ثابـت و                 . مشغول خدمت باشند  
هـاي   باشد، به طوري كه مبناي پرداخت در روش مبتني بر عملكرد، تعرفـه     مبتني بر عملكرد مي   

ــي     ــدمات م ــابي خ ــتهاي ارزي ــاس فهرس ــي براس ــي و كيف ــورت كم ــه ص ــدمات ب ــد خ   .باش
 بـسته خـدمتي و شـرح وظـايف مـشمولين ايـن قـانون بـوده و                   تعرفه خدمات كمي، مبتني بر    

قابـل ارائـه در هـر سـاعت         ) پروسـيجر (هاي كيفي مبتني بر استانداردهاي روشهاي كـار           تعرفه
    .باشد براساس كدهاي اخالقي و منشور ارتباط با بيمار مي

وزارت نامه اجرائي اين قانون حداكثر سـه مـاه پـس از تـصويب ايـن قـانون، توسـط          ـ آئين 5
هاي كار و اموراجتماعي، رفاه و تأمين  بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري وزارتخانه   



  

  
  569) ـ قوانين1(قوانين و مقررات مرتبط :                                                                                 بخش دوم

  

 

اجتماعي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمانهاي نظام پزشكي و نظام پرستاري تهيه و به          
وزيران خواهد رسيد و از روند اجـراء ايـن قـانون سـالي دو بـار بـه كميـسيون                       تصويب هيأت 

   .اسالمي گزارش خواهد شد داشت و درمان مجلس شورايبه
ام فروردين ماه يكهزار      قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سي            

تأييـد    بـه 9/2/1388اسـالمي تـصويب و در تـاريخ     و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شـوراي  
  .شوراي نگهبان رسيد

  ريجانيرئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي ال
  

قانون مديريت خدمات كشوري و چگونگي تعيين ) 113(قانون اصالح ماده 
هاي درماني  هاي بازنشستگي و بيمه مديريت سازمان تأمين اجتماعي و صندوق

  5/12/1388مصوب 
  

قانون مديريت خدمات كشوري و برخي از قـوانين و مقـررات            ) 113( ماده   -ماده واحده   
اعي موضوع ماده مذكور به شرح زيـر اصـالح و تعيـين تكليـف               مربوط به سازمان تأمين اجتم    

  :گردد مي
قانون مديريت خدمات كشوري با الحاق عبارت زير به انتهاي مـاده مـذكور              ) 113( ماده   -الف

  :گردد اصالح مي
سازمان مذكور زيرمجموعه وزارت رفاه و تأمين اجتماعي است و وزير در برابر مراجع قانوني               «

  .»باشد يربط پاسخگو م ذي
  :شود  تركيب هيأت امناء سازمان تأمين اجتماعي به شرح زير تعيين مي-ب
 شش نفر با پيشنهاد وزير رفاه و تأمين اجتمـاعي و تـصويب شـوراي عـالي رفـاه و تـأمين                  -1

  .اجتماعي
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 پرداخت اجازه قانون واحده ماده 2 تبصره اصالح قانون اجرايى هنام آيين ـ1
 وظيفه حقوق برقرارى و 28/9/1338 مصوب كارمندان وراث مستمرى و وظيفه

  )2/4/1364 مصوب (اناث نوادگان  و فرزندان مورد در
  

 مـورخ  914/21 شـماره  پيـشنهاد  بـه  بنـا  2/4/1364 مـورخ  جلسه در وزيران هيأت
 تبـصره  اصالح قانون اجرايى نامه آيين كشور استخدامى و امورادارى سازمان 9/2/1364
 28 مـصوب  كارمنـدان  وراث مـستمرى  و وظيفـه  پرداخـت  اجـازه  قانون واحده ماده 2

 مـصوب  انـاث  نوادگـان  و فرزنـدان  مـورد  در وظيفـه  حقـوق  برقـرارى  و 1338 آذرماه
  :نمودند تصويب زير شرح به را اسالمى شوراى مجلس 2/10/1363

 قـانون  واحـده  ماده 2 تبصره موضوع ذكور وراث مستمرى و وظيفه حقوق ـ1 ادهم
ــه پرداخــت اجــازه ــستمرى و وظيف ــدان م ــاه 28 مــصوب كارمن ــاريخ از 1338 آذرم  ت

 موجـب  بـه  كـه  آن مگـر  شـد  خواهد قطع تمام سال20 داشتن صورت در 2/10/1363
 خـارج  و داخـل  سـمى ر عـالى  آموزش مؤسسات يا ها    هدانشگا از يكى در مثبته مدارك
 پايـان  تـا  آنها مستمرى يا وظيفه حقوق در اين صورت   كه باشند تحصيل مشغول كشور
  .بود خواهد پرداخت قابل سالگى پنج و  بيست سن

ـ   قـانون  اين موضوع وراث تحصيل به اشتغال مدارك صحت كه مواردى در تبصره 
 وزارت نظـر  كـشور  از خـارج  تحـصيالت  گـواهى  درخـصوص  نيز و باشد ابهام مورد

  .بود خواهد مناط عالى آموزش و فرهنگ
ـ  مـستخدمين  كليه اناث نوادگان و فرزندان به  ـ2 ماده  و مؤسـسات  و هـا     هوزارتخان
 آنهـا  بر قانون شمول كه دولتى ىها  سازمان همچنين و ها  شهردارى و دولتى ىها  شركت
 و ايـران  سـالمى ا جمهـورى  ارتش استخدام قانون مشمولين نيز و است نام ذكر مستلزم

 2/10/1363 تـاريخ  در كه) دولت كاركنان درخصوص (اجتماعى تأمين قانون مشمولين
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 شـغل  و حرفـه  داراى و نداشـته  شـوهر  كـه  صورتى در دارند مي دريافت وظيفه حقوق
  .باشد مى پرداخت قابل مذكور سهم مستمرى و وظيفه حقوق نباشند

 مـستخدمين  كليـه  انـاث  نوادگان و فرزندان سهم مستمرى و وظيفه حقوق ـ3 ماده
 طبـق  و نماينـد  مى فوت 2/10/1363 از بعد آنان مورث كه نامه آيين اين 3 ماده موضوع
 بعـد  كه صورتى در باشند مى مستمرى يا وظيفه حقوق دريافت مستحق مربوط مقررات

 قابـل  شـغل  و» حرفـه  «نداشـتن  شـرط  بـه  باشـند  نداشـته  شوهر مورث فوت تاريخ از
   1.شدبا مى پرداخت
 حقـوق  دريافـت  مـستحق  مربوط مقررات طبق كه اناث نوادگان و فرزندان ـ4 ماده
 بـه  رسـيدن  علت به آنان مستمرى يا وظيفه حقوق سهم ولى اند بوده مستمرى يا وظيفه
 شغل و حرفه داراى و نداشته شوهر چنانچه است نشده برقرار يا و شده قطع مقرر سن

 خواهنـد  مـستمرى  يا وظيفه حقوق دريافت مشمول امهن آيين اين مفاد رعايت با نباشند
  .بود 

 بـه  اشـتغال  يا دولتى بخش در كار انجام نامه آيين اين نظر از شغل و حرفه  ـ5 ماده
  .باشد مى اجتماعى  تأمين قانون مشمول مشاغل و حرف از يكى

 بگيـر  مـستمرى  يـا  وظيفه وراث از يك هر مستمرى و وظيفه حقوق سهم  ـ6 ماده
 همچنـين  و هـا   شـهردارى  و دولتـى  ىها  شركت و مؤسسات و ها    هوزارتخان مينمستخد
 قـانون  مـشمولين  اسـت  نـام  ذكـر  مـستلزم  آنهـا  بر قانون شمول كه دولتى ىها  سازمان
 كاركنـان  درخـصوص  (اجتمـاعى    تأمين قانون و ايران اسالمى جمهورى ارتش استخدام
 ديگر افراد يا و باشند مالى تمكن داراى مناسب معاش امرار براى كه صورتى در) دولت
 مـالى  تمكـن  تحـصيل  ادامـه  براى كه دانشجويانى همچنين و نمايند تأمين را آنان نفقه
  .بود نخواهد پرداخت قابل باشند، داشته

 بـا  صرفاً شغل و حرفه نداشتن و نفقه تأمين عدم و مالى تمكن عدم ادعاى  ـ7 ماده
ـ . شـد  خواهـد  فتـه پذير بگيـر  مستمرى يا وظيفه كتبى اعالم  مؤسـسات  و هـا     هوزارتخان

 و اقـدام  مـذكور  كتبـى  اعالم اخذ به نسبت وقت اسرع در مكلفند نامه آيين اين موضوع
  .دهند اطالع وجه كننده حواله صندوق به مربوط سوابق در درج ضمن را مراتب

                                                 
 در تغييـر  ايـن  اسـت  الزم لذا . است شده حذف قانون در »حرفه« عبارت13/2/1379 مورخ مصوبه موجب به ـ1

 .گردد لحاظ نامه آيين
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 رئـيس  انتخـاب  بـه  كـه  اى نفـره  سـه  هيـأت  عهده به خالف موارد احراز  ـ8 ماده
 و باشـد  مـى  شـد  خواهـد  مشخص مستمرى يا وظيفه و حقوق كننده پرداخت صندوق
 مـوارد  شناسـايى  جهـت  در را الزم ىهـا  همكـارى  است مكلف مستخدم متبوع دستگاه
   1.آورد عمل به مربوطه صندوق با خالف

ـ   بـراى  مـستمرى  يـا  وظيفـه  حقـوق  قطع بر عالوه تخلف احراز صورت در تبصره 
  .شد خواهد اقدام نيز غيرمجاز استفاده اريخت از پرداختى وجوه استرداد
 تمكـن  علـت  بـه  وراث از يك هر مستمرى يا وظيفه حقوق سهم چنانچه  ـ9 ماده

 بـار  و باشـد  گرديده قطع يا و نشده برقرار حرفه و شغل بودن دارا يا نفقه تأمين يا مالى
 كننـد  احراز هنام آيين اين موضوع حقوق دريافت براى را الزم شرايط مذكور افراد ديگر
 خواهد پرداخت قابل نامه آيين اين مقررات رعايت با مجدد تقاضاى تاريخ از حقوق اين
  .بود

 حقـوق  دريافت مستحق نامه آيين اين براساس كه اناثى نوادگان و فرزندان  ـ10 ماده
 بـه  نامه آيين اين تصويب تاريخ از ماه شش مهلت ظرف بايد باشند مى مستمرى يا وظيفه
 مـستمرى  يـا  وظيفـه  حقـوق  دريافت تقاضاى كتباً و مراجعه خود مورث متبوع دستگاه
 از نامـه  آيـين  ايـن  مقـررات  رعايـت  با آنان مستمرى يا وظيفه حقوق تا بنمايند را خود
 تـاريخ  اين از پس كه كسانى مورد در. گردد برقرار) 2/10/1363 (قانون تصويب تاريخ

 خواهـد  آنهـا  تقاضـاى  و مراجعـه  تاريخ كور،مذ حقوق برقرارى تاريخ كنند، مى مراجعه
  .بود

ـ 11 ماده  و ادارى امـور  سـازمان  پيـشنهاد  بـه  نامـه  آيـين  ايـن  در الزم اصـالحات   ـ
  .رسيد خواهد وزيران هيأت تصويب به كشور استخدامى

  
  
  

                                                 
 خالف موارد احراز «: از ودب عبارت آن قديم متن .است شده اصالح متن شرح به 17/9/64 در تاريخ ماده اين ـ1

 متبـوع  دسـتگاه  بازنشـستگى  اداره رئـيس  مربـوط  بازنشستگى صندوق رئيس از مركب باكميسيوني مورد حسب
 نظر زير مربوط بازنشستگى صندوق كه دستگاهى مسوول مقام و بازنشستگى امور در ربط ذي مسوول يا مستخدم

 ».بود خواهد دارد قرار آن
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 سهم بيمه حق پرداخت از معافيت قانون 5 تبصره اجرايى نامه آيين ـ2
  28/2/1362 مصوب دارند كارگر نفر پنج حداكثر كه كارفرمايانى

 نامـه  آيـين  بهدارى، وزارت پيشنهاد به بنا 28/2/1362 مورخ جلسه در وزيران هيأت
 5 ميزان به ها كارگاه كارفرماى سهم بيمه حق پرداخت از معافيت قانون 5 تبصره اجرايى

   1.نمود تصويب زير شرح به را كارگر نفر
 عدالت ديوان عمومى هيأت 18/6/1386 مورخ 418 شماره راى موجب به  ـ1 ماده
   2.است شده ابطال ادارى
 و بگيرنـد  يـا  گرفته قرار اجتماعى  تأمين قانون مشمول كه كارگاههايى كليه ـ2 ماده 
 آنهـا  خـدمات  يـا  فعاليـت  و بوده) حقوقى يا حقيقى اشخاص (صورت هر به آنها اداره
  .بود خواهند مذكور انونق معافيت مشمول باشد داشته فنى و صنعتى توليدى، جنبه

. باشـد  مـى  پيوسـت  صـورت  مطـابق  قانون اين موضوع فعاليتهاى فهرست ـ1تبصره  
 ،اموراجتمـاعى  و كـار  وزراى از مركـب  ىهيـأت  عهده به فعاليتها ساير تعيين و شناسايى
 خواهـد  )اجتمـاعى     تـأمين  و بهزيستى (بهزيستى سازمان رئيس و مشاور وزير و صنايع
   3.گردد مى اضافه فهرست اين به مذكور هيأت ويبتص از پس كه بود

 و كننـد  مـى  فعاليـت  دولتى ارگانهاى نظارت تحت كه تعاونى ىها  شركت ـ2تبصره  
 شرايط ساير بودن دارا صورت در دارند كارگاهى جنبه كه االرضى سطح معادن همچنين

  .باشد مى مذكور قانون مشمول نامه آيين اين
 پرداخـت  از دارنـد  كارگر نفر پنج حداكثر كه قانون اين مشمول كارفرمايان ـ3 ماده

 مـورد  در. باشد مى دولت عهده به رقم اين پرداخت و معاف كارفرما سهم بيمه حق كل
 كل) كارفرما سهم (بيمه حق متوسط به نسبت دارند كارگر نفر 5 از بيش كه كارفرمايانى

 دولـت  عهـده  بـه  مبلـغ  ايـن  پرداخت و بوده معاف نفر پنج براى ماه هر در شاغل افراد
  .باشد مى خود سهم مابقى پرداخت به موظف كارفرما و بود خواهد

                                                 
 پنج حداكثر كه كارفرمايانى سهم بيمه حق پرداخت از معافيت قانون واحده ماده 5 تبصره به مربوط مصوبه اين ـ1

 شـوراي  مجلـس  25/1/87 مـورخ  مـصوبه  موجـب  به مزبور تبصره كه باشد مى16/2/61 مصوب دارند كارگر نفر
 .است گرديده حذف نظام مصلحت تشخيص مجمع 8/4/87و اسالمي

 كـه  شـود   مـى اطـالق  فنى و صنعتى توليدى، واحدهاى به نامه آيين اين نظر از كارگاه«  :از بود عبارت آن متن ـ2
 ».باشند داشته كارگر نفر 50 حداكثر

 .2/2/69 ورخم تصويبنامه  نك؛ـ3
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 اين موضوع كارفرمايان سهم بيمه حق است مكلف اجتماعى    تأمين سازمان  ـ4 ماده
 اين و اجتماعى  تأمين مقررات براساس شود پرداخت دولت طرف از بايستى كه را قانون
 مـذكور  وزارت. نماينـد  اعالم دارايى و اقتصادى امور زارتو به و محاسبه ماهانه قانون

 اجتمـاعى     تـأمين  سـازمان  به آن پرداخت به مكلف اعالم تاريخ از ماه  يك ظرف حداكثر
  .باشد مى

 كارگـاه  در شـاغل  افراد مزد صورت مكلفند قانون اين مشمول كارفرمايان  ـ5 ماده
 ايـن  2 ماده براساس را خود سهم بيمه حق مابقى و آنان سهم بيمه حق همچنين و خود
 و تـسليم  سـازمان  به مقرر ىها  مهلت ظرف اجتماعى    تأمين مقررات و قانون و نامه آيين

 تأييـد  و بررسـى  بـه  موكـول  معوقه ليستهاى قبول اين صورت   غير در. نمايند پرداخت
  .بود خواهد سازمان
 صورت در ونقان اين 2 تبصره موضوع خالف هرگونه مشاهده صورت در  ـ6 ماده
 گـزارش  حكـم  در مورد اين در كه سازمان بازرسان گزارش به توجه با ارسالى مزدهاى
 تـأمين  سـازمان . شـد  خواهـد  اقـدام  صـالحه  مراجع طريق از است دادگسترى ضابطين

  .داد خواهد انجام را خود تعهدات كليه صالحه مراجع حكم صدور روز تا اجتماعى 
 موضـوع  دولـت  كمـك % 6 آن نامـه  آيـين  و قـانون  ايـن  مقررات اجراى با  ـ7 ماده

 30/4/1361 مـورخ  جلـسه  مصوب 1361 سال بودجه قانون 57 تبصره اجرايى نامه آيين
  .گردد مى لغو وزيران هيأت

  ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگى3نامه تبصره  ـ آيين3
  صالحات بعدى وزيران با اهيأت 8/11/1365مصوب ) 27/3/1365مصوب (

 هـاي   صندوق و بازنشستگى هاي  صندوق و اجتماعى تأمين قانون مشمولين  ـ1 ماده
 پرداخـت  مـذكور  هـاي   صـندوق  از يـك  هر به بازنشستگى كسور يا بيمه حق كه مشابه
 از آن تبع به و نموده تغيير آنان خدمت يا كار محل ضوابط طبق كه صورتى در اند نموده
 صـندوق  مـشترك  قـانونى  ضـوابط  طبق يا بشوند يا دهش خارج مربوط صندوق شمول
 جديـد  صـندوق  بـه  آنـان  بيمه حق يا بازنشستگى كسور چنانچه بشوند يا شده ديگرى
 انتقـال  و نقل قانون 3 تبصره در مندرج التفاوت مابه پرداخت لحاظ از باشد نشده منتقل
  .بود خواهند نامه آيين اين مقررات تابع بازنشستگى يا بيمه حق
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 27/3/65 تـاريخ  از قبل كه شخصى بازنشستگى كسور يا بيمه حق چنانچه  ـ2 دهما
 صندوق پوشش زير و شده خارج مربوط بازنشستگى يا بيمه صندوق خدمات شمول از

 قابـل  وجـوه  تعيـين  در نامه آيين اين مقررات باشد نيافته انتقال است گرفته قرار ديگرى
  .بود خواهد رىمج وى به متعلقه التفاوت مابه و انتقال

 يا كار محل تغيير لحاظ به يا قانونى ضوابط طبق كه اشخاصى مورد در  ـ3 ماده
 سهم (متعلقه بيمه حق يا بازنشستگى كسور بشوند ديگرى صندوق مشترك خدمت
 اولين برمبناى عمل مورد ضوابط طبق نظر مورد خدمت سنوات از هرماه) شخص
 بازنشستگى يا بيمه حق كسر مبناى كه دجدي خدمت محل در ماهانه مزاياى و حقوق
 شخص سهم (بازنشستگى كسور يا بيمه حق با آن التفاوت مابه و محاسبه گيرد مى قرار
 وصول شخص از نامه آيين در مقرر ترتيب به شده منتقل جديد صندوق به كه) كارفرما و

  .شد خواهد
 سبب به انونى،ق ضوابط طبق كه اشخاصى مورد در ـ) 3/8/1377 الحاقى (1 تبصره

 حق بشوند، يا شده اجتماعى تأمين صندوق مشترك سازمانى، ساختار تغيير و انتقال
 هفت ـ%) 18 (درصد هجده مأخذ به نظر مورد خدمت سنوات از ماه هر متعلقه بيمه

 ماهانه مزاياى و حقوق ـ كارفرما سهم%) 11 (درصد يازده و مستخدم سهم%) 7 (درصد
 آخرين يا و گيرد مى قرار بيمه حق كسر مبناى كه جديد تخدم محل در تقاضا زمان

 كدام هر (قبلى خدمت محل در بازنشستگى كسور برداشت مبناى مزاياى و حقوق
) كارفرما و شخص سهم (بازنشستگى كسور با آن التفاوت مابه و محاسبه) باشد بيشتر
 و شخص از تبصره اين در مقرر ترتيب به است شده منتقل جديد صندوق به كه

  .شد خواهد وصول سابق كارفرماى
 و خـدمت  بازخريـد  اسـتعفا،  دليـل  بـه  كه اشخاصى ـ) 3/8/1377 الحاقى (2 تبصره

 صـندوق  مـشترك  و اسـت  گرديـده  قطع مربوط دستگاه با آنان استخدامى رابطه اخراج
 يا كلى طور به را خود بيمه حق يا بازنشستگى كسور و شوند مى يا شده اجتماعى تأمين
 مذكور ترتيب به%) 18 (درصد هجده مأخذ به اند ننموده وصول مربوط دستگاه از ىجزئ
 شـخص  از) كارفرمـا  و شـخص  سـهم  (التفـاوت  مابه و محاسبه ماده اين) 1 (تبصره در

  .شد خواهد وصول
 ماده اين) 2 و 1 (ىها    هتبصر مشمولين كه صورتى در ـ) 3/8/1377 الحاقى (3 تبصره



  

  
   579 ) ها نامه ها و تصويب نامه نـ آيي2(قوانين و مقررات مرتبط :                                                     بخش دوم

  

 

 ترتيبـى  يـا  و ننماينـد  اقـدام  التفاوت مابه پرداخت به نسبت بالغا تاريخ از ماه سه ظرف
 مــذكور، ىهــا  هتبــصر رعايــت و مجــدد تقاضــاى براســاس ندهنــد آن پرداخــت بــراى
  .بود خواهد وصول قابل التفاوت مابه

 علـل  از يكـى  به كه اجتماعى تأمين مشمولين سوابق ـ) 3/8/1377 الحاقى (4 تبصره
 نمايند مى يا نموده استخدامى رابطه قطع متبوع دستگاه با ادهم اين) 2 (تبصره در مندرج
  .شوند مى مند بهره آن قانونى مزاياى از و محفوظ
 عـالوه  عمل مورد مقررات طبق چنانچه نامه آيين اين موضوع هاي  صندوق  ـ4 ماده

 برابر در را خود مشتركين وراث، وظيفه و ازكارافتادگى بازنشستگى، حقوق پرداخت بر
 حـق  يـا  بازنشستگى كسور انتقال هنگام به باشند، نموده درمانى خدمات بيمه ها  ارىبيم
 در كـه  بيمه حق يا كسور اين از بخشى ديگر هاي صندوق به ها صندوق گونه اين از بيمه
  .گردد مى كسر انتقال وجوه جمع از باشد مى مزبور بيمه تأمين ازاى

ـ   از معينى رقم مربوط مقررات طبق درمانى خدمات بيمه حق كه صورتى در تبصره 
 بيمه حق مجموع) چهارم يك (ندهد، تشكيل را پرداختى بيمه حق يا بازنشستگى كسور

  .گردد مى منظور بابت اين از كارفرما و شخص سهم بازنشستگى كسور يا
 اجراى در كه بازنشستگى يا بيمه حق پرداخت سنوات از قسمت آن صرفاً  ـ5 ماده
 شـود  مـى  يا شده تلقى احتساب قابل شخص متبوع بازنشستگى و بيمه صندوق مقررات

  .گيرد مى قرار عمل مالك التفاوت مابه ميزان تعيين در
 طبـق  كـه  شـخص  بـه  متعلقه التفاوت مابه و بازنشستگى كسور يا بيمه حق  ـ6 ماده
 ديگـر  صندوق به صندوق يك از مربوط مقررات و قوانين ساير يا نامه آيين اين مقررات

 يـا  بنمايـد  يـا  نموده تغيير مجدداً شخص خدمت محل كه صورتى در است شده قلمنت
 منتقـل  جديد صندوق به عيناً بشود يا شده ديگرى صندوق مشترك قانونى ضوابط طبق
  .شد نخواهد وصول التفاوتى مابه سوابق گونه اين بابت از و گردد مى

. شـد  خواهـد  وصـول  اهانـه م اقـساط  به نامه آيين اين موضوع التفاوت مابه  ـ7 ماده
 سـاير  و شـخص  مزايـاى  و حقوق ميزان التفاوت، مابه مبلغ كل به توجه با اقساط ميزان

 پرداخـت  مدت حداكثر گردد، مى تعيين مربوط صندوق و شخص توافق طبق مالحظات
  .باشد مى محاسبه مورد خدمت سنوات معادل التفاوت مابه

   ـ) 18/2/1378 و 3/8/1377 و 28/5/1368 اصالحى (8 ماده
 اسـتعفا،  لحـاظ  بـه  متبـوعش  دسـتگاه  با شخص استخدامى رابطه كه صورتى در ـ1



  

  
   580  مجموعه كامل قوانين و مقررات تأمين اجتماعي     

  

 يـا  بازنشـستگى  كـسور  و شود مى يا شده قطع 1دائم انفصاليا   خدمت بازخريد اخراج،
 و بيمـه  حق يا بازنشستگى كسور انتقال لحاظ از باشد ننموده دريافت را خود بيمه حق

 اشخاصـى  مـورد  در. بود خواهد نامه آيين اين مقررات تابع همتعلق التفاوت مابه احتساب
 دريافـت  ربـط  ذي بازنشـستگى  صـندوق  از كالً يا جزئاً را متعلقه بازنشستگى كسور كه

  .است منتفى موضوعاًً كسور انتقال و نقل مسأله اند داشته
   2.است گرديده حذف ـ2
 ايـن  و بازنشـستگى  يـا  بيمـه  حـق  انتقال و نقل قانون مقررات اجراى در  ـ9 ماده 
 طبـق  آن بازنشستگى كسور يا بيمه حق كه كاركنان دولتى خدمت سوابق صرفاً نامه آيين

 لحـاظ  از آنـان  دولتـى  خدمت سنوات جزء شود مى يا شده منتقل نامه آيين اين مقررات
  .باشد مى احتساب قابل وظيفه و بازنشستگى

 اجتمـاعى    تأمين قانون تابع هك غيردولتى واحدهاى و مؤسسات و ها  شركت مورد در
 مربـوط  بيمـه  حق يا بازنشستگى كسور انتقال با كاركنان دولتى خدمت سوابق باشند مى
  .گردد مى منظور و محسوب وظيفه و بازنشستگى لحاظ از آنان خدمت سنوات جزء

ــاده ــاقى (10 م ــ) 3/8/1377 الح ــى خــدمت ســوابق بازنشــستگى كــسور ـ  دولت
 تـأمين  سـازمان  بـه  بيمـه،  حـق  انتقـال  و نقل قانون مقررات اجراى در كه شدگانى بيمه

 ميـزان  محاسـبه  در تنهـا  بازنشـستگى  متقاضـيان  بـراى  شود، مى يا شده منتقل اجتماعى  
 در و گـردد  مـى  اضـافه  آنـان  بيمـه  حـق  پرداخت سنوات جمع به بازنشستگى مستمرى
 كـسور . شـد  نخواهـد  منظور بازنشستگى شرايط احراز براى بيمه حق پرداخت سنوات

  در شـوند  مـى  فوت يا كلى ازكارافتاده كه شدگانى بيمه دولتى خدمت سوابق بازنشستگى
 مـالك  آنان مستمرى ميزان و فوت و كلى ازكارافتادگى مستمرى برقرارى شرايط احراز

  .گرفت خواهد قرار محاسبه
 نىقـانو  اليحـه  اجـراى  در كه مستخدمينى از گروه آن ـ) 3/8/1377 الحاقى  (تبصره

 كشورى استخدام قانون مشمول دولتى مؤسسات و ها   هوزارتخان مستخدمين انتقال نحوه
                                                 

. شـد  حـذف  3/8/1377 مصوب اجرايي نامه آيين اين اصالح »پ« بند موجب به ابتدا »دائم انفصال يا« عبارت ـ1
 ، 3/8/1377 مـورخ  مـصوبه  پ بنـد  برحـذف  مبنـي  وزيـران  هيـأت  18/12/1378 مورخ مصوبه موجب به سپس

 .گرديد جايگزين
 در مـذكور  تـصويبنامه  .اسـت  شـده  حـذف  وزيـران  هيـأت 25/5/1368 مـورخ  مصوبه موجب به تبصره اين ـ2

 .است رسيده جمهورى رياست محترم مقام تأييد به2/3/1369تاريخ
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 شـوراى  20/2/1359 مـصوب  بـالعكس  و مزبـور  قـانون  از شـده  مـستثنى  مؤسسات به
 اسـتخدامى  مقـررات  داراى دولتـى  مؤسـسات  مستخدمين نيز و شوند مى منتقل انقالب
 تـابع  شـوند  مى يا شده منتقل دولتى ىها  هدستگا ساير به مربوط مقررات طبق كه خاص
  .بود خواهند مربوط قوانين

   دولتى ىها  هدستگا انسانى نيروى تعديل نحوه قانون اجرايى نامه آيين ـ4
  )بعدى ىها  هاصالحي و 19/4/1367 مصوب(

 مـورخ  د/653 شـماره  پيـشنهاد  بـه  بنـا  19/4/1367 مـورخ  جلسه در وزيران هيأت
 تعديل نحوه قانون 10 ماده استناد به كشور استخدامى و ادارى امور سازمان 26/2/1367

 اسـالمى،  شـوراى  مجلـس  27/10/1366 مـصوب  دولتـى  ىهـا     هدسـتگا  انـسانى  نيروى
 به شود مى ناميده» قانون «اختصار به نامه آيين اين در كه را مزبور قانون اجرايى نامه آيين
   1:نمودند تصويب زير شرح

 بازنشستگى كسور عنوان به كه درصدى شده، ياد قانون) 1 (ماده اجراى در  ـ1 ماده
 مـستخدم  مزايـاى  و حقـوق  از مربـوط  وظيفـه  و بازنشستگى مقررات طبق بيمه حق يا

 كـسور  برداشـت  مبناى مزاياى و حقوق آخرين بيمه حق از است شده منتقل و برداشت
 التفاوت مابه تپرداخ زمان در عادى كارگر دستمزد حداقل يا قبلى صندوق در مستخدم
 ازاى بـه %) 15( درصـد   پانزده مأخذ به كارگر و كارفرما سهم شامل باشد بيشتر هركدام
  .گردد مى كسر و محاسبه هرماه

 تـا  دارنـد  مهلـت  بازخريـد  تـاريخ  از سـال  يـك  ظرف حداكثر قانون اين مشمولين
 از خـارج  تقاضـاهاى  بـه . نماينـد  ارايـه  اجتماعى  تأمين سازمان به را خود كتبى تقاضاى
  .شد نخواهد داده اثر ترتيب مذكور مهلت

                                                 
 نامـه  آيـين  همـين  اصالح به ناظر كه ،3/8/1377 مورخ ويبنامهتص مقدمه ،28/2/1379 مورخ مصوبه موجب به ـ1

 شـماره  پيـشنهاد  بـه  بنـا  ،3/8/1377 مـورخ  جلـسه  در وزيـران  هيـأت «: است شده اصالح شرح اين به باشد مى
 ادارى امور سازمانهاى صورتجلسه براساس و پزشكى آموزش و درمان بهداشت، وزارت9/7/1374 مورخ10107

 مـورخ  /7100د/7973 شـماره  نامـه  بـه  مضمنـ  اجتمـاعى،  تـأمين  و بودجـه  و امـه برن كـشور،  واسـتخدامى 
 سـازمان  دبيركـل  و جمهـور  رئـيس  معـاون 25/5/1377 مورخ موافقت و اجتماعى تأمين سازمان26/26/5/1378

 مـصوب  دولتـى  دسـتگاههاى  انسانى نيروى تعديل نحوه قانون 10 ماده استناد به و كشور واستخدامى امورادارى
 ».نمود ويبتص1366
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 در كـه  اجتمـاعى     تـأمين  قانون مشمول ىها    هدستگا مستخدمين از عده آن  ـ1تبصره  
 معـاف  ماده اين موضوع التفاوت مابه پرداخت از شوند مى بازخريد مذكور قانون اجراى
  .بود خواهند

 التفـاوت  مابـه  نامه آيين اين صويبت تاريخ تا و اند شده بازخريد قبالً كه مستخدمينى
   1.بود خواهند تبصره اين مشمول نيز اند نپرداخته را مذكور

 ىهـا   شـركت  و مؤسـسات  ،ها    هوزارتخان كليه در قانون چهار ماده مفاد اجراى ـ2 ماده
 بـه  كـه  يىها    هكميت توسط است نام ذكر مستلزم آنها بر قانون شمول كه مؤسساتى و دولتى
 نفـر  سـه  از مركـب  ربـط  ذي اجرايى دستگاه مقام باالترين يا وزير نظر حتت منظور همين

 وزير انتخاب به نفر يك و تشكيالتى واحد مسئول باالترين مالى، و ادارى معاون (ترجيحاً
 و ادارى امـور  سازمان نماينده. شد خواهد انجام شود مى تشكيل) اجرايى دستگاه رئيس يا

  .نمود خواهد شركت مربوطه جلسه در دستگاه هر دعوت حسب نيز كشور استخدامى
ـ   وظـايف  انجـام  بر عالوه مستقل ىها  هدستگا و وزارتخانه در متشكله كميته تبصره 

. داشـت  خواهنـد  عهـده  بـه  نيـز  را تابعـه  ىها    هدستگا كميته هماهنگى مسئوليت مربوط
 قـانون  لمـشمو  ىها    هدستگا كليه ىها    هكميت بين الزم هماهنگى حفظ جهت در همچنين
 كـشور  اسـتخدامى  و ادارى امـور  سـازمان  در تفـصيلى  تشكيالت اصالح مركزى كميته

  .گردد مى تشكيل
                                                 

 موجب به و گرديده، الحاق آن به تبصره دو و اصالح متن شرح به يك ماده3/8/1377 مورخ مصوبه موجب به ـ1
 الحاقي  «2»تبصره نيز و ماده اين قديم متن است، گرديده حذف آن الحاقى 2 تبصره 28/2/1379 مورخ اصالحيه
 كـسور  عنـوان  بـه  كـه  درصـدى  ابتدا قانون يك ماده وضوعم التفاوت مابه تعيين منظور به ـ1ماده«: از  بودعبارت

 است شده برداشته مستخدم مزاياى و حقوق از مربوط وظيفه و بازنشستگى مقررات طبق بيمه حق يا بازنشستگى
 كـه  دسـتمزد  وغرامـت  درمـانى  بيمـه  حـق  منهاى كارگر و كارفرما سهم شامل اجتماعى تأمين قانون بيمه حق از

 كـسور  بردرصـد  و ضـرب  منتقلـه  وجـوه  ريـالى  مبلغ در آن حاصل سپس و گردد مى كسر شود، مى درصد هفده
 وجـوه (  ريـالي   مبلـغ  مـستخدم  پرداختـى  بازنشستگى كسور درصد.گردد مى تقسيم مستخدم پرداختى بازنشستگى

 اوتالتفـ  مابـه )= (كارمنـد  ازحقوق  شده كسر مقداردرصد منهاى17%) × (اجتماعى  تأمين ق صندو به شده منتقل
 به وى متبوع دستگاه توسط يا و رأساً حاصله مبلغ مستخدم درخواست به بنا است بديهى) قانون يك ماده موضوع
 در كـه  مـستخدمينى  دولتـى  خدمت سوابق بازنشستگى كسور ـ2تبصره.شد خواهد واريز اجتماعى تأمين صندوق
 محاسبه در تنها بازنشستگى متقاضيان براى ندشو  مىيا شده منتقل اجتماعى تأمين سازمان به شده ياد قانون اجراى
 بيمه حق پرداخت سنوات در و گردد مى اضافه آنان بيمه حق پرداخت سنوات جمع به بازنشستگى مستمرى ميزان
 اجتمـاعى  تـأمين  سـازمان  نزد آنان بيمه كه مستخدمينى سوابق.شد نخواهد منظور بازنشستگى شرايط احراز براى
 ميزان و فوت و كلى ازكارافتادگى مستمرى برقرارى شرايط احراز شونددر  مىفوت يا كلى ادهازكارافت و دارد ادامه

 .»بود خواهد محاسبه مالك آنان مستمرى
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 سياسـت  اعمـال  با قانون، 4 ماده مفاد اجراى در مكلفند دولتى ىها    هدستگا ـ3 ماده
 كـه  را خـود  جديـد  تـشكيالت  سازمانى، سطوح تقليل و مشابه و تابعه واحدهاى ادغام
 تـصويب  تاريخ از ماه 9 حداكثر مدت ظرف باشد موقت و ثابت مشاغل يا پستها حاوى
  .نمايند ارسال كشور استخدامى و ادارى امور سازمان به تأييد جهت و تهيه نامه آيين اين

ـ   يـا  پستها به باشند ها  هدستگا نياز مورد كه غيررسمى مستخدمين از تعداد آن تبصره 
 شـد  خواهـد  ايجـاد  بالتـصدى  مـشاغل  بـا  پـستها  تبديل از كه سازمانى موقت مشاغل
  .شوند مى منصوب
 مـشاغل  بـا  اولويـت  متـصدى  بال سازمانى مشاغل يا پستها حذف مورد در ـ4 ماده
 نيـز  و تخصـصى  و اصـلى  پـستهاى  حـذف  از بايـستى  االمكان حتي و باشد مى پشتيبانى
 واحـدهاى  و حـساس  پـستهاى  و محـروم  مناطق در مستقر واحدهاى سازمانى پستهاى

  .شود خوددارى جديدالتأسيس
 استخدام مجوز مزبور ماده براساس كه قانون 6 ماده در مذكور ىها    هوزارتخان ـ5 ماده

 انقـالب  جانبـازان  بـين  از را خـود  نيـاز  مـورد  نيـروى  از درصد  ده مكلفند نمايند مى اخذ
 كـار  بـه  رقـاد  كـه  جانبازانى و مفقودين و اسرا شهدا، برادران و پدران فرزندان، و اسالمى

 ىهـا     هجبهـ  در متنـاوب  يك سال  يا متوالى ماه) 9( كه داوطلبى رزمندگان نيز و باشند نمى
 مـورد  در و باشند آن شرايط واجد كه شغلى ىها    هرشت در اند نموده خدمت تحميلى جنگ

  .نمايند تأمين درمانى و بهداشتى و آموزشى مشاغل در آنان همسران و خواهران
ـ   و اسـالمى  انقـالب  شـهيد  بنيـاد  تأييد و آگهى انتشار از پس هك صورتى در تبصره 

 براسـاس  انـسانى  نيـروى  تـأمين  امكـان  ،)مـورد  حسب (اسالمى انقالب پاسداران سپاه
ـ  باشـد  نداشـته  وجود ماده اين در مندرج افراد بين از شده تعيين نسبت  ىهـا    هوزارتخان
  .نمايند تأمين عمل، مورد اتمقرر براساس را خود استخدامى نياز توانند مى نظر مورد

 سـابقه  سـال  8 حداقل كه صورتى در دولتى ىها    هدستگا پيمانى مستخدمين ـ6 ماده
 جبهـه  در داوطلبانـه  غيرمتوالى يا متوالى خدمت يك سال  يا و دستگاه همان در خدمت

 وجـود  شـرط  بـه  باشند داشته1يدولت يها    هدستگا از يكي خدمت سابقه سال2 عالوه به

                                                 
 نيـروى  تعـديل  نحوه قانون اجرايى نامه آيين 6 ماده اصالح به راجع 21/10/67 مورخ نامه تصويب موجب به ـ1

 سال 2» عبارت جايگزين دولتى دستگاههاى از يكى در خدمت قهساب سال دو« عبارت دولتي دستگاههاى انسانى
 .گردد مى دستگاه همان در خدمت سابقه
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 گزينش مراحل طى از پس و آنان كتبى درخواست با بالمتصدى سازمانى شغل  يا پست
  .يافت خواهند وضع تبديل رسمى مستخدم به مربوط مقررات كليه رعايت و

ـ   مـاده » الـف « بند در مقرر سن حداكثر شرط از ماده اين مشمول مستخدمين تبصره 
 معـاف  رسـمى  خـدمت  بـه  ورود مـسابقه  و امتحان انجام و كشورى استخدام قانون 14
 سن سقف به پيمانى خدمت شروع از قبل مزبور، مستخدمين براينكه مشروط (باشند مى

  ).باشند نرسيده مذكور بند در مقرر
 براسـاس  كـه  اجتمـاعى   تأمين قانون تابع مستخدمين بازخريد و بازنشستگى ـ7 ماده
 تـا  آن بـه  صرهتب سه الحاق و كشورى استخدام قانون 74 ماده يك تبصره اصالح قانون
 مربـوط  دولتـى  ىهـا     هدسـتگا  توسـط  انـسانى  نيـروى  تعـديل  نحوه قانون اجراى تاريخ

 و معتبـر  مربـوط  حكم يا ابالغ در شده تعيين هاى تاريخ از اند شده بازخريد يا بازنشسته
  .باشد مى مجرى

 وزيـر  پيـشنهاد  بـه  بنا شده بازخريد افراد و بازنشستگان خدمات از استفاده ـ8 ماده
  .رسيد خواهد وزيران هيأت تصويب به ربط يذ

ـ   كه شده بازخريد افراد و بازنشستگان رسمى غير كار به اشتغال ادامه مهلت تبصره 
 انـد  شـده  دعـوت  خـدمت  بـه  قـبالً  مربوط ىها    هدستگا قانونى اختيارات چهارچوب در
 ايـن  صـدور  زمـان  تا 15/4/1367 از) 3/2/1367 مورخ 26 ت/11344 مصوبه موضوع(

  .گردد مى تمديد مصوبه
 نحـوه  قانون اجراى بر است موظف كشور استخدامى و ادارى امور سازمان ـ9 ماده
 در و اعمـال  الزم نظـارت  دولتـى  ىهـا     هدسـتگا  در نامه آيين اين و انسانى نيروى تعديل
  .نمايد ابالغ و تهيه را الزم ىها  هبخشنام و اجرايى ىها دستورالعمل نياز صورت

  

 كشور سينماهاى بليط فروش كل از دودرصد اخذ قانون اجرايى نامه آيين از ـ5
  7/4/1368 مصوب

 مورخ 1568/8/6854 شماره پيشنهاد به بنا 7/4/1368 مورخ جلسه در وزيران هيأت
 از درصـد ود اخـذ  قـانون  اجرايى نامه آيين اسالمى ارشاد و فرهنگ وزارت 8/11/1366

 بـه  را اسـالمى  شـوراى  مجلـس  19/1/1365 مصوب كشور سينماهاى بليط فروش كل
  نمودند تصويب ذيل شرح
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ـ 4 ماده  رديـف  در طـرف  يـك  از را بـرآوردى  رقـم  بودجـه  و برنامـه  وزارت ـ
 در را آن اعتبـار  ديگـر  طـرف  از و منظـور  كـشور  كـل  بودجه در عمومى درآمدهاى

 جهـت  اسـالمى  ارشـاد  و فرهنگ وزارت براى كمك عنوان تحت اى جداگانه رديف
 سـينما  متعهـد  انـدركاران  دسـت  كيفـى  سطح باالبردن و اجتماعى  تأمين شپوش ايجاد
  .دارد منظور

 و اجتمـاعى     تـأمين  پوشـش  ايجاد جهت در نامه آيين اين موضوع اعتبارات ـ6 ماده
 صـرفاً  ايـران  اسـالمى  جمهـورى  سـينماى  متعهـد  اندركاران  دست كيفى سطح باالبردن
 نحـوه  قـانون  و مقـررات  و قـوانين  ساير رعايت با و عمومى محاسبات قانون از خارج
 سـاير  و عمـومى  محاسـبات  قانون رعايت از قانون موجب به كه اعتباراتى كردن هزينه

  :باشد مى مصرف قابل زير مشروحه موارد در هستند، مستثنى دولت عمومى مقررات
 و اجتمـاعى     تـأمين  سـازمان  نزد كشور سينماى صنعت در شاغل پرسنل بيمه ـ الف
 كـار،  از ناشـى  حـوادث  بازنشـستگى،  بيمـه  قبيل از متعلقه ىها    هبيم السهم حق پرداخت

  .ازكارافتادگى
 براثـر  كـه  متعهـدى  سـينماگران  احتمـالى  هـاى  زيـان  جبـران  منظـور  به كمك ـ ب
  . اند گرديده مواجه زيان با فيلمسازى هاى فعاليت
 امـور  جهـت  نماسـي  صـنعت  به وابسته ىها  تعاونى و كانونها و بنيادها به كمك ـ ج
  .پرسنلى و رفاهى
 پرداخـت  و سـينما  اندركاران  دست اجتماعى و رفاهى ىها  نيازمندى ساير تأمين ـ د
  .زمينه اين در متعلقه ىها  ههزين

   2/2/1369 مصوب اشعه برابر در حفاظت قانون اجرايى نامه آيين ـ6
  15/7/1386 مورخ اصالحيه و

  :هدف  ـ1 ماده
 و تنظـيم  1368 مـصوب  اشـعه  برابـر  در قانون اجراى حسن رمنظو به نامه آيين اين
   .است گرديده تدوين

  :تعاريف ـ2 ماده
  .گردد مى اطالق اشعه برابر در حفاظت قانون به نامه آيين اين در قانون ـ1
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 گامـا،  ايكـس،  مثل پرتوهائى به اشعه برابر در حفاظت نظر از» يونساز پرتوهاى «ـ2
 مـاده  در يونـسازى  بـه  قـادر  كـه  گـردد  مـى  اطالق ديگر تمىا ذرات و آلفا نوترون، بتا،
  .باشند مى

 مـاوراء  مثـل  پرتوهـائى  بـه  اشـعه  برابر در حفاظت نظر از» غيريونساز پرتوهاى «ـ3
 قـادر  كه گردد مى اطالق آن نظاير و راديوئى امواج ليزر، ميكروويو، قرمز، مادون بنفش،

  .باشند نمى ماده در يونسازى به
 اسـاس  بـر » قـانونى  واحـد  «توسـط  كـه  اسـت  رسمى سند يك» شتغالا پروانه «ـ4

 كليـه  رعايـت  صـورت  در و آن) 3 (مـاده  مفـاد  با رابطه در قانون، دوم فصل مندرجات
 در حفاظـت  هـاى  دسـتورالعمل  و ضـوابط  استانداردها، و نامه آيين اين و قانون مقررات

  بـراى . اسـت  شـده  مـستثنى  پايه استانداردهاى  موجب به كه مواردى از غير اشعه برابر
   1.گردد مى صادر قانونى واحد ضوابط براساس مشخص مدت
 اساس بر» قانونى واحد «از را پروانه كه است شخص يك» اشتغال پروانه دارنده «ـ5
  .كند  مىدريافت آن در مندرج الزم اقدامات جهت قانون دوم فصل مفاد

       يـا  و رسـمى  نماينـده  ايـ  و حقـوقى  يا و حقيقى از اعم شخص هر به» شخص «ـ6
  .گردد مى اطالق آنها از يك هر مقام قائم

 به اشعه مولد منابع با وظيفه حسب كه گردد مى اطالق حقيقى شخص به» كار پرتو «ـ7
   ٢.گردد مى ب گروه و الف گروه كاران پرتو شامل كه باشد ارتباط در فيزيكىو  مستمر طور

 كـار  شـرايطى  در كه گردد مى اطالق حقيقى شخص به ـ الف گروه كار پرتو ـ الف
  .نمايد تجاوز ساالنه معادل دز حد% 3 از تواند  مىآن ساليانه دز كه كند مى

 كـار  شـرايطى  در كـه  گـردد  مـى  اطالق حقيقى شخص به ـ ب گروه كار پرتو ـ ب
  .نمايد نمي  تجاوز ساالنه معادل دز حد% 3 از وى ساالنه دريافتى دز معموال كه كند مى

 پرتوــ  منابع ايمنى و يونساز پرتوهاى برابر در حفاظت منظور: پايه استانداردهاى ـ8
 تحقيقات و استاندارد موسسه از 1384 سال 7751 ثبت شماره داراى (پايه استانداردهاى

                                                 
 واحد استانداردهاى« جايگزين »پايه استانداردهاى« عبارت وزيران هيات 15/7/1386 مورخ مصوبه موجب به ـ1

 .است شده سال 3 مدت جايگزين »قانونى ..اساس بر مشخص مدت« عبارت و »قانونى
و » گـردد كـه   اطـالق مـي  « بعـد از  »حسب وظيفـه «؛ عبارت وزيران هيات15/7/1386 مورخ مصوبه موجب به ـ2

 .اضافه شده است» طور به«بعداز عبارت » و مستمر«عبارت 
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 داراى(«پرتـوگيرى  حدود ـ يونساز غير پرتوهاى و يونساز پرتوهاى براى) ايران صنعتى
 بـراى ) ايـران  صـنفى  تحقيقـات  و اسـتاندارد  موسـسه  از 1385 سال 8567 ثبت شماره

   1.»است استناد قابل آنها اصالح نسخه آخرين اصالح صورت در يونساز غير پرتوهاى
 مـاده  4 و1،2،3 بندهاى در مندرج مواد با ارتباط در فعاليت گونه هر انجام  ـ3 ماده

 اخـذ  به نياز شده تعيين دهش مستثنى موارد عنوان به پايه استانداردهاى در كه قانون) 3(
   2.ندارد اشتغال پروانه

ـ   دىرموا رعايت به مشروط را پروانه اخذ به الزام عدم تواند  مىقانونى واحد تبصره 
  .شوند مى مشخص ها دستورالعمل در كه نمايد

 از يكـى  در ديـپلم  درجـه  حـداقل  داراى بايـد  بهداشـت  فيزيـك  مـسئول   ـ4 ماده
 گذرانـدن  و اشـعه  برابـر  در حفاظـت  رشته در موثر كار ابقهس با فنى و علمى ىها هرشت
 و جـسمى  سـالمت  از و بـوده  قـانونى  واحـد  تشخيص با تخصصى آموزشى ىها هدور

  .باشد برخوردار كامل روحى
ـ   بـزرگ  مراكـز  اى، هسته پزشكى درمانى، پرتو مثل اشعه با كار ويژه امور در تبصره 
 بهداشـت  فيزيـك  مـسئول  تحـصيالت  حداقل ،اه    هدانشگا و اى هسته مراكز راديولوژى،

  .بود خواهد پرتوها به رابطه در فنى و علمى ىها  هرشت در كارشناسى درجه
 مــورد پروانــه حــوزه بــه مربــوط رشــته در اســت الزم مــسئول شــخص  -5 مــاده
 در فنـى  و علمـى  ىهـا  هرشت از يكى در كارشناسى تحصيالت حداقل داراى درخواست

  .باشد برخوردار كامل روحى و جسمى سالمت از و بوده پرتوها با رابطه
 رشـته  در متخـصص  كمبـود  و پزشـكى  غيـر  امـور  در و ويـژه  شرايط در  ـ1تبصره  
 در[ فنـى  و علمـى  ىهـا  هرشت از يكى در كارشناسى تحصيلى مدرك دارندگان مربوطه،
 عنـوان  بـه  تواننـد  مى قانونى واحد تشخيص با مربوطه هاى آزمون در موفقيت ]صورت

  .نمايند وظيفه انجام مسئول خصش
 داراى اسـت  الزم مـسئول  شـخص  پزشـكى  درمـان  و تـشخيص  امور در ـ2 تبصره
 و بهداشـت  وزارت هـاى  دسـتورالعمل  و ضوابط در شده مشخص شرايط و تحصيالت

                                                 
 .وزيران هيات15/7/1386 مورخ مصوبه موجب به الحاقى 8 بند ـ1
 قـدرت  ...« عبـارت  جـايگزين  »...استانداردها در« عبارت وزيران هيات15/7/1386 مورخ اصالحيه موجب به ـ2

 .است شده الحاق نيز تبصره و شده »باشد قانون واحد توسط شده تعيين استاندارد از تر پايين آن اشعه مولد منابع
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   1.باشد پزشكى آموزش و درمان
واحـد   ضـوابط  اسـاس  بـر  زيـر  اقـدامات  بايد اشتغال پروانه صدور جهت  ـ6 ماده

 قبـل  ماه دو حداقل الزم مدرك و شده انجام كسب پروانه داراى متقاضى توسط ونىقان
   2.گردد ارائه قانونى واحد به قانون) 3 (ماده مفاد به نسبت اقدام از

 يك و مسئول شخص عنوان به نفر يك معرفى قانون، دوم فصل 5 ماده طبق ـ الف 
 4 مـوارد  در مـذكور  تخصصى و تحصيلى سطح با بهداشت فيزيك مسئول عنوان به نفر
  .اشعه با كار سوابق و تخصصى و تحصيلى مدارك ارائه با نامه آيين اين 5و

 آن جهـت  پروانـه  كـه  اشـعه  بـا  كـار  بـا  رابطـه  در طـرح  جامع اطالعات ارائه ـ ب
 بـراى  آن مزايـاى  و طـرح  انجـام  ضـرورت  توجيـه  و توصيف با است شده درخواست

 مـردم  و كاركنـان  پرتـوگيرى  كـه  طـورى  به موجود روشهاى ساير با مقايسه در جامعه
  .يابد كاهش»شدن مواجه كمتر چه هر «به جامعه
 سيـستم  تاسيـسات،  سـاختمانى،  ىها    هنقش شامل فنى و علمى هاى گزارش ارائه ـ ج
  .لزوم حسب بر غيره و پسمان و فاضالب، دفع

 اشـعه  بـا  ركا جهت كه سيساتىأت و ها هدستگا وسايل، كامل فنى مشخصات ارائه دـ
  )غيره و محاسبات كاتالوگ، ،ها  هنقش الصاق با. (گيرد مى قرار استفاده مورد
  .طرح در استفاده مورد حفاظتى ايمنى تاتجهيز و وسايل از كاملى فهرست ارائه ـ   ه
 گـزارش  ارائـه  دارد را محـيط  پرتـوزايى  امكـان  نظـر  مورد طرح كه صورتى در وـ
 و محـيط  آلـودگى  از جلـوگيرى  جهـت  نيـاز  مـورد  تجهيـزات  جـامع  طـرح  و محيطى
  .مربوط گيرى اندازه هاى سيستم
  .اضطرارى شرايط در سوانح با مقابله منظور به اورژانس دستورالعمل ارائه زـ
  .مربوطه كاركنان و پرتوكاران آموزش و بازآموزى و تجربى و تحصيلى مدرك ارائه ـ ح

                                                 
 حـداقل  بـا  ديـپلم  حـداقل «ت عبار 4 ماده 1 تبصره در ؛ وزيران هيات15/7/1386 مورخ اصالحيه موجب به ـ1
 ماده 2 تبصره در و صالح»يفن و علمى ىها رشته از يكى در كارشناسى «عبارت به» اشعه با كار موثر سابقه سال6
 شـده  مـشخص  شـرايط  و تحـصيالت « عبـارت  به »پرتوها با رابطه در تخصص و دكترى درجه« عبارت شده ياد

حيه  لكـن ايـن اصـال   .اسـت  شده اصالح »پزشكى آموزش و درمان بهداشت، وزارت العملهاىردستو و درضوابط
 .است) 5(مربوط به ماده 

جايگزين عبارت  »قانونى واحد ضوابط براساس« عبارت ؛ وزيران هيات15/7/1386 مورخ اصالحيه موجب به ـ2
  .شده است» حسب مورد«
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  .ربط ذي ارگان هر اي و سازمان وزارتخانه، اصولى موافقت ارائه ـ ط
ـ   صدور جهت قانونى واحد براى تعهدى گونه هيچ پروانه صدور درخواست تبصره 

 ايجــاد نباشــد الزم و كــافى شــرايط داراى كننــده درخواســت كــه صــورتى در پروانــه
  .نمايد نمي

 پروانـه  اعتبار مدت انقضاء از قبل ماه دو است مكلف اشتغال پروانه دارنده  ـ7 ماده
  .نمايد تمديد تدرخواس خود

 پروانه گردد مى پروانه تمديد درخواست نامه آيين اين مقررات مطابق وقتى  ـ8 ماده
 لغـو  يـا  و نيامده در تعليق حالت به قانون) 17( ماده مفاد طبق قبال كه صورتى در فعلى،
  .داشت خواهد اعتبار آن لغو يا و جديد پروانه صدور يا و تمديد زمان تا باشد، نشده

 انـرژى،  منابع، تعداد نظر از( محدود فعاليت با اشعه با كار خاص موارد در  ـ9 ماده
 قـانونى  واحد كه صورتى در و قانونى واحد استانداردهاى اساس بر) كاربرد و پرتودهى
 در حفاظت هاى دستورالعمل و ضوابط و استانداردها مقررات، قوانين، كه دهد تشخيص

 نفـر  دو يـا  يـك  پـذيرد،  انجـام  شـخص  دو اي يك طتوس خوبى به تواند  مى اشعه برابر
 شـخص  پروانه، دارنده حقيقى شخص مسئوليت توانند مى شرايط واجد حقيقى شخص
  .بگيرند عهده بر را بهداشت فيزيك مسئوليت و مسئول
 نياز، مورد مدرك با كتبى درخواست ارسال شامل پروانه اخذ كلى طور به  ـ10 ماده

. اسـت  بـردارى  بهـره  مجوز و اوليه مجوز بازرسى، ست،درخوا بررسى درخواست، ثبت
  .است فنى و علمى ضروريات از اشعه با كار پيچيدگى به عنايت با مراحل اين گذراندن
 تجاوز سال يك از كه مدتى براى يا و محدود طور به اشعه با كار مورد در  ـ11 ماده

 جـاى  بـه  ونى،قـان  واحـد  تـشخيص  يا ضرورت حسب بر و خاص موارد در يا و نكند
  .گردد صادر مندرج شرايط با دار مدت مجوز تواند  مىپروانه

 قانون مفاد رعايت عدم از ناشى پيامدهاى به است مكلف مسئول شخص  ـ12 ماده
  .بپذيرد را ممكن مسئوليتهاى و بوده آگاه نامه آيين اين و

 اشـعه  برابـر  در حفاظـت  وظـايف  اسـت  مكلف بهداشت فيزيك مسئول  ـ13 ماده
  .بپذيرد آگاهانه را مربوطه مسئوليتهاى و داشته عهده به را پروانه محدود فعاليت
 هـا  دستورالعمل مكلفند پرتوكاران و مسئول شخص اشتغال، پروانه دارنده ـ14 ماده

 ،هـا     هنامـ   آيـين  مقـررات،  قـوانين،  اسـاس  بـر  را بهداشـت  فيزيـك  مسئول ىها   هتوصي و
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 به مربوط نيازهاى و درآورند اجراء به و پذيرفته ونىقان واحد ىها هتوصي و استانداردها
  .دهند قرار وى اختيار در را پروانه حوزه اشخاص حفاظت
 كـه  را افـرادى  كليه است مكلف اشتغال پروانه دارنده قانون) 9 (ماده طبق ـ15 ماده

 طـول  در اى دوره صـورت  بـه  و استخدام از بعد و قبل شوند، مى گمارده اشعه با كار به
 و الزم پزشـكى  هـاى  آزمـايش  و هـا     همعاينـ  تحـت  اضـطرارى،  شرايط در يا و تخداماس

  .دهند قرار قانونى واحد اختيار در را مربوطه مدارك و داده قرار تخصصى آزمايشهاى
 شـروع  از قبـل  ماه يك از زودتر نبايد اوليه پزشكى ىها    همعاين و آزمايشها  ـ1تبصره  

  .باشد شده انجام اشعه با كار
 پرونـده  يـك  اسـت  الزم پروانـه  پوشش تحت پرتوكار شخص هر جهت  ـ2صره  تب

 و آزمايـشها  نتـايج  و پرتوگيرى سوابق جمله از فردى اطالعات كليه حاوى كه شخصى
  .گردد تشكيل باشد پزشكى ىها  همعاين

 پزشـكى  ىهـا     همعاينـ  و آزمايـشها  اساس بر مرحله هر در كه صورتى در  ـ3تبصره  
 توسـط  اسـت  الزم اسـت  آور زيان شخص براى اشعه با كار ادامه هك شد داده تشخيص
  .گردد جلوگيرى اشعه با وى كار ادامه از بهداشت فيزيك مسئوليت و مسئول شخص

      از و يـك بـار    مـاه  شـش  هـر  حـداكثر  اسـت  الزم الـف  گروه پرتوكاران از ـ4تبصره  
 اضـطرارى  شـرايط  رد گـروه  دو هـر  از و يـك بـار    يك سال  حداكثر ب گروه پرتوكاران
 بـه » قـانونى  واحـدهاى  «توصيه و تشخيص حسب بر پزشكى كامل ىها  همعاين و آزمايش

  .آيد عمل
 واحـد  دسـتورالعمل  اسـاس  بر است الزم پزشكى ىها    همعاين و آزمايشها  ـ5تبصره  

  .آيد عمل به قانونى
 اسـت  الزم دهـد  تغييـر  را خـود  كـار  محـل  كار پرتو يك كه صورتى در  ـ6تبصره  

  .شود منتقل جديد كار محل به عيناً وى پرتوگيرى و پزشكى اشعه، با كار سوابق
 پرتـوگيرى  يا و سانحه بروز صورت در است مكلف اشتغال پروانه دارنده ـ16 ماده
 آزمايـشهاى  مورد را خود پروانه حوزه اشعه با كار از ناشى حقيقى شخص هر مشكوك

 از اطمينـان  حـصول  تـا  را الزم پزشـكى  هـاى  مراقبت و داده قرار پزشكى ىها    همعاين و
  .دهد ادامه وى سالمت

ـ   و اى دوره و اسـتخدام  از قبـل  پزشـكى  ىهـا   همعاين و ها آزمايش هزينه كليه تبصره 
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  .است اشتغال پروانه دارنده عهده به اضطرارى شرايط
 و آموزشـى  ىهـا     هدور در مـشغول  سـن  سـال  18 تـا  16 بـين  اشـخاص   ـ17 ماده
 و مقـررات  و قـوانين  اينكـه  بـر  مـشروط ) ب (كـارى  گروه در فقط توانند مى پژوهشى

 از قانونى واحد از مجوز كسب با نمايند رعايت را اشعه برابر در حفاظت استانداردهاى
  .گردند مستثنى قانون دوم فصل) 10 (ماده يك بند مفاد

 جديـد  هتعرف ارسال تا قانونى واحدهاى طرف از شده ارائه خدمات بهاى  ـ18 ماده
  .گردد مى دريافت وزيران هيأت 18/3/67 مصوب تعرفه طبق

 زيـر  مـوارد  قـانون،  ويـژه  مقـررات ) 20 (مـاده ) 3 (بنـد  اجـراى  منظور به ـ19 ماده
  :است االجراء الزم

 سـال  30 حداكثر قانون 20 ماده 3 بند در احتساب قابل قيمت افزايش و خدمت ـ1
  .بود خواهد
 واحـد  تأييـد  بـه  خـدمت  افزايش احتساب و اشعه با كار سوابق نهايى تشخيص ـ2
  .باشد مى قانونى
 بـر  كه شود معلوم بعد و بازنشسته نامه آيين اين مقررات طبق بر شخصى گاه هر ـ3
 كالً) 20(ماده) 3(بند امتياز از است رسيده استحقاق اين به سازى مدرك و تقلب اساس
 خـسارت  و شـده  پرداخـت  وى به كه است وجوهى كليه پرداخت به مكلف و محروم
  .شد خواهد اخذ وى از آن از ناشى

 و كارافتادگى از بازنشستگى، بازخريد، جهت اشعه با كار سوابق احتساب  ـ20 ماده
  :باشد مى زير شرح به وظيفه حقوق تعيين

 خـدمت  افـزايش  سال يك خدمت سال هر ازاء به الف گروه پرتو با كاركنان ـ الف
  .الس ده حداكثر تا قبول مورد
 مـورد  خدمت افزايش ماه 6 خدمت سال هر ازاء به) ب (گروه پرتو با كاركنان ـ ب
  .سال پنج حداكثر تا قبول

ـ   بـه  قـانونى  واحـد  تشخيص با قانون تصويب از قبل كه افرادى مورد در 1تبصره 
 االجـراء  الزم قـانون ) 20(مـاده ) 3(بنـد  فقط دارند اشتغال اشعه با كار به مستمر طور
  .است

 بازنشـسته  نامـه  آيـين  و قـانون  مقـررات  مفـاد  اسـاس  بـر  كه شخصى هر  ـ21 ماده
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  .بود نخواهد اشعه با كار به مجدد اشتغال به مجاز گردد، مى
 بـه  ،)3بنـد  اسـتثناى  بـه  (قانون) 20 (ماده در مندرج مفاد اجراء منظور به  ـ22 ماده
 تعلـق  زير مزاياى وردم حسب بر دارند اشتغال اشعه با كار به مستمر طور به كه افرادى

  .است االجراء الزم) 20/1/1368 (قانون تصويب تاريخ از و گيرد مى
 و1 بنـدهاى  در مندرج مزاياى% 100 حداكثر ميزان تا الف گروه پرتوكاران به ـ الف

  .20 ماده 4و 3 و2
  % .20 تا اشعه با كار در تبحر و تجربه برحسب ـ
 فيزيـك  دروس اندنرگذ يا و تحصيل دوران در اى هسته گرايش داشتن حسب بر ـ

  % .20 تا اشعه برابر در حفاظت تخصصى ىها  هدور يا فيزيك يا و بهداشت
 مورد حفاظتى وسايل و فردى اشعه برابر در حفاظت وسايل بردن كار به حسب بر ـ
  % .10 تا نياز
  %.50 تا حداكثر كار شرايط حسب بر ـ

  .گردد پرداخت و اعمال اشتغال پروانه دارندگان توسط بايد
 2و 1 بنـدهاى  در منـدرج  مزاياى% 60 حداكثر ميزان تا ب گروه كاران پرتو به ـ ب

  :زير شرايط طبق قانون 20 ماده 4و
  % .15 تا اشعه با كار در تبحر و تجربه حسب بر ـ
 فيزيـك  دروس اندنرگذ يا و تحصيل دوران در اى هسته گرايش داشتن حسب بر ـ

  .10 %تا اشعه برابر در حفاظت تخصصى ىها  هدور يا پزشكى فيزيك يا و بهداشت
 مورد حفاظتى وسايل و فردى اشعه برابر در حفاظت وسايل بردن كار به حسب بر ـ
  % .10 تا نياز
 و مالل اع اشتغا پروانه دارندگان توسط بايد % .25 تا حداكثر كار شرايط حسب بر ـ

  .گردد پرداخت
 شـرايط  ايـن  و نامـه  آيـين  اين شرايط تغيير تصور در الذكر فوق مزاياى  ـ1تبصره  

  .است التغيير الزم شخص كارى
      در و ضـرورى  مـوارد  در نامـه  آيـين  ايـن  در منـدرج  احكـام  بـر  عـالوه   ـ23 ماده

  ضـوابط  و هـا  دستورالعمل مقررات، ساير رعايت با و نامه آيين اين و قانون چوب چهار
 آن، هـاى  مـسئوليت  و پروانـه  اشـعه،  ابـر بر در حفاظـت  اصـول  به مربوط جمله از الزم
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 قـانونى  واحـد  تـصويب  بـا  پرتو منابع ايمنى مقررات و مردم پزشكى شغلى، پرتوگيرى
  .شد خواهد ابالغ

ـ   وزارت تأييـد  بـه  پزشـكى  مؤسـسات  مـورد  در مـاده  ايـن  موضوع ضوابط تبصره 
   1رسيد خواهد قانونى واحد و پزشكى آموزش و درمان بهداشت،
 ايـن  مقررات اشعه، برابر در حفاظت دانش در سريع تغييرات به توجه با  ـ24 ماده

 تـشخيص  طبـق  اضـطرار  و ضرورت حسب بر و يك بار  سال دو هر تواند  مى نامه آيين
  .گيرد قرار نظر تجديد مورد دولت تصويب از پس و» قانونى واحد«

  ـ فهرست فعاليتهاى توليدى، صنعتى و فنى مشمول معافيت حق بيمه 7
  2/2/1369 نفر كارگر مصوب 5كارفرما تا ميزان سهم 

 مـورخ  6325 شـماره  پيـشنهاد  بـه  بنـا  2/2/1369 مـورخ  جلـسه  در وزيـران  هيأت
 قـانون ) 5 (تبـصره  اسـتناد  به و پزشكى آموزش و درمان بهداشت، وزارت 13/8/1368

 مـصوب  دارنـد  كـارگر  نفـر  پـنج  حداكثر كه كارفرمايانى بيمه سهم پرداخت از معافيت
  :نمود تصويب 1361

 اجرايـى  نامـه  آيـين ) 2 (ماده يك تبصره موضوع فهرست جايگزين پيوست فهرست
 موضوع دارد كارگر نفر پنج حداكثر كه كارفرمايانى بيمه سهم پرداخت از معافيت قانون

  .گردد مى 12/3/1362 مورخ 16002 تصويبنامه
  حبيبى حسن ـ جمهور رئيس اول معاون  

  .كارىخم و سازى آلومينيوم ـ1
  .ماشين اطاقسازى ـ2
  .تراشكارى سازى، حلبى ،)سازى قطعه (فلزتراشى آهنگرى، ـ3
  .بافندگى انواع ـ4
  .ماهى پرورش ـ5
  .ماكيان و دام نگهدارى و پرورش ـ6
  .آب پمپ انواع تعميرات و ساخت ـ7

                                                 
 .است يافته تغيير 24به 23 ماده و است شده الحاق 15/7/86 تاريخ در 23 ماده عنوان به ماده اين ـ1
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  .آتشنشانى وسايل و طبى و صنعتى گازهاى توليد ـ8
  .سازى باسكول و قپان ترازو، ـ9

  .برق قوى و ضعيف فشار تابلوهاى توليدكنندگان ـ10
 گـسترش  مركـز  نظيـر  دولتـى  ارگانهـاى  بـه  وابـسته  توليدى تعاونى ىها  شركت ـ11

 فنـى  و صـنعتى  توليدى، جنبه آنها فعاليتهاى كه كشور عمرانى و توليدى خدمات
  .دارد

  .چاقوسازى ـ12
  .پزى خوراك چراغ انواع توليد ـ13
 انواع و ليتوگرافى سازى، كليشه گراورسازى، حروفچينى، چاپ،: شامل چاپخانه ـ14

  .صحافى
  .خبازى ـ15
  .دوزندگى انواع ـ16
  .سازى پنجره و درب ـ17
  .گرى ريخته ـ18
  .ساك و سازى كمربند و چمدان و كيف: شامل سراجى ـ19
  .سماورسازى ـ20
  .پزى صابون ـ21
  .دستى صنايع كارگاههاى ـ22
 داشـته  فنى و صنعتى توليدى، جنبه آنها فعاليت كه يىروستا صنايع كارگاههاى ـ23

  1.گردد مى صادر سازندگى جهاد توسط آنها پروانه و
  .فخارى ـ24 

  .زنى قالب ـ25
  .قفل توليدكنندگان ـ26

                                                 
 كـه  جهـت  آن از را ،23 بنـد 12/6/1382 رسـمى  روزنامه در مندرج29/4/1382 مورخ 169 دادنامه موجب به ـ1

 مـشروط  داشـته،  فنـى  و صـنعتى  توليدى، جنبه آنها فعاليت كه روستايى ىها كارگاه به را قانونگذار حكم شمول
 را قـانون  لشمو دايره تضييق موجبات نتيجه در و نموده جهادسازندگى توسط آنها فعاليت پروانه صدور به ومقيد
 ابطال را آن و داده تشخيص مجريه قوه اختيارات و حدود از خارج و مقنن حكم و هدف مغاير .است كرده فراهم
 .است نموده
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  .سازى سراميك و سازى كاشى ـ27
  .ازىس ييپستا و) كفاشى (كفش توليد ـ28
  .مخازن انواع توليد و ساخت ـ29
  .بلوكسازى ـ سازى موزائيك ـ30
  .آشپزخانه كابينت قفسه، كمد، صندلى، و ميز سازندگان ـ31
 و مربوطـه  ادوات و وسـايل  و كـشاورزى  آالت ماشـين  انـواع  توليـد  و ساخت ـ32

  .آنها تعميرات
  .دارند كارگاهى جنبه كه االرضى سطح معادن ـ33
  .مالى نمد ـ34
  .سازى يخدان ـ35
 صنعتى توليدى، جنبه كه كشاورزى و روستايى تعاونى ىها    هاتحادي و ها  شركت ـ36

   1.كشاورزى توليدى واحدهاى و باشند داشته فنى يا

   به اجراى بندهاى اجتماعى  تأميننامه اجرايى قانون الزام سازمان  ـ آيين8
  13/2/1369  مصوب اجتماعى  تأمينقانون » 3«الف و ب ماده 

 كليات ـ اول فصل  

 عهـده  بـه  اجتمـاعى     تـأمين  قانون سه ماده ب و الف بندهاى تعهدات انجام ـ1 ماده
 سـازمان  باشـد،  مـى  شـود  مـى  ناميده سازمان نامه آيين اين در كه اجتماعى    تأمين سازمان
 تعهـدات  انجـام  كـه  نمايـد  عمل طورى نامه آيين اين مواد و فصول مطابق است مكلف
  .يابد تحقق قانون موضوع
  :از عبارتند الزام قانون و اجتماعى  تأمين قانون طبق قانونى تعهدات ـ2 ماده
 و پزشـكى  از اعـم  بيمارسـتانى  پـاراكلينيكى،  كلينيكـى،  خـدمات  كليـه  انجام ـ الف

  .اجتماعى  تأمين قانون مشمول بيماران براى دندانپزشكى

                                                 
 شـماره  دادنامـه  :نك نيز وزيران هيأت9/2/1382 مورخ 23853 ت/5002 شماره تصويبنامه موجب به الحاقى ـ1

 ازجهادسـازندگى  فعاليـت  پروانه اخذ آن موجب به كه دارىا عدالت ديوان عمومى هيأت29/4/1382 مورخ 169
 در منظورقانونگـذار  بـرخالف  را انـد  داشـته  فنى و صنعتى توليدى، فعاليت كه روستايى صنايع كارگاههاى توسط
 .است دانسته آن اجرايى نامه آيين و معافيت قانون وضع
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 پرداخت يا زايمان از بعد و حين قبل، تلجامعا و طبى معاينات و كمكها انجام ـ ب
  .مقرر ضوابط طبق شده بيمه درخواست به بنا مذكور كمكهاى جاى به نقد وجه
 از را خـود  كـار  قدرت كه ديده آسيب شدگان بيمه فعاليت تجديد و توانبخشى ـ ج
   .آنان مناسب كارهاى به اشتغال بر اقدام و اند داده دست
 براى يا سالمت اعاده منظور به كه) اروتز و پروتز (پزشكى كمك وسايل تحويل ـ د
  .روند مي كار به حواس از يكى تقويت يا و سمانىج نقص جبران
 آن بعـدى  اصالحات و تغييرات با اجتماعى  تأمين قانون در مندرج تعهدات ساير ـ و

  .درمان با رابطه در اجتماعى  تأمين عالى شوراى مصوبات و
 تـأمين  مـشمولين  جهـت » 2 «ماده در مندرج تعهدات است موظف سازمان ـ3 ماده

 يا و خود استيجارى و مالكيت تحت درمانى بهداشتى واحدهاى مكاناتا از را اجتماعى 
 از نيـاز  صـورت  در و دولتـى  بخـش  يـا  و شود، مى ايجاد منظور بدين آينده در كه آنها

 درمـان  بهداشت، وزارت عمل مورد مصوب رسمى ىها    هتعرف براساس خصوصى بخش
 مـاده  موضوع درمان سهم لمح از را آن به مربوط ىها    ههزين و فراهم پزشكى آموزش و
 پرداخـت  و تـأمين  نامـه  آيـين  در منـدرج  مالى منابع ساير و اجتماعى    تأمين قانون» 29«

  .نمايد
 سازمان مالكيت تحت بيمارستانى تختهاى ظرفيت از% 20 ميزان تا حداكثر ـ1تبصره  

 بـه  بـضاعت،  بى اجتماعى    تأمين غير اورژانس بيماران توسط اشغالى تختهاى احتساب با
 غيربيمـه  بيمـاران  و جانبـازان  و مفقـودين  اسـرا،  شهدا، محترم خانواده غيربيمه بيماران

  .دارد اختصاص رايگان صورت به بضاعت بى
 و امـام  امـداد  كميتـه  مـددجويان  از عـده  آن بـضاعت  بى بيماران از منظور ـ2تبصره  

 رايگـان  اندرم كارت داراى كه) غيرخودكفا (تحميلى جنگ مهاجرين بهزيستى، سازمان
 همچنين و باشد مى ربط ذي ىها  سازمان و پزشكى آموزش و درمان بهداشت، وزارت از

  .گردند مى معرفى بيمارستان رئيس تشخيص با كه است بيمارانى ساير
 اجتمـاعى     تـأمين  سـازمان  مالكيـت  تحـت  بيمارستانهاى كه شهرهايى در ـ3تبصره  

 تـأمين  مـشمولين  پـذيرش  اولويت با كلفندم بيمارستانها اينگونه باشد مى فرد به منحصر
 موجـب  بـه  را درمان به نيازمند بيماران ساير دو و يك ىها    هتبصر رعايت با و اجتماعى  

 مـورد  مصوب ىها    هتعرف طبق درمان ىها    ههزين دريافت ازاى در و معالج پزشك ارجاع
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  .دهند قرار پذيرش
 اورژانـس  طـور  بـه  كـه  جتمـاعى ا    تأمين شده غيربيمه بيمار كه صورتى در ـ4تبصره  

  پرداخت هزينه ميزان به نباشد بيمارستان هزينه كل پرداخت به قادر و است شده بسترى
 اشـغال  بيمارسـتانى  تختهاى% 20 از بيش كه آن شرط به بيمارستان رئيس تأييد با نشده
 ارايــه بــا بــوده پزشــكى آمــوزش و درمــان بهداشــت، وزارت عهــده بــه باشــد نــشده
  .شد خواهد تصفيه و تأمين وزارت اين مطالبات محل از حساب صورت

 اجرايى ارگان ـ دوم فصل   

 ذيـل  شـرح  بـه  اركـانى  طبـق  نامه آيين اين» 2 «ماده در مقرر تعهدات انجام ـ4 ماده
  :بود خواهد عملى سازمان توسط
   .اجتماعى  تأمين مشمولين درمان بر نظارت ستاد ـ1
  .سازمان مديره هيأت ـ2

  :از عبارتند نظارت ستاد ضاىاع ـ5 ماده
 خواهـد  عهـده  بـه  را سـتاد  رياسـت  كـه  سـازمان  مديرعامل و مديره هيأت رئيس ـ
  .داشت
  .پزشكى آموزش و درمان بهداشت، وزارت درمان معاون ـ
  .امور اجتماعى و كار وزير معاون ـ
  .اجتماعى  تأمين عالى شوراى در شدگان بيمه نماينده ـ
  .بودجه و رنامهب سازمان رئيس نماينده ـ
  .دارايى و اموراقتصادى وزير نماينده ـ

 بـا  آن تـصميمات  و يافتـه  رسـميت  اعضا از نفر 4 با حداقل ستاد جلسات ـ6 ماده
 داخلى نامه آيين موجب به ستاد جلسات تشكيل نحوه باشد مى معتبر موافق رأى اكثريت
  .شد خواهد اجرا ستاد تصويب از پس كه است

  :است ذيل شرح به نظارت ستاد تياراتاخ و وظايف ـ7 ماده
 بـر  نظـارت  و درمـان  امور در سازمان عملكرد به نسبت اظهارنظر و رسيدگى ـ الف

  .سازمان بيمارستانهاى و درمانى و بهداشتى واحدهاى درمان امور
 بـا  ارتبـاط  در اجتمـاعى     تأمين عالى شوراى كه وظايفى ساير در تصميم اتخاذ ـ ب
 دفـاتر  و درمـانى  مراكـز  اعتبارات و بودجه تشكيالت، از اعم نامه يينآ اين و الزام قانون
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  .نمايد مي محول نظارت ستاد به پزشكى اسناد
ـ   اجتمـاعى   تـأمين  مـشمولين  درمـانى  مـشكالت  حـل  و بررسـى  منظـور  به تبصره 

 زيـر  افـراد  از متـشكل  و نظـارت  ستاد نظر زير استان هر در درمان بر نظارت كميسيون
  .شود مى تشكيل
  .استان درمان و بهداشت اى منطقه سازمان مديرعامل ـ
  .استان امور اجتماعى و كار مديركل ـ
  .استان اجتماعى  تأمين سازمان مديركل ـ
  .سازمان درمانى نماينده ـ
 معرفـى  يـا  كـار  اسالمى شوراهاى انتخاب به اجتماعى    تأمين شدگان بيمه نماينده ـ
  .استان امور اجتماعى و كار كل اداره

نامه و     مديره و مديرعامل سازمان مسوول اجراى مفاد اين آيين         هيأترئيس  ـ  8ماده  
باشد، به منظور تحقـق كامـل تعهـدات      مديره سازمان مىهيأتمصوبات ستاد نظارت و   

نامه و نظـارت بـر اجـراى آن موظـف اسـت حـوزه معاونـت درمـان                     مقرر در اين آيين   
سازمان ايجاد و فـردى را بـه سـمت معـاون             را در تشكيالت     اجتماعى    تأمينمشمولين  

حـدود وظـايف و     .  منـصوب نمايـد    اجتماعى    تأمينمديرعامل در امور درمان مشمولين      
 مديره سازمان تعيين    هيأتاختيارات و همچنين تشكيالت مورد نياز اين معاونت توسط          

ضـمناً رؤسـاى    . و تدوين و پس از تصويب ستاد نظارت جهت اجرا ابالغ خواهد شـد             
حدهاى درمانى و بيمارستانهاى تحت مالكيت و استيجارى سازمان به پيشنهاد معـاون             وا

 و حكـم مـسوولين وزارت       تأييـد  با   اجتماعى    تأمينمديرعامل در امور درمان مشمولين      
  .بهداشت، درمان و آموزش پزشكى منصوب خواهند شد

 فصل سوم ـ منابع مالى  

  :از عبارتند نامه آيين اين 2 ماده در مقرر تعهدات انجام براى مالى منابع ـ9 ماده
  .اجتماعى  تأمين قانون 29 ماده در مذكور بيمه حق محاسبه مأخذ از% 9 ـ الف
  .اجتماعى  تأمين شدگان غيربيمه به خدمات ارايه از ناشى درآمدهاى ـ ب
  .درمان ذخيره ـ ج
  .درمان امور براى حقوقى يا و حقيقى اشخاص هداياى و كمك ـ د
 تعهدات انجام نحوه ـ مچهار فصل  
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  :گيرد مى انجام صورت دو به نامه آيين اين 2 ماده موضوع درمانى تعهدات ـ10 ماده
 و مالكيـت  تحـت  درمـانى  امكانـات  كليـه  از اسـتفاده  بـا  مـستقيم  درمـان  روش ـ الف

 بهداشـتى  مراكز همچنين و پزشكى آموزش و درمان بهداشت، وزارت و سازمان استيجارى
  .قرارداد طرف دولتى ارگانهاى و نهادها ،ها سازمان ،ها  هوزارتخان رستانىبيما و درمانى
 پزشـكى  گروههـاى  پزشكان، خدمات خريد طريق از غيرمستقيم درمانى روش ـ ب

  .خصوصى بخش بيمارستانهاى
 استفاده مستقيم درمان روش امكانات از كه اجتماعى    تأمين مشمول بيماران ـ1تبصره  

 بخـش  بـه  مقـرره  ضـوابط  طبـق  سـازمان  معرفـى  بـا  كـه  مولينىمش همچنين و كنند مى
 معـاف  درمـانى  هزينـه  هرگونـه  پرداخـت  از نمايند مى مراجعه قرارداد طرف خصوصى
  .بود خواهند

 قرارداد طرف خصوصى بخش به رأساً كه اجتماعى    تأمين مشمول بيماران ـ2تبصره  
   1.باشند مى فرانشيز پرداخت به موظف نمايند مى مراجعه

 بخـش  بـه  اورژانس طور به كه اجتماعى    تأمين مشمولين درمان هزينه كل ـ3بصره  ت

                                                 
 مـاده ) د (بنـد  طبـق : دارد مـي  مقرر اداري تعدال ديوان عمومي هيأت 25/5/1383 مورخ 205 شماره دادنامه ـ1

 مـصوب  اجتمـاعى  تـأمين  قانون 3 ماده )ب و الف( بندهاى اجراى به اجتماعى تأمين سازمان الزام قانون واحده
 پـذيرش  بـه  نـسبت  مكلفنـد  پزشـكى  آموزش و درمان بهداشت، وزارت به وابسته درمانى واحدهاى كليه 1368
 تـأمين  سـازمان  از ب مصو ىها تعرفه براساس را شده انجام ىها هزينه و اقدام اجتماعى تأمين شده بيمه بيماران

 خـصوصى  بخش پزشكى خدمات از استفاده جواز و مذكور بند در مقرر تكليف به نظر .نمايند دريافت اجتماعى
 ىهـا  عرفـه ت براسـاس  مربـوط  ىهـا  هزينه پرداخت به اجتماعى تأمين سازمان الزام و آنها با قرارداد عقد طريق از

 الذكر فوق قانون اجرايى نامه آيين10 ماده 2 تبصره .پزشكى آموزش و درمان .بهداشت وزارت عمل مورد مصوب
 موظف نمايند مى مراجعه قرارداد طرف خصوصى بخش به رأساً كه اجتماعى تأمين مشمول بيماران داشته مقرر كه
 عمومي هيأت 1386/ 8/7 مورخ 502 شماره دادنامه مچنينه ندارد، قانون با مغايرتى باشند مى فرانشيز پرداخت به

 مقـرر  اجتمـاعى  تـأمين  سازمان16/12/1377 مورخ 1956/1100 بخشنامه ابطال درخصوص اداري، عدالت ديوان
 متفرقه خسارتهاى پرداخت به درمانى گر بيمه سازمانهاى الزام قانون واحده ماده حسب اوال اينكه به نظر دارد مي

 بيمه بيماران درمانى ىها هزينه پرداخت به موظف قانون تصويب تاريخ از گر بيمه سازمانهاى16/7/1385 مصوب
 17 مـاده  طبـق  ثانيـاً  .باشـند  مى خيريه و خصوصى دولتى، از اعم مختلف بخشهاى در دولتى تعرفه ميزان به شده
 مراكـز  و ودرمـانى  بهداشتى زمراك بيمارستانها، كليه 3/8/1373مصوب كشور درمانى خدمات همگانى بيمه قانون

 پزشـكى  ومراقبتهاى خدمات انجام و ارائه و شدگان بيمه مداواى و پذيرش به موظف كشور پزشكان و تشخيص
 26/12/1377 مـورخ 19561/1100شـماره  بخـشنامه  عليهـذا  .هـستند  قـانون  ايـن  مقررات و ضوابط براساس الزم

 مراكـز  به مراجعه به ملزم پزشكى خدمات دريافت جهت ار شدگان بيمه كه جهت اين از اجتماعى تأمين سازمان
 قانون 19 ماده يك بند استناد به و است اختيارات حدود از خارج و قانون خالف نمايد، مي سازمان قرارداد طرف
 .گردد مى ابطال 1385 مصوب ادارى عدالت ديوان
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 عـالى  شـوراى  ضـوابط  طبـق  بـودن  اورژانس تأييد از پس نمايند مى مراجعه خصوصى
  .باشد مى سازمان عهده به اجتماعى  تأمين

 پزشـكى  عـالى  شـوراى  تأييـد  با كه صورتى در اجتماعى    تأمين مشمولين ـ4تبصره  
 مثبتـه،  اسناد ارايه و مراجعه از پس شوند اعزام خارجى كشورهاى به درمان جامان براى
 سـازمان  توسـط  پزشـكى  عـالى  شـوراى  ارزى مصوبه براساس مربوط ريالى ىها    ههزين

  .شد خواهد پرداخت
 مؤسـسات  و پزشـكان  بـا  خـدمت  قرارداد عقد براى است مكلف سازمان ـ11 ماده
 پزشـكى  اسـناد  و مدارك بررسى همچنين و خصوصى و دولتى بخش تشخيص درمانى

 و اسـتانها  و تهـران  در پزشـكى  اسـناد  بـه  رسـيدگى  دفـاتر  اجتمـاعى     تـأمين  مشمولين
  .نمايند ايجاد باشد، نياز كه شهرستانهايى

 آمـوزش  و درمـان  بهداشـت،  وزارت بـه  وابـسته  درمـانى  واحدهاى كليه ـ12 ماده
 و پذيرفتـه  وجهـى  دريافـت  بـدون  را اجتمـاعى     تـأمين  مشمول بيماران مكلفند پزشكى

 از مثبتـه  مدارك و اسناد ارايه با خود رسمى ىها    هتعرف براساس را شده انجام ىها    ههزين
  .دارند دريافت سازمان

ـ   و درمـان  بهداشـت،  وزارت درمـانى  واحدهاى عملكرد به توجه با سازمان تبصره 
 مبلغـى  مقاطعى در تواند  مى اجتماعى    تأمين مشمولين درمان با رابطه در پزشكى آموزش

 محـل  از و پرداخـت  ذيـربط  درمـانى  واحـدهاى  وجـه  در الحـساب  علـي  صورت به را
 از مـاه  سـه  مـدت  ظـرف  حداكثر موظفند واحدها قبيل اين. نمايد تصفيه آنان مطالبات
 اقـدام  قطعـى  حـساب  تـصفيه  و هزينـه  مثبتـه  اسناد ارايه به نسبت وجه دريافت تاريخ
  .نمايند

 آينـده  در كـه  بيمارسـتانهايى  و سـازمان  موجـود  آموزشى واحدهاى كليه ـ13 ماده
 و درمـان  بهداشـت،  وزارت آموزشى ريزى برنامه براساس شوند مى آموزشى توان داراى

 نامـه  آيين اين رعايت و اجتماعى    تأمين مشمولين پذيرش در اولويت با پزشكى آموزش
  .داد خواهند ادامه خود آموزشى خدمات به
 مالى و ادارى مقررات ـ مپنج فصل  

 همه را نامه آيين اين» 2 «ماده در مقرر تعهدات هزينه است مكلف سازمان ـ14 ماده
 در درمان ذخيره و اجتماعى    تأمين قانون 29 ماده براساس درمان سهم عنوان تحت ساله
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  .نمايد منظور خود بودجه
 واحـدهاى  هزينه كل است مكلف سازمان مديرعامل و مديره هيأت رئيس ـ15 ماده
 بـا  رابطـه  در مـستقيم  درمان هزينه همچنين و سازمان مالكيت تحت بيمارستانى و درمانى

 طـرف  خـصوصى  بخـش  بـا  غيرمـستقيم  درمـان  هزينـه  و قرارداد طرف دولتى واحدهاى
 تـأمين  مـشمولين  درمـان  بودجه قالب در 14 ماده موضوع درمان سهم مأخذ به را قرارداد

  .نمايد ارايه نظارت ستاد به تصويب و سازمان مديره هيأت به أييدت جهت تهيه، اجتماعى 
 واحـدهاى  از هريـك  بودجـه  سـازمان  مـديرعامل  و مـديره  هيـأت  رئيس ـ16 ماده
 طبـق  مكلفنـد  درمـانى  واحـدهاى  نمود خواهد ابالغ اجرايى ضوابط با همراه را درمانى
  .نمايند عمل ابالغى ضوابط و بودجه

 شاغل مستخدمين از دسته آن شغلى مزاياى و حقوق ستا مكلف سازمان ـ17 ماده
 و باشـند  مـى  سازمان استخدامى نامه آيين تابع كه را خود به متعلق درمانى ىها    هشبك در

 تطبيق است جارى خود كاركنان براى كه ضوابطى با را دارند سازمانى تشكيالت رديف
  .درآورد اجرا مرحله به 1369 سال اول از و

 تـشكيالت  رديف داراى مستخدمين مزاياى و حقوق است موظف انسازم ـ1تبصره  
 متعلـق  درمـانى  ىها    هشبك در كه مادامى را سازمان استخدامى نامه آيين غيرتابع سازمانى

 تفـاوت  صـورت  بـه  و داده قرار تطبيق مورد كاركنان ساير با باشند مى شاغل سازمان به
  .نمايد پرداخت تطبيق

 طبق درمانى واحدهاى در شاغل كاركنان به كار اضافه دهالعا فوق پرداخت ـ2تبصره  
 براسـاس  غيرمـستمر  مزايـاى  سـاير  پرداخـت  همچنـين  و سـازمان  استخدامى نامه آيين

  .بود خواهد سازمان كاركنان مانند فعلى مقررات
 بـه  مـأمور  مـستخدمين  مزاياى و حقوق پرداخت مورد در الزم تصميمات ـ18 ماده

  .شد خواهد اتخاذ اجتماعى تأمين عالى شوراى در اعم طور
 و امـوال  جمـع  صـاحب  عنـوان  تحـت  درمانى واحدهاى در سازمان امين ـ19 ماده
 بهداشـت،  وزارت مقام تأييد و سازمان مديرعامل پيشنهاد و انتخاب با امورمالى مسوول
 و درمـانى  واحـد  رياسـت  نظر زير و منصوب سازمان حكم با پزشكى آموزش و درمان
 و نمـوده  وظيفـه  انجام مقرر ضوابط براساس و سازمان امورمالى كل ارهاد نظارت تحت
  :است زير شرح به آن وظايف اهم



  

  
   602  مجموعه كامل قوانين و مقررات تأمين اجتماعي     

  

  .درمانى واحد امورمالى اداره ـ1
  .اموال حساب اموال، نگهدارى و حفظ ـ2
  .مالى دفاتر اسناد حفظ ـ3
  . حسابها نگهدارى دستورالعمل طبق حسابها تنظيم و نگهدارى ـ4
  .ها دارايى ساير و بهادار اوراق ،ها  هسپرد ،ها  هنقدين وجوه حويلت و نگهدارى ـ5
  .آنها سالمت و صحت احراز و خريدها كليه بر نظارت ـ6
  .سرپرستى تحت جمعى ابواب انتقال و انتصاب پيشنهاد ـ7
  .اعتبارات كنترل و ابالغى مصوب بودجه طبقها  ههزين پرداخت و انجام ـ8
 ترازنامـه  تهيـه  همچنـين  و سازمان به ماهانه صورتحساب موقع به ارسال و تهيه ـ9
  .مالى سال پايان

 صـادره  دسـتورالعملهاى  طبق مربوط واحد ساليانه بودجه موقع به تنظيم و تهيه ـ10
  .سازمان
 طريـق  از درآمـد  و پرداخـت  حـساب  از اعـم  الزم بـانكى  حسابهاى كليه ـ20 ماده
  .شد خواهد افتتاح سازمان مالى نامه آيين طبق و سازمان
 با يكى امضا دو با حداقل پرداخت بانكى حسابهاى از صادره چكهاى كليه ـ21 ماده
 و بيمارسـتان  رئيس امضاى اتفاق به امورمالى رئيس و اموال جمع صاحب ثابت امضاى

  .بود خواهد پرداخت قابل نمود خواهد تعيين بيمارستان رئيس كه كسى امضاى يا
 دسـتورالعمل  اسـت  مكلـف  سـازمان  مـديرعامل  و مـديره  هيـأت  رئـيس  ـ22 ماده
 هماهنگ را گردان تنخواه پرداخت نحوه و غيرمستقيم و مستقيم درمان حساب نگهدارى

  .نمايد ابالغ و تهيه نامه آيين اين تصويب تاريخ از  ماه يك ظرف سازمان، مالى سيستم با
 دهاىواحـ  امورمـالى  مسوول و اموال جمع صاحب اجرايى وظايف شرح ـ23 ماده
 تأييـد  از پـس  نامـه  آيـين  ايـن  19 مـاده  به توجه با سرپرستى تحت واحدهاى و درمانى
 توسـط  اجتماعى    تأمين مشمولين درمان بر نظارت ستاد تصويب و سازمان مديره هيأت

  .شد خواهد ابالغ سازمان
 عنـوان  تحـت  برداشـتى  غيرقابـل  جداگانـه  حـساب  است مكلف سازمان ـ24 ماده
 هر در اجتماعى    تأمين شدگان غيربيمه به درمانى خدمات ارايه از حاصله درآمد حساب

 پايـان  در مربوط دستورالعمل طبق مذكور حسابهاى مانده و افتتاح درمانى مراكز از يك
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 شدگان غيربيمه درمان از حاصله درآمد عنوان تحت اختصاصى متمركز حساب به هرماه
  .شد خواهد منتقل گردد مى مفتوح سازمان عامل بانك در كه

 شـدگان  غيربيمـه  درمـان  از حاصـله  درآمـد  حـساب  در متمركز وجوه ـ25 ماده
 تجهيز و توسعه و نگهدارى و تعمير و ساخت منظور به نامه آيين اين 24 ماده موضوع

 خواهـد  قـرار  مـصرف  مـورد  اسـتيجارى  و مالكيت تحت ىها    هدرمانگا و بيمارستانها
  .گرفت

 مانـده  همچنـين  و شـدگان  غيربيمه درمان از لهحاص درآمد حساب مانده ـ26 ماده
 ميـزان  بـه  درمان سهم و مصوب درمان سهم التفاوت مابه و مصوب درمان سهم حساب
 ذخيره حساب عنوان تحت حسابى در سازمان ترازنامه در مالى هرسال پايان در وصولى
 مفـاد  با هرابط در سازمان تشخيص به آتى سالهاى يا و بعد مالى سال در و منظور درمان
 خريـد  و درمانگاههـا  و بيمارسـتانها  توسـعه  و تجهيز و ساخت و نامه آيين اين» 2 «ماده
 اتخـاذ  شـد،  خواهـد  مـصرف  درمانگاههـا  و بيمارسـتانها  سـاخت  براى نياز مورد زمين

  است اجتماعى  تأمين عالى شوراى با حساب اين در ديگر تصميم هرگونه
ـ   حـسب  وصـولى  ميـزان  بـه  درمـان  سهم با بمصو درمان سهم التفاوت مابه تبصره 

 تعيـين  سازمان ترازنامه تهيه هنگام به يا و اجتماعى    تأمين عالى شوراى تصويب با مورد
  .گرديد خواهد
 محـل  از مالكيـت  تحت درمانى واحدهاى جهت ساختمان و زمين خريد ـ27 ماده

   1.باشد مى سازمان مقررات طبق مصوب بودجه حد تا درمان سهم
 طبـق  وسايل اين تحويل يا و اورتز و پروتز به مربوط ىها    ههزين پرداخت ـ28 ماده
  .رسيد خواهد نظارت ستاد تصويب به سازمان پيشنهاد با كه بود خواهد ضوابطى

ـ  ) اسـتيجارى  و ملكـى  (مـستقيم  درمان سيستم در تجويزكننده درمانى واحد تبصره 

                                                 
 امـوال  تواننـد  مـى  دولتى شركتهاى و ولتىد مؤسسات و ها وزارتخانه« دارد مي مقرر محاسبات قانون 110 ماده ـ1

 و ومؤسـسات  دولتـى  شـركتهاى  و دولتـى  مؤسـسات  و ها وزارتخانه ساير اختيار در امانى طور به را خود منقول
 و دولتـى  شـركتهاى  و دولتـى  مؤسـسات  و هـا  وزارتخانـه  صورت اين در .دهند قرار غيردولتى عمومى نهادهاى
 امـانى  امـوال  بـه  نـسبت  مالكانه تصرفات حق اينكه بدون گيرنده تحويل غيردولتى عمومى نهادهاى و مؤسسات

 مزبور اموال فهرست بايد و بود خواهند اموال اين حساب نگهدارى و حراست و حفظ مسئول باشند داشته مذكور
 يـا  و دولتـى  مؤسـسه  يا وزارتخانه به نياز رفع از پس را اموال عين و ارسال دارائى و اقتصادى امور وزارت به را

 ».دهند اطالع دارائى و اموراقتصادى وزارت به را مراتب و اعاده ذيربط دولتى شركت
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 خـود  منطقـه  بيمـاران  بـه  يلوسـا  اين وجه پرداخت يا تحويل به مكلف مورد برحسب
  .باشند مى

 مقررات نشده ابالغ و تصويب سازمان جديد معامالت نامه آيين كه مادامى ـ29 ماده
 نظـر  از درمانى واحدهاى لكن. بود خواهد عمل قابل مالكيت تحت درمانى مراكز فعلى

  .باشند مى سازمان مالى نامه آيين تابع مالى مقررات
 مكلـف  سـازمان  اسـتيجارى  و مالكيـت  تحت درمانى مراكز و بيمارستانها ـ30 ماده
 و اثاثيـه  خريـد  يـا  پرسـنل  اسـتخدام  از اعـم  خـود  نيازهاى كليه تأمين به نسبت هستند

 از صـادره  دسـتورالعملهاى  و ابالغـى  مصوب بودجه براساس غيره و درمانى تجهيزات
  .نمايند اقدام رأساً سازمان

 مقررات ساير ـ ششم فصل  

 سازمان مالكيت تحت واحدهاى دارويى اقالم و پزشكى تجهيزات چهچنان ـ31 ماده
 تـأمين  پزشـكى  آمـوزش  و درمـان  بهداشت، وزارت واحدهاى نظير فعلى روش در كه
 رعايـت  با داخلى منابع از رأساً تواند  مى سازمان ننمايد را واحدها نياز تكافوى. گردد مى
  .يدنما تأمين خارج از اجتماعى تأمين قانون 110 ماده

 تحـت  درمـانى  واحـدهاى  در... و پـركيس  و خودكفايى درمانى طرحهاى ـ32 ماده
 تـأمين  مـشمولين  بـه  بهتـر  هرچـه  خدمات ارايه منظور به سازمان استيجارى و مالكيت

 گذاشـته  اجـرا  مـورد  به مربوط دستورالعملهاى برحسب نظارت ستاد نظر زير اجتماعى  
 درمـانى  واحـدهاى  مـصوب  بودجـه  از هاطرح اين اجراى از ناشى هزينه و شد خواهد
  .گردد مى تأمين

 اجتمـاعى     تـأمين  مـشمولين  بيمـاران  ارشـاد  منظور به است ملزم سازمان ـ33 ماده
  .آورد وجود به را خود درمانى مراكز بين در بيماران ارجاع سيستم
 و 61 مـواد  بهتر و سريعتر هرچه اجراى درخصوص است متعهد سازمان ـ34 ماده

  .دارد معمول را اجرايى اقدامات و ريزى برنامه اجتماعى  تأمين قانون 88
 و درمـان  بهداشـت،  امـور اجتمـاعى    و كـار  وزارتـين  همكارى با سازمان ـ35 ماده
 بهداشـت  ىهـا     هشـبك  تأمين و توسعه به نسبت كارفرمايان مشاركت و پزشكى آموزش
  .نمايد مي اقدام كارگرى
 شـهرهايى  اسـتثناى  بـه  (سازمان استيجارى و مالكيت تحت درمانى مراكز ـ36 ماده
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 دارابـودن  صـورت  در تواننـد  مـى ) است فرد به منحصر بيمارستانهاى داراى سازمان كه
 تبـصره  رعايت با و اجتماعى    تأمين مشمولين پذيرش اولويت رعايت با و الزم امكانات

 درمـانى  ىهـا   ههزينـ  اخـذ  قبـال  در را متقاضـى  بيماران ساير نامه آيين اين» 3 «ماده يك
  .بپذيرد مصوب ىها  هتعرف براساس

ـ   متقاضى بيماران ماده اين همچنين و» 3 «ماده» 3 «تبصره با رابطه در چنانچه تبصره 
 پيـشنهاد  بنابـه  باشـند  درمـانى  ىهـا     هبيمـ  ساير يا و دولت درمانى خدمات شدگان بيمه

 تواننـد  مى مانىدر واحدهاى اينگونه نظارت ستاد تصويب و درمانى واحدهاى مديريت
 اقـدام  آنهـا  بيمـاران  پـذيرش  بـه  نسبت ذيربط مؤسسات با منعقده قراردادهاى براساس
 ىهـا     هتعرفـ  براساس و قرارداد در مقرر ضوابط طبق بيماران نوع اين درمان هزينه نمايد

  .شد خواهد واريز درآمد برداشت غيرقابل حساب به عيناً و وصول مصوب
 آموزش و درمان بهداشت، وزارت درمانى بهداشتى راكزم كه محلهايى در ـ37 ماده
 به قادر اجتماعى  تأمين شدگان بيمه به سرپايى درمانى خدمات ارايه موارد در پزشكى

 پيشنهاد به بنا شده ارايه خدمات پرداخت نحوه نيستند صورتحساب تدوين و تهيه
 چهارچوب در نظارت ستاد تصويب از پس پزشكى آموزش و درمان بهداشت، معاونت

  .شد خواهد تعيين ثابت تعرفه صورت به مصوب ىها  هتعرف
 درمانى و بهداشتى نيازهاى پزشكى آموزش و درمان بهداشت، وزارت ـ38 ماده
 ابزار و لوازم دارو، قبيل از بهداشت ىها  هخان و استيجارى و مالكيت تحت مراكز

 رابطه اين در نياز مورد ارز ينهمچن و را آنها نظاير و پرتونگارى آزمايشگاهى، پزشكى،
 اختيار در و تأمين پزشكى آموزش و درمان بهداشت، وزارت مراكز ساير همانند را

  .دهد قرار سازمان
 به سازمان الزام قانون واحده ماده يك تبصره موجب به نامه آيين اين ـ39 ماده
 15 (ماده 39 و فصل 6 در اجتماعى  تأمين قانون» 3 «ماده ب و الف بندهاى اجراى
  .رسيد تصويب به ماه ارديبهشت در) تبصره

  13691/ 26/6 مصوب بيكارى بيمه قانون اجرايى نامه آيين ـ9
امـور   و كـار  وزارت پيـشنهاد  بنابـه  12/10/1369 مـورخ  جلـسه  در وزيـران  هيأت

                                                 
  .2/11/1369 مورخ 13371 شماره رسمى روزنامه از نقل ـ1
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 مـصوب  بيكـارى  بيمـه  قـانون ) 14(ماده استناد به و اجتماعى    تأمين سازمان و اجتماعى
  :نمود تصويب زير شرح به را مزبور قانون اجرايى نامه آيين 26/6/1369

 قـانون  اختـصاراً  نامـه  آيـين  ايـن  در 26/6/1369 مصوب بيكارى بيمه قانون ـ1 ماده
  .شود مى ناميده

 و صــنعتى (توليــدى مؤســسات كارگاههــا، كارفرمايــان و مــديران كليــه ـــ2 مــاده
 كـه  اجتمـاعى     تـأمين  قانون ولمشم كاركنان داراى خدماتى و فنى خدمات ،)كشاورزى

 نامـه  آيـين  ايـن  مقـررات  اجـراى  بـه  موظـف  هـستند  كشاورزى كار يا كار قوانين تابع
  .باشند مى

 بيكـار  اراده و ميـل  بـدون  كـه  است اى شده بيمه نامه آيين اين نظر از بيكار ـ3 ماده
 بـه  ىبيكـار  وقـوع  تـاريخ  و اراده و ميل بدون بيكارى تشخيص. باشد كار آماده و شده
  .است محل امور اجتماعى و كار واحد عهده

 بـه  آالت ماشـين  و كارگـاه  جابجـايى  توليـد،  خط بازسازى يا تغيير هرگونه ـ4 ماده
 و اقتـصادى  ىهـا  سياسـت  راسـتاى  در كـه  توليد كردن بهينه و وابستگى كاهش منظور

 در گيـرى   تـصميم  و گردد مى تلقى اقتصادى ساختار تغيير گيرد صورت دولت اجتماعى
» الـف  «بند چارچوب در و شده شناخته بيكار موقتاً كه ها كارگاه قبيل اين كاركنان مورد
 كـار  عالى شوراى عهده به نمود، خواهند استفاده بيكارى بيمه مقررى از قانون) 7 (ماده
  .باشد مى

 تغييـر  طـرح  موظفنـد  مـاده  ايـن  موضوع هاى كارگاه كارفرمايان و مديران ـ1تبصره  
 در تابعـه  واحـدهاى  (ذيـربط  وزارتخانـه  تصويب به كه را خود واحد صادىاقت ساختار
 كاركنـان  اسـامى  فهرسـت  و الزم تعهدات كتبى، تقاضاى با همراه است، رسيده) استانها
 بيمـه  مقـررى  از اسـتفاده  زمـان  مـدت  ذكر با شد خواهند بيكار موقتاً كه طرح مشمول
 توسـط  طـرح  تأييـد  از پس و نمايند تسليم محل امور اجتماعى   و كار واحد به بيكارى
  .كنند اقدام آن اجراى به نسبت كار عالى شوراى

 از پـس  روز)15 (ظـرف  حـداكثر  مكلفنـد  امور اجتماعى  و كار واحدهاى ـ2تبصره  
 جهـت  كـار  بازرسـى  گزارش با همراه را مربوط مدارك كتبى، تقاضاى و طرح دريافت
  .نمايند ارسال كار عالى شوراى به تصميم اتخاذ

 اعالم را خود تصميم مربوط مدارك دريافت از پس  ماه  يك ظرف كار عالى شوراى
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  .نمود خواهد
 بيكـارى  بيمـه  حـق  مكلفنـد  ها    هپروژ مجريان و كارفرمايان و مديران كليه  ـ5 ماده
 بـه  6/5/1369 تـاريخ  از ،اجتمـاعى     تأمين قانون در مذكور ترتيب به را قانون مشمولين

  .نمايند پرداخت اجتماعى  أمينت سازمان مربوط شعب
  .باشد مى شده بيمه مزد بيكارى، بيمه حق پرداخت مبناى  ـ1تبصره 
 طبـق  بيكـارى  بيمـه  حـق  دريافت با است مكلف اجتماعى    تأمين سازمان  ـ2تبصره  

 بيكار نامه آيين اين مقررات به توجه با كه شدگانى بيمه به اجتماعى    تأمين قانون ضوابط
 بيمـه  مقـررى  شـوند،  مى معرفى امور اجتماعى  و كار واحدهاى طريق از و شده شناخته
  .نمايد پرداخت بيكارى
 سـيل،  قبيـل  از غيرمترقبـه  و قهريه حوادث بروز علت به كه شدگانى بيمه  ـ6 ماده
 بيمـه  حـق  پرداخت سابقه كه صورتى در شوند، مى بيكار... و سوزى آتش جنگ، زلزله،
 بيمه حق پرداخت سابقه ماه)6 (داراى كه مشمولينى با مطابق باشد، ماه )6 (از كمتر آنان
  .نمود خواهند استفاده بيكارى بيمه مقررى از باشند مى

 تقاضـاى  فـرم  بيكـارى  تـاريخ  از روز)30 (ظـرف  اسـت  موظف شده بيمه  ـ7 ماده
 ارايـه  محـل  امـور اجتمـاعى    و كار واحد به و تكميل را بيكارى بيمه مقررى از استفاده
  .نمايد

 امكـان  بيكـارى  از بعـد  روز)30 (زمـانى  فاصله در بيكار شده بيمه چنانچه  ـ1تبصره  
 تقاضـاى  ارسـال  يـا  ارايـه  و امـور اجتمـاعى    و كار واحد به بيكارى اعالم يا و مراجعه
 فرصـت  بيكـارى  وقـوع  تـاريخ  از ماه)3 (تا نكند پيدا را بيكارى بيمه مقررى از استفاده
امـور   و كـار  واحـد  بـه  كتبى تقاضاى با همراه موجه، ذرع بر مبنى را خود مدارك دارد

 هيـأت  كه صورتى در. نمايد ارايه اختالف حل هيأت در طرح منظور به محل اجتماعى
 خواهـد  اعالم را مراتب دهد تشخيص موجه را متقاضى عذر مربوط استان اختالف حل
  .نمود

 بيكـارى  بيمـه  مقـررى  زا اسـتفاده  تقاضـاى  ارايه تاريخ از بيكار شده بيمه  ـ2تبصره  
 موظف و است نموده اعالم آن مشابه يا و تخصصى كار به اشتغال براى را خود آمادگى
 در گـردد  مى تعيين امور اجتماعى  و كار واحد توسط كه معينى زمانهاى فاصله در است
  .نمايد امضا را مربوط دفاتر و يافته حضور محل امور اجتماعى و كار اداره
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 پـس  روز)30 (مدت ظرف حداكثر موظفند امور اجتماعى  و كار ىواحدها  ـ8 ماده
 بـودن  غيـرارادى  بـه  نـسبت  ،)نامه آيين اين 7 ماده موضوع (شده تكميل مدارك اخذ از

 تـأمين  سـازمان  بـه  كتبـاً  را وى تأييـد  صـورت  در و نمـوده  اظهارنظر متقاضى بيكارى
 ظـرف  مكلفنـد  مـاعى اجت تـأمين  سـازمان  اجرايـى  واحـدهاى . نمايند معرفى اجتماعى  
» الف «بند در مندرج شرايط احراز به نسبت بيكار، فرد نامه معرفى ثبت از پس روز)10(

 مقـررى  برقـرارى  بـه  نـسبت  بيكارى بيمه مقررى آن متعاقب و اظهارنظر قانون) 6(ماده
  .نمايند برقرار را وى بيكارى بيمه

 كـار  واحدهاى معرفى با بيكارى بيمه مقررى دريافت زمان در كه بيكارانى  ـ9 ماده
 از كمتر آن مزاياى و حقوق ميزان كه شوند گمارده مشاغلى يا شغل به امور اجتماعى  و

 مقـررى  ميـزان  تا دريافتى مزاياى و حقوق التفاوت مابه باشد، بيكارى بيمه مقررى ميزان
 در. شـد  خواهـد  پرداخـت  آنـان  بـه  اجتماعى    تأمين سازمان توسط متعلقه بيكارى بيمه
 و كـار  واحـد  توسـط  وى مزاياى و حقوق ميزان و بيكار شده بيمه اشتغال موارد نگونهاي

 اعـالم  بيكارى، بيمه مقررى كننده پرداخت اجتماعى    تأمين شعبه به محل امور اجتماعى 
  .شد خواهد
 و سـن  سـال ) 55 (داراى بگيـران  مقـررى  به بيكارى بيمه مقررى پرداخت  ـ10 ماده
 قانون) 7 (ماده» الف «بند رعايت بدون آنان، كار به اشتغال نامكا عدم صورت در بيشتر

  .يابد  مىادامه اجتماعى  تأمين قانون) 76 (ماده موضوع بازنشستگى سن به رسيدن تا
 خدمت به بيكارى بيمه مقررى از استفاده حين در كه شدگانى بيمه مقررى  ـ11 ماده
 پايان از پس و گردد مى قطع باشندن متأهل كه صورتى در گردند مى اعزام عمومى وظيفه
 امـور اجتمـاعى    و كـار  واحـد  معرفى با اشتغال، عدم صورت در عمومى وظيفه خدمت
  .شد خواهد برقرار آنان مقررى استحقاقى، مدت باقيمانده به نسبت مجدداً

 براسـاس  بيكـارى  بيمـه  مقررى از استفاده حين در كه كارگرانى مورد در  ـ12 ماده
 صـورت  در گردنـد  مـى  زنـدانى  يـا  بازداشت ذيصالح مراجع سوى زا شده صادر حكم
 نباشـند  متأهـل  كـه  آن بـر  مـشروط  آنـان،  مجرميـت  بر مبنى مذكور مراجع رأى صدور

 بـه  محكوميـت  دوره گذرانـدن  از پس و گردد مى متوقف بيكارى بيمه مقررى پرداخت
  .شد خواهد ربرقرا مجدداً امور اجتماعى و كار واحد معرفى با اشتغال، عدم شرط

 از اسـتفاده  شـرايط  حـائز  بيكـارى  بيمـه  مقـررى  كننـده  دريافت چنانچه  ـ13 ماده
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 و قطـع  وى بيكـارى  بيمه مقررى گردد كلى ازكارافتادگى يا و بازنشستگى ىها  مستمرى
  .گردد مى برقرار اجتماعى  تأمين قانون طبق مذكور ىها مستمرى

ـ  ـ  قـانون  موضـوع  حمايتهاى انجام مالك تبصره   دريافـت  ايـام  در اجتمـاعى   أمينت
 بيكـار  شـده  بيمه اشتغال زمان بيمه حق كسر مبناى مزاياى و حقوق بيكارى بيمه مقررى
  .بود خواهد
 افـراد  تعداد در بيكارى بيمه مقررى دريافت مدت طول در كه صورتى در  ـ14 ماده
» ب «بنـد  مقـررات  طبق وى مقررى ميزان شود، حاصل تغييراتى شده بيمه تكفل تحت
  .شد خواهد پرداخت و محاسبه قانون) 7 (ماده

 شـعبه  بـه  مثبتـه  مـدارك  ارايه با را خود عائله تعداد تغييرات است مكلف شده بيمه
  .دهد اطالع محل امور اجتماعى و كار واحد و مقررى كننده پرداخت

ـ  امـور   و كـار  وزارت عهـده  بـه  بيكار شده بيمه برادر و خواهر كفالت احراز تبصره 
  .بود خواهد تماعىاج

 است مكلف مجدد اشتغال صورت در بيكارى بيمه مقررى كننده دريافت  ـ15 ماده
  امـور اجتمـاعى    و كار واحد به را مراتب اشتغال تاريخ از روز)15 (مدت ظرف حداكثر

  .نمايد اعالم كتباً مقررى كننده پرداخت شعبه و
 كـه  را بگيرانـى  مقررى اتمشخص مكلفند امور اجتماعى  و كار واحدهاى  ـ16 ماده

 شـغل  قبـول  يـا  و سـوادآموزى  يـا  كـارآموزى  ىها    هدور در شركت از موجه عذر بدون
 سـازمان  به امتناع، تاريخ ذكر با نمايند، مى خوددارى پيشنهادى مشابه شغل يا تخصصى

  .نمايند اعالم اجتماعى  تأمين
 تاريخ از را افراد يلقب اين بيكارى بيمه مقررى است موظف اجتماعى    تأمين سازمان

  .نمايد قطع امتناع،
 اشتغال از اطالع صورت در است مكلف محل امور اجتماعى  و كار واحد  ـ17 ماده

 از پـس  و نمـوده  بررسى فوراً نمايد، مي دريافت بيكارى بيمه مقررى كه شده بيمه كار به
 قطـع  جهـت  مقـررى  كننده پرداخت شعبه به را مراتب مقررىبگير كار به اشتغال احراز

  .نمايد اعالم مقررى،
 بگيـر  مقـررى  كـار  بـه  اشـتغال  از انحاء از نحوى به اجتماعى    تأمين سازمان چنانچه

امـور   و واحـدكار  بـه  را مراتـب  شـده،  بيمـه  مقررى قطع ضمن است الزم گردد، مطلع
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  . نمايد اعالم محل اجتماعى
 تـأمين  انسـازم  توسـط  مقـررى  قطـع  به نسبت كارگر اعتراض صورت در ـ تبصره

. نمايـد  نظر اعالم و بررسى را مراتب است مكلف امور اجتماعى  و كار واحد ،اجتماعى  
  .است االجرا الزم و قطعى امور اجتماعى و كار واحد نظر

 كار به بالتكليفى ايام مزد دريافت با كه شدگانى بيمه بيكارى بيمه مقررى  ـ18 ماده
 را مزبور دوران در دريافتى مقررى مكلفند راداف قبيل اين و شود مى قطع گردند مى اعاده
 شـدگان  بيمـه  كارفرمايـان  و مـديران . نماينـد  مسترد اجتماعى    تأمين سازمان اعالم طبق

 كـار  بـه  اعـاده  مراتـب  مكلفنـد  امـور اجتمـاعى    و كـار  واحـدهاى  و ماده اين موضوع
  .دهند اطالع مقررى كننده پرداخت شعبه به كتباً را مقررىبگير
 ىهـا     هبيمـ  حـق  مكلفند ماده اين موضوع شدگان بيمه كارفرمايان و مديران ـ تبصره
 ايـام  بـه  مربوط بيكارى، بيمه قانون) 5 (ماده و اجتماعى    تأمين قانون) 28 (ماده موضوع

  .نمايند پرداخت اجتماعى  تأمين سازمان به مقرر ضوابط طبق را بالتكليفى
 از را مبـالغى  غيرالحـق  من عنوان هر تحت بيكار شده بيمه كه مواردى در  ـ19 ماده
 مـذكور  دريـافتى  وجـوه  بازپرداخت به ملزم باشد، نموده دريافت بيكارى بيمه صندوق
  .بود خواهد

 اجتماعى    تأمين قانون از ناشى اجرايى اختيارات از استفاده با اجتماعى    تأمين سازمان
  .نمايد مي اقدام ماده اين موضوع وجوه وصول به نسبت

 معرفى و تأمين به نسبت روز)30 (ظرف مكلفند اشتغال خدمات مراكز  ـ20 ماده
 نمايند اقدام شود مى اعالم آنان به كارفرمايان و مديران طرف از كه نياز مورد كار نيروى

 درخواست واحد به كتباً را مذكور نيروى تأمين امكان عدم مراتب اين صورت غير در و
  . دهند اطالع كننده

 كسب پروانه انحاء از نحوى به كه دولتى ىها سازمان و ها  هوزارتخان هكلي  ـ21 ماده
 و كشاورزى و صنعتى و توليدى واحدهاى تأسيس اجازه و اصولى موافقت و كار

 بيكارى بيمه مقررى كه را شدگانى بيمه موظفند نمايند، مى صادر را فنى خدمات
 مجوزهاى اخذ جهت جتماعىامور ا و كار واحدهاى معرفى براساس نمايند مى دريافت
  .دهند قرار اولويت در اصولى، موافقت و كار و كسب

ـ   و بيكـارى  بيمـه  قـانون  مزاياى از استفاده با كه بيكارى شدگان بيمه مقررى تبصره 
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 تـاريخ  از شـوند  مـى  اصولى موافقت يا و كار و كسب پروانه اخذ به موفق نامه آيين اين
  .گردد مى قطع امور اجتماعى و كار وزارت اعالم طبق كار و كسب و بردارى بهره آغاز

 تـاريخ  از قبـل  آنـان  بيكـارى  وقـوع  تـاريخ  كه شدگانى بيمه از دسته آن  ـ22 ماده
 قانون به مربوط دستورالعملهاى و مقررات و قانون مشمول حيث هر از باشد 6/5/1369

  .بود خواهند بيكارى بيمه آزمايشى دوره
 پرسنلى و ادارى ىها    ههزين جهت الزم اعتبار قانون،) 12 (ماده اجراى در  ـ23 ماده
 و بيكـارى  بيمـه  قانون اجراى در اجتماعى    تأمين سازمان و امور اجتماعى  و كار وزارت

امـور   و كـار  و پزشـكى  آمـوزش  و درمان بهداشت، وزراى توافق براساس نامه آيين اين
 مـصرف  بـه  و گـردد  مى يينتع بيكارى بيمه قانون از ناشى درآمدهاى محل از اجتماعى

  .رسد مي
 بيكـارى  بيمـه  آزمايـشى  قانون دوره اتمام تاريخ از نامه آيين اين مقررات  ـ24 ماده

  .است االجرا الزم) 6/5/1369(
  

  حبيبى حسن ـ جمهور رئيس اول معاون  
  

   13711/ 29/9 مصوب آور زيان و سخت كارهاى نامه آيين ـ10
  كار قانون 52 ماده موضوع

 فيزيكـى،  عوامـل  آنهـا  در كـه  اسـت  كارهـايى  آور زيـان  و سخت كارهاى  ـ1 ماده
 كـارگر  اشـتغال  اثر در كه بوده غيراستاندارد كار محيط بيولوژيكى و مكانيكى شيميايى،

 كـه  گـردد  مى ايجاد وى در) روانى و جسمى (طبيعى ظرفيتهاى از باالتر مراتب به تنشى
  .باشد مى آن از ناشى عوارض و شغلى بيمارى آن نتيجه

ـ   استفاده عدم يا نقص دليل به كار محيط شرايط و عوامل آن در كه كارهايى تبصره 
 نقـص  رفع با چنانچه باشد غيراستاندارد پيشگيرى موازين و مهندسى و فنى امكانات از
 جزء رسانيد مجاز و استاندارد حد به را عوامل اين بتوان فوق امكانات كارگيرى به يا و

  .گردد نمى محسوب آور زيان و سخت كارهاى

                                                 
 .4/3/1372 مورخ 14042 شماره رسمى روزنامه از نقل ـ1
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 اسـاس  بـراين . بـود  خواهـد  نامـه  آيين اين 18 ماده كميته عهده به امر اين تشخيص
  .بود خواهد آتى مواد شرح به آور زيان و سخت كارهاى
 نمايـد  مـي  ايجـاب  كـه  االرضى سطح يا االرضى تحت از اعم معادن در كار  ـ2 ماده
  .بپردازند استخراج به سرپوشيده راهروهاى و تونلها در كارگران

ـ   حمـل  كـار،  سـطح  از مـواد  ساختن منفجر يا جداكردن شامل استخراج كار تبصره 
 طـور  بـه  و معـدن  داخـل  در برق و آب تأسيسات اداره انفجار، به مربوط عمليات مواد
 ىهـا     هميلـ  يا راهروها تونلها، در كارگر نمايد ايجاب كه نظارتى و مباشرت هرگونه كلى
  .باشد مى نمايد، ظيفهو انجام معدن

 مخـازن  در كـار  و زيرزمينـى  تونلهـاى  و آبها فاضل و چاهها و قنوات حفر  ـ3 ماده
  .سربسته
 در مـستمر  كـار  و كـار  بـه  مشغول ىها    هكور از مذاب مواد حمل و تخليه  ـ4 ماده
 آور زيـان  بخـارات  يا حرارت مستقيم معرض در كه نحوى به ذوب ىها    هكور مجاورت
  .باشد كوره از متصاعد
 دبـاغى،  كارگاههـاى  در توليـد  امـر  در مستمراً و مستقيماً كه كارگرانى كار  ـ5 ماده

 آورى، جمـع  گنـدابروها،  در مـستمر  كار و دارند اشتغال كنى پاك روده و ساالمبورسازى
  .شهرى زباله دفن و حمل

 كـود  انبـاركردن  و انتقـال  و آورى جمـع  امـر  بـه  مـستمراً  كه كارگرانى كار  ـ6 ماده
 طيـور  و دامـدارى  واحدهاى در) طيور پرورش سالنهاى اصطبل، طويله، مستمر نظافت(

  .دارند اشتغال
 سـطح  از متـر  پـنج  از بـيش  ارتفاع در و باز فضاى در مداوم و مستمر كار  ـ7 ماده

  .اسكلتها و داربستها متحرك، ىها اطاقك دكلها، روى بر زمين
 وسـه  شـصت  فـشار  بـا  بـرق  انتقـال  تهاىپس و خطوط روى بر مداوم كار  ـ8 ماده
  .باالتر و كيلوولت
  .پاشى مالچ و قيرپاشى دستى، آسفالت پخت پاشى، شن مشاغل  ـ9 ماده
  .مخازن داخل در جوشكارى عمليات  ـ10 ماده
 را اشـعه  از حاصـل  ىها  بيمارى به ابتال موجبات آنها استمرار كه كارهايى  ـ11 ماده
 بـه  يونساز پرتوهاى معرض در گرفتن قرار و راديواكتيو وادم با كار نظير آورد مي فراهم
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 مورخ جلسه مصوب اشعه برابر در حفاظت قانون استناد به و ذيصالح مراجع تشخيص
  .اسالمى شوراى مجلس 1368 ماه فروردين بيستم

  .غواصى قبيل از مجاز حد از بيش محيط فشار با محلهاى در كار  ـ12 ماده
 ايمنـى  و حفـاظتى  مقررات رعايت وجود با كه محيطهايى رد مستمر كار  ـ13 ماده
  .سازد فراهم را كارگر كرى يا و گوشى ىها بيمارى موجبات
 و امـاكن  ضـدعفونى  و مـزارع  و اشـجار  و باغـات  سمپاشى امور در كار  ـ14 ماده

  .سمپاشى درزمان مرغدارى ىها  هآشيان و ها  هطويل
 كـشها  حـشره  و سـموم  تركيـب  و توليد امر در مستقيماً كه كارگرانى كار  ـ15 ماده
  .كار انجام زمان در دارند اشتغال
 آور زيـان  كـارگر  سـالمتى  براى كه حدى در ارتعاش داراى وسايل با كار  ـ16 ماده

  .باشد
 اسـتاندارد  و مجاز حد كار بهداشت و حفاظت تعليمات و تحقيقات مركز  ـ17 ماده

 شده برده نام نامه آيين اين در كه فيزيكى و كىبيولوژي عوامل و شيميايى مواد از يك هر
 عـالى  شـوراى  بـه  تـصويب  جهـت  و تعيـين  تخصصى ىها    هكميت تشكيل از پس است

  .نمايد مي پيشنهاد فنى حفاظت
 تعيـين  فنـى  حفاظت شورايعالى تصويب جهت و تعيين تخصصى ىها    هكميت تركيب

  .نمود خواهد
 اعـضاى  از متشكل اى كميته نامه آيين اين مقررات اجراى حسن منظور به  ـ18 ماده

  :زير
  .بود خواهد دار عهده را كميته رياست كه استان امور اجتماعى و كار مديركل ـ1
  .امور اجتماعى و كار مديركل انتخاب به استان كار بازرس ـ2
  .استان اجتماعى  تأمين سازمان نماينده نفر يك ـ3
 اى منطقـه  سـازمان  معرفـى  بـا  اى حرفـه  بهداشـت  كارشـناس  يا پزشك نفر يك ـ4

  .استان پزشكى آموزش و درمان بهداشت،
  استان صنفى ىها  هاتحادي كانون معرفى و انتخاب به كارفرما نماينده نفر يك ـ5
 اسـالمى  شـوراهاى  همـاهنگى  كانون معرفى و انتخاب به كارگر نماينده نفر يك ـ6

 كـارگران  نماينـدگان  عمجمـ  يـا  و اسـتان  كارگران انجمنهاى كانون يا استان كار
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  .استان
  .استان صنايع كل اداره نماينده نفر يك ـ7
  .استان سنگين صنايع كل اداره نماينده نفر يك ـ8
  .استان فلزات و معادن كل اداره نماينده نفر يك ـ9

  .استان كشاورزى كل اداره نماينده نفر يك ـ10
  .استان نفت صنعت نماينده نفر يك ـ11
  .استان زيست محيط حفاظت سازمان هنمايند نفر يك ـ12
  .استان سازندگى جهاد سازمان نماينده نفر يك ـ13
  .استان دانشگاه معرفى با دانشگاه اساتيد از نفر يك ـ14
  :گردد مى تشكيل زير وظايف با و امور اجتماعى و كار كل اداره محل و استان هر در

 مراجـع  بـه  آن اعـالم  و نامـه  آيين اين مواد با آور زيان و سخت مشاغل تطبيق ـ الف
  .ذيربط
 ذكـر  آور زيـان  و سـخت  كارهاى عنوان به نامه آيين اين در كه مشاغلى بررسى ـ ب

 آورى زيـان  و سـخت  مراجع ساير يا و كارفرمايان يا كارگران طرف از و است نگرديده
  .فنى حفاظت عالى شوراى به نتيجه اعالم و شده تقاضا آن

 و سـختى  حالـت  الزم تـدابير  اتخـاذ  بـه  مـشاغل  يـا  شـغل  كه مواردى بررسى ـ ج
 مراجـع  بـه  آن اعـالم  و انـد  درآمده عادى مشاغل عداد در و رفته بين از آنها آورى زيان

 پرداخـت  آور زيـان  و سـخت  كـار  مزايـاى  عنوان به كه مزايايى حذف منظور به ذيربط
  .است گرديده مي

 و يافتـه  رسـميت  اعـضا  از نفر 7 حداقل حضور با مذكور كميته جلسات  ـ1تبصره  
  .بود خواهد معتبر جلسه در حاضرين آراى اكثريت با كميته تصميمات

  را كارشناســى نظريــات اســت موظــف تــصميم اتخــاذ از قبــل كميتــه  ـــ2تبــصره 
 مكـانيكى  و شـيميايى  و فيزيكـى  عوامل حدمجاز نظر از كار محيط ارزيابى درخصوص

 و حفاظت تعليمات و تحقيقات مركز از فردى و جمعى استحفاظى وسايل و كار شرايط
  .نمايد تحصيل امور اجتماعى و كار وزارت تأييد مورد مراجع ساير يا و كار بهداشت
 بـه  آور زيـان  و سـخت  كارهـاى  ارجـاع  از قبـل  مكلفنـد  كارفرمايان كليه  ـ19 ماده
 مـارده گ كارهـا  اينگونه به جديداً خواهند مى كه كارگرانى يا و جديداالستخدام كارگران
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 متناسب جسمانى استعداد و قابليت لحاظ از را آنان پزشكى معاينات انجام ترتيب شوند
  .بدهند مرجوع كارهاى نوع با

 جمهـورى  كـار  قـانون  52 مـاده  تبـصره  اسـتناد  بـه  نامه آيين اين مقررات  ـ20 ماده
 پيش بازنشستگى قانون موضوع ىها    هكميت تصميمات به ارتباط و باشد مى ايران اسالمى

ــد از ــه موع ــدگان بيم ــأمين ش ــاعى  ت ــصوبات موضــوع اجتم ــورخ م  و 28/2/1367 م
 خـود  خاص مقررات و ضوابط با مطابق كه اسالمى شوراى محترم مجلس 24/6/1370
 اسـت،  شده گذاشته اجرا مورد به كار موقعيت و زمان و شغل و شخص با ارتباط در و

  .ندارد
 جمهـورى  كـار  قـانون  52 ماده استناد به صرهتب 4 و ماده 20 بر مشتمل نامه آيين اين
 بررسـى  از پس و تهيه كار عالى شوراى 4/3/1370 مورخ نهايى جلسه در ايران اسالمى
 تأييد 12/8/71 جلسه در فنى حفاظت عالى شوراى متعدد جلسه در اصالحاتى و مجدد

 و درمـان  بهداشـت،  و امـور اجتمـاعى    و كـار  وزراى تـصويب  به 29/9/71 تاريخ در و
  .رسيد پزشكى آموزش

  
  پزشكى آموزش و درمان بهداشت، وزير امور اجتماعى و كار وزير

  زاده ملك رضا كمالى حسين

  ـ دستورالعمل اجرايى قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در 11
  )ى بعدىها  ه و اصالحي30/4/1372مصوب ( اجتماعى تأمينسازمان 

 گروههاى به نامه نامه آيين اين مشمول انمستخدم مشاغل تخصيص جدول  ـ1 ماده
 شـرح  بـه  دولت كاركنان پرداخت هماهنگ نظام قانون يك ماده موضوع جدول ورودى

  :باشد مى زير
 تحـصيلى  راهنمايى دوره پايان مدرك آنها احراز تحصيلى شرايط كه مشاغلى كليه ـ

  .يابند مى تخصيص» دو «گروه در است) سيكل(
 متوسـط  كامـل  دوره پايـان  مـدرك  آنهـا  احـراز  تحصيلى طشراي كه مشاغلى كليه -

  .يابند مى تخصيص» چهار «درگروه است) ديپلم(
 گـروه  در اسـت  ديـپلم  فـوق  مدرك آنها احراز تحصيلى شرايط كه مشاغلى كليه -

  .يابند مى تخصيص» پنجم«



  

  
   616  مجموعه كامل قوانين و مقررات تأمين اجتماعي     

  

» هفـت  «گـروه  در اسـت  ليـسانس  آنهـا  احـراز  تحصيلى شرايط كه مشاغلى كليه -
  .ابندي مى تخصيص

» نـه  «گـروه  در اسـت  ليـسانس  فـوق  آنها احراز تحصيلى شرايط كه مشاغلى كليه -
  .يابند مى تخصيص

 تخصيص» ده «گروه در است دكترى آنها احراز تحصيلى شرايط كه مشاغلى كليه -
  .يابند مى
 سـال  اول از و درصـد  3 برابـر  1370 سال پايان تا سنواتى افزايش ضريب  ـ2 ماده

 تـأمين  سـازمان  در عمل مورد شاغلين ارزشيابى نتايج براساس درصد 5 تا 3 بين 1371
  .بود خواهد شود، مى ناميده سازمان اختصار، به نامه آيين اين در كه اجتماعى
 حقوق% 150 حداكثر و% 50 حداقل سازمان كاركنان شغل العاده فوق ميزان  ـ3 ماده
   1.شود مى تعيين مربوط گروه مبناى

 برعهـده  را مـديريت  مشاغل تصدى كه مستخدمانى از دسته آن شغل عادهال فوق ـ1تبصره  
  .است افزايش قابل مبنا حقوق% 25 تا ماده اين موضوع شغل العاده فوق بر عالوه دارند

 آن يـك  تبـصره  و نامـه  آيين اين) 3 (ماده موضوع ىها    هالعاد فوق پرداخت ـ2تبصره  
 دسـتمزد  و حقـوق  شـوراى  تصويب به سازمان پيشنهاد با كه بود خواهد ضوابطى طبق

  .رسيد خواهد
 تبـصره  موضـوع  آموزشـى  و تحقيقى و تخصصى مشاغل شغل العاده فوق ـ3تبصره  

 ىهـا     هدسـتگا  در عمل مورد ضوابط براساس پرداخت هماهنگ نظام قانون) 4 (ماده) 2(
 اجـرا  قابـل  سـازمان  در مـذكور،  ىهـا     هدسـتگا  در اجـرا  از پس و مزبور قانون مشمول

   ٢.باشد مى
 وظيفـه  انجـام  شده تعيين استاندارد از بيش كه شاغلينى به كارانه العاده فوق ـ4 ماده

  .است پرداخت قابل آنان مبناى حقوق درصد 100 معادل نمايند مى

                                                 
 .گـردد  مـى  تعيـين  مبناى قحقو درصد 100 حداكثر و درصد 50 حداقل سازمان مشاغل شغل العاده فوق ميزان ـ1

 .بود خواهد درصد 120 مديرعامل مشاوران و معاونان مورد در مزبور العاده فوق حداكثر
 موجب به 3 تبصره در نيز و است شده اصالح متن شرح به وزيران هيأت11/11/74 مصوبه موجب به 3 ماده ـ2

 مـشاغل  شـغل  العاده فوق ميزان« از بود عبارت 3 ماده قديم متن .است شده اضافه آموزشى عبارت مصوبه همين
 درمـورد  مزبـور  العـاده  فـوق  حداكثر .گردد مى تعيين مبنا حقوق درصد 100 حداكثر و درصد 50 حداقل سازمان
 .»بود خواهد درصد 120 عامل مدير مشاوران و معاونان
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 و تعيـين  كـشور  اسـتخدامى  و ادارى امـور  سازمان توسط عمومى مشاغل استاندارد
  اسـتانداردهاى  هماهنگ نظام قانون) 5 (ماده اجراى در نيز سازمان. گرديد خواهد ابالغ

 كشور استخدامى و ادارى امور سازمان به تأييد جهت و تهيه را خود اختصاصى مشاغل
  .نمود خواهد ارسال

  .بود خواهد پرداخت قابل دستمزد و حقوق شوراى تصويب از پس مزبور العاده فوق
 شـاغالن  بـه  مناسب وهاىنير نگهدارى و جذب منظور به تواند مى سازمان ـ5 ماده

 گـروه  شـغل  العـاده  فـوق  و حقـوق % 80 ميزان تا حداكثر مديريت و اختصاصى لمشاغ
 العـاده  فـوق  و مبنـا  حقوق% 40 تا% 20 بين تخصصى مشاغل ساير شاغالن به و مربوط
  .كند پرداخت جذب العاده فوق عنوان تحت خاص العاده فوق مربوط گروه شغل

ـ   بـه  و تهيه اجتماعى تأمين سازمان توسط خاص العاده فوق پرداخت ضوابط تبصره 
   1.رسد مي وزيران هيأت تصويب

) 3و 1 (مواد براساس را خود مشاغل بندى طبقه طرح است مكلف سازمان  ـ6 ماده 
 ادارى امـور  سازمان تأييد از پس و تدوين دولت كاركنان پرداخت هماهنگ نظام قانون

  .ردگذا اجرا مرحله به كشور استخدامى و
 بـا  سـازمان  مـستخدمان  شـغل  العـاده  فـوق  و حقوق مجموع كه صورتى در ـ7ماده
 تـاريخ  از بعـد  و قبـل  آنـان  مـستمر  مزايـاى  و حقوق از كمتر نامه تصويب اين اجراى

 بعـدى  افزايشهاى. گردد مى پرداخت مستخدم به مربوط، تطبيق وتاتف گردد 1/1/1371
  .گردد مى كسر مذكور تطبيق تفاوت از مستخدمان گونه اين شغل العاده فوق و حقوق

   حبيبى حسن جمهور رئيس اول معاون  
  

نامه اجرايى قانون نحوه تأثير سوابق خدمت غيردولتى در احتساب  ـ آيين12
  حقوق بازنشستگى و وظيفه و مستمرى كاركنان دولت 

   وزيرانهيأت 24/12/1372مصوب 
 مـورخ  د/2801 شـماره  يـشنهاد پ بـه  بنا 24/12/1372 مورخ جلسه در وزيران هيأت

                                                 
 اند، تغييريافته 7 و6 مواد به 6 و 5 مواد و است شده الحاق 5 ماده وزيران هيأت11/11/1374 مصوبه موجب به ـ1
 عنوان تحت خاصى العاده فوق« عبارت به 5 ماده در »خاص العاده فوق« عبارت29/12/1374 مصوبه موجب به نيز

 »شـغل  العـاده  وفـوق  حقـوق « عبارت11/3/1376 مورخ مصوبه موجب به نيز است؛ كرده تغيير »جذب العاده فوق
 .است شده الحاقى 5 ماده در »شغل العاده فوق و مبنا حقوق« جايگزين
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 واحـده  مـاده ) 3 (تبصره استناد به و كشور استخدامى و امورادارى سازمان 30/5/1372
 وظيفـه  و بازنشـستگى  حقـوق  احتـساب  در غيردولتـى  خدمت سوابق تأثير نحوه قانون

 زير شرح به را مذكور قانون اجرايى نامه آيين ـ 1372 مصوب ـ دولت كاركنان مستمرى
  :ودنم تصويب
 دارابـودن  بـا  (بازنشـستگى  هنگـام  در الذكر فوق قانون موضوع مستخدمين  ـ1 ماده
 خـدمت  بابـت  كه صورتى در ازكارافتادگى يا) دولتى خدمت سابقه سال بيست حداقل

 باشند نموده پرداخت بازنشستگى كسور يا بيمه حق غيردولتى مؤسسات و ها  شركت در
 ايـن  مفـاد  طبـق  را مزبـور  بيمـه  حق يا نشستگىباز كسور كتبى، درخواست با توانند مى
 كـه  مـدتى . دهند انتقال خود فعلى خدمت محل بازنشستگى يا بيمه صندوق به نامه آيين
 حقـوق  ميـزان  محاسـبه  در صـرفاً  انـد  نمـوده  پرداخـت  بازنشـستگى  كـسور  بيمـه  حق

 در و گـردد  مـى  اضـافه  آنـان  خدمت سنوات جمع به ازكارافتادگى وظيفه و بازنشستگى
 منظـور  آن نظـاير  يـا  درجه پايه، اعطاى بازنشستگى، براى الزم خدمت سنوات محاسبه
  .گرديد نخواهد

ـ   و بنماينـد  يـا  نمـوده  فـوت  قانون شدن االجرا الزم تاريخ از كه مستخدمينى تبصره 
 حقـوق  تعيين لحاظ از بگيران مستمرى كليه درخواست با باشند الذكر فوق شرايط واجد
  .گيرند مى قرار فوق ادهم حكم مشمول وظيفه

 از اعـم  مـستخدم  خـدمت  سوابق به مربوط بيمه حق يا بازنشستگى كسور  ـ2 ماده
 اسـت  شـده  پرداخت درمانى بيمه بابت كه وجهى منهاى كارفرما سهم و مستخدم سهم
 منتقـل  فعلـى  خـدمت  محـل  بازنشـستگى  صندوق به كالً مربوط مدارك و سوابق طبق

  .شد خواهد
 منظور بازنشستگى كسور جزو درمانى بيمه به مربوط ارقام كه رتىصو در  ـ1تبصره  

 ندهـد،  تـشكيل  را پرداختى بيمه حق يا بازنشستگى كسور از معينى رقم لكن باشد شده
 بابـت  ايـن  از) كارفرمـا  سـهم  و مستخدم سهم (بازنشستگى كسور يا بيمه حق مجموع
  .گردد مى منظور

 مـشخص  مـدارك  فقـد  علـت  بـه  مربوط يمهب ارقام ميزان كه مواردى در  ـ2تبصره  
 مـشمول  مؤسـسات  و كارگاههـا  در مستخدم خدمت سوابق به مربوط بيمه حق نيست،
 براسـاس ) درمـان  سـهم  منهـاى  (كارفرمـا  و مستخدم سهم از اعم اجتماعى    تأمين قانون
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 حـداقل  و اجتمـاعى  تـأمين  سازمان نزد بيمه حق كسر مشمول دستمزد آخرين ميانگين
 منتقـل  فعلـى  خـدمت  محـل  بازنشـستگى  صندوق به و محاسبه موصوف نزما دستمزد
  .شد خواهد
 آخـرين  برمبنـاى  عمـل  مورد ضوابط طبق متعلقه بازنشستگى كسور ميزان  ـ3 ماده

 فوت يا ازكارافتادگى بازنشستگى، از قبل مشابه عناوين يا شغل العاده فوق و حقوق رقم
  .گردد مى تعيين

ـ   بازنشستگى كسور يا بيمه حق مبلغ با متعلقه بازنشستگى كسور التفاوت مابه تبصره 
 خـدمت  مـدت  32 در حـداكثر  و ماهانه اقساط به) كارفرما و شخص سهم (شده منتقل

  .شد خواهد وصول وى بگير وظيفه وراث يا مستخدم از غيردولتى
 اخـراج،  اسـتعفا،  لحـاظ  بـه  كه مستخدمينى مورد در نامه آيين اين مقررات  ـ4 ماده

 مؤسسه يا شركت با آنان استخدامى رابطه ديگر علت هر به يا خدمت بازخريد ال،انفص
 ننموده دريافت را خود بيمه حق يا بازنشستگى كسور و بشود يا شده قطع خدمت محل
 بيمـه  حـق  يـا  بازنشـستگى  كـسور  كه مستخدمينى مورد در و بود خواهد مجرى باشند
 مـدت  بنماينـد،  يـا  كـرده  دريافـت  مربوط ىبازنشستگ صندوق از كالً يا جزئاً را مربوط
  .بود نخواهد محاسبه قابل نامه آيين اين مقررات اجراى در آنان غيردولتى خدمت
 همـان  وجـود  بـه  منوط جديد، صندوق قانونى حمايتهاى از استفاده مبناى  ـ5 ماده
 حمايتهـاى  نـوع  براساس مربوط كسور پرداخت و مستخدم پيشين صندوق در حمايتها
  .باشد مى مزبور

  حبيبى حسن ـ جمهور رئيس اول معاون  

   ازكارافتاده جانباز شهيد، مستخدمين اشتغال حالت قانون اجرايى نامه آيين ـ13
  13/6/13731 تحميلى جنگ و اسالمى انقالب مفقوداالثر و

 مـورخ  د/6906 شـماره  پيـشنهاد  بـه  بنـا  13/6/1373 مورخ جلسه در وزيران هيأت
 حالـت  «قانون) 9 (تبصره استناد به كشور، استخدامى و مورادارىا سازمان 25/11/1372

 جنـگ  و اسـالمى  انقـالب  مفقـوداالثر  و ازكارافتـاده  جانبـاز  شـهيد،  مستخدمين اشتغال
  تـصويب  زيـر  شـرح  بـه  را شده ياد قانون اجرايى نامه آيين ـ 1372 مصوب ـ» تحميلى

                                                 
 .9/7/1373 مورخ 14439 شماره رسمى روزنامه از نقل ـ1
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  :كرد
 مربـوط  مشروح عبارتهاى جاى به مهنا آيين اين در زير اختصارى ىها    هواژ  ـ1 ماده

  :رود مي كار به
 مفقـوداالثر  و ازكارافتاده جانباز شهيد، مستخدمين اشتغال حالت قانون: قانون ـ الف
  .1372 مصوب ـ تحميلى جنگ و اسالمى انقالب
 دولت كاركنان پرداخت هماهنگ نظام قانون مشمول ىها    هدستگا كليه: دستگاه ـ ب

  .مسلح نيروهاى هكلي و ـ 1370 مصوب ـ
 مورد حسب كه كسانى: كلى ازكارافتاده جانباز آزادگان و كلى ازكارافتاده جانباز ـ ج

 سـتاد  يـا  اسـالمى  انقـالب  جانبازان و مستضعفان بنياد (صالح مرجعهاى تشخيص به بنا
 شناخته كلى ازكارافتاده) مسلح نيروهاى ذيصالح مرجعهاى يا آزادگان امور به رسيدگى

  .نباشند كار به درقا و شده
 يـا  شـهيد  اسـالمى  انقالب شهيد بنياد تأييد به بنا كه افرادى: مفقوداالثر و شهيد ـ د

  .شوند شناخته مفقوداالثر
ـ   موضوع كميسيونهاى پيشنهاد با مسلح نيروهاى در مفقوداالثر و شهيد تعيين تبصره 

 ــ  1370 مصوب ـ ىاسالم انقالب پاسداران سپاه استخدامى مقررات قانون) 134 (ماده
 شـهيد  بنياد تأييد و ـ 1366 مصوب ـ ايران اسالمى جمهورى ارتش قانون) 20 (ماده و

  .گيرد مى صورت اسالمى انقالب
 موضـوع  ــ  قوا كل فرماندهى معظم مقام تدبير مطابق نظر اختالف بروز صورت در
  .دشو مى اقدام ـ مسلح نيروهاى كل ستاد 11/11/1369 مورخ 5173 شماره نامه
 بـا  متناسـب  پـستهاى  بـا  مـرتبط  مشاغل مجموعه: نام با سازمانى شغل يا پست ـ     ه

 مرجعهـاى  تأييـد  به مربوط دستگاه پيشنهاد به بنا كه است قانون مشموالن قبلى مشاغل
  .برسد مربوط دستگاه تشكيالت كننده تصويب ذيصالح

  .مسلح نيروهاى پيمانى و ثابت مستخدمان: مسلح نيروهاى مستخدمان ـ و
 ازكارافتـاده  جانبـاز  آزادگان و كلى ازكارافتاده جانبازان مفقوداالثرها، شهدا،  ـ2 ماده

 پرداخـت  واگـذارى  قـانون  براساس مورد حسب آنان مستمرى يا وظيفه حقوق كه كلى
 ايـران  اسالمى جمهورى مسلح نيروهاى مفقودين و شهدا وراث ماهانه مزاياى و حقوق

 يـا  شـده  برقـرار  ــ  1364 مـصوب  ـ اسالمى انقالب شهيد ادبني به كشورى كارمندان و



  

  
   621 ) ها نامه ها و تصويب نامه نـ آيي2(قوانين و مقررات مرتبط :                                                     بخش دوم

  

 

  .هستند نامه آيين اين مشمول شود، مى
ـ   مـشمول  نيز قضات و عالى آموزش مراكز و ها  هدانشگا علمى هيأت اعضاى تبصره 

  .هستند نامه آيين اين
 كلى، ازكارافتاده جانبازان شهدا، از دسته آن اشتغال حالت مزاياى و حقوق  ـ3 ماده
 كار قانون مشمول يا نبوده دولت مستخدم كه مفقوداالثرهايى و كلى ازكارافتاده آزادگان
 بنيـاد  توسـط  اجتمـاعى     تأمين صندوق به آن واريز و مقرر بيمه حق كسر از پس هستند
  .شود مى پرداخت اسالمى انقالب شهيد

ـ   آنهـا  نبازمانـدگا  يـا  شـده  يـاد  افراد مستمرى يا وظيفه بازنشستگى، حقوق تبصره 
  .شود مى پرداخت و برقرار اجتماعى  تأمين سازمان توسط

 يـا  پـستها  ايجـاد  براى نياز مورد مدارك و اطالعات مكلفند ها    هدستگا كليه  ـ4 ماده
 دستگاه تشكيالت كننده تصويب ذيصالح مرجعهاى اختيار در را نام با سازمانى مشاغل
  .دهند قرار مربوط

 مجموعـه  بـه  مصوب، سازمانى پستهاى بر عالوه شده ديا مشاغل يا پستها  ـ1تبصره  
 مقرر خدمت سنوات رسيدن يا عادى فوت با و شود مى افزوده ذيربط دستگاه تشكيالت

 مجموعـه  از مزبـور  مـشاغل  و پـستها  نامـه،  آيـين  اين مشموالن شدن تلقى بازنشسته و
  .شود مى حذف دستگاه تفصيلى تشكيالت

 نـام  بـا  مـشاغل  و پستها ،ها    هدستگا واگذارى يا لانحال ادغام، صورت در  ـ2تبصره  
 مـورد  در و شود مى منتقل مادر يا اصلى دستگاه تشكيالتى مجموعه به ماده اين موضوع
 مـصوبه  مطـابق  شـوند  مـى  ملحق ديگرى دستگاه به و جدا دستگاهى از كه يىها    هدستگا
  .شود مى عمل مربوطه
 ايـن  مشموالن اشتغال حالت حقوق) 30/6/1372 (قانون تصويب تاريخ از  ـ5 ماده

 رعايت با مشمول مستخدمان و شود مى تعيين همتراز شاغل مستخدمان همانند نامه آيين
 مربوط گروههاى به نام با مشاغل يا پستها در انتصاب با مشاغل بندى طبقه طرح ضوابط

 استحقاقى رجهد يا گروه از باالتر درجه يا گروه دو امتياز از همواره و يابند مى تخصيص
 حقـوق  تطبيق تفاوت شغل، افزايش و حقوق از فقط شده ياد مشموالن. كنند مى استفاده

 درخـصوص  مـسكن  هزينـه  كمـك  و اوالد و منـدى  عائلـه  هزينه كمك ،)مورد حسب(
 تـا  اسـتخدام  آغـاز  از ــ  شود مى پرداخت مربوط مقررات براساس كه ـ مسلح نيروهاى
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 مـشابه  شـاغالن  ماننـد  مربـوط  مقررات رعايت با ىبازنشستگ عمومى شرايط به رسيدن
 تحت عائله مستمرى يا بازنشستگى حقوق مورد حسب آن از پس و شوند مى برخوردار

  .شود مى پرداخت آنها به مربوط بازنشستگى صندوق از تكفل
 ايـن ) 3 (ماده و قانون اصالحى) 1 (تبصره مشموالن اشتغال حالت حقوق  ـ1تبصره  

  .گردد مى تعيين ماده اين در مقرر ضوابط راساسب نيز نامه آيين
 سـنوات  يا قانون تصويب از پيش تا كه نامه آيين اين مشموالن از عده آن  ـ2تبصره  

 مـشمول  مربـوط  مقـررات  رعايـت  بـا  باشـند  شده بازنشسته سال سى بر افزون خدمت
 افـزايش  از و هـستند  دولـت  كاركنان پرداخت هماهنگ نظام قانون) 2 (ماده) 4 (تبصره
   1.كنند مى استفاده مضاعف سنواتى
 موضـوع  بازنشـستگى  كـسورات  اسـت  مكلف اسالمى انقالب شهيد بنياد  ـ6 ماده
 مفقـودين  و شـهدا  وراث ماهانـه  مزايـاى  و حقوق پرداخت واگذارى قانون) 3 (تبصره

 انقـالب  شـهيد  بنيـاد  بـه  كـشورى  كارمنـدان  و ايران اسالمى جمهورى مسلح نيروهاى
  .كند مسترد ذيربط ىها  هدستگا هاي صندوق به را ـ 1364 مصوب ـ  اسالمى

ـ   مشموالن حقوق پرداخت صرف شده ياد بازنشستگى كسور كه صورتى در تبصره 
 مسلح نيروهاى مفقودين و شهدا وراث ماهانه مزاياى و حقوق پرداخت واگذارى قانون

 باشـد،  شـده  اسـالمى  بانقال شهيد بنياد به كشورى كارمندان و ايران اسالمى جمهورى
 هـاي   صـندوق  مـورد  در نامـه  آيـين  ايـن  مـشموالن  حقـوق  پرداخـت  براى الزم بودجه

  .شود مى پرداخت و بينى پيش كشور كل بودجه در مربوط بازنشستگى
 عمـومى  شـرايط  به رسيدن تا نامه آيين اين مشموالن اشتغال حالت حقوق  ـ7 ماده

 مقـرر  معافيتهـاى  رعايـت  بـا  و ذيـربط  هدستگا مقررات و ضوابط براساس بازنشستگى
                                                 

 عنـوان  بـه  تبـصره  يك و شده اصالح متن شرح به 5 ماده وزيران هيأت ـ 15/8/1379مورخ مصوبه موجب به ـ1
 مـاده  مقـدي  مـتن  .اسـت  شده اصالح (2) تبصره به نيز يادشده ماده تبصره شماره و شده الحاق آن به يك تبصره

 هماننـد  قـانون  (6) تبصره مشموالن اشتغال حالت حقوق)30/6/1372( قانون تصويب تاريخ از«: از  بود عبارت5
 طـرح  ضـوابط  رعايـت  بـا  مـشمول  مـستخدمان  شـود،   مـى تعيين ذيربط دستگاه توسط همطراز شاغل مستخدمان

 دو ازامتياز همواره و يابند مى تخصيص وطمرب گروههاى به نام با مشاغل يا پستها در انتصاب با مشاغل بندى طبقه
 سـنواتى،  افـزايش  حقـوق،  از شده ياد مشموالن .كنند مى استفاده استحقاقى درجه يا گروه از باالتر درجه يا گروه
 مـسكن  هزينـه  كمـك  اوالد، و منـدى  عائلـه  هزينـه  كمك ،(مورد حسب) حقوق تطبيق تفاوت شغل، العاده فوق

 شرايط به رسيدن تا استخدام آغاز از ـ شود  مىپرداخت مربوط ضوابط براساس كه ـ مسلح نيروهاى درخصوص
 مـورد  حـسب  آن از پس و شوند  مىبرخوردار مشابه شاغالن مانند مربوط مقررات رعايت با بازنشستگى عمومى
 .»شود  مىپرداخت آنها به مربوط بازنشستگى صندوق از تكفل تحت عايله مستمرى يا بازنشستگى حقوق
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  .است) ماليات و بيمه بازنشستگى، (قانونى كسور برداشت مشمول مورد حسب
ـ   جانبـاز  آزادگـان  و كلـى  ازكارافتـاده  جانبـازان  و شـهدا  بازنشستگى كسور تبصره 
 شدن مفقوداالثر يا اسارت يا جانبازى يا شهادت تاريخ از مفقوداالثرها و كلى ازكارافتاده

 پرداخت وظيفه يا مستمرى حقوق برمبناى و مربوط ضوابط طبق قانون اجراى تاريخ تا
  .شود مى پرداخت مربوط بازنشستگى هاي صندوق به دولت توسط مدت، اين در شده

 اين مشموالن مشابه عناوين و استحقاقى سنواتى افزايش يا گروه تعيين در  ـ8 ماده
 هماهنـگ  نظـام  قـانون  بـا  وضع تطبيق تاريخ تا هوظيف حقوق از استفاده مدت نامه، آيين

 محاسـبه  مـورد % 3 برمبنـاى  قبـول  قابل خدمت سابقه عنوان به دولت كاركنان پرداخت
 هماهنـگ  نظـام  قـانون  اجرايـى  نامـه  آيـين ) 8 (مـاده  براساس آن از پس و گيرد مى قرار

  .است سال هر در% 5 پرداخت
 يـا  شـغل  آخـرين  برمبنـاى  قانون صويبت تاريخ از نامه آيين اين مشموالن  ـ9 ماده
 يـا  گـروه  از بـاالتر  درجه يا گروه دو از استفاده با فقط اشتغال زمان تصدى مورد پست
 موجـب  به كه مواردى در و شوند مى داده تطبيق قانون موضوع مربوط استحقاقى درجه
 تـشويقى  گروه دو امتياز از پرداخت هماهنگ نظام قانون) 3 (ماده) 4(و) 3 (ىها    هتبصر

  .نيستند شده ياد امتياز از مضاعف استفاده به مجاز باشند شده برخوردار
 يـا  درجـات  يـا  گروههـا  به نامه آيين اين مشمول مستخدمان گروه ارتقاى  ـ10 ماده
 خـاص  امتيازهاى كسب مستلزم مربوط استخدامى مقررات به توجه با كه مشابه عناوين

 شـرايط  رعايـت  بـدون  اسـت  آموزشـى  ىها    هردو طى يا) امتيازى ىها  سيستم براساس(
  .شود مى انجام مزبور

 تصدى زمان در كه نامه آيين اين مشموالن از عده آن اشتغال حالت حقوق  ـ11 ماده
 شهيد، آنان همتراز يا پرداخت هماهنگ نظام قانون) 1 (ماده) 2 (تبصره موضوع مقامات
 مبنـاى  عـدد  براسـاس  باشند شده كلى ادهازكارافت جانباز آزاده يا كلى ازكارافتاده جانباز
  .شود مى تعيين شاغل مقامات همانند و مربوط

 جانبــاز آزاده كلــى، ازكارافتــاده جانبــاز شــهيد، بازنشــسته مــستخدمان  -12 مــاده
 دو امتيـاز  از اسـتفاده  بـا  تحميلـى  جنگ و اسالمى انقالب مفقوداالثر و كلى ازكارافتاده

 بازنشـسته  همچنـان  پرداخت هماهنگ نظام قانون يا ونقان موضوع باالتر درجه يا گروه
  .شوند مى تلقى
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 كلـى  ازكارافتاده جانباز آزادگان و كلى ازكارافتاده جانبازان كه مواردى در  ـ13 ماده
 سـن  بـه  رسيدن تا فوت تاريخ از كنند فوت بازنشسته عمومى شرايط به رسيدن از قبل

 مربوط دستگاه استخدامى مقررات ساسبرا ذيربط مستمرى يا وظيفه حقوق بازنشستگى
  .شود مى پرداخت و تعيين

ـ   حقـوق  از اسـتفاده  حـين  قـانون  موضـوع  مفقوداالثر حيات كه صورتى در تبصره 
  .شود مى رفتار مربوط مقررات براساس آنان با احراز زمان از شود، محرز اشتغال حالت

 مـستمرى  يـا  وظيفـه  قحقـو  نامـه،  آيـين  اين مشمول ىها    هدستگا كليه در  ـ14 ماده
 وقوع تأييد از پس اند شده مطلقه شوهر اختيار از پس كه شاهد تكفل تحت اناث وراث
  . شود مى برقرار دوباره اسالمى انقالب شهيد بنياد توسط آن ضرورت و طالق

 يا شهيد يك از بيش چنانچه قانون موضوع مفقودان و شهدا قانونى وراث  ـ15 ماده
 يـا  اشـتغال  حالـت  حقوق يك از خود انتخاب به توانند مى فقط شندبا داشته مفقوداالثر

  .كنند استفاده مربوط مورث مستمرى يا وظيفه
  :از عبارتند قانون) 2(تبصره موضوع تكفل تحت افراد  ـ16 ماده
 اين مشموالن كفالت در كه پدرى و مادر و دايمى زوجه يا نوادگان، فرزندان، ـ الف

  :زير شرايط دارابودن با اند بوده ايشان كفالت در كه نوادگانى نينهمچ اند، بوده نامه آيين
 موجـب  بـه  اينكـه  مگر باشند داشته كمتر سال بيست از پسر نوادگان و فرزندان ـ1

 تحـصيل  مـشغول  عالى رسمى آموزشى مؤسسات يا ها    هدانشگا از يكى در مثبته مدارك
 قطـع  سـالگى  وپـنج  بيـست  نپايـا  در آنـان  وظيفـه  حقوق نيز صورت اين در كه باشند
  .شود مى

 بـه  اگـر  ولـى  شـوهر،  نداشتن شرط به سالگى بيست تا دختر نوادگان و فرزندان ـ2
 مـشغول  عـالى  رسـمى  آموزشى مؤسسات يا ها    هدانشگا از يكى در مثبته مدارك موجب
 قطع سالگى وپنج بيست پايان در آنان وظيفه حقوق باشند نداشته شوهر و باشند تحصيل

  .شود مى
  .شوهر نداشتن شرط به مادر، ـ3
  .باشد نكرده اختيار شوهر كه زمانى تا دايمى، عيال ـ4
  .باشد خود عيال كفالت در و ازكارافتاده و عليل كه صورتى در شوهر، ـ5
 انجـام  به قادر كه نامه آيين اين مشموالن العضو ناقص يا عليل نوادگان و فرزندان ـ6
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  .عمر مدت تمام در نباشند كار
 بـوده  نامه آيين اين مشموالن كفالت در كه العضو ناقص يا عليل خواهر و برادر ـ ب

  .عمر مدت تمام در نباشند كار انجام به قادر و
 نامه آيين اين مشموالن كفالت در كه برادرى و) شوهر نداشتن شرط به (خواهر ـ ج
 يـا  ها    هدانشگا از كىي در مثبته مدارك موجب به اينكه مگر سالگى، 20 (پايان تا اند بوده

 پايـان  تـا  صـورت  ايـن  در و باشـند  تحـصيل  مـشغول  عالى رسمى آموزشى مؤسسات
  .سالگى وپنج بيست

 20 ()پايـان  از پـس  كـه  صـورتى  در تكفل تحت خواهر و دختر فرزندان  ـ1تبصره  
 اسـالمى  انقالب شهيد بنياد تأييد با و نداشته شوهر مورد حسب سالگى) 25 (يا سالگى
  .ندارند درآمد كه زمانى تا باشند، نداشته درآمدى خود زندگى مينتأ براى

 بـا  قـانونى  تـشريفات  طـى  از پـس  تكفـل  تحـت  افراد مصاديق تشخيص ـ2تبصره  
  .است مستمرى يا وظيفه يا بازنشستگى يا اشتغال حالت حقوق كننده پرداخت دستگاه

  
  حبيبى حسن ـ جمهور رئيس اول معاون  

  

    قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفهنامه اجرايي  آيين- 14 
  24/12/1373مصوب 

 در تعيــين حقــوق بازنشــستگي و وظيفــه ازكارافتــادگي و وظيفــه وراث ـــ1مــاده  
مـصوب    قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشـستگي و وظيفـه        ) 2(مستخدمان مشمول ماده    

 معدل حقـوق  -شود  مينامه به اختصار قانون ناميده   كه از اين پس در اين آيين      - 1373
قـانون و   ) 2(ماده  ) ب(به ميزان مندرج در بند      (ي مربوط، افزايش سنواتي     ها    همبناي گرو 

العاده شغل متعلق بر اساس مدارك تحصيلي،         ماده مزبور و فوق   ) 4(حسب مورد تبصره    
تجربي طبق مقررات جاري و مورد عمـل   سنوات خدمت، مشاغل مورد تصدي و سوابق      

 با رعايت مقـررات     1/1/1374ه ذيربط در سه سال آخر خدمت از تاريخ          شاغالن دستگا 
  .گيرد مربوط مالك عمل قرار مي

ـ 1تبصره     زده از كليـه امتيـازات         ايثـارگران و شـاغالن در منـاطق جنگـي و جنـگ             ـ
 بيني شده در قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و ساير مقـررات مربـوط                پيش
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  .شوند مند مي به شاغالن بهره 
 منظور از سه سال آخر خدمت مدتي است كه مستخدم به خدمت اشـتغال     ـ2تبصره    

  .مند شده است داشته و از حقوق و مزاياي اشتغال بهره
 بـه اسـتثناي     - در تعيين حقوق بازنشستگي و وظيفه موضـوع ايـن مـاده              ـ3تبصره    

  .گيرد  ريال مالك عمل قرار مي120 ضريب -افزايش سنواتي 
قانون نظام هماهنگ   ) 2(ماده  ) 4( افزايش سنواتي مضاعف موضوع تبصره       ـ4تبصره    

شـود    مـي   قانون ياد شـده افـزوده     ) 16(پرداخت كاركنان دولت به حداكثر مقرر در ماده         
سپس دو سوم مجموعه ايـن دو مبلـغ تـا ميـزان حقـوق بازنشـستگي اسـتحقاقي طبـق           

  .شود مقررات به مستخدم پرداخت مي
العاده شغل مستخدماني كه سه سال آخر خدمت يا قـسمتي از آن را                فوق ـ 5تبصره    

گـروه   اند بر اساس آخـرين حقـوق مبنـاي    برده در مأموريت ثابت خارج از كشور به سر  
استحقاقي مربوط در سال آخر خدمات آنان تعيين و مالك محاسبه حقوق بازنشـستگي              

  .گيرد و ازكارافتادگي قرار مي
اي از مقررات مربوط به پايه        ي مشمول قانون اصالح پاره     علم هيأتاعضاي   ـ2ماده    

 و ها  هدانشگابازنشسته  شاغل و) آموزشي و پژوهشي ( علمي  هيأتحقوق اعضاي رسمي    
 شـاغل بـوده و از       1372 كه تـا پايـان سـال         - 1368 مصوب   -مؤسسات آموزش عالي    

د از تــاريخ شــده يــا بــشون  بــه بعــد بازنشــسته، ازكارافتــاده و فــوت1/1/1373تــاريخ 
  .ي آن هستندها  هقانون و تبصر) 1(بازنشستگي، ازكارافتادگي و فوت مشمول مفاد ماده 

اي از مقررات مربوط به پايه   علمي مشمول قانون اصالح پاره  هيأت اعضاي   ـ3ماده    
 و  هـا     هدانـشگا  شـاغل و بازنشـسته    ) آموزشـي و پژوهـشي      ( علمي   هيأتحقوق اعضاي   

 بازنشسته، ازكارافتاده   1372 كه تا پايان سال      - 1368صوب   م -مؤسسات آموزش عالي    
  .شوند قانون مي) 2(ماده ) 3( مشمول مفاد تبصره1374,1,1اند از تاريخ  و فوت شده

 شغلي كه مستخدم به موجب حكم صادر شده تصدي آن را به عهده داشته               ـ4ماده    
مسئوليتهايي    و وظايف و   گيرد  نامه مالك عمل قرار مي      است، در اجراي مقررات اين آيين     

كه عالوه بر وظايف شغل اصلي به مستخدم محـول شـده اسـت مـورد محاسـبه قـرار                    
  .گيرد نمي
مستخدمان مـشمول   ) العاده شغل   حقوق و فوق    ( هر گونه تغيير در دريافتي       ـ 5ماده    



  

  
   627 ) ها نامه ها و تصويب نامه نـ آيي2(قوانين و مقررات مرتبط :                                                     بخش دوم

  

 

اجـرا     بـه مـورد      1/1/1374قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت كـه تـا تـاريخ             
ده است در مورد مستخدمان مشمول قانون نيز با رعايت فاصله تاريخ اجـراي   گذاشته ش 
  .شود اعمال مي الذكر به طور دقيق نامه يا بخشنامه مربوط تا تاريخ فوق تصويب

 پستها يا مشاغل مورد تصدي مستخدمان مشمول قانون در زمان اشتغال بـا              ـ6ماده    
يكـي از     تحـصيلي و تجربـي در      توجه به ماهيت وظايف تعيـين شـده و شـرايط احـراز            

در صورت عدم رشته شغلي متناسب يا نبودن شـرط      . يابد  ي شغلي تخصيص مي   ها    هرشت
شغلي كه از لحاظ نوع       يها    هتحصيلي و تجربي شاغل آن، پست ياد شده در يكي از رشت           

  .يابد و وظايف و گروه شغلي مشابه يا هم رديف باشد تخصيص مي
انون كه بر اساس ضوابط مورد عمل در تاريخ اجـراي   مستخدمان مشمول قـتبصره   

رشته شغلي    قانون با توجه به پست يا شغل مورد تصدي واجد شرايط احراز اولين طبقه             
مربوط نباشند در طبقه يك رشته شغلي ياد شده استقرار يافتـه و گـروه آنهـا بـر مبنـاي                 

  .شود شرايط تحصيلي و تجربي آنان تعيين مي
 از  ي كه پس از تاريخ اجراي مرحله دوم قانون استخدام كشور          يمستخدمان ـ7ماده    

تخصـصي و     ي ارزيابي مشاغل مديران، مشاغل    ها  طرح  (ي امتيازي   ها  طريق يكي از طرح   
ي پزشـكي و مـشاغل هنرمنـدان        هـا     هتحقيقي، مشاغل معلمان كشور، مشاغل ويژه رشـت       

اند در   استقرار يافته12 و 11 ،10ي  ها    همورد ارزيابي قرار گرفته و در يكي از گرو        ) كشور
صورت داشتن سنوات تجربي الزم گروه آنان حسب مدرك تحصيلي بر اساس جـدول              

  :شود زير تعيين مي
  )در اجراي قانون (مدرك تحصيلي گروه قبلي گروه فعلي  

 گروه فعلي گروه قبلي مدرك تحصيلي

 11 10 ليسانس

 12 11 ليسانس

 13 12 ليسانس

 13 10 فوق ليسانس

 14 11 فوق ليسانس

 15 12 فوق ليسانس

 14 10 دكتري

 15 11 دكتري

 16 12 دكتري
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 مستخدماني كه پس از اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولـت   -تبصره    
  .اند مشمول مفاد اين ماده نيستند بازنشسته، ازكارافتاده يا فوت شده

 تحـصيل ليـسانس، فـوق ليـسانس يـا            مستخدماني كه با دارا بودن مدارك      ـ 8ماده    
عهده  آن را به) مشابه و همسطح    (دكتري تصدي مشاغل مديريت يا كارشناسي يا همتراز         

اند در صورتي كه حـداقل يـك دوم يـا دو              داشته و بازنشسته يا ازكارافتاده يا فوت شده       
ليـسانس و در زمينـه        سوم كل تجارب آنان حسب جدول زير با مدرك تحصيلي حداقل          

  :يابند  استقرار مي15 الي 11ي ها  هبوط يا مشابه طي شده باشد در گرومر
  

 شرايط تجربي مورد نياز 15 14 13 12 11 گروه تحصيالت و تجربه

 - - - 25 20 ليسانس

 - 25 20 - - فوق ليسانس

 25 20 - - - دكتري

3/2مشروط بر آن كـه حـداقل        
ــا مــدرك تحــصيلي تجــارب ب
ــه ــسانس و در زمين ــداقل لي ح
.مربوط يا مشابه طي شده باشد

 - - - 27 22 ليسانس

 - 27 22 - - فوق ليسانس

 27 22 - - - دكتري

2/1مشروط بـر آنكـه حـداقل        
ــا مــدرك تحــصيلي تجــارب ب
حـــداقل ليـــسانس در زمينـــه
.مربوط يا مشابه طي شده باشد

  

رد افـرادي    اجراي اين ماده در مورد متصديان مشاغل مديريت فقـط در مـو             ـ تبصره  
فـوت    بندي مشاغل مربوط بازنشسته، ازكارافتاده يـا  ي طبقهها  است كه قبل از اجرا طرح     

  .شده باشند
 و طبقـات  هـا   ه تعيين سطوح مشاغل سرپرستي و مديريت و تشخيص رشـت      ـ9ماده    

ي هـا   طـرح   العـاده شـغل مـستخدمان بـر اسـاس ضـوابط اجرايـي               شغلي و گروه و فوق    
نامه اجرايي قـانون نظـام        آيين) 21(كميته اجرايي موضوع ماده     بندي مشاغل توسط      طبقه

چنانچـه در خـصوص مـوارد     لـيكن . پذيرد هماهنگ پرداخت كاركنان دولت صورت مي 
فوق ابهامي وجود داشته يا احكام صادره مطابق مقررات نباشـد سـازمان امـور اداري و                 

  .كند استخدامي كشور اتخاذ تصميم مي
ـ تبصره  العاده شـغل مـستخدماني كـه قبـل از اجـراي       يزان درصد فوقبراي تعيين م  
ي هـا     هدسـتگا  انـد   بگير شـده    بندي مشاغل بازنشسته يا ازكارافتاده و وظيفه        ي طبقه ها  طرح
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مشمول اين قانون مكلفند گروه شغلي عناوين سطوح سازماني رييس دايره و مسئول به              
  .استخدامي كشور ارسال كنند و به سازمان امور اداري تأييدباال را پيشنهاد و جهت 

مدت سنوات ارفاقي در اجراي قوانين مربوط براي بازنشـستگي و وظيفـه              ـ10ماده    
  .گيرد در محاسبه افزايش سنواتي و ارتقاي گروه مالك عمل قرار نمي

 افزايش سـنواتي بـراي مـستخدماني كـه در طـول خـدمت داراي مقـاطع                  ـ11ماده    
آخـرين   بر اساس مقررات مورد عمـل شـاغالن بـه نـسبت    اند نيز    تحصيلي متفاوتي بوده  

گروه استحقاقي آنان در هر مقطع تحصيلي به طور جداگانه محاسبه و مجموعاً به عنوان               
  .شود افزايش سنواتي منظور مي

در احتـساب حقـوق بازنشـستگي، وظيفـه ازكارافتـادگي و وظيفـه وراث                ـ12ماده    
اداري و    بوط به پاكسازي، بازسازي، تخلفات    مستخدماني كه بر اساس قوانين مقررات مر      

پـس از     (اند حقوق گروه جديـد        نظاير آن به بازنشستگي با تقليل گروه محكوميت يافته        
  .گيرد مالك محاسبه قرار مي) تنزل گروه

قـانون نظـام هماهنـگ پرداخـت        ) 1(مـاده   ) 2(مقامات مذكور در تبصره      ـ13ماده    
ايـن    رعايت مقررات مربوط مـشمول احكـام قـانون و         كاركنان دولت و همترازان آنها با       

  .نامه هستند آيين
حقوق بازنشستگي تعيين شده در اجراي اين قـانون مـالك تعيـين ميـزان                ـ14ماده    

  .حقوق وظيفه سهم وراث قانوني طبق قوانين و مقررات مربوط است
 و  ي دولتـي كـه داراي مقـررات اسـتخدامي خـاص           هـا     هدسـتگا آن دسته از     ـ15ماده    

دولـت در آن      صندوق بازنشستگي جداگانه هستند و قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان         
 موظفنـد   -قـانون   ) 3( به استثناي مشموالن تبصره مـاده        - به اجرا درآمده است      ها    هدستگا

مستخدمان متوفاي خود را با رعايت مفاد         حقوق مستخدمين بازنشسته، ازكارافتاده و وراث     
  .طبق مقررات مورد عمل در مورد مستخدمان شاغل تطبيق كنندنامه و  اين آيين

  .نامه به عهده دستگاه متبوع مستخدمان شاغل تطبيق كنند اجراي مفاد اين آيين ـ16ماده  
نامه به عهده دستگاه متبوع مستخدم و كميته اجرايـي            اجراي مفاد اين آيين    ـ17ماده    

سـازمان  . است  گي پرداخت كاركنان دولت   نامه قانون نظام هماهن     آيين) 21(موضوع ماده   
ي الزم بـراي  هـا  تواند در صورت لـزوم دسـتورالعمل    امور اداري و استخدامي كشور مي     

  .نامه را ابالغ كند اجراي اين آيين
   معاون اول رييس جمهور-حسن حبيبي  
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 1كشور درمانى خدمات همگانى بيمه قانون) 7 (ماده اجرايى نامه آيين ـ15
  17/3/1374 مصوب

 تـأمين  سـازمان  مـشترك  پيـشنهاد  بـه  بنا 17/3/1374 مورخ جلسه در وزيران هيأت
 درمـانى  خـدمات  بيمـه  عـالى  شـوراى  تأييد و درمانى خدمات بيمه سازمان و اجتماعى  

 آمـوزش  و درمان بهداشت، وزارت 4/3/1374 مورخ 1910 شماره نامه موضوع كشورـ
 ــ  كـشور  درمانى خدمات همگانى بيمه نونقا) 7 (ماده) 3 (تبصره استناد به و ـ پزشكى
  :نمود تصويب زير شرح به را شده ياد ماده اجرايى نامه آيين ـ 1373 مصوب
 درمـانى  خـدمات  همگـانى  بيمـه  قـانون ) 7 (ماده مشمول ىها    هدستگا كليه ـ1 ماده
 بـا  توافق صورت در مورد حسب توانند مى) ره(خمينى امام امداد كميته جمله از كشور،
 از پـس  توافـق  عدم موارد در و اجتماعى    تأمين سازمان يا درمانى خدمات بيمه انسازم
 گـر  بيمـه  ىهـا   شـركت  يـا  ها  سازمان با كشور، درمانى خدمات بيمه عالى شوراى تأييد

  .كنند منعقد درمانى خدمات ارايه قرارداد
 بـا  ادقرارد انعقاد درخواست كننده، درخواست سازمان يا دستگاه مجاز مقام ـ2 ماده
 سـازمان  يـا  دستگاه كاركنان درمان بيمه پوشش براى را گر بيمه ىها  سازمان يا ها  شركت
 بـه  مـورد  حـسب  نظـر  مـورد  پيـشنهادى  طرح با همراه گر بيمه شركت نام ذكر با خود،

 دو ايـن  از يـك  هـر . فرسـتد   مى اجتماعى    تأمين سازمان يا درمانى خدمات بيمه سازمان
 در. كننـد  اعـالم  دهنـده  پيـشنهاد  دسـتگاه  به ماه يك ظرف ار خود نظر مكلفند سازمان
 امـر  ايـن  و نگيـرد  قرار يادشده ىها  سازمان موافقت مورد مزبور درخواست كه صورتى
 بيمـه  عالى شوراى به الزم گيرى  تصميم براى مراتب باشد، دهنده پيشنهاد اعتراض مورد

 مـاه  يـك  ظرف اكثرحد است مكلف شده ياد شوراى. شود مى منعكس درمانى خدمات
  .كند گيرى تصميم موضوع به نسبت

 گرفتـه  اجتمـاعى     تـأمين  سازمان از ها    هدستگا توسط تاكنون كه مجوزهايى ـ1تبصره  
  .است باقى خود قوت به كماكان است، شده

 بـه  احتيـاج  درمانى مراكز با قرارداد عقد براى) ره(خمينى امام امداد كميته ـ2تبصره  
  .ندارد مجوز كسب

                                                 
 .9/5/1374مورخ 14679 شماره رسمى روزنامه از قلن ـ1
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 درمـانى  خـدمات  همگـانى  بيمـه  قـانون ) 7 (ماده مشمول ىها    هدستگا كليه ـ3 هماد
مكلفند ـ)ره(خمينى امام امداد كميته استثناى به ـ كشور

9
 ماه هر پايان در را درمان سهم2

 اجتماعى    تأمين سازمان صندوق يا درمانى خدمات بيمه سازمان صندوق به مورد حسب
 خـدمات  بيمـه  سـازمان  بـه  سال هر ابتداى در را شدگان بيمه تفكيكى رستفه و واريز

 سـازمان  بـه  بالفاصله بايد نيز سال طول در گرفته صورت تغييرات. كنند ارسال درمانى
  .شود منعكس درمانى خدمات بيمه

7 رأسـاً  كه حقوقى اشخاص و ها    هدستگا ،ها  سازمان ـ4 ماده
 سـهم  يـا  سـرانه  حـق  9

 كه درصورتى كنند مى خدمت ارايه رأساً خود يا پرداخت گر بيمه ىها  شركت به را درمان
2
 سـازمان  يـا  درمـانى  خـدمات  بيمه سازمان هاي  صندوق به ماه سه ظرف را باقيمانده 9

  .شود مى لغو مجوزشان نكنند، واريز مورد حسب بر اجتماعى  تأمين
 مقابـل  در موظفنـد  قـرارداد  انعقاد صورت در بيمه ىها  شركت و ها  نسازما ـ5 ماده
7 دريافت

 تـأمين  سـازمان  درمـان  سـهم  يـا  وزيـران  هيـأت  مصوب درمان سرانه حق 9
 بيمه تعهد مورد اورژانس و بسترى و سرپايى تشخيص درمانى، خدمات كليه ،اجتماعى  

  .كنند ارايه ار وزيران هيأت مصوب درمانى خدمات
 موظفنـد  دولتى مؤسسات و پزشكان و گر بيمه ىها  شركت و ها  سازمان كليه ـ6 ماده
 را مـصوب  ىهـا     هتعرفـ  و خدمات ارايه ضوابط و وزيران هيأت مصوب فرانشيز سقف
  .كنند رعايت
   1.است شده لغو ـ7 ماده
 بـه  ولـت د بـه  وابـسته  و دولتـى  ىهـا   سـازمان  و هـا     هدستگا از يك هر كه صورتى در

 بيمـه  سازمان به آنان بدهى است مكلف بودجه و برنامه سازمان نكنند، عمل خود تعهدات
ــا و درمــانى خــدمات ــأمين ســازمان ي ــارات ســرجمع از را اجتمــاعى  ت                كــسر آنهــا اعتب

ــه و ــازمان ب ــا س ــاد ىه ــده ي ــت ش ــد پرداخ ــه و كن ــاله هم ــه در س ــنواتى بودج                    س
                                                 

 از يك هر كه صورتى در« :از بود عبارت آن متن .است شده لغو10/6/1378 مورخ تصويبنامه موجب به 7 ماده ـ1
 مكلـف  بودجـه  و برنامـه  سـازمان  نكننـد،  عمل خود تعهدات به دولت به وابسته و دولتى سازمانهاى و دستگاهها

 به و كسر آنها اعتبارات سرجمع از را اجتماعى تأمين سازمان يا و درمانى خدمات بيمه سازمان به آنان بدهى است
 .»كند بينى پيش را الزم روش سنواتى بودجه در ساله همه و كند پرداخت شده ياد سازمانهاى
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  .كند  بينى پيش را مالز روش

  ـ ضوابط تعيين حداقل شمول و سطح خدمات پزشكى و دارويى مورد 16
  24/3/1374  مصوب 1تعهد بيمه خدمات درمانى

 مـورخ  1904 شـماره  پيـشنهاد  بـه  بنـا  24/3/1374 مـورخ  جلـسه  در وزيران هيأت
 بيمـه  قانون) 10 (ماده استناد به و پزشكى آموزش و درمان بهداشت، وزارت 4/3/1374

 سـطح  و شمول حداقل تعيين ضوابط ـ 1373 مصوب ـ كشور درمانى خدمات همگانى
 تـصويب  زيـر  شـرح  بـه  را درمانى خدمات بيمه تعهد مورد دارويى و پزشكى خدمات

  :نمود
 يـا  و عمـومى  پزشـك  از اعـم  خـود  معـالج  پزشك انتخاب در شدگان بيمه ـ1 ماده

 بيمـه  سـازمان  قـرارداد  طـرف  پزشكان از يك هر به توانند مى و هستند مخير متخصص
 شـده  بيمـه  براى موظفند پزشكان كليه. كنند مراجعه گر بيمه شركت يا و درمانى خدمات
  .كنند ارسال پزشكان ساير براى را آن مطالب عنداللزوم و دهند تشكيل پزشكى پرونده

ـ   حشر شامل معاينات انجام و پزشكى پرونده تشكيل نحوه به مربوط ضوابط تبصره 
 پزشـكى  خـدمات  به توجه با پزشكى پرونده روزرسانى به و فيزيكى كامل معاينه حال،

 الزم معاينـات  همراه به كه هايى آزمايش و فعلى و قبلى معاينات فاصله در شده دريافت
 ارسـال  نحـوه  و بيمـاران  كـردن  بـسترى  بـه  مربـوط  ضوابط همچنين شود، انجام است

 وزارت توسـط  بيمارسـتان،  از تـرخيص  هنگـام  هشد بيمه نظر مورد پزشك به اطالعات
  .شود مى ابالغ و تهيه پزشكى آموزش و درمان بهداشت،
 كـشور  اسـتان  دو در توانـد  مـى ي  پزشك آموزش و درمان بهداشت، وزارت ـ2 ماده
 ـ عمومى يا متخصص از اعم ـ پزشك يك بتواند شده بيمه كه نحوى به را ارجاع روش

 سـپس  و كنـد  مراجعه شده ياد پزشك به ابتدا در و نتخابا خانواده پزشك عنوان به را
  .درآورد اجرا به نمايد، مراجعه متخصص پزشك به وى تشخيص براساس
 انجـام  دسـتور  تـشخيص،  به رسيدن براى لزوم صورت در عمومى پزشك ـ3 ماده
 خـدمات  بيمـه  نظـام  تعهـد  مـورد  داروهـاى  تهيه و راديولوژى و آزمايشگاهى خدمات

                                                 
 9/5/1374مورخ 14679 شماره رسمى روزنامه از نقل ـ1
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 بـراى  تخصـصى  معاينـات  يـا  آزمـايش  به نياز كه مواردى در و كند  مى ادرص را درمانى
 ــ  متخـصص  پزشـك  بـه  را بيمار باشد، تخصصى خدمات ارايه يا تشخيص به رسيدن
 آزمايـشهاى  هزينـه  و متخصص پزشك ويزيت پرداخت. دهد مي ارجاع ـ نام ذكر بدون

 بـا  درمـانى  خدمات هبيم نظام تعهد مورد شده تجويز داروهاى و راديولوژى تخصصى،
  .است گر بيمه سازمان عهده به مصوب فرانشيز احتساب
 و درمـانى  ــ  بهداشـتى  مراكـز  در كـه  اورژانـسى  بيمـاران  نيـاز  مـورد  خـدمات  ـ4 ماده

 خـدمات  بيمـه  تعهـدات  جـزو  شـود،  ارايه بايد خصوصى يا دولتى بيمارستانهاى اورژانسهاى
 صورتحـساب  شـدگان  بيمه به خدمات رايها ضمن مكلفند شده ياد واحدهاى و است درمانى
 صـورت  از نـسخه  يـك  و گـر  بيمـه  ىها  سازمان براى پرداختى فرانشيز احتساب با را تنظيمى
  .كنند ارسال بيمه نظر مورد پزشك براى شده بيمه درخواست به را شده ارايه درمانى خدمات

ـ   پزشـك  بـا  درمـانى  ىهـا   ههزينـ  پرداخـت  نظر از اورژانس موارد تشخيص تبصره 
  .است معتمد

 1373 سـال  پايـان  تا كه داروهايى و راديولوژى آزمايشگاهى، خدمات كليه ـ5 ماده
 همچنـان . اسـت  شده مى ارائه و بوده دولت كاركنان درمانى خدمات بيمه تعهدات جزو
  .باشد مى درمانى خدمات بيمه تعهدات جزو

ـ   كـه  سـرطانى  و االسـمى ت همـوفيلى،  بيماران از عده آن حال رفاه منظور به تبصره 
 آنان فرانشيز سهم از قسمتى باشند نمى خود نياز مورد داروهاى فرانشيز پرداخت به قادر
 بـه  پزشـكى  آمـوزش  و درمـان  بهداشت، وزارت سوبسيدى و كمكى رديفهاى محل از

   1.شود مى پرداخت كمك عنوان
 بيمـه  تعهـدات  جـزو  1373 سـال  پايان تا كه بسترى پزشكى خدمات كليه ـ6 ماده
 خـدمات  بيمـه  تعهـدات  جزو است شده مى ارايه و بوده دولت كاركنان درمانى خدمات
  .است درمانى

                                                 
 :از بود عبارت ن قديم متن .است شده الحاق آن به تبصره يك و 19/6/1374 مورخ مصوبه موجب به ماده اين ـ1
 شـرح  بـه  درمـانى  دمـات  بيمه نظام تعهد مورد داروهاى و راديولوژى و آزمايشگاهى خدمات تفكيكى فهرست«

 خـدمات  تفكيكى هرست سال هر است مكلف پزشكى آموزش و درمان بهداشت، وزارت .است پيوست جدول
 به و محاسبه را خدمات بارمالى افزايش بودجه و برنامه سازمان همكارى با و دهد قرار ىبازنگر مورد را يادشده
 هيأت براى سرانه حق نهايى صويب جهت تأييد صورت در تا كند ارايه كشور درمانى خدمات بيمه عالى شوراى
 ».شود ارسال وزيران



  

  
   634  مجموعه كامل قوانين و مقررات تأمين اجتماعي     

  

 ماده يك تبصره موضوع نيازمند افراد تعيين و تشخيص چگونگى نامه آيين ـ17
  11/5/1374 مصوب  1كشور درمانى خدمات همگانى بيمه قانون) 14(

 و برنامـه  سـازمان  مشترك پيشنهاد به بنا 11/5/1374 مورخ جلسه در وزيران هيأت
 بيمـه  قـانون ) 14 (مـاده  يـك  تبـصره  اسـتناد  به و) ره(خمينى امام امداد كميته و بودجه

 تعيـين  و تشخيص چگونگى نامه آيين ـ 1373 مصوب ـ كشور درمانى خدمات همگانى
  :نمود تصويب زير شرح به را شده ياد تبصره موضوع نيازمند افراد

 چهـارچوب  در و كـشور  درمـانى  خـدمات  همگـانى  بيمه قانون ىاجرا در  ـ1 ماده
 لحـاظ  بـه  كـه  يىهـا     هخـانواد  و افـراد  شـده،  ياد قانون) 1 (ماده) 4 (بند موضوع تعاريف
 درمانى خدمات اى بيمه پوشش فاقد مالى، استطاعت عدم و اجتماعى و اقتصادى موقعيت
 و گرفتـه  قرار نيازمند اقشار هبيم برنامه حمايت تحت افراد و گروههاى شمول در هستند،
  .دبو خواهند شده ياد برنامه در شده منظور امكانات و تسهيالت از استفاده مشمول
  :از عبارتند مزبور افراد
 ندارنـد  را خـود  زندگى اداره مالى توانايى كه نيازمند معلوالن و ازكارافتادگان ـ الف

  .آنها تكفل تحت افراد و
 كودكـان  و زنـان  تـأمين  قـانون  موضوع نيازمند و ستسرپر بى كودكان و زنان ـ ب

  .1371 مصوب سرپرست، بى
  .خانواده سرپرست بودن زندانى مدت در نيازمند، زندانيان ىها  هخانواد ـ پ
 زنـدگى  اوليـه  امكانـات  كه غيرطبيعى و طبيعى حوادث از ناشى ديدگان آسيب ـ ت
 وسـايل  يـا  اوليـه  امكانـات  كـه  نىزما تا اند داده دست از را خود اشتغال وسايل يا خود

  .آورند دست به را خود اشتغال
 در ندارنـد،  زنـدگى  اداره براى درآمدى كه سربازانى تكفل تحت نيازمند لهئعا ـ ث
  .1374 سال پايان تا حداكثر و سربازى مدت

ـ   قانون) 13 (ماده) 5 (بند مشمول 1375 سال ابتداى از بند اين موضوع افراد تبصره 
 مربوط نامه آيين مطابق آنان مورد در و بود خواهند كشور درمانى خدمات نىهمگا بيمه
  .شود مى عمل شده ياد بند به

                                                 
 28/5/1384 مورخ 14694 شماره رسمى روزنامه از نقل ـ1
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  .رجايى شهيد طرح مشموالن ـ ج
 ىهـا   سـازمان  پوشـش  تحـت  و نيـستند  فوق بندهاى مشمول كه مواردى ساير ـ چ
 بايـد  يـا  تندهـس  كـشور  بهزيستى سازمان يا) ره(خمينى امام امداد كميته قبيل از امدادى
  ).ره(خمينى امام امداد كميته تشخيص با گيرد، قرار شده ياد ىها سازمان پوشش تحت

 كميتـه  برعهده قانونى مصوب تعاريف براساس الذكر فوق موارد تشخيص  ـ1تبصره  
 مـشخص  ذيـربط  ىهـا     هدستگا معرفى به بنا مورد حسب كه است) ره(خمينى امام امداد
  .شوند مى

 طـور  بـه  اسـت  كـشور  بهزيستى سازمان مسووليت حيطه در كه ىموارد  ـ2تبصره  
  .گيرند مى قرار نيازمندان بيمه پوشش تحت مستقيم
 فـوق  شـرايط  كه زمانى تا صرفاً شوند مى نيازمندان بيمه مشمول كه افرادى  ـ2 ماده

 امــام امــداد كميتــه و هــستند درمــانى خــدمات همگــانى بيمــه مــشمول باشــند دارا را
 از كــه اطالعـاتى  براسـاس  يـك بــار  دوسـال  هـر  حــداكثر اسـت  ظـف مو) ره(خمينـى 
  .نمايد تمديد را آنان بيمه كند، مى اخذ ذيربط ىها  هدستگا

 بـه  منـوط  فـوق  گروههـاى  درمانى خدمات اى بيمه پوشش تأمين به اقدام  ـ3 ماده
 مراكـز  ديگر طريق از آنان درمانى خدمات بيمه پوشش و تأمين عدم از اطمينان حصول

  .است غيردولتى و دولتى راجعم و
 بـه  كـه  مـادام  و سـالگى )18 (پايـان  تـا  اصـلى  شدگان بيمه ذكور فرزندان  ـ4 ماده
 نكـرده  ازدواج كه مادام اناث فرزندان و سالگى25 پايان تا باشند، داشته اشتغال تحصيل
  .بود خواهند درمانى خدمات بيمه حمايتى پوشش از استفاده مشمول باشند

 1374 مردادمـاه  پايـان  تـا  حـداكثر  مكلفنـد  ذيـربط  نهادهـاى  و ها  انسازم  ـ5 ماده
 و شرايط واجد كه را خود پوشش تحت افراد و ها    هخانواد مشخصات و اسامى فهرست
 شـده  بيمـه  تعيـين  بـا  هـستند  درمانى خدمات بيمه حمايتى پوشش از استفاده به نيازمند
 شـهر،  بخش، دهستان، روستا، ذكر با ـ سكونت محل آدرس و تبعى شدگان بيمه اصلى،

  .نمايند ارايه) ره(خمينى امام امداد كميته به ـ استان و شهرستان
 حمـايتى  اقـدامات  پوشـش  تحت تاكنون كه نيازمندى ىها    هخانواد و افراد  ـ6 ماده
) 1 (مـاده  در مـذكور  شرايط واجد و اند نگرفته قرار) ره(خمينى امام امداد كميته مستمر

 هستند، پذير آسيب اقشار درمانى خدمات بيمه برنامه از استفاده متقاضى و نامه آيين اين
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) ره(خمينـى  امـام  امـداد  كميتـه  واحـد  يا شعبه نزديكترين به را خود كتبى تقاضاى بايد
 بـا  هـستند  موظف) ره(خمينى امام امداد كميته واحدهاى و شعب مسئولين. كنند ارسال
 گيـرى   تـصميم  و بررسـى  و تحقيق مورد را درخواستها متقاضى هر براى پرونده تشكيل

  .دهند قرار
  . است فرزند سه درمان بيمه براى قبول مورد فرزندان تعداد حداكثر  ـ7 ماده

ـ   مـاده  مفاد رعايت نامه آيين اين يك ماده مشمول افراد فرزندان درخصوص تبصره 
  .است الزامى ـ 1372 مصوب ـ جمعيت و خانواده تنظيم قانون يك

 نماينـدگان  عـضويت  بـا  كميـسيونى  اسـت  موظـف  استان هر امداد كميته  ـ8 ماده
 انجمـن  و بهزيـستى  سـازمان  درمـانى،  و بهداشتى خدمات و پزشكى علوم ىها    هدانشگا
. نمايـد  اقدام نيازمندان بيمه امور هماهنگى ايجاد به نسبت و تشكيل زندانيان از حمايت
  .شوند ىم تشكيل يك بار ماه سه هر حداقل كميسيون جلسات
 و مزايـا  از را غيرمشمول افراد سوءاستفاده موجبات كه افرادى و ها    هخانواد  ـ9 ماده
 تأييـد  و تشخيص با كنند، فراهم نيازمند اقشار درمانى خدمات بيمه اختصاصى امكانات
 تحـت  و شده خارج حمايتى خدمات شمول از نامه آيين اين) 8 (ماده موضوع كميسيون

  .گيرند مى قرار قانونى پيگرد
 بيمـه  قـانون ) 14 (مـاده ) 2 (تبصره اجراى در) ره(خمينى امام امداد كميته  ـ10 ماده
ـ  پـشتيبانى  اقـدامات  و همكـارى  از كـشور،  درمـانى  خـدمات  همگانى  و هـا     هوزارتخان
 شـده  يـاد  ىهـا     هدسـتگا  به وابسته استانى واحدهاى و) 14 (ماده در مذكور ىها  سازمان

 درخواسـت  بـه  بنـا  الزم هميـارى  و همكارى به موظف مزبور ىها    هدستگا و برخوردار
  .هستند) ره(خمينى امام امداد كميته

   همگانى بيمه قانون 13 ماده 5 بند اجرايى نامه آيين ـ18
  5/6/1374 مصوب 1كشور درمانى خدمات

 خـدمات  بيمـه  عالى شوراى پيشنهاد به بنا 5/6/1374 مورخ جلسه در وزيران هيأت
 و درمـان  بهداشـت،  وزارت 29/5/1374 مـورخ  8883 شـماره  نامـه  وعموضـ  ـ درمانى
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 ــ  كشور درمانى خدمات همگانى بيمه قانون 13 ماده 5 بند استناد به و پزشكى آموزش
  :نمود تصويب زير شرح به را شده ياد بند اجرايى نامه آيين ـ 1373 مصوب
 بـه  پـس  ايـن  از كـه  ــ  درمانى خدمات سرانه بيمه حق سهم% 80 پرداخت ـ1 ماده
 فرزنـدان  و تكفل تحت برادر و خواهر همسر، مادر، پدر، ـ شود مى ناميده سهم اختصار
  .باشد مى شده بيمه برعهده باقيمانده% 20 و دولت برعهده شهدا

 توانايى شده بيمه اسالمى، انقالب شهيد بنياد تشخيص با كه مواردى در ـ تبصره
  .شود مى پرداخت بنياد اعتبارات از ورمذك مبلغ ندارد، را خود سهم% 20 پرداخت
 آنان تكفل تحت مادر و پدر و فرزندان و همسر و جانبازان سهم پرداخت ـ2 ماده

 دولت عهده بر ـ 1372 مصوب - جمعيت و خانواده تنظيم قانون) 1 (ماده رعايت با
   1.باشد مى

    ـ3 ماده
 مـديريت  تشخيص به كه روحانيونى و دينى علوم طالب سهم% 80 پرداخت ـ الف
 فرزنـدان  و همـسر  و شـوند  نمى ديگر اى بيمه خدمات دريافت مشمول قم علميه حوزه
 دولـت  برعهـده  ـ جمعيت و خانواده تنظيم قانون) 1 (ماده رعايت با ـ آنها تكفل تحت
 يـا  قـم  علميـه  حوزه مديريت طريق از سال هر كشور سراسر علميه ىها    هحوز. باشد مى

 پوشش تحت افراد آمارى اطالعات شود، مى تعيين قم علميه هحوز طرف از كه مراجعى
 بـه  الزم اعتبـار  بينـى  پيش و اجرايى اقدامات براى و تهيه را خدمات دريافت مشمول و

  .كنند مى اعالم بودجه و برنامه سازمان
ـ   ارائـه  و روحـانيون  و دينـى  علوم طالب به راجع قم علميه حوزه اختيارات تبصره 
 مـشهد  علميـه  حوزه در خدمات دريافت مشمول و پوشش تحت فرادا آمارى اطالعات

   2.باشد مى مشهد علميه حوزه مديريت با
 از اعـم  عـالى  آمـوزش  مؤسـسات  و ها    هدانشگا دانشجويان سهم% 50 پرداخت ـ ب
 و خـانواده  تنظيم قانون) 1 (ماده رعايت با ـ آنها فرزندان و همسر و غيردولتى و دولتى

                                                 
 شـده  لغـو  آن تبـصره  و شده اصالح متن شرح به 6/12/1376 و25/9/75 مورخ مصوبات موجب به ماده اين ـ1

 با ـ تكفلنان تحت فرزندان و همسر و باال و 25% جانبازان سهم 80% پرداخت«: از بود عبارت آن قديم متن .است
 اعتبارات محل از باقيمانده 20% و دولت برعهده  ـ 1372 مصوب جمعيت و خانواده متنظي قانون (1) ماده رعايت
 بـه  هـستند  درآمـد  فاقد كه 25% زير جانبازان ـ تبصره.شود  مىپرداخت دولت توسط جانبازان و مستضعفان بنياد

 .»شوند  مىماده اين مشمول جانبازان و مستضعفان بنياد تشخيص
 .است شده الحاق 19/9/1374 مورخ مصوبه موجب به تبصره اين ـ2
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 دانـشجويانى  از عده آن براى باقيمانده% 50 و دولت توسط تحصيل زمان در ـ جمعيت
 در كـه  دانـشجويانى  بـراى  و رفـاه  هاي  صندوق طريق از ندارند را آن پرداخت توان كه

 دسـتگاه  طريـق  از كننـد  مـى  تحـصيل  دولتـى  ىها    هدستگا به وابسته عالى آموزش مراكز
. گيـرد  مـى  صـورت  وياندانـشج  رفـاه  صندوق ضوابط رعايت با وام صورت به مربوط

 ها    هدانشگا. كنند مى تقبل رأساً را مانده باقى% 50 پرداخت تخصصى و PHD دانشجويان
 تحـت  افـراد  و دانشجويان آمارى اطالعات ساله همه مكلفند عالى موزشآ موسسات و

 و اجرايـى  اقـدامات  بـراى  و تهيـه  هـستند  خدمات دريافت مشمول كه را كسانى تكفل
 آنهـا  سـاليانه  بودجـه  در تـا  دارند اعالم بودجه و برنامه سازمان به الزم اعتبار بينى پيش
 در را فـوق  سـرانه  حق% 50 است مكلف بودجه و برنامه سازمان همچنين گردد، منظور

  .نمايد بينى پيش رفاه هاي صندوق اعتبارات
 بـا  ــ  آنهـا  تكفـل  تحـت  فرزنـدان  و همـسر  سربازان، گيرى بهره منظور به  ـ4 ماده

 درمـانى  مراكـز  درمـانى  خـدمات  از ــ  جمعيـت  و خـانواده  تنظيم قانون 1 ماده ترعاي
 ميـسر  نظـامى  درمـانى  مراكـز  درمانى خدمات از استفاده امكان كه مواقعى در غيرنظامى
 خدمات بيمه دفترچه شده ياد افراد براى مسلح نيروهاى درمانى خدمات سازمان نيست،
 بـراى  را الزم اعتبـارات  اسـت  موظـف  بودجـه  و برنامـه  سازمان. كند مى صادر درمانى

 سـاالنه  بودجـه  در كننـد،  مـى  اسـتفاده  غيرنظامى درمانى مراكز از كه ماده اين مشموالن
 مـسلح  نيروهـاى  درمـانى  خـدمات  سـازمان  يا مسلح نيروهاى پشتيبانى و دفاع وزارت
  .نمايد منظور

 هرگونـه  فاقـد  كـه  زنـدانيانى  خـانواده  درمانى و تشخيصى خدمات هزينه  ـ5 ماده
 امـام  امدام كميته برعهده نمايند مى پيدا درمانى خدمات به احتياج و بوده اى بيمه پوشش
  .باشد مى خمينى

 تصويبنامه اين اجراى براى نياز مورد اعتبارات است موظف بودجه و برنامه سازمان
   1.كند منتقل) ره (خمينى امام امداد كميته به را

                                                 
 امداد كميته« عبارت ماده صدر در .است شده اصالح متن شرح به13/3/1375 مورخ مصوبه موجب به ماده اين ـ1

 قبل متن شده اصالح متن شرح به هم ماده ذيل همچنين .است شده »زندانها سرپرستى سازمان« جايگزين »خمينى
 و اجرايى اقدامات براى و بينى پيش را الزم بودجه ساله همه است موظف رىدادگست وزارت« : از بود عبارت آن

 .»نمايد اعالم بودجه و برنامه سازمان به الزم اعتبار نمودن منظور
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 در پيراپزشـكان  و پزشـكان  انسانى نيروى طرح مولينمش سهم پرداخت  ـ6 ماده  
  .شود مى انجام مربوطه دستگاه رسمى كارمندان همانند خدمت زمان

 آمـارى  اطالعـات  براساس ساله همه است مكلف بودجه و برنامه سازمان  ـ7 ماده
 حـسب  را نامـه  آيين اين اجراى نياز مورد اعتبارات ذيربط، ىها    هدستگا توسط شده ارايه

 بـا  مـورد  حـسب  مزبور ىها  هدستگا و كند بينى پيش مربوط ىها   هدستگا بودجه در وردم
 قرارداد گر بيمه ىها  سازمان با) شده بيمه و دولت سهم (درمان سرانه حق% 100 پرداخت
  .كنند مى منعقد

 دريافـت  مشمول افراد سرانه حق مكلفند نامه آيين اين مشمول ىها    هدستگا ـ8 ماده
 بـه  همگـانى  بيمه قانون چهارچوب در گر بيمه ىها  سازمان با قرارداد عقد با را خدمات
  .برسانند مصرف
 4 و 3 ،2 ،1 بنـدهاى  مشمول كه گيرد دربرمى را افرادى صرفاً نامه آيين اين ـ9 ماده

  .نباشند ـ 1373 مصوب ـ كشور درمانى خدمات همگانى بيمه قانون 13 ماده

 در مادران از حمايت و مادر شير با تغذيه جتروي قانون اجرايى نامه آيين ـ19
  وزيران هيأت 21/9/1375 مصوب شيردهى دوران

 منحـصرآ  شـيرخوار  كمكـى  غـذاهاى  و) مصنوعى شير (خشك شير ورود  ـ1 ماده
 پزشكى آموزش و درمان بهداشت، وزارت ضوابط كه حقوقى و حقيقى اشخاص توسط

  .است مجاز كنند مى رعايت را
 شـده  تعيـين  ضوابط اجراى به مكلف دولتى غير و دولتى ىها    هتگادس كليه  ـ2 ماده
 مـاده ) 2 (و) 1 (ىهـا     هتبصر موضوع پزشكى، آموزش و درمان بهداشت، وزارت توسط

 ـ شيردهى دوران در مادران از حمايت و مادر شير با تغذيه ترويج قانون) 2 (ماده و) 1(
  .هستند ـ شود مى ناميده قانون پس اين از كه

 پزشـك  گواهى به منوط زايمان مرخصى ماه چهارمين اعطاى) شده ابطال(  ـ3 هماد
 بـا  همـراه ) روسـتايى  و شـهرى  (درمـانى  ــ  بهداشـتى  مركز پزشك يا اطفال متخصص
 مطـابق  كـه  اين مگر است،) خشك شير از استفاده عدم احراز براى (شيرخوار شناسنامه
  .باشد شده بينى پيش بيشترى زايمان مرخصى آنها براى ديگر مقررات

 اسـتعالجى  مرخـصى  از معـالج  پزشك تأييد با باردارى طول در كه بانوانى - تبصره
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 مرخـصى  مـدت  و بـود  خواهنـد  مند بهره زايمان مرخصى ماه چهار از كنند، مى استفاده
   1.شد نخواهد كسر آنان زايمان مرخصى از استعالجى
 ارايـه  بـه  منـوط  كـودك،  ىمـاهگ ) 20 (سن تا ساعتى مرخصى از استفاده  ـ4 ماده
   2.است مادر توسط شيرخوار تغذيه بر مبنى درمانى ـ بهداشتى مركز گواهى

  .هستند خود به مربوط ضوابط تابع كار قانون مشمول بانوان تبصره ـ
 دوران در و زايمـان  مرخـصى  پايـان  از پـس  نامـه  آيين اين مشمول مادران  ـ5 ماده
 آنهـا  انتقـال  و نقـل  شـده  يـاد  دوران در. يابنـد  الاشتغ خود قبلى كار در بايد شيردهى،
  3. باشند انتقال و نقل يا شغل تغيير متقاضي خود، اينكه مگر. است ممنوع

 روزانـه،  كـار  مقـرر  سـاعات  طـى  تواننـد  مـى  نامه آيين اين مشمول مادران  ـ6 ماده
 حسب بر توانند مى شده ياد مادران. كنند استفاده ساعتى مرخصى ساعت يك از حداكثر

 سـاعتي  مرخصي مدت. كنند استفاده نوبت سه در حداكثر را مزبور مرخصى كودك نياز
  4 .باشد مي ساعت دو ميزان به باالتر و دوقلو فرزند داراي مادران براي

 قانون شمول كه مؤسساتى و دولتى ىها  شركت و مؤسسات ،ها    هوزارتخان  ـ1تبصره  
 شـير  را خود فرزند كه مادرانى تعداد با ناسبمت اند موظف است نام ذكر مستلزم آنها بر
  .كنند اقدام مناسب محل ايجاد به نسبت دهند، مي

                                                 
 عدالت ديوان عمومى هيأت 6/6/85 مورخ 275 شماره دادنامه موجب به ماده اين ،24/6/1381 مصوب الحاقى ـ1

 مـادرو  شـير  بـا  تغذيـه  تـرويج  قانون 3 ماده شرح به قانونگذار« ـ عمومى يأته رأى. است گرديده ابطال ادارى
 كه مادرانى براى را زايمان مرخصى ماه چهار از استفاده حق 1375 مصوب شيردهى دوران در مادران از حمايت
 تثبيـت  و شـناخته  رسـميت  بـه  شرط و قيد هرگونه بدون و االطالق علي فرزند سه تا دهند مي شير را خود فرزند
 /17648شماره بخشنامه همچنين و وزيران هيأت مصوب مذكور قانون اجرايى نامه آيين 3 ماده بنابراين .است كرده
 چهارمين اعطاى كه پزشكى آموزش و درمان بهداشت، وزارت خانواده بهداشت كل مدير24/12/1376 مورخ ب
 شناسنامه با همراه درمانى بهداشتى مركز پزشك يا اطفال متخصص پزشك گواهى به منوط را زايمان مرخصى ماه

 قانون شمول دايره نتيجتاً و مشروط و مقيد را مزبور قانونى مكتسب حق از استفاده عدم احراز منظور به شيرخوار
 داده تشخيص دولتى مقررات دروضع مجريه قوه اختيارات حدود از خارج و قانون خالف .است كرده تضييق را
 بخـشنامه  و نامـه  آيـين  3 مـاده  ادارى عـدالت  ديـوان  قانون 25 ماده دوم قسمت استناد به جهت بدين و شود مى
 .».گردد مى ابطال الذكر فوق

 و ماه چهار جايگزين 3 ماده در ماه شش عبارت مادر شير با تغذيه ترويج قانون 3 ماده اصالح قانون موجب به ـ2
 نيـز 4 ماده و نامه آيين 3 ماده تبصره در لذا .است هشد ماهگى 20 جايگزين قانون 1 تبصره در ماهگى 24 عبارت

 .گردد لحاظ بايد تغيير اين
 .است گرديده اصالح 10/1383 / 9 مورخ مصوبه موجب به ماده اين ـ3
 .است گرديده اصالح 9/10/1383 مورخ مصوبه موجب به ماده اين ـ4



  

  
   641 ) ها نامه ها و تصويب نامه نـ آيي2(قوانين و مقررات مرتبط :                                                     بخش دوم

  

 

 قانون مشمول كارگاههاى در مهدكودك و شيرخوارگاه ايجاد به مربوط ضوابط  ـ2تبصره 
  .است مهدكودكها و شيرخوارگاهها اجرايى نامه آيين و كار قانون) 78 (ماده براساس كار،

 شـير  بـا  تغذيه ترويج بر نظارت و سياستگذارى كميته اختيارات و ايفوظ  ـ7 ماده
  :است زير شرح به مادر

  .مادر شير با تغذيه ترويج سياست تداوم ـ1
 و خـشك  شـير  فـروش  و عرضه ورود، بر نظارت و نياز برآورد چگونگى تعيين ـ2

  .ربط ذي مراجع به ن ابالغ و شيرخوار كمكى غذاهاى
 ىهـا     هشـبك  سيـستم  در شيرخـشك  صـحيح  توزيـع  بـر  رتنظا چگونگى تعيين ـ3

  .ربط ذى مراجع به آن ابالغ و كشور درمانى بهداشتى،
  .تحقيقاتى و تبليغاتى آموزشى، ىها  هبرنام اجراى حسن بر نظارت ـ4
  .ربط ذي مراجع به آن ابالغ و تخلفات بررسى ـ5
  .كمكى تغذيه و مادر يرش زمينه در آمده عمل به تحقيقات از استفاده چگونگى تعيين ـ6
 از حمايـت  و مـاد  شـير  بـا  تغذيـه  ترويج استانى ىها    هكميت فعاليتهاى بر نظارت ـ7

  .شيردهى دوران در مادران
 خـود  وظـايف  بهتـر  هرچـه  انجـام  براى تواند  مى ماده اين موضوع كميته  ـ1تبصره  
  .كند ايجاد اجرايى گروههاى

 مزبـور  كميتـه  توسـط  آن، اداره و جلسات تشكيل چگونگى دستورالعمل  ـ2تبصره  
  .رسد مي پزشكى آموزش و درمان بهداشت، وزير تصويب به و شده تنظيم

 پس مادر، شير با تغذيه ترويج بر نظارت و سياستگزارى كميته ىها  تصميم  ـ8 ماده
  .است االجرا الزم پزشكى آموزش و درمان بهداشت، وزير تصويب از

 سياستگذارى كميته رييس پزشكى، آموزش و ماندر بهداشت، امور معاون  ـ9 ماده
 مـنظم  طـور  بـه  را جلـسات  است موظف و بوده مادر شير با تغذيه ترويج بر نظارت و

  .دهد تشكيل
 تـشكيل  بـه  نـسبت  توانـد   مـى  پزشـكى  آمـوزش  و درمان بهداشت، وزير  ـ10 ماده

 در هىشـيرد  دوران در مـادران  از حمايـت  و مـادر  شـير  بـا  تغذيـه  تـرويج  ىهـا     هكميت
  :كند اقدام زير تركيب با بداند مقتضى كه استانهايى

  .استان درمانى ـ بهداشتى خدمات و پزشكى علوم دانشگاه بهداشتى امور معاون ـ1
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  .استان درمانى ـ بهداشتى خدمات و پزشكى علوم دانشگاه درمان و دارو معاون ـ2
  .استان مركز پزشكى نظام رييس ـ3
  .مادر شير با تغذيه ترويج استانى كميته اعضاى از نفر دو ـ4
  .زايمان و زنان متخصص پزشك نفر يك ـ5
  .تغذيه علوم كارشناس يا متخصص نفر يك ـ6
  .ماما نفر يك ـ7
  .پرستار نفر يك ـ8

 ــ  بهداشـتى  خدمات و پزشكى علوم دانشگاه رييس حكم با ماده اين موضوع افراد
  .است افتخارى استانى ىها  هكميت خدمات. شوند مى منصوب استان درمانى
 حمايت و مادر شير با تغذيه ترويج استانى ىها    هكميت اختيارات و وظايف  ـ11 ماده

  :است زير شرح به شيردهى دوران در مادران از
  .آن صحيح توزيع و مصنوعى شير به استان نياز برآورد چگونگى بر نظارت ـ1
  .تحقيقاتى و انتشاراتى تى،تبليغا آموزشى، ىها  هبرنام اجراى حسن بر نظارت ـ2
 تـرويج  بـر  نظـارت  و سياسـتگذارى  كميتـه  به شده انجام اقدامهاى گزارش ارايه ـ3

  .مادر شير با تغذيه
 بـا  تغذيه ترويج بر نظارت و سياستگذارى كميته سوى از شده محول امور انجام ـ4

  .مادر شير
 درمـانى  ـ هداشتىب خدمات و پزشكى علوم دانشگاه بهداشتى امور معاون  ـ12 ماده
 شـيردهى  دوران در مـادران  از حمايـت  و مادر شير با تغذيه ترويج كميته رييس استان،
  .دهد تشكيل منظم طور به را جلسات است موظف و بوده استان

 از حمايـت  و مـادر  شـير  بـا  تغذيـه  ترويج استانى ىها    هكميت ىها  تصميم  ـ13 ماده
 در پزشـكى  آموزش و درمان بهداشت، زيرو تصويب از پس شيردهى، دوران در مادران
  .است اجرا قابل مربوط استان

 حـسن  بـر  قانون موضوع ىها    هكميت اعضاى و پزشكى علوم ىها    هدانشگا  ـ14 ماده
 داشته كامل نظارت كننده توزيع و توليدكننده مؤسسات در نامه آيين اين و قانون اجراى

 و مطـرح  اسـتانى  ىها    هكميت در را مراتب قانون، موضوع تخلفات مشاهده صورت در و
  .كنند مى اعالم متخلفان تعقيب براى صالح ذى مراجع به را موضوع ،تأييد صورت در

  

   حبيبى حسن - جمهور رييس اول معاون  
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  قانون نظام هماهنگ ) 3(نامه اجرايي تبصره ماده   آيين- 20 
  23/10/1375مصوب  حقوق بازنشستگي و وظيفه

 مـصوب   -ي دولتـي    ها  شركتثابت مشمول مقررات استخدامي     مستخدمان   ـ1ماده    
هماهنـگ پرداخـت       اجتماعي هستند و مقررات قانون نظام      تأمين كه تابع قانون     - 1352

 تـأمين كاركنان دولت در مورد آنها اجرا شده است، همچنين مستخدمان رسمي سازمان             
انـد، بـه      ده يا فوت كـرده    ازكارافتاده كلي ش     بازنشسته يا  1/1/1374اجتماعي كه تا تاريخ     

العاده شغل با رعايت كليـه ضـوابط و مقـررات قـانون نظـام                 لحاظ تعيين حقوق و فوق    
مورد عمل دسـتگاه مربـوط قـرار گرفتـه، هماننـد              هماهنگ پرداخت كاركنان دولت كه      
  .شوند شاغالن با قانون مذكور تطبيق داده مي

) بـه اسـتثناي افـزايش سـنواتي        (در تعيين حقوق تطبيق مستخدمان مذكور        ـ2ماده    
  .گيرد ريال مالك عمل قرار مي) 120(ضريب 

مدت سنوات ارفاقي، در محاسبه افزايش سـنواتي و ارتقـاي گـروه مـالك                ـ3ماده    
  .گيرد عمل قرار نمي

ي بازنشستگي، ازكارافتادگي كلي    ها  متوسط دستمزد مبناي محاسبه مستمري     ـ4ماده    
 اجتمـاعي   تأمين قانون) 72(ماده  ) 2(و تبصره   ) 77(اده   موضوع تبصره م   -و بازماندگان   

شـود    نامه تعيـين مـي      العاده شغل كه در اجراي اين آيين         صرفاً بر اساس حقوق و فوق      -
  .محاسبه خواهد شد

) 4( ميزان مستمري مستخدمان ياد شده بر اساس ماده          1/1/1374از تاريخ    ـ 5ماده    
اصـالح مـواد       اجتماعي و قانون   تأمينقانون  ) 77(و  ) 72(نامه و با توجه به ماد         اين آيين 

 و الحـاق دو  1354 اجتمـاعي مـصوب      تـأمين قـانون   ) 76(و تبصره مـاده     ) 77(و  ) 72(
ي هـا   چنانچـه مبلـغ مـستمري       شود و    محاسبه مي  - 1371 مصوب   -) 76(تبصره به ماده    

ر در مـاده    بازنشستگي، ازكارافتادگي كلي و مجموع مستمري بازماندگان از حداكثر مقـر          
 تجـاوز كنـد، دو      - 1370 مـصوب    -دولت    قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان    ) 16(

  .شود سوم مبلغ مازاد عالوه بر حداكثر مزبور پرداخت مي
 اجتماعي كـه  تأمينميزان مستمري بازنشستگي آن دسته از كاركنان سازمان  ـتبصره   

حقـوق و     اند برابر بـا متوسـط       شده اجتماعي بازنشسته    تأمينقانون  ) 114(بر اساس ماده    
العاده شغل آنان ظرف دو سال آخر خدمت در قبل از بازنشستگي كه در ايجاد ايـن              فوق
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قانون ) 16(مقرر در ماده      شود است و چنانچه مبلغ ياد شده از حداكثر          نامه تعيين مي    آيين
غ  تجـاوز كنـد، دو سـوم مبلـ         - 1370 مصوب   -نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت      

  .شود مازاد عالوه بر حداكثر ياد شده پرداخت مي
نامـه برقـرار      هايي كـه در اجـراي ايـن آيـين          در صورتي كه ميزان مستمري     ـ6ماده    
  التفـاوت پرداخـت     نامه كمتر شـود، مابـه       شود از دريافتي قبلي افراد مشمول اين آيين         مي
  .شود مي

ي دولتـي بـه     هـا   شـركت  صدور احكام تطبيق مشموالن مقررات استخدامي      ـ7ماده    
را بـه     توانـد احكـام مـذكور        اجتماعي مي  تأمينعهده دستگاه مربوط است، ولي سازمان       

  .لحاظ تطبيق با مقررات مورد بررسي قرار دهد
نامه بعد از تطبيق با مفاد قانون  هرگونه افزايش مستمري مشموالن اين آيين     ـ 8ماده    

  .گيرد مي  صورت – 1373ب  مصو-نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه 
ي هـا     هدسـتگا  اجتمـاعي بـه      تأميننامه توسط سازمان      دستورالعمل اين آيين   ـ9ماده    

  .شود ذيربط ابالغ مي
   معاون اول رييس جمهور-حسن حبيبي  

  

 مصوب 1فرمايان خويش درمانى خدمات بيمه اجرايى نامه آيين ـ21
17/4/1377  

 مـورخ  3249 شـماره  پيـشنهاد  بـه  بنـا  17/4/1377 مـورخ  جلـسه  در وزيران هيأت
) 9 (و) 8 (مـواد  اسـتناد  بـه  و پزشـكى  آمـوزش  و درمان بهداشت، وزارت 12/3/1377

 خـدمات  بيمـه  اجرايـى  نامه آيين ـ 1373 مصوب ـ درمانى خدمات همگانى بيمه قانون
  :نمود تصويب زير شرح به را فرمايان خويش درمانى
 صـورت  بـه  را متقاضـى  هـر  اسـت  موظـف  درمـانى  خدمات بيمه سازمان  ـ1 ماده
  .نمايد بيمه انفرادى
 ارجـاع  نظام و خانواده پزشك طريق از خويشفرمايان درمانى خدمات بيمه  ـ2 ماده

 پزشـك  انتخـاب  در متقاضى فرد و شد خواهد اجرا سازمان قرارداد طرف مؤسسات به
 سازمان سوى زا شده معرفى (قرارداد طرف درمانى مؤسسات و پزشكان بين از خانواده

                                                 
 8/5/1377 مورخ 15558 شماره رسمى روزنامه از نقل ـ1
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  .باشد مى مخير) درمانى خدمات بيمه
 بـا  متناسـب  سـاله  همـه  فرمايـان  خـويش  درمانى خدمات بيمه سرانه حق  ـ3 ماده
 وزارت بودجه، و برنامه سازمان مشترك پيشنهاد به واقعى ىها    هتعرف و فرانشيز عملكرد،
 تأييـد  از پس و تهيه درمانى خدمات بيمه سازمان و پزشكى آموزش و درمان بهداشت،
  .رسد مي وزيران هيأت تصويب به بيمه عالى شوراى
 افراد تعداد ازاى به شوند مى بيمه خانوادگى صورت به كه فرمايانى خويش  ـ4 ماده

 شـامل  تخفيـف  ايـن  و گردنـد  مـى  برخـوردار  تخفيـف  از خـود  تكفـل  تحت شده بيمه
  1 .شد خواهد نيز تكفل تحت افراد كليه و سرپرست
 ادامـه  نيـز  بعد سالهاى براى را خود درمانى خدمات بيمه كه فرمايانى يشخو  ـ5 ماده
 بيمه انقطاع صورت در و شوند مى برخوردار تخفيف از بيمه تداوم سنوات با متناسب دهند،

  .گردد مى كسر شونده بيمه سنواتى سابقه از است شده قطع بيمه تداوم كه زمانى ميزان به
 و برنامه سازمان مشترك پيشنهاد با ساله همه الذكر قفو مورد تخفيف ميزان  ـ6 ماده
 و درمـانى  خـدمات  بيمـه  سـازمان  پزشـكى،  آموزش و درمان بهداشت، وزارت بودجه،
  .رسد مي وزيران هيأت تصويب به بيمه عالى شوراى تأييد

 ايـن  در مقرر ىها  تخفيف اعمال از پس فرمايان خويش بيمه سرانه حداقل  ـ7 ماده
 سـرانه  حـق  از نبايـد  آن حـداكثر  و كمتـر  دولـت  كارمنـدان  سرانه از ايدنب دستورالعمل

  .باشد بيشتر مزبور سال در فرمايان خويش مصوب
 محاسـبه  زيـر  ترتيـب  به متقاضى هر براى فرمايان خويش بيمه سرانه حق  ـ8 ماده

  :شود مى
100 ÷ )x3 – x2 ( x2 – 100  ] [100÷ ) 1 ×n1([ فرما خويش  متقاضي هر براي سرانه حداقل  
 a0 =نظر مورد سال در فرما خويش براى بيمه عالى شوراى مصوب سرانه حق

 n1 =شده بيمه تكفل تحت عائله تعداد

 n2 =شده بيمه استمرار سنوات

 n3 =بيمه انقطاع سنوات

   x1 =شده بيمه فرد هر ازاى به تخفيف درصد
                                                 

 صـورت  بـه  فرمايـان  خـويش  نمـودن  بيمـه  اجازه خصوص در وزيران هيأت 26/12/1377 مورخ مصوبه: نك ـ1
 .درماني خدمات بيمه سازمان به اي بيمه خدمات از استفاده براي انتظار ماه سه و خانوار
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 x2 = بيمه سابقه سال هر ازاى به تخفيف درصد

 خدمات براى%) 30 (درصد سى فرانشيز با فرمايان خويش سرانه هبيم حق  ـ9 ماده
 بيـست  مبلغ ،1382 سال در بسترى خدمات براى%) 25 (درصد پنج و بيست و سرپايى

  1.گردد مى تعيين ماه در نفر هر براى ريال) 000/24 (هزار چهار و
 سـال  هـر  ازاى بـه  و%) 5 (درصـد  پـنج  شده بيمه فرد هر ازاى براى تخفيف درصد

  .شود مى تعيين%) 10 (درصد ده بيمه سابقه
   2.است برقرار همچنان بسترى موارد در خانوار بيمه شرط  ـ1تبصره 

 و كليـوى  مـزمن  تاالسـمى،  (خـاص  بيمـاران  بـراى  خـانوار  بيمـه  شرط  ـ2تبصره  
 سـازمان  ضوابط رعايت با توانند مى بيماران از گروه اين و شد نخواهد لحاظ) هموفيلى

 قـرار  درمـانى  خـدمات  بيمـه  پوشـش  تحـت  نفره تك صورت به درمانى خدمات بيمه
  .گيرند

 خـدمات  بيمـه  سـازمان  درمـان،  بيمـه  پوشـش  به افراد ترغيب منظور به  ـ3تبصره  
 را تـسهيالتى  شوندگان بيمه خاص شرايط با و گروهى بيمه صورت در تواند  مى درمانى
   3.نمايد منظور فرمايان خويش بيمه براى

 قانون نحوه بازنشستگي 3 اجرايي قانون تسري مفاد تبصره امهن آيين  - 22
و معلولين عادي و شاغلين مشاغل  جانبازان انقالب اسالمي ايران و جنگ تحميلي

  آور كليه   به شاغالن سخت و زيان1367سخت و زيان آور مصوب 
  انتظامي، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح  نيروهاي نظامي و

  13/7/1379مصوب  ي وابستهها سازمانو 
  :رونـد   نامه اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مـي             در اين آيين   ـ1ماده    

  .وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح: وزارت دفاع 
  .ستاد كل نيروهاي مسلح: ستاد كل 
 ي وابـسته و تـابع آنهـا       هـا   سازمان نيروهاي نظامي، انتظامي، وزارت دفاع و        ـ2ماده    

                                                 
 .14/2/1384 ،24/1/1382 ،31/1/1379 اصالحي ـ1
 .وزيران هيأت 28/12/1384 مورخ مصوب تصويبنامه: نك نيز. 14/2/1384 مورخ مصوب اصالحى ـ9 ماده ـ2
 24/1/1384 و31/9/1379 مورخ مصوب اصالحى ـ3
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خدمت تمـام وقـت كـه دو          سال) 20(توانند كاركنان خود را به شرط داشتن حداقل           مي
سوم آن را در مشاغل سخت و زيان آور خدمت نموده باشند، براساس درخواست كتبي               

  .سال ارفاق بازنشسته نمايند) 5(حداكثر پنج  آنها و بر اساس مقررات مربوط، با
 هـستند كـه در آنهـا عوامـل فيزيكـي،             مشاغل سخت و زيان آور مـشاغلي       ـ3ماده    

و به وسيله تدابير فنـي   مكانيكي، ارگونوميكي، شيميايي و بيولوژيكي غير استاندارد است     
يي هـا   و سازماندهي نيز قابل بهينه سـازي نيـستند و اشـتغال كاركنـان در چنـين محـيط                  

  .شود رواني در آنان مي موجب بروز ناراحتي و بيماري جسمي و
غلي كه در آنها عوامل و شرايط محيط كار به دليل نقص يا عدم امكان                مشا  ـ4ماده    

غيـر اسـتاندارد باشـد،        استفاده از امكانات و لوازم فني و مهندسي و مـوازين پيـشگيري            
چنانچه با رفع نواقص و به كارگيري امكانات فوق سـختي كـار و آلـودگي محيطـي آن                

تشخيص اين امر بر عهده     . شود محسوب نمي   رفع شود، جزو مشاغل سخت و زيان آور       
  .نامه است اين آيين) 8(موضوع ماده » يها  هكارگرو«هر يك از 

ـ 5ماده   عوامل مؤثر در تعيين كارهـاي سـخت و زيـان آور بـه شـرح زيـر تعيـين          
  :شود مي
 كار مستمر در شرايط نامساعد از قبيل كار در فضاي تنگ و تاريـك، كـار در                  -الف  

از پـنج متـر، كـار         يرمتعارف، كار در فضاي باز در ارتفاع بـيش        سرما و گرما و رطوبت غ     
ي آلـوده و    هـا   ي متحرك، داربستها و اسـكلتها و كـار در محـيط           ها  روي دكلها و اطاقك   

  .مضر است بيولوژيكي كه براي سالمتي جسمي و رواني كاركنان
ي در حـال فعاليـت و كـار مـستمر در            هـا     ه تخليه و حمل مواد مـذاب از كـور         -ب
مـستقيم    ي ذوب و فلزات گداختـه بـه نحـوي كـه شـاغل در معـرض                ها    هرت كور مجاو

  .حرارت يا بخار است
  . كار در محلهاي با فشار محيط بيشتر يا كمتر از حد مجاز-پ
  . كار با وسايل داراي ارتعاش در حدي كه براي سالمتي شاغالن زيان آور باشد-ت
 مضر از قبيـل تـرك يـابي بدنـه            ترك يابي فلزات با استفاده از وسايل شيميايي        -ث

  .وسايل پرنده
  . كار مستمر در هواي آلوده به گازهاي مضر و بيش از حد مجاز-ج
  . آبكاري، رنگ پاشي و سند بالست، لحيم كاري و جوشكاري مستمر-چ
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  .ي كوچكها  ه كار مستمر در مخازن سربسته و محفظ-ح
مني و بهداشتي موجبـات      كار مستمر در مشاغلي كه با وجود رعايت مقررات اي          -خ

  .بيماريهاي شنوايي كاركنان را فراهم سازد
  . كار مستمر در گندابروها و پس آبهاي صنعتي و جمع آوري، حمل و دفن زباله-د 
 كار مستمر با مواد شيميايي كه خطر بروز بيماريهاي حاد و مـزمن از راه تـنفس،                  -ذ  

رويدادهاي ناشي از     انفجار يا ديگر  پوست يا بلع و يا احتمال آسيب از راه آتش سوزي،            
  .خواص فيزيكي يا واكنش شيميايي براي شاغل ممكن است

 كار با پرتوهاي يونساز و غير يونساز و كارهايي كه موجبات ابتال بـه بيماريهـاي                -ر  
مزاياي قـانون حفاظـت در        در صورت عدم استفاده از      (آورد    حاصل از اشعه را فراهم مي     

  ).برابر اشعه
ر با انواع مواد منفجره، حمل و نگهداري مواد منفجـره و عمليـات مربـوط بـه      كا -ز  

  .انفجار يا خنثي سازي آنها
  . كار با مواد سريع االحتراق و سريع االشتعال-ژ 

 كار مستمر در مشاغلي كه انعكاس نور مرئي باعث خيرگي و به تبع آن ايجـاد                 -س
  .شود ضايعات در شبكيه چشم مي

  .ين حمل اشياي سنگ-ش
  . كار با گرد و غبارهاي صنعتي از قبيل آزبست، فتوليك سنگ پاش-ص
كند كاركنان     كار در معادن اعم از تحت االرضي و سطح االرضي كه ايجاب مي             -ض

  .باشند  اشتغال داشتهها  هدر تونلها و راهروهاي سرپوشيده و ترانش
  .لينيك كار در مشاغل مختلف درماني زيان آور در بيمارستان و پارك-ط
 كار مداوم بر روي خطوط و پستهاي انتقال برق با فشار شصت و سه كيلو ولت                 -ظ

فعاليـت مـستمر در       يـا )  سـيكل  400(ي بـرق فـشار قـوي        هـا     هدسـتگا و باالتر، كـار بـا       
  .يي كه در آن شدت ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي بيشتر از حد مجاز باشدها  همحدود
ر معرض خطرات جـسمي و روحـي شـديد قـرار             شاغالني كه به طور مستمر د      -ع
  .دارند

در ستاد كل شورايي به نام شوراي نظارت جهت حسن اجراي مقررات اين       ـ6ماده    
  :شود نامه با وظايف زير تشكيل مي آيين
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ـ تطبيق مشاغل سخت و زيان آور و درجات آنها پـس از پيـشنهاد هـر يـك از                     الف  
  .نامه اين آيين چارچوب عوامل ذكر شده درو در ) 8(موضوع ماده » يها  هكار گرو«

ـ تعيين نهايي حد مجاز و استانداردهاي عوامل مربوط به مشاغل سخت و زيـان                 ب
  .المللي آور مطابق معيارهاي عمومي داخلي و بين

  .ي ذي ربطها  هدستگاپ ـ هماهنگ نمودن مشاغل سخت و زيان آور در كليه 
 هيـأت نامه به وزارت دفاع براي ارايه به          ن آيين ـ پيشنهاد هرگونه تغيير در مواد اي       ت
  .دولت

  .نامه اين آيين) 8(موضوع ماده » يها  هكار گرو«ث ـ رسيدگي به گزارشهاي 
ـ اتخاذ تصميم در ساير مواردي كه رييس شوراي نظارت طرح آنهـا را در شـورا                  ج

  .الزم تشخيص دهد
  :شود شوراي نظارت از اعضاي زير تشكيل مي ـ7ماده  
  ).رييس شورا (الف ـ رييس ستاد كل يا جانشين وي  

  .ب ـ رييس ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمي يا جانشين وي
  .پ ـ رييس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمي ايران يا جانشين وي

  .ت ـ وزير دفاع يا جانشين وي
يا يكي از ث ـ معاون رييس جمهور و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور  

  .معاونان وي
  .ج ـ فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران يا جانشين وي

  .به انتخاب وزير دفاع) بدون حق رأي (چ ـ يك نفر متخصص طب كار 
  .ح ـ نماينده وزير كار و امور اجتماعي 

  .ـ نماينده وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ترجيحاً متخصص در طب كار خ
  ).دبير شورا (عاون نيروي انساني ستاد كل د ـ م 
ـ 1تبصره   شـود و در    در سـتاد كـل تـشكيل مـي    يك بـار  شوراي نظارت هر دو ماه  

فنـي  » يها  هكارگرو «العاده بنا به دعوت رييس شورا يا پيشنهاد     صورت نياز جلسات فوق   
  .شود به ريـاست رييس شـورا تشكيـل مي

  .يابد و سوم اعضا رسميت مي جلسات شورا با حضور د ـ2تبصره  
ـ 8ماده   » كـارگروه «بـه عنـوان   » كارگروهي«نامه  به منظور اجراي مقررات اين آيين  
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  :شود تشكيل مي ي نيروهاي مسلح با وظايف زيرها سازماناجرايي در هر يك از 
ـ تعيين و تطبيق حد مجاز استاندارد هـر يـك از عوامـل زيـان آور شـيميايي و                     الف  

معيارهاي عمـومي   نامه نام برده شده است، مطابق با   ولوژيكي كه در اين آيين    فيزيكي و بي  
  .المللي و اعالم به شوراي نظارت داخلي و بين

نامـه و     ـ تعيين و تطبيق مشاغل سخت و زيان آور و درجات آنها با مواد اين آيين                ب
  .ارايه آن به شوراي نظارت

و قسمتها به عنوان مشاغل سخت و       ـ بررسي مشاغلي كه از طرف نيروها، يگانها          پ
  .نظارت شود، جهت اعالم نتيجه به شوراي  زيان آور پيشنهاد مي

  . اشتغال عملي كاركنان در مشاغل سخت و زيان آورتأييدـ  ت
ـ   نامـه   دستورالعمل اجرايي اين ماده ظرف دو ماه پس از تـصويب ايـن آيـين     تبصره 

  .و ابالغ خواهد شدتوسط ستاد كل با همكاري وزارت دفاع تهيه 
  :شود اجرايي از اعضاي زير تشكيل مي» كارگروه « ـ9ماده  
الف ـ معاون اداري و نيروي انساني يا رييس آجوداني يا كارگزيني نيرو يـا سـازمان     

  ).»كارگروه«رييس  (مربوط 
  .ب ـ پزشك متخصص طب كار يا پزشك بهداري نيرو يا سازمان مربوط

  . كار نيرو يا سازمان مربوطپ ـ رييس ايمني و بهداشت
  .ت ـ نماينده طرح و برنامه نيرو يا سازمان مربوط

  .يابد  جلسه با حضور تمامي اعضا رسميت ميتبصره ـ 
مدت سنوات ارفاقي به هر يك از شاغالن مشاغل سخت و زيان آور موضوع               ـ10ماده    

  :دشو  تعيين ميبه شرح زير نامه با توجه به انجام وظايف و درجات مختلف اين آيين
  .الف ـ انجام وظيفه در مشاغل درجه يك به ازاي هر يك سال خدمت يك ماه 

  .ب ـ انجام وظيفه در مشاغل درجه دو به ازاي هر يك سال خدمت دو ماه
  .پ ـ انجام وظيفه در مشاغل درجه سه به ازاي هر يك سال خدمت سه ماه

سهم دستگاه و سهم مستخدم بر كسور بازنشستگي در سنوات ارفاقي بابت  ـ11ماده  
قـوانين و مقـررات مربـوط         حسب مدت سنوات ارفاقي توسط دستگاه با رعايـت سـاير          
  .شود محاسبه و به حساب صندوق بازنشستگي مربوط واريز مي

نامه مكلفند قبل از ارجاع كارهـاي سـخت و            ي مشمول اين آيين   ها    هدستگا ـ12ماده    
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نـسبت بـه آنهـا از لحـاظ           شـود   ونه مشاغل گمارده مي   زيان آور به كاركناني كه به اين گ       
قابليت و استعداد جسماني متناسب با نوع كارهاي ارجاعي به آنان آزمايشهاي پزشـكي              

  .الزم را برابر روش جاري به عمل آورند
ـ   سـال، در مـشاغل سـخت و زيـان آور     ) 18( به كارگيري افراد زيـر هجـده   تبصره 

  .ممنوع است
 اجتماعي تابع قوانين و مقـررات مربـوط بـه خـود             تأمينقانون  مشموالن   ـ13ماده    

  .هستند
كليه مشاغل سخت و زيان آور واحدهاي صنعتي و تحقيقاتي وزارت دفاع      ـ14ماده    

مـورخ         ه 422ت1123.شـماره     نامه در اجـراي تـصويبنامه       كه تا تاريخ تصويب اين آيين     
ب شده است معتبر و جـاري        وزيران در شوراي نظارت مربوط مصو      هيأت 21/1/1372

نيروهاي مسلح كماكان مشمول جدول پيوست تصويبنامه         است، همچنين گروه پرستاري   
  .ياد شده خواهند بود

  

  معاون اول رييس جمهور  -حسن حبيبي  
 

   اجتماعى رانندگان حمل و نقل بار ى قانون بيمهنامه اجراي ـ آيين23
  1380/ 9/3  شهرى بين مسافر و

  :روند مي كار به مربوط، مشروح معانى در زير اصطالحات نامه، آيين اين در ـ 1 ماده
  .كشور ىها  هپايان و نقل و حمل سازمان: سازمان ـ الف
 گواهينامـه  داراى كه شهرى بين مسافر و بار حمل خودروهاى رانندگان: راننده ـ ب

 كـار  ترچـه دف و بـوده  شـهرى  بـين  عمـومى  نقليه وسيله بانوع متناسب و معتبر رانندگى
   .باشد شده صادر سازمان توسط آنها رانندگى
 مـذكور  تعـاريف : مسافر وضعيت صورت و بارنامه معتبر، رانندگى كار دفترچه ـ پ

  .اى جاده نقل و حمل به مربوط مقررات و قوانين در
  1354  مصوب ـ اجتماعى  تأمين قانون: قانون ـ ت
 تعيـين  راننـده  بـراى  قانون) 35 (دهما طبق كه اى ماهانه درآمد: مقطوع دستمزد ـ ث

  .گيرد مى قرار قانونى خدمات ارايه و بيمه حق دريافت مبناى و شود مى
 و بـار  نقل و حمل رانندگان اجتماعى بيمه قانون: رانندگان اجتماعى بيمه قانون ـ ج
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  1379 مصوب ـ شهرى بين مسافر
  . شود مى تعيين قانون) 28 (ماده مطابق راننده بيمه حق نرخ  ـ2 ماده
  :گيرد مى قرار رانندگان اجتماعى بيمه قانون مشمول زير ترتيب به راننده  ـ3 ماده
 صـورت  و بارنامـه  طريق از نامه آيين اين تصويب تاريخ تا كه رانندگانى كليه ـ الف
 طـرف  از راننـدگى  معتبـر  كـار  دفترچـه  داراى و انـد  نموده پرداخت بيمه حق وضعيت،
 مربـوط  بيمه حق مكلفند و بوده رانندگان اجتماعى بيمه قانون مشمول باشند مى سازمان

  .نمايند پرداخت راساً را
ـ   تـا  مـسافرى  وضعيت صورت يا و بارنامه اساس بر شده پرداخت بيمه حق تبصره 

  .شود مى محسوب راننده اى بيمه سوابق جزو نامه آيين اين تصويب تاريخ
 ايـن  تـصويب  تاريخ از و هستند ماده اين» الف «بند شرايط فاقد كه رانندگانى ـ ب
 را خـود  كتبـى  درخواسـت  بايد. دارند را كار دفترچه صدور درخواست بعد به نامه آيين
 اجتمـاعى     تـأمين  سـازمان  به شناسايى مدارك ساير و رانندگى معتبر گواهينامه با همراه
 وجوهى ريافتد با و پزشكى معاينات انجام از پس اجتماعى    تأمين سازمان. نمايند ارايه

 شـماره  داشـت،  خواهد الحساب على جنبه كه درخواست زمان بيمه حق ماه سه معادل
 سازمان به رانندگى كار دفترچه دريافت جهت را او و داده اختصاص راننده به شناسايى
 از معتبـر  راننـدگى  كـار  دفترچـه  دريافـت  از پـس  شـده  معرفى راننده. نمايد مي معرفى
  .گيرد مى قرار رانندگان اجتماعى بيمه قانون مشمول دفترچه، رصدو تاريخ از و سازمان

ـ   سازمان از رانندگى دفترچه كه سازمان به شده معرفى افراد از دريافتى وجه تبصره 
  .بود خواهد استرداد قابل ادارى ىها  ههزين كسر از پس ننمايند دريافت
 بيمه حق شخصاً مكلفند د،ان شده بيمه نامه آيين اين اساس بر كه رانندگانى ـ 4 ماده

 بـر  كـه ) مـاه  سـه  بيمه حق حداقل (را آتى ماههاى به مربوط كارفرما، و شده بيمه سهم
 حـق  كـه  مـاهى  آخرين از بعد ماه پايان تا حداكثر شود مى تعيين مقطوع دستمزد مبناى
 چنانچه. نمايند پرداخت اجتماعى    تأمين سازمان به است، شده پرداخت قبالً مربوط بيمه
 ظـرف  اسـت  بـوده  معتبـر  كار دفترچه داراى راننده كه زمانى فاصله به مربوط بيمه حق

 تاديـه  تـاخير  خـسارت  و بيمـه  حـق  اصـل  نگـردد،  پرداخـت  ماده اين در مقرر مهلت
  . بود خواهد وصول قابل وى از قانون) 50 (ماده طبق) متفرعات(

 پس و اجتماعى    تأمين سازمان از بيمه حق پرداخت يهتأييد اخذ با سازمان ـ 5 ماده
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 اقـدام  راننـدگى  كـار  دفترچـه  تجديـد  يـا  تمديد صدور، به نسبت زير شرايط احراز از
  :كند مى

   نقليه وسيله با متناسب رانندگى معتبر گواهينامه داشتن ـ الف
   سوادآموزى نهضت دوره يا ابتدايى دوره پايان تحصيلى مدرك حداقل داشتن ـ ب
   صالح ذى مراجع از سالمت كارت داشتن ـ پ

 و نـوع  نظـر  از راننـده  تخلفـات  ميزان كه صورتى در است مكلف سازمان ـ تبصره
ـ  مـشترك  دسـتورالعمل  اساس بر آن ميزان كه مجاز حد از تعداد،  و راه ىهـا     هوزارتخان
 نمايـد،  تجـاوز  شود، مى تعيين) ايران اسالمى جمهورى انتظامى نيروى (كشور و ترابرى

  .نمايد خوددارى نامحدود يا و معين مدت براى وى رانندگى كار دفترچه تمديد از
 كـاال  تحويل از مكلفند شهرى بين مسافر و بار حمل مؤسسات و ها  شركت ـ6 ماده

 بار براى تخلف صورت در و نمايند خوددارى معتبر كار دفترچه فاقد راننده به مسافر يا
 صورت يا و بارنامه هر ازاى به راننده يك بيمه حق ماه 3 معادل پرداخت به مكلف اول

 بـه  راننده يك بيمه حق يك سال  معادل پرداخت به تكرار صورت در و مسافر وضعيت
 مـاده  طبـق  را مذكور بيمه حق اجتماعى  تأمين سازمان. باشند مى اجتماعى   تأمين سازمان

  . نمايد مي وصول متخلف مؤسسات و ها شركت از قانون) 50(
 وسايط تردد هنگام به مكلفند راه پليس و ايران اسالمى هورىجم انتظامى نيروى ـ7 ماده

 فقـدان  يـا  ارايـه  عـدم  صورت در و كنترل را رانندگان كار دفترچه مسافربرى، و باربرى نقليه
 از اسـتفاده  بـه  اى جـاده  ترابـرى  مؤسـسات  و هـا   شـركت  الزام «قانون) 7 (ماده طبق آن اعتبار

 بارنامه راننده، مشخصات و نموده برخورد» 1368 مصوب بارنامه و مسافرى وضعيت صورت
 صـادر  نقـل  و حمـل  مؤسـسه  و شركت آدرس و مشخصات همچنين و وضعيت صورت يا

  .نمايند اعالم محل اجتماعى  تأمين اداره رابه وضعيت صورت يا بارنامه كننده
) نامه آيين اين 3 ماده موضوع رانندگان استثناى به (قانون مشمول رانندگان ـ 8 ماده

 نيروهـاى  و دولت به وابسته و دولتى مؤسسات و ها    هوزارتخان بازنشستگان و شاغالن و
 مستثنى نامه آيين اين شمول از هستند حمايتى خاص قانون مشمول كه انتظامى و نظامى

  .بود خواهند
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    بيمههاي صندوقاى بين  ـ ضوابط نقل و انتقال حق بيمه و كسورات بيمه24
  28/4/1385 اصالحى و 27/3/1380 مصوب

 ــ  1608/319 شـماره  پيـشنهاد  بـه  بنـا  27/3/1380 مـورخ  جلسه در وزيران هيأت
 ماده اسشتناد به و كشور ريزى برنامه و مديريت سازمان 18/10/1379 مورخ 7199/105

 ــ  ايران اسالمى جمهورى فرهنگى و اجتماعى اقتصادى، توسعه سوم برنامه قانون) 42(
 بيمه هاي  صندوق بين اى بيمه كسورات و بيمه حق انتقال و لنق ضوابط ـ 1379 مصوب

  :نمود تصويب زير شرح به را
  بيمه هاي صندوق بين اى بيمه كسورات و بيمه حق انتقال و نقل ضوابط 

 شـده  بيمـه  پـس  ايـن  از كه ـ بيمه هاي  صندوق از يك هر مشترك شاغالن ـ1 ماده
  .نمايند اقدام خود بيمه دوقصن تغيير به نسبت توانند مى شوندـ مى ناميده

 در پـذيرش  بـه  نـسبت  تصويبنامه اين رعايت با موظفند بيمه هاي  صندوق ـ1تبصره  
  .كنند اقدام جديد مشتركان خواست

 نامـه  تـصويب  ايـن  شمول از مسلح نيروهاى و اطالعات وزارت كاركنان ـ2تبصره  
  .هستند مستثنى
 خود بيمه صندوق تغيير به مجاز ،يك بار  براى فقط شدگان بيمه از يك هر ـ2 ماده
  .هستند

 اسـتخدام  حكـم  صـدور  از قبـل  توانند مى نيز جديداالستخدام شدگان بيمه ـ تبصره
  .نمايند اقدام بيمه صندوق انتخاب به نسبت قطعى

 جديـد  بيمـه  صـندوق  به كتبى صورت به را خود انتقال تقاضاى شده بيمه ـ3 ماده
 بازنشـستگى  كسور يا بيمه حق وجوه انتقال  ماه  يك تا نيز جديد صندوق كند، مى  ارايه
 سه تا حداكثر است مكلف قبلى، بيمه صندوق و نمايد مي تقاضا قبلى بيمه صندوق از را
  .نمايد منتقل صندوق به را انتقال قابل وجوه جديد، بيمه صندوق تقاضاى تاريخ از ماه

 بازنشـستگى  كـسور  يـا  بيمه حق وجوه التفاوت مابه مبلغ محاسبه چگونگى ـ4 ماده
  :است زير شرح به شود مى پرداخت مستخدم توسط كه انتقال قابل

 سـهم  از اعـم  (جديـد  بيمـه  صندوق در مقرر نرخ با بيمه حق يا بازنشستگى كسور
 تـاريخ  در دريـافتى  ىها    هالعاد فوق و حقوق آخرين مبناى بر) فرما كار سهم و مستخدم
 كسر مشمول كه جديد صندوق به انتقال زمان انهماه مزاياى و حقوق اولين يا جابجايى
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 تمـام  در ضـرب ) اسـت  بيـشتر  كـه  كـدام  هر (شوند مى بازنشستگى كسور يا بيمه حق
 به كه وجوهى مجموع منهاى جديد بيمه صندوق در قبول قابل خدمت سنوات ماههاى
 و )فرمـا  كـار  سهم و مستخدم سهم از اعم (متعلقه بيمه حق يا بازنشستگى كسور عنوان
 بـه  قبلـى  بيمـه  صـندوق  از درمـان  بيمـه  حق و اول ماه مقررى و حقوق تطبيق تفاوت
  .است شده منتقل جديد بيمه صندوق

 حقـوق  پرداخـت  بـر  عـالوه  عمل، مورد مقررات طبق بيمه هاي  صندوق اگر ـ1 تبصره
 كمـك  ،هـا   بيمارى برابر در را خود مشتركان بازماندگان، و كلى ازكارافتادگى بازنشستگى،

 ازكارافتـادگى  مستمرى و عضو نقص مقطوع غرامت بيمارى، ايام حقوق باردارى، ازدواج،
 بيمـه  صـندوق  به بازنشستگى كسور يا بيمه حق انتقال هنگام باشند، نموده بيمه نيز جزئى
 انتقـال  قابـل  وجـوه  جمع از شده ياد مزاياى بابت درصد يك عالوه به درمان سهم ديگر،
 از معينـى  رقـم  مربوط مقررات مطابق درمان بيمه حق نرخ كه صورتى در و شود مى كسر
 يـا  بيمـه  حـق  مجمـوع  سوم يك ندهد تشكيل را پرداختى بيمه حق يا بازنشستگى كسور
  .گردد مى منظور بابت اين از كارفرما و شخص سهم بازنشستگى كسور

 از بازنشـستگى،  حقـوق  پرداخـت  بـر  عـالوه  جديـد  بيمـه  صـندوق  اگر  ـ2تبصره  
 كسور، انتقال هنگام بنمايد، نيز درمان بيمه را خود مشتركان وراث، وظيفه و ادگىكارافت
 مقررات مطابق انتقالى سنوات ميزان به بازنشستگى ايام به مربوط درمان بيمه حق ذخيره
  .شود مى تأديه جديد بيمه صندوق وجه در شده بيمه توسط عمل مورد

ـ 5 ماده  به شده بيمه توسط جديد بيمه صندوق هب پرداخت قابل التفاوت مابه مبلغ  
 بيمـه  صـندوق  اعـالم  تاريخ از نظر مورد خدمت ماههاى معادل حداكثر و ماهانه اقساط
   1.بود خواهد صندوق آن به جديد

 از يـا  نمايـد  فـوت  التفـاوت  مابـه  مبلـغ  كـل  پرداخت از قبل مستخدم اگر ـ تبصره
 يـا  خـود  ذيـربط،  صـندوق  لعمـ  مـورد  مقـررات  طبـق  دليـل  هـر  بـه  يا شود كارافتاده

 به التفاوت مابه مبلغ بقيه شوند، وظيفه حقوق يا مستمرى دريافت مستحق بازماندگانش
  .شود مى كسر آنها دريافتى از ماهانه صورت

   حبيبى حسن ـ جمهور رئيس اول معاون  

                                                 
  .است شده اصالح متن شرح به وزيران هيأت28/5/1385 مورخ مصوبه موجب به ـ1
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  نامه مالى و معامالتى مربوط به اعتبارات جارى مؤسسات  ـ آيين25
  1380/ 30/4دولتى مصوب و نهادهاى عمومى غير 

 مـالى  نظارت اعمال و حسابها تنظيم و نگهدارى و محاسباتى مالى عمليات ـ1 ماده
 و مؤسـسات  از دسـته  آن كشور كل بودجه در منظور جارى اعتبارات مصرف به مربوط

 شـده  مستثنى عمومى مقررات شمول از قانون موجب به كه دولتى غير عمومى نهادهاى
 خـود  اعتبـارات  مـصرف  بـراى  خـاص  قانونى مقررات داراى كه ىصورت در بشوند، يا

  .بود خواهد نامه آيين اين در مقرر ضوابط تابع نباشند،
 اعتبـارات  مـصرف  بـا  رابطـه  در دولتـى  غيـر  عمومى نهادهاى و مؤسسات ـ2 ماده
 بـا  مركـز  در فعاليـت  شرح نامه موافقت مبادله به موظف نامه آيين اين) 1 (ماده موضوع
 اسـتان  ريـزى  برنامـه  و مـديريت  سـازمان  با استانها در و ريزى برنامه و مديريت سازمان
 اسـاس  بر بايستى كه مذكور ىها    هنام موافقت در مندرج موارد رعايت. باشند مى مربوطه
 نهـاد  يـا  موسـسه  مقـررات  بـه  توجه با و ـ1351 مصوب كشورـ بودجه و برنامه قانون

  .است الزامى مذكور ىها  هدستگا براى باشد، لهمباد و تنظيم مربوط دولتى غير عمومى
 عهـده  بـه  حوالـه  و تـسجيل  و تعهـد  انجام و تشخيص مسئوليت و اختيار ـ3 ماده
 بـا  پرداخـت  تطبيـق  و اعتبار تأمين مسئوليت و دولتى غير عمومى نهاد يا مؤسسه رئيس
  .بود خواهد مربوط ذيحساب عهده به مقررات و قوانين

 واسطه بدون و مستقيماً مورد حسب ماده اين موضوع مسئوليتهاى و اختيارات ـ1تبصره  
 يـا  كـال  مربوط دولتى غير عمومى نهاد يا مؤسسه مقامات ساير به فوق مقامات طرف از

 سـلب  مـسئوليت  و اختيـار  تفـويض  مورد هيچ در لكن بود، خواهد تفويض قابل بعضاً
  .بود نخواهد كننده تفويض از مسئوليت و اختيار

 ذيحـساب  و رئـيس  مسئوليتهاى و اختيارات تفويض ماده، اين اجراى در  ـ2تبصره  
 مـسؤوليتهاى  و اختيار تفويض نيز و واحد شخص به دولتى غير عمومى نهاد يا مؤسسه
  .بود نخواهد مجاز او نظر تحت كاركنان يا و مربوط ذيحساب به رئيس

 اين مشمول دولتى غير عمومى نهاد يا موسسه اعتبارات محل از الزم وجوه ـ4 ماده
 يا خزانه توسط مورد حسب مربوط ذيحساب طرف از وجه خواست در با نامه نامه آيين
 نيـاز  مـورد  تعداد به كه بانكى حسابهاى يا حساب به منحصراً مربوط استان معين خزانه
 از اسـتفاده . شـد  خواهد واريز شود، مى يا شده افتتاح استان معين خزانه يا خزانه توسط
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 دولتى غير عمومى نهاد يا مؤسسه ذيحساب و رئيس مشترك امضاى با مزبور حسابهاى
  .بود خواهد مجاز مورد حسب استان معين خزانه معرفى به آنها طرف از مجاز افراد يا

ـ 5 ماده  انجـام  حسن سپرده و گردان تنخواه ميزان همچنين و پرداخت پيش ميزان  
 كـار  انجـام  حسن يا و پرداخت پيش بالق در بايست مى كه تضمينى ميزان و نوع و كار
 مقـام  يـا  دولتـى  غير عمومى نهاد يا مؤسسه رئيس مسؤوليت و تشخيص به گردد، اخذ
  .بود خواهد او طرف از مجاز

 درصـد  چهل از نبايد دولتى غير اشخاص با معامله مورد در پرداخت ميزان ـ تبصره
  .نمايد تجاوز معامله مبلغ%) 40(

ـ 6 ماده  قـانون ) 80 (مـاده  مطـابق  نامـه،  نامـه  آيين موضوع معامالت نصاب و نوع  
 زيـر  شـرح  به آن انجام نحوه و باشد مى آن بعدى اصالحات و كشور عمومى محاسبات
  :بود خواهد
 مـامور  مـسؤوليت  و تـشخيص  بـه  و ممكن بهاى كمترين با جزيى معامالت ـ الف
  .شد خواهد انجام خريد
 مـامور  مـسؤوليت  و تـشخيص  بـه  و مكـن م بهاى كمترين با متوسط معامالت ـ ب
 غيـر  عمـومى  نهـاد  يـا  مؤسـسه  رئيس تأييد و مربوط تداركاتى واحد مسؤول و  خريد
  .شد خواهد انجام او طرف از مجاز فرد يا دولتى
 دولتـى  غير عمومى نهاد يا مؤسسه رئيس شخص تأييد عمده معامالت مورد در ـ ج
  .است الزامى

ـ 7 ماده  بايـد  باشد شده انجام نامه آيين اين مفاد رعايت با كه يىاه  ههزين اسناد كليه  
 نهـاد  يـا  مؤسـسه  حـساب  ذى و رئيس مشترك امضاى با و بوده زير مدارك بر مشتمل
  :بود خواهد قطعى هزينه به احتساب قابل آنها طرف از مجاز افراد يا دولتى غير عمومى
 رسـيد  و خريـد  سمجلـ  صورت يا خريد فاكتور داخلى، خريدهاى مورد در ـ الف

   .كاال تحويل مجلس صورت يا انبار
 مـدارك  فروشنده حساب صورت و بانك اعالميه خارجى، خريدهاى مورد در ـ ب

 خريـدهاى  مورد در. كاال تحويل مجلس صورت يا انبار رسيد و گمرك از كاال ترخيص
ـ  اعالميـه  وجـود  نكند، تجاوز جزيى معامالت نصاب مبلغ از آن مبلغ كه خارجى  كبان
  .نيست الزامى
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 ديگـر،  پرسـنلى  پرداخت نوع هر و مزايا و دستمزد و حقوق پرداخت مورد در ـ ج
 بـر  دايـر  بانك گواهى يا وجه گيرنده امضاى و مجاز مقامات طرف از كار انجام گواهى
  .نفع ذى بانكى حساب به وجه واريز
 تحويل يهتأييد و مربوط قرارداد شود، مى محول پيمانكار به كه كارهايى مورد در ـ د
 فـرد  يـا  دولتـى  غير عمومى نهاد يا مؤسسه رئيس توسط قرارداد موضوع انجام يا و كاال
  .او طرف از مجاز

 كـه  اضطرارى موارد در مگر است الزامى فاكتور گرفتن يا و قرارداد تنظيم  ـ8 ماده
 صـورت  راضـطرا  رفـع  انـدازه  به خريد و نباشد بينى پيش قابل قبل از كاال تأمين به نياز
 نهادهـاى  و مؤسـسات  و بانكها و شهرداريها و دولت به وابسته مؤسسات دولت و گيرد

 نداشـته  مباشرت يا و مداخله انحاء از نحوى به آن توزيع و توليد در دولتى غير عمومى
  .باشند

 اعتبـارات  حـساب  نگهـدارى  روش دفاتر و مدارك همچنين و اسناد نمونه ـ9 ماده
 عمـومى  محاسـبات  قـانون ) 128 (مـاده  اجرايـى  دستورالعمل تابع نامه آيين اين موضوع
  .بود خواهد كشور

 ايـن  موضـوع  اعتبـارات  ىهـا     ههزين اسناد و حسابها به رسيدگى چگونگى ـ10 ماده
 نيـز  ونامه اجرايـي آن        و آئيين  1361تابع قانون ديوان محاسبات كشور مصوب        نامه آيين

  .باشد مى ورمذك ديوان طرف از صادره دستورالعملهاى
 نامـه  آيـين  ايـن  موضـوع  اعتبـارات  محـل  از كـه  تاسيـساتى  و اموال كليه  ـ11 ماده
  .باشد مى مربوط دولتى غير نهادعمومى يا مؤسسه اموال شود، مى ايجاد يا و خريدارى
 وجـوه  مانـده  موظفنـد  دولتى غير عمومى نهادهاى و مؤسسات ذيحسابان ـ12 ماده
 63 ()مـاده  در مقـرر  مهلـت  در را نامه آيين اين وضوعم سال هر اعتبارات نشده مصرف
 واريز خزانه حساب به آن اصالحيه و ـ 1366 مصوب ـ كشور عمومى محاسبات قانون
  .نمايند

 در منظور جارى اعتبارات محل از ساالنه پرداخت و دريافت صورتحساب ـ13 ماده
 طـرف  از كـه  لىدسـتورالعم  مطـابق  بايـد  مؤسـسات  گونه اين كشور كل ساالنه بودجه
 بعـد  سـال  مردادماه آخر تا حداكثر شود، مى ابالغ و تهيه دارايى و اقتصادى امور وزارت
 و دارايـى  و اقتصادى امور وزارت منتخب حسابرسان طرف از رسيدگى از پس و تنظيم
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 بـه  حـسابرسى  بـراى  اقتصادى امور مردادماه تاآخر حداكثر صالحيتدار مراجع تصويب
 بودجـه  سـاالنه  عملكـرد  صورتحساب در درج براى همچنين و ركشو محاسبات ديوان
  .گردد ارسال مزبور وزارتخانه به كشور كل

 مـصوب  كشورـ عمومى محاسبات قانون) 72 (ماده) 4 (تبصره به توجه با ـ14 ماده
 قـانون  تـابع  دولتى غير عمومى نهادهاى و مؤسسات عمرانى طرحهاى اعتبارات ـ1366
  .باشد مى دولت عمومى مقررات و قوانين ساير و مذكور

 تعـاريف  تابع است رفته كار به نامه آيين اين در كه مالى اصطالحات كليه  ـ15 ماده
  .باشد مى كشور عمومى محاسبات قانون در مقرر

نامه نرخ و مأخذ حق بيمه حوادث ناشى از كار اتباع كشورهاى ملحق  ـ آيين26
  14/6/1380المللى كار مصوب  نسازمان بي) 19(نامه شماره  شده به مقاوله

 مـورخ  28608/52 شـماره  پيشنهاد به بنا 14/6/1380 مورخ جلسه در وزيران هيأت
 اصـالح  قـانونى  اليحه به الحاقى تبصره استناد به و اجتماعى تأمين سازمان 17/3/1379
 بيمـه  حـق  مأخـذ  و نـرخ  نامـه  آيـين  ــ  1378 مصوب ـ اجتماعى تأمين قانون) 5 (ماده

 سـازمان ) 19 (شـماره  نامـه  مقاولـه  بـه  شده ملحق كشورهاى اتباع كار از شىنا حوادث
  :نمود تصويب زير شرح به را كار المللى بين

 سـازمان ) 19 (شـماره  نامـه  مقاولـه  بـه  شـده  ملحـق  كـشورهاى  اتبـاع  كليه ـ1 ماده
ـ  در دارنـد  اشتغال كار به ايران در مربوط مقررات و قوانين طبق كه كار المللى بين  لمقاب

   :گيرند مى قرار زير حمايتهاى پوشش تحت كار از ناشى حوادث
  . ديده حادثه بهبود تا درمانى خدمات ـ الف
  .دستمزد غرامت ـ ب
  . عضو نقص غرامت ـ پ
  .جزيى كارافتادگى از ـ ت
  . كار از ناشى كلى كارافتادگى از ـ ث
  . كار از ناشى حادثه اثر در فوت ـ ج

ـ   ملحق كشورهاى مكلفند اجتماعى امور و كار و خارجه مورا ىها  هوزارتخان تبصره 
 كه ـ اجتماعى تأمين سازمان به را كار المللى بين سازمان) 19 (شماره نامه مقاوله به شده
  .نمايند معرفى ـ شود مى ناميده سازمان نامه آيين دراين پس اين از
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 را اوليه قداماتا است مكلف كارفرما كار، از ناشى حادثه وقوع صورت در ـ2 ماده
 روز سـه  ظـرف  را مراتـب  و آورد عمـل  به ديده حادثه وضع تشديد از جلوگيرى براى
 اقـدامات  بابـت  كارفرما كه صورتى در. برساند سازمان اطالع به كتبى صورت به ادارى
 جـارى  ىهـا     هتعرف طبق را شده ياده ىها    ههزين سازمان باشد شده اى هزينه متحمل اوليه
  .نمايد مي پرداخت خود

 رعايـت  عـدم  اثـر  در كـار  از ناشـى  حادثه وقوع شود ثابت كه صورتى در ـ تبصره
 احتيـاطى  و بهداشتى مقررات رعايت عدم از ناشى بيمارى بروز و فنى حفاظت مقررات

 بـه  مربـوط  ىهـا    ههزينـ  سـازمان  اسـت  بوده كارفرما نمايندگان يا كارفرما طرف از الزم
 تـأمين  قـانون ) 66 (مـاده  طبـق  و پـردازد  مـى  را غيـره  و هـا   مستمرى غرامات، معالجه،
  . نمايد مي وصول كارفرما از را شده ياد ىها  ههزين ـ 1354 مصوب ـ اجتماعى
 كـار  بـه  را نامـه  آيين اين يك ماده موضوع كشورهاى اتباع كه كارفرمايانى ـ3 ماده

 كـه  مـادامى  و اماقد سازمان نزد شده ياد كاركنان نامنويسى به نسبت مكلفند گمارند مى
 ايـن ) 4 (مـاده  طبـق  ماهـه  همـه  را آنـان  بيمـه  حق دارند اشتغال آنان نزد خارجى اتباع
  . نمايند پرداخت نامه آيين

 پرداخـت  مزايـاى  و حقوق درصد سه نامه آيين اين مشموالن بيمه حق نرخ ـ4 ماده
 بـه  و كـسر  بيگانـه  تبعه مزاياى و حقوق از كارفرما توسط ماه هر كه است آنان به شده

  . شود مى پرداخت سازمان
   عارف محمدرضا ـ جمهور رييس اول معاون  

  

تنفيدى قانون برنامه سوم ) 49(ماده ) ب(و ) الف(نامه اجرايى بندهاى  ـ آيين27
) 103(توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى ايران، موضوع ماده 

 و فرهنگى جمهورى اسالمى ايران قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى
  1385/ 4/11 و اصالحى مصوب 8/4/1384مصوب 

 و كار ىها    هوزارتخان مشترك پيشنهاد به بنا 8/4/1384 مورخ جلسه در وزيران هيأت
 و اجتماعى تأمين سازمان و كشور ريزى  برنامه و مديريت سازمان تعاون، ،امور اجتماعى 

 فرهنگـى  و اجتمـاعى  اقتـصادى،  توسـعه  سوم برنامه قانون تنفيذى) 49 (ماده استناد به
 اقتـصادى،  توسـعه  چهـارم  برنامـه  قـانون ) 103 (مـاده  موضوع ايران، اسالمى جمهورى
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 بندهاى اجرايى نامه آيين ـ 1383 مصوب ـ ايران اسالمى جمهورى فرهنگى و اجتماعى
  :نمود تصويب زير شرح به را يادشده ماده) ب (و) الف(

  :تعاريف ـ1 ماده
 ايـران  اسـالمى  جمهـورى  كـار  قـانون ) 3 (ماده در كه است شخصى كارفرما ـ الف
  .دارد عهده بر را نامه آيين اين موضوع مؤسسات و كارگاهها اداره و شده تعريف
 كـار  نيـروى  بـر  عـالوه  كارفرمـا  كـه  شود مى اطالق كسى به جديد كار نيروى ـ ب
  .نمايد استخدام امور اجتماعى كار ادارات نزد شده نام ثبت بيكاران از موجود،

 اخـراج،  كـه  موجـود  كـار  نيـروى  جاى به جديد كار نيروى كه مواردى در ـ تبصره
 بـه  نامه آيين اين) 1 (ماده) ج (بند موضوع كارگاههاى در اند نموده كار ترك يا مستعفى

 هدنخوا نامه آيين اين در مندرج تخفيفات از استفاده مشمول فرما كار شوند، گمارده كار
 تعـاونى  و خـصوصى  كارگاههاى نامه، آيين اين مشمول موسسات و كارگاهها ـ ج. بود
 مجـوز  داراى رسـمى  مراجـع  از كـه  كارگاههـايى  يا و كار قانون) 4 (ماده موضوع داير

  .باشند مى هستند، فعاليت
 كه نامه آيين اين) 1 (ماده) ج (بند موضوع موسسات و كارگاهها كارفرمايان ـ2 ماده

 بـين  از را نظـر  مـورد  افـراد  يـا  فـرد  ،امور اجتمـاعى   و كار ادارات به نياز اعالم از پس
 بـراى  گمارنـد،  كـار  بـه  و انتخـاب  امور اجتماعى  و كار ادارات شده ثبت كار نيروهاى
 ادارات به را آنان كارگمارى به مراتب مكلفند نامه آيين اين موضوع تخفيفات از استفاده

  .نمايند اعالم اجتماعى امور و كار
 سـوى  از جديـد  كار نيروى استخدام يهتأييد كسب از پس كارفرمايان كليه ـ3 ماده
 تبـصره  رعايت با حقوق و مزد صورت همراه به آن ارايه و امور اجتماعى  و كار ادارات

  .بود خواهند نامه آيين اين 4 ماده موضوع تحقيقات از استفاده مشمول) 1 (ماده) ب (بند
 مـاده ) ج (بند موضوع موسسات و كارگاهها كارفرمايان كليه درآمد بر ماليات ـ4 ماده

 بـه  نماينـد  مـى  اسـتخدام  جديـد  كاركنان خود، موجود نيروهاى بر عالوه كه نامه آيين يك
. يابـد   مـى  كـاهش  جديداالسـتخدام  كاركنـان  از دريـافتى  حقـوق  درآمـد  بر ماليات ميزان

 موضـوع  كارفرمـاى  سـهم  بيمه حق تپرداخ از شده ياد موسسات و كارگاهها كارفرمايان
  .بود خواهند معاف مزبور جديداالستخدام كاركنان بابت اجتماعى تأمين قانون) 28 (ماده

 قـانون  مـشمول  كارگاههـاى  شـامل  ماده اين موضوع بيمه حق تخفيف ـ1تبصره  
 تـصويب  موضوع كارگر، نفر پنج ميزان تا كارفرما سهم بيمه حق پرداخت از معافيت
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ــه ــمار نام ــورخ   ه23/ت/106245 هش ــأت 12/2/1369 م ــران هي ــى وزي ــردد نم  و گ
 اگـر  بـود  خواهنـد  برخـوردار  مزبـور  قـانون  معافيـت  از منحصراً مذكور كارگاههاى
 شـرايط  سـاير  رعايـت  بـا  جديـد  كار نيروى مذكور نامه تصويب مشمول واحدهاى

 برخـوردار  نامـه  آيـين  ايـن  مزاياى از توانند مى گيرند، كار به نامه آيين اين در مندرج
  .شوند

ـ 2تبصره    تعـداد  دايـر،  كارگاههـاى  در موجـود  كـار  نيـروى  تعـداد  تعيـين  مبنـاى  ـ
 به 1380 ماه اسفند در كارفرما توسط ارسالى حقوق و مزد صورت طبق آنها شدگان بيمه

  .باشد مى اجتماعى تأمين سازمان
 جديـد  شده اردهگم كار به افراد مورد در ماده اين موضوع تخفيف اعمال  ـ3تبصره  

 و مزد صورت ارسال و) 3 (ماده موضوع ارايه به منوط و ماده اين) 2 (تبصره رعايت با
 ادارات و اجتمـاعى  تـأمين  سـازمان  شـعب  بـه  مقـرر  مهلـت  در كاركنـان  كليـه  حقوق

  .باشد مى ذيربط دارايى و اموراقتصادى
 بـراى  مالز اعتبـار  اسـت  مكلـف  كـشور  ريـزى  برنامـه  و مـديريت  سازمان ـ5 ماده
 ازاى بـه  توسـعه  چهـارم  برنامـه  اجـراى  سالهاى براى كارفرما، سهم بيمه حق تخفيفات
 در نمـودن  منظـور  طريق از را نامه تصويب اين با رابطه در شده ايجاد شغلى فرصتهاى

  .نمايد پرداخت اجتماعى تأمين سازمان به و تأمين سنواتى بودجه لوايح
 گـزارش  مـاه  هـر  پايـان  در مكلفنـد  اسـتانها  اجتمـاعى  تـأمين  كل ادارات  ـ1تبصره  
 بـه  نامـه  آيين اين موضوع جديد نيروهاى كارگمارى به زمينه در را خود شعب عملكرد
  .نمايند اعالم مربوط استان امور اجتماعى و كار كل ادارات

 حق تخفيف ميزان يك بار  ماه سه هر است مكلف اجتماعى تأمين سازمان ـ2تبصره  
 كشور، ريزى برنامه و مديريت سازمان به را تخفيف از شده برخوردار افراد تعداد و بيمه

  .نمايد اعالم دارايى و اموراقتصادى وزارت و امور اجتماعى و كار وزارت
 از قبـل  شـده  معرفـى  جديـد  كـار  نيروى كه گردد محرز طريقى به اگر  ـ6 ماده
امـور   و اركـ  وزارت اشـتغال  خـدمات  مراكـز  طريـق  از خـارج  يا سوم برنامه دوران

 ايـن  مزايـاى  از اسـتفاده  زمـان  در يـا  داشـته  فعاليـت  نظـر  مورد واحد در اجتماعى
 تـأمين  سـازمان  و امور اجتمـاعى   و كار وزارت است، نداشته كار به اشتغال نامه آيين

 را مربـوط  كارفرمـاى  بـود  خواهنـد  مجاز دارايى و اموراقتصادى وزارت و اجتماعى
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 وصـول  و مطالبـه  وى از را شـده  وارد زيان و ضرر و دهند قرار قانونى پيگرد تحت
   2و1.نمايند

قانون تنظيم بخشى از مقررات تسهيل نوسازى ) 9(نامه اجرايى ماده  ـ آيين28
  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى ) 113(صنايع كشور و اصالح ماده 

  9/1/1383و فرهنگى جمهورى اسالمى ايران مصوب 
ـ  مـشترك  پيـشنهاد  بـه  بنـا  9/1/1383 مورخ لسهج در وزيران هيأت  ىهـا    هوزارتخان

 و كـشور  ريزى برنامه و مديريت ىها  سازمان و دارايى و اقتصادى امور معادن، و صنايع
 نوسـازى  تـسهيل  مقـررات  از بخشى تنظيم قانون) 22 (ماده استناد به و اجتماعى تأمين
 و اجتمـاعى  اقتـصادى،  وسـعه ت سـوم  برنامـه  قـانون ) 113 (ماده اصالح و كشور صنايع

 ياد قانون) 9 (ماده اجرايى نامه آيين - 1382 مصوب - ايران اسالمى جمهورى فرهنگى
  :نمود تصويب زير شرح به را شده

 پروانـه  داراى صـنعتى  واحدهاى ،نامه  آيين اين مشمول صنعتى ىها  شركت  ـ1 ماده
  .بود خواهند نىقانو مراجع ساير يا معادن و صنايع وزارت از بردارى بهره

) كـار  قانون 131 ماده 4 تبصره موضوع (كارگرى تشكل توافق صورت در  ـ2 ماده
 ارتقـاى  طرح چهارچوب در بخش هر مازاد انسانى نيروى تعداد شركت، هر مديريت و

  .گردد مى تعيين اى صورتجلسه طى ورى، بهره و كيفيت
 انـضمام  بـه  را نامه آيين ينا) 2 (ماده موضوع افراد اسامى فهرست كارفرما  ـ3 ماده

 و نمايـد  مـي  اعـالم  محـل  اجتماعى تأمين سازمان به اى نامه طى الذكر، فوق صورتجلسه
 بيكـارى  بيمـه  قـانون ) 7 (مـاده » الـف  «بند در مقرر ضوابط رعايت با شده معرفى افراد
  .گيرند مى قرار پوشش تحت

                                                 
 شده حذف» و محروم نامه آيين اين تسهيالت از هميشه براى كارگاه «عبارت 4/11/85 مورخ مصوبه موجب به ـ1

 .است
 بـود  عبـارت  سابق متن كه . است گرديده سابق متن جايگزين فوق متن18/9/1381 مورخ اصالحيه جبمو به ـ2
 امـور  و كـار  ادارات طريـق  از خـارج  شـده  معرفـى  جديـد  كـار  نيروى كه گردد محرز طريقى به اگر ـ6 ماده :از

 است، نداشته كار به اشتغال امهن آيين اين مزاياى از استفاده زمان در يا داشته فعاليت نظر مورد واحد در اجتماعى
 و اجتمـاعى  تـأمين  سازمان و اموراجتماعى و كار وزارت و محروم نامه آيين اين تسهيالت از هميشه براى كارگاه
 زيان و ضرر و دهند قرار قانونى پيگرد تحت را مربوط كارفرماى بود خواهند مجاز دارايى و اموراقتصادى وزارت

 ».نمايند وصول و مطالبه وى از را واردشده
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 امـور  و كـار  واحد به را اسامى فهرست از نسخه يك است موظف كارفرما ـ تبصره
  .نمايد منعكس اطالع جهت استان گروه كار و محل اجتماعى
 نيـروى  مورد در شركت مديريت و كارگرى تشكل توافق عدم صورت در  ـ4 ماده
 موضوع دبيرخانه به طرفين نظرات انضمام به را خود درخواست تواند  مى كارفرما مازاد،
  .يدنما ارسال نامه آيين اين) 5 (ماده) 1 (تبصره

  :از عبارتند الذكر فوق قانون) 9 (ماده موضوع گروه كار اعضاى ـ5 ماده
  .استان معادن و صنايع سازمان نماينده ـ1
  .استان اجتماعى امور و كار كل اداره نماينده ـ2
  .استان ريزى برنامه و مديريت سازمان نماينده ـ3
  .استان اجتماعى تأمين كل اداره نماينده ـ4
  .كارگرى عالى تشكل معرفى با استان كارگرى شكلت از نفر يك ـ5
  .كارفرمايى عالى تشكل معرفى با استان) كارفرمايى (صنعتى تشكلهاى از نفر يك ـ6

 كـار  دبيرخانـه  و بوده معادن و صنايع وزارت نماينده با گروه كار رياست  ـ1تبصره  
  .شود مى تشكيل استان معادن و صنايع سازمان در گروه

 دعوت كتباً گروه كار اعضاى از جلسات كليه براى است موظف يرخانهدب  ـ2تبصره 
  .آورد عمل به

 آن تـصميمات  رأى 4 حـداقل  بـا  و يافته رسميت اعضاء دوسوم حضور با جلسات
  .بود خواهد االجراء الزم

امـور   و كـار  وزارت از را كارفرمـايى  و كـارگرى  عـالى  تشكل دبيرخانه، ـ3 تبصره
  .دكن  مىاستعالم اجتماعى
 وكارفرمـا  محـل  اجتمـاعى  تـأمين  سازمان به مذكور گروه كار تصميمهاى  ـ6 ماده

  .گردد مى ابالغ اجرا براى
 توسـط  كار ترك اعالم براساس بيكارى بيمه مقررى پرداخت شروع تاريخ ـ7 ماده
) مـورد  حـسب  (نامـه  آيـين  اين) 6 (و) 3 (مواد موضوع صورتجلسات بر مبتنى كارفرما
  .بود خواهد
 تـأمين  سـازمان  توسـط  نامـه  آيـين  ايـن  اجراى به مربوط اعتبارات كسرى  ـ8 ماده
 بررسى، جهت كشور ريزى  برنامه و مديريت سازمان به و بينى پيش سال هر در اجتماعى

  .گردد مى پيشنهاد ساليانه ىها  هبودج در درج و تأييد
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 وسازىن  قانون تنظيم بخشى از مقررات تسهيل10نامه اجرايى ماده  ـ آيين29
   اقتصادى، توسعه سوم برنامه قانون 113 ماده اصالح و كشور صنايع

  9/1/1383 مصوب ايران اسالمى جمهورى فرهنگى و اجتماعى
ـ  مـشترك  پيـشنهاد  بـه  بنـا  9/1/1383 مورخ جلسه در وزيران هيأت  ىهـا    هوزارتخان

 و كـشور  زىري برنامه و مديريت ىها  سازمان و دارايى و اقتصادى امور معادن، و صنايع
 نوسـازى  تـسهيل  مقـررات  از بخـشى  تنظـيم  قانون 22 ماده استناد به و اجتماعى تأمين
 و اجتمـاعى  اقتـصادى،  توسـعه  سـوم  برنامـه  قـانون  113 مـاده  اصـالح  و كشور صنايع

 را يادشـده  قـانون  10 ماده نامه آيين - 1382 مصوب - ايران اسالمى جمهورى فرهنگى
  :نمود تصويب زير شرح به

 وزارت از بردارى بهره پروانه داراى توليدى و صنعتى واحدهاى كارفرمايان  ـ1 ماده
 و اجتمـاعى  تـأمين  سازمان به زير مدارك ارايه با قانونى مراجع ساير با معادن و صنايع

 از يـك  هـر  بازنشـستگى  درخواسـت  توانند مى) مورد حسب (بازنشستگى هاي  صندوق
   ١.بنمايند را سال 25 از بيش بيمه حق پرداخت سابقه با كاركنان

ـ ) 24/1/1384 الحـاقي  (تبصره  ) 1 (مـاده  در منـدرج  گردشـگرى  تأسيـسات  كليـه  ـ
 و ايرانگـردى  تاسيـسات  نرخگـذارى  و بنـدى  درجـه  تكميـل،  اصالح، ايجاد، نامه آيين

 مـورخ  141 ت/7408 شـماره  تـصويبنامه  موضـوع  آنها فعاليت بر نظارت و جهانگردى
 گردشــگرى و فرهنگــى ميــراث ســازمان از بــردارى بهــره نــهپروا داراى كــه 2/3/1368

   ٢.بود خواهند نامه آيين اين مقررات مشمول. باشند مى
 بـه ) جايگزين (جديد كارگر نفر يك) كار قانون ضوابط مطابق (استخدام قرارداد ـ1

 شركت بيمه فهرست در او نام كه كار قانون 188 ماده موضوع اشخاص استثناى
   ٣.باشد گرديده درج

 تقاضـاى  كـه  شخـصى  كـسورات  التفـاوت  مابـه %) 50 (درصـد  پنجـاه  پرداخت ـ2 
  .است شده ارايه او بازنشستگى

                                                 
 عبـارت  از بعـد  اجتمـاعى  امـور  كميـسيون  وزيـران  24/6/1387 مـورخ  مـصوبه  موجـب  به توليدى و عبارت ـ1

 .است گرديده اضافه صنعتى واحدهاى
 .است گرديده الحاق وزيران هيأت 24/1/1384مورخ مصوبه موجب به تبصره اين ـ2
 بـه  »وزيران هيأت 7/11/1383 مورخ اصالحيه موجب به كار قانون 188 موضوع اشخاص استثناى به« عبارت ـ3

 .است گرديده اضافه فوق متن
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  :شود مى محاسبه زير ترتيب به باقيمانده سنوات  ـ2 ماده
 زمـان  تـا  بـالقوه  اشـتغال  ماههـاى  جمـع  - بيمـه  حق پرداخت سابقه ماههاى جمع

  يماندهباق سنوات ماههاى تعداد = قانونى بازنشستگى
  :است زير شرح به باقيمانده سنوات كسورات التفاوت مابه محاسبه نحوه  ـ3 ماده

 ماخـذ  مـاه  12 آخرين متوسط مزاياى و حقوق(× ) باقيمانده سنوات ىها    هما تعداد(
  باقيمانده سنوات كسورات) = قانونى بيمه حق نرح) (بيمه حق پرداخت
 دريـافتى  مبلـغ  معادل ربط ذي هاي  وقصند ساير و اجتماعى تأمين سازمان  ـ4 ماده

 و مـديريت  سـازمان  بـه  سـال  هـر  پايـان  در را نامـه  آيـين  ايـن  موضـوع  كارفرمايـان  از
 مبلـغ  معادل كشور، ريزى برنامه و مديريت سازمان نمايد، مي منعكس كشور ريزى برنامه
 بـط ر ذي هـاي   صندوق ساير و اجتماعى تأمين سازمان به دولت بدهى عنوان به را مزبور

   ١.نمايد مي پرداخت و بينى پيش بعد سال بودجه اليحه در اى جداگانه رديف در

 پزشكى خدمات سطح و شمول حداقل به مربوط ضوابط درخصوص تصويبنامه ـ30
    2)مكمل (مضاعف ىها  هبيم شمول تخصصى فوق خدمات ليست و دارو و

  26/1/1383 مصوب
ـ  بنـا  26/1/1383 مـورخ  جلسه در وزيران هيأت  مـورخ  17942 شـماره  پيـشنهاد  هب

 بيمـه  عـالى  شـوراى  تأييـد  و پزشـكى  آمـوزش  و درمان بهداشت، وزارت 5/11/1381
 كـشور  درمانى خدمات همگانى بيمه قانون) 10 (ماده استناد به و كشور درمانى خدمات

  :نمود تصويب - 1373 مصوب -
 دماتخـ  ليـست  و دارو و پزشكى خدمات سطح و شمول حداقل به مربوط ضوابط

  :گردد مى تعيين ذيل شرح به) مكمل (مضاعف ىها  هبيم مشمول تخصصى فوق
 ىهـا   سـازمان  توسـط  مشمول افراد قراردادن پوشش تحت براى درمانى خدمات ـ1

  .گردد مى تقسيم مكمل خدمات و همگانى درمانى خدمات سطح دو به گر بيمه
 بوده درمانى و حياتى لزوماً كه است خدماتى از عبارت همگانى درمانى خدمات ـ2

  .شود مى ارائه شدگان بيمه به معمول سرانه حق ازاى در و
                                                 

 بـه  عبـارت  از پـس  وزيـران  هيأت 7/11/1383 مورخ اصالحيه موجب به ربط ذي صندوقهاى ساير و« عبارت ـ1
 .است گرديده اضافه »اجتماعى تأمين سازمان

 9/12/1383 – 17229 شماره رسمى روزنامه از نقل ـ2
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  :باشد مى زير شرح به مكمل درمانى خدمات ـ3
  .طبى عينك براى تجهيزات و خدمات ـ1
  .سمعك براى تجهيزات و خدمات ـ2
  .دندان دست براى تجهيزات و خدمات ـ3
 كـه  واكـر  و عـصا  قبيـل  از درمـانى  كمـك  وسائل براى تجهيزات و خدمات ـ4

 هيـأت  تصويب و كشور درمانى خدمات بيمه شوراى پيشنهاد به آن فهرست
   ١.شد خواهد ارائه وزيران

  .Tatal Tota Hip جمله از مفاصل تعويض براى تجهيزات و خدمات ـ5
  .كليه پيوند استثناى به نياز صورت در اعضا پيوند براى تجهيزات و خدمات ـ6
  .Canatact Lonses براى تجهيزات و خدمات ـ7
  .تخصصى فوق اعمال براى تجهيزات و خدمات ـ8
 كـشور  رسـمى  فارماكوپه در موجود داروهاى كليه براى تجهيزات و خدمات ـ9

  .نيست ها  هبيم تعهد در كه
 زمـان  تـا  گـردد  مـى  سـالمت  بخـش  بـازار  وارد كـه  جديدى خدمات كليه ـ10

  .مربوط مراجع در گيرى تصميم
 خانواده درمانى، گروه درمانى، روان درمانى، گفتار كاردرمانى، اتخدم كليه ـ11

  .غيره و درمانى
  .آن متعلقات و اكسيژن كپسول تهيه ـ12
  .منزل در پرستارى خدمات ـ13
  .آمبوالنس با نقل و حمل خدمات ـ14
  ).خصوصى بخش و دولتى بخش (ارائه قابل خدمات فرانشيز ـ15
  .وزيران هيأت مصوب ىها  هتعرف براساس دولتى و خصوصى بخش التفاوت مابه ـ16
  ).خصوصى بخش ـ دولتى بخش (تخته دو و تخته يك اطاق هتلينگ ـ17
  .بروساژ و دندان كشيدن از غير به دندانپزشكى خدمات ـ18
  .همراه پزشكى خدمات ـ19
  .منزل در ويزيت خدمات ـ20

                                                 
 درمـانى  خـدمات  بيمـه  عـالى  شوراى پيشنهاد به« عبارت وزيران هيأت24/4/1384 مورخ اصالحيه جبمو به ـ1

 .است شده »كشور درمانى خدمات بيمه عالى شوراى توسط« جايگزين »وزيران هيأت تصويب و كشور
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  .هوايى آمبوالنس خدمات ـ21
  .)پوست - چشم (ليزيك خدمات ـ22
  .كشورى برنامه از غير واكسنهاى ـ23
  .روانى مزمن بيماران به مربوط نقاهتگاهى خدمات ـ24
  .اعتياد ترك خدمات ـ25
  .گياهى داروهاى ـ26
  .مطب در سرپايى تزريق ـ27
  .جرح و ضرب از ناشى خدمات ـ28
  .جديد تصويربردارى خدمات ـ29
  .مربوط عمراج در گيرى تصميم زمان تا جديد فناورى خدمات ـ30
  .منزل در توانبخشى خدمات ـ31
  .مربوط مراجع در گيرى تصميم زمان تا جديد آزمايشگاهى خدمات ـ32

 بيمـه  خـدمات  مـشمول  تـصويبنامه  ايـن  تـصويب  زمان تا كه خدماتى بر عالوه ـ4
 خـدمات  بيمـه  عـالى  شـوراى  پيشنهاد به اين از پس كه خدماتى است، همگانى
 همگـانى  درمـانى  خـدمات  فهرست به  ١زيرانو هيأت تصويب و كشور درمانى
 براسـاس  يـا  و قانونـاً  كـه  مربـوط  اى بيمـه  پوشش تحت گروههاى تمامى براى

 سـرانه  بـا  بايـد  و مـشمول  نيـز . گردد مى اضافه شده واگذار آنها برعهده قرارداد
  .گردد مى تأمين درمانى خدمات مصوب

 گروههـاى  تمامى براى همگانى درمانى خدمات ارائه به موظف گر بيمه ىها  سازمان ـ5
 شده واگذار آنها برعهده قرارداد براساس يا و قانوناً كه مربوط اى بيمه پوشش تحت
  .نمايند تأمين را درمانى خدمات مصوب سرانه با بايد و باشند مى

 درمـانى  خـدمات  بيمـه  ىهـا   سـازمان  در مكمل درمانى خدمات تأمين منظور به ـ6
 اسـت  الزم دولتـى  بيمـه  موسـسات  ديگـر  و عىاجتمـا  تـأمين  سازمان و كشور

 درمـانى  خـدمات  بيمـه  به مربوط محاسبات كه شود تشكيل اى جداگانه صندوق
  .گردد متمركز آن در مربوط فعاليتهاى و مكمل

  عارف محمدرضا - جمهور رئيس اول معاون  

                                                 
 24/4/1383 مصوب اصالحى ـ1



  

  
   669 ) ها نامه ها و تصويب نامه نـ آيي2(قوانين و مقررات مرتبط :                                                     بخش دوم

  

 

   1اجتماعى تأمين و رفاه عالى شوراى داخلى نامه آيين ـ31
  13/8/1383 مصوب

» شـورا  «اختصار به نامه آيين اين در كه اجتماعى تأمين و رفاه عالى شوراى  ـ1 ماده
 مـاه  هـر  در جلـسه  دسـتور  و رسـيدگى  قابل موضوع داشتن صورت در شود، مى ناميده
  .شود مى تشكيل بار يك حداقل
 اول معاون عهده بر ايشان غياب در و جمهور رئيس برعهده شورا رياست  ـ2 ماده
  .اشدب مى جمهور رئيس

 حداقل حضور با شورا جلسات  ـ3 ماده
3
 آن تصميمات و يابد  مى رسميت اعضا 2

  .بود خواهد معتبر جمهور رئيس تأييد و شورا در حاضر عضو وزراى اكثريت رأى با
 امضاى با شورا مصوبات و باشد مى شورا دبير اجتماعى تأمين و رفاه وزير  ـ4 ماده

  .شد خواهد الغاب شورا دبير
 شورا دبير امضاى با شورا تشكيل از قبل هفته يك حداقل اعضا از دعوت  ـ5 ماده

 براى دعوتنامه همراه به شورا دستور به مربوط مدارك و جلسات دستور. آيد مي عمل به
  .شد خواهد ارسال اعضا

 را،شـو  در طـرح  براى پيشنهاد ارائه صورت در موظفند ذيربط ىها    هدستگا  ـ6 ماده
  .نمايند ارائه شورا دبيرخانه به را مربوط گرازشهاى و مستندات توجيهى، داليل

 در شـركت  جهـت  ذيربط مسئوالن و كارشناسان از است مجاز شورا دبير  ـ7 ماده
  .نمايد دعوت شورا جلسات
 و بـوده  اجتمـاعى  تأمين و رفاه وزارت تابع سازمانى نظر از شورا دبيرخانه  ـ8 ماده
  :است زير شرح هب آن وظايف
 اصالح و تكميل درخواست لزوم صورت در و ها    هدستگا پيشنهادهاى بررسى -الف

  .آنها
  .شورا در طرح جهت مصوبات متن نويس پيش تهيه -ب
  .آنها اجراى پيگيرى و شورا مصوبات و تصميمات ابالغ -ج
  .شورا مصوبات اجراى حسن بر نظارت -د

                                                 
 11/4/1384 – 17575 شماره رسمى روزنامه از نقل ـ1
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 اجرايـى  پيامدهاى يا و مصوبات اجراى گونگىچ زمينه در الزم گزارشهاى تهيه - ه
  .شورا به ارائه جهت آنها

  .شورا اعضاى براى دعوتنامه ارسال و جلسات دستور تنظيم و تهيه -و
  .آنها سوابق نگهدارى و ضبط و شورا مصوبات و صورتجلسات تنظيم -ز
 بـه  شـورا  تأييـد  بـا  كـه  مصوباتى و ها    هنام آيين و لوايح نويس پيش تنظيم و تهيه -ح

  .ربط ذي ىها  هدستگا همكارى با رسيد خواهد وزيران هيأت تصويب
  .شورا به مربوط امور ساير انجام -ط

 كميـسيونهاى  ارجـاعى  مـوارد  بررسـى  منظـور  بـه  تواند  ى شورا دبيرخانه  ـ9 ماده
  .دهد تشكيل تخصصى

  عارف محمدرضا ـ جمهور رئيس اول معاون  
  

» اجتماعى  تأمينفعاليت كارگزاريهاى رسمى دستور العمل جامع تكوين و «ـ 32
   اجتماعيتأمين مديره سازمان هيأت 30/1/1384مصوب 

 به نيل منظور به و رسانى خدمت نوين تكنولوژى و آورى فن از استفاده راستاى در
 روز گـسترش  بـه  توجـه  بـا  و پاسـخگو  و امانتدار پايدار، كارآمد، مدار، دانش سازمانى
 و حـال  آوردن فراهم در سازمان اين مهم نقش و اجتماعى تأمين سازمان وظايف افزون
 كارفرمايان و شدگان بيمه آشنايى بخش سود اثرات و آنان خانواده و شدگان بيمه آينده

 اسـاس  بـر  تواننـد  مـى  شـرايط  واجـد  و ذيصالح اشخاص قانونى، تكاليف و مفاهيم با
 در و اجتمـاعى  تـأمين  سـازمان  رسـمى  كـارگزارى  ايجـاد  نامـه  آيـين  در مقـرر  ضوابط

 وفـق  اجتمـاعى  تـأمين  شورايعالى واگذارى قابل فعاليتهاى به مربوط ضوابط چارچوب
 رسـمى  كارگزارى عنوان تحت كارگزاريهاى دستورالعمل، اين در شده بينى پيش مراحل
 ايجـاد  و موافقـت  بررسى، درخواست، ارائه نحوه و درخواست اجتماعى تأمين سازمان

 و واگـذارى  قابـل  فعاليتهـاى  و وظايف نيز و اجتماعى تأمين زمانسا رسمى كارگزارى
  :بود خواهد ذيل بشرح آن عمليات چگونگى

  تعاريف ـ1
 معانى داراى است شده برده كار به دستورالعمل اين در كه زير عناوين از يك هر ـ1

 آن بـراى  ديگـرى  معـانى  تـصريح  به آنكه مگر. باشد مى بند اين در شده تعريف
  .باشد دهش منظور
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   اجتماعى تأمين سازمان :سازمان ـ1ـ1
   اجتماعى تأمين شورايعالى :شورايعالى ـ1ـ2
  .باشد مى آن پوشش تحت شعبه كه استان اجتماعى تأمين كل اداره :كل اداره ـ1ـ3
 اسـناد  دفتـر  كـه  اسـتان  اجتمـاعى  تـأمين  درمـان  مديريت :درمان مديريت ـ1ـ4

  .باشد مى آن پوشش تحت پزشكى
 كارگزارى كه... و پزشكى اسناد دفتر اجتماعى، تأمين شعبه :سازمانى واحد ـ1ـ5

  .نمايد مي فعاليت آن محدوده در
   اجتماعى تأمين رسمى كارگزاريهاى راهبرى دبيرخانه :دبيرخانه ـ1ـ6
   كارگزارى ايجاد جواز صدور ستاد :ستاد ـ1ـ7
 حـصول  و گيـرى پي بـراى  كه اجتماعى تأمين رسمى كارگزارى :كارگزارى ـ1ـ8

 دو بـه  و اسـت  شـده  تعريـف  نامـه  آيـين  ايـن  در كه يىها    هبرنام هدفهاى
  :گردد مى تشكيل زير صورت

  .نمايد مي ايجاد را كارگزارى شخصĤ كه شرايط واجد حقيقى اشخاص) الف
 بـه  را كارگزارى قانونى ضوابط چارچوب در كه شرايط واجد حقوقى اشخاص) ب
  .رسانند مي ثبت

 بـا  كـه  اسـت )حقـوقى  يا حقيقى شخص (مجوز دارنده :ارگزارىك مسئول ـ1ـ9
 صـادر  وى نـام  بـه  كارگزارى تاسيس پروانه شده بينى  پيش شرايط داشتن
  .است مسئوليت داراى سازمان مقابل در و شده

 واجـد  متقاضى براى سازمان توسط كه است اى نامه اجازه :تاسيس پروانه ـ1ـ10
 صـادر  يـك سـال    بمدت ارگزارىك ايجاد جهت دستورالعمل اين شرايط

  .باشد مى تمديد قابل مربوطه شرايط حسب و گردد مى
 ايـن  در شـده  گرفتـه  كـار  بـه  اصـالحات  و تعاريف ساير :تعاريف ساير ـ1ـ11

 تـأمين  قانون در مقرر تعاريف همان... و كارفرما شده، بيمه نظير نامه آيين
  . بود خواهد اجتماعى

 سـازمان  رسـمى  كـارگزارى  ايجاد متقاضيان تاسودرخ پذيرش چگونگى و نحوه ـ2
  :اجتماعى تأمين

  :فراخون انجام ـ2ـ1
 عمـومى  فراخـوان  طريـق  از سازمان كارگزاريهاى ايجاد جهت متقاضيان از نام ثبت
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 طريـق  از)25/2/84 مـورخ  (84 سال در مربوطه آگهى طبق كه پذيرفت خواهد صورت
 زمانهـاى  در فراخوان انجام است ديهىب. رسيد خواهد عموم اطالع به ها    هرسان در درج
  .شد خواهد گيرى تصميم ستاد توسط سال ديگر

 پيوست آگهى نمونه طبق مذكور متقاضيان از نام ثبت جهت فراخون به مربوط آگهى
  .بود خواهد دستورالعمل اين در

   :متقاضيان عمومى شرايط ـ2ـ2
  ايران اسالمى جمهورى تابعيت) الف
   .كشور رسمى اديان از يكى يا اسالم به اعتقاد) ب
  .سن سال70 حداكثر و سال30 حداقل بودن دارا) ج
   .آقايان براى دائم معافيت داشتن يا عمومى وظيفه خدمت انجام) د
  .مالى و اخالقى فساد به اشتهار عدم و الزم روحى و جسمى توان بودن دارا ) ه
 امـور  در جربـه ت سـال 10 حـداقل  (قبـول  قابـل  كارشناسـى  حـد  در تبحر داراى) و
  ).گرى بيمه
  . اجتماعى تأمين سازمان قبول مورد ىها  هرشت در ليسانس مدرك حداقل بودن دارا) ز
   .مؤثر كيفرى محكوميت سابقه عدم) ح
  .دولتى غير و دولتى مؤسسات در اشتغال عدم) ط
  .مخدر مواد به اعتياد عدم) ى
  ...و ادارى مالى، اى، حرفه سابقه سوء نداشتن) ك

ـ هتبصر  ،)ز (بنـد  موضـوع  اجتمـاعى  تـأمين  سـازمان  قبـول  مـورد  ىها  هرشت مالك  
  .بود خواهد سازمان عمل مورد مشاغل بندى طبقه طرح در مندرج تحصيلى ىها  هرشت

  :اختصاصى شرايط ـ2ـ3
 شـرايط  كليـه  عامـل  مـدير  حـداقل  بايـست  مى حقوقى اشخاص با رابطه در 2ـ3ـ1
 يـاد  شـرايط  اسـتثناى  بـه  مديره هيأت اعضاء ساير و داشته را عمومى شرايط در مندرج
  .باشند دارا را شرايط ساير بايستى مى»ز «بند در شده
 قـبال  اينكـه  يـا  بـوده  سـازمان  بازنشـسته  صـورتيكه  در كارگزارى متقاضيان 2ـ3ـ2

. بود خواهند اولويت در مساوى شرايط در باشند بوده شاغل سازمان در سال 10حداقل
  .نباشد سال 5 از بيش سازمان با ارتباط قطع فاصله كثرحدا اينكه بر مشروط
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 انتـشار  زمـان  فـوق،  بنـد  در مقرر سال5 زمان احتساب جهت تاريخ مالك ـ تبصره
  .بود خواهد فراخوان آگهى
 آراء از ناشـى  سـازمان  بـا  آنـان  رابطـه  قطع يا و بازنشستگى كه اشخاصى ـ2ـ3ـ3
 درمـان  اى، بيمه بخشهاى در شاغل ركنانكا نيز و باشد اخراج و ادارى تخلفات هاىهيأت
 كاركنـاني  نيـز  و موسـسات  و ها   هدستگا ساير در مامور كاركنان و سازمان ىها  شركت و
 عليـه  دعـاوى  يـا  و شـكايت  هرگونـه  طـرح  به نسبت آن از پس يا اشتغال طول در كه

  .گردند كارگزارى ايجاد متقاضى توانند  نمىاند داشته سازمان
 سازمان در انحاء از نحوى به كه بود خواهند كاركنانى شاغل كاركنان از منظور ـ تبصره

 از اعـم  نماينـد  مـى  دريافت حقوق تابعه ىها   شركت و سازمان اعتبارات از و داشته اشتغال
  ... و شركتى اعتبارى، ،k ضريب طرحى، ،)ساعتى يا4 ماده (قراردادى آزمايشى، رسمى،

 مـسئوليت  نامه بيمه يا و سازمان نام به لكىم وثيقه يا بانكى، تضمين سپردن 2ـ3ـ4
 بديهى. قرارداد عقد هنگام در سازمان سوى از اعالمى شرايط و ميزان اساس بر اى حرفه
 كارگزارى، توسط مدت كوتاه يا و مدت بلند از اعم تعهدات انجام جهت چنانچه است

ـ  سـپرده  باشـد،  داشته نظر مد را كارگزارى به تنخواه پرداخت سازمان  مجزائـى  ضمينت
 كـه  فعاليتهـائى  سـطح  بـا  متناسـب  سال هر در تضمين نحوه و ميزان. شد خواهد تعيين
...) و شـعبه  جايگزين كارگزارى، (شود مى ايجاد كه كارگزاريهائى نوع و شود مى واگذار

 بينـى   پـيش  نيـز  و...) و محـضرى  تعهـد  ملكـى،  وثيقـه  بانكى، تضمين (وثيقه نوع نيز و
 عهـده  بـر  بازنشـسته  همكاران براى رابطه اين در...) و سفته چك، ولقب نظير (امتيازاتى

  .بود خواهد ستاد
 تعيين ريال 000/000/10 مبلغ حقوقى اشخاص براى شركت سرمايه حداقل 2ـ3ـ5
  .بود خواهد ها شركت ثيت و تجارت قانون طبق شرايط مابقى و گردد مى

 مقـررات  و قـوانين  رعايـت  بـا  و حقوقى اشخاص قالب در فقط بيگانه اتباع 2ـ3ـ6
  .باشند داشته را كارگزارى مجوز صدور درخواست توانند مى مربوطه

 سـاير  و تجـارت  قـانون  تـابع ... و اقتـصادى  كـد  بازرگانى، كارت بودن دارا 2ـ3ـ7
  .باشد مى آن به مربوطه قوانين
 مـصاحبه  و آزمـون  نمـره % 70 از بـيش  كـسب  و كتبـى  آزمون در موفقيت 2ـ3ـ8

  .مربوطه
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  .آن در موفقيت و مربوطه آموزشى دوره گذراندن ـ2ـ3ـ9
   :اجتماعى تأمين سازمان رسمى كارگزارى استقرار محل به مربوط شرايط ـ2ـ4
 دسـتگاه  يـك  اجاره يا رهن بصورت قانونى تصرف امكان يا مالكيت داشتن 2ـ4ـ1

 واگـذار  بـل قا فعاليتهـاى  انجام براى مناسب و مفيد فضاى داراى كه مغازه يا و آپارتمان
 تلفـن  خـط  1 حـداقل  بعـالوه  بهداشتى سرويس به مجهز و تجارى يا ادارى كاربرى با

  .نياز مورد ارتباطى و كامپيوترى تجهيزات و ادارى امكانات ساير و فاكس
 ساختمانهاى از بغير االمكان حتى و مربوطه شعبه محدوده در بايد فعاليت مكان 2ـ4ـ2
 تجارى و ادارى كاربرى داراى و واقع اول طبقه حداكثر اي همكف طبقه در آسانسور، داراى

 مديريت/ كل اداره تائيد به بايستى مراتب و داشته را رجوع ارباب آسان دسترسى قابليت و
  .باشد رسيده مربوطه درمان

 قابـل  مزبور شاخصهاى منطقه عرف به توجه با كل اداره تشخيص حسب ـ1تبصره  
 نيـز  و رسـانى  خـدمت  امكـان  حيـث  هـر  از كـه  باشد اى بگونه بايستى ولى است تغيير

  .باشد مقدور كارگزارى فعاليت بر نظارت
 برخـى  بودن منحصر نيز و واگذارى قابل فعاليتهاى ماهيت نوع به توجه با ـ2 تبصره

 حـضورى  مراجعـات  بـه  نيـاز  آنـان  فعاليـت  انجـام  كه كارگزاريها از آندسته فعاليتها، از
 حـسب  مـذكور  فعاليتهـاى  جهت مكان داشتن شرط از ارندند آنان به سازمان مخاطبين
  .بود خواهند مستثنى استان اجتماعى تأمين درمان مدير/ كل مدير تشخيص

 اجـراى  جهـت  متناسـب ... و انـسانى  نيـروى  تجهيزاتـى،  امكانات دارابودن ـ2ـ4ـ3
  .سازمان سوى از شده واگذار وظائف

  .سازمان سوى از شده تعيين افزارى نرم و افزارى سخت تجهيزات داراى 2ـ4ـ4
  :كارگزارى ايجاد تقاضاى جهت نياز مورد مدارك ـ2ـ5
  كارگزارى تاسيس پروانه اعطاى درخواست شده تكميل فرم 2ـ5ـ1
 صـرفاً  حقوقى اشخاص مورد در (صفحات تمام از متقاضى شناسنامه تصوير 2ـ5ـ2
  ).عامل مدير براى
 در. (آقايان مورد در دائم معافيت يا وظيفه خدمت پايان كارت كامل تصوير ـ2ـ5ـ3
  )عامل مدير براى صرفاً حقوقى اشخاص مورد
 مدير براى صرفاً حقوقى اشخاص مورد در ( تحصيلى مدرك آخرين تصوير 2ـ5ـ4
  ).عامل
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 جهـت  بازنشـستگى  از قبـل  مـا  خـدمت  و استخدامى احكام آخرين تصوير 2ـ5ـ5
  سازمان بازنشسته كاركنان

  .سازمان بازنشستگان خصوص در نشستگىباز حكم تصوير 2ـ5ـ6
 خـصوص  در آن تغييرات آخرين و رسمى روزنامه در تأسيس آگهى تصوير 2ـ5ـ7

  .حقوقى اشخاص
 آن پـشت  در متقاضـى  مشخـصات  درج بـا  جديـد  3×4 عكـس  قطعه چهار 2ـ5ـ8

  ).عامل مدير براى صرفĤ حقوقى اشخاص جهت(
   قبلى فعاليت و تجربى سوابق از اى خالصه ـ2ـ5ـ9

 تعيـين  و كـارگزارى  فعاليـت  جهـت  اختيـار  در يا پيشنهادى مكان كروكى 2ـ5ـ10
  مربوطه شعبه به نسبت آن موقعيت

  :فعاليت حوزه ـ3
 يـك  جغرافيـايى  فعاليـت  محـدوده  در منحـصراً  بايست مى كارگزارى فعاليت حوزه

  .باشد استان هر به مربوط مصوب محدوده طبق پزشكى اسناد دفتر/ شعبه
 پزشكى اسناد يكپارچه سيستم و ملى شعبه شدن عملياتى تناسب به و آينده در ـ1تبصره  

 دفتـر / شـعبه  چنـد  به كارگزارى يك فعاليت محدوده تسرى امكان شدن فراهم و سازمان در
  .داشت  خواهد تعامل پزشكى اسناد دفتر/ شعبه چند با كارگزارى هر اسنادپزشكى،

 وفق سازمانى واحد يك فعاليت محدوده در كارگزارى چند فعاليت امكان ـ2تبصره  
  .است ميسر ذيربط مراجع تشخيص حسب و شرايط
  :آموزش و انتخاب ارزيابى، بررسى، مراحل ـ4
 صـدور  و صـالحيت  تائيـد  و بررسى و مدارك تطبيق و ارزيابى نحوه و مراحل ـ4ـ1
  :كارگزارى ايجاد مجوز
 از پس مكلفند كل اداره در ىهيأت تشكيل ضمن اجتماعى تأمين كل ادارات ـ4ـ1ـ1
 كـارگزارى  ايجـاد  تاسيس پروانه متقاضيان از منتشره آگهى موارد اساس بر تقاضا تسليم
 در شـده  تعيين مهلت انقضاى از پس روز 10 ظرف و اقدام آنان تقاضاى ثبت به نسبت

 شـده  اعـالم  شرايط و مدارك كليه بررسى به نسبت) 4/3/84 تاريخ تا حداكثر (فراخوان
 حراسـت،  (ذيـربط  مراجـع  سـوى  از الزم صالحيتهاى يهتأييد اخذ و فراخون هىآگ در
 احـراز  صـورت  در و اقـدام ...) و هـا   شـركت  ثبت ادارى، تخلفات به رسيدگى هاىهيأت

 ارسـال  دبيرخانـه  يبـه  پيوسـت  فرم طبق متقاضيان اسامى ارسال به نسبت اوليه، شرايط
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  .دارند
  :بود خواهند ذيل بشرح استانها كل ادارات هيأت دهنده تشكيل اعضاء 4ـ1ـ2

  )رئيس (كل اداره مالى و ادارى معاون
  )رئيس نائب (درمان مديريت درمان پشتيبانى معاون
  ) دبير (كل اداره ادارى ارشد كارشناس و رئيس
   كل اداره حقوقى ارشد كارشناس و رئيس
   كل اداره ارزشيابى و نظارت ارشد كارشناس و رئيس
  كل اداره شدآموزشار كارشناس و رئيس

 بايـستى  مى استانها اجتماعى تأمين كل ادارات ، ـ4ـ1ـ1 بند اجراى با همزمان ـ4ـ1ـ3
 براى الزم تمهيدات)بود خواهد 13/3/84 آزمون تاريخ 84 درسال (آزمون برگزارى از قبل

 كـارت  توزيع صدور، برگزارى، محل نظير) استخدامى آزمونهاى همانند (آزمون برگزارى
  .بگيرند نظر در...) و

 احتـساب  بـا  (آزمون انجام از پس مكلفند استانها اجتماعى تأمين كل ادارات 4ـ1ـ4
 بـه  نـسبت  16/3/84 تـاريخ  تـا  حـداكثر  عمـومى  آزمون نمره 3/2 معادل آزمون ضريب
 كـسب  را آزمـون  نمـره % 70 از بـيش  كـه  آزمـون  كنندگان شركت اسامى ليست ارسال
 و دعـوت  بـه  نـسبت  نيـز  و دبيرخانـه  ذبه عمومى و تخصصى نمره تكليف به اند نموده
  .نمايند اقدام 19/3/84 تاريخ تا حداكثر شدگان پذيرفته با مصاحبه انجام

ـ   كنندگان شركت مأخوذه نمرات سطح تقاضا حجم به توجه با تواند  مىستاد تبصره 
 ماقـدا  شـده  تعـديل  نـصاب  حد تعيين به نسبت كارگزارى ايجاد به مربوط اولويتهاى و

  .نمايد
  :بود خواهد ذيل افراد از مركب مصاحبه كميته ـ4ـ1ـ5

  )كميته رئيس (كل مدير
  )رئيس نائب (درمان مديريت
  ) كميته دبير (مالى و ادارى معاونت نماينده
  درآمد و فنى معاونت نماينده
  استانها امور معاونت نماينده
  درمان معاونت نماينده
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   مجلس امور و حقوقى معاونت نماينده
ـ   اسـتخدامى  آزمونهـاى  مصاحبه كميته مطابق كميته اين اختيارات و وظايف تبصره 

 ايـن  بـه  خود تشخيص حسب ديگرى وظايف تواند  مى ستاد ضمناً. بود خواهد سازمان
  .نمايد تفويض كميته
 ليـست  21/3/84 تـاريخ  تـا  حـداكثر  بايـستى  مى اجتماعى تأمين كل ادارات 4ـ1ـ6
) اختـصاصى  و عمومى (آزمون نمره تفكيك به مصاحبه و آزمون شدگان پذيرفته اسامى

  .نمايد ارسال دبيرخانه به را شدگان پذيرفته مدارك كليه همراه به مصاحبه نمره و
 كـل  ادارات سـوى  از شده اعالم شدگان پذيرفته اسامى است الزم دبيرخانه 4ـ1ـ7
  .نمايد ماعال ستاد به 23/3/84 تاريخ تا حداكثر را استانها اجتماعى تأمين

ـ   4ــ 1ـ5 الى 4ـ1ـ1 بند وظائف متمركز بصورت آزمون برگزارى صورت در تبصره 
  .شد خواهد انجام خانه دبير توسط
 نوع نيز و سازمان نياز مورد كارگزاريهاى تعداد حسب بر است مكلف ستاد 4ـ1ـ8
... و جغرافيـايى  قلمـرو  كـشور،  سـطح  در كارگزاريهـا  به واگذارى قابل وظايف ماهيت

 مراتـب  و اتخـاذ  الزم تـصميم  شـرايط  واجـد  افراد صالحيت احراز زمينه در و رسىبر
 و مـنعكس  دبيرخانـه  بـه  6/4/84 تـاريخ  تـا  حـداكثر  را آنـان  پذيرش عدم يا و پذيرش
 تاسـيس  پروانـه  صـدور  و تهيه ضمن 9/4/84 تاريخ تا است مكلف نيز مذكور دبيرخانه
 مـديريتهاى / كـل  ادارات بـه  قرارداد قدع و صادره تاسيس پروانه اعطاء جهت را مراتب
  .نمايد منعكس استانها درمان
 موضـوع  تـضمين  اخذ از پس مكلفند استانها درمان مديريتهاى / كل ادارات 4ـ1ـ9
 نسبت مربوطه شدگان پذيرفته از آن يهتأييد عنداللزوم و مدارك ساير اخذ و 2ـ3ـ4 بند
 اتخـاذ  ترتيبـى  و اقدام 13/4/84 تاريخ ات حداكثر قرارداد عقد و تاسيس پروانه اعطاء به

 دوره طـى  از پـس  (29/4/84 تـاريخ  تـا  حـداكثر  شعبه جايگزين كارگزاريهاى تا نمايند
  .گردند اندازى راه) آموزشى

 مجـوز  اعطـاى  از پـس  شـدگان  پذيرفتـه  آمـوزش  واگذارى اول مرحله در 4ـ1ـ10
 دوره طـى  از پـس  مجـوز  اعطـاى  بعـدى  مراحل در و پذيرفت خواهد صورت فعاليت
  .بود خواهد آن در كارگزار موفقيت كسب و آموزشى

  :آزمون مفاد ـ4ـ2
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 درآمـد،  و فنـى  معاونتهاى هماهنگى با است مكلف مالى و ادارى معاونت -1-2-4
 نـسبت  تـأمين  ماشينى خدمات و مديريت مشاور شركت و اجتماعى و فرهنگى استانها،

 پاسـخنامه  و سئواالت تهيه نيز و آزمون برگزارى نحوه خصوص در الزم ريزى برنامه به
 و سرفصلها. نمايد اقدام 25/2/84 تاريخ تا حداكثر ،84 سال براى اوراق تصحيح كليد و

   :از عبارتند آزمون عناوين
  ) :نمره 60 (اختصاصى مواد ـ

  )نمره 30 (اجتماعى تأمين قانون* 
  )نمره 5 (سازمان اساسنامه* 
  )نمره5 (اجتماعى ينتأم و رفاه جامع نظام قانون* 
 الف بندهاى اجراى به سازمان الزام قانون (سازمان فعاليت حوزه با مرتبط قوانين* 

 و مصوبات اختيارى، بيمه قانون بيكارى، بيمه قانون اجتماعى، تأمين قانون 3 ماده ب و
  )نمره10...)(كارگزاريهاو فعاليت با مرتبط فرعى و جامع دستورالعملهاى

  ) نمره10 (كار قانون* 
  ) نمره 40 (عمومى مواد
  )نمره 10 (تجارت قانون* 
  )نمره 10 (كامپيوتر مبانى با آشنايى* 
  )نمره 10...) (و انگليسى زبان عمومى، رياضيات (عمومى اطالعات* 
  ) نمره 10 (همگانى درمان خدمات بيمه قانون* 

ـ  مكلفنـد  آتيـه  فرهنگـى  موسسه و اجتماعى و فرهنگى معاونت ـ1 تبصره  بـه  سبتن
 اختيـار  در و اقـدام  31/2/84 تـاريخ  تـا  حـداكثر  آزمون شده تعيين منابع انتشار و چاپ
  .دهند قرار استانها كل ادارات

 بـه  نـسبت  اسـت  مكلف تأمين ماشينى خدمات و مديريت مشاور شركت ـ2 تبصره
 تـاريخ  تـا  حـداكثر  كارگزاريهـا  و اجرايـى  واحـدهاى  افزارهاى نرم ارسال و ابالغ تهيه،

  . نمايند اقدام 31/3/84
  :اجتماعى تأمين رسمى كارگزاريهاى آموزش ـ4ـ3
 آمـوزش  ويـژه  برنامـه  تـدوين  به نسبت است مكلف مالى و ادارى معاونت 4ـ3ـ1

  :نمايد اقدام ذيل روش دو اساس بر كارگزاريهاى
 هيـأت  شـورايعالى،  مـصوبات  اسـاس  بـر  واگذارى قابل فعاليت هر اعالم از پس* 
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 پروانـه  اعطـاء  جهـت  فراخوان آگهى در يا و ابالغ سازمان سوى از كه تادس يا و مديره
 مربوطـه  آموزش برنامه تدوين به نسبت  ماه  يك ظرف گردد، مى درج كارگزارى تاسيس

  .نمايد اقدام شده اعالم فعاليتهاى به
 كـه  واگذارى قابل فعاليتهاى كليه جهت آموزشى بسته تهيه به نسبت ماه 6 ظرف* 

  .نمايد اقدام رسيده شورايعالى تصويب به
 كارگزارى در شاغل كاركنان و كارگزارى مسئول براى آموزش ريزى  برنامه ـ4ـ3ـ2

  .گردد اعطاء آموزشى دوره گواهى كننده شركت افراد به است الزم و پذيرفته صورت
 يـا  حقيقى از اعم (كارگزارى تاسيس پروانه اعطاء متقاضى شخص چنانچه 4ـ3ـ3

 از سـتاد  تـشخيص  بـه  باشـند  بوده سازمان كارمند قبال كارگزارى كاركنان يا و) حقوقى
  .بود خواهند معاف آموزشى ىها  هدور در شركت

   از عبارتند آموزشى ىها  هبرنام محتواى ـ4ـ4
  :اختصاصى ـ4ـ4ـ1

   اجتماعى تأمين قانون* 
   اجتماعى تأمين سازمان اساسنامه* 
   اعىاجتم تأمين و رفاه جامع نظام قانون* 
  )كارگزاريها كامپيوترى سيستم (افزارى نرم* 
   سازمان واگذارى قابل بافعاليتهاى مرتبط مقررات و قوانين* 
  ... )و تشكيالت وظائف، ماموريتها، (اجتماعى تأمين سازمان با آشنايى* 
  :عمومى 4ـ4ـ2
  اسالمى نظام كارگزاران اخالق*
   تجارت قانون* 
  كار قانون* 
  آنان رضايت جلب و رجوع باربا تكريم طرح* 

 و تـشخيص  حسب تواند  مى كارگزاران با مرتبط آموزشى ىها    هبرنام اجراى ـ تبصره
 در كارگزاريهـا  ايجـاد  بـراى  و پـذيرد  صـورت  استانى يا و متمركز بصورت اجرا امكان
 گـواهى  و رسـيده  باتمـام  كارگزاريهـا  آمـوزش  امـر  29/4/84 تاريخ تا الزمست 84سال

 مزبـور  ىهـا     هدور برگـزارى  سـتاد  موافقـت  صورت در ضمناً. باشد دهش صادر مربوطه
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  .گيرد انجام خصوصى مراكز توسط تواند مى
   اجتماعى تأمين رسمى كارگزاريهاى وظايف و اختيارات حدود ـ5
  :كارگزاريها تعداد ـ5ـ1
 اقتـصادى  ىها    هصرف ايجاد و كارگزاريها توسط بيشتر خدمات انجام امكان منظور به
 بـشرح  سـازمانى  واحدهاى محدوده در كارگزارى تعداد حداكثر ،84 سال در آنان براى
  :گردد مى تعيين ذيل

 تهـران،  نظيـر  بـزرگ  شـهرهاى  در مستقر 1تيپ شعب از هريك محدوده در 5ـ1ـ1
 3 كدام هر ،1 تيپ شعب ساير و كارگزارى 5 اهواز تبريز، اصفهان، مشهد، شيراز، كرج،

  .ودش گرفته نظر در كارگزارى
  .شود گرفته نظر در كارگزارى2 تعداد ،2 تيپ شعب از هريك براى 5ـ1ـ2
  .شود گرفته نظر در كارگزارى يك صرفاً 5 و 4 ،3 تيپ شعب براى 5ـ1ـ3
 شـهرهاى  در مـستقر  پزشـكى  اسناد به رسيدگى دفاتر از هريك محدوده در 5ـ1ـ4
 دفتر براى و كارگزارى سه تعداد اهواز و تبريز اصفهان، مشهد، شيراز، كرج، نظير بزرگ

 سـاير  پزشـكى  اسـناد  دفـاتر  محدوه در و كارگزارى 5 تهران پزشكى اسناد به رسيدگى
  .شود گرفته نظر در كارگزارى دو استانها
 در نيـز  و خـاص  مـوارد  در و تهران پزشكى اسناد به رسيدگى دفتر مورد در 5ـ1ـ5

 شـدگان،  بيمـه  تعـداد  شـعبه،  محـدوده  گرفتن نظر در با كارگزاريها تعداد بعدى مراحل
 تعيــين ســتاد توســط پزشــكى اســناد دفــاتر/ شــعب... و بگيــران مــستمرى و كارگاههــا

  .شد خواهد
 قابـل  كارگزاريهاى تعداد آن، تبصره و 5ـ1ـ3 الى 5ـ1ـ1 بندهاى اجراى با ـ توضيح

  .شد خواهد كارگزارى 956 بر بالغ 84 سال در كشور سطح در ايجاد
 صـورت  در باشـد  مـى  اجرايـى  واحـد  فاقد سازمان كه كشور نقاط ساير براى ـ تبصره
 ايجـاد  كارگزاريهاى. شد خواهد ايجاد كارگزارى يك صرفاً 84 سال در سازمان، صالحديد

 تـشخيص  بـه  و بـود  خواهند سازمان امور متولى و بوده شعبه جايگزين رابطه اين در شده
  .بود نخواهند فوق در شده نتعيي سقفهاى مشمول كارگزارى ايجاد جوايز صدور ستاد

 شـعب  محـدوده  در سـتاد  تـشخيص  حـسب  ايجـادى  كارگزاريهـاى  تعداد ـ تبصره
 قابـل  بگيـران  مـستمرى  تعـداد  و فعـال  كارگاههـاى  شدگان، بيمه تعداد آمار با متناسب
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  .بود خواهد كاهش يا افزايش
  :اجتماعى تأمين يها كارگزاري فعاليت محدوده ـ5ـ2

 شعبه محدوده در درمان، مديريت/ كل مدير تشخيص به بايستى كارگزارى استقرار محل
 محـدوده  در منحصرآ كارگزارى فعاليت است بديهى. گردد واقع ذيربط پزشكى اسناد دفتر/ 

  .بود خواهد دارد قرار كارگزارى جغرافيايى محدوده در كه پزشكى اسناد دفتر / شعبه
  :اجتماعى ينتأم رسمى كارگزاريها عمومى تكاليف و وظايف  5ـ3
 شـده  واگـذار  و تعيـين  سازمان سوى از كه را وظايفى از آندسته صرفاً كارگزاريها ـ
 انجام به مجاز و داد خواهند انجام پزشكى اسناد دفتر / شعبه محدوده در منحصراً است
  .باشد نمى سازمان به مربوط تعهدات و وظايف از غير ديگرى امور
  ماه  يك مدت ظرف حداكثر مكلفند تاسيس پروانه داراى و شده پذيرفته متقاضيان ـ
 قـرارداد  مبادلـه  و تنظـيم  بـه  نـسبت  سازمان سوى از مزبور پروانه صدور تاريخ از پس
 از پـس  مـاه  3 مدت ظرف حداكثر و اقدام درمان مديريت/ كل اداره با كارگزارى ايجاد
 ايـن  غيـر  در. نـد نماي انـدازى  راه شـده  تعيـين  محـدوده  در را كارگزارى قرارداد انعقاد

  .شد خواهد تلقى باطل آنان صادره پروانه صورت
 تاسيس پروانه ابالغ از پس  ماه  يك اندازى راه مدت واگذارى اول مرحله در ـ تبصره
  .بود خواهد

 و اسـتانها  درمان مديريتهاى/ كل ادارات پيشنهاد و ضرورت صورت در است بديهى
  .بود خواهد تمديد قابل ديگر ماه 3 تا حداكثر مدت اين ستاد تصويب

 مـسئول  نيـز  خـود  مجموعـه  زير كاركنان رفتار و اخالق حسن قبال در كارگزارى ـ
 سـازمان  بـراى  استخدامى مسئوليت و رابطه هيچگونه كارگزارى در افراد اشتغال و بوده
  .نمايد نمي ايجاد
 در) اسنادپزشـكى  و شـعبه  از اعـم  (سازمان اجرايى واحد رابط با صرفاً كارگزارى ـ
 و اسناد به مستقيم دسترسى به مجاز سازمانى واحدهاى با تعامل زمان در و بوده ارتباط
 سـازمان  توسـط  كارگزاريهـا  امـور  رابط بعنوان مذكور فرد. بود نخواهد سازمان مدارك
  .شد خواهد ابالغ كارگزارى به و تعيين
 شـده  گـذار وا فعاليتهـاى  بـا  را خـود  تجهيزات و امكانات است مكلف كارگزارى ـ
 سـازمان  شده تائيد افزارى نرم سيستم از و دهد مطابقت سازمان مكانيزه سيستم با بويژه
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  .نمايد استفاده
 سـاير  در مـأمور  يـا  و شـاغل  از اعـم  سـازمان  كاركنـان  بكارگيرى حق كارگزارى ـ
 دريافـت  حقـوق  تابعـه  ىها  شركت و سازمان اعتبارات از انحاء از بنحوى كه ها    هدستگا

  .داشت نخواهد...) و مشاور كارمند، (هرشكل به را يندنما مى
 ارائه فرمهاى طبق را شده انجام خدمات وضعيت صورت است موظف كارگزارى ـ
  .نمايد تحويل بعد ماه پنج تا حداكثر و تهيه سازمان سوى از شده
 به مربوط قانونى عوارض ساير و ماليات و بيمه حق پرداخت مسئول رأساً كارگزارى ـ
  .داشت نخواهد رابطه اين در مسئوليتى هيچگونه سازمان و بوده... و مشاغل، محل، كنان،كار

 مربوطـه  حسابهاى مفاصا ساير و مالياتى اظهارنامه فرم رسيد بايستى ساله همه ضمنًا
  .نمايد تسليم سازمان به قرارداد تمديد جهت را رابطه اين در

 فعاليـت  محـل  تغيير به مجاز سازمان با مجاز سازمان با هماهنگى بدون كارگزارى ـ
 تاسيس پروانه تعليق و جديد دفتر تعطيلى موجب ماده اين از تخلف و نبوده كارگزارى

  .شود مى سازمان موافقت كسب تا
 خـود  مـراجعين  كرامـت  و شـأن  حفـظ  و تكريم زمينه در است مكلف كارگزارى ـ
  .نمايد تالش
 كارفرمايــان، ســازمان، بــه بــوطمر اســرار حفــظ زمينــه در موظفنــد كارگزاريهــا ـــ
 خـوددارى  شـكل  هـر  بـه  آن افشاء از و نمايند تالش... و بگيران مستمرى شدگان، بيمه

 گرديـده  درج قـرارداد  در كـه  آنچـه  از غيـر  ديگرى اقدام گونه هر از همچنين و نمايند
 اغفـال  و اشتباه موجب كه عملى يا و گفتار يا واقع خالف اظهار هرگونه از و خوددارى

  .نمايد خوددارى گردد سازمان و گير مستمرى كارفرما، شده، بيمه
 فعاليـت  انجام از تعليق رفع زمان تا قرارداد تعليق زمان از است موظف كارگزارى ـ

  .نمايد خوددارى
 را خـود  آمار و راهنمائيها، قراردادها، اقدامات، سوابق نگهدارى مكلفند كارگزاريها ـ
 ارائـه  قابل و دسترس در همواره بنحويكه نمايند تنظيم ادارى ظوابط و اصول اساس بر
  .باشد آن اعزامى بازرسان و سازمان به

 بـه  مربـوط  امور در تغيير هرگونه است مكلف حقوقى شخصيت داراى كارگزارى ـ
 اطالع سازمان به وقت اسرع در را آنان اقامتگاه و ونشان نام سهامداران، شركا، مديريت،
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  .آمد خواهد در تعليق بحالت صادره تاسيس پروانه اين صورت غير در دهد
 فعاليـت  عملكـرد  گـزارش  و درخواسـت  مورد اطالعات است موظف كارگزارى ـ
 تـشخيص  بـه  صـورت  اين غير در. دهد ارائه كند  مى تعيين سازمان كه مدتى در را خود

  .آمد درخواهد تعليق حالت به كارگزارى فعاليت سازمان
 بـه  اقـدام  يـا  و سازمان عليه سوء تبليغى اقدامات گونه هر از بايستى مى كارگزارى ـ

  .نمايد خوددارى ديگر ىها  همحدود در كارگزاريهاى ساير با ناسالم رقابت
 و خـوددارى  شـده  تعيين ضوابط از غير فعاليت و رفتار هرگونه از بايد كارگزارى ـ

 كارفرمايان دگان،ش بيمه (آن مخاطبين و سازمان زيان و ضرر موجب كه اقدامى هرگونه
 درخواهد تعليق بحالت كارگزارى فعاليت سازمان تشخيص به گردد) بگيران مستمرى و

  .آمد
 افـراد  بـه  منعقـده  قرارداد مفاد در شده تصريح فعاليتهاى احاله به مجاز كارگزارى ـ
  .باشد نمى غير
 سوى از شده ارائه الگوى با متناسب تابلوى تهيه به نسبت است مكلف كارگزارى ـ

 در را خـود  تاسيس پروانه و نمايد اقدام كارگزارى محل سردرب بر آن نصب و سازمان
 حـضور  بـراى  را كـارگزارى  فضاى از قسمتى همچنين. دهد قرار مراجعين ديد معرض
 افراد نوشتن براى ثابتى محل و سالمندان براى نشستن فضاى و دهد اختصاص مشتريان

  .نمايد بينى پيش
 بـر  را خـود  عمـل  مـورد  كابرگهـاى  سربرگها، فرمها، كليه است مكلف كارگزارى ـ
  .نمايد ممهور سازمان سوى از شده تعيين آرم به و استانداردها اساس
 را خـود  فعاليت ىها    هباج بايستى متناسب، آميزى رنگ از استفاده ضمن كارگزارى ـ
ـ  فعاليت نحويكه به بوده مشتريان از مجزا كه نمايند طراحى اى بگونه  رويـت  قابـل  انآن

  .باشد مشتريان
 خـود  فعاليـت  و عملكرد اثر در كه زيانهائى و ضرر و خسارت قبال در كارگزارى ـ
 آيـد  مـي  وارد) بگيـران  مـستمرى  كارفرمايـان،  شـدگان،  بيمه (آن مخاطبين و سازمان به

  .نمايد جبران را آنان به وارده زيان و خسارات بايستى و داشته مسئوليت
 عالئـم  اعالنـات،  نـصب  بـراى  را ئىهـا   محـل  ها    هباج باالى در تىبايس كارگزارى ـ

 نياز مورد... و فرمها درخواستها، با مرتبط تابلوهاى و گرفته نظر در نوشتارى، و ديوارى
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  .نمايد نصب و تهيه مرتبط فعاليتهاى انجام براى اقدام جهت
  .شدبا مى مناسب محل در سازمان تبليغى اقالم نصب به مكلف كارگزارى ـ
 ساعت است موظف كارگزارى و بوده سازمان تشخيص حسب كارگزارى ساعات ـ
  .دهد قرار مراجعين ديد معرض در را كار

 در را سـازمان  سوى از شده تهيه انتقادات و پيشنهادات صندوق بايستى كارگزارى ـ
 و بـازنمودن  مـسئول  سـازمان  و نمـوده  نصب مراجعين ديد معرض در و مناسب محل

  .بود خواهد ندوقهاص بازبينى
 شخـصيت  داراى و امضاء صاحب شخص حقيقى، شخصيت داراى كارگزارى در ـ

 اجـراى  مسئوليت است شده صادر آنها نام به تاسيس پروانه كه امضاء صاحبان حقوقى،
 مراجـع  سـاير  و سـازمان  بـه  نسبت و داشته برعهده را دستورالعملها و مقررات صحيح
  .بود خواهند پاسخگو

 تـأمين  كـار،  قـانون  قبيـل  از جـارى  مقـررات  و قـوانين  اسـت  مكلـف  ىكارگزار ـ
 خـود  كاركنـان  خـصوص  در را... و كـار  بهداشـت  ايمنى، و حفاظت و بيمه اجتماعى،
  .نمايد رعايت
 حـضور  فعاليـت  محـل  در مرتـب  و مستمر بصورت بايستى مى كارگزارى مسئول ـ
 سازمان به جانشين بعنوان را ريكنف صرفاً قبلى هماهنگى با خود غياب در و باشد داشته
  .نمايد معرفى

. بـود  خواهـد  كـارگزارى  مسئول با صرفاً... و مدارك اسناد، امضاء حق است بديهى
  .شود احاله جانشين فرد به امضاء حق سازمان تشخيص به كه مواقعى در مگر
 كارفرمايان شدگان، بيمه... و منابع سرمايه، حفظ منظور به است مكلف كارگزارى ـ

 كليه در را سازمان صالح و صرفه باشد، مى سازمان اختيار در كه... و بگيران مستمرى و
  .نمايند رعايت شده واگذار فعاليتهاى

  :كارگزاريها با سازمانى واحدهاى تعامل نحوه ـ6
  :سازمان با اجتماعى تأمين كارگزارى تعامالت ـ6ـ1
 در استان درمان مديريت/ لك مدير تشخيص به بايستى مى استانها كل ادارات 6ـ1ـ1
 و تعيـين  كارگزارى امور رابط بعنوان را كاركنان از يكنفر پزشكى اسناد دفتر / شعبه هر
  .نمايند منصوب سازمانى سمت حفظ با حكمى طى
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 حـوزه  كـارگزارى  مـسئولين  يـا  مـسئول  بـا  صرفاً است مكلف شده ياد فرد 6ـ1ـ2
 ضـمناً . نمايـد  پرهيـز  كارگزارى كاركنان يرسا با تعامل از و داشته ادارى ارتباط مربوطه
 راهنمـائى،  بـراى  را مزبـور  فـرد  كـارگزارى  اندازى راه اول مرحله در تواند  مى  سازمان
  .نمايد خدمت مامور وقت تمام بطور مدتى براى... و آموزش آشنايى،

 اى كميته استانها سطح در كارگزاريها امور انسجام و انتظام منظور به همچنين 6ـ1ـ3
 تــشكيل اســتانها اجتمــاعى تــأمين كــل ادارات در 9ـــ1 بنــد موضــوع افــراد از ركــبم

  .خواهدشد
 از كارگزاريهـا  فعاليتهاى عملكرد بر نظارت و كنترل با مرتبط امور چگونگى 6ـ1ـ4
 و خانـه  دبير ،)9ـ1 بند موضوع (استانى كميته عهده بر اجرايى و اى برنامه راهبرى، ابعاد
  .بود خواهد ستاد
  :الزحمه حق تعرفه نرخ و واگذارى قابل وظائف ـ6ـ2
 فعاليتهـاى  تـدريجى  واگـذارى  خـصوص  در شـورايعالى  مـصوبه  اجراى در 6ـ2ـ1

 6ــ 2ــ 4 جدول بشرح 84 سال اساس بر الزحمه حق تعرفه و واگذارى مراحل سازمان،
  .بود خواهد

 و واگـذارى  مقدمات شدن فراهم با پيشنهادى جدول وفق مراحل انجام است بديهى
 اخـذ  و مربوطـه  آموزشـى  ىهـا     هدور طـى  از پس و آن تقصيلى دستورالعملهاى صدور
  .پذيرفت خواهد صورت مربوطه گواهى
 حالـت  دو در كارگزاريهـا  بـه  واگـذارى  قابل وظائف تفصيلى شرح جدول ـ6ـ2ـ2

 شـعبه  جـايگزين  حالـت  اسـت  بذكر الزم. بود خواهد» كارگزارى «و» شعبه جايگزين«
  .ندارد اجرايى واحد هيچ آنجا در سازمان كه باشد مى كارگزاريهائى ايجاد به مربوط
 بـه  نسبت ذيل ضوابط اساس بر تواند  مى كارگزارى ايجاد جواز صدور ستاد 6ـ2ـ3
 هيـك سـال    دوره طـى  در كارگزاريها به پرداخت قابل مبالغ و الزحمه حق تغيير و تعيين
  :نمايد اقدام

 باشـد  واگذارى مشابه موارد در فعلى پرداختى زا كمتر پرداختى الزحمه حق مبالغ* 
  ...) و حسابرسى موسسات بانك، پست(
 بيـشتر  سـازمان  بـراى  خـدمات  شـده  تمام قيمت از شده تعيين الزحمه حق مبالغ* 

  .نباشد
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 نـه  شـود  مى انجام سازمان به مربوط وظايف كه پذيرد صورت زمانى در پرداخت* 
 قـرارداد  طـرف  و بگيـر  مستمرى شده، بيمه ،كارفرما نيابت به كارگزار كه وظائفى
  .دهد مي انجام

 بـه  باينكه نظر نيز و مسافت بعد به توجه با شعبه جايگزين كارگزاريهاى مورد در* 
 سـاير  به نسبت مبالغ نمايد مي خدمت انجام در تسهيل اجرايى واحدهاى از نيابت

  .يابد افزايش كارگزاريها
 تسهيالت، (است گرديده مساعدت شعبه گزينچاي كارگزاريهاى به كه درمواردى* 

  .شود لحاظ پرداختى الزحمه حق در مراتب...) و مكان و جا
  

  امور
 

 عنوان و سرفصل
 فعاليت

  فعاليت تفصيلى شرح
 

 پرداخت قابل مبلغ
 كارگزارى به

 امـور  انجـام ) 1ــ 4ـ1 
 حمايتهـاى  بـه  مربوط
  :شامل مدت كوتاه
 دستمزد غرامت) الف
 دارىبار و بيمارى ايام
 

 در بررســى مربوطــه، مــستندات و مــدارك اخــذ -
  شرايط احراز بر مبنى سيستم

 پزشـك (مورد حسب بر پزشكى مراجع به معرفى -
  يهتأييداخذ و) پزشكى كميسيون معتمد،

 فــرم ارائــه سيــستم، بــه مربــوط اطالعــات ورود -
  كارگاه به ارائه جهت شده بيمه كار به معرفى

  ...و شده بيمه از هشد تكميل كار به معرفى اخذ -
 جهت شعبه به شده تكميل كار به معرفى تحويل -

  وچك سند صدور به مربوط مراحل انجام
 تحويـل  و شعبه از مربوطه چك و فنى سند اخذ -
 بيمـه  توسط امضاءشده فنى سند اعاده شده، بيمه به

 شعبه به شده

  ريال 000/10
  ريال 000/10
  ريال 000/5
  ريال 000/5

 

ــك) ب  ــ كمـ  ههزينـ
  ازدواج

 

  .آن به مربوط كنترلهاى و مستندات و مدارك اخذ
  .شعبه به ماخوذه مدارك تحويل -
 به وتحويل شعبه از مربوطه چك و فنى سند اخذ -

  .شده بيمه
 .شعبه به شده امضاء فنى سند اعاده -

  ريال 000/10
  ريال 000/10

 

  پروتز و اورتز) ج 
 

. وطــهمرب اى كنترلــه و مــستندات و مــدارك اخــذ -
ــى ــه معرف ــز ب ــانى مراك ــه، و درم  ورود اخذنظري
  وپروتز اورتز به مربوط اطالعات

  .شعبه به ماخوذه مدارك تحويل -
 به وتحويل شعبه از مربوطه چك و فنى سند اخذ -

  .شده بيمه
 .شعبه به شده امضاء فنى سند اعاده -

  ريال 000/10
  ريال 000/10

 

 امور) 1ـ4
 بيمه فنى

  شدگان
 

  دفن و نكف هزينه) د
 

 آن به مربوطه كنترلهاى و متقاضى از مدارك اخذ -
 بيمـه،  دفترچـه  كـردن  باطل و مربوطه ضوابط طبق
 گيرنـده  فـرد  ومشخـصات  متـوفى  دفن محل تعيين
 در... و فـوت  تاريخ به مربوط اطالعات ورود وجه،

  ريال 000/10
  ريال 000/10
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  سيستم
  .شعبه به ماخوذه مدارك تحويل -
 به لوتحوي شعبه از مربوطه چك و فنى سند اخذ -

  .شده بيمه
 .شعبه به شده امضاء فنى سند اعاده -

 امـور  انجـام ) 1ــ 4ـ2 
 بــر نظــارت مربوطبــه

 مقـررى  اشـتغال  عدم
  بيكارى بيمه بگيران

 

 عمـل  حوزه بگيران مقررى به مربوط اسامى اخذ -
 مقـررى  اشـتغال  عـدم  پيمايش و كنترل كارگزارى،

 بـه  مربـوط  مـستندات  و مشخـصات  اعالم بگيران،
 .مربوطه شعبه به بگيران مقررى اشتغال

 صرفه ماه هر بابت
 درپرداخت جويى
 درصد 20 معادل

  مقررى
 

 امـور  انجـام ) 1ــ 4ـ3 
ــه ــدهاى مربوطب  فرآين

 شـدگان  بابيمه مرتبط
  سازمان خاص

 

 شـدگان  بيمـه  بـه  رسانى آگاهى جهت در تالش -
 در مانساز ومقررات قوانين تشريح و تبيين و بالقوه
  .اى بيمه پوشش و تعميم جهت

 عقـد  بـراى  نيـاز  مـورد  مـستندات  و مدارك اخذ -
  .سازمان به ارائه و بيمه قرارداد

 كميسيون به تكفل تحت افراد و شده بيمه معرفى -
  .ذيربط پزشكى مراكز و
  .پزشكى مراكز و كميسيون نظريه اخذ -
 قرارداد فرم و مدارك تحويل و قرارداد فرم تنظيم -
  .شعبه به شده بيمه توسط شده مضاءا

 تحويـل  جهـت  شـعبه  از شده امضاء قرارداد اخذ -
 .شده بيمه به

 هر بابت
 000/10قرارداد
 صورت در ريال

  انعقادقرارداد
 

 امور) 1ـ5
 و ادارى

  خدمات
 

 مطالبات ابالغ) 1ـ5ـ1
  سازمان

 

 اعالميه، ابالغ اخطاريه، ابالغ بدهى، صورت ابالغ -
  .مفاصاحساب ابالغ اجراييه، ابالغ

 ديـوان  رأى ادارى، تخلفـات  (ىهـا     هابالغيـ  ساير -
 مطالبات تشخيص هاىهيأت دعوتنامه ادارى، عدالت

  ...)و
 

 معادل حداكثر
  پست با قرارداد

 

ــ2  ــ5ـ ــال) 1ـ  و ارس
  مراسالت

 

  ها  هنام ارسال به مربوط امورات كليه انجام -
 از هـا     هنامـ  تحويـل  به مربوط امورات كليه انجام -

 واحدها ساير

 معادل حداكثر
  پست با قرارداد

 
 امور) 1ـ6

  مالى
 

 امـور  انجـام ) 1ــ 6ـ1
ــه ــاى (مربوطب  كمكه
ــدى ــن غيرنق ــه) وب  ب
  بگيران مستمرى

 

 براسـاس  شـعبه  از بـن  مشمولين مشخصات اخذ -
 يـا  بـن  جهت رسيدپرداخت تنظيم مكانيزه، سيستم
   بن مشمولين شناسايى كاال،

ـ  كـاال  يا و بن ارائه -  رسـيد،  اخـذ  و مـشمولين  هب
 يـااثر  امـضاء  اخـذ  و بـن  گيرنده مشخصات پرينت

ــشت، ــه انگ ــدارك ارائ ــستندات و م ــه م  و مربوط
 شعبه به دريافتى رسيدهاى

 هر بابت
 500/2بگير مستمرى

  ريال
  
 

  
 تـأمين  سـازمان  رسـمى  كارگزاريهـاى  بـه  واگذارى قابل وظايف تفصيلى شرح 6ـ2ـ4

  پرداختى مبالغ و اجتماعى
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  :اى بيمه حوزه ـ1
  امور
 

  فعاليت تفصيلى شرحفعاليت عنوان و سرفصل
 

 پرداخت قابل مبلغ
  كارگزارى به

 
 ليست دريافت) 1ـ1ـ1 

 برگ صدور وديسكت،
 دريافـــت و پرداخـــت

 بــه مربــوط بيمــه حــق
 و اجبـارى  شدگان بيمه

  خاص
 

  شدگان بيمه بيمه، حق ديسكت و ليست اخذ -
 بـه  آن ئـه ارا و) ليـست  رسـيد  (ليست پرفراژ -

  كارفرما
  آن به مربوط اطالعات ورود و ليست كنترل -
ــه مربــوط اطالعــات ورود -  پرداخــت بــرگ ب

  )نقدى (ليست
 طـــرف از شـــده اعـــالم مغايرتهـــاى رفـــع -

 شـده  وارد اطالعات درخصوص واحدنامنويسى
  ليستها

 درپايـان  سيستم به شده وارد اطالعات ارسال -
 مهاىطريقسيـست  از مربوطـه  شـعبه  بـه  روز هـر 
  اى رايانه

 حقبيمه، پرداخت جهت پرداخت برگ صدور -
 مـشاغل  رانندگان،اختيارى، (خاص شدگان بيمه
 .عامل بانك به) قاليبافان آزاد،

 دريافت بابت
 هرليست

  ريال000/12
  ريال 000/4

 

 بـردارى  پالك) 1ـ1ـ2 
ــا ــايى و كارگاهه  شناس
  جديد كارگاههاى

 

ــردارى پــالك عمليــات انجــام -  يىشناســا و ب
  موسسه هر فعاليت حوزه جديد كارگاههاى

ــوط اطالعــات ورود - ــه مرب ــالك ب ــردارى پ  ب
  درسيستم

 سازمان به مربوط گزارشات ارائه و تهيه -

 شناسايى بابت
 هركارگاه

 ريال 000/50جديد
 

) 1ـ1
 اموروصول

 حق
مطالبات،ا(بيمه

 و جراييات
  )بازرسى

 

 مـدارك  اخـذ ) 1ــ 1ـ3
 پرونـده  تـشكيل  جهت

  ارگاهك مطالباتى
 

ــدارك اخــذ - ــت الزم م ــشكيل جه ــده ت  پرون
  كارگاهها مطالباتى
 ازنداشـتن  اطمينـان  بـر  مبنـى  سيستم در بررسى
  پرونده و سابقه

 كارگـــاهى كـــد اخـــذ و پرونـــده تـــشكيل -
 اطالعـاتهويتى  ورود و مربوطه شعبه باهماهنگى

  سيستم در كارگاه به مربوط
 مربوطه شعبه به وارده اطالعات ارسال -

 شكيلت بابت
 هرپرونده

  ريال000/10
 

 امــور انجــام) 1ـــ1ـــ4 
 دفـاتر  بازرسى مربوطبه

ــانونى ــخاص قــ  اشــ
  حقوقى

 

 دفاترقـانونى  از بازرسـى  درخواسـت  دريافت -
  شعب از حقوقى اشخاص

 الزم گزارشات تهيه و قانونى دفاتر از بازرسى -
 بازرسـى  گزارشـات  به مربوط اطالعات ورود -

  سيستم به قانونى دفاتر
 به درسيستم وارده اطالعات و مستندات ئهارا -

 كننده درخواست شعبه

 طبق پرداخت
 موسسه تعرفه

  حسابرسى
 

 انجـام  پيگيرى) 1ـ1ـ5 
 مــاده بــه مربــوط امــور

 تـــــأمين قـــــانون66
 ىهـا    هوتبـصر  اجتماعى

 قـانون 66 مـاده  بـه  مربوط امور انجام پيگيرى -
  آن ىها  هتبصر و اجتماعى تأمين

 بـــه مـــروبط خـــسارات وصـــول پيگيـــرى -
 كار از ناشى حوادث در تقصيركارفرما

 پنج معادل
 دريافتى درصدمبالغ
 بابت ازكارفرما

  خسارت
 



  

  
   689 ) ها نامه ها و تصويب نامه نـ آيي2(قوانين و مقررات مرتبط :                                                     بخش دوم

  

 

ــول (آن ــسارت وص  خ
 تقـــصيردر از ناشـــى
  )كار حوادث

 
 امور) 1ـ2

 و نامنويسى
 حسابهاى
  انفرادى

 

 امــور انجــام) 1ـــ2ـــ1
 صدور، توليد، مروبطبه
 اعتبـار  تـأمين و تجديد
 بيمــه درمــانى دفــاتر
ــد ــستمرى گانشـ  ومـ
  بگيران

 

  صدوردفترچه جهت مستندات و مدارك اخذ -
 وصدور درخواست به مربوط اطالعات ورود -

  سيستم در دفترچه
  شعبه سوى از شرايط احراز -
ــل - ــاتر تحوي ــانى دف ــه درم ــه ب ــدگان بيم  ش

  بگيران ومستمرى
 ذيـربط  شـعبه  به مربوط اطالعات و آمار ارائه -
 رايانه سيستم طريق از

  ريال 500/2
  ريال 000/1

 

 فنى امور) 1ـ3
  مستمريها

 

 مقـدمات  انجام) 1ـ3ـ1
ــوط ــه مرب ــت ب  پرداخ

 مـدت  بلنـد  حمايتهاى
  بگيران مستمرى به
 

 پرداخــت و ســازى آمــاده درخواســت، اخــذ -
 مـستمرى، (مـدت  بلنـد  شـده  برقـرار  حمايتهاى

 بــه) بازمانــدگان و كارافتــادگى از بازنشــستگى،
 بگيران مستمرى

 بتبا ريال 500/2
 شده بيمه هر

  بگير يامستمرى
 

 مقـدمات  انجام) 1ـ3ـ2 
 اعطـــاى بـــه مربـــوط
 مـستمرى  به تسهيالت
 بگيران

 بـه  مربـوط  مـستندات  و مـدارك  تقاضا، اخذ -
 وامها

 اخذ بابت
 هردرخواست

 ريال000/2

  
 يـك  بـراى  فـوق  جـداول  در شده اعالم پرداختى مبالغ است بذكر الزم :يك تبصره

 جواز صدور ستاد اختيارات از آن اصالح و تغيير و بوده ارگزارىك ايجاد هيك سال دوره
  .بود خواهد كارگزارى ايجاد

 بـا  تعامل جهت سازمان مخاطبين از طرفيت به توانند مى كارگزاريها ضمناً :دو تبصره
 بـه  نتيجـه  اعـالم  نيز و مستندات و مدارك ارائه خصوص در سازمان اجرايى واحدهاى

 رابطـه  ايـن  در سـازمان  و نماينـد  وصول ذينفع از الزحمه حق عنوان تحت مبالغى آنان
  .داشت نخواهد مسئوليتى هيچگونه
 بـه  حقـوقى  اشـخاص  قـانونى  دفاتر از بازرسى به مربوط امور واگذارى :سه تبصره
  .پذيرفت خواهد صورت اجتماعى تأمين حسابرسى موسسه هماهنگى با كارگزاريها
 دسـتورالعملها  از آندسته است مكلف جتماعىا تأمين رسمى كارگزارى :چهار تبصره

 بيمـه  كارفرمـا،  (ذينفـع  براى و داشته حقوقى و مالى جنبه كه را سازمان ىها    هبخشنام و
 و تحويل موصوف افراد به را بردارد در را تعهداتى) قرارداد طرف بگيرو مستمرى شده،
 و تبـصره  ايـن  موضوع ىها    هبخشنام و دستورالعملها: نمايد دريافت الزحمه حق و ابالغ
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 خواهـد  كـارگزارى  ايجـاد  جواز صدور ستاد عهده بر پرداختى الزحمه حق ميزان تعيين
  .بود

 جهت سازمان پيشخوان بعنوان مكلفند ستاد تشخيص حسب كارگزاريها :پنج تبصره
 از خدمات دريافت جهت نياز مورد مستندات و مدارك فهرست و كاربرگها فرمها، ارائه

  .نمايند عمل انىسازم واحدهاى
 و برقـرارى  قـانونى  شـرائط  تطبيـق  و احراز فنى، ـ رياضى محاسبات انجام ـ6ـ2ـ5

  .بود خواهد سازمانى واحدهاى برعهده سازمان مدت بلند مزاياى از برخوردارى
 بـا  اجتمـاعى  تـأمين  كارگزاريهـاى  ادارى ارتبـاط  و عمليـات  اجـراى  نحوه 6ــ2ـ6

 اجراى روش. بود خواهد فرعى دستورالعملهاى بچارچو در سازمان اجرايى واحدهاى
  .شد خواهد تعيين 28 و 27 دشعب پايلوت عمليات

 شـرح  بـه  توجـه  بـا  و سـازمان  سوى از نيابت به كارگزارى كه مواردى در 6ــ2ـ7
 مستمرى و شدگان بيمه به قانونى و مالى تعهدات پرداخت به موظف واگذارى خدمات
 حـدود  هزينـه  ميزان به پوشش تحت افراد و سنجى زنيا برحسب سازمان گردد، بگيران
/ كـل  اداره موافقـت  و پزشـكى  اسـناد  رئـيس / شعبه رئيس پيشنهاد با را مبلغى  ماه   يك

 قـرار  كـارگزارى  اختيـار  در تنخـواه  بعنـوان  چك بصورت وثيقه اخذ با درمان مديريت
 ضـمنĤ . يـد نما مـي  دريافـت  شده ارائه حساب صورت معادل ماه هر پايان در و دهد مي

 مبلـغ % 80 انـدازه  بـه  قـانونى  تعهـدات  بـه  مربوط هزينه ميزان ماه پايان از قبل چنانچه
 صورتحـساب  ارائـه  بـا  توانـد   مـى   مـاه  پايـان  از قبـل  كـارگزارى  مسئول برسد، تنخواه

  .نمايد را شده انجام ىها  ههزين مبالغ دريافت درخواست
 واريز سازمان بحساب نقدى ورتبص بيمه حق بعنوان كارفرما كه را مبالغى ـ6ـ2ـ8
 حـق  كارگزارى مسئولين. گردد منظور شعبه همان درآمد بحساب بايد منحصرآ نمايد مي
  .ندارند را ديگر بحساب آن واريز بر مبنى كارفرما به طريق ارئه

 در بايـد  كـارگزارى  شـود  مـى  دريافت چك بصورت بيمه حق موارديكه در 6-2ـ9
 بانـك  بـه  آنـرا  از اى نسخه سيستم، از نسخه سه در بانكى بردورور بااخذ روز هر پايان

 و ارائـه  شـعبه  بـه  آنـرا  شـده  تأييد نسخه است، متمركز آن در شعبه حساب كه مربوطه
  .نمايد نگهدارى خود نزد را ديگر نسخه
 بـه  پزشـكى  اسـناد  دفـاتر  و شـعب  مـستندات  و مـدارك  هرگونـه  ارسـال  6-2ـ10



  

  
   691 ) ها نامه ها و تصويب نامه نـ آيي2(قوانين و مقررات مرتبط :                                                     بخش دوم

  

 

 مـستندات  و مـدارك  بـه  نيـاز  صورت در كارگزارى مسئوالن و بوده ممنوع كارگزاريها
 و حـضورى  مراجعـه  بـا  صـرفĤ  پزشـكى  اسـناد  دفـاتر  يـا  شـعبه  ىها   هپروند در موجود

 ذيـربط  همكاران مستقيم نظارت و مربوطه پزشكى اسناد دفتر يا شعبه رابط با هماهنگى
  .داشت خواهند دسترسى آنها به سازمان
 متقاضـيان ... و پـذيرش  نـام،  ثبـت  مراحـل  راىاج از ناشى ىها    ههزين كليه 6-2ـ11
 كارگزاريهـا  بـا  قرارداد اجراى با مرتبط ىها    ههزين نيز و كارگزارى تاسيس پروانه اعطاى

 واحـدهاى ) ادارى ىهـا     ههزين (بودجه دوم فصل از) قراردادى خدمات (5 ماده محل از
  .شد خواهد اعتبار تأمين سازمانى

 بابـت  از كارگزاريهـا  الزحمـه  حـق  نيـز  و شـده  مانجـا  ىها    ههزين پرداخت 6-2ـ12
 صورتحـسابى  فـرم  طبـق  واگـذارى  فعاليـت  هـر  بـراى  شده انجام فعاليتهاى و خدمات
 از شـده  انجـام  خدمات تأييد از پس و شد خواهد ابالغ سازمان سوى از كه بود خواهد
  .شد خواهد اقدام  ماه يك ظرف حداكثر آن پرداخت به نسبت مربوطه شعبه سوى
  .شد خواهد ابالغ و طراحى مالى و ادارى معاونت توسط بند اين موضوع مهاىفر

  :بود خواهد ذيل بشرح پيشنهادى فرم نمونه

  
  /شعبه رئيس امضاء كارگزارى رابط امضاء كارگزارى مسئول امضاء
   پزشكى اسناد دفتر پزشكى اسناد دفتر به رسيدگى دفتر/شعبه اجتماعى تأمين

  :رسمى كارگزاريهاى فعاليت بر كنترل و نظارت نحوه ـ7
  :كارگزارى جواز صدور و ستاد ـ7ـ1
 تـشكيل  سـازمان  در كـارگزارى  جـواز  صـدور  ستاد عالى شوراى مصوبه اجراى در
  .شد خواهد

  :ستاد اختيارات و ظائفو شرح ـ7ـ1ـ1

  رديف
 

شرح
 خدمات

 

كارگاه/بيمهشماره
  قرارداد طرف

 

 تعرفهنرخ
 

 ماخذ
  پرداخت

 

 قابل مبلغ
  پرداخت

 
   

 
    

  :جمع
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  كارگزاريها براى تاسيس پروانه صدور تأييد و تصويب ـ
  كارگزاريها تعداد و فعاليت محدوده تأييد و تصويب ـ
 نحـوه  و آن برگـزارى  نحـوه  و آزمـون  زمان آموزشى، ىها    هبرنام تأييد و تصويب ـ

  متقاضيان با مصاحبه
  شدگان پذيرفته شرايط احراز و صالحيت بررسى ـ
  مربوطه مجازات تعيين و كارگزاريها احتمالى جرائم و تخلفات به رسيدگى ـ
   نظارتى ليستهاى چك تائيد و تصويب ـ
  واگذارى قابل فعاليتهاى با مرتبط خدمات ىها  هتعرف تصويب و بررسى ـ
  كارگزاريها به اعطائى تسهيالت خصوص در گيرى تصميم ـ
  .آن تغييراتبعدى باكارگزاريهاو سازمان منعقده قراردادهاى مفاد تصويب و بررسى ـ
  مصاحبه و آزمون در شده پذيرفته متقاضيان صالحيت احراز تائيد و بررسى ـ
  صالحيت داراى متقاضيان براى تاسيس پروانه صدور ـ
  كارگزاريها فعاليت با مرتبط گزارشات بررسى ـ
 سـازمان  سوى از آينده در يا و گرديده تعيين دستورالعمل اين در كه وظائفى ساير ـ
  .شد خواهد تعيين
 نامـه  آئـين  "5" مـاده  به توجه با كارگزارى ايجاد جواز صدور ستاد اعضاء ـ7ـ1ـ2

  :بود خواهد زير افراد شامل شورايعالى مصوب
  ).ستاد رئيس (درآمد و فنى معاون ـ
  ).رئيس نائب (درمان امور معاون ـ
  ).عضو (مالى و ادارى معاون ـ
  ).عضو (مجلس ورام و حقوقى معاون ـ
  ).عضو(عامل مدير انتخاب به يكنفر ـ
 تـشكيل  عضو نفر 4 حداقل حضور با يك بار   ماه هر حداقل ستاد جلسات 7ــ1ـ3

  .نمايد مي پيدا رسميت نفر 3 با متخذه تصميمات و
  :رسمى كارگزاريهاى راهبرى خانه دبير ـ7ـ2
 بـر  نظارت و پيگيرى ى،هماهنگ ،ريزى  برنامه به مربوط امور اجراى بمنظور 7ــ2ـ1

  .شد خواهد تشكيل سازمان در فوق عنوان تحت اى دبيرخانه كارگزاريها فعاليت
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  :دبيرخانه اختيارات و وظائف شرح ـ7ـ2ـ2
  ذيربط مبادى به ستاد تصميمات ابالغ ـ
  سازمان مقامات به مربوطه گزارشات ارائه و ستاد جلسات تشكيل ريزى برنامه ـ
 و تخصـصى  نظـارتى  بعـد  از الزم گزارشـهاى  ارائـه  و گذارىوا فرآيند بر نظارت ـ

  مديريتى
  نظارت و كنترل ليستهاى چك تدوين و تهيه ـ
  كارگزارى ايجاد جواز صدور ستاد به تكميلى و اصالحى پيشنهادات ارائه ـ
 جـواز  صـدور  سـتاد  بـه  تصميم اتخاذ جهت مخاطبين استانها، گزارشات انعكاس ـ

   كارگزارى
  كارگزاريها تعداد و فعاليت محدوده تائيد ادپيشنه بررسى ـ
 و آن برگـزارى  نحـوه  و آزمون زمان آموزشى، ىها    هبرنام عنوان پيشنهاد و بررسى ـ

  ستاد به آن انعكاس
 جـواز  صـدور  سـتاد  به صالحيت تائيد براى آزمون در شده پذيرفته افراد انعكاس ـ

  كارگزارى
  مربوطه مجازات پيشنهاد و كارگزاريها جرائم و تخلفات به رسيدگى ـ
   .واگذارى قابل فعاليتهاى با مرتبط خدمات ىها  هتعرف پيشنهاد و بررسى ـ
  .كارگزاريها به اعطائى تسهيالت خصوص در پيشنهاد ـ
 كارگزاريهـا  با سازمان منعقده قراردادهاى نمونه مفاد با رابطه در پيشنهاد و بررسى ـ

  .آن بعدى تغييرات و
 ويژگيهاى و مختصات با و كدينگ بصورت كارگزاريها جامع تىاطالعا بانك تهيه ـ
  ستاد نياز مورد
  كارگزاريها به مربوط نظارتى ىها  هپروند تشكيل ـ
  مطروحه اعتراضات و شكايات به رسيدگى نتيجه انعكاس ـ
  كارگزاريها... و آميزى رنگ چيدمان، نحوه تعيين و بررسى ـ
 ابـالغ  سـازمان  سـوى  از آينـده  در يـا  و عيينت دستورالعمل اين در موارديكه ساير ـ

  .شد خواهد
  :كارگزاريها فعاليت بر نظارت و كنترل چگونگى و نحوه ـ7ـ3
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 و آن اجرايـى  فرآيندهاى ويژگى نيز و سازمان فعاليتهاى اهميت به توجه با 7ــ3ـ1
 اجرايـى  و اسـتانى  سـتادى،  از اعم سازمان واحدهاى آن مخاطبين، منزلت و شان حفظ
 كارگزاريهـاى  كليـه  از شـد  خواهـد  ابالغ ستاد سوى از كه دستورالعملى حسب ندمكلف
 بعـد  از را مربوطـه  گزارشـات  و بازديـد  شـعب  هماننـد  كـشور  سـطح  در مجوز داراى

 را دسـتورالعمل  ايـن  اجـراى  با مرتبط موارد نيز و مربوط اجرايى و تخصصى مديريتى،
  .نمايد منعكس ذيربط مبادى به مورد حسب
 در...) و بگيران مستمرى و شدگان بيمه كارفرمايان، (سازمان مخاطبين كليه -2-3-7

 تواننـد  مـى  كارگزاريهـا،  خـدمات  ارائـه  نحوه در نقض و نارسائى هرگونه بروز صورت
 كارگزاريهـا  در شـده  تعبيـه  پيـشنهادات  و شـكايات  صندوق طريق از را خود شكايات
 استان درمان مديريت/ كل اداره نادپزشكى،اس دفتر / شعبه به را مراتب كتباً يا و منعكس
  .دارند ارسال دبيرخانه يا و مربوطه

 مكلفنـد  دبيرخانـه  و اسـتان  درمـان  مديريت/ كل اداره سازمانى، واحدهاى -3-3-7
 جهـت  عنداالقتـضاء  و ابـالغ  شاكى فرد به را بررسى نتيجه شكايات، به رسيدگى ضمن

  .دارند ارسال دبيرخانه به سوابق نگهدارى
 يـك  مكلفنـد ) مـستقيم  غيـر  درمـان  (قـرارداد  طرف/ كارگاهها كارفرمايان -4-3-7

 بـه  كه را خود فعاليتهاى كليه و تعيين اسنادپزشكى دفتر/ شعبه محدوده در را كارگزارى
 طريـق  از صـرفĤ  شـده  واگـذار  پزشـكى  اسناد دفتر/ شعبه محدوده در مستقر كارگزارى
 پاسخگوئى مسئوليت مربوطه اسنادپزشكى دفتر  /شعبه و دهند انجام مربوطه كارگزارى
 شده واگذار امور در) مستقيم غير درمان (قرارداد طرف / كارفرمايان قبيل اين به مستقيم
  .داشت نخواهند

  :تاسيس پروانه تمديد و تجديد نحوه ـ8
  :تاسيس پروانه تجديد ـ8ـ1

 كـه  بـود  خواهد رپذي  امكان كارگزاريها از آندسته جهت صرفĤ تاسيس پروانه تجديد
 سـاير  و باشـد  نبوده سازمان سوى از شده محرز تخلف از ناشى آنان فعاليت مجوز لغو

  :نظير باشد دخيل آن در عوامل
  .باشد كارگزارى مسئول سوى از قرارداد لغو درخواست ـ
  .باشد رىاكارگز فعاليت تعطيلى در مؤثر قهريه عوامل بروز ـ
  :تاسيس پروانه تمديد ـ8ـ2
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 مراحـل  و باشـد  مى ستاد وظائف از قرارداد مدت اتمام از پس تاسيس روانهپ تمديد
  :است ذيل بشرح آن اجرايى
 قرارداد مدت اتمام از قبل ماه 2 كارگزارى مسئول سوى از تمديد درخواست ارائه ـ
  مربوطه پزشكى اسناد دفتر / شعبه به

 همـراه  بـه  كىپزشـ  اسـناد  دفتـر / شـعبه  طرف از كارگزارى عملكرد گزارش ارائه ـ
  روز 10 ظرف استان درمان مديريت/ كل اداره به تمديد درخواست

 خانـه  دبير به آن انعكاس و ستاد توسط تمديد مجوز صدور و درخواست بررسى ـ
  روز 10 ظرف
 اعطـاء  و اسـتان  درمان مديريت/ كل اداره به پروانه تمديد با موافقت مراتب ابالغ ـ
  .استان درمان مديريت/ كل ارهاد سوى از كارگزارى مسئول به آن

  :اختالف حل موارد ـ9
 رسـيدگى  منعقـده  قـرارداد  مفـاد  اجـراى  از ناشـى  اخـتالف  بـروز  صورت در 1-9

   :از مركب اى كميته عهده بر بموضوع
  )كميته رئيس (استان كل مدير ـ
  )رئيس نائب (درمان مدير ـ
  استان ذيربط ارشد كارشناس و رئيس ـ
  استان حقوقى ارشد كارشناس و رئيس ـ
  استان حراست ارشذ كارشناس و رئيس ـ
  استان ارزشيابى و نظارت ارشد كارشناس و رئيس ـ
  استان كارگزاريهاى منتخب نماينده ـ

 مطروحـه  بموضـوع  و جلـسه  تـشكيل  كـارگزارى  مـسئول  حضور با كه بود خواهد
  .نمود خواهد رسيدگى

  :تخلفات و جرائم به رسيدگى ـ10
  اتتخلف و جرائم ـ10ـ1
  :شود مى محسوب تخلف و جرم كارگزاريها سوى از ذيل اقدامات و اعمال ـ10ـ1ـ1

 انجـام  تعويـق  يـا  و تـاخير  موجـب  كـه  نارسـائى  انگـارى،  سهل اهمال، گونهره* 
ــاى ــازمان فعاليته ــراهم را س ــدم موجــب و آورده ف ــازمان مخــاطبين رضــايت ع  را س

  .نمايد فراهم
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 منزلت و شأن به كه كارگزاريها كاركنان وىس از شغلى سوء رفتار گونه هر اعمال* 
  .نمايد وارد خدشه سازمان مخاطبين

 آن مخـاطبين  يـا  و سـازمان  متوجـه  مادى و مالى زيان و ضرر كه اقداماتى انجام* 
  .نمايد

 از غير به سازمان كاركنان با تعامل هرگونه يا و سازمان شاغل نيروهاى بكارگيرى* 
  سازمان سوى از شده تعيين طرق

 سـازمان  سـوى  از شـده  تعيـين  آموزشـى  گـواهى  فاقـد  كـه  كاركنانى بكارگيرى* 
  .باشند مى

 و كـار،  سـاعات  راهنما، تابلوى كاركنان، تابلوى تاسيس، پروانه تابلو، نصب عدم* 
 آنـان  رضـايتمندى  جلـب  و رجـوع  اربـاب  تكريم طرح قانون در كه اقداماتى انجام نيز

  .است شده آورده
  سازمان سوى از شده تعيين... و كاالبرگ، رم،ف از استفاده عدم* 
  تاسيس پروانه از استفاده سوء* 
 فعاليـت  انجـام  و شـكلگيرى  مراحـل  كليـه  در خـالف  گـواهى  يـا  گـزارش  ارائه*

  ...)و كارگزارى ايجاد تاسيس، پروانه صدور از بعد و قبل (كارگزارى
 شدگان، بيمه (ينمخاطب سازمان، به مربوط اسناد اطالعات، حفظ در انگارى سهل* 

  .غير افراد به آن انعكاس) بگيران مستمرى و كارفرمايان
 نمـودن  مخدوش و كارى دست هرگونه يا و غير افراد به فعاليت مجوز واگذارى* 

  .آن
 سـتادى،  از اعـم  سـازمان  بازرسـين  و نماينـدهگان  بـا  همكارى و هماهنگى عدم* 
  .اجرايى و استانى
  .شود مى منعكس سازمان سوى از كه... وها  هتوصي درخواستها، به توجه عدم* 
 قراردادمنعقـده  مفـاد  نيز و دستورالعمل اين در كه تكاليفى و وظائف رعايت عدم* 
  .است شده تصريح

 سـوى  از گـزارش  ارائـه  صورت در مكلفند درمان مديريتهاى/ كل ادارات 10ــ1ـ2
 رابطـه  در افراد ساير و ادست يا و استان اعزامى كارشناسان يا و اسنادپزشكى دفتر/ شعبه

 عنـاوين  يـا  و فـوق  بنـد  در شده عنوان تخلف بروز بر مبنى اعالم و كارگزارى عملكرد
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 بهمـراه  مـورد  حـسب  را مراتـب  شـد،  خواهـد  اعالم ستاد سوى از متعاقبĤ كه جرائمى
  .دارند ارسال دبيرخانه به مربوطه مستندات و مدارك

 جهـت  را مراتـب  مـستندات  و گـزارش  بررسى ضمن است مكلف خانه دبير 10ــ1ـ3
  .نمايد ابالغ استان به اجرا جهت را ستاد نظريه و منعكس ستاد به تصميم اتخاذ
  :بود خواهد ذيل بشرح كارگزاريها جهت اعمال قابل مجازاتهاى ـ10ـ2

  .ستاد تشخيص به اسنادپزشكى دفتر /شعبه سوى از شفاهى تذكر* 
  .ستاد تشخيص به درمان مديريت/ كل اداره سوى از كتبى تذكر* 
  .قرارداد تعليق* 
  .قرارداد لغو* 
   .تاسيس پروانه ابطال* 
  .سازمان سطح در كارگزارى ايجاد از دائمى محروميت* 
 محجـور  يا نمايد فوت كارگزارى مجوز صاحب حقيقى شخص درصورتيكه ـ10ـ3
 يـا  قهـرى  اللانحـ  و شد خواهد تلقى بالاثر و لغو منعقده قرارداد و تاسيس پروانه شود
 و نـشده  مجـوز  لغو موجب تاسيس پروانه مجوز داراى حقوقى شخص بطالن يا ادارى
Ĥواجـد  جديـد  شـخص  بـه  انتقال عدم صورت در و درآمده تعليق بحالت قرارداد صرف 
 مـاه،  6 مدت ظرف حداكثر دستورالعمل اين 2 بند موضوع اختصاصى و عمومى شرائط
  .شد اهدخو تلقى بالاثر و لغو تاسيس پروانه
  :موارد ساير ـ11

 سـطح  ميـزان  رعايـت  بـا  واگذارى قابل فعاليتهاى احاله به نسبت است مكلف ستاد
  .نمايد اقدام تدريج به كارگزاريها توانايى
 منـاطق  در كارگزارى ايجاد متقاضيان تشويق و انگيزه ايجاد بمنظور تواند  مى ستاد ـ

  .نمايد اعطاء... و اعتبارى مالى، دى،ما تسهيالت خاص موارد در يا و دورافتاده محروم
 سـازمان  سـوى  از  مـاه   يـك  مـدت  ظـرف  حداكثر بايستى كارگزاريها الزحمه حق ـ

  .گردد پرداخت
نامـه      فـي معر تهيـه  زمينـه  در تاسيس پروانه صدور و تهيه ضمن است مكلف ستاد ـ
 اقدام..) .و كارفرمايان شدگان، بيمه (سازمان مخاطبين با كارگزارى مسئول تعامل جهت
  .نمايد
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 مفـاد  در كـه  فعاليتهائي با مرتبط اجرايى مقررات و ضوابط كليه است مكلف ستاد ـ
 اختيـار  در را مربوطـه ... و كاربرگهـا  فرمهـاو  نمونـه  نيـز  و گرديده درج منعقده قرارداد

 آنـان  تحويـل  را شده ياد وظايف با مرتبط افزارهاى نرم همچنين و قرارداده كارگزاريها
  .دهد
 برخـى  انجام امكان كه باشد اى بگونه كارگزاريها توانمندى و قابليت صورتيكه در ـ
 وجـود  آنهـا  بـه  سازمان تحقيقاتى و كارشناسى امور با رابطه در معين امور و وظايف از

 ايـن  احاله به نسبت قرارداد چارچوب در تواند  مى ستاد تصويب صورت در باشد داشته
  .گردد اقدام آنان به امور

 سـتاد  تشخيص حسب قرارداد اتمام از پس كارگزارى وثائق و ها نامه ضمانت عتودي
 كه باشد بوده اى بگونه كارگزارى عملكرد صورتيكه در است بديهى. بود خواهد بالمانع

 كـسر  از پس ها نامه ضمانت توديع باشد نموده فراهم را سازمان به زيان ضررو موجبات
  .پذيرفت خواهد صورت شد خواهد تعيين سازمان سوى از كه زيان ضررو
 عملكـرد  اثـر  در كـه  مـستقيم  غيـر  و مـستقيم  خـسارات  جبـران  بـه  نـسبت  ستاد ـ

  .داشت نخواهد مسئوليت شود ايجاد مخاطبين به كارگزاريها
 در را كارگزاريهـا  فعاليـت  و عملكرد بررسى به مربوط فرمهاى است مكلف ستاد ـ
  .دهد قرار آنان اختيار
 فعاليتهاى سطح با متناسب آموزشى ىها    هدور برگزارى به سبتن است مكلف ستاد ـ

 اسـت  بديهى. نمايد وصول كارگزارى از را باآن مرتبط هزينه و نمايد اقدام شده واگذار
  .پذيرد صورت هم سازمان غير موسسات طريق از تواند  مىآموزشى دوره طى
 شـرايط  واجـد  كاركنـان  از نفـر  يـك  پزشـكى  اسـناد  دفاتر و شعب از يك هر در ـ

 بـا  سـازمانى  تعـامالت  انجـام  براى) استان درمان مديريت / كل مدير تشخيص حسب(
 سـازمان  سـمت  حفـظ  بـا  اسنادپزشكى دفتر يا و شعبه محدوده در مستقر كارگزاريهاى

  .شد خواهد اعالم موصوف كارگزاريهاى به و تعيين كارگزاريها امور رابط بعنوان
 در مــدتى بــراى توانــد  مــىســازمان تــشخيص حــسب مــذكور فــرد اســت بــديهى

  .نمايد فعاليت وقت تمام بطور اندازى راه اوليه مراحل در شعبه محدوده كارگزاريهاى
 مديريتهاى/ كل ادارات..) و شدگان بيمه (سازمان مخاطبين گزارشات اخذ بمنظور ـ
 ىكـارگزار  محـدوده  در مـستقر  اسنادپزشكى دفتر/ شعبه طريق از مكلفند استانها درمان
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 اسـتقرار  محـل  در نصب جهت شكايات و پيشنهادات صندوق تحويل و تهيه به نسبت
  .نمايند اقدام كارگزارى

 مـدير  و كل مدير عامل، مدير معاونت مشاغل به كه سازمانى همكاران از دسته آن ـ
 سـتاد  تـشخيص  بـه  انـد  شـده  نائـل  بازنشـستگى  بافتخـار  سپس و شده منصوب درمان
 از آندسـته  ضـمنĤ . گردند معاف دستورالعمل اين در مقرر آزمون در شركت از توانند مى

 كارمنـد  صـورتيكه  در ريهـا اكارگز كاركنـان  يـا  و تاسيس پروانه داراى حقيقى اشخاص
 آموزشـى  ىهـا     هدور در شـركت  از تواننـد  مى ستاد تشخيص به باشند سازمان بازنشسته

  .شوند معاف
 هيـأت  بـه  كارگزاريهـا  فعاليـت  و عملكرد از گزارشى ماه 6 هر است مكلف ستاد ـ
 پـستهاى  تـشكيالت،  مـصارف،  و منـابع  بـر  آن گـذارى  اثر نحوه و ارائه سازمان مديره

  .نمايند اعالم... و تجهيزات و امكانات سازمانى،
 واگذار امور با رابطه در سازمانى واحدهاى و استانها درمان مديريتهاى/ كل ادارات ـ
 توسـط  واگـذارى  امر انجام و داشته پاسخگوئى يتمسئول واگذارى از پس كماكان شده

  .بود نخواهند اجرايى و استانى ستادى، مسئوليتهاى رافع كارگزارى
 مجددآ قرارداد لغو انحاء در بنحوى كه كارگزارى از آندسته مسئوليتهاى و وظائف ـ
 طـرف  بگيـران  مستمرى شدگان، بيمه كارفرمايان، تمايل حسب يا احاله مربوط شعبه به
  .شد خواهد واگذار ديگرى كارگزارى به) مستقيم غير درمان (راردادق

 قبـول  مـورد  اشتغال زمان در آنان تحصيلى رشته كه بازنشسته كاركنان از دسته آن ـ
 تحـصيلى  رشته ارتباط شرط از توانند مى ستاد تشخيص حسب است شده واقع سازمان
  .گردند معاف 2ـ2 قسمت» ز «بند در مقرر
 در تواننـد  مـى  شـود  مـى  ايجـاد  دسـتورالعمل  ايـن  چارچوب در كه ئىكارگزاريها ـ
 نظـافتى،  خدماتى، بخشهاى جهت نيرو تأمين با رايطه در سازمان واحدهاى ىها    همناقص

 شـد  خواهنـد  برخـوردار  اولويـت  از مـساوى  شرائط در و نمايند شركت... و تاسيساتى
  .شود مشخص تفكيك به بخش هر پرسنل اينكه بر مشروط

 عقـد  طريق از سازمان، بالاستفاده... و امالك ابنيه، وجود صورت در تواند مى تادس ـ
 و دهـد  قرار دستورالعمل اين تاسيس پروانه دارنده بازنشسته همكاران اختيار در قرارداد

 اقتـصادى،  بخـشهاى  در سازمان تسهيالت نيز و رفاه بانك اعتبارى تسهيالت اعطاى در
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  .دهد قرار اولويت در
 و شـاخص  فعاليـت  داراى كـه  كارگزاريها از دسته آن كاركنان براى تواند  مى دستا ـ

 موصوف ىيهاكارگزار در آنان تجربه وقت، تمام كار انجام صورت در باشند مى برجسته
 اولويـت  در مـساوى  شـرايط  در كارگزارى اعطاى در را آنان و تلقى اى حرفه تجربه را

  .دهد قرار
ـ تبصره  سـال  از تاسيـسى  پروانـه  اعطـاء  سازمانى غير متقاضيان براى تواند  مىستاد  

 اى حرفه سابقه يك سال  حداقل دارابودن صورت در دستورالعمل اين شدن اجرايى دوم
  .دهد قرار اولويت در مساوى شرائط در را آنان كارگزارى در

 شـدگان،  بيمـه  (سـازمان  مخـاطبين  رفـاه  و رضـايت  جلـب  بمنظور تواند مى ستاد ـ
 باشـد  مـى  اجرايـى  واحد فاقد سازمان كه شهرستانهائى در) بگيران مستمرى ،كارفرمايان

 مديره هيأت به تصويب جهت و تعيين را شده واگذار وظائف از غيره  ب ديگرى وظائف
  .نمايد پيشنهاد
 بخـود  متعلـق  تجـارى  بيمـه  شركت داراى اجتماعى تأمين سازمان كه صورتي در ـ
 دسـتورالعمل  ايـن  موضوع كارگزاريهاى نمايد فعاليت مكمل ىها    هبيم زمينه در يا باشد
  .نمايند فعاليت سازمان مكمل بيمه امور و مزبور شركت كارگزارى زمينه در توانند مى

 مصوب اجتماعى تأمين سازمان رسمى نمايندگى ايجاد نامه آيين ـ33
  اجتماعى تأمين و رفاه عالى شوراى 11/3/1384

 تبـصره  اسـتناد  بـه  11/3/1384 مورخ جلسه در ىاجتماع تأمين و رفاه عالى شوراى
 سـازمان  پيـشنهاد  اجتمـاعى  تـأمين  و رفـاه  جامع نظام ساختار قانون 12 ماده 4 بند يك

 موضـوع  (مـذكور  سازمان در رسمى كارگزارى موسسات ايجاد بر مبنى اجتماعى تأمين
 تـأمين  عـالى  شوراى جلسات ششمين و سى سيصدو و دومين و سيصدوسى مصوبات

 شرح به را) سازمان واگذار قابل وظايف و واگذارى نحوه نامه آيين با رابطه در تماعىاج
 نحوه نامه آيين با رابطه در بعدى اصالحات انجام گردانيد مقرر و رساند تصويب به زير

  .گردد احاله اجتماعى تأمين عالى شوراى به واگذار قابل وظايف و واگذارى
 اول فصل  

 بـه  توجـه  بـا  اجتمـاعى،  تـأمين  سـازمان  رسمى نمايندگى ايجاد ضرورت  ـ1 ماده
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 نقـش  و كـشور  فعال جامعه ميان در اجتماعى تأمين سازمان وظايف روزافزون گسترش
 اثرات و آنان خانواده و شدگان بيمه آينده و حال رفاه نمودن فراهم در سازمان اين مهم

 ذيـصالح  اشخاص به ،تكاليف و مفاهيم با كارفرمايان و شدگان بيمه آشنايى سودبخش
 نمايندگيهايى نامه آيين اين در مندرج ضوابط براساس شود مى داده اجازه شرايط واجد و

 موازين و معيارها چارچوب در و ايجاد» اجتماعى تأمين سازمان نمايندگى «عنوان تحت
 تـأمين  سـازمان  سـوى  از واگـذارى  وظـايف  از قـسمتى  يـا  تمـام  اجراى جهت قانونى

  .نمايند همكارى زمانسا با اجتماعى
 واحدهاى گسترش از جلوگيرى مذكور نمايندگيهاى ايجاد از هدف: هدف  ـ2 ماده
 يـا  قسمت دادن سوق و يكسو از پرسنلى و ادارى ىها    ههزين كردن كم سازمان، اجرايى
 سياسـت  بـه  توجـه  با خصوصى بخش به واگذارى قابل كارشناسى و اجرايى امور تمام

  .باشد مى كارفرمايان و شدگان بيمه امور تسهيل و تسريع همچنين و دولت عمومى
 بـراى  كـه  اسـت  تـشكيالتى  رسـمى،  نمايندگى: رسمى نمايندگى تعريف  ـ3 ماده
 و تـشكيل  است، شده تعريف نامه آيين اين در كه يىها   هبرنام و هدفها حصول و پيگيرى
  :گردد مى تشكيل زير صورت دو به» رسمى نمايندگى «عنوان تحت

  .نمايند مى ايجاد را نمايندگى شخصاً كه شرايط واجد حقيقى اشخاص) الف
 در را نماينـدگى  نفـر  سـه  حـداقل  شركت با كه شرايط واجد حقوقى اشخاص) ب

  .رسانند مي ثبت به ضوابط چارچوب
 اجتماعى تأمين سازمان رسمى نمايندگى ايجاد متقاضيان شرايط ـ دوم فصل  

 واجـد  اشـخاص  بـه  نماينـدگى  ايجاد مجوز دورص: نمايندگى ايجاد جواز  ـ4 ماده
  :گيرد مى صورت نامه آيين اين» 5 «ماده موضوع هيأت توسط ذيل شرايط
  .اسالمى جمهورى دولت تابعيت) الف
  .كشور رسمى اديان از يكى يا اسالم به اعتقاد) ب
  .سن سال 30 حداقل بودن دارا) ج
  .دائم معافيت داشتن يا عمومى وظيفه خدمت انجام) د
  .مالى و اخالقى فساد به اشتهار عدم و الزم روحى و جسمى توان بودن دارا )  ه
 اجرايـى  امـور  از يكـى  در حـداقل  قبـول  قابل كارشناسى حد در تبحر بودن دارا) و
... و حقـوقى  مـالى،  و ادارى و درمـانى  گرى، بيمه امور قبيل، از اجتماعى تأمين با مرتبط
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  .تخصصى ىها  هدور اندنگذر يا و خدمت سوابق به توجه با
  .اجتماعى تأمين امر با مرتبط ىها  هرشت در ليسانس مدرك حداقل بودن دارا) ز
  .كيفرى محكوميت سابقه عدم) ح
  .غيردولتى و دولتى موسسات در اشتغال عدم) ط

 داراى اعـضاء  از يكـى  حـداقل  بايـست  مـى  حقوقى اشخاص با رابطه در  ـ1تبصره  
 را نامـه  آيين اين در مندرج شرايط ساير مديره هيأت اعضاى از نفر دو و ليسانس مدرك
  .باشند دارا

 حداقل اينكه يا بوده سازمان بازنشسته كه صورتى در نمايندگى متقاضيان  ـ2تبصره  
 بازنشـستگى  كه اشخاصى بود، خواهند اولويت در باشند، بوده شاغل سازمان در سال 5
 يـا  و ادارى تخلفـات  هـاى هيأت آراى از ناشى سازمان، با آنان استخدامى رابطه قطع يا و

  .گردند نمايندگى ايجاد متقاضى توانند نمى باشد اخراج
 سازمان امور واگذارى نظارت و پذيرش تشخيص مرجع ـ سوم فصل  

 رسمى، نمايندگى متقاضيان صالحيت تشخيص به مربوط ضوابط تصويب  ـ5 ماده
 خدمات ارائه در آنان مسئوليت و قلمرو تعيين سازمان، كارگزاران عنوان به آنان پذيرش

 بـه  سـازمان،  اهداف راستاى در فعاليت جريان در آنان امور بر نظارت اعمال همچنين و
  .باشد مى سازمان مديره هيأت عهده

 كـه  ىهيأت به زمينه اين در را خود اختيارات تواند  مى سازمان مديره هيأت  ـ1تبصره  
 تـشكيل  سـازمان  در زير اعضاى از مركب ايندگىنم ايجاد جواز صدور هيأت عنوان به
  .نمايد محول گردد مى

  )هيأت رئيس (درآمد و فنى معاون ـ
  )رئيس نايب (درمان امور معاون ـ
  )عضو (مالى و ادارى معاون ـ
  )عضو (امورمجلس و حقوقى معاون ـ
  )عضو (مديرعامل انتخاب به نفر يك ـ

 معـاونين  االختيـار  تـام  نماينـدگان  ايـ  اعـضا  كليه حضور با مزبور هيأت  ـ2تبصره  
 بـا  آن تـصميمات  و كنـد   مى پيدا رسميت هيأت رئيس نائب يا رئيس رياست به مذكور
  .بود خواهد اعتبار مالك آراء اكثريت
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 كاركنـان  بين از نفر يك اعضا كليه حضور با خود جلسه اولين در هيأت  ـ3تبصره  
. نمايـد  مي تعيين هيأت دبير عنوان به سال 2 مدت به را مديريت سابقه داراى و سازمان
 بـه  نيـاز  دوره اتمـام  از قبـل  كـه  صـورتى  در و بود خواهد بالمانع دبير انتخاب تجديد
  .شود مى انتخاب نحو همين به جديد دبير باشد، دبير تعويض
 چگـونگى  همچنين و متقاضيان درخواست پذيرش جلسات، تشكيل نحوه  ـ6 ماده

 تـدوين  الذكر فوق هيأت توسط كه بود خواهد ضوابطى موجب به اوليه بررسيهاى انجام
  .رسد مي سازمان مديره هيأت تصويب به و

 مـصوب  ضـوابط  برابـر  را متقاضـيان  درخواسـت  است مكلف هيأت دبير  ـ7 ماده
 از قبـل  هفتـه  يك حداقل را آنها و داده قرار هيأت كار دستور در ماه يك حداكثر ظرف
  .دهد قرار اعضا اختيار در جلسه تشكيل
 سـطح  در اجرايـى  واحـدهاى  واگذارى امور سازمان نياز حسب بر هيأت  ـ8 ماده
 سـال  از نوبـت  هر در نياز، مورد نمايندگيهاى تعداد جغرافيايى، قلمرو تعيين با و كشور

 در تسليم از قبل متقاضيان كه نحوى به رساند، مي عموم اطالع به كثيراالنتشار جرايد در
  .شوند مطلع سازمان قبال در خود مسئوليتهاى حدود از سازمان به خواست

 پيـشنهاد  بـا  نماينـدگيها  بـه  واگذارى قابل امور از يك هر حدود و عناوين ـ تبصره
  .شد خواهد ابالغ اجرا جهت و تعيين سازمان مديره هيأت تصويب و هيأت

 شـرايط  و صـالحيت  احـراز  و متقاضـيان  درخواست بررسى از پس هيأت  ـ9 ماده
 كـه  جـوازى  طـى  اجتماعى تأمين سازمان نماينده عنوان به را آنان پذيرش مراتب اد،افر

 اعـالم  آنـان  بـه  هفتـه  دو ظـرف  حداكثر بود خواهد يكنواختى و مشخص شكل داراى
  .نمايد مي
 آنها فعاليت و ها نمايندگى ايجاد نحوه ـ چهارم فصل  

 نـسبت  ماه يك تمد ظرف مكلفند» 9 «ماده موضوع جواز داراى اشخاص ـ10 ماده
 انعقـاد  از پـس  مـاه  يك ظرف حداكثر و اقدام نمايندگى ايجاد قرارداد مبادله و تنظيم به

  .نمايند اقدام نمايندگى اندازى راه به نسبت قرارداد،
 امـور  قلمـرو  به توجه با حقوقى اشخاص براى را مدت اين تواند  مى هيأت ـ تبصره
  .نمايد تمديد واگذارى
 تهيه به نسبت بايد  مي شده تعيين مدت در نمايندگى ايجاد جواز دارندگان  ـ11 ماده
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 و اثاثيـه  تجهيـزات،  نيـاز،  مورد پرسنل تأمين قبيل از الزم امكانات ساير و مناسب مكان
 نمايندگى اندازى راه و قرارداد تنظيم از قبل را مراتب و نمايند اقدام... و الزم افزار سخت

  .نمايند تسليم ذيربط استان كل ادارات به
 11 «»ماده موضوع تأييد و بررسى از پس موظفند ذيربط استان كل ادارات  ـ12 ماده
  .نمايند اقدام مقررات طبق كار، اجراى قرارداد مبادله و تنظيم به نسبت

 قبـول  و واگـذارى  امـور  قبـال  در بايـست  مـى  نمايندگى جواز دارندگان  ـ13 ماده
 هيـأت  تـصويب  بـه  هيأت پيشنهاد با كه مربوطه ضوابط برابر را الزم تضمين مسئوليت،

  .نمايند ارائه رسد مي مديره
 اهـداف  و مـصالح  كليـه  رعايـت  با قرارداد مفاد مطابق مكلفند نمايندگيها  ـ14 ماده
  .آورند عمل به كار انجام حسن براى را الزم جديت سازمان،
 سـازمان  توسـط  5 ماده موضوع هيأت تأييد از پس نمايندگى ايجاد جواز  ـ15 ماده

 انتقال غيرقابل كه گردد مى صادر شده پذيرفته حقوقى اشخاص يا حقيقى شخص نام به
  .باشد مى غير به

 دو مقـاطع  بـراى  سپس و يك سال  براى ابتدا نمايندگيها از يك هر جواز  ـ16 ماده
 مجـوز  بـا  نيـز  بعـد  سالهاى براى آن تمديد ضمناً. است تمديد قابل هيأت تأييد با ساله
  .بود خواهد بالمانع أتهي

 نيـروى  كـار،  محـل  افـزار،  سخت اثاثيه، تأمين در اجتماعى تأمين سازمان  ـ17 ماده
 ايـن  موضـوع  نماينـدگىهاى  ادارى و دفتـرى  ىهـا     ههزينـ  تأمين كلى طور به و انسانى
  .داشت نخواهد تعهدى هيچ و نداشته مسئوليتى نامه آيين

 و بـوده  خـود  زيرمجموعه كاركنان رفتار و اخالق حسن مسئول نماينده،  ـ18 ماده
 ايجـاد  سـازمان  بـراى  استخدامى مسئوليت و رابطه گونه هيچ نمايندگى در افراد اشتغال
  .نمايد نمي

 ىهـا     هبست به نياز سازمان مقررات چارچوب در كار اجراى كه صورتى در  ـ1تبصره  
 اقدام آنها تحويل و ينتأم به نسبت اجتماعى تأمين سازمان باشد داشته خاص افزارى نرم

  .نمايند فعاليت آن چارچوب در صرفاً مكلفند ها نمايندگى و نموده
 مفاد مطابق و جواز در مندرج فعاليتهاى برابر منحصراً مكلفند ها  نمايندگى  ـ19 ماده
  .نمايند خوددارى آن از خارج ديگرى اقدام هر از و نموده عمل منعقده قرارداد
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 شـود  مـى  تعيـين  قرارداد در كه ترتيبى به ها  نمايندگى عاليتف الزحمه حق  ـ20 ماده
 قـانونى  كـسورات  كـسر  از پس و عملكرد صورت ارائه تاريخ از ماه يك ظرف حداكثر
 منظـور  سـازمان  حـسابهاى  در ادارى ىهـا     ههزين جزءها    ههزين اين. شد خواهد پرداخت
  .شد خواهد

 پيـشنهاد  با نمايندگيها الزحمه حق پرداخت نحوه و ميزان به مربوط ضوابط ـ تبصره
  .رسد مي سازمان مديره هيأت تصويب به هيأت

 برخى ،ها  نمايندگى توانمندى و قابليت به توجه با سازمان كه صورتى در  ـ21 ماده
 ايـن  بداند، الزم خود تحقيقاتى و كارشناسى امور با رابطه در را معين امور و وظايف از

 طـى  آمـده  عمـل  بـه  ىهـا     هتوافقنام مبناى بر و نامه يينآ اين چارچوب در نيز امور قبيل
  .بود خواهد واگذارى قابل قرارداد

 ها گينمايند عملكرد و تخلفات به رسيدگى كنترل، نظارت، ـ پنجم فصل  

 را مراتب بايست مى نارسايى هرگونه يا خلل مشاهده صورت در سازمان  ـ22 ماده
 در و دهـد  تـذكر  نماينـدگى  به تبىك يا شفاهى صورت به خود تشخيص نوع حسب بر

 و قـرارداد  فـسخ  به نسبت راساً تواند  مى سازمان اعتماد، سلب و تذكرات تكرار صورت
  .نمايد اقدام مقررات طبق وراده خسارات مطالبه

ـ 23 ماده  توسـط  آمـار  و هـا   راهنمـايى  قراردادهـا،  اقـدامات،  سـوابق  نگهـدارى   ـ
 ارائه قابل و دسترس در همواره و بوده دارىا ضوابط و اصول براساس بايد ها  نمايندگى

  .باشد آن اعزامى بازرسان و سازمان به
 و شـدگان  بيمه كارفرمايان، سازمان، به مربوط اسرار موظفند ها  نمايندگى  ـ24 ماده
 اقـدام  هرگونـه  از و ننماينـد  افـشاء  وجـه  هـيچ  بـه  و داشته محفوظ را بگيران مستمرى
 خـالف  اظهـار  نـوع  هـر  از و خوددارى است مندرج دادقرار در كه آنچه از غير ديگرى
 و بگيـر  مستمرى كارفرما، شده، بيمه اغفال و اشتباه موجب كه عملى يا و فتاغر يا واقع،

  .نمايند خوددارى گردد سازمان
 طريق از را نامه آيين اين در نظر مورد ىها نمايندگى عملكرد سازمان  ـ25 ماده
 از تخلف مشاهده صورت در و قرارداده كنترل و گىرسيد تحت خود عوامل و بازرسان

 لغو بر عالوه سازمان، مقررات از تخلف كلى طور به و منعقده قرارداد و جواز مفاد
  .داد خواهد قرار قانونى پيگرد تحت را متخلف نمايندگى طرفه يك طور به قرارداد
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 امور يرىپيگ منظور به ضرورت صورت در توانند مى رسمى نمايندگان  ـ26 ماده
 نيز مزبور واحدهاى و مراجعه سازمان مربوطه اجرايى واحدهاى به قرارداد در محوله

    .بود خواهند آنان با همكارى به موظف زمينه اين در
  مددى داود

       اجتماعى تأمين و رفاه وزارت سرپرست
  اجتماعى تأمين و رفاه عالى شوراى دبير و

  22/3/1384 مصوب  1عىاجتما رفاه ايمنى چتر نامه آيين ـ34
  :روند مي كار به مربوط مشروح معانى در زير اصطالحات نامه آيين اين در  ـ1 ماده
 جبرانـى،  اقـدامات  و هـا   سياسـت  از اى مجموعـه : اجتمـاعى  رفـاه  ايمنى چتر) الف

 انجـام  سـالم  جامعـه  پايـدارى  و فقر كاهش و كنترل براى كه است ارتقايى و پيشگيرانه
  .شود مى

 هـستند  اجتماعى مخاطرات معرض در كه جامعه از افرادى: آسيبپذير ىها    هگرو) ب
  .دارند نياز بازپرورى و ساماندهى به و

 غـذا  تهيـه  صـرف  خانوار درآمد تمامى اگر آن در كه است وضعيتى: شديد فقر) پ
 مبنـاى  بـر  فرد هر براى روزانه كالرى كيلو) 2000 (تأمين به قادر خانوار سرپرست شود
  .نباشد غذايى وبمطل سبد

 تـأمين  بـه  قـادر  درآمـدى  لحـاظ  به خانوار آن در كه است وضعيتى: مطلق فقر) ت
) آمـوزش  و درمـان  پوشـاك،  مـسكن،  (غيرخوراكى و خوراكى اساسى نيازهاى حداقل
  .نباشد خود

 روبـرو  مخـاطرات  با احتمال حداقل با آن افراد كه است اى جامعه: سالم جامعه) ث
  .هستند
 جبـران  و پيگيـرى  جهـت  مناسـب  سـازوكارهاى  از استفاده: اطراتمخ مديريت) ج

 سـطح  كـاهش  بـه  منجر كه اقتصادى اجتماعى، نامطلوب رويدادهاى از ناشى خسارات
  .شود مى افراد زندگى
  .اجتماعى تأمين و رفاه وزارت: رفاه وزارت) چ

                                                 
 11/4/1384 17575 -شماره رسمى هروزنام از نقل ـ1
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 زيـر  درآمـدى  گـروه  سـه  بـه  نامـه  آيـين  ايـن  پوشش تحت هدف جمعيت ـ2 ماده
  :شوند مى ندىب طبقه

  .شديد فقر خط زير جمعيت - اول گروه
  .مطلق فقر خط و شديد فقر خطر مابين جمعيت ـ دوم گروه
  ).سالم جامعه (مطلق فقر خط از باالتر جمعيت ـ سوم گروه

 اقـدامات  سـوم  گـروه  براى و جبرانى اقدامات دوم و اول گروههاى براى ـ1تبصره  
  .گيرد مى انجام پيشگيرانه و ارتقايى

 يـك  پذير آسيب گروههاى كامل پوشش تأمين و مخاطرات كاهش براى  ـ2تبصره  
  .شود مى اضافه دوم گروه جمعيت به مطلق فقر خط از باالتر درآمدى درصد ده محدوده

 نگهـدارى،  الگـوى  بهبـود  و تـدوين  و غذايى مطلوب سبد تعيين مرجع  ـ3تبصره  
 برنامـه  قـانون ) 84 (مـاده  رعايت با كه است پزشكى آموزش و درمان بهداشت، وزارت
 - 1383 مصوب - ايران اسالمى جمهورى فرهنگى و اجتماعى اقتصادى، توسعه چهارم
 درآمـدى  معـادل  شـده،  ياد سبد مبناى بر است مكلف رفاه وزارت. نمود خواهند اقدام
  .نمايد اعالم و محاسبه ساالنه را خانوار شديد فقر خط

 فقـر  خـط  درآمدى معادل سال هر اول نيمه در است موظف رفاه وزارت  ـ4تبصره  
 ايـران  اسـالمى  جمهورى مركزى بانك و ايران آمار مركز آمارهاى از استفاده با را مطلق

 اجـراى  مبناى و نمايد اعالم اجتماعى تأمين و رفاه عالى شوراى تأييد از پس و محاسبه
  .دهد قرار نامه آيين اين

 تبـصره  موضـوع  سـوم،  گروه جمعيت براى نهپيشگيرا و ارتقايى اقدامات  ـ5تبصره  
 اجتمـاعى  تأمين و رفاه عالى شوراى تصويب به رفاه وزارت پيشنهاد به بنا ماده اين) 1(

  .رسد مي
 ايمنـى  چتـر  پوشـش  تحـت  كامل صورت به شديد فقر داراى خانوارهاى  ـ3 ماده

 بـه  مطلـق  فقر داراى خانوارهاى به خدمات ارائه اولويت و گيرند مى قرار اجتماعى رفاه
  :بود خواهد زير ترتيب
  .سرپرست بى كودكان) الف
  .خودسرپرست و خانوار سرپرست زنان) ب
  .سالمندان) پ
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  .معلوالن) ت
  ...)و روانى و جسمى مزمن بيماران معتادان، بيكاران، (سايرين) ث

 و پذيرى آسيب نظر از هدف گروههاى مصاديق تشخيص ضوابط تعيين ـ تبصره
  .است رفاه وزارت برعهده خدمات ارائه اولويت
 امنيت، از عبارتند نامه آيين اين موضوع حمايتى ىها  هبرنام و اقدامات  ـ4 ماده
 عمومى، آگاهى ارتقاى توانمندسازى، مولد، اشتغال پايه، درمان و بهداشت تغذيه،
  .مخاطرات مديريت و مسكن

 و قوانين رعايت اب رفاه وزارت توسط نياز، مورد خدمات نوع و ميزان ـ تبصره
 مدت ظرف ربط ذي اجرايى ىها  هدستگا و نهادها همكارى با موجود حمايتى مقررات

 و رفاه عالى شوراى تصويب از پس و تدوين نامه، آيين اين تصويب تاريخ از ماه يك
 ابالغ ربط ذي ىها  هدستگا و نهادها به اجرايى، اولويتهاى عنوان به اجتماعى تأمين
 مرتبط ساالنه اعتبارات چارچوب در ربط ذي اجرايى ىها  هدستگا و هانهاد. گردد مى

 ابالغ اولويتهاى مطابق مكلفند رفاه وزارت سوى از يافته اختصاص اعتبارات و خود
  .نمايند اجرا و تنظيم را خود منابع تخصيص و عملياتى ىها  هبرنام شده

 نظـام  ساختار قانون) 16 (ماده» م «بند اجراى در است موظف رفاه وزارت  ـ5 ماده
 خمينـى،  امـام  امـداد  كميتـه  همكارى با ـ 1383 مصوب - اجتماعى تأمين و رفاه جامع

 و كـشور  و پـرورش  و آمـوزش  پزشـكى،  آمـوزش  و درمـان  بهداشـت،  ىها    هوزارتخان
 نسبت خيران و محلى متمدان روستا، و شهر اسالمى شوراهاى جمله از مردمى نهادهاى

  .نمايد اقدام نامه آيين اين موضوع حمايتهاى از برخوردارى شرايط واجدان شناسايى به
 اطالعـات  موظفنـد  شناسـايى  امـر  در همكـار  نهادهـاى  و هـا     هدسـتگا  كليه ـ تبصره
 هاياسـتاندار  اختيار در آنها ملى كد با را خود شده شناسايى يا پوشش تحت خانوارهاى

 شده ارايه دستورالعمل مطابق موظفند هرفا وزارت از نمايندگى به هاياستاندار. دهند قرار
 بـه  آن ارسـال  و اطالعـات  پااليش به نسبه اطالعات برپايى ضمن وزارتخانه آن توسط
  .نمايند اقدام شده ياد وزارت
 اجتمـاعى،  تـأمين  جامع نظام ساختار قانون) 15 (ماده» الف «بند اجراى در  ـ6 ماده
  خواهـد  اجتمـاعى  تأمين و رفاه عالى ىشورا برعهده ربط ذي ىها    هدستگا بين هماهنگى

  .بود
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 رعايـت  بـا  و تعيـين  را نامـه  آيين اين اجراى براى مناسب سازوكار شده ياد شوراى
  .نمايد مي اجرا مقررات و قوانين

 و اسـتاندار  عهـده  بـر  استانها در نامه آيين اين اجراى بر نظارت و هماهنگى ـ تبصره
  .باشد مى اجتماعى تأمين و رفاه وزارت نماينده
 اجرايـى  ىهـا   سياسـت  و اصـول  رعايـت  بـا  موظفند ربط ذي ىها    هدستگا  ـ7 ماده
 تـدوين  بـه  نـسبت  اجتمـاعى  تـأمين  و رفـاه  جامع نظام ساختار قانون) 9 (ماده موضوع

 ابـالغ  تـاريخ  از روز) 45 (ظـرف  اجتماعى رفاه ايمنى چتر با مرتبط عملياتى ىها    هبرنام
 اجتمـاعى  تـأمين  و رفاه عالى شوراى تصويب از پس و قداما زير شرح به نامه آيين اين

  :نمايند اقدام آن اجراى به نسبت
 افـراد،  توانمندسـازى  منظـور  بـه  اسـت  موظـف  امور اجتمـاعى   و كار وزارت) الف
  .نمايد طراحى را خاصى مهارتى آموزشهاى اين موضوع
 بـراى  سـرپناه  حداقل تأمين به نسبت است موظف شهرسازى و مسكن وزارت) ب

» د «بنـد  رعايـت  بـا  آن از برخوردارى سازوكارهاى و نامه آيين اين موضوع خانوارهاى
 اسـالمى  جمهورى فرهنگى و اجتماعى اقتصادى، توسعه چهارم برنامه قانون) 30 (ماده
  .نمايد اقدام ـ 1383 مصوب ـ ايران

 برخوردارى جهت مناسب سازوكارهاى برپايى ضمن است موظف رفاه وزارت) پ
 و سـاماندهى  طـرح  تـدوين  بـه  نـسبت  پايـه،  درمانى خدمات از پذير آسيب وههاىگر

  .نمايد اقدام آموزشى ىها  هبرنام و پذير آسيب گروههاى بازپرورى
 و رفاه جامع نظام ساختار قانون) 11 (ماده) 1 (تبصره براساس رفاه وزارت  ـ8 ماده
 رفـاه  ايمنـى  چتـر  ىهـا     هامـ برن بـه  يافته اختصاص منابع راهبرى ضمن اجتماعى، تأمين

 ربـط  ذي ىهـا     هدسـتگا  گرفتـه  انجـام  اقـدامات  نظارتى گزارش است موظف اجتماعى،
 دولـت  هيـأت  بـه  يك بار  ماه شش هر را مذكور يادشده ىها    هبرنام اجراى درخصوص

  .نمايد ارائه
 نظـام  سـاختار  قانون) 7 (ماده موضوع منابع از كه اجرايى ىها   هدستگا كليه  ـ9 ماده
 اعتبار مصرف در هستند موظف دارند اختيار در را اعتبارى اجتماعى تأمين و رفاه جامع

 نامـه  آيـين  ايـن ) 4 (مـاده  موضـوع  اقدامات و ها    هبرنام از حمايت به را اولويت يادشده
  .دهند اختصاص
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  سـاالنه  بودجه لوايح در است موظف كشور ريزى برنامه و مديريت سازمان ـ تبصره
 قانون) 7 (ماده در مندرج اعتبار و نامه آيين اين اجراى براى نياز مورد اعتبار التفاوت مابه

  .نمايد بينى پيش را اجتماعى تأمين و رفاه جامع نظام ساختار
 رفـاه  وزارت تـشخيص  با كشور استان سه در 1384 سال در نامه آيين اين  ـ10 ماده

  .شد خواهد اجرا
 رفاه جامع نظام ساختار قانون براساس كه رايىاج ىها    هدستگا از دسته آن  ـ11 ماده

 ايـن  بـا  مرتبط وظايف موظفند است شده بينى پيش وظايفى آنها براى اجتماعى تأمين و
  .دهند انجام اولويت با را نامه آيين

  عارف محمدرضا - جمهور رئيس اول معاون                                      
  

 يك الحاق و كار قانون) 14 (ماده تبصره صالحا قانون اجرايى نامه آيين ـ35
  )8/4/1384 مصوب (آن به تبصره

 يـا  ــ  1369 مصوب ـ كار قانون مشمول شاغلين وظيفه نظام خدمت مدت ـ1 ماده
 حـق  پرداخت سوابق جزء اشتغال حين يا اشتغال از قبل جبهه در آنها داوطلبانه شركت
   ١.شود مى محسوب اجتماعى تأمين سازمان نزد بيمه
 براسـاس  باطل عليه حق نبرد ىها   هجبه در شده ديا افراد داوطلبانه شركت  ـ2 ماده 

 آمـوزش  و درمـان  بهداشـت،  وزارت مـسلح،  نيروهاى شامل كننده اعزام مرجع گواهى
 خواهد كشاورزى جهاد وزارت و ايران اسالمى جمهورى احمر هالل جمعيت پزشكى،

  .بود
 جبهه در داوطلبانه حضور يا سربازى خدمت تمد براى بيمه حق احتساب ـ3 ماده
 زيـر  صـورت  بـه  بيمه حق پرداخت سابقه سال دو حداقل داشتن با كار قانون مشموالن
   ٢:بود خواهد

  تقاضا زمان در آخر سال دو ظرف متعلقه بيمه حق ميزان × داوطلبانه حضور يا سربازى خدمت مدت 
24  

                                                 
 »مـشموالن « واژه جـايگزين  »مـشمول  شـاغلين « عبارت وزيران هيأت10/12/1384 مورخ اصالحيه موجب به ـ1

 .گردد مى
 24. بر تقسيم تقاضا آخر سال دو ظرف متعلقه بيمه ميزان و داوطلبانه حضور يا سربازى خدمت مدت حاصلضرب ـ2
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 (ام سي هفت بترتي به ماده اين موضوع بيمه حق ـ1تبصره  
30
 و شده بيمه توسط) 7

 (ام سي سه و بيست
30
  .شود مى پرداخت دولت توسط) 23

 استفاده تعداد حسب بر سال هر در نامه آيين اين اجراى از ناشى مالى بار  ـ2تبصره  
 منظـور  بعـد  سـال  بودجـه  اليحـه  در و محاسبه اجتماعى تأمين سازمان توسط كنندگان
  .شد خواهد
 آنكـه  شرط به دارند اشتغال آور زيان و سخت كارهاى در كه شدگانى بيمه ـ4 ماده

 گذارنده باطل عليه حق نبرد ىها    هجبه در را خود وظيفه نظام خدمت از قسمتى يا تمام
 اصـالح  قـانون  براسـاس  آنهـا  خـدمتى  سوابق باشند داشته جبهه در داوطلبانه حضور يا

 قـانون ) 76 (مـاده  تبـصره ) 77 (و) 72 (مواد اصالح قانون) 76 (ماده الحاقى) 2 (تبصره
 آور زيان و سخت كارهاى در اشتغال سوابق عنوان به ـ 1379 مصوب ـ اجتماعى تأمين

  .شود مى محسوب
 حـق  بابـت  مبـالغى  مـشموالن  حقوق از سربازى خدمت مدت در چنانچه  ـ5 ماده

 مكلـف  مربـوط  صـندوق  شخص، درخواست حسب باشد، شده كسر بازنشستگى بيمه
 بيمه حق التفاوت مابه و نمايد پرداخت اجتماعى تأمين سازمان به را شده ياد مبالغ است
  .گردد مى دريافت وى از شده بيمه سهم

 به رفاهى ـ فرهنگى ـ اجتماعى تسهيالت اعطاى و منزلت ارتقاى نامه آيين ـ36
  25/10/1384 مصوب) وتانپيشكس (باال به سال) 60 (بازنشستگان

 102985/101 شـماره  پيـشنهاد  بـه  بنـا  25/10/1384 مـورخ  درجلسه وزيران هيأت
 يكصدوسى اصل به استناد به و كشور ريزى برنامه و مديريت سازمان 12/6/1384 مورخ

 اعطـاى  و منزلـت  ارتقـاى  نامـه  آيـين  ايـران،  اسـالمى  جمهـورى  اساسى قانون هشتم و
 را) پيشكسوتان (باال به سال) 60 (بازنشستگان به رفاهى و گىفرهن اجتماعى، تسهيالت

  :نمود تصويب زير شرح به
 بـراى  شناسـايى،  كـارت  صدور به نسبت مكلفند بازنشستگى هاي  صندوق  ـ1 ماده

  .نمايند اقدام آنان تكفل تحت افراد و بازنشستگان كليه
 از شناسـايى،  كـارت  يـه ارا بـا  توانند مى نامه آيين اين مشمول بازنشستگان  ـ2 ماده
 ايـشان  بـا  همكـارى  بـه  موظـف  ربـط  ذي ىهـا     هدسـتگا  و گردنـد  مند بهره زير خدمات
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  :باشند مى
 صـورت  بـه  دولتـى  ىهـا     هدستگا به وابسته و دولتى ىها    هكتابخان در عضويت) الف
  .رايگان
 اجرايى ىها    هدستگا و بدنى تربيت سازمان اختيار در ورزشى امكانات از استفاده) ب
  .بها نيم صورت به دولت به وابسته
 افـراد  همـراه  بـه  شـود،  مى انجام كشور داخل در كه ورزشى مسابقات از ديدار) پ
  .بها نيم صورت به تكفل، تحت

 عـالى  شـوراى  هماهنگى با ماه سه ظرف موظفند بازنشستگى هاي  صندوق  ـ3 ماده
 و تـدوين  را ستگانبازنشـ  بـه  مناسـب  سود با بانكى تسهيالت پرداخت ضوابط بانكها،

  .نمايند اقدام تسهيالت دريافت براى بانكى، سيستم به آنان معرفى به نسبت آن براساس
 بودجـه  قـوانين  در اسـت  موظـف  كـشور  ريـزى  برنامـه  و مديريت سازمان ـ تبصره
 سيـستم  به بانكى سود نرخ التفاوت مابه پرداخت منظور به الزم اعتبار كشور كل سنواتى
  .نمابد پرداخت و نىبي پيش را بانكى

 زيـارت  و حـج  سـازمان  همـاهنگى  بـا  موظفنـد  بازنشستگى هاي  صندوق  ـ4 ماده
 بـه  سفر و) عمره و تمتع (حج سهميه تخصيص به مربوط ضوابط ماه سه ظرف حداكثر
 به نسبت آن براساس و تدوين نامه آيين اين موضوع بازنشستگان براى را عاليات عتبات
  .نمايند اقدام كورمذ سازمان به آنان معرفى

 عاليـات،  عتبـات  و حـج  بـه  تـشرف  براى بازنشستگان بندى اولويت نحوه ـ تبصره
 موجـب  به تشرف، بابت بدهى مانده تقسيط نحوه نيز و آنان توسط اوليه پرداخت ميزان

  .شد خواهد تعيين ماده اين موضوع ضوابط
 مسافرت بليط ههزين%) 50 (درصد پنجاه موظفند بازنشستگى هاي  صندوق  ـ5 ماده
 بـراى  ريـال  ميليـون  يك سقف تا را آنان تكلفل تحت افراد و بازنشستگان كشور داخل
 موظـف  كـشور  ريزى برنامه و مديريت سازمان. نمايند پرداخت سال در مسافرت دوبار
 و بينـى  پـيش  كـشور  كـل  سـنواتى  بودجـه  قوانين در را ماده اين از ناشى مالى بار است

  .نمايد پرداخت آنان به بازنشستگى ايه صندوق اعالم براساس
 بـه  قطار با سال دوم نيمه در آنان تكفل تحت افراد با بازنشستگان مسافرت ـ تبصره

  .بود خواهد%) 50 (درصد پنجاه تخفيف با مقدس مشهد
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 چگـونگى  دسـتورالعمل  اسـت  موظـف  اجتمـاعى  تـأمين  و رفـاه  وزارت  ـ6 ماده
 و آنـان  همـسر  و بازنشـستگان  بـراى  عـصا  يا سمعك دندانپزشكى، ىها    ههزين پرداخت
 بـراى  و تهيـه  ماه شش ظرف ،يك بار  سال دو هر براى آنان خود مورد در عينك هزينه

  .نمايد ارايه قانونى مراجع تصويب
 كـشورى  بازنشستگى هاي  صندوق اى، بيمه خدمات از مندى بهره منظور به  ـ7 ماده

 كـه  نماينـد  اتخـاذ  ترتيبـى  اى، بيمـه  تخـدما  موسـسات  بـا  قـرارداد  امضاء با توانند مى
 اى بيمـه  خـدمات  از بتواننـد  جمعـى  دسته صورت به ربط ذي هاي  صندوق بازنشستگان

  .گردند برخوردار ويژه ىها تخفيف با نظر مورد
 بـه  ربط ذي ىها    هدستگا با هماهنگى مسئول اجتماعى تأمين و رفاه وزارت  ـ8 ماده
 ايـن  اجـراى  گـزارش  اسـت  موظـف  و بـود  هـد خوا نامه آيين اين اجراى حسن منظور

  .نمايد ارايه وزيران هيئت به سال هر تيرماه پايان تا را مقررات
 بگيـران  مـستمرى  و لـشگرى  و كـشورى  ازكارافتادگان و بازنشستگان كليه  ـ9 ماده
  .باشند مى نامه آيين اين مشمول اجتماعى تأمين

 اجتمـاعى  تأمين قانون مشمولين راىب نامه آيين اين اجراى از ناشى مالى بار ـ تبصره
  .شد خواهد تأمين اجتماعى تأمين سازمان توسط

 و مـسلح  نيروهاى پشتيبانى و دفاع اجتماعى، تأمين و رفاه ىها    هوزارتخان  ـ10 ماده
 حقــوق 1384 ســال پايــان تــا نماينــد اتخــاذ ترتيبــى اطالعــات فنــاورى و ارتباطــات

  .شود پرداخت آنان به بانك پست طريق از بازنشستگان

 و بزرگ ىها مجتمع اداره و تأسيس از حمايت قانون اجرايى نامه آيين ـ37
  1385/)15/6 مصوب (قاليبافى متمركز

 مـورخ  23/1 شـماره  پيـشنهاد  بـه  بنـا  15/6/1385 مـورخ  درجلـسه  وزيـران  هيأت
ــه و بازرگــانى وزارت 3/1/1385  اداره و تأســيس از حمايــت قــانون 5 مــاده اســتناد ب

 قـانون  اجرايى نامه آيين ـ 22/12/1380 مصوب ـ فىبا  ليقا متمركز و بزرگ ىها مجتمع
  :نمود تصويب زير شرح به را شده ياد

 سال پانزده داراى حداقل كه شود مى اطالق فردى به نامه آيين اين در بافنده  ـ1 ماده
 از ينـى مع ميـزان  بـا ) مـشتركاً  يـا  منفـرداً  (كارگاه باصاحب قرارداد براساس و بوده سن
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 ورنـى  جاجيم، گليم، قالى، بافت به نامه آيين اين مشمول قاليبافى ىها  مجتمع در فعاليت
 و ايران فرش ملي مركز توسط قرارداد چارچوب: تبصره. باشد داشته اشتغال آن نظاير و
  .گرفت خواهد قرار متقاضيان به ارائه جهت ها استان بازرگاني سازمان اختيار در

 به) 1 (ماده در مندرج محصوالت توليد به مبادرت كه قاليبافى اىكارگاهه  ـ2 ماده
 و بـزرگ  ىهـا   مجتمع عنوان به زير شرايط داشتن صورت در كنند، مى دستباف صورت
  :شوند مى برخوردار ـ 1380 مصوب ـ قاليبافى متمركز
 بنـاى  زير سطح با و مربع متر) 330 (سيصدوسى حداقل مساحت به زمينى در) الف
 هفتاد و بافت سالن مربع متر) 130 (سى يكصدو شامل مربع متر) 200 (ويستد حداقل

 و جـانبى  خـدمات  و انبـار  تأسيسات، مجتمع، مديريت شامل سايرموارد مربع متر) 70(
 ايمنـى  و بهداشـتى  امكانات تهويه، روشنايى، و نور استانداردهاى رعايت با و بوده غيره

 و تأسـيس  فنـى  حفاظـت  عـالى  شوراى صوبم كار بهداشت و ايمنى ضوابط با مطابق
  .شوند اداره

 و پنج و سى رجشمار مربع متر) 100 (يكصد ساالنه توليد ظرفيت ميزان حداقل) ب
 پـنج  و سـى  از بـاالتر  رجشمار براى مربع متر) 70 (هفتاد ساالنه توليد ظرفيت و پايينتر
  .باشد شده ياد مشخصات با متناسب بافنده نفر چهار و بيست حداقل با رج

 فاصـله  متـر  يـك  بايد قالى دارهاى آرايش در مناسب فاصله رعايت براى  ـ1تبصره  
  .شود رعايت مجاور قالى دار يا ديوار با قالى دار طول و عرض

 و فضا مشخصات%) 50 (درصد پنجاه حداقل با روستا در كه كارگاههايى  ـ2تبصره  
 ايـن  مقـررات  مـشمول  شـوند،  ىمـ  يا شده ايجاد) ب (و) الف (بندهاى در مذكور متراژ
  .بود خواهند نامه آيين

 شـرايط  حـداقل  فاقد كه كارگاههايى همچنين و موجود كارگاههاى كليه  ـ3تبصره  
 ايـن  مزايـاى  از شـرايط  حـداقل  تـأمين  و كارگـاه  تجهيز شرط به توانند مى باشند، فوق
  .شوند برخوردار نامه آيين

 جفـت  يـك  از بـيش  كه گرههايى بافت دباغى، پشم مصنوعى، الياف از استفاده) پ
 ىهـا     هخامـ  و شـيب  كمـان  گره همچنين و) غيره و تايى سه دوتايى، (برگيرد در را تار

 اسـتفاده  و ايـزو  چهار درجه از كمتر سايشى و شستشو ثبات و نورى ثبات با شده رنگ
 موارد كليه رعايت مسئوليت و ممنوع قاليبافى ىها  مجتمع در نامطلوب فنى ابزار و ازدار
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  .باشد مى كارگاه صاحب عهده به فوق
 مشخــصات تطبيــق گــواهى و بــردارى بهــره و تأســيس پروانـه  صــدور  ـــ3 مــاده
 وزارت برعهـده  نامـه  آيـين  ايـن  مزايـاى  از اسـتفاده  بـراى  موجـود  قاليبافى ىها  مجتمع

  .شد خواهد انجام تشريفات حداقل با كه است بازرگانى
 عمـومى  صـالحيت  احـراز  بـه  منـوط  بـردارى  رهبه و تأسيس پروانه صدور ـ تبصره
  .بود خواهد بازرگانى وزارت تشخيص با متقاضيان
 بيمـه  برقـرارى  درخـصوص  اسـت  موظـف  درمانى خدمات بيمه سازمان  ـ4 ماده
 ىهـا  مجتمـع  مالكـان  و كنـد  اقـدام  قاليبـافى  ىها  مجتمع بافندگان براى درمانى خدمات
 حـق  و اقدام مورد اين در مجتمع در شاغل ندگانباف طرف از آنان نمايندگان يا قاليبافى

 واريـز  درمـانى  خـدمات  بيمه سازمان حساب به بافندگان طرف از درمانى خدمات بيمه
  .نمود خواهند

 درصـد  پنجـاه  درمانى، خدمات ىها    هبيم انواع از يكى نداشتن صورت در  ـ1تبصره  
 صـاحب  توسـط %) 50 (درصـد  پنجـاه  و بافنـده  توسط 4 ماده موضوع بيمه حق%) 50(

  .شد خواهد پرداخت كارگاه
 ممنوع متمركز كارگاههاى در درمانى خدمات بيمه بدون بافندگان اشتغال  ـ2تبصره  

  .باشد مى
 بيمـه  پوشـش  تحـت  متمركـز  كارگاههـاى  بـه  ورود از قبـل  كه بافندگانى  ـ5 ماده
 بيمـه  اين حمايت از همچنان كارگاهها، اين در اشتغال درزمان اند، بوده خانگى قاليبافان

  .بود خواهند برخوردار
 در اجتماعى تأمين كامل بيمه از نامه آيين اين تصويب زمان در كه بافندگانى ـ تبصره
  .ماند خواهند باقى بيمه همان مشمول كماكان كنند، مى استفاده متمركز كارگاههاى
 شـده  معـين  بطضوا برابر بافت شناسنامه از استفاده قاليبافى ىها  مجتمع در  ـ6 ماده
  .باشد مى الزامى توليدات كليه براى ايران فرش ملى مركز ازسوى

 ابـالغ  از پس ماه يك ظرف حداكثر كارگاهها گونه اين بر نظارت نامه شيوه ـ تبصره
  خواهد ابالغ و تهيه) ايران فرش ملى مركز (بازرگانى وزارت توسط نامه آيين اين

 خـصوص  در كـه  قاليبافى ىها  مجتمع بانصاح براى ايران فرش ملى مركز  ـ7 ماده
 صـادر  كتبـى  اخطـار  دوبـار  شـوند،  مى تخلف مرتكب نامه آيين اين مفاد و توليد كيفيت
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 اقـدام  بـردارى  بهـره  و تأسـيس  پروانـه  تعليق به نسبت تخلف ادامه صورت در و نموده
  .نمود خواهد

 ىهيـأت  دگان،بافنـ  بـا  قاليبافى مجتمع صاحب ميان اختالف حل اوليه مرجع ـ تبصره
 وزارت نماينــده و بافنــدگان نماينــدگان قاليبــافى، مجتمــع صــاحب نماينــده از مركــب
  .بود خواهد بازرگانى
 پيشنهاد به بنا ساله همه است موظف كشور ريزى برنامه و مديريت سازمان  ـ8 ماده
 تـا  بـانكى  كارمزد و سود نرخ التفاوت مابه كشور كل بودجه اليحه در بازرگانى وزارت
 اداره و تأســيس از حمايــت بــراى را%) 4 (درصــد چهــار بــانكى ســود نــرخ حــداكثر
 بينـى   پـيش  شـده،  ياد ىها  مجتمع نقدينگى تأمين و قاليبافى متمركز و بزرگ ىها  مجتمع

  .كند
 توسـط  متقاضـيان  بـه  تـسهيالت  طـرح  تـصويب  و پـذيرش  اجرايى روش ـ تبصره
 خواهـد  مـشخص  كـشور  ريـزى  امهبرن و مديريت سازمان هماهنگى با بازرگانى وزارت

  .شد
 مورخ     ه 26884 ت/2841 شماره نامه تصويب جايگزين نامه تصويب اين  ـ9 ماده

  .شود مى 29/1/1383

 يا و جزيى و كلى ازكارافتادگى موارد تشخيص ضوابط به راجع تصويبنامه ـ38
 در رماكارف قصور ميزان و كارگر فوت و غيركار از ناشى يا كار از ناشى بيماريهاى

  17/8/1385 مصوب قانونى محوله وظايف انجام
 مـورخ      ه 34452 ت/72884 شـماره  نامـه  تـصويب  موضوع گروه كار عضو وزراى

 با و ـ1369 مصوب ـ كار قانون 33 ماده استناد به 17/8/1385 مورخ درجلسه 9/11/84
 يـا  و جزيـى  و كلـى  ازكارافتـادگى  مـوارد  تشخيص ضوابط شده ياد تصويبنامه رعايت

 انجام در كارفرما قصور ميزان و كارگر وفوت كار غير از ناشى يا كار از ناشى بيماريهاى
 تـصويب  زيـر  شرح به را شود، مى كار قرارداد خاتمه به منجر كه قانونى محوله وظايف
  :نمودند

 يـا  كـار  از ناشـى  بيماريهاى يا و جزيى و كلى ازكارافتادگى موارد تشخيص ضوابط
 محولـه  وظايف انجام در كارفرما قصور ميزان و كارگر فوت و كار غير از ناشى از ناشى
  .شود مى كار قرارداد خاتمه به منجر كه قانونى
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 يـا  كـار  از ناشى بيماريهاى يا و جزيى و كلى ازكارافتادگى موارد تشخيص  ـ1 ماده
 در رجمند پزشكى كميسيونهاى عهده به اجتماعى    تأمين قانون استناد به غيركار از ناشى
  .بود خواهد شده ياد قانون

 از ناشى يا كار از ناشى (كارگر فوت و جزيى كلى، ازكارافتادگى موارد در  ـ1تبصره 
  .شود مى عمل اجتماعى  تأمين قانون در مقرر شرايط مطابق) غيركار

 اجتمـاعى     تـأمين  قانون مشمول كه كار قانون مشمول كارگاههاى مورد در ـ2تبصره  
  .بود خواهد مربوط بازنشستگى صندوق راتمقر باشند نمى

 كـار  عهـده  بـه  كارفرمـا  قـصور  ميزان وتعيين ازكار ناشى حوادث بررسى  ـ2 ماده
 اجتماعى    تأمينو رفاه اجتماعى، امور و كار ىها    هوزارتخان نمايندگان از متشكل گروهى

  :بود خواهد زير موارد به عنايت با پزشكى آموزش و درمان بهداشت، و
 و وسـايل  كـار،  محيط در كارگران بهداشت و سالمت و حفاظت تأمين براى ـ الف
  .باشد شده داده قرار آنان اختيار در و تهيه كارفرما توسط الزم امكانات
  .باشد شده داده آموزش كارگران به مذكور وسايل كاربرد چگونگى و ضرورت ـ ب
 رعايـت  و دىفـر  بهداشـت  و حفـاظتى  وسـايل  از استفاده درخصوص كارفرما ـ ج

 در را الزم دهنــده هــشدار عالمــات و داده را الزم تــذكرات كــارگر ناحيــه از مقــررات
  .نمايد نصب مناسب مكانهاى

 اجراى و فردى بهداشتى و حفاظتى وسايل از نگهدارى و استفاده به ملزم كارگر ـ د
  .است فنى حفاظت عالى شوراى مصوبات و كارگاه به مربوط دستورالعملهاى

 سوى از قصور ميزان و كار از ناشى حوادث گزارش به اعتراض صورت در ـ تبصره
 كـار  بازرسـى  كارشناسـى  هاىهيأت يا كار بازرسان) كارفرما و كارگر (طرفين از يك هر

  .باشند مى اظهارنظر و موضوع بررسى به موظف
 بـا  مناسب شده ارجاع كار تشخيص و غيركار از ناشي يها  بيماري بررسي ـ3 ماده
 تعيـين  و اجتمـاعي  تأمين سازمان پزشكي كميسيون عهده به روحي و جسمي توضعي
 پزشـكي  كميـسيون  نظريه به عنايت با كار از ناشي بيماري بروز در كارفرما قصور ميزان

  .است پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت كار بهداشت كارشناسان عهده به
 شـود  حادثـه  وقـوع  سـبب  نيقـانو  تكاليف انجام از تخلف كه صورتي در ـ4 ماده
 بـا  دادگـاه  احكـام  مطـابق  گـردد  كارگر فوت يا و عضو نقص مانند عوارضي به ومنجر
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  .شود مي رفتار متخلف كارفرماي
 شـغلي  يهـا   بيماري و حوادث بروز از پيشگيري براي مكلفند كارفرمايان  ـ 5 ماده
 قانون در شده مشخص استانداردهاي مجاز حد با مطابق كار محل سازي ايمن به نسبت
 قـانون  در شـده  مشخص يها   هوزارتخان مصوب بهداشتي و حفاظتي يها    هنام آيين و كار
  اجتمـاعي،  امـور  و كـار  يهـا     هوزارتخان مصوب بهداشتي و حفاظتي يها    هنام آيين و كار

  .نمايند اقدام فني حفاظت عالي شوراي و پزشكي آموزش و درمان بهداشت،
 جمهـوري  رياسـت  محتـرم  مقـام  تأييـد  بـه  13/12/1385 درتاريخ نامه تصويب اين
  .است رسيده

  داودي پرويز ـ جمهور رئيس اول معاون
  

  

 آزادگان و جانبازان كليه حوادث و عمر بيمه هزينه پرداخت خصوص در ـ39
  21/5/1386 مصوب) همسر و والدين (شاهد خانواده و) شاغل غير و شاغل(

 108776/820/400 شـماره  پيشنهاد به بنا 21/5/1386 مورخ جلسه در وزيران هيئت
 هـشتم  و سـى  يكصدو اصل استناد به و ايثارگران امور و شهيد بنياد 22/8/1385 مورخ
  :نمود تصويب ايران اسالمى جمهورى اساسى قانون
 و والـدين  (شـاهد  هـاى  خانواده و) شاغل غير و شاغل (آزادگان و جانبازان كليه ـ1
 و عمـر  بيمـه  مـشغول  نباشـند  ديگـرى  حـوادث  و رعمـ  بيمه پوشش تحت كه) همسر

 سـهم . باشند مى 18/2/1385     ه 28916 ت/15467 شماره نامه تصويب موضوع حوادث
  .شود مى پرداخت و نأمين ايثارگران امور و شهيد بنياد اعتبارات محل از دولت و جانباز
 بيمه ايهسرم اساس بر تصويبنامه اين مشمولين حوادث و عمر بيمه سرمايه سقف ـ2
 تعيـين  سـاالنه  افـزايش  گرفتن نظر در با شده ياد تصويبنامه) 2(بند موضوع شده تعيين
  . شود مى

 مزايـاى  از اسـتفاده  بـراى  سـنى  شرط رعايت از نامه تصويب اين مشمولين كليه ـ3
  .باشند مى مستثنى حوادث و عمر بيمه

 شــماره و 17/7/1378 مــورخ   ه20126 ت47698 /شــماره ىهــا  هتــصويبنام -4
  .شوند مى لغو 17/9/1380 مورخ   ه25544 ت/42336

   داودى پرويز ـ جمهور رئيس اول معاون  
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   رسمى اسناد دفاتر در اسناد تنظيم تسهيل قانون اجرايى نامه آيين ـ40
  26/12/1386 مصوب

 و اراضـى  عـين  انتقـال  رسمى سند تنظيم از قبل مكلفند رسمى اسناد دفاتر  ـ1 ماده
 مشخـصات  مطابقت وصيت، و وقف صلح، معاوضه، هبه، شرطى، قطعى، از اعم امالك
 اداره از را ملك نبودن بازداشت و امالك دفتر با) مالكيت سند در مندرج (مالك و ملك
 اين مواد ساير رعايت با پاسخ، اخذ از پس و استعالم آن وقوع محل امالك و اسناد ثبت
 در را اسـتعالم  پاسـخ  تـاريخ  و شـماره  و نمايند مذكور اسناد تنظيم به مبادرت نامه آيين
  .كنند قيد تنظيمى سند

 ثبـت،  ثبتـى،  شـماره  مالـك،  آخرين مشخصات و نام حاوى بايد ثبت استعالم پاسخ
 بازداشـت  عـدم  يـا  بازداشـت  مراتب و مالكيت سند چاپى شماره امالك، دفتر و صفحه
 محـل  ثبت اداره باشد، نشده ثبت امالك دفتر در ملك چنانچه. باشد استعالم مورد ملك

  .نمايد اعالم را ثبتى وضعيت است مكلف
 اطالعـات  حـاوى  كـه  اسـت  مخـصوصى  برگـه  مطـابق  شده، ياد استعالم ـ1 تبصره
 تهيـه  بهادار اوراق صورت به كشور امالك و اسناد ثبت سازمان توسط و بوده موصوف

  .شود مى تحويل اسنادرسمى دفاتر به و
 در ثبـت  اداره و رسـمى  اسـناد  دفتر كه مواردى در استعالم، پاسخ اعتبار  ـ2تبصره  

  .بود خواهد صدور تاريخ از روز 45 صورت اين غير در و ماه يك قراردارند، شهر يك
 دفترخانه عنوان به كه را ثبتى استعالم پاسخ توانند نمى رسمى اسناد دفاتر  ـ3تبصره  

  .نمايند استعالم بايد راساً و ددهن قرار معامله ثبت مستند است، گرديده صادر ديگرى
 پاسـخ  اعتبـار  مـدت  در رسمى اسناد دفتر به استعالم پاسخ از پس چنانچه  ـ2 ماده
 قطعـى  نظريـه  يا ملك بازداشت بر مبنى ثبتى يا قضايى صالح ذى مرجع دستور مذكور،
 بودن موات بر مبنى مورد حسب كشاورزى جهاد وزارت يا شهرسازى و مسكن وزارت

 ثبـت  اداره بـه  مراتـع،  و جنگلهـا  از بردارى بهره و حفاظت قانون) 56 (ماده لشمو يا و
 طريق از يا راساً را مراتب فوراً است مكلف مذكور اداره گردد، واصل ملك وقوع محل
  .نمايد ابالغ كتباً يادشده دفترخانه استقرار محل ثبت اداره

 ملزم خالف، عدم و ساختمان پايان گواهى درخصوص رسمى اسناد دفاتر  ـ3 ماده
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 27/6/1358 مـصوب  ــ  شـهردارى  قـانون ) 100 (مـاده  اصـالحى ) 8 (تبصره رعايت به
  .باشند مى مذكور تبصره موضوع امالك انتقال سند تنظيم از قبل ـ انقالب شوراى
 امالك و اراضى انتقال رسمى سند تنظيم هنگام موظفند رسمى اسناد دفاتر  ـ4 ماده

 شهرسـتان  كـشاورزى  جهـاد  اداره نظـر  اعـالم  شهر، حريم و محدوده از خارج در واقع
 اسـناد  ابطـال  و موات اراضى تشخيص مرجع قانون مقررات شمول عدم بر مبنى مربوط

 و اخذ را مراتع و جنگلها از بردارى بهره و حفاظت قانون) 56 (ماده شمول عدم يا و آن
 بـا  مكلفنـد  كـشاورزى  هـاد ج ادارات. نماينـد  قيد تنظيمى سند در را آن تاريخ و شماره
 7 ()مـاده  و رسمى اسناد دفاتر در اسناد تنظيم تسهيل قانون) 1 (ماده تبصره مفاد رعايت

 امور سازمان مورد حسب (ربط ذي ىها  سازمان به موضوع ارجاع به نسبت نامه آيين اين
 عـالم ا و اقدام وابسته ادارات يا و) كشور آبخيزدارى و مراتع جنگلها، سازمان يا اراضى

  .نمايند نظر
 مـورد  ثبتـى  پـالك  موقعيـت  تعيـين  منظور به موظفند رسمى اسناد دفاتر  ـ1تبصره  

 مسكن سازمان از آن، قرارداشتن شهر حريم و محدوده از داخل يا داخل جهت از انتقال
  .نمايند استعالم شهرسازى و

 از ملك نبودن موات به نسبت نظر اعالم بر مبنى سابقه وجوه صورت در  ـ2تبصره  
 اراضـى  صـورت  بـه  مالكيـت  سـند  معاملـه  مورد براى كه صورتى در يا ربط ذي مرجع

 قبلى استعالم پاسخ و مستندات يا و شده صادر اعيانى داراى يا و مشجر باغ كشاورزى،
  .بود نخواهد خصوص اين در مجدد نظر اخذ به نياز باشد، آن مويد

 توسـعه  چهـارم  برنامـه  قـانون  مهلـت  پايـان  تـا  كـشاورزى  جهاد وزارت  ـ5 ماده
) 68 (مـاده ) ج (بنـد  شـرح  بـه  و ايران اسالمى جمهورى فرهنگى و اجتماعى اقتصادى،

 و شـهر  حـريم  و محـدوده  از خـارج  در واقـع  مـوات  اراضـى  كليـه  بايد مذكور، قانون
 بـه  را مراتع و جنگلها از بردارى بهره و حفاظت قانون) 56 (ماده شمول اراضى همچنين

 صدور تقاضاى آنها مورد در و نموده منعكس ملك وقوع محل امالك و اسناد ثبت اداره
  .نمايد مالكيت سند

 و اراضـى  عـين  انتقال و نقل سند تنظيم هنگام مكلفند، رسمى اسناد دفاتر  ـ6 ماده
 تـأمين  قـانون ) 37 (مـاده  موضـوع  بـدهى  مـورد  حـسب  و مالياتى مفاصاحساب امالك

 قيد تنظيمى سند در را آن شماره و مطالبه دهنده نتقالا از را ـ 1354 مصوب ـ اجتماعى
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 احتمـالى  بـدهى  پرداخـت  به متعهد تنظيمى سند ضمن گيرنده انتقال اينكه مگر نمايند،
 تـضامنى  مسئوليت آن پرداخت به نسبت متعاملين صورت اين در كه گردد دهنده انتقال

 را تنظيمـى  سـند  يرتـصو  موظفنـد  رسمى اسناد دفاتر اخير، صورت در. داشت خواهند
 تـأمين  و ماليـاتى  امـور  ادارات بـه  بعـد  مـاه  پايـان  تـا  موصوف مطالبات وصول جهت

  .نمايند ارسال مربوط محل اجتماعى
 اسـناد  تـصوير  وصـول  تـاريخ  از پس مقررات، طبق موظفند مذكور ادارات ـ تبصره

 گبـر  صـدور  ضـمن  را مراتـب  باشـد،  بدهى داراى معامله مورد كه صورتى در مذكور
 سند در مندرج نشانى به رسمى سند ثبت تاريخ تا بدهى قطعى ميزان تعيين و تشخيص
  .نمايند ابالغ متعاملين از يك هر به تنظيمى
 تنظيم تسهيل قانون) 1 (ماده ذيل بندهاى در مذكور ىها  سازمان و ادارات  ـ7 ماده

 اسـناد  دفتر استعالم ارايه يا و ذىنفع تقاضاى هنگام مكلفند رسمى اسناد دفاتر در اسناد
 بـه  را اسـتعالم  مـورد  ملـك  ثبتى پالك حاوى استعالم، يا تقاضا وصول گواهى رسمى،
 20 ظـرف  حـداكثر  و ارسـال  ربـط  ذي رسمى اسناد دفتر براى يا و تسليم كننده مراجعه

 نظـر . نماينـد  اعالم را آن پاسخ استعالم، يا و تقاضا وصول گواهى صدور تاريخ از روز
 نظـر  اعالم و قانونى داليل به مستند و علت ذكر با و روشن بايد مذكور مراجع مخالف
 عـدم  صورت در يا صورت اين غير در. باشد شرط و قيد بدون و صريح بايد نيز موافق
 خواهـد  بالمانع تنظيمى سند در موضوع تصريح با سند ثبت مقرر، مهلت در پاسخ ارايه
  .بود

ـ   مربـوط  ادارات الزم پاسـخ  صدور عدم عىمد كننده مراجعه كه صورتى در تبصره 
 خواهد استعالم ربط ذي اداره از را موضوع رسمى اسناد دفتر باشد، مقرر مدت ظرف در

  .نمود
 وصـول  عـدم  صـورت  رد موظفنـد  سـند،  تنظيم هنگام رسمى اسناد دفاتر  ـ8 ماده
 تبعـات  و ثارآ از را اليه منتقل مقيد، يا مبهم و مشروط پاسخ ارايه يا و استعالمات پاسخ
 و قـانونى  تعهدات كليه پاسخگويى در متعاملين تضامنى مسئوليت و مطلع تنظيمى سند

 بوده مسلم و محقق قوانين طبق سند تنظيم زمان تا كه معامله مورد به مربوط ىها  بدهى
  .نمايند ثبت و قيد سند در صريحاً را

 و عوارض پرداخت از ها  شهرداري و دولت نفع به بالعوض انتقال هرگونه  ـ9 ماده
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 معـاف  امـالك  و اسـناد  ثبـت  اداره از اسـتعالم  پاسـخ  اسـتثناي  بـه  گواهي هرگونه اخذ
  ١.باشد مي

 123 مـاده ) 1 (تبـصره  اجـراى  در اسـت  مكلـف  محـل  مالياتى امور اداره  ـ10 ماده
 از بخـشى  تنظـيم  قـانون  بـه  مـوادى  الحاق قانون 10 ماده موضوع ثبت قانون اصالحى
 دفتـر  بـه  را معاملـه  مـورد  ملك معامالتى ارزش ـ 1384 مصوب ـ ولتد مالى مقررات
  .نمايد اعالم كننده استعالم رسمى اسناد

 در همـراه  و ثابـت  تلفن انتقال و نقل سند متعاملين درخواست به چنانچه  ـ11 ماده
 ارايه از پس است موظف ايران مخابرات شركت گردد، ثبت و تنظيم رسمى اسناد دفاتر
  .نمايد مبادرت مالك نام تغيير به نسبت مذكور سند

 ماشـينهاى  انتقـال  و نقـل  سـند  تنظـيم  از قبـل  مكلفند رسمى اسناد دفاتر  ـ12 ماده
 از پـس  و اخـذ  را اسالمى ارشاد و فرهنگ وزارت موافقت صحافى و ليتوگرافى چاپ،
 سـند  تـصوير  و درج مربوط مالكيت شناسنامه در را انتقال و نقل خالصه معامله، انجام

 طبـق  مـذكور  شناسـنامه . نماينـد  ارسـال  اسـالمى  ارشاد و فرهنگ وزارت به را تنظيمى
 اسناد ثبت سازمان همكارى با اسالمى ارشاد و فرهنگ وزارت توسط كه است اى نمونه

 اختيـار  در و تهيـه  نامـه،  آيـين  ايـن  ابالغ تاريخ از ماه سه ظرف حداكثر كشور امالك و
  .گيرد مى رقرا يادشده ماشينهاى مالكان

 قرار مالك اختيار در و تهيه ماده اين موضوع مالكيت شناسنامه كه زمانى تا ـ تبصره
 بالمـانع  اسـالمى  ارشاد و فرهنگ وزارت موافقتنامه ارايه با سند تنظيم است، نشده داده

  .بود خواهد
 جمهـورى  رياسـت  محتـرم  مقـام  تأييـد  به 26/12/1386 تاريخ در نامه  تصويب اين
  .ستا رسيده

                                                 
 اراضى بالعوض انتقال هرگونه « از بود عبارت آن قديم متن است شده اصالح 2/11/1387 تاريخ در ماده اين ـ1
 اجـاره،  قبيـل  از گـردد  نمى عين مالكيت تغيير موجب كه اسنادى تنظيم نيز و ها  شهردارى و دولت نفع به اعيان و

 پاسـخ  ثناىاسـت  بـه  نظـر  اعـالم  و گـواهى  هرگونه اخذ و عوارض پرداخت از ،)حبس از غير (نامه تقسيم و رهن
 محـل  نشانى مكلفند رسمى اسناد دفاتر لكن باشد، مى معاف ملك وقوع محل امالك و اسناد ثبت اداره از استعالم
 را تنظيمـى  سـند  تـصوير  بعـد  ماه پايان تا حداكثر و نموده قيد تنظيمى سند در متعاملين اظهار طبق را ملك وقوع
 ».نمايند ارسال مربوط شهر اجتماعى تأمين اداره يا مالياتى امور اداره به مورد حسب
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  دولت كاركنان موعد از پيش بازنشستگى قانون اجرايى نامه آيين ـ41
  )26/12/1386 مصوب(

  :روند مي كار به مربوط مشروح معانى در زير اصطالحات نامه آيين اين در  ـ1 ماده
  ـ 1386 مصوب ـ دولت كاركنان موعد از پيش بازنشستگى قانون: قانون) الف
 از مربـوط  مقـررات  و قوانين طبق كه است اتىسنو: قبول قابل خدمات سنوات) ب
  .گيرد مى قرار محاسبه مالك خدمت سنوات جزو بازنشستگى شرايط احراز لحاظ
  .دارايى و اقتصادى امور وزارت: وزارت) پ

ـ  قراردادى و پيمانى رسمى، كاركنان  ـ2 ماده  در دولتـى  موسـسات  و هـا     هوزارتخان
 رعايت بدون (قبول قابل خدمت سابقه الس) 25(پنج و بيست حداقل دارابودن صورت
 بر مبنى كتبى درخواست ارايه با قانون در شده بينى پيش مهلت در توانند مى) سنى شرط

 سـال ) 5 (پـنج  حداكثر از استفاده با متبوع دستگاه موافقت و موعد از پيش بازنشستگى
  .شوند بازنشسته سال سى سقف تا ارفاقى سنوات

 بـه  باشـند،  مى ماده اين در مقرر خدمت سابقه شرط فاقد كه شاغل بانوان  ـ1تبصره  
 ارايـه  بـا  تواننـد  مـى  قبـول  قابـل  خدمت سنوات سال) 20 (بيست حداقل داشتن شرط

 سـنوات  سـال ) 5 (پـنج  حـداكثر  از استفاده با متبوع دستگاه موافقت و كتبى درخواست
  .شوند بازنشسته ارفاقى

 ايـن ) 2 (مـاده  موضـوع  شـرايط  قـانون  اجراى مدت طول در كه افرادى  ـ2تبصره  
) 3 (ماده مطابق و نمايند ارايه را خود درخواست مكتوب صورت به و احراز را نامه آيين
 مـشمول  شـود،  موافقـت  آنها بازنشستگى درخواست با 5/6/1389 پايان تا نامه آيين اين
  .بود خواهند نامه آيين اين

 بـا  انطبـاق  در موعـد  از پـيش  بازنشـستگى  درخواسـتى  بررسى منظور به  ـ3 ماده
 مقـام  بـاالترين  يـا  دسـتگاه  رئـيس  دولتـى،  ىهـا     هدستگا انسانى نيروى جامع ىها    هبرنام

 دستگاه ربط ذي واحدهاى مديران از مركب گروهى كار تواند مى اجرايى دستگاه مسئول
 بالفـصل  مـدير  نظـر  اعـالم  از پـس  قـانون  مـشموالن  درخواستهاى. دهد تشكيل متبوع

  .گيرد مى قرار رسيدگى مورد كارگروه در متقاضى
 بـاالترين  تأييـد  از پـس  و الزم اعتبار وجود صورت در كارگروه تصميمات ـ تبصره

  .بود خواهد اجرا قابل دستگاه مقام
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 قـانون  مفـاد  رعايـت  با قانون مشمول رسمى كاركنان خدمت پايان پاداش  ـ4 ماده
 مصوب (دولت كاركنان به ضرورى ىها    ههزين از بخشى و خدمت پايان پاداش پرداخت

 متبـوع  دسـتگاه  توسـط  ارفـاقى  سـنوات  احتـساب  بـا  و آن بعدى اصالحات و ـ 1375
  .شود مى پرداخت و محاسبه مستخدم

 موضـوع  پيمـانى،  اسـتخدام  نامـه  آيـين  مطابق پيمانى مستخدمان مورد در  ـ1تبصره  
 در و آن بعــدى اصــالحات و 15/6/1368 مــورخ 664 ت / 52282 شــماره تــصويبنامه

 متبـوع  دسـتگاه  توسـط  كـار  قـانون  در منـدرج  احكام مطابق كار قانون مشموالن مورد
  .شد خواهد عمل مستخدم

 سـال ) 25 (پـنج  و بيـست  از كمتر با متقاضى بانوان خدمت پايان پاداش  ـ2تبصره  
) ارفـاقى  سـنوات  احتـساب  بـدون  (قبـول  قابـل  خدمت سنوات ميزان به خدمت سابقه

  .شد خواهد رداختپ و محاسبه
 بـراى  الزم اعتبـار  1386 سـال  در مكلفند دولتى موسسات و ها    هوزارتخان  ـ5 ماده
 ارفـاقى  سـنوات  بابـت  كارفرما و مستخدم سهم بيمه حق و بازنشستگى كسور پرداخت
 و يكجـا  صورت به را بازنشستگى كسور كسر مشمول مزاياى و حقوق آخرين براساس

 ترتيـب  بـه ) سال همان (را آنان ارفاقى سنوات بابت نشستگىباز حقوق التفاوت مابه نيز
 موظـف  وزارت. كنـد  اعالم وزارت به و محاسبه قانون واحده ماده) 1 (تبصره در مقرر
 هاي  صندوق حساب به و كسر ها    هدستگا اعتبارات جمع سر از را شده اعالم اعتبار است

  .نمايد واريز ربط ذي بازنشستگى
 براى الزم اعتبار قانون، اجراى مهلت از پس سال) 5 (پنج تا 1387 سال از  ـ6 ماده
 ارفـاقى  سـنوات  بابـت  كارفرما و مستخدم سهم بيمه حق و بازنشستگى كسور پرداخت
 اعمـال  بـا  و يكجـا  بطـور  بازنشـستگى  كسور مشمول مزاياى و حقوق آخرين براساس
 همچنـين  لتـى، دو موسـسات  و هـا     هوزارتخان بودجه رديف در و محاسبه) 1/1 (ضريب

 قبل سال تا كه كاركنانى از دسته آن ارفاقى سنوات بابت بازنشستگى حقوق التفاوت مابه
  .شد خواهد بينى پيش وزارت بودجه ذيل اى جداگانه رديف در اند شده بازنشسته

 حـساب  بـه  ساالنه را بازنشستگى هاي  صندوق از يك هر سهم است موظف وزارت
  .نمايد واريز ربط ذي بازنشستگى هاي صندوق

 سهم بيمه حق و بازنشستگى كسور مكلفند دولتى موسسات و ها    هوزارتخان ـ تبصره
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 بازنشـستگى  هـاي   صـندوق  بـه  يكجا طور به را ارفاقى سنوات بابت كارفرما و مستخدم
  .نمايند پرداخت
 از پـى  شـوند  مـى  بازنشـسته  ارفـاقى  سـنوات  از اسـتفاده  بـا  كه كاركنانى  ـ7 ماده

 در بازنشـسته  كاركنـان  بـراى  مقـررات  و قـوانين  سـاير  در كـه  امتيازاتى زا بازنشستگى
  .شد خواهند مند بهره شود مى يا شده نظرگرفته
 تواننـد  مـى  غيردولتـى  عمـومى  نهادهاى و موسسات و دولتى ىها  شركت  ـ8 ماده
 نامـه  آيـين  ايـن  مفـاد  براساس و خود مالى منابع محل از صرفاً را شرايط واجد كاركنان

  .كنند نشستهباز
  :هستند زير اشخاص نامه، آيين در قراردادى كاركنان از منظور  ـ9 ماده
  .غيردولتى عمومى نهادهاى و موسسات دولتى، ىها شركت موقت مستخدمان) الف
ــ در شــاغل پيمــانى كاركنــان متنــاظر مــستخدمان از دســته آن) ب  و هــا  هوزارتخان

  .اند درآمده استخدام به قرارداد موجب به كه خاص مقررات داراى دولتى موسسات
 صـورت  بـه  22/3/1362 مـورخ  17598 شماره تصويبنامه براساس كه كاركنانى) ج
 قـانون  ايـن  مـشمول  ىهـا     هدستگا در مربوط مقررات و قوانين رعايت با خدمت خريد
  .دارند اشتغال
 ردادقـرا  انعقاد با قانونى مجوزهاى براساس كه قانون مشمول كاركنان از دسته آن) د
 سـهم  از اعـم  (بيمـه  حق يا بازنشستگى كسور و اند بوده يادشده ىها    هدستگا خدمت در
 پرداخـت  مربـوط  بازنشـستگى  هاي  صندوق به مقررات طبق آنها) كارفرماى و تخدمسم

  .است گرديده
 تسهيالت از استفاده براى مزبور ىها    هدستگا مشابه عناوين يا ثابت كاركنان ـ تبصره

  .هستند رسمى مستخدم حكم در قانون
 قيـد  بـا  را قـانون  مـشمول  كاركنـان  فهرست موظفند مشمول ىها    هدستگا  ـ10 ماده

 خـدمت  پايـان  پـاداش  و ارفـاقى  سـنوات  ميـزان  آنان، از يك هر استخدامى مشخصات
 و رفـاه  وزارت و جمهـور  رئـيس  انسانى سرمايه و مديريت توسعه معاونت به پرداختى

  .كنند ارسال ماهه شش فواصل در اجتماعى تأمين
 قانون اجراى گزارش سال هر است موظف اجتماعى تأمين و رفاه وزارت  ـ11 ماده

  .نمايد ارايه وزيران هيأت به را
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 جانبـازان  و آور زيـان  و سـخت  مـشاغل  در شاغل مستخدمان درخصوص ـ12 ماده
  .بود خواهد عمل مالك مربوط مقررات
 رسيده جمهورى رياست محترم مقام تأييد به 26/12/1386 تاريخ در تصويبنامه اين
  .است

  رسيدگى طرز و االجرا الزم رسمى اسناد مفاد اجرايى نامه آيين ـ42
  11/6/1387١ مصوب اجرايى عمليات از شكايت به

 تعاريف ـ اول فصل   

 تعريـف  ذيـل  بـشرح  نامـه  آيين اين در شده برده بكار اصطالحات و ها    هواژ ـ1ماده
  .شود مى

  االجراء مالز سند) الف
 اجـراء  براى اجرائيه صدور قابل دادگاه از حكم صدور بدون كه عادى با سندرسمى

  .چك و طلب رسمى سند مانند باشد سند مدلول
                                                 

  1351 مصوب ثبت قانون اصالحى) 34 (ماده اصالح قانون -١
   آن مكرر) 34 (ماده حذف و

 حـذف  آن مكـرر ) 34 (مـاده  و اصـالح  زيـر  شرح به 1351 مصوب ثبت قانون اصالحى) 34 (ماده  ـ واحده ماده
  :گردد مى
 بـه  راجـع  ثبـت،  قـانون ) 33 (مـاده  در مذكور معامالت ديگر و شرطى و رهنى معامالت كليه مورد در  ـ 34 ماده
 طلبكـار . نپـردازد  را خـود  بـدهى  سـندف  در مقـرر  مهلت ظرف بدهكار كه صورتى در غيرمنقول و منقول اموال
 چنانچـه . كند درخواست سند، كننده تنظيم دفترخانه توسط را خود طلب وصول اجرائيه صدور طريق از تواند مى

 بـستانكار،  تقاضـاى  بـه  بنا ننمايد اقدام خود بدهى پرداخت به نسبت اجرائيه ابالغ تاريخ از روز ده ظرف بدهكار
 با ارزيابى، قطعيت تاريخ از ماه دو مدت ظرف حداكثر آن، قطعيت و معامله مورد تمامى ارزيابى از پس ثبت اداره

  .نمايد مي مسترد راهن به را مازاد اقدام وى قانونى طلب ميزان به مرتهن مطالبات وصول به نسبت مزايده برگزارى
 مقـررات  مطـابق  شـود  مى داده قرار ضمانتى يا تعهد انجام يا دين وثيقه ملكى، يا مال كه هم مواردى در ـ1 تبصره
  . شد خواهد عمل قانون اين

 و زايـده م برگـزارى  و اجرائـى  عمليـات  ختم چگونگى و رهن مورد مازاد بازداشت اجرائيه، ابالغ نحوه ـ2 تبصره
 و اسـناد  ثبـت  سـازمان  طرف از ماه سه مدت ظرف كه است اى نامه آئين موجب به موارد ساير و رهن از اعراض
  . رسيد خواهد قضائيه قوه رئيس تصويب به و تهيه كشور امالك
 يـده نگرد مختومـه  قـانون  اين تصويب از قبل كه صادره ىها  اجرائيه و تنظيمى اسناد به نسبت قانون اين ـ3 تبصره
  . است جارى نيز است

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنى روز دوشنبه مورخ بيست و نهم بهمـن مـاه يكهـزار و سيـصد و       
 . به تأييد شوراى نگهبان رسيد8/12/1386هشتاد و شش مجلس شوراى اسالمى تصويب و در تاريخ 
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   ذمه سند ـ ب
 فعـل  بـه  تعهـد  با جنس پرداخت با نقد وجه پرداخت به مديون تعهد از حاكى سند
 اسـترداد  حـق  بـا  معامالت به مربوط اسناد مقابل معنى در ثبتى اصطالحات در كه معين
  . رود مي بكار
  وثيقه سند ـ ج

 بـه  كـه  كند شرط بيع يا استرداد حق با معامله يا رهن عقد بر داللت كه است سندى
 را خـود  غيرمنقول يا منقول مال عين) نه يا باشد مديون اينكه از اعم(شخص آن موجب
  .ديگر عمل اي باشد طلب رد عمل، آن خواه دهد، قرار عملى انجام وثيقه
  اجرا دستور -چ

 حسب كه) چك مانند رسمى سند حكم  در يا و(رسمى سند اجراى به دستور يعنى
  . شود مى صادر سند كننده تنظيم سردفتر يا ثبت صالح مراجع توسط مورد
  اجرايى انتقال سند ـ ح
 بـستانكار  يـا  مزايـده  برنـده  به رسمى سند موجب به مزايده مورد مال مزايده از بعد
  .مىنامند اجرايى انتقال سند را سند آن شود، مى منتقل
   بازداشت ـ خ

  . سند مفاد اجراى جهت اموال كردن توقيف
   حافظ دـ

 تـا  گذارنـد  امانـت  به او نزد را شده توقيف مال رسمى اسناد اجراء ادارات كه كسى
  . كند نگهدارى و حفظ
  صورتجلسه ذـ

 ثبـت  آن در را عملـى  سـند،  فـاد م اجـراى  جريان در رسمى مقامى كه است سندى
  . كند مى

   رسمى كارشناس رـ
 بـه  خـود  فـن  بـه  مربـوط  مسائل در تواند  مى فنى در بودن خبره مناسب به كه كسى

 داشـته  كـار  ايـن  بـراى  پروانـه  صالح ذى مراجع از و كند اظهارنظر نظر صاحب عنوان
  .باشد

  مازاد ـ س
 مقـدم  بـستانكار  طلب مقدار بر زائد كه است ملكى بهاى مازاد ثبتى اصطالحات در
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 از بعـد  اول بـستانكار  وثيقـه  مورد با بازداشت مورد ملك به نيست معلوم چون و باشد
  .اند ناميده هم احتمالى مازاد را آن باشد، داشته مازادى او طلب پرداخت براى مزايده
  ثالث شخص اعتراض ـ ش

ـ  طـرفين  از كـه  اجرايـى  عمليـات  بـه  نسبت است شخص شكايت  اجرايـى  دهپرون
  .باشد نمى

   رهن از اعراض ـ ص
 او و اسـت  جـائز  مـرتهن  سـوى  از رهـن  عقد زيرا. بگذرد اش وثيقه از مرتهن يعنى

 او وثيقـه  با دين پس. نمايد ساقط را اش وثيقه حق و كند فسخ جانبه يك را آن تواند مى
 اجـراء  تمقـررا  و گـردد  مـى  اى ذمه سند او رهنى سند و شود مى وثيقه  بى دين به مبدل
  . شود مى مترتب براى اى ذمه اسناد

   رهن فك ـ ض
 ابـراء  طريـق  از خواه و دين دادن طريق از خواه رهن، قيد از مرهونه عين كردن آزاد

  . دائن
   سند فسخ ـ ط

 اسـت،  رسانده ثبت به را سند آن كه دفترى در معامله رسمى سند انحالل ثبت يعنى
   .امالك و سنادا ثبت قانون در مقرره تشريفات مطابق
   مزايده ـ ظ

 پيشنهاد به و شده شروع مال ارزيابى مبلغ از كه است مال فروش از خاصى صورت
  . شود مى واگذار قيمت باالترين كننده
   اجرايى نيابت ـ ع

 اداره بـه  اجرايى امور انجام جهت مقررات و قوانين حدود در ثبت اجراى كه نيابتى
  . بدهد دارد قرار آن حوزه در بدهكار اموال يا نمديو اقامتگاه كه ديگر محل ثبت
   نظارت هيأت ـ غ

 دادگـاه  قضات از نفر دو و او مقام قائم يا استان ثبت مديركل از مركب است ىهيأت
 مربـوط  اشتباهات و اختالفات كليه به كه قضائيه قوه رئيس انتخاب به استان تجديدنظر

  . نمايد يم رسيدگى استان قضائى حوزه در ثبتى امور به
   ثبت عالى شوراى ـ ف

 هيـأت  آراء در تجديـدنظر  بـراى  كـه  ثبتى امور در ادارى رسيدگى مرجع عالىترين
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  . گردد مى تشكيل اسناد و امالك شعبه دو از كه نظارت
   الخروج ممنوع ـ ق

 درخواسـت  بـه  وى اموال به دسترسى عدم يا مال معرفى عدم دليل به كه بدهكارى
  . شود مى جلوگيرى كشور از وى خروج از تمقررا وفق بستانكار
   استرداد حق ـ ك

 را وثيقـه  مورد مال بستانكار طلب رد با تواند  مى مديون آن موجب به كه است حقى
  . درآورد خود كامل تصرف تحت
  االجرا حق ـ گ

 پـنج  كـه  گيرد مى رسمى اسناد اجرائيه بابت از دولت كه پول صورت به است حقى
  . راستاج مورد مبلغ درصد
   اظهفالح حق ـ ل

  . گيرد مى تعلق مقررات برابر حافظ به كه است اى الزحمه حق
   اقساطى قبض ـ ن

 تعهـد  مـورد  اقـساط  تعـداد  به اجاره اسناد و اقساطى معامالت در كه است قبوضى
  . شود مى صادر
   سكنى حق ـ م

 حـق  را آن باشـد،  غير به متعلق مسكن در منتفع سكونت بصورت هرگاه انتفاع حق
  . گويند سكنى
 اجرائيه صدور ـ دوم فصل   

  :آيد مي عمل به ذيل مراجع از رسمى اسناد مفاد اجراء درخواست  ـ2 ماده
 امـالك  و منقـول  امـوال  و ديون به نسبت االجراء الزم رسمى اسناد مورد در ـ الف

 اعـم ) مستاجر و موجر روابط قانون مشمول (اجاره و وثيقه مورد امالك نيز و شده ثبت
 كـه  اى دفترخانـه  از باشـد  ثبت جريان در يا شده ثبت اجاره و وثيقه مورد ملك اينكه از

 امـالك  دفتـر  در ثبـت  كـه  امالكى به راجع اسناد ساير مورد در. است كرده ثبت را سند
  . كند مراجعه صالحه دادگاه به بايد ذينفع سند مفاد اجراء براى است نشده
 بايـد  مورد اين در و محل ثبت از اقساطى قبوض موضوع مال يا وجه مورد در ـ ب
 داده محـل  ثبت به تقاضانامه پيوست سند و اقساطى قبوض شده گواهى تصوير و اصل
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  . شود مى داده اجراء به اقساطى قبوض اجراى تقاضانامه تهران در شود، 
 نـسبت  شده رجوع و طالق و ازدواج ثبت ضمن كه تعهداتى و مهريه مورد در ـ ج

 كـرده  تنظيم را سند كه دفترى از) غيرمنقول استثناى به(تعهدات ساير و  منقول الامو به
 اسـناد  دفتـر  از است رسيده ثبت به امالك دفتر در كه غيرمنقول اموال به نسبت و است
  . سند كننده تنظيم رسمى
 اجـاره  مـورد  تخليه اقساطى قبوض وجه وصول عدم بعلت موجر كه مواردى در دـ

  . نمايد مراجعه سند كننده تنظيم رسمى اسناد دفتر به دباي بخواهد را
  :باشد زير نكات شامل بايد و شود مى تنظيم مخصوص فرم طبق تقاضانامه ـ3 ماده

 كـد  تولـد،  تاريخ پدر، نام آن، صدور محل شناسنامه، شماره خانوادگى، نام و نام ـ1
 دفتـر  شـماره  و وا قـانونى  نماينده يا اجرائيه كننده درخواست اقامت محل ملى،
  . است گرديده صادر اقساطى قبوض يا و شده ثبت آن در سند كه اى خانه

 ملـى،  كد تولد، تاريخ پدر، نام صدور، محل شناسنامه، شماره خانوادگى، نام نام، ـ2
 هرگـاه . او ورثـه  مشخصات و نام متعهد، فوت صورت در و متعهد اقامت محل
 نماينـده  مشخـصات  و نـام  بايـد  اشـد ب داشـته  وجود غايب يا محجور ورثه بين

 قـانونى  نماينده مشخصات و نام بايد باشد داشته وجود غايب يا محجور قانونى
 ورثـه  اسـت  موظف او قانونى نماينده يا متعهدله و گردد معين غايب با محجور
 نيـست،  وراثـت  حصر گواهى تسليم به احتياجى مورد اين در و معرفى را متعهد

 نخواهد تكليفى ثبت اجراى و دفترخانه ورثه، معرفى از متعهدله عجز صورت در
  . داشت

 مـورد  اجـراء  چگـونگى  بـه  راجـع  اگر. است شده تقاضا آن اجراء كه موضوعى ـ3
  .كند قيد بايد دارد توضيحى درخواست

 حـق  قانونـĤ  كه مراجعى و بانكها مورد در تاديه تأخير خسارت مطالبه به تصريح ـ4
  . دارند را آن دريافت

  . اجرائيه صدور درخواست مستند تاريخ و شماره ـ5
 ساير يا قيم يا ولى يا شركت مدير با وكيل طرف از اجراء درخواست هرگاه ـ تبصره
 محـرز  را متقاضـى  سمت كه مداركى بايد باشد آمده عمل به متعهدله قانونى نمايندگان

 قـانون  226 ماده به جهتو با باشد متعهدله با تعهد انجام اختيار اگر و شود پيوست بدارد
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 پيوسـت  آمـده  عمـل  بـه  مطالبـه  آن طى كه نيز را رسمى اظهارنامه يا اخطار بايد مدنى
  . كند نامه درخواست
 را ذيل نكات دفترخانه از اجرائيه صدور تقاضانامه در بايد وثيقه با بستانكار ـ4 ماده
  :بنويسد

   طلب اصل ميزان ـ1
   سود ميزان ـ2
  . باشد كرده پرداخت سند شرط طبق اربستانك كه بيمه حق ـ3
 بعـد  بـه  مزبـور  تاريخ از و اجرائيه درخواست روز تا تاديه تأخير خسارت ميزان ـ4
  . مربوطه مقررات طبق

 مـورد  در (متعهدلـه  و متعهـد  فيمـابين  تاديه تاخير خسارت و سود محاسبه ـ تبصره
 انجـام  اجرائيـه  صـدور  ريختـا  تا) دارند را آنها دريافت حق قانونĤ كه مراجعى و بانكها
  . است مربوطه ثبت اداره با آن از بعد و شود مى

 بـراى  صـالحيت  اينكـه  و كننـده  درخواسـت  هويت احراز از پس سردفتر ـ5 ماده
 بـا  سـاعت  24 ظـرف  ويژه برگهاى در را سند رونوشت دارد اجرائيه صدور درخواست

 بـه  متعلـق  وثيقه يا باشد ددمتع اگر و باشد نفر يك متعهد اگر (نسخه سه در خوانا خط
 تهيـه ) شـود  مـى  اضافه نسخه دو وثيقه صاحب و متعهدين از يك هر براى نباشد متعهد
 كـه  صورتى در (نوشته آن مخصوص محل در و شود اجرا بايد كه را موضوعى و كرده
 را اجرائيه برگهاى تقاضا وصول تاريخ از ساعت 48 ظرف) نباشد اشكالى آن صدور در

 اجـراء  مـسئول  نـزد  اجـراء  بـراى  و رسـانيده ) شـود  اجـراء  (ويـژه  مهر به و كرده امضا
  . شود مى آغاز بالفاصله اجرايى عمليات كند،  مىدريافت رسيد و فرستد مي

  ).نمايد كامپيوترى تايپ كامل بطور را سند مفاد اجرائيه برگهاى در تواند مىسردفتر(
 صـدور  از بايـد  شـود  روبرو كالىاش با اجرائيه صدور در سردفتر هرگاه ـ اول تبصره

 نمايـد  تكليف كسب و استعالم محل ثبت از اشكال صريح طرح وبا كرده خوددارى آن
 مواجـه  اشكال با هم محل ثبت هرگاه و كند راهنمايى را او است مكلف مذكور اداره و

  . نمود خواهد تكليف كسب مربوطه استان ثبت از شود
 سـند  در كـه  كرد صادر توان مى تعهداتى به سبتن فقط را اجرائيه ورقه ـ دوم تبصره

  . باشد شده قيد منجزاً
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 ايـن  مـدلول  نيـز  اسـت  ثبت اداره اجرائيه صدور مرجع كه مواردى در ـ سوم تبصره
  . شود مى رعايت فوق مذكور ىها  هتبصر و ماده

 صـادر  اضـافه  دفترخانـه  از اجرائيـه  نـسخه  يـك  امالك معامالت به نسبت ـ6 ماده
 مكلـف  محـل  ثبـت  و گـردد  مى ارسال محل ثبت به اجراء مسئول وسيله به كه شود مى

 و دهد اطالع اجراء به را آن مشخصات و حدود و ملك ثبتى وضع روز سه ظرف است
  . شود نمى اقدامى اجرائيه ابالغ جز اطالع اين وصول تا

 پرداخـت  را خـود  مـورث  دين اجرائيه صدور از قبل ورثه از احدى هرگاه ـ7 ماده
 بـه  نـسبت  وراث ساير عليه تواند  مى كار طلب مقام قائم عنوان به كننده پرداخت مايد،ن

  . نمايد اجرائيه صدور به مبادرت آنان االرث سهم
 سـند  نـوع  هـر  اجرائيـه  صـدور  موقـع  در مكلفنـد  نيـز  رسمى اسناد دفاتر ـ8 ماده

 امـضاء  و قيـد  تـاريخ  ذكـر  بـا  مربوطه ثبت مالحظات در را اجرائيه صدور االجراء الزم
  . نمايند

 گواهينامه ارائه با تواند  مىورثه از يك هر كند، فوت متعهدله كه صورتى در ـ9 ماده
 اجرائيـه  تعقيـب  بـا  صـدور  درخواسـت  و كرده اثبات را خود وراثت شناسنامه و فوت
 مـورد  مـال  يـا  وجه اجرائيه اجراء از پس ولى بكند خود االرث سهم در را خود مورث
 حـصر  گـواهى  ارائـه  بـه  موكـول  ورثه به آن تسليم و شود مى سپرده ثبت رهادا به تعهد

  . بود خواهد مالياتى حساب مفاصا و وراثت
 منتقـل  يـا  اصـلى  بدهكار از اعم (استرداد حق دارنده هرگاه وثيقه اسناد در ـ10 ماده

 قحـ  بستانكار رضاى جلب با اسناد مدت انقضاء تاريخ ذكر و بستانكار حق قيد با) اليه
  . گردد تعقيب و صادر اليه منتقل آخرين عليه بايد اجرائيه كند واگذار را خود استرداد
 و ابـالغ  او بـه  و صـادر  متعهـد  ورشكـستگى  اعـالم  از قبل اجرائيه هرگاه ـ11 ماده
 قطعـي  حكـم  ايـن  و فسخ ورشكستگى بدوى حكم و باشد شده انجام اجرايى اقدامات

  . نيست قبلى شده انجام نونىقا عمليات ديتجد به نيازى شود، مى
  .شد نخواهد صادر اجرائيه اقساطى قبوض شدن گم ادعاى با  ـ12 ماده
 دفتـر  در وصـول  تـاريخ  ترتيب به را واصله ىها    هاجرائي بايد ثبت اجراى  ـ13 ماده

  . كند ثبت مخصوص
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 ابالغ ـ سوم فصل   

 در را آن بايـد  نامه نآيي اين 13 ماده رعايت با اجرائيه وصول از پس اجراء ـ14 ماده
 ثبتـى  حـوزه  محل مقيم متعهد صورتيكه در و تنظيم آن براى پرونده و وارد الزمه دفاتر
 مـامور  بـه  ابـالغ  جهـت  و نوشـته  آن در را ابالغ مامور نام. باشند اجرائيه صدور مرجع
  . كند تسليم
 بـت ث بـه  ساعت 24 ظرف در اجرايى برگهاى باشد ديگر ثبتى حوزه مقيم متعهد اگر
 اداره در ابـالغ  مامور نبودن صورت در شود، مى ارسال است آنجا مقيم متعهد كه محلى
 در مقيمـين  مـورد  در و گـردد  مـى  ارسـال  ابـالغ  جهـت  محل) انتظامى نيروى (به ثبت

 به ثبت سازمان رسمى اسناد اجراى هماهنگى و نظارت دفتر وسيله به بيگانه كشورهاى
  . نمايند ابالغ مقررات طبق كه شود مى ارسال امورخارجه وزارت

ـ   از مربوطه اوراق ساير و اخطاريه اجرائيه ابالغ امر در تواند  مىثبت سازمان تبصره 
 مقـررات  برابـر  داد قـرار  عقـد  طريق از غيردولتى ىها  شركت يا پست شركت مامورين
  . نمايد استفاده
 اجرائيـه  اقاور دريافـت  زمان از ساعت 48 طرف است مكلف اجرا مامور ـ15 ماده

 تمـام  بـا  تـاريخ  ذكـر  بـا  ديگـر  نسخه در و تسليم متعهد شخص به را آن از نسخه يك
 را مراتـب  مـامور  كنـد  امتناع اجرائيه امضاء يا رؤيت از متعهد اگر. بگيرد رسيد حروف
 از يكـى  به باشد نداشته حضور اقامتگاه در متعهد اگر كرد خواهد گواهى كتباً و شخصاً
 بـرگ  اهميـت  تميـز  بـراى  او ظاهرى سن و ساكن محل آن در كه او خادمان يا بستگان
 را بـرگ  كـه  شخـصي  و متعهـد  بـين  اينكه بر مشروط كند؛  مى ابالغ باشد كافى اجرائيه
 انگـشت  اثـر  باشند سواد بى نامبرده اشخاص اگر نباشد، منفعت تعارض دارد مي دريافت

 جهـات  از جهتـى  به هرگاه و شود منعكس اوراق ساير و اجرايى برگ ذيل در بايد آنها
 ايـن  هرگـاه  و نمود خواهد قيد خود مسئوليت با را نكته اين مامور بدهند، رسيد نتوانند

 الـصاق  متعهـد  اقامتگاه به را اجرائيه بايد مامور ندهند رسيد يا نباشند محل در اشخاص
  . بنويسد ديگر نسخه در را مراتب و كند

 در و امـضاء  حـق  دارنده يا شركت مدير به اجرايى اوراق ها  شركت مورد در ـ الف
 مزبـور  اشخاص چنانچه شود مى ابالغ تصفيه مديران يا مدير به  شركت انحالل صورت

 كنـد   مـى  گـواهى  كتباً و شخصاً را مراتب مامور نمايند، امتناع اجرائيه امضاء يا رويت از
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 اقامتگـاه  هب مورد حسب اجرايى اوراق باشند نداشته حضور محل در فوق اشخاص اگر
  . شد خواهد الصاق شركت انحالل آگهى طبق تصفيه مديران يا و مدير نشانى يا شركت
 و دولـت  بـه  وابـسته  ىهـا   سـازمان  و دولتـى  ادارات و هـا     هوزارتخان مورد در ـ ب

 پست وسيله به مستقيماً اجرايى اوراق نهادها، و بنياد و ها  شهردارى و عمومى موسسات
 فرسـتاده  شـهردارى  يـا  موسـسه،  يا سازمان يا اداره يا ارتخانهوز مسئول براى سفارشى

 پـست  بـه  اجرايى اوراق تسليم تاريخ از روز ده گذشت از پس صورت اين در. شود مى
  . است محسوب شده ابالغ اجرائيه مدنى دادرسى آيين در مقرر مواد رعايت با

 يـا  و آن بـه  تهوابـس  ىهـا   سـازمان  يـا  دولتـى  اداره سند متعهد اقامت محل اگر ـ ج
  . شود مى ابالغ مقررات وفق محل همان در اجرائيه باشد شده معين شهردارى

 پـست  وسـيله  اجرائيه برگ يك باشد پستى صندوق متعهد نشانى كه صورتى در دـ
 ده گذشـت  از پس پست به تسليم تاريخ از و شود مى ارسال پستى صندوق به سفارشى

  . شود مى محسوب شده ابالغ اجرائيه روز
 اجرائيـه  ابالغ باشد، شده قيد نيز الكترونيك پست متعهد اقامتگاه كه اسنادى در ـ     ه
 الكترونيـك  پـست  بـه  ارسـال  طريق از نمايند مى استفاده رايانه سيستم از كه اداراتى در

 اجرائيـه  ارسـال  تـاريخ  از سـاعت  48 گذشـت  از پس صورت اين در. گيرد مى صورت
  . شود مى محسوب شده ابالغ
 او به اوراق و ها    هاخطاري ساير يا اجرائيه اوراق كه كسى با نبايد اجرا مامور ـ1بصره  ت
 تـا  نـسبى  يا سببى قرابت. شود مى انجام او عليه و له اجرايى عمليات يا و شود مى ابالغ
 يـا  و منفعـت  تعـارض  مـوردنظر  شـخص  و او مـابين  و داشته دوم طبقه از سوم درجه
  .باشد مطرح مدنى و جزائى دعوى يا و اجرايى پرونده

 ابالغ او به اجرائيه كه را كسى مشخصات و نام بايد ابالغ و اجرا مامورين ـ2تبصره  
 و روز و سـاعت  تعيين با را ابالغ تاريخ و محل و دارد متعهد با سمتى چه اينكه و شده
 در حـروف  باتمـام  و خوانـا  عبـارت  و ثابت جوهر با خود مشخصات نام و سال و ماه

  . كنند امضاء و بنويسند نمود خواهند تسليم اجراء شعب به كه اى هنسخ
 قيـد  سند در وضوح طور به متعاملين اقامتگاه بايستى رسمى اسناد كليه در ـ16 ماده

 را خود اقامتگاه تغيير كه مادام و شده قيد سند در كه است همان متعاملين اقامتگاه. شود
 نـام  ذكـر  بـا  صـحيح  نشانى با اجرا به ابالغ از بلق و دفترخانه به اجرائيه صدور از قبل
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 و كـار  محـل  مغازه، خانه، از اعم اقامت محل شهردارى پالك شماره و كوچه و خيابان
 ــ  اجرائيـه  برگهـاى  كليـه  ندهنـد  اطـالع  كـرد،  ابـالغ  آنجا به را اجرائيه بتوان كه غيره

 بـه  توانـد   نمى متعهد و شود مى ابالغ شده قيد سند در كه محلى به اجرايى ىها    هاخطاري
 از پـس  مكلفنـد  طـالق  و ازدواج و رسـمى  اسـناد  دفاتر. گردد متعذر اطالع، عدم عذر

 اطـالع  او بـه  سفارشـى  پست طريق از متعهد نشانى آخرين به را مراتب اجرائيه صدور
 جهـت  مـدارك  سـاير  بـا  سفارشـى  پـست  قبوض ضميمه به را اجرائيه برگهاى و دهند

 رسـيد  اخـذ  قبـال  در محـل  ثبـت  به اجرايى عمليات  و اجرائيه غابال و پرونده تشكيل
  . دهند تحويل
 اقامتگـاه  عنـوان  بـه  كـه  محلى در را خود اقامت دليل است مكلف متعهد ـ17 ماده
 بـه . كنـد  دريافـت  رسـيد  و تـسليم  اجـراء  يـا  دفترخانـه  به نمايد مي معرفى خود جديد

 داشـته  اقامتگـاه  تغييـر  بر داللت كه مىرس سند قبيل از كتبى دليل به متكى كه اظهاراتى
 سياسـى  مـامورين  يا كنسولگرى و كشور داخل در محل انتظامى نيروى گواهى يا باشد
  . شد نخواهد داده اثر ترتيب نباشد، كشور از خارج در ايران

 گرديـده  تعيـين  كه محلى يا نشده تعيين سند در متعهد اقامت محل هرگاه ـ18 ماده
 نـشود  شـناخته  اساسـاً  و رفتـه  بـين  از مزبـور  محل جهاتى به يا و دنباش واقع با موافق
 در اگر و محل كثيراالنتشار ىها    هروزنام از يكى در ساعت 24 ظرف اخطاريه يا اجرائيه
 آگهـى  مرتبـه  يـك  فقط محل ترين نزديك كثيراالنتشار روزنامه در نباشد، روزنامه محل

 آگهـى  انتـشار  از پـس  روز ده ظرف هك شود تصريح بايد مزبور آگهى در و شد خواهد
 نمايـد  معرفـى  را متعهد متعهدله، كه صورتى در و يافت خواهد جريان اجرايى عمليات
  . شد خواهد واقعى ابالغ مقررات طبق اجرائيه
 اجرائيه صدور درخواست و شود فوت اجرائيه صدور از قبل متعهد هرگاه ـ19 ماده

 در. گـردد  مـى  واقعـى  ابـالغ  آنـان  بـه  مورث تگاهاقام در اجرائيه آيد عمل به ورثه عليه
 بـه  كـه  كـسى  يـا  نگردد ميسر آنان از يك هر به مزبور محل در واقعى ابالغ كه صورتى

 نيـز  متعهدله و ندارد اعالم را خود اقامتگاه نگرديده ممكن او به واقعى ابالغ مزبور نحو
 بـا  اجرائيـه  ابـالغ  نمايد تعيين گردد ميسر واقعى ابالغ كه ترتيبى به را او اقامتگاه نتواند
  . آيد مي عمل به جرايد در درج وسيله الذكر فوق 18 ماده رعايت

ـ   طـرز  كنـد  فوت ابالغ از قبل و اجرائيه صدور از پس متعهد كه صورتى در تبصره 
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  . بود خواهد مزبور ترتيب به ورثه به ابالغ
 حسب اجرايى عمليات ساير و اجرائيه باشد محجور يا صغير متعهد هرگاه ـ20 ماده

  .شود مى ابالغ او قيم يا ولى به مورد
 اجراء ترتيب ـ چهارم فصل   

 اجـراء  موقع به را آن مفاد روز ده ظرف بايد متعهد اجرائيه ابالغ تاريخ از  ـ21 ماده
 را سـند  اجـراى  كـه  كند معرفى مالى يا بدهد خود دين پرداخت براى ترتيبى يا بگذارد
  . گرداند ميسر

 جـامع  صـورت  مدت همان ظرف بايد نداند اجرائيه مفاد اجراى به قادر را دخو اگر
 كـه  بدهكارى. كند اعالم صريحاً ندارد مالى اگر و بدهد اجراء مسئول به را خود دارائى

 از مـتمكن  كـه  موقـع  هر است مكلف نبوده خود دين پرداخت به قادر مذكور مدت در
  . بپردازد را نآ گردد خود بدهى از قسمتى يا تمام پرداخت

ـ   بـه  مـديون  از مـالى  وقـت  هـر  بستانكار كه شود نمى مانع ماده اين مقررات تبصره 
  . كند اقدام خود طلب استيفاى و اجرائيه تعقيب به آيد دست

 و بـوده  دين با متناسب بايد شود مى معرفى بازداشت براى كه مالى قيمت  ـ22 ماده
  . باشد محرز جهت هر از االاجراء الزم موضوع استيفاى جهت آن بودن بالمانع نيز

 نـدارد  اشـكال  متعهدلـه  قبول صورت در متعهد طرف از مطالبات معرفى  ـ23 ماده
  . باشد مؤجل مطالبات كه چند هر

 ايـن  در. كنـد   معرفـى  اجرائيـه  اجـراء  بـراى  را خـود  مال تواند  مى ثالث  ـ24 ماده
  . ندارد انصراف حق كننده معرفى اجراء طرف از بازداشت از پس صورت

 داللـت  صـورت  در مالـك  جانـب  از وكالتـاً  سند مديون توسط به ثالث مال معرفى
 مـال،  بازداشـت  از پـس  صـورت  اين در ندارد، منعى امر اين بر رسمى وكالتنامه صريح
  . بنمايد را بازداشت مورد مال استرداد تقاضاى ندارد حق موكل

 ديگر اموال بازداشت تقاضاى از مانع ثالث يا بدهكار طرف از مال معرفى ـ25 ماده
 ايـن  در باشـد،  آسـانتر  آن فروش اينكه به مشروط بود نخواهد متعهدله طرف از مديون
 بازداشت رفع است شده بازداشت قبالً كه اموالى از آن معادل بازداشت، از پس صورت

 مزايـده  ىآگه انتشار از قبل تا مرتبه يك براى فقط متعهدله طرف از تقاضا اين شود، مى
  . شد خواهد پذيرفته
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 ديگر مال به را آن توان نمى باشد فروش قابل آسانى به مال كه صورتى در ـ26 ماده
  . ذينفع رضاى به مگر كرد تبديل

 نامـه  آيـين  ايـن  21 مـاده  در مذكور مدت انقضاء از قبل تواند  مى متعهدله ـ27 ماده
 از پس بالفاصله اجراء صورت اين در بكند متعهد اموال از را خود طلب تأمين تقاضاى

  . كند  مىبازداشت متعهد اموال از را االجراء الزم موضوع معادل اجرائيه ابالغ
 از پـس  روز ده تـا  و باشـد  شـده  صـادر  منقول عين تسليم بر اجرائيه اگر ـ28 ماده

 كـه  صـورتى  در(را آن منـافع  و مزبـور  عـين  اجراء مامور نكند تسليم را آن متعهد ابالغ
 گرفت خواهد رسيد قبض كرده تسليم متعهدله به) باشد شده صادر نيز منافع بر ائيهاجر
 مالكيـت  دعوى آن منافع يا عين به نسبت متصرف و بوده غير تصرف در مال اينكه مگر
 دادگـاه  بـه  توانـد   مى متعهدله و شود نمى آن متعرض اجرا مامور صورت اين در كه كند

  .كند مراجعه
 بـه  نسبت منصرف و باشد شده صادر شده ثبت غيرمنقول مال يمتسل بر اجرائيه اگر
 سند بر مقدم آن تاريخ كه (مالك از صادر رسمى سند يا دادگاه حكم استناد به آن منافع

 سـند  يا حكم به مستند تصرفات و حقوق رعايت با مال كند حق دعوى) باشد متعهدله
 بـه  توانـد   مـى  باشد معترض هك صورتى در متعهدله شود مى داده متعهدله تحويل رسمى
  . كند مراجعه دادگاه

 يـا  نباشـد  دسترسى آن به و بوده منقول معين عين اجرائيه موضوع هرگاه ـ29 ماده
 يافـت  خـارج  در آن مثـل  يـا  ورزد امتنـاع  تعهد انجام از متعهد و بوده ذمه در كلى مال

 محـل  ثبـت  رئيس ردمو اين در بخواهد را تعهد اجراء روز بهاى تواند  مى متعهدله نشود
 اينكـه  مگـر  گرفت، خواهد متعهد از و تعيين رسمى كارشناسى وسيله به را مزبور بهاى
  . شود مى عمل آن طبق كه باشد شده مقرر طرفين بين ديگرى ترتيب سند در

 ثبـت  رئيس شود، مى ارجاع ديگر حوزه به اى حوزه از كه اجرائيه برگهاى ـ30 ماده
  . كند اقدام نامه آيين اين مقررات طبق است مكلف محل

 ثبت شود، مى داده نامه آيين اين 30 ماده طبق اجرايى نيابت كه مورد هر در ـ31 ماده
 اجرايـى  عمليات نبايد نشده مطلع اليه مرجوع ثبت اقدام نتيجه از كه مادام دهنده نيابت

 از را مالى متعهدله اگر ولى باشد نيابت مورد اقدامات مترصد بايد و كند تعقيب خود را
 ثبـت  توسط نيابت موضوع كه شود احراز دهنده نيابت ثبت براى و نمايد معرفى متعهد
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 ايـن  در و نـدارد  قـانونى  اشـكال  شـده  معرفـى  مـال  توقيف نگرديده انجام اليه مرجوع
 ايـن  از اقدامى ديگر تا داد خواهد اطالع بالفاصله را مراتب اليه مرجوع ثبت به صورت
   .نياورد عمل به جهت

 يـا  تـصفيه  مـدير  يـا  تصفيه اداره از اجرايى نيابت توانند نمى ثبت ادارات ـ32 ماده
 و مقررات حدود در مذكور مراجع ولى بپذيرند دادگاه احكام اجراى و دارائى اجرائيات
 سـپردههاى  دريافـت  و مطالبـات  و امـالك  توقيـف  توانند مى خود صالحيت و وظايف

  . بخواهند تثب ادارات از را متعهد و ورشكسته
 آن عهـده  از بايـد  كنـد،  مـي  ضمانت متعهد، بدهي از اجرا در كه شخصي ـ33 ماده

 برابـر  له متعهد درخواست به را ضمانت مورد اجرا، مسئول خودداري صورت در برآيد
  .كرد خواهد استيفاء مقررات
 يـا  قنـات،  بنـا،  تعميـر  قبيـل  از تعهـدى  انجام براى اجرائيه كه موردى در ـ34 ماده
 از پـس  متعهـد  و شده صادر آن، امثال و اشجار غرس يا جديد بناى يا ساختمان تكميل
 پرداخت يا تعهد انجام به الزام را متعهد ثبت اداره ننمايد، آن انجام به اقدام اجرائيه ابالغ
 اطـالع  با تواند  مى متعهدله نكند اقدام متعهد اگر نمايد، مي آن انجام براى الزم ىها    ههزين
 تعيـين  يـا  تعهـد  انجـام  كيفيت اگر و دهد انجام را مزبور تعهد خود هزينه به ثبت اداره
 براى رسمى كارشناس نفر يك ثبت اداره باشد، كارشناس نظر به محتاج آن هزينه ميزان
 بـه  كارشـناس  الزحمـه  حـق  و كرد، خواهد تعيين آن هزينه يا تعهد انجام كيفيت تعيين
 و گـردد  مـى  دريافـت  ثبـت  اجـراى  توسـط  متعهدله ازاه    ههزين ساير جزء مناسبى ميزان

  . نمايد دريافت و مطالبه ثبت اجراى توسط متعهد  از راها  ههزين كليه دارد حق متعهدله
 ماليـات  به راجع را شهردارى و دارائى اداره قبوض متعهد كه مواردى در ـ35 ماده

 متعهدلـه  بـانكى  سابحـ  به بدهى تاديه از حاكى كه بانكى فيش يا و قانونى عوارض و
 بايـد  اجـرا  يـا  ثبت اداره دهد ارائه باشد او برائت بر مشعر كه را دادگاه حكم يا و باشد
 آن يهتأييد بانكى فيش مورد در و كند اجراء را حكم مفاد و محسوب را پرداختى وجوه

  . بخواهد بانك از را
 مطالبـه  باشد شده نمعي التزام وجه تعهد، انجام تاخير براى سند در هرگاه ـ36 ماده

 تعهـد  انجـام  عدم براى التزام وجه اگر ولى باشد نمى تعهد اجراء مطالبه مانع التزام وجه
  . كند مطالبه را دو آن از يكى تواند  مىفقط متعهدله باشد شده مقرر



  

  
   739 ) ها نامه ها و تصويب نامه نـ آيي2(قوانين و مقررات مرتبط :                                                     بخش دوم

  

 

 مرحلـه  تـا  اجرايى اقدامات تمام در دخالت صورت در وكيل الوكاله حق ـ37 ماده
 اصـالحى  نامـه  آيين در مطرح ميزان تا حداكثر و طرفين بين دهمنعق قرارداد طبق وصول
 اسـناد  مـورد  در و اسـت  وصـول  و مطالبه قابل ذينفع تقاضاى صورت در وكالت قانون
  . بود خواهد نيز الوكاله حق جوابگوى وثيقه مورد همان وثيقه

 صـدور  از مـانع  اصـل  از قـسمتى  يـا  خـسارت  به نسبت مديون ذمه اراء ـ38 ماده
 شـركت  عـدم  صـورت  در و بـود  نخواهـد  وثيقه مورد تمام مزايده و ارزيابى و ئيهاجرا

 بـه  يا مسترد مديون به شده ابراء مبلغ دائن، به وثيقه مورد واگذارى و مزايده در خريدار
  . گردد مى توديع ثبت سپرده حساب
 ،باشد شده توقيف ثبت اجراى وسيله مطالباتى مقابل در كه مالى مورد در ـ39 ماده
 كنندگان بازداشت قانونى ىها    ههزين و ديون تمام تواند  مى مازاد كننده بازداشت بستانكار

 حقوق استيفاى و مال توقيف تقاضاى و توديع ثبت صندوق در را دولتى حقوق و مقدم
 قسمتى يا كل بابت مال و نموده اثر رفع توقيفها از صورت اين در. بنمايد آن از را خود
 فـروش  بـه  مزايـده  طريق از و توقيف بالفاصله شده توديع وجوه وعمجم و او طلب از
  . رسد مي

ـ   شـود،  مـى  واگـذار  بـستانكار  به مزايده مورد كه اجرايى ىها  هپروند كليه در تبصره 
 مورد حسب مال تحويل يا اجرايى انتقال سند امضاء و تنظيم از قبل تا تواند  مى  بدهكار
  . نمايد خود بدهى پرداخت به اقدام

 مزايـده  حـق  و االجـرا  حق الحافظه، حق كارشناس، دستمزد آگهى، هزينه ـ40 ماده
 و باشـد  مـى  متعهـد  بعهـده  قانونى ىها    ههزين ساير و غيرمنقول و منقول اموال به نسبت
  .شود مى وصول طلب اصل مانند
 پرداخـت  آنرا بايد متعهدله كرد وصول متعهد از راها    ههزين اين نتوان كه مورد هر در
 وصول اجرائيه همان بموجب طلب، وصول يا مال فروش از پس اين صورت  در. نمايد

  . شود داده متعهدله به و
 منقول اموال بازداشت ـ پنجم فصل   

 با اجرا مامور و گيرد مى صورت متعهدله تقاضاى به متعهد اموال بازداشت ـ41 ماده
 معرفـى  يـا  و انتظامى وىنير مامور حضور با لزوم صورت در و دادستان نماينده حضور
 يـا  متعهـد  نبـودن  حاضـر  و نمايـد  مـي  متعهد به متعلق اموال بازداشت به اقدام متعهدله
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 مـال  بازداشـت  مـانع  اسـت  آن  در مال كه محلى بودن بسته نيز و خادمينش و بستگان
  . نيست

 و باشـد  داشـته  ارزش ريال ميليون سى تا متفرعات و دين كه صورتى در ـ42 ماده
 نداشته ارزش اجرا مامور تشخيص به مزبور مبلغ از بيش الظاهر حسب شده رفىمع مال

 اين صـورت  غيـر  در. كـرد  خواهـد  بازداشت مديون اموال از كارشناس نظر بدون باشد،
 از و كـرد  خواهـد  جلـب  را رسمى كارشناس نظر اموال بازداشت موقع در اجراء مامور
 مـورد  مـال  اگـر  كنـد   مـى  بازداشـت  اضـافه  عشر دو تا يك و طلب معادل متعهد اموال

  . شود مى بازداشت آن تمام باشد فوق مذكور ميزان از بيش و تجزيه غيرقابل بازداشت
ـ   اسـتفاده  محلى خبره از نمايد تعيين را مال ارزش نتواند اجرا مامور چنانچه تبصره 

  . شود مى
 شـود  مى بازداشت هست كه جايى همان در شود بازداشت بايد كه اموالى ـ43 ماده

 بـه  شده بازداشت مال بايد حال هر در. گردد مى نقل محفوظى جاى به لزوم صورت در
 مامور با او انتخاب حافظ انتخاب در متعهدله توافق عدم صورت در شود، سپرده حافظ
  . است اجراء

 اعتراض به كند  مى دريافت حافظ عنوان به را شده بازداشت مال كه كسى ـ44 ماده
 نخواهـد  داده اثر ترتيب ثبت ادارات در حافظ عنوان به مال قبول از پس بازداشت به او

  . شد 
 مال نقل بدون المقدور حتى و باشد داشته دارائي امكان قدر به بايد حافظ ـ45 ماده

  . بكند را مال حفاظت تعهد ديگر جاى به بازداشت مورد
ـ   راجع ديگر شرايط و امانت شرايط واجد حافظ انتخاب در اگر اجراء مامور تبصره 

  . بود خواهد مسئول متضامناً حافظ با كند، تقصير امين به
 به را شده بازداشت اموال طرفين كتبى تراضى بدون تواند  نمى اجرا مامور ـ46 ماده
  :بسپارد زير اشخاص
  . دوم طبقه از سوم درجه تا خود اقرباى و اقوام به الفـ
 قرابـت  متعهدله يا و متعهد با كه اشخاصى به و آنان همسر و متعهد و له معهد به بـ
 اينكـه  مگـر  آنـان  خدمـه  يا مخدوم به و دارند دوم طبقه از سوم درجه تا سببى يا نسبى

  . نشود پيدا شده بازداشت اموال حفظ براى ديگرى شخص
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 حـافظ  بـه  را شده بازداشت اموال صورتمجلس از نسخه يك اجرا مامور ـ47 ماده
 يـك  متعهدلـه  يـا  متعهد تقاضاى به اجرا مامور. گيرد مى يدرس صورتمجلس ذيل و داده

  . دهد مي آنان به را اموال صورتمجلس از نسخه
 بـا  متناسب را) غيره و محل كرايه از اعم (الحفاظه حق مطالبه حق حافظ ـ48 ماده
 اگـر  و باشـد  مـى  محـل  ثبت رئيس با تناسب تشخيص. دارد بازداشت مورد مال ارزش
 عهـده  بـه  الحفاظـه  حـق  پرداخـت  شود احراز ثالث شخص به اظتحف مورد مال تعلق

 استفاده رسمى كارشناس نظر از توان مى الحفاظه حق تعيين مورد در. است كننده معرفى
  . كرد

 و ورزد امتناع آن دريافت از مال صاحب و يابد پايان اجرايى عمليات اگر ـ49 ماده
 طريـق  از محـل  ثبـت  رئـيس  اشـد، نب حفاظت ادامه به راضى هم حافظ و نكند مراجعه
 رسـانيده  فروش به كند، پيدا خريدار كه مبلغى هر به و نموده آن فروش به اقدام مزايده

 پرداخـت  الحفاظـه  حـق  محـل  آن از و واريـز  آن مالـك  بنام ثبت صندوق در را ثمن و
  . شود ابالغ مال صاحب به اخطارى طى مزايده از قبل بايستى موضوع اين شود مى

 بدهـد،  تحويل را آن بايد ثبت اداره طرف از مال مطالبه صورت در حافظ ـ50 ماده
 ثبـت  اداره و اسـت  اصـلى  مـديون  حكـم  در و است ضامن تقصير يا امتناع صورت در

 ضـرورت  صورت در و كرد خواهد استيفاء حافظ دارائى از را شده بازداشت مال معادل
  . باشد مى ثبت رئيس نظر به حافظ تغيير

 و حفـظ  را آن بايـد  حـافظ  باشـد،  داشـته  منافع شده بازداشت مال رگاهه ـ51 ماده
 اداره از اذن كـسب  از قبـل  فورى هزينه مستلزم حفاظت هرگاه. بدهد هم را آن حساب

 كند احتساب ثبت اداره به مدارك تسليم با و داده خود مال از تواند  مى حافظ باشد ثبت
 محـل  از منـافع  داشـتن  صـورت  در ااجـر  مـسئول  تأييد و اطالع و خود تشخيص به يا

  . كند مابقى نگهدارى صرف را حفاظت مورد مال از قسمتى اين صورت غير در موجود
 و نماينـد  بازداشـت  را متعهـد  مـال  از قـسمتى  بخواهنـد  كـه  صورتى در ـ52 ماده
 مشخصات كليه قيد با جامعى صورت اموال بقيه از بايد باشند غايب او بستگان متعهديا
 در متعهـد  ديگـر  امـوال  كـه  محلـى  از را شده بازداشت مال بخواهند اگر نيز و برداشته
 متعهـد  امـوال  ساير حفاظت براى را معتبرى شخص متعهدله بايد كنند، خارج آنجاست

  . كند معرفى اجراء به
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  . است جايز منافع بازداشت ـ53 ماده
ـ  لكن است جايز سرقفلى به نسبت مديون حقوق بازداشت ـ54 ماده  بـه  آن دهمزاي
 سـرقفلى  يـا  منـافع  بازداشت صورت در نيست جايز ثالث اشخاص منافع رعايت لحاظ
 رسمى اسناد دفاتر به آن ابالغ و بازداشتى دفاتر در ثبت جهت محل ثبت اداره به مراتب
  . گردد مى اعالم مربوط

 كـه  نيـست  اين از مانع منافع و سرقفلى به نسبت مديون حقوق بازداشت ـ55 ماده
 صـورت  ايـن  در گـردد  بازداشت ذينفع تقاضاى به شود يافت متعهد از ديگرى مال اگر

 خواهـد  بازداشـت  رفـع  حقوق از باشد بستانكار طلب معادل شده بازداشت مال هرگاه
  . شد

 او نفـع  بـه  آنكـه  كنـد  صـادر  اجرائيـه  نفر يك عليه بستانكار چند هرگاه ـ56 ماده
 بازداشـت  مـورد  از طلب وصول به سبتن است گرفته صورت مقدم تاريخ در بازداشت

  . دارد تقدم حق
ـ   يـك  در بـستانكاران  و باشـد  شده صادر متعهد عليه متعدد ىها  هاجرائي اگر تبصره 

 بازداشـت  مـورد  مال بازداشت از پس بنمايند، را متعهد اموال بازداشت درخواست روز
  . شود مى قسمت آنان طلب نسبت به بستانكاران بين

 و نامـه   آيـين  ايـن  56 مـاده  در مـذكور  ترتيب برخالف خصوصى دادقرار ـ57 ماده
  . ندارد اعتبار ثالث به نسبت آن تبصره

 ثبـت  از متعـدد  ىهـا     هاجرائيـ  كه كند  نمى تفاوتى مذكور 56 ماده مورد در ـ58 ماده
 مـال  توقيـف  حق كه قانونى مراجع ساير از يا و ثبت و دادگاه اجراء يا باشد شده صادر
  . ارندد را مديون

 آن بازداشـت  باشد داشته وثيقه يا طلب ثالثى از اى، ذمه سند مديون هرگاه ـ59 ماده
 بـا  طلبكـار  مقام قائم كننده بازداشت صورت اين در. است جايز مذكور ثالث نزد طلب
  . كرد خواهد استفاده وثيقه اسناد مقررات طبق وثيقه دارنده حقوق از و شده وثيقه

 رعايـت  بـا  ورثـه  اموال بازداشت متوفى ورثه عليه اى ذمه اداسن اجراى در ـ60 ماده
 رد و باشـد  كـرده  رد را تركـه  وارث اينكه مگر است جايز حسبى امور قانون 336 ماده
  . باشد شده انجام و محرز حسبى امور قانون 250 و 249 مادتين رعايت با تركه

  :شود نمى بازداشت و است دين مستثنيات از زير اشياء و اموال ـ61 ماده
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  . او النفقه واجب اشخاص و متعهد نياز با متناسب مسكن ـ1
 النفقـه  واجب اشخاص و متعهد حوائج رفع براى كه اثاثى و اسباب اشياء، لباس، ـ2

  . است الزم او
  . او عائله و متعهد ماهه سه احتياج قدر به موجود آذوقه ـ3
 و خـود  معاش امرار با متناسب كشاورزان و وران پيشه كسبه، كار ابزار و وسائل ـ4

  . آنان النفقه واجب اشخاص
  . او النفقه واجب اشخاص و متعهد نياز با متناسب نقليه وسيله ـ5
  . باشد مى توقيف غيرقابل خاص، قوانين موجب به كه اشيائى و اموال ساير ـ6

 اءاستثن بدون او از مانده بجا اموال كليه از ديون متعهد، فوت صورت در ـ1تبصره 
  . شود مى استيفاء چيزى،

 با موصوف اشياء و اموال بودن متناسب به نسبت اختالف بروز صورت در ـ2 تبصره
 عرف و متعهد خاص وضعيت به توجه با محل ثبت رئيس الذكر، فوق اشخاص نياز

  .كرد خواهد تصممى اتخاذ نامه آيين اين 169 ماده مطابق محل،
 كـه  دولتى موسسات و ها    هوزارتخان و هرداريهاش به متعلق اموال بازداشت ـ62 ماده
 پرداخت نحوه قانون رعايت با گردد مى منظور كشور كل بودجه در آنها مخارج و درآمد
 راجـع  قـانون  و 15/8/1365 مصوب دولتى اموال توقيف تأمين عدم و دولت به محكوم

 14/2/1361 مـصوب  شـهرداريها  بـه  متعلـق  غيرمنقـول  و منقـول  اموال توقيف منبع به
  . گيرد مى صورت
 آن بـه  نـسبت  منـصرف  و اسـت  غير تصرف در كه منقولى مال بازداشت ـ63 ماده
  . است ممنوع كند،  مىمالكيت ادعاى

 و اسـامى  آن در كـه  شـود  مرتـب  صـورتى  بايـد  امـوال  بازداشت از قبل ـ64 ماده
 دعـد  و وزن و كيـل  لـزوم  صـورت  در و شود نوشته شده بازداشت اشياء كليه توصيف
 در باشــد معــين آنهــا عيــار هرگــاه آالت نقــره و طــال مــورد در و شــود معــين اشــياء

 معـين  آنهـا  اسـامى  و صـفات  و انـدازه  و عـدد  جواهر در و گردد مى قيد صورتمجلس
  . شود مى

 موضـوع  نقاشـى  ىهـا     هپـرد  و تصوير در طبع تاريخ و مصنف و كتاب اسم كتب در
 عدل تعداد التجاره مال نوع در ـ باشد معلوم اگر نقاش اسم و آنها عرض و طول و پرده
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  . شود مى تصريح
 معين مجلس صورت در آنها نوع و اصلى قيمت و عدد قيمتى كاغذهاى و سهام در

  . گردد قيد بايد آنها بودن مستعمل يا نو اشياء ريز صورت در همچنين و شود مى
 بـه  بايـد  تمجلسصور و شود نوشته حروف تمام با بايد وزن و وكيل عدد ـ1 تبصره

  .برسد اجرا مامور مهر و امضاء
 صـورت  آخـر  در آيـد  عمل به اشتباهى و سهو اشياء، ريز صورت در اگر ـ2تبصره  

 نوشـتن  و كـردن  پـاك  و تراشيدن. رسد مي حاضرين و اجراء مامور امضاء به و تصريح
  . است ممنوع سطرها بين

  . شد خواهد يمتنظ چاپى برگهاى روى صورتمجلس المقدور حتى ـ3 تبصره
 ماخـذ  اسـت  بازداشت قابل شده توقيف يا وثيقه مورد مال احتمالى مازاد ـ65 ماده
  :است ذيل  ارقام جمع احتمالى مازاد محاسبه
 ساير و ثبت قانون اصالحى 34 ماده رعايت با تاخير خسارت و سود طلب اصل الفـ
  . مربوطه مقررات
  )حراج حق (مزايده حق بـ
  .االجرا حق ـ چ
  . باشد سند در مذكور قرارداد جزء اگر الوكاله حق ـ   ه
 مقابل در ملك اصل كه كسى و (وثيقه با بستانكار كه يىها  ههزين ساير و بيمه حق وـ
 از را آن وصـول  حـق  نامه آيين اين مقررات برابر و پرداخته) است شده توقيف او طلب
  . دارد متعهد

 حقـى  اظهـار  ثالـث  اشخاص شود مى شتبازدا كه اشيائى به نسبت هرگاه ـ66 ماده
  . كند  مىقيد را اظهار چگونگى و مدعى اسم اجرا مامور نمايند

 باشـند  حاضر گواهان و دادسرا نماينده با متعهد و متعهدله كه مواردى در ـ67 ماده
 در مراتـب  نماينـد  امـضاء  از امتناع هرگاه  رسد مي نيز آنها امضاى به اشياء ريز صورت

  . گردد مى قيد صورتجلسه
ـ 68 ماده  بـاب  در را خـود  ايـرادات  تواننـد  مـى  قبـل  مـاده  در مـذكور  اشـخاص  ـ

 بـا  را اظهـارات  آن اجـراء  مـامور  نماينـد  اظهار اجراء مامور به شده تنظيم صورتمجلس
  .نمايد مي قيد مجلس صورت در آن قبول و رد جهات
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 را آن مدخل جراا مامور باشد معين و محفوظ جاى در منقول اموال هرگاه ـ69 ماده
 كـدام  هـر  به نباشد معينى و محفوظ جاى در اشياء هرگاه و نمايد مي موم و مهر و بسته
 مهـر  پهلـوى  تواننـد  مى نيز متعهد و متعهدله كند،  مى مهر و كرده الصاق كاغذى اشياء از

  . نمايند مهر را اجراء مامور
 فـرش  قبيل از شود اشياء از بعضى فساد باعث بازداشت مدت طول هرگاه ـ70 ماده

 كـه  نماينـد  بازداشـت  طـورى  كرده جدا بايد را مزبور اشياء غيره و پشمى ىها    هپارچ و
  . نمود مراقبت و سركشى بتوان

 و باشـد  حاضـر  بازداشـت  عمليـات  موقع كه متعهد و متعهدله از يك هر ـ71 ماده
   .داشت نخواهد را اجراء مامور اقدامات از شكايت حق ديگر ننمايد ايرادى

 از نماينـد؛  مـى  زندگى خانه يك در كه باشد زوجين از يكى متعهد هرگاه  ـ72 ماده
 مـورد  عادتـاً  آنچـه  و زن ملـك  اسـت،  زنانـه  اسـتعمال  مورد عادتاً كه آنچه البيت اثاث

 شـد  خواهـد  محسوب زوجين بين مشترك مابقى و شوهر ملك  است، مردانه استعمال
  . شود ثابت فوق ترتيب خالف اينكه مگر

 ديگـر  اشـخاص  يا شخص و متعهد بين شود مى بازداشت كه مالى هرگاه ـ73 ماده
 ثابـت  آن خـالف  اينكـه  مگر شود مى فرض تساوى نحو به آنان بين شركت باشد مشاع
  . شود
 ثالث شخص نزد اموال بازداشت ـ ششم فصل   

 خصش نزد متعهد منقول اموال يا نقد وجه كه نمايد اظهار متعهدله هرگاه ـ74 ماده
 اجرايـى  ىهـا     ههزينـ  سـاير  و متعهد دين با كه اى اندازه تا وجوه و اموال آن است ثالثى

 هـم  متعهـد  به نيز و ابالغ ثالث شخص به نامه بازداشت و شود مى بازداشت كند برابرى
 اعـم  و حقـوقى  با حقيقى شخص ثالث شخص اينكه از اعم شود مى ابالغ مقررات طبق
  .مؤجل يا باشد حال او دين اينكه از

 ارسـال  باشـد  داشـته  سياسـى  مـصونيت  قبـل  ماده در مذكور ثالث هرگاه ـ75 ماده
 ثبـت  سـازمان  رسـمى  اسـناد  اجـراى  همـاهنگى  و نظارت دفتر طريق از نامه بازداشت
  . گرفت خواهد صورت
 امـوال  يـا  وجـه  كه كند  مى ملزم را او ثالث شخص به نامه بازداشت ابالغ ـ76 ماده
 اداره را امـوال  آن قيمـت  بـا  وجـه  آن معادل اال و ندهد آن صاحب به را شده بازداشت
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  . شود قيد بايد نامه بازداشت در نكته اين كرد خواهد وصول او از ثبت
 باشـد  حـال  طلب يا نقد وجه ثالث شخص نزد شده بازداشت مال هرگاه ـ77 ماده
  . بگيرد رسيد و سپرده ثبت صورت به را آن بايد مزبور شخص
 شـده  بازداشـت  او نـزد  متعهـد  حال طلب يا مال كه ثالثى شخص رگاهه ـ78 ماده

  .بود خواهد نامه آيين اين مقررات مطابق او اموال بازداشت ورزد امتناع آن تاديه از است
 امـوال  يـا  نقـد  وجـه  از قـسمتى  يـا  تمام وجود منكر ثالث شخص هرگاه ـ79 ماده
 بـه  نامـه  بازداشـت  ابـالغ  ريختـا  از روز پـنج  ظـرف  بايد باشد خود نزد ديگرى منقول
 تـسليم  يـا  و وجـه  پرداخت مسئول اال و دهد اطالع ثبت رئيس به را مراتب او شخص

  . گرفت خواهد او از را مال آن با و وصول را وجه آن ثبت اداره و بود خواهد مال
 باشد خود نزد متعهد طلب يا مال وجود منكر ثالث شخص كه صورتى در ـ80 ماده

 عمليـات  دهـد  اطـالع  نامـه  بازداشـت  ابالغ از بعد فوق ماده در مقرر مدت ظرف در و
 مـال  و وجـه  وجود اثبات براى تواند  مى متعهدله او شود مى متوقف او به نسبت اجرايى

 امـوال  از يـا  و كنـد  مراجعه صالح دادگاه به بوده آن منكر كه ثالثى شخص نزد طلب يا
  . بخواهد را خود طلب استيفاء متعهد ديگر

ـ تبص  رسـمى  سند موجب به ثالث شخص نزد طلب يا مال وجود كه مواردى در ره 
 او بـه  نـسبت  اجرايـى  عمليـات  تعقيـب  از مـانع  ثالث شخص انكار صرف باشد محرز
  .نيست

 امـوال  االجاره مال كه است الرعايه الزم نيز صورتى در فوق مواد مقررات ـ81 ماده
 به كه وجوهى بايد صورت اين در باشد رمستاج نزد متعهد به متعلق غيرمنقول يا منقول
 نگهـدارى  اگر و گردد تاديه مشاراليه به متهدله طلب استهالك تا شود مى وصول تدريج
  . گردد ايداع ثبت صندوق در بايد باشد الزم مزبور وجوه موقت

 در كـه  نظاميـانى  مزايـاى  و حقوق و دولت مامورين سفر هزينه بازداشت ـ82 ماده
  . است عممنو هستند، جنگ

 يـا  دولتـى  موسـسات  و هـا   سـازمان  ادارات، كاركنـان  مزاياى و حقوق از ـ83 ماده
 و ونهادهـا  هـا   شـركت  و بانكهـا  و شـهرداريها  و دولتـى  ىها  شركت و دولت به وابسته
 باشـند  النفقه واجب كسان داراى صورتيكه در آن نظاير و خصوصى بنگاههاى و بنيادها
  . شود مى توقيف ثلث واال ربع
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ـ ت  ايـن  موضـوع  افـراد  وظيفه با بازنشستگى حقوق چهارم يك كسر و توقيف بصره 
 و باشد بگير وظيفه يا بازنشسته شخص به مربوط دين اينكه بر مشروط است جايز ماده
 موضـع  چنانچـه . شـود  مـى  اقـدام  آنـان  به مربوطه قوانين طبق مسلح نيروهاى مورد در

  .دشو مى اقدام فوق بشرح باشد نشده بينى پيش
 يـا  مـديون  متبـوع  اداره بـه  نامـه  بازداشت ابالغ از پس قل ماده مورد در ـ84 ماده
 مـسئول  كـه  مؤسـساتى  در (حـسابدارى  مـسئول  و كارگاه مسئول يا اداره رئيس كارگاه

 و كنـد  اقـدام  تقاضـا  طبق شده بازداشت مبلغ فرستادن و كسر در بايد) دارد حسابدارى
  .)شود نوشته نامه بازداشت در بايد نكته اين (ودب خواهد مسئول مقررات برابر گرنه

ـ   از بازداشـت  تقاضـاى  خـود  طلـب  اسـتيفاى  براى بستانكار كه مواردى در تبصره 
 پـدر  نام و خانوادگى نام نام، بايستى كند  مى را بدهكار بانكى سپرده و حساب موجودى

 بـه  را سابحـ  شماره المقدور حتى و بدهكار شغل و اقامت محل و شناسنامه شماره و
 نيز نامه بازداشت در و كند ذكر تقاضانامه در نشود، ايجاد بانك براى اشكالى كه نحوى

  . گردد قيد
 غيرمنقول اموال بازداشت ـ هفتم فصل   

 و 41 مـواد  در كه نحوى به مازاد و اصل از اعم غيرمنقول اموال بازداشت ـ85 ماده
 ذيل مراتب حاوى كه صورتى اجراء ورمام و آيد مي عمل به است مقرر نامه آيين اين 42

  :داد خواهد ترتيب شده بازداشت اموال براى چاپى نمونه روى باشد
  . اجرائيه مفاد و تاريخ ـ الف
 ملك، شماره و كوچه و كوى و بخش و بلوك و شهرستان در ملك وقوع محل ـ ب

  . باشد اگرداشته
  . آن اجمالى توصيف و ملك چهارگانه حدود ـ ج
  . ملك تخمينى مساحت دـ
 كـه  صـورتى  در اسـت  قـسمت  چند بر مشتمل كه اين قبيل از ديگر مشخصات ـ ه
 ملـك  كـه  صـورتى  در. اسـت  متعلقات و ابنيه چند بر مشتمل يا و باشد مسكونى خانه

 و آالت ماشـين  و گـاو  قبيـل  از آن متعلقـات  بايـد  فوق مراتب بر عالوه باشد مزروعى
  . شود قيد مزبور صورت در موثرباشد لكم فروش تسهيل در كه ديگرى توضيحات
 صـورتمجلس  در مراتـب  باشد فيه متنازع ملك از قسمتى يا حدود هرگاه ـ86 ماده
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  . است رسيدگى تحت كجا در و كيست منازعه طرف كه شود مى تصريح و شده قيد
 اطالع محل ثبت به و ابالغ متعهد به را بازداشت فوراً است مكلف اجراء ـ87 ماده

 بخواهـد،  ثبـت  اداره از را بازداشـت  مـورد  ملك ثبتى جريان و وضعيت صورت و داده
 دفتـر (شـده  توقيـف  امـالك  دفتـر  در باشـد  شده ثبت ملك كه صورتى در نامبرده اداره

 اگر و نمايد مي يادداشت را بازداشت امالك، ثبت دفتر مالحظات ستون در و) بازداشتى
 بـه  آن انتقـال  و باشد غير به متعلق بتىث پرونده محتويات و امالك دفتر موجب به ملك
 رفـع  آن از اجـراء  و دهد مي اطالع اجرا به را مراتب فوراً محل ثبت نباشد، محرز متعهد

  . كند  مىبازداشت
 رفتـار  ذيـل  وقشـق  مطـابق  باشـد  نشده ثبت بازداشت مورد ملك هرگاه ـ88 ماده
  :شد خواهد
 غيـر  بـه  رسـمى  سند طبق و شده ثبت تقاضاى متهد طرف از مزبور ملك هرگاه ـ1

 بازداشـتى  دفتـر  در بازداشـت  باشد، المالك مجهول اينكه يا و باشد نشده منتقل
  . شود مى يادداشت ثبتى پرونده در و قيد

 هـم  متعهـد  بـه  و شـده  ثبـت  تقاضاى ديگر كسى طرف از ملك به نسبت هرگاه ـ2
 عمـومى  ثبـت  به كه نقاطى جزو بازداشت مورد اساساً اينكه يا باشد نشده منتقل
  . شد مى داده اطالع اجرا به مراتب نباشد، شده گذارده

 صـاحب  طرف از انتقال و نقل مال، صاحب به نامه بازداشت ابالغ از پس ـ89 ماده
 از بعـد  انتقـال  بـه  نـسبت  اثـر  ترتيـب  و اسـت  ممنوع شده بازداشت مال به نسبت مال

 رسـمى  سـند  يا انتقال كه چند هر(شود نيم داده است، باقى بازداشت كه مادام بازداشت
 بازداشـت  او حق حفظ براى مال كه كسى از اجازه صورت در مگر) باشد آمده عمل به

 آن رفع با ملك بازداشت ادامه تكليف ذينفع اشخاص بايد صورت اين در كه است شده
  . كنند معين را

 غير لكانهما تصرف در كه مديون نام به نشده ثبت غيرمنقول مال بازداشت ـ90 ماده
 باشـد  آن مالكيـت  مدعى متعهد خود يا و متعهد مالكيت مدعى متعهدله اينكه ولو است
 امالكى مورد در و است ممنوع نرسيده اثبات به نهايى حكم موجب به ادعا اين كه مادام
 ادعـاى  شـود،  مـى  شـناخته  متعهـد  ملك آن موجب وبه رسيده ثبت به دفترامالك در كه

 شـده  شناخته متعهد مال ملك وآن نبوده مسموع باشد آن فمنصر چه اگر ثالث شخص



  

  
   749 ) ها نامه ها و تصويب نامه نـ آيي2(قوانين و مقررات مرتبط :                                                     بخش دوم

  

 

  .شود مى بازداشت و
 نـشده  غيـر  نفـع  به تعهدى آن منافع به نسبت كه غيرمنقولى مال بازداشت ـ91 ماده

 در. نباشـد  منفعت بازداشت به حاجت اينكه مگر است آن منافع بازداشت مستلزم است
  . ودش منعكس مجلس صورت در مراتب بايد صورت اين

 تـا  محصول در اجراء مامور دخالت مزروعى امالك محصول بازداشت در ـ92 ماده
 از جلوگيرى براى بايد اجراء مامور ولى است ممنوع متعهد سهم تعيين و برداشت موقع
  . نمايد كامل مراقبت و نظارت تفريط

 ايـ  و منقول مال بازداشت مدت ظرف در تواند  مى متعهد زير مورد دو در ـ93 ماده
  . بدهد وثيقه يا بفروشد اجرا مامور اطالع با را شده بازداشت غيرمنقول
 بـراى  مـال  كـه  را مبلغـى  معاملـه  وقـوع  حين در الاقل و قبال كه مواردى در ـ الف
 حـق  اسـتيفاى  از پـس  صـورت  ايـن  در كند تاديه نقدًا است شده بازداشت آن استيفاى
  . شد خواهد بازداشت رفع بالفاصله اجراء هزينه و متعهدله
 خـود  توسـط  مـال  دادن وثيقـه  با فروش در متعهدله كتبى رضايت صورت در ـ ب
  . متعهد

 و مانـد  مـى  بـاقى  مالـك  تـصرف  در موقتاً بازداشت از بعد غيرمنقول مال ـ94 ماده
 تحويـل  آن مطـابق  و گرفته تحويل صورت موافق را غيرمنقول مال است مكلف متعهد

  . دهد 
 شـده  درو محـصول  بازداشت يا غيرمنقول مال منافع اشتبازد صورت در ـ95 ماده

  . بود خواهد نامه آيين اين تابع موارد، ساير و حافظ تعيين نظر از
 يـا  و منقـول  از اعـم  (شـده  بازداشـت  مـال  به نسبت ثالث شخص هرگاه ـ96 ماده
  :شود مى خوددارى مزايده از زير موارد در نمايد حقى اظهار) غيرمنقول

  . كند قبول را ثالث شخص اعتراض متعهدله هك موردى در ـ1
 مبنـى  كنـد  ارائه بازداشت تاريخ بر مقدم رسمى سند ثالث شخص كه موردى در ـ2

  . اوست طلب وثيقه يا رهن يا و شده منتقل او به بازداشت مورد مال اينكه بر
 اجراى دستور يا تأمين قرار موجب به بازداشت تاريخ از قبل مال كه صورتى در ـ3

  . باشد شده توقيف معترض طلب بابت ثبت اجراى يا ادگاهد
 ارائه خود حقانيت بر غيرقطعى يا قطعى از اعم دادگاه حكم ثالث شخص هرگاه ـ4
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  . كند 
 يا ملكيت عنوان به ثبت تقاضاى قبول معترض از بازداشت از قبل كه صورتى در ـ5

  . باشد شده وقفيت
 يـا  نظـارت  هيـأت  در طـرح  قابل ضوعمو معترض شكايت اثر بر كه موردى در ـ6

  . باشد شده تشخيص ثبت عالى شوراى
 رفع مال از قطعى حكم وجود صورت در 4 بند مورد در نيز و 2و1 بندهاى مورد در

 نهـائى  تصميم اتخاذ به موكول اجرايى عمليات ادامه موارد ساير در و شود مى بازداشت
  . بود خواهد مربوط مراجع در معترض عليه

 امـوال  بازداشت درخواست و كرده صرفنظر بازداشت مورد مال از تواند  مى همتعهدل
  .بكند را متعهد ديگر

 و مزايـده  انجام از پس ماده اين در مذكور موارد از يك هر كه صورتى در ـ1تبصره  
 مجلـس  صـورت  ثبـت  اداره يابـد  تحقق منقول مال تحويل يا انتقال سند صدور از قبل

  . كرد خواهد عمل فوق ماده در مقرر ترتيب به سپس و ابطال را مزايده
 مـستند  حكـم  يـا  سـند  مفاد با مزايده مورد مال مشخصات كه موردى در ـ2تبصره  

 ثالـث  شـخص  و نيـست  اجرايـى  عمليـات  مـانع  او اعتـراض  نكند تطبيق ثالث شخص
  . نمايد مراجعه دادگاه به تواند مى

 اسـتيفاى  بـراى  را متعهـد،  نـشده  ثبـت  درخواست ملك تواند  مى متعهدله ـ97 ماده
 برابـر  قـانونى  مهلـت  انقـضاء  و مزايـده  از پـس  صورت اين در كند معرفى خود طلب

 جلسه صورت و آگهى در و ميدهد انتقال سند مزايده برنده به ثبت اداره جارى مقررات
 ثبـت  اداره نـشده  ثبـت  درخواسـت  ملـك  مـورد  در چون كه شود مى قيد انتقال سند و

 ممكـن  كـه  اشـكاالتى  جهـت  از مسئوليتى نيز و ندارد انتقال مورد يلتحو براى تكليفى
 آيـد،  پيش غيره و اعتراض جهت از آن از بعد يا و ثبت تقاضاى پذيرش حين در است

  . داشت نخواهد
 بايـد  و كند مراجعه ثبت درخواست براى بايستى جارى مقررات برابر گيرنده انتقال

 آمـده  وجـود  بـه  ملـك  توقيف جهن از كه را رايىاج اقدامات به مربوط ىها    ههزين كليه
  . شد خواهد تعقيب مقررات برابر قبلى اجرايى پرونده و بپردازد

ـ   قبـول  متعهـد  جانـب  از ثبـت  تقاضاى پذيرش از قبل مجهول ملك معرفى تبصره 
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  . شود نمى
 ارزيابى ـ هشتم فصل   

 يـا  ذمـه  اسـناد  ىبرا بازداشت از اعم(شود مى معرفى مالى كه مورد هر در ـ98 ماده
 كننـده  معرفى هرگاه) ارزيابى جهت معامله، طرفين از يك هر توسط وثيقه مورد معرفى

 اعتـراض  صـورتمجلس  امـضاء  ضـمن  تواند  مى فقط باشد معترض ارزيابى مبلغ به مال
 مكلـف  باشـد  معتـرض  ارزيـابى  بـه  و حاضر هم ديگر طرف هرگاه. كند اظهار را خود
 ظـرف  حـداكثر  ارزيابى مراتب حضور عدم صورت در. نمايد عمل نحو همين به است
  . شود مى ابالغ نبودند، حاضر كه آنان  به ثبت اجراى طرف از روز سه

 نـصف  باشند، معترض دو هر اگر و است معترض عهده به ارزيابى هزينه ـ99 ماده
  . بود خواهد يك هر عهده به

 و معرفـى  ديـن  قبـال  در مـالى  ثالـث  يـا  متعهـد  طرف از كه مورد هر در ـ100 ماده
 استيفاى براى ديگرى مال مزايده، آگهى انتشار از قبل تا تواند  مى متعهدله شود بازداشت

 ايـن  در باشـد  آسـانتر  مـال  اين از طلب وصول اينكه به مشروط كند معرفى خود طلب
 بازداشـت  امـوال  از آن معـادل  و شـود  مى ارزيابى و بازداشت نشده معرفى مال صورت

 عهـده  بـه  مجـدد  ارزيـابى  و بازداشـت  هزينـه . آيد مي عمل به بازداشت عرف سابق شده
  . است متعهدله
 بايـد  كـرده  اعتـراض  ارزيابى به مجلس صورت امضاء ضمن كه معترض ـ101 ماده
 آن مجدد كارشناس دستمزد ميزان از اطالع با و مراجعه اجراء به روز سه ظرف حداكثر

 مـاده  طبق كه موردى در كنيد اخذ رسيد و كرده اجراء تسليم را مربوط قبض و ايداع را
 مجـدد  كارشناس دستمزد ميزان آن در بايد شود مى ابالغ ارزيابى نتيجه نامه آيين اين 98

 كتبـاً  بايد ابالغ تاريخ از روز 5 ظرف باشد معترض ارزيابى به مخاطب هرگاه شود درج
 در. دارد تسليم اجرا به كارشناس دستمزد سپرده قبض كردن پيوست با را خود اعتراض
  . شد خواهد قطعى ارزيابى نرسيد اعتراض فوق مقرر ترتيب به كه صورتى

 عهـده  به مجدد كارشناس دستمزد معترض اعتراض بودن وارد صورت در ـ1تبصره  
  . است مديون

 گذشـته  غيرمنقـول  مـال  ارزيابى قطعيت تاريخ از سال يك كه صورتى در ـ2تبصره  
 ارزيـابى  مزايـده  صـورتمجلس  تنظـيم  از قبـل  تا طرفين از كي هر درخواست به باشد،
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  . گردد مى تجديد
 محل ثبت رئيس شود اعتراض نخستين كارشناس نظر به كه مورد هر در ـ102 ماده

 و طـرفين  به را مراتب و انتخاب را نفر يك رسمى كارشناس نفر سه بين از قرعه قيد به
 كـه  شـود  مـى  اخطـار  كارشـناس  بـه  مناسـب  مهلت تعيين با و ابالغ منتخب كارشناس
  . نمايد اظهارنظر
 رسمى كارشناس تجربى و علمى درجه گرفتن نظر در با ارزيابى دستمزد ـ103 ماده

 ثبـت  رئـيس  توسـط  كار ميزان و شده ارزيابى مال نوع و ارزيابى محل و محلى خبره با
  . شود مى معين محل
 وثيقه در ـ نهم فصل   

 از بعـد  بالفاصـله  توانـد   مـى  بستانكار باشد منقول مال وثيقه مورد هرگاه ـ104 ماده
  . بكند را آن بازداشت درخواست اجرائيه ابالغ

 و رهـن  عنـوان  و شـود  داده قرار ضمانت يا دين براى وثيقه مالى هرگاه ـ105 ماده
 معامالت و رهنى اسناد اجرايى مقررات كليه نيز باشد نداشته را استرداد حق با معامالت

  . بود خواهد مجرى آن درباره رداداست حق با
 باشـد  شـده  واگـذار  اجـاره  بـه  گيرنـده  وثيقه به وثيقه مورد منافع هرگاه ـ106 ماده
 اى ذمـه  اسـناد  اجرائيـه  ماننـد  گردد مى صادر المسمى اجرت وصول براى كه اى اجرائيه
  . بكند را متعهد اموال ساير بازداشت درخواست تواند  مىمتعهدله و است

 ساير و اجرائيه ابالغ است اصلى مديون غيراز دهنده وثيقه كه مواردى در ـ107 ماده
  . يابد جريان مديون و وثيقه مالك طرفيت به بايد اجرايى عمليات
 خـدمات  انجـام  حـسن  وثـايق  و اسـترداد  حق با يا و رهنى معامالت در ـ108 ماده
 مـورد  مقـدم  سـند  انقضاى تاريخ ذكر و مقدم بستانكار حق قيد با تواند  مى كننده معامله
 مـال  تمام مقدم، معامله فك صورت در دهد تأمين با وثيقه ديگر وامهاى براى را معامله
 مكلـف  سـردفتر  گيـرد،  مـى  قرار تقدم ترتيب به نقدى بستانكاران وثيقه در معامله مورد
 مالحظـات  در مازاد معامله بستانكار كامل مشخصات ذكر با را مؤخر معامله وقوع است
 اليـه  منتقـل  يـا  اصـلى  بـدهكار  از اعـم  استرداد حق دارنده كند، قيد نيز مقدم سند ثبت
 را خود استرداد حق مدت انقضا تاريخ ذكر و بستانكاران يا بستانكار حق قيد با تواند مى

 صـادر  اليه منتقل آخرين عليه بايد اجرايى عمليات و اجرائيه صورت اين در كند واگذار
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 سند يا و رهنى سند مندرجات از يا كند رجوع رهن از مرتهن هاينك مگر گردد تعقيب و
 وصـول  براى مرتهن كه بوده اين طرفين بين مقرر كه كند احراز دفترخانه ديگر، رسمى
 شـرط  رهنـى  سـند  در اينكه مثل اليه، منتقل به كند صادر راهن عليه اجرائيه خود طلب
 مـوارد  قبيل اين در كه ندارد را استرداد حق واگذارى يا حقوق صلح حق راهن كه شود

 و اصلى بدهكار عليه اجرائيه و نبوده موثر مرتهن به نسبت غير به استرداد حق واگذارى
  . شد خواهد وتعقيب صادر او مقام قائم عليه فوت صورت رد

ـ   كـه  بـستانكاران  از نفـر  چنـد  يـا  و يـك  و بـدهكار  بين سند نوع هر تنظيم تبصره 
 موافقـت  بدون يابد افزايش سند موضوع مبلغ يا و. رددگ تمديد سند مدت شود موجب

  . باشد نمى اثر ترتيب قابل و بوده ممنوع بعدى بستانكاران بقيه
 كليـه  مقـدم  سـند  مـدت  انقـضاى  از پس تواند  مى مؤخر معامله بستانكار ـ109 ماده
 نمايـد  ايـداع  يـا  پرداخت سندمذكور اجرائيه صدور از قبل را مقدم سند موضوع بدهى

 ملـك  ثبتـى  پرونده در مراتب انعكاس و گواهى صدور و وجه سپردن با پرداخت وهنح
 بـودن  وثيقه سند، كننده تنظيم دفتر و باشد مى نامه  آيين اين 146 ماده در مندرج شرح به

 بـستانكار  طلب بابت پرداختى وجوه و مؤخر معامله بابت بستانكار طلب ازاء در را مال
 و طلـب  دو هـر  ماخـذ  بـه  اجرائيـه  صـدور  صورت اين در نمايد مي قيد دفتر در مقدم

  . بود خواهد آن متفرعات
 يـا  مزايـده  طريـق  از مـال  فـروش  از قبل تواند  مى موخر معامله بستانكار ـ110 ماده
 يـا  و پرداخـت  را مقدم سند موضع بدهى كليه مقدم بستانكار به ملك انتقال سند تنظيم
 عمليات مورد اين در. بنمايد ثبت اداره از را خود حقوق استيفاى تقاضاى و نموده ايداع

 بـستانكار  سـند  مدت كه صورتى در و گيرد مى انجام تواماً سند دو هر به نسبت اجرايى
 در مـذكور  ترتيـب  به اجرايى عمليات موعد، شدن حال از پس باشد نشده حال مؤخر،
  . شد خواهد انجام 146 ماده

 اجـراء  كارشناس يا مميز آن، اعاده و صادره ىها  هاجرائي كليه ابالغ از بعد ـ111 ماده
 آن صحت باشد، نداشته وجود اجرائيه ابالغ در نقصى اگر الزم رسيدگى با است مكلف

  . برساند اجرا مسئول يا معاون يا رئيس تأييد به و گواهى شده ابالغ نسخه روى را
 اعـراض  رهينـه  از اسـت  باقى راهن ذمه بر دين كه مادام تواند  مى مرتهن ـ112 ماده

 مربوطـه  رسمى اسناد دفتر در مرتهن بايد باشد اجرائيه صدور از قبل اعراض هرگاه كند
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 در برسد، او امضاء به و قيد مراتب سند ثبت مالحظات در توضيح ذكر با و شود حاضر
 صـدور  از پـس  اگـر . شـد  خواهد صادر اجرائيه اعراض موضوع توضيح با صورت اين

 از پـس  اجراء رئيس و اعالم اجراء به كتباً مراتب بايد آيد عمل به اعراض رهنى اجرائيه
 مقـررات  برابر و كرده ابالغ متعهد به را موضوع مذكور تقاضانامه انتساب صحت احراز
  . بنمايد عمل اى ذمه اسناد

  . گردد مى ساقط مرتهن از رهن از اعراض حق مزايده صورتمجلس تنظيم با تبصره ـ
 است مكلف اجراء باشد، اجرايى عمليات حين در رهن از ضاعرا هرگاه ـ113 ماده
 اعـراض  كه موردى در نيز و مورد اين در. كند اعالم سند كننده تنظيم دفتر به را مراتب

 به را مربوطه فسخ اطالعنامه رسمى اسناد دفتر آيد مي عمل به رسمى اسناد دفترخانه در
 اعـراض  مجـرد  بـه  باشـد  نشده ىمنقض سند موعد اگر داشت، خواهد ارسال ثبت اداره
 و وجـه  مطالبـه  و گـردد  مـى  تبـديل  ذمـى  حق به بستانكار عينى حق و آزاد رهن مورد
 خواهـد  معاملـه  سـند  در مذكور مدت انقضاء به موكول آن وصول براى اجرائيه صدور

 موكـول  فسخ و رهن فك و بوده متعدد راهن كه وقتى نيز و مديون وراث مورد در. بود
 و باشـد   شـده  ديـن  تمـام  بـه  نـسبت  بايـد  رهن از اعراض باشد شده دين متما اداء به

 كـه  شـود  مـى  پذيرفته وقتى بدهكاران از نفر چند با يك سهم به نسبت رهن از اعراض
 اسـقاط  بـدهكاران  سـاير  از گرديده اعراض آنها رهينه از كه بدهكارانى دين مطالبه حق
 زا اعـراض  صـورت  رد باشد شده زداشتبا غير نفع به مرهونه مازاد هرگاه و باشد شده
  . گردد مى تبديل اصلى بازداشت به مازاد بازداشت رهن

 صالح مراجع يا ثبت اجراى طريق از وثيقه مورد مال مازاد كه صورتى در ـ114 ماده
 دفتـر  در مراتـب  بايـد  بازداشـت  دسـتور  وصـول  مجـرد  به شود بازداشت ديگر قانونى

 دفتـر  در آن مفـاد  ثبـت  يـا  مـديون  بـه  ابـالغ  مجـرد  به بازداشت و شود ثبت بازداشتى
 شـود  فـسخ  شده بازداشت آن مازاد كه اى معامله هرگاه و يافت خواهد تحقق بازداشتى

 بايـد  بازداشت مفاد حال هر در شد، خواهد تبديل اصل به مازاد بازداشت خود به خود
 در را آن مفـاد  اسـت  مكلـف  مزبـور  دفتـر  و ابـالغ  سـند  كننده تنظيم دفتر به بالفاصله
 باشـد  شـده  منتهـى  اجرائيه صدور به معامله سند اگر و كرده قيد معامله ثبت مالحظات

  . دارد اعالم مربوط اجراء به را مراتب
 و باشد شده تلف اجرائيه صدور از بعد با يا قبل وثيقه از مقدارى هرگاه  ـ115 ماده
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 ارزيـابى  طبـق  كـه  جزئى قيمت نسبت به وثيقه سند بكند عدول وثيقه مورد از بستانكار
  . شد خواهد عمل ذمه اسناد طبق مابقى به نسبت و است باقى خود اعتبار به مانده باقى

 قوانين حكم به اجرايى عمليات ختم از قبل وثيقه موضوع كه مواردى در ـ116 ماده
 كـل  بـه  متعهدلـه  وثيقه مورد تكافوى عدم علت به يا و آيد مي در ثالث تملك به خاص
 اجرايـى  مقـررات  طبـق  طلـب  مانده وصول براى تواند  مى متعهدله رسد نمي خود طلب
  . كند اقدام ثبت اداره طريق از ذمه اسناد به راجع

 اسـناد  مقـررات  تـابع  سـند  شـود  تلـف  حكماً يا واقعاً وثيقه مورد هرگاه ـ117 ماده
  . بود خواهد اى ذمه

 بـا  معاملـه  مورد) غيرمنقول و منقول (مال بودن تجزيه غيرقابل تشخيص ـ118 ماده
  . است اجراء عهده به بازداشت مورد

 معاملـه  مـورد  تجزيـه  موجب بدهكار، وراث به استرداد حق قهرى انتقال ـ119 ماده
 و بدهى كليه اجرايى عمليات خاتمه از قبل يا اجرائيه صدور از قبل هرگاه. بود نخواهد
 مـديون  وراث از احد ناحيه از اجرائيه صدور صورت در االجراء حق و قانونى خسارت

 مـورد  مـال  شـود،  نمايـد،توديع  تعيـين  ثبـت  اداره كه ديگرى مرجع يا ثبت صندوق در
 بـه  وراث از يـك  هـر  هرگـاه  مـورد  اين در. گيرد مى قرار مزبور وارث وثيقه در معامله
 وثيقـه  مـورد  از نسبت همان به بپردازد، مزبور وارث به را خود بدهى االرث سهم نسبت

  . شد خواهد آزاد او نفع به
 مدرك به مستند بدهكار فوت وقوع مديون به اجرائيه ابالغ از بعد هرگاه ـ120 ماده
 اينكـه  و اجرائيه صدور حاوى اى اطالعيه اجرايى عمليات ضمن اجرا شود اعالم رسمى
 كنـد   مـى  الـصاق  متـوفى  مـديون  اقامت محل به است اى مرحله چه در اجرايى عمليات
 اطالعيـه  باشـد  آمـده  عمـل  به روزنامه در درج طريق از مديون به اجرائيه غابال چنانچه

 در. شـود  مى آگهى محل، به نزديك يا محل كثيراالنتشار روزنامه در نوبت يك موصوف
 در ملـك  ثبـت  همچنين و انتقال سند تنظيم يا و مزايده صورتمجلس تنظيم صورت اين
 بـود  نخواهـد  وراثت حصر گواهى ارائه به جمحتا بستانكار يا خريدار نام به امالك دفتر
 بـه  موكـول  وراث به مازاد پرداخت برسد فروش به مزايده در مال هرگاه فوق مورد در

  . است دارائى گواهى و وراثت حصر گواهى ارائه
ـ   بـه  موكول عمليات ادامه اجرايى عمليات خالل در مديون فوت صورت در تبصره 
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  . بود دخواه متعهدله طرف از ورثه معرفى
 مزايده در ـ دهم فصل   

 بـا  آن قطعيـت  و مـال  ارزيـابى  از پـس  وثيقـه  بـا  اى ذمه اسناد اجراى در ـ121 ماده
  :گردد مى منتشر مزايده آگهى ذيل نكات رعايت
   غيرمنقول اموال مزايده آگهى الفـ
  :شود مى تصريح زير نكات غيرمنقول اموال مزايده آگهى در
  . مالك خانوادگى نام و نام ـ1
  . ملك اجمالى توصيف و مقدار و حدود و محل ـ2
 اى ذمـه  اسـناد  در و رسـمى  سـند  به مستند وثيقه اسناد در منافع واگذارى هرگاه ـ3
 مراتـب  باشـد  نـشده  يا شده منقضى آن مدت خواه بادش عادى با رسمى سند به مستند

 يهـا   وآگهـى  امهروزن در منتشره مزايده آگهى در اجاره مدت آخر و االجاره مال كرذ با
  . گردد مى قيد ذكر الصاقى

  .مفروز يا است مشاع مزايده مورد اينكه تعيين ـ4
  . نه يا است شده ثبت ملك اينكه تعيين ـ5
 و انشعاب حق از اعم گاز برق، آب، به مربوط ىها  بدهى پرداخت اينكه به اشاره ـ6

 بـدهى  نيـز  و شـد با آبهـا  داراى مزايـده  مـورد  كه صورتى در مصرف و اشتراك حق يا
 معلـوم  آن قطعـى  رقم اينكه از اعم مزايده تاريخ تا غيره و شهردارى عوارض و مالياتى
  .است مزايده برنده عهده به باشد نشده يا شده

  . مزايده ختم و شروع ساعت و محل و روز ـ7
  . شود مى شروع آن از مزايده كه قيمتى ـ8
   منقول اموال مزايده آگهى ـ ب
  :شود مى تصريح زير نكات منقول اموال همزايد آگهى در
  . آن اجمالى توصيف و مزايده مورد اموال نوع ـ1
  . مزايده ختم و شروع ساعت و محل و روز ـ2
  . شود مى شروع آن از مزايده كه قيمتى ـ3

 محـل  در اگر و محل كثيراالنتشار روزنامه در نوبت يك در مزايده آگهى ـ122 ماده
 مزايـده  روز تا انتشار فاصله و منتشر محل، به نزديكترين االنتشاركثير روزنامه در نباشد
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 وقـوع  محـل  به و تهيه الصاقى آگهى آگهى، اين بر عالوه و باشد كمتر روز 15 از نبايد
 نيـروى  فرمانـدارى،  بخـشدارى،  شـهردارى،  قبيـل  از عمـومى  ابنيه مزايده، محل ملك،

  .ودش مى الصاق محل اسناد ثبت و دادگسترى انتظامى،
 آگهـى  فقط شود، مى گذاشته مزايده به ريال ميليون ده از كمتر به كه اموالى مورد در
  . است كافى الصاقى
 دارنـد  قرار كشور مختلف نقاط در كه باشد ملك چند وثيقه مورد هرگاه ـ123 ماده
 جلسه كه گردد مى تصريح آگهى در و شود مى الصاق مذكور نقاط همه در مزايده  آگهى
  . شد خواهد تشكيل است.............. شهر كه سند تنظيم محل ثبت اجراى رد مزايد

 اعـالم  نكتـه  ايـن  مزايده آگهى در بايد باشد بيمه مزايده مورد مال هرگاه ـ124 ماده
 اعالم گر بيمه به بايد شود مى واگذار ديگرى به مزايده مورد مال كه صورتى در و گردد
  . گردد

 وجـوه  توانـد   مـى  مزايـده  برنـده  مـازاد،  وجود صورت رد مزايده از پس ـ125 ماده
 مـسترد  مـذكور  مازاد محل از را آئيننامه اين 121 ماده الف بند 6 فراز موضوع پرداختى

 از مـذكور  ىها    ههزين كليه شود مى واگذار بستانكار به مزايده مورد كه صورتى در. نمايد
 اجرائيـه  همـان  موجـب  بـه  و شد خواه محسوب وى مطالبات جزء و دريافت بستانكار

  . است وصول قابل
ـ   امضاء و تنظيم از قبل باشد 124 الى 121 ماده برخالف مزايده آگهى هرگاه تبصره 
  . گردد مى تجديد آگهى ثبت رئيس دستور به مزايده صورتجلس

 شود مى برگزار 12 تا 9 ساعت از جلسه يك در و است حضورى مزايده ـ126 ماده
 بـا  مـال  نكنـد  پيـدا  خريدار مزايده جلسه در وثيقه مورد يا داشتىباز مال كه صورتى در

 بـستانكار  بـه  شود مى شروع آن از مزايده كه قيمتى به مزايده حق و االجرا حق دريافت
  . گردد مى وصول بستانكار از باشد داشته برطلب مازاد اگر و شود مى واگذار

ـ   خـود  طلـب  بر مازاد استرداد هب قادر) وثيقه دارنده(بستانكار كه صورتى در تبصره 
  . شود مى واگذار وى به مزايده مورد مال از طلب، نسبت به تقاضا صورت در نباشد،

  :بود خواهد زير دفاتر داراى الزم ادارى دفاتر بر عالوه اجراء ـ127 ماده
  .مزايده اوقات دفتر و مختومه دفتر
 نماينـده  و فـروش  رينمباشـ  اجـراء  و محل ثبت اداره كارمندان و رئيس ـ128 ماده
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 نخواهد را غيرمستقيم با مستقيم طور به مشترى عنوان به مزايده در شركت حق دادستان
  . داشت

 حضور با مزايده جلسه و است آزاد عموم براى مزايده جلسه در شركت ـ129 ماده
  . شد خواهد تشكيل دادستان نماينده و مزايده متصدى و اجراء مسئول يا اداره رئيس
 اداره رئـيس  يـا  اجـرا  مـسئول  جاى به مربوطه اجراى مامور منقول اموال ايدهمز در
  . نمايد مي شركت
 بـا  تعيين، مزايده آگهى نويس پيش در را مزايده وقت بايد مزايده مسئول ـ130 ماده

  . كند يادداشت مزايده اوقات دفتر در ساعت و روز قيد
 مربوط مقررات ساير و صوصمخ نامه آيين طبق) حراج حق (مزايده حق ـ131 ماده

 تحويـل  كل دارى خزانه به عمومى درآمد جزء و دريافت مزايده شدن انجام صورت در
  . شود مى

 بـه  روزه همـه  را فـروش  از حاصل وجوه بايد مزايده متصدى يا مسئول ـ132 ماده
 رسيد و تسليم اجراء به  فوراً فروش صورت با را آن رسيد قبض داده تحويل ملى بانك
  . ردبگي

 مزايـده  و بازداشـت  قابـل  اثـر  صاحب خطى مقاالت و رساالت و كتب ـ133 ماده
  .وى رضايت با مگر نيست

 معرفـى  طلـب  اسـتيفاى  بـراى  كه حيوانات و شدنى ضايع اموال مزايده ـ134 ماده
 و اجرا مامور بوسيله محل در تشريفات بدون و بالفاصله اجرا مسئول دستور به شود مى
  .آيد مي عمل به محلى خبره يا رسمى نظركارشناس و دادستان نماينده حضور با

 و دادسـتان  نماينـده  و امـر  مـسئولين  امضاء به بايد مزايده صورتمجلس ـ135 ماده
  . برسد حضور صورت در آنان نمايندگان يا دائن و مديون نيز و خريدار
 را يهنـس  بـه  فـروش  متعهدلـه  اينكه مگر نيست جايز نسيه به مال فروش ـ136 ماده

 هـر  در نمايند قبول را نسيه مازاد به نسبت يا و دريافت نقدآ را مازاد نيز مديون و قبول
  . شود مى دريافت نقدآ مزايده، حق و بود خواهند وصول مسئول خود صورت دو

 اسـت  شده برنده مزايده در مقررات برابر كه كسى به منقول مال تحويل ـ137 ماده
 مديون به مازاد وجه پرداخت و قانونى حقوق ساير و دهمزاي حق و االجرا حق وصول و
 اسـناد  دفتـر  در آن امـضاء  و ثبت و انتقال سند پيشنويس تهيه دستور و اجراء مسئول با
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  . باشد مى محل ثبت رئيس با غيرمنقول و منقول اموال مورد در مقررات طبق رسمى
 مزايـده  آگهـى  ايـد ب و اسـت  ساقط اعتبار درجه از فروش زير موارد در ـ138 ماده

  :شود تجديد مقررات طبق
 شـده  معـين  آگهى  در كه محلى با و ساعت يا و ساعت و روز در فروش هرگاه ـ1

  . نيايد عمل به
 كـه  را قيمتـى  بـاالترين  يـا  و شـوند  كسى خريد مانع قانونى جهت بدون هرگاه ـ2

  . كنند رد است شده پيشنهاد
  . آيد عمل به دادسرا هنمايند حضور بدون مزايده كه صورتى در ـ3
 كـرده  شـركت  خريـد  در ثبـت  اداره كارمنـدان  و فروش مباشرين كه صورتى در ـ4

  . باشند
 جلـسه  در بالفاصـله  مزايده حق و االجرا حق وصول از پس منقول اموال ـ139 ماده
 شود مى تسليم وى به مزايده مجلس صورت از نسخه يك و شده خريدار تحويل مزايده

 تهيـه  انتقـال  سند نويس پيش باشد الزم منقول مال براى اجرايى انتقال سند قانوناً اگر و
  .شود مى

 سـاعت  48 ظـرف  اجـرا  بايد مزايده انجام از پس غيرمنقول مال مورد در ـ140 ماده
 ثبت رئيس نزد انتقال سند صدور براى گزارش پيوست كرده منگنه و فهرست را پرونده
  . بفرستد

ـ   بـه  محـل  ثبـت  اداره رسمى اسناد دفتر در اجرايى انتقال سند تنظيم از پس تبصره 
 مقـررات  طبـق  معاملـه  مـورد  تحويل و تخليه به مكلف بستانكار با خريدار درخواست

  . بود خواهد
 از رهـن  فـك  تقاضـاى  خـود  طلـب  از قسمتى وصول با بستانكار هرگاه ـ141 ماده
 وصـولى  ميـزان  اسبراسـ  اجرايـى  حقـوق  وصـول  بـا  ثبت اداره بنمايد را وثايق برخى

 اعـالم  مربوطـه  رسمى اسناد دفتر به مذكور وثايق از رهن فك جهت را مراتب بستانكار
  . نمايد مي

 تـاريخ  و بـوده  متعـدد  راهنـين  و بدهكار هرگاه رهنى معامالت مورد در ـ142 ماده
 احتساب مبداء موخر ابالغ تاريخ آنها از يك هر براى باشد متفاوت آنان به اجرائيه ابالغ

  . باشد مى روز 10



  

  
   760  مجموعه كامل قوانين و مقررات تأمين اجتماعي     

  

  :شد نخواهد متوقف ذيل موارد در جر مزايده عمليات ـ143 ماده
   اجرايى عمليات توقيف قرار يا موقت دستور يا حكم وصول ـ1
  . نظارت هيأت راى صدور تا ثبت رئيس نظريه به اعتراض ـ2
  . اجرايى عمليات ابطال بر ثبت عالى شوراى يا نظارت هيأت راى ـ3
  . اجرايى حقوق و بستانكار مطالبات يهكل پرداخت ـ4

 رقبـات  از يـك  هـر  بـراى  اگـر  باشـد  متعـدد  رقبات مزايده مورد هرگاه ـ144 ماده
 بـه  اقـدام  باشـد  بـستانكار  طلب از بيشتر خريد مبلغ جمع و شود پيدا جداگانه خريدار
 رقبات از بعضى فروش حاصل صورتيكه در و شد خواهد صورتمجلس تنظيم و فروش
 بقيـه  بـه  نـسبت  مزايـده  مجلـس  صـورت  تنظـيم  از گـردد،  بدهى پرداخت اىبر كافى

 رقبـات  از بعضى يا يك فروش براى تواند  مى بدهكار مورد اين در و شود مى خوددارى
 بايـد  خريـداران  و اسـت  نقدى كال موارد قبيل اين در خريد كند تقاضا را تقدم رعايت
 ايـن  در كـه  كنـد  قبول را نسيه شفرو خود طلب معادل بستانكار يا و تحويل نقد وجه

  . بود خواهد خريدار از طلب وصول مسئول شخصĤ صورت
ـ   و تقـدم  بـراى  مـديون  درخواسـت  باشد، منقول اموال مزايده مورد چنانچه تبصره 

  . شود مى پذيرفته فروش تاخر
 بـدهكار  ثبـت  قـانون  اصـالحى  34 مـاده  در مـذكور  معـامالت  كليه در ـ145 ماده

 حـساب  بـه  قـانونى  خـسارت  و سـود  و اصل از اعم خود بدهى كليه يعتود با تواند مى
 فـك  و فسخ موجبات سند كننده تنظيم دفترخانه به توديعى مدارك تسليم و ثبت سپرده
 بـودن  بالمـانع  بر مبنى اجراء اداره گواهى اجرائيه صدور صورت در. كند فراهم را سند
 بـدهكار  اموال بازداشت حق كه بستانكارى هر بود، خواهد ضرورى معامله فسخ و فك
 تقاضـاى  و پرداخـت  را اجرايـى  حقـوق  و سند موضوع بدهى كليه تواند  مى نيز دارد را

  . بنمايد ثبت اداره از را خود حقوق استيفاى
 كـه  بستانكارى ثبت قانون اصالحى 34 ماده در مذكور معامالت كليه در ـ146 ماده

 و سـند  موضـوع  بـدهى  كليه بخواهد و دارد را بدهكار اموال بازداشت درخواست حق
 بـدهى  دو هر ازاء در معامله مورد بپردازد) اجرائيه صدور صورت در (را اجرايى حقوق

 دفتـر  در مراتب و بود خواهد بازداشت در مزبور پرداخت محض به قانونى متفرعات و
  :شود رعايت بايد ذيل مراتب صورت اين در و شود مى منعكس بازداشتى
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 و خـسارات  و بـدهى  ميـزان  مربوطـه  اجراء پرسش با اجرائيه دورص صورت در ـ1
 بـه  را آن قـبض  ثبـت  صـندوق  در آن ايـداع  با سپس و تعيين را اجرايى حقوق
  . كرد خواهد را سند فسخ تقاضاى و تحويل اجراء

 اجرايـى  حقـوق  و خـسارات  و ديـن  تمـامى  كـه  صورتى در است مكلف اجراء ـ2
 تنظـيم  رسـمى  اسـناد  دفترخانـه  به سند فسخ براى را مراتب باشد شده پرداخت

 به معامله مورد رقبه كه بدهد اطالع نيز مربوطه ثبتى واحد به و اعالم سند كننده
 اجرايـى  پرونـده  كـه  صـورتى  در و اسـت  شده بازداشت وجه كننده توديع سود
 را بازداشت مراتب بالفاصله باشد جريان در اجراء همان در مذكور كننده توديع

 دايـر  الزم گواهى بايد نباشد آنجا در پرونده اگر و كند منعكس مربوطه تردفا در
 و كننـده  پرداخت نام و توديعى مبلغ ذكر با فسخ دستور صدور و وجه توديع به

 بـه  و صـادر  شـده  اعـالم  ثبتـى  واحـد  بـه  بازداشـت  آن ضمن كه اى نامه شماره
  . دارد تسليم متقاضى

 بـه  مراجعـه  بـا  ذينفع بايد باشد نشده صادر ئيهاجرا معامله مورد به نسبت هرگاه ـ3
 صـندوق  در را آن تمـام  بـدهى  از اطالع با و سند كننده تنظيم رسمى اسناد دفتر
 مكلـف  رسـمى  اسـناد  دفتـر  دارد، تـسليم  دفترخانه به را آن رسيد و سپرده ثبت
 و اقـدام  فـوق  شرح به سند فسخ به نسبت باشد شده سپرده دين تمام اگر است

 مبلـغ  و پرداختكننـده  نـام  ذكـر  بـا  معامله فسخ و وجه ايداع به داير زمال گواهى
  . دارد تسليم متقاضى به و صادر سپرده

 مربـوط  سـند  يا و است جريان در ديگرى دايره در اجرايى پرونده كه موردى در ـ4
 كـه  اجرايـى  دايره به را مربوط گواهى بايد ذينفع نشده، اجرائيه صدور به منتهى
. بكنـد  را ملك بازداشت درخواست و تسليم است جريان در دايره آن در پرونده
  . كند صادر را ملك بازداشت دستور بالفاصله است مكلف اخيرالذكر دايره

 مجلـس  صـورت  به منتهى و باشد اجرايى عمليات جريان در معامله مورد هرگاه ـ5
 طـرف  از هوج سپردن با باشد نشده اجرايى انتقال سند صدور با و مزايده قطعى

 اجرايـى  پرونـده  و فـسخ  سند، وثيقه، مورد مازاد مقدم كننده بازداشت با بدهكار
 كـه  گـردد  مـى  اعـالم  سـند  كننـده  تنظـيم  دفترخانه به مراتب و گردد مى مختومه
  . نمايد قيد سند ثبت مالحظات در را موضوع
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 حـق  همعاملـ  مـورد  مـال  منـافع  هرگاه 145 ماده و فوق ماده در مذكور موارد در ـ6
 مـذكور  مدت آخر تا نامبرده حق بايد باشد شده منتقل بستانكار به و بوده سكنى

  . شود رعايت سند در
 اجرايى عمليات ختم و تخليه ـ يازدهم فصل   

 موجب به ثالث و گردد صادر تخليه اجرائيه هرگاه ملك قطعى انتقال در ـ147 ماده
 خـوددارى  ملك تخليه از ثبت اءاجر باشد ساكن تخليه مورد ملك در اجازه رسمى سند
  . نمايد مي

 اجارهنامـه  شـود  مـى  اجـرا  مـستاجر  و موجر روابط قانون كه محلهائى در ـ1تبصره  
  . است رسمى سند حكم در تخليه جهت از غيررسمى

 اجـازه  عـادى  با رسمى سند به مستند ثالث شخص سكونت موارديكه در ـ2تبصره  
  . است تخليه به مكلف ثبت اجراى نباشد

 تـصرف  بـه  توافـق  با ليكن باشد ملك از مشاع رسمى وثيقه مورد هرگاه ـ148 ماده
 مورد مال تخليه جهت از سند اجرا باشند داده رضايت ملك از مفروز قسمت در مرتهن
  . بود خواهد تصرف مورد تخليه به رهن

 تخلـف  باشـد،  شده متعهد از منافع انتقال حق سلب وثيقه سند در هرگاه ـ149 ماده
 سند موجب به ثالث آنكه ولو بود نخواهد مزايده در برنده نفع به وثيقه تخله مانع تعهدم

  .باشد گرفته اجاره را وثيقه موجر تاريخ در رسمى
 كـه  شـود  معلوم بعدا و باشد آن در واقع بناى و معين پالك وثيقه هرگاه ـ150 ماده
 تحويل و تخليه است رفتهگ قرار است غير به متعلق كه مجاور زمين روى بنا از قسمتى
 از و نبـوده  سـند  مـدلول  اسـت  كـرده  تجاوز خارج به مذكور پالك از كه بنا از قسمتى

  .است خارج ثبت ادارات صالحيت
 مجوز بدون ثالث اشخاص يا شخص كه شود معلوم تحويل موقع هرگاه ـ151 ماده

ـ  ثبـت  اجـرا  وسيله به وثيقه مورد تحويل اند كرده اعيان احداث آن در  موجـود  وضـع  اب
  . ندارد اشكال

  . است تخليه به محمول باشد شده ذكر سند در مطلق طور به اگر تحويل ـ152 ماده
 در و دادسـتان  نماينـده  حـضور  بـا  بايد ملك تخليه مورد در اجرا مامور ـ153 ماده
 و متعهـد  حضور عدم نمايد اقدام مقررات طبق انتظامى مامور حضور با يا لزوم صورت
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 وجـود  تخليـه  مـورد  محل در اموالى اگر و بود نخواهد تخليه مانع خادمينش و بستگان
 مكـان  در محـل  همـان  در االمكـان  حتـى  و برداشته را آن تفصيلى صورت باشد داشته

 و سپرده امينى يا متعهدله به را آن يا و كند  مى موم و مهر را آن درب و گذارده محفوظى
  .نمايد دريافت رسيد

  . دارد را الحفاظه حق مطالبه حق امين يا بستانكار وقف مورد در ـ1تبصره 
 بـه  اجـرا  متعهدلـه،  درخواست به شد، سپرده حافظ به اموال اينكه از پس ـ2تبصره  

 را خـود  امـوال  و مراجعه اجرا به ماه يك مدت ظرف به كه نمايد مي اخطار اموال مالك
 وجـه  و شـد  خواهد گذاشته مزايده به و ارزيابى اموال مقررات، طبق والّا بگيرد تحويل
 ،اجرايـى  ىهـا     ههزين كسر از پس و مراجعه صورت در تا واريز ثبت صندوق به حاصله
 حفاظـت  مزايـده،  در خريـدار  وجود عدم صورت در. گردد مسترد اموال مالك به وجه

  . يافت خواهد ادامه كماكان
 خــتم همچنــين و مــستاجره عــين تخليــه موقــع در محــل ثبــت اداره ـــ154 مــاده

 مربوطـه  رسـمى  اسـناد  دفـاتر  به را پرونده ختم و تخليه مراتب بايد اجرايى ىها    هپروند
  . گردد معمول الزم اقدام و قيد دفتر ثبت مالحظات ستون در كه دارند اعالم

  :از است عبارت مورد حسب اجرايى عمليات ختم ـ155 ماده
  . قانونى ىها  ههزين و دولتى حقوق و بستانكار طلب كليه وصول ـ الف
  .مزايده برنده به منقول مال تحويل ـ ب
  .رسمى اسناد دفاتر در غيرمنقول اموال اجرايى انتقال سند امضاء و تنظيم ـ ج
 شـده  صـادر  تحويل يا تخليه براى اجرائيه كه مواردى در تحويل يا تخليه تحقق دـ
  . باشد
  . متعهد تعهد اجراى وـ

 خـتم  شـود  فروختـه  ثالـث  شـخص  بـه  همزايـد  طريق از مال صورتيكه در ـ  هتبصر
  . بود خواهد مزايده صورتمجلس تنظيم تاريخ اجرايى عمليات

 اجرايى ىها  ههزين ـ دوازدهم فصل   

 مقـرر  تعهـد  موضوع وصول براى كه طريقى همان به االجرا حق وصول ـ156 ماده
 طريـق  هـر  االجـرا  حـق  مبلـغ  بـه  نظـر  تواند  مى ثبت رئيس و آمد خواهد عمل به است

  . كند اختيار بداند مناسب وصول براى كه را يگرىد
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 حـساب  بـه . شـود  مـى  وصول كه شعبه يا دايره با اداره هر از االجرا حق ـ157 ماده
 اجرائيـه  صـادركننده  اداره بـه  شـده  صـادر  قـبض  از نسخه يك و منظور عمومى درآمد
  . شود مى ارسال

 سـاير  و آن تبـصره  و ثبـت  قـانون  131 ماده برابر اجرايى پرونده هر در ـ158 ماده
 مگـر  شـود  مـى  وصـول  االجـرا  حق اجرائيه ابالغ از پس) مورد حسب (مربوطه مقررات
 از خاصـى  مقـررات  موجـب  بـه  اوسـت  عهـده  به االجرا حق پرداخت كه مرجعى اينكه

  . باشد شده معاف آن پرداخت
 را آن مفـاد  روز 10 مـدت  ظـرف  اجرائيـه  ابـالغ  تاريخ از بدهكار چنانچه ـ1تبصره  

  . بود خواهد معاف االجرا حق پرداخت از بگذارد اجرا بموقع
 بـه  نـسبت  مزايـده  صـورتمجلس  امـضاء  و تنظـيم  از قبـل  بدهكار هرگاه ـ2تبصره  
  .شود  مىوصول االجرا حق نصف نمايد اقدام خود بدهى تمام پرداخت
 شده ابالغ و اجرائيه صدور به منتهى "اشتباها معارض معامله سند هرگاه ـ159 ماده

  . گيرد نمى تعلق االجرا حق است نشده صادر سند اعتبار بر قطعى حكم كه مادام باشد
 عمليـات  قـانونى  جهـت  به ابالغ و اجرائيه صدور از پس كه مورد هر در ـ160 ماده
 تعلق االجرا حق باشد نشده توقيف يا توقف رفع كه مادام شود توقيف يا متوقف اجرايى

  . است مستثنى حكم اين از ثبت قانون 131 ماده تبصره در مذكور موارد گيرد نمى
 احـراز  علـت  بـه  سـپس  و شـده  ابـالغ  و صـادر  اجرائيـه  كه مواردى در ـ161 ماده

 حكـم  اينكـه  مگر گيرد نمى تعلق االجرا حق شود، مى ارجاع تصفيه اداره به ورشكستگى
  .برسد انجام به ثبت در اجرايى عمليات و نقض ورشكستگى

 الوكاله حق است طور همين و گيرد مى تعلق االجرا حق تاخير خسارت به ـ162 ماده
  . باشد سند مدلول جزو اگر

 ذمـه  سـقوط  موجـب  اجرائيـه  ابالغ از پس كال يا بعضاً متعهد، ذمه ابراء ـ163 ماده
  . شود وصول بايد ثبت قانون 131 ماده تبصره برابر و شود نمى االجرا حق از متعهد

 باشـد  االجـراء  الزم موضـوع  جـزء  هـم  اجاره مورد تخليه كه مواردى در ـ164 ماده
 شـد  خواهـد  دريافـت  ماه سه االجاره مال ميزان از اجاره مورد تخليه براى دولتى حقوق

 تخليـه  از مـوجر  يـا  و نماينـد  سـازش  طـرفين  تخليه از قبل و اجرائيه ابالغ از بعد اگر
 پرداخـت  علت به كه اقعىمو در ليكن گردد وصول بايد تخليه االجرا حق شود منصرف
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 صـدور  بـه  موكول اجرايى عمليات ختم و خوددارى مستاجر عين تخليه از اجور شدن
 االجـراى  حـق  مطالبـه  نگرديـده  انجـام  تخليه عمل كه مادام. شود مى دادگاه قطعى حكم
  . داشت نخواهد مورد تخليه

ـ   مـورد  عـين  ليهتخ يا تحويل االجراء الزم موضوع هرگاه اجاره موارد غير در تبصره 
 سـه  اجـاره  ميزان از قطعى معامله صورت در ثبت قانون در مقرر االجراء حق باشد تعهد
 قـرار  از شده تعيين سند در كه ملك بهاى به نسبت اجاره ميزان و شود مى دريافت ماهه

 نـشده  ذكـر  سـند  در قيمت كه مواردى به نسبت و شود مى معين سال در دوازده صدى
 صـورت  در و بـود  خواهد مستقيم مالياتهاى قانون موضوع مالتىمعا ارزش عمل مالك
  . شد خواهد ارزشيابى كارشناس نظر طبق معامالتى قيمت نبودن

 محجـور  با ورشكسته اجرائيه ابالغ تاريخ در متعهد كه شود محرز هرگاه ـ165 ماده
  . گيرد نمى تعلق االجرا حق است بوده

 فقـط  شود، خوددارى اجرائيه ابالغ از كه كند درخواست بستانكار هرگاه ـ166 ماده
 اداره دفتـر  در مـذكور  تقاضاى ثبت و وصول از بيش اجرائيه باشد محرز كه صورتى در

  . گيرد مى تعلق االجرا حق است شده ابالغ دار صالحيت ثبت
 مقام قائم يا ثبت رئيس راى كه ديگر مورد هر در فوق ماده مورد در جز ـ167 ماده

 مـسئول  كـه  ثبتـى  واحدهاى در و حسابدارى مسئول به باشد االجرا حق تعلق عدم بر او
 نمايـد  اعتراض مزبور راى به است مكلف نامبرده و ابالغ حسابدار به ندارد حسابدارى

 25 مـاده  8 بند استناد به هيأت راى شود رسيدگى و مطرح نظارت هيأت در موضوع تا
  . است قطعى 1351 سال اصالحى ثبت قانون

  . گيرد نمى تعلق مزايده حق نشده واقع صحيحاً مزايده كه مادام ـ168 ماده
 شكايات به رسيدگى طرز و اجرايى عمليات از شكايت ـ سيزدهم فصل   

 و شـروع ) شـود  اجـرا  مهـر  (اجـرا  دستور صدور از بعد اجرايى عمليات ـ169 ماده
 داشـته  شـكايت  اجرايـى  عمليات از كه) ذينفع شخص هر و سند متعهد از اعم (هركس
 كند تسليم محل ثبت رئيس به مدارك ارائه و دليل ذكر با را خود شكايت تواند  مى باشد

 نظـر . كنـد  صـادر  راى دليـل  ذكـر  با و نموده رسيدگى فورآ است مكلف ثبت رئيس و
 ذينفـع  اشـخاص  و شود مى ابالغ ذينفع اشخاص به مقررات برابر حال هر به ثبت رئيس
 ابـالغ  تـاريخ  از روز ده ظـرف  تواننـد  مى باشد داشته تثب رئيس تصميم از شكايتى اگر
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 قـضيه  تـا  نماينـد  تـسليم  دار صالحيت نظارت هيأت يا و محل ثبت به را خود شكايت
  . شود رسيدگى و طرح نظارت هيأت در ثبت قانون اصالحى 25 ماده 8 بند برابر

 وكپىفتـ  يـا  كامـل  رونوشت بايستى ثبت رئيس نظر به اعتراض مورد در ـ170 ماده
 و پرونـده  جريان از محل ثبت مشروح و صريح و جامع گزارش ضميمه به ذيل مدارك
 فرسـتاده  نظـارت  هيـأت  به نباشد مكاتبه تكرار به محتاج كه نحوى به شكايت موضوع

  :شود
  . اجرايى عمليات به آن ضمائم و ذينفع نامه اعتراض فتوكپى با كامل رونوشت ـ1
 ثبـت  رئـيس  نظر مستند كه اجرا مميز با رئيس شگزار فتوكپى يا كامل رونوشت ـ2

  . است بوده
  .ثبت رئيس نظر فتوكپى يا كامل رونوشت ـ3
  . ثبت رئيس نظر از آن ضمائم و ذينفع شكايتنامه فتوكپى يا كامل رونوشت ـ4
 بـه  مربـوط  كـه  اجرايـى  پرونـده  از برگهـائى  بـا  برگ فتوكپى يا كامل رونوشت ـ5

  . است شكايت موضوع
 باشـد،  قضيه طرفين يا اجرا از توضيحاتى به محتاج نظارت هيأت هرگاه ـ171 ماده

  . بخواهد را الزم توضيحات تواند مى
 از اجـراء  عمل از شكايت مزايده، مجلس صورت امضاء و تنظيم از پس ـ172 ماده

 سـند  امـضاء  و تنظيم از قبل هرگاه كه شود نمى آن از مانع امر اين. نيست مسموع كسى
 دهـد  تـشخيص  قـانون  مخـالف  را اجراء عمل محل ثبت رئيس مال، تحويل با يا انتقال
 اشـخاص  به نامه آيين اين 169 ماده برابر صادره راى و داده اجرايى عمل تجديد بر راى
  . است نظارت هيأت در رسيدگى و شكايت قابل و ابالغ ذينفع
 متفرقه امور ـ چهاردهم فصل   

 بـه  مربـوط  درامـور  را ثبـت  رئيس وظايف ندتوا  مى استان ثبت مديركل ـ173 ماده
 مخـصوص  ابـالغ  موجـب  بـه  ديگرى كارمند با و او معاون به رسمى اسناد مفاد اجراى
  .كند  نمىصالحيت سلب ثبت رئيس از واگذارى اين و كند واگذار

ـ   تكـاليف  او معـاون  ثبـت،  رئيس استعالجى يا استحقاقى مرخصى مدت در تبصره 
 اجـرا  دستور صدور از اعم رسمى اسناد مفاد اجراى به مربوطه امور كليه در ثبت رئيس

 ابـالغ  صدور به نيازى و بود خواهد دار عهده را اجرايى عمليات ساير به مربوطه امور و
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 ابـالغ  ارشـد  عـضو  براى بايد است معاون فاقد كه ثبتى واحدهاى در ولى ندارد استانى
  . شود صادر كفات

 صـالحيت  اجتمـاعى  تـأمين  سـازمان  و دارائى رتوزا مطالبات مورد در ـ174 ماده
  . كنند خوددارى اجرايى اقدام از بايد ثبت ادارات و است مذكور مراجع با اقدام

 چـه  مـديون  پرداختـى  مبلـغ  از اينكـه  تشخيص بانكها مطالبات مورد در ـ175 ماده
 كاربستان تشخيص به نسبت مديون اگر است بستانكار با باشد مى طلب اصل بابت مقدار

  . بود خواهد دار صالحيت دادگاه اختالف رفع مرجع باشد معترض
 اقـدام  روز و ابـالغ  روز آئيننامـه  ايـن  فصول كليه در مواعد احتساب در ـ176 ماده
 حـساب  بـه  تعطيـل  باشـد،  تعطيل اقدام مهلت روز آخرين اگر و شد نخواهد محسوب

  .بود خواهد مهلت روز آخرين تعطيل از بعد روز و آيد نمي
 يـا  ثبت مدير حضور در اجرايى پرونده به نسبت طرفين كه قراردادهايى ـ177 ماده
 نماينـد  مى منعقد آنها قانونى صالحيت حدود در پرونده اجراى مامورين يا اجرا مسئول
  .  است اثر ترتيب قابل و معتبر

 بـدهى  اجرايى عمليات اثر در كه ضامن مدنى قانون 709 ماده اجراى در ـ178 ماده
) اجرايـى  پرونده مستند (ضمان سند استناد به تواند  مى وقتى است پرداخته را ضمونعنهم

 شـده  ذكـر  مزبور سند در اصلى مديون من ضامن مراجعه حق كه كند تعقيب را اجرائيه
  . باشد

 نامـه  تـصويب  10 مـاده  مطـابق  عمـومى  انبارهـاى  وثيقـه  بـرگ  اجرائيه ـ179 ماده
 ثبت از وثيقه اسناد اجرايى اوراق روى 2/10/1340 ختاري در اصالحى عمومى انبارهاى

 تـابع  اجرايـى  عمليـات  نيـز  و اجرايـى  نامـه  درخواسـت  ضمائم و گردد مى صادر محل
  . بود خواهد عمومى انبارهاى به راجع مقررات
 بـه  تبـصره  2 و مكـرر  10 مـاده  الحـاق  قانون به راجع ىها    هاجرائي براى ـ180 ماده
 ضـميمه  بـه  زيـر  اوراق بايـد  بعـدى  اصالحات و 1351 مصوب آپارتمانها تملك قانون

 بـدهكار  كه گردد قيد تقاضانامه در و شود تسليم محل ثبت اجراى به اجرايى تقاضانامه
  :است نكرده تسليم را محكمه به اعتراض دادخواست تقديم گواهى مقرر مدت در

  .اجرائيه صدور مخصوص تقاضانامه ـ1
  .كننده استفاده با مالك به دهش ابالغ اظهارنامه رونوشت ـ2
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 از مالك سهم ريز صورت و مديران هيأت با مدير سمت مثبت مدارك رونوشت ـ3
  . مشترك ىها  ههزين

 77 مـاده  موضـوع  شـهردارى  عوارض بابت اجرائيه صدور تقاضاى براى ـ181 ماده
 مــصوب شــهردارى قــانون بــه جديــد مــواد الحــاق و مــواد از اى پــاره اصــالح قــانون

  :شود تسليم محل ثبت به زير اوراق بايد 27/11/1345
  .اجرائيه صدور مخصوص نامه درخواست ـ1
  .اختالف حل كميسيون راى مصدق رونوشت ـ2
  .مؤدى به مذكور راى شده ابالغ اخطاريه ـ3

 مـصوب  شـهردارى  قـانون  77 مـاده  اسـتناد  به شهردارى كه مواردى در ـ182 ماده
 و آن 1 تبـصره  و 1347 مـصوب  شـهرى  عمران و نوسازى قانون  13-8 مواد و 1334
 دليل بايد نمايد مي اجرائيه صدور درخواست ثبت اداره از شهردارى قانون از ديگر مواد

  . دارد اعالم نيز را شده ياد مواد در مذكور راى قطعيت
 صادركننده حساب طرف بانك كه محلى ثبت از چك اجراى درخواست ـ183 ماده

 بايـد  چـك  مـورد  در اجرائيـه  صدور براى آيد مي عمل به ستا واقع محل آن در چك
  :شود تسليم محل ثبت به زير اوراق
  .اجرائيه صدور مخصوص تقاضانامه ـ1
  .آن برگشتى و چك مصدق فتوكپى و اصل ـ2

 كـشور  از خارج ايرانى بانكهاى شعب از صادره چكهاى اجراى درخواست ـ تبصره
  .آيد مي عمل به تهران ثبت اجراى در

 چـك  دارنـده  باشـد،  حل بدون آن مبلغ از قسمتى به نسبت چك هرگاه ـ184 ماده
  . دارد اجرائيه صدور حق مانده باقى به نسبت

 صـدور  گـردد  صـادر  بانـك  از متعـارض  و متعـدد  ىها    هگواهينام هرگاه ـ185 ماده
  . است بانك همان از تعارض رفع به موكول اجرائيه
 در...بابـت  عنـوان  بـه  گاهى كه مطالبى مورد در چك كننده صادر دعوى ـ186 ماده

 در ظهرنويس مورد در چك ظهر در مذكور مطالب همچنين و شود مى نوشته چك متن
 در اجرائيـه  صـدور  قابـل  چك در مرقوم وجه فقط و باشد نمى رسيدگى قابل ثبت اداره
  .باشد مى ثبت اداره
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 مـانع  دار صالحيت تمقاما به محل بى چك صادركننده عليه جرم اعالم ـ187 ماده
 بـود  نخواهـد  ثبـت  اداره طريـق  از چـك  وجـه  وصول براى اجرائيه صدور درخواست
  . شود صادر قضائى مقامات طرف از باره اين در دستورى مگراينكه
 بـه  چك زير امضاى مطابقت عدم علت به چك وجه پرداخت عدم اگر ـ188 ماده
 حقـوقى  اشـخاص  در مهـر  فقدان همچنين و دارد را چك صدور حق كه كسى امضاى
  . شد نخواهد صادر اجرائيه ثبت اداره در باشد

 كـه  كـسى  از است اعم دارد اجرائيه صدور تقاضاى حق كه چك دارنده ـ189 ماده
 مـورد  در (چـك  حامـل  يـا  شده ظهرنويسى او نام به يا گرديده صادر او وجه در چك

  ).حامل وجه در چكهاى
 شـده  صـادر  حساب طرف از نمايندگى با وكالت به چك كه صورتى در ـ190 ماده

 به و بوده چك وجه پرداخت مسئول متضامناً حساب صاحب و چك كننده صادر باشد
  . شود مى صادر تضامن براساس آنها عليه اجرائيه بستانكار تقاضاى
 آنان از احدى امضاى با چك و بوده متعدد حساب صاحبان موارديكه در ـ191 ماده

  . گردد مى صادر چك مبلغ به نسبت كننده مضاءا عليه اجرائيه باشد
  . شد خواهد صادر سررسيد از پس اجرائيه دار وعده چكهاى مورد در ـ192 ماده
 از انصراف اعالم ضمن تواند  مى چك دارنده چك اجرائيه صدور از پس ـ193 ماده
 هاجرائيـ  اگـر  صـورت  اين در بكند را چك الشه استرداد مطالبه اجرايى عمليات تعقيب
 محـسوب  مختومـه  پرونـده  مـورد  اين در و بپردازد بايد را االجرا حق باشد، شده ابالغ
  . است

 داورى آراء بـه  نـسبت  اجرائيـه  صـدور ) 18/5/1388 مـورخ  اصالحي (ـ194 ماده
 ايران اسالمي جمهوري بهادار اوراق بازار قانون 37ماده 5تبصره وفق بهادر اوراق بورس
  . باشد مي امالك و اسناد ثبت اجراي دواير و ادارات عهده به1384 مصوب
 و روستايى تعاونى ىها    هاتحادي و روستايى تعاونى ىها  شركت از يك هر ـ195 ماده
 صـدور  درخواسـت  كـه  كشاورزى تعاونى ىها    هاتحادي و كشاورزى تعاونى ىها  شركت
 بانـك  يلتـشك  قـانون  11 مـاده  طبـق  بر گيرندگان وام با تنظيمى اسناد استناد به اجرائيه
 بودجـه  قـانون  واحـده  مـاده  63 تبـصره  و 1348 سـال  مـصوب  ايران كشاورزى تعاون

 يـك  بايد دارند بعدى اصالحات و كشور كل 1353 سال بودجه و 1353 سال اصالحى
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 ثبـت  اداره بـه  آن رونوشـت  انضمام به را مخصوص فرم طبق شده تنظيم سند از نسخه
  . بفرستند
 بانـك  كـه  صـورتى  در آن رونوشـت  تطبيـق  و ندس اصل مالحظه از پس ثبت اداره
  . نمود خواهد مسترد را سند اصل نمايد مطالبه

 خـوددارى  آب بهـاى  پرداخت از آب از كنندگان استفاده كه صورتى در ـ196 ماده
 درصـد  پنجاه از بيش يكه آبيار ىها  شركت و ها  سازمان و آنها بين قراردادى اگر نمايند،
 نبـودن  صورت در و قرارداد همان طبق باشد شده منعقد تاس دولت به متعلق آن سهام

 1346 سـال  مـصوب  واحـده  مـاده  در مـذكور  كميسيون راى برابر توافق عدم و قرارداد
 اسـت  قطعى كه برق و آب وزارت تابع ىها  شركت و ها  سازمان آب بهاى وصول قانون
 صـادر  اجرائيه بها آب كننده وصول مرجع تقاضاى به نامه آئين اين برابر محل ثبت اداره

 رونوشـت  و كميـسيون  راى يا قرارداد از نسخه يك بايد متقاضى مرجع و نمود خواهد
 ثبـت  اداره بـه  اجرائيـه  صدور تقاضاى و نامه مطالبه انضمام به را آنها فتوكپى يا مصدق
 متقاضى به اصل با برابرى تصديق و مقابله از پس قرارداد با راى اصل. دارد ارسال محل
  . شود مى رد

 قـانون  53 ماده طبق بها آب وصول براى اجرائيه صدور تقاضاى مورد در ـ197 ماده
 آب عادالنـه  توزيع قانون 34 و 33 مواد و 1347 سال مصوب آن شدن ملى نحوه و آب

. است شده داده قانون اجراى دستور كه نقاطى در آن بعدى اصالحات و 1361 مصوب
 مـاده  6 تبـصره  موضـوع  شده ابالغ اخطاريه از نسخه يك آبيارى ناحيه يا منطقه مسئول
 صـدور  جهت نمايد مي تنظيم شده ياد ماده طبق بر كه اى تقاضانامه انضمام به را مذكور
  . فرستاد خواهد محل ثبت اداره به اجرائيه
 اسـتقالل  قـانون  اجرايـى  نامـه  آيـين  17 مـاده  وفـق  مكلفند ثبت ادارات ـ198 ماده
 نامـه  آيـين  18 مـاده  و 13/3/1386 مـصوب  اسـتانها  در بـرق  نيروى توزيع ىها  شركت
 وسـاير  بـرق  بهـاء  وصـول  مـورد  در 1339 مصوب خوزستان برق و آب قانون اجرايى
  . نمايند اجرائيه صدور به مبادرت تقاضا وصول از پس مشتركين از مطالبات
 ونقـان  15 مـاده  اجـراى  در مـشتريان  و بانكها بين كه عادى قراردادهاى ـ199 ماده
 و 1365 سـالهاى  در آن به تبصره چهار الحاق و 1362 مصوب ربا بدون بانكى عمليات

 آن مفـاد  در طـرفين  صـورتيكه  در و بـوده  رسـمى  سند حكم در گردد مى مبادله 1376
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 ادامـه  و اجرائيه صدور به مكلف ثبت ادارات بستانكار تقاضاى با باشند نداشته اختالفى
  . باشند مى رسمى اسناد اجراى نامه آيين طبق اجرايى عمليات
 و ها    هپايان در احداثى ىها    هغرف و فروشگاهها تخليه جهت اجراييه صدور ـ200 ماده
 تاسـيس  قـانون  اصـالح  قـانون  4 تبصره استناد به راهى بين رفاهى خدمات ىها  مجتمع
 تبصره و 1367 مصوب باربرى نقليه وسيله عمومى ىها    هپايان خاص سهامى ىها  شركت

 ثبت اجراى با 26/1/1375 مصوب الذكر فوق قانون 4 تبصره موضوع نامه آيين 4 ادهم 2
 مقررات طبق اجاره مورد تخليه و اجرائيه صدور به مكلف ثبت اجراى بود خواهد محل

  . بود خواهد مربوطه
 1351 سال مصوب گذرنامه قانون 17 ماده اجراى در متعهد موارديكه در ـ201 ماده
 بخواهـد  ضـرورت  بـه  بنـا  الخروج ممنوع شخص چنانچه باشد ديدهگر الخروج ممنوع
 ثالـث  اشـخاص  بـا  خـود  شـود  خارج كشور از ماه 6 مدت به حداكثر نوبت يك براى
 ملك صورتيكه در و معرفى كشور به مديون مراجعت تضمين جهت را ملكى بايست مى
 آن عيـت قط و رسـمى  كارشـناس  توسـط  ارزيـابى  از پس نباشد، بازداشت يا و رهن در

 جهـت  مراتـب  و تنظـيم  اجرا مسئول با و رئيس ثبت، رئيس حضور با مجلسى صورت
 بـديهى  و گـردد  مى اعالم مربوطه ثبت اداره به ثبتى سوابق در انعكاس و ملك بازداشت

 رفـع  مذكور ملك از مقرر مهلت طرف خود معرفى و متعهد مراجعت صورت در است
 رعايـت  بـدون  ايـن صـورت    غيـر  در و شود مى برقرار الخروجى ممنوع و شده توقيف

 مزايـده  طريـق  از مـذكور  ملك فروش با اجرايى حقوق و بستانكار طلب دين مستنيات
  . شد خواهد استيفاء
 اسـت  شده واگذار محل ثبت رئيس عهده به نامه آيين اين در كه وظايفى ـ202 ماده

 اسـتان  ثبـت  كـل  ديرمـ  معـاون  به باشد مى اجرا فاقد كه تهران استان ثبتى واحدهاى در
  . گردد مى محول رسمى اسناد اجراى در تهران

  .شود مى لغو قبلى ىها  هنام آيين نامه، آيين اين تصويب با ـ203 ماده
  

ي اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و ها  هنامه اجرايي قانون بيم  آيين- 43
  22/9/1388مصوب ) كددار(دار  شاغالن صنايع دستي شناسه

  :روند نامه اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي ر اين آيين دـ1ماده 
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ي اجتماعي قاليبافان، بافنـدگان فـرش و شـاغالن صـنايع     ها  هقانون بيم: الف ـ قانون 
  .ـ 1388ـ مصوب ) كددار(دار  دستي شناسه

  .قالي، قاليچه و گبه: ب ـ فرش
نگي و غيـر آن در گروههـاي   صنايع دستي خا): كددار(دار  پ ـ صنايع دستي شناسه 

  ).كددار(دار  مصوب شناسه
ايـن مـاده و نيـز    ) پ(و ) ب(شاغالن در مشاغل موضـوع بنـدهاي   : ت ـ مشموالن 

قانون كـه داراي مجـوز فعاليـت و يـا           ) 1(ماده  ) 4(و  ) 1(ي  ها    همشموالن موضوع تبصر  
  .باشند  مينامه اين آيين) 2(كارت شناسايي معتبر بر اساس فرآيند مندرج در ماده 

 وزارت بـازرگاني و سازمان ميراث فرهنگي، صـنايع دسـتي و گردشـگري              ـ2ماده  
اي كـشور     مكلفند نسبت به شناسايي و معرفي مشموالن به سازمان آموزش فني و حرفه            

  .اقدام نمايند
 اسـت مهـارت فنـي معرفـي         اي كشور موظف     سازمان آموزش فني و حرفه     ـ1تبصره  

نامـه نـسبت بـه        رسي و ظرف يك ماه پـس از وصـول معرفـي           شدگان و متقاضيان را بر      
مندي افراد موضوع اين مـاده از مزايـاي           بهره. صدور كارت مهارت فني آنان اقدام نمايد      

  .باشد قانون، منوط به ارايه كارت مهارت فني توسط سازمان يادشده مي
ضـوع ايـن    ي مو هـا     هدستگاي مرتبط داراي مجوز از      ها   و تشكل  ها    ه اتحادي ـ2تبصره  

اي كشور    توانند نسبت به معرفي واجدان شرايط به سازمان آموزش فني و حرفه             ماده مي 
  .اقدام نمايند
 بافندگان موضوع قانون بيمه بازنشستگي، فوت و از كارافتادگي بافنـدگان            ـ3تبصره  

ـ كه در اجـراي قـانون يادشـده بيمـه پـرداز      1376قالي، قاليچه، گليم و زيلو ـ مصوب  
نامـه    پردازي، به منظور استفاده از مزاياي اين آيـين          توانند ضمن استمرار بيمه     د، مي ان  بوده

اي كشور    ظرف سه ماه نسبت به اخذ كارت مهارت فني از سازمان آموزش فني و حرفه              
  . اجتماعي اقدام نمايندتأمينسازمان  و ارايه آن به 

 دسـتمزد ماهيانـه    مبناي محاسبه حق بيمه براي مشموالن براسـاس حـداقل       ـ3ماده  
گردد و در صورتي كه مشموالن متقاضـي پرداخـت            مصوب شوراي عالي كار تعيين مي     

حق بيمه بر مبناي دستمزد بيشتر از مبلغ موضـوع ايـن مـاده باشـند، انعقـاد قـرارداد و                      
التفاوت حداقل دستمزد و دستمزد تعيين شده توسط بيمـه شـده              پرداخت حق بيمه مابه   
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  .بالمانع خواهد بود
 تـأمين قـانون  ) 28( نرخ حـق بيمـه مـشـموالن بـه ترتيـب مقـرر در مـاده        ـ4ماده  

بيست درصد حق بيمه سهم كارفرمايي توسط دولت . باشد ـ مي1354اجتماعي ـ مصوب 
  .و هفت درصد نيز توسط بيمه شده پرداخت خواهدشد

ـ 5ماده   بيمه شده مكلف است در دوره اعتبار كـارت شناسـايي و كـارت مهـارت      
» ب« مبلغ حق بيمه سهم خود را از تاريخ انعقاد قرارداد براساس قانون اصالح بند                فني،

قـانون  ) 39(ــ طبـق مـاده    1365 اجتماعي ـ مصوب  تأمينقانون ) 4(ماده ) 3(و تبصره 
  . اجتماعي به صورت ماهانه به سازمان پرداخت نمايدتأمين

نون صـرفاً در صـورت      مندي افراد از حمايتهـاي موضـوع قـا           استمرار بهره  ـ1 تبصره
يه كتبي از   تأييدشناسايي معتبر و كارت مهارت فني با اخذ           تمديد مجوز فعاليت يا كارت    

  . استپذير امكانوقت  ربط مبني بر اشتغال تمام وقت يا پاره ي ذيها  هدستگا
شـده    در صورت توقف پرداخت حق بيمـه بـراي سـه مـاه متـوالي، بيمـه                 ـ2 تبصره

  .خت بعدي حق بيمه دوره قبلي را پرداخت نمايدتواند تا موعد پردا مي
كه در كارگاههاي مشمول قانون     ) 1(ماده  ) ب( در خصوص مشموالن بند      ـ3 تبصره

قـانون مـذكور اقـدام    ) 36(باشند، طبق ماده  ـ شاغل مي1354 اجتماعي ـ مصوب  تأمين
  .خواهد شد
 مقـرر در     در صورتي كه پرداخت حق بيمه از طرف بيمه شـده در موعـد              ـ4 تبصره

اين ماده متوقف شود با حفظ سوابق قبلـي، بيمـه وي قطـع خواهـد شـد و                   ) 2(تبصره  
برقراري مجدد آن منوط به ارائه تقاضاي كتبي و تنظيم قرارداد جديد با رعايت مفاد اين               

  .نامه خواهد بود آيين
 حداقل سن افراد واجد شـرايط بـراي انعقـاد قـرارداد بيمـه موضـوع ايـن                   ـ6ماده  

  .نامه، پانزده سال و حداكثر پنجاه سال تمام است آيين
ـ  نامه به حداكثر سن موضوع اين مـاده   پردازي مشموالن اين آيين  سوابق بيمهتبصره 
  .شود اضافه مي
شـرح   شرايط الزم براي بيمه متقاضياني كه بيش از پنجاه سال سن دارند بـه   ـ7ماده  

  :شود زير تعيين مي
  . بيش از پنجاه و پنج سال نباشدالف ـ در زمان تقاضا سن آنان
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  .ب ـ حق بيمه مازاد را يكجا بپردازد
 اجتماعي و پرداخت يكجا بيش از يك تأمينپ ـ بين پذيرش تقاضا توسط سازمان  

  .ماه فاصله نباشد
  .تواند يك بار متقاضي استفاده از امكان پرداخت يكجا شود ت ـ هر فرد مي

ـ 8ماده  قانون ) 3(ما باشند، از مزاياي مندرج در ماده بيمه شدگاني كه داراي كارفر  
ـ و همچنين حمايتهاي مندرج در قانون بيمه بيكـاري ـ   1354 اجتماعي ـ مصوب  تأمين

  .باشند ـ برخوردار مي1369مصوب 
ـ  نامه كه منجر به برقراري مستمري از   حوادث ناشي از كار موضوع اين آيينتبصره 

عبارت است از حوادثي كه در ارتبـاط بـا حرفـه            شود،    كارافتادگي و فوت مشموالن مي    
باتشخيص سازمان (نامه   اين آيين » پ« و  » ب« بافندگي و صنايع دستي موضوع بندهاي       

  .شود شدگان مي متوجه بيمه)  اجتماعيتأمين
 اجتماعي مكلف است با همكاري وزارت بازرگاني و سازمان          تأمينسازمان  ـ  9ماده  

ي و گردشگـري سـامانه اطالعــات جـامع مـشـموالن را          نگي، صنايع دستـ     هميـراث فر 
  .ايجاد نمايد

سوابق مشموالن قانون بيمه بازنشستگي، فـوت و ازكارافتـادگي بافنـدگان            ـ  10ماده  
ـ كه به نحوي از انحا از شمول قانون مـذكور  1376قالي، قاليچه، گليم و زيلو ـ مصوب  

ي مـشمول قـانون     هـا     هدر كارگـا  نامـه قرارگرفتـه و يـا          شده و مشمول ايـن آيـين        خارج
يابند، با درخواسـت بيمـه شـده و يـا      ـ اشتغال به كار مي1354اجتماعي ـ مصوب   تأمين

التفاوت حق بيمه مربوط، جزء سنوات خدمت قابل قبول آنـان در اجـراي                پرداخت مابه 
شود، در غير اين صورت سابقه آنان به نسبت پنجـاه              اجتماعي محسوب مي   تأمينقانون  
مندي از تعهـدات قـانوني مـالك عمـل             سنوات پرداخت حق بيمه به منظور بهره       درصد

  .خواهد بود
نامـه در سـال جـاري از          ، هزينه اجراي اين آيين    27/7/1388از تاريخ   ـ  11ماده  

مـاده واحـده قـانون بودجـه سـال          ) 34( مذكور در بند     30441محل اعتبار برنامه    
  .شود  ميتأمين كل كشور 1388

جمهـور موظـف اسـت        ريزي و نظـارت راهبـردي رئـيس         ونت برنامـه معا ـ12 ماده
 اجتمـاعي و بازرگـاني و سـازمان ميـراث     تـأمين ي رفاه و ها    هبراساس پيشنهاد وزارتخان  
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 و  1389نگي، صنايع دسـتي و گردشگري اعتبار الزم براي اجـراي قـانون در سـال                   هفر
 1389نامه در سـال       اجراي اين آيين  . بيني نمايد   بعد از آن را در لوايح بودجه ساالنه پيش        

 تـأمين  اعتبار در قوانين بودجه ساالنه كشور است و سازمان           تأمينو بعد از آن منوط به       
بيني شده و متناسب با تعداد افراد معرفـي شـده توسـط               اجتماعي متناسب با اعتبار پيش    

 بيمـه  وزارت بازرگانـي و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري موظف به     
  .باشد نمودن مشموالن مي

 مقـام محتـرم رياســت جمهـوري         تأييـد  به   3/11/1388نامه در تاريخ      اين تصـويب 
  . است رسيده 

  

    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
هاي   بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه20/10/1388 هيئت وزيران در جلسه مورخ       

 و امور اجتماعي، رفاه و تأمين اجتماعي، دفاع و       بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، كار     
پشتيباني نيروهاي مسلح، سازمان نظام پزشكي و سازمان نظام پرستاري و به استناد بنـد               

نامـه   ــ ، آيـين  1388وري كاركنان باليني نظـام سـالمت ـ مـصوب     قانون ارتقاء بهره) 5(
 :يادشده رابه شرح زير تصويب نموداجرايي قانون 

  وري كاركنان باليني نظام سالمت امه اجرايي قانون ارتقاء بهرهن آيين -44
شـود كـه در    شاغلين باليني به كاركنان رسته بهداشـتي، درمـاني اطـالق مـي          ـ1ماده    

و غيردولتـي بـه   ) كـشوري و لـشكري  (روزي دوليت   ها و مراكز درماني شبانه      بيمارستان
د و شـامل پرسـتاران، بهيـاران،        دهنـ   بيماران بستري به صورت مستقيم ارايه خدمت مـي        

هـا و     هـا و كارشناسـان اتـاق عمـل، كـاردان            كمك بهيـاران، ماماهـا، پزشـكان، كـاردان        
    .باشند كارشناسان هوشبري و شاغلين رشته شغلي فوريتهاي پزشكي مي

باشـد و بـا توجـه بـه           ساعت در هفتـه مـي     ) 44(ميزان ساعت كار كاركنان      ـ2ماده    
هاي غيرمتعارف، بر طبق دستورالعملي       ت و كار در نوبت كاري     صعوبت كار، سابقه خدم   

هاي بهداشـت، درمـان و آمـوزش          كه به تفكيك مشاغل و نوع فعاليت توسط وزارتخانه        
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گـردد، حـداكثر تـا هـشت          پزشكي و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تعيين و ابالغ مي          
كـشوري و   (ولتـي   هـاي د    ايـن دسـتورالعمل در بخـش      . يابـد   ساعت در هفته تقليل مـي     

    .االجرا خواهدبود و غيردولتي الزم) لشكري
ايـن  ) 1(هـاي روانـي و سـوختگي موضـوع مـاده            كاركنان باليني بيمارسـتان    ـ3ماده   

هـا،    نامه و همچنين كارشناسان امور رواني، مددياران و كاردرمانگران اين بيمارستان            آيين
هـاي    اه از مرخصي كار در محـيط      عالوه بر مرخصي استحقاقي ساليانه، حداكثر تا يك م        

    .باشد اين مرخصي قابل خريد يا ذخيره نمي. غيرمتعارف استفاده خواهندنمود
ـ     هـاي   هـاي روانـي و سـوختگي بيمارسـتان     كاركنان باليني نيز كـه در بخـش   تبصره 

    .عمومي به طور مستمر اشتغال داشته باشند مشمول مفاد اين ماده خواهندبود
هـاي روانـي و سـوختگي و مـشمولين            ل كاركنـان بـاليني بيمارسـتان      مشاغ ـ4ماده    

هاي دولتي و غيردولتـي       قانون سازمان نظام پرستاري شاغل در بخش      ) 16(موضوع ماده   
    .شوند آور محسوب مي ازجمله مشاغل سخت و زيان

ـ 5ماده      هـاي   هاي دولتي و غيردولتي در نوبت ساعات كار كاركنان باليني در بخش  
مشمولين اين ماده اجازه كار بـيش  . گردد محاسبه مي) 5/1(و ايام تعطيل با ضريب      شب  

) 80(تواننـد در صـورت نيـاز، ماهانـه حـداكثر              از دوازده ساعت متوالي را نداشته و مي       
كـاري انجـام      نامه با توافق كارفرما اضافه      اين آيين ) 2(ساعت براساس دستورالعمل ماده     

يك از كاركنان مجاز به صرف زمان جهت خوابيـدن در             هيچبا اعمال اين ضرايب     . دهند
    .باشند هاي شب و ايام تعطيل نمي طي شيفت

ـ      ساعت صرف تغيير و تحول امور جـاري   هاي كاري، يك در تعويض نوبت تبصره 
    .گردد بخش و بيماران بستري مي

ـ 6ماده       و هـاي دولتـي   روش پرداخت حقوق و مزاياي شاغلين خدمت در بخـش   
نامـه تركيبـي از دو روش ثابـت و            اين آيـين  ) 1(غيردولتي در واحدهاي مصرح در ماده       

پرداخت در روش ثابت، براساس قوانين و ضوابط موردعمل         . باشد  مبتني بر عملكرد مي   
هـاي    هاي مذكور و پرداخت در روش مبتني بر عملكرد تا تعيـين نـرخ تعرفـه                 در بخش 

ها و در بخـش غيردولتـي         نظام نوين بيمارستان  خدمات، در بخش دولتي براساس طرح       
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    .طبق روال حاكم خواهدبود
هـاي    نامه فقط شامل شاغليني است كه در يكـي از بخـش             مزاياي اين آيين   ـ7ماده     

مـشمولين ايـن    . دولتي يا غيردولتي به كار باليني در رشته شغلي مـرتبط اشـتغال دارنـد              
طي آن فرد، متعهـد بـه انجـام خـدمت در يـك      اي كه   نامه موظف به ارايه تعهدنامه      آيين

مـتن تعهدنامـه توسـط وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش              . باشـند   شود، مي   بخش مي 
    .پزشكي تنظيم و ابالغ خواهدشد

ـ 8ماده     وري كاركنـان بـاليني نظـام     اعتبارات ناشـي از اجـراي قـانون ارتقـاء بهـره       
ربــط منظــور  هــاي ذي گاهبينــي و در بودجــه عمــومي دســت ســالمت، همــه ســاله پــيش

      .خواهدشد
جمهـور موظـف اسـت كمبـود      معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس       ـ9ماده

نيروي انساني ناشي از اجراي ايـن قـانون را كـه از سـوي وزارت بهداشـت، درمـان و                     
قانون مديريت  ) 51(شود در قالب مجوز استخدامي طبق ماده          آموزش پزشكي اعالم مي   

كشوري در برنامـه پـنجم توسـعه اقتـصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي جمهـوري                 خدمات  
  .بيني نمايد اسالمي ايران پيش

   محمدرضا رحيمي-جمهور معاون اول رئيس

  

  نامه در خصوص جدول ضرايب حق بيمه واحدهاي مسكوني  تصويب - 45
  به تأييد مقام محترم رياسـت جمهـوري رسـيده          25/2/1389نامه در تاريخ      اين تصويب 

 از سوي محمدرضـا رحيمـي       42053/43040 و با شماره     26/2/1389و در تاريخ    . است
  .هاي اجرائي ابالغ شده است معاون اول محترم رئيس جمهور به دستگاه

هـاي رفـاه و تـأمين          بنا به پيشنهاد وزارتخانه    14/6/1389هيئت وزيران در جلسه مورخ      
ازي و بـه اسـتناد اصـل يكـصدو     اجتماعي، كار و امور اجتماعي، كشور و مسكن شهرس  

  :سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران تصويب نمود
جدول ضرايب حق بيمـه واحـدهاي مـسكوني بـه ازاي هـر مترمربـع زيربنـا                   -1

قـانون بيمـه    ) 5(و  ) 3(نامـه اجرايـي مـواد         آيـين ) 6(مـاده   ) الف(موضوع بند   
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ضرب و بر اسـاس    ) %25( در عدد    1389اجتماعي كارگران ساختماني در سال      
  .آن محاسبه و وصول شود

با توجه به صدور تدريجي كارت مهارت فني كارگران، وزارت رفـاه و تـأمين                -2
شـدن   تـا سـقف دويـست هـزار نفـر، شـرايط بيمـه          ،  1389اجتماعي در سـال     

  .مشموالن را محقق نمايد
هاي بعد، به ازاي هر دويس هزار نفـر           ضرايب جدول وصول حق بيمه در سال       -3

، به ميـزان بيـست و پـنج درصـد افـزايش و مبنـاي                1389 بر تعداد سال     مازاد
 .وصول قرارگيرد

هاي مسكن مهر در سه قسط مساوي به ترتيب در زمان صدور              حق بيمه پروژه   -4
 .گردد پروانه، شش ماه و يك سال پس از تاريخ صدور پروانه اخذ مي

   محمدرضا رحيمي-جمهور معاون اول رئيس
  
 

هاي تأمين اجتماعي كارگران  قانون بيمه) 5(و ) 3(اد نامه اجرايي مو آيين) 46
  ساختماني

 19/2/1389 0وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ
هاي رفـاه و تـأمين اجتمـاعي، كـار و امـور اجتمـاعي،                 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه    

هـاي اجتمـاعي      قانون بيمه ) 3(ه  ماد) 1(مسكن و شهرسازي و كشور و به استناد تبصره          
 مـصوب   -اصـالحي قـانون يادشـده     ) 5( و مـاده     -1386 مـصوب    -كارگران ساختماني 

، 10/10/1386 هــ مـورخ   373ت /164082نامـه شـماره     و با رعايـت تـصويب     -1387
  :نامه اجرايي موارد يادشده را به شرح زير تصويب نمودند آيين
  :روند ير در معاني مشروح به كار مينامه اصطالحات ز در اين آيين -1ماده   
 و اصـالح    -1386 مـصوب    –هاي اجتماعي كارگران ساختماني       قانون بيمه :  قانون -الف

  -1387 مصوب -بعدي آن
فردي كهخ به نحوي از انحا در رابطه با ايجاد، توسعه تجديد بنا،             :  كارگر ساختماني  -ب

ل دارد و مـشمول مقـررات       تعميرات اساسي و تخريب ساختمان به طور مستقيم اشـتغا         
  .باشد خاص از نظر بيمه و بازنشستگي نمي

گواهينامه حاوي اطالعات راجع به مشخـصات هـويتي، سـطح          :  كارت مهارت فني   -پ
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سـازمان  (مهارت و تاريخ صدور اعتبار و تمديد كه توسط وزارت كار و امور اجتماعي               
  .شود ني صادر ميبراي كارگران كارگاهي ساختما) اي كشور آموزش فني و حرفه

كارگر ساختماني كه پس از ثبت نام در يكـي از شـعب صـندوق تـأمين                 : شده   بيمه -ث
  .گيرد نامه قرار مي اجتماعي با پرداخت حق بيمه مقرر، مشمول اين آيين

  وزارت كارو امور اجتماعي:  وزارت-ج
اي كشور مكلـف اسـت بـا همكـاري وزارت             سازمان آموزش فني و حرفه     -2ماده    
نگ و ارشاد اسالمي و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسـالمي ايـران همزمـان بـا          فره

رساني و فراخان آموزشـي بـه         نامه، نمهيدات الزم را در خصوص اطالع        اجراي اين آيين  
يا ساير مراكـز    اي    متقاضيان اشتغال در كارهاي ساختماني در مراكز آموزش فني و حرفه          

ـ         هـاي كثيراالنتـشار و صـدا و          شريات، روزنامـه  آموزشي مورد تأييد صندوق از طريـق ن
  .سيماي جمهوري اسالمي ايران فراهم نمايد

اي كشور مكلف است همزمان با اجراي ايـن           سازمان آموزش فني و حرفه     -3ماده    
هـاي مـورد نيـاز بـازار كـار            نامه، تمهيدات الزم را در خـصوص آمـوزش مهـارت            آيين

نامه اجرايي طـرح آمـوزش          ي بر اساس شيوه   بازآموزي و تجديد مهارت كارگر ساختمان     
فراهم و اجرا نمـوده     ) 2/6/1387 مورخ   200 /22162شماره  (كارگران صنعت ساختمان    
هاي مورد نياز، نسبت بـه صـدور كـارت مهـارت فنـي بـراي                  و پس از آموزش مهارت    

  .ديدگان طرح مذكور اقدام نمايد آموزش
 كارت فني و تعيين سطوح كارگران       شرايط و ترتيب صدور، تمديد و تعليق       -تبصره  

ساختماني براي آموزش موضوع اين ماده، طبق ضوابط و مقررات مورد عمـل سـازمان               
مهارت فني براي كـارگران   صدور پروانه  نامه اي كشور از جمله آيين آموزش فني وحرفه 

نامـه     و شيوه  24/6/1367 هـ مورخ    17613ت  /50351نامه شماره     ماهر، موضوع تصويب  
  .باشد وع اين ماده ميموض
تواند پس از اخذ كارت مهارت فني بـا ارائـه مـدارك               كارگر ساختماني مي   -4ماده    
و ثبت نام در يكي از شعب صـندوق،         ) كارت ملي، كارت مهارت فني و شناسنامه      (الزم  

  . نامه قرار گيرد تحت پوشش اين آيين
هـاي    رگـزاري دوره  اي كشور مكلف است بـا ب        سازمان آموزش فني و حرفه     -تبصره  
مدت آموزشي، مسبت به تعيين سطح توانمندي كارگران ساده ساختماني و صدور              كوتاه
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  .كارت متناسب با شغل آنان اقدام نمايد
مراجـع صـادركننده پروانـه سـاختماني مكلفنـد بـه منظـور تـأمين سـهم                    -5ماده    

اختماني مـستلزم  كارفرمايي حق بيمه كارگر ساختماني، در مواردي كه انجام كارهاي سـ       
اخذ پروانه باشد، پس از دريافت رسيد پرداخت بيمـه بـه حـسابي كـه صـندوق اعـالم                    

  .كند، نسبت به صدور پروانه ساختماني مربوط اقدام نمايد مي
مراجع صدور پروانه در صورت احراز هرگونه تخلف در اين زمينـه عـالوه            -تبصره  

د، با آنـان طبـق قـوانين و مقـررات           بر آنكه مسئول جبران خسارت واردشده خواهند بو       
  .مربوط رفتار خواهد شد

حق بيمه قابل پرداخت براي هر واحـد مـسكوني بـه شـرح زيـر محاسـبه          -6ماده    
  :گردد مي
عددي كه بر مبناي زيربناي هرواحد و ارزش معامالتي عرصـه           :  ضريب حق بيمه   -الف

ضرايب حـق  . بيمه استشود و مبناي محاسبه نرخ حق       هر متر مربع ساختمان تعيين مي     
  :شوند بيمه بر اساس جدول زير تعيين مي

  
  مه واحدهاي مسكوني به ازاي هر متر مربع زيربناجدول ضرايب حق بي  

  ميانگين زيربناي هر واحد
  ارزش معامالتي

  عرصه هر متر مربع
   متر مربع150 بيش از        متر مربع150 تا 75بيش از                      متر مربع و كمتر75 )ارقام به ريال(

   درصد2/3   درصد9/2   درصد5/2     درصد2/2   و كمتر000/10
   درصد3/3   درصد1/3   درصد7/2    000/50 تا 000/10بيش ار 
   درصد8/3   درصد6/3       درصد000/002/33 تا 000/50بيش از 

  ١ درصد4    درصد4     درصد4        000/200

                                                 
هاي رفـاه و تـأمين اجتمـاعي، كـار و امـور               زارتخانه بنا به پيشنهاد و    14/6/1389 هيئت وزيران در جلسه مورخ       -1

اجتماعي، كشور و مسكن و شهرسازي و به استناد اصل يكصدو سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران                   
مـاده  ) الـف ( جدول ضرايب حق بيمه واحدهاي مسكوني به ازاي هر متر مربع زيربنا موضوع بنـد         -1: تصويب نمود 

 تا سقف دويست هزار     1389قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني در سال        ) 5(و  ) 3(يي مواد   نامه اجرا   آيين) 6(
هاي بعـد، بـه ازاي         ظرايب جدول وصول حق بيمه در سال       -3. نمايد  نفر، شرايط بيمه شدن مشموالن را فراهم مي       
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سـاختمان  مبلغ حق بيمه پرداختي به ازاي هر متر مربع :  نرخ حق بيمه سهم كارفرما   -ب
كه برابر با حاصلضرب ضريب حق بيمه در حداقل دسـتمزد ماهيانـه مـصوب شـوراي                 

  .باشد عالي كار در سال صدور پروانه مي
مبلغ قابل پرداخت به ازاي هر پروانه ساختماني كه از :  ميزان حق بيمه سهم كارفرما-پ

  .يدآ ضرب نرخ حق بيمه در متراژ زيربناي مندرج در پروانه بدست مي حاصل
حق بيمه كارگر ساختماني در زمان اشـتغال        :  ميزان حق بيمه سهم كارگر ساختماني      -ت

قـانون تـامين    ) 35(اي خواهـد بـود كـه طبـق مـاده              معادل هفت درصد دستمزد ماهانه    
ماهـه رأسـاً توسـط         و اصـالحات بعـدي آن تعيـين و همـه           -1354 مـصوب    -اجتماعي

  .شود گر پرداخت مي شده به صندوق بيمه بيمه
نـرخ  بـر اسـاس     در مناطق فاقد ارزش معامالتي، حق بيمه قابل پرداخـت            -1تبصره    

  .باشد، محاسبه خواهد شد ها معادل هم مي ساير مناطق مشابه كه قيمت روز آن
هـاي    حق بيمه سهم كارفرمايي واحدهاي سـاختماني كـه در قالـب طـرح              -2تبصره    

هاي رفـاه و تـأمين اجتمـاعي و      انهنامه وزارتخ   شوند مطابق توافق    مسكن مهر احداث مي   
در هر حال حق بيمه دريافت شده بابـت هـر           . مسكن و شهرسازي دريافت خواهند شد     

متر مربع زيربنا از حداكثر ارقام محاسبه شده و بر اساس ضرايب جـدول مـذكور كمتـر       
  .خواهد بود

بات واحدهايي كه در مناطق روستايي و كمتر توسعه يافته بر اساس مصو            -3تبصره    
  .باشند شوند، از پرداخت پنجاه درصد حق بيمه محاسبه شده معاف مي دولت احداث مي

در صورت بروز حوادث غير مترقبه از قبيل سيل، زلزله، ميزان حـق بيمـه       -4تبصره    
با تأييد وزارت مسكن و شهرسازي و با تعيـين محـدوده جغرافيـايي و زمـاني، معـادل                   

  .دبيست درصد مبالغ مذكور خواهد بو
هـاي    وزارت رفاه و تامين اجتماعي مكلف است با همـاهنگي وزارتخانـه            -5تبصره    

امور اقتصادي و دارايي و مسكن و شهرسازي با توجه به تغييـرات در ارزش معـامالتي                 
عرصه امالك، اصالح جدول موضوع اين ماده را براي تصويب به هيئت وزيـران ارايـه                

  .نمايد
                                                                                                                   

. گيرد   و مبناي وصول قرار مي     ، به ميزان بيست و پنج درصد افزايش       1389هر دويست هزار نفر مازاد بر تعداد سال         
  .گردد هاي مسكن در زمان صدور پروانه، شش ماه و يك سال پس از تاريخ صدور پروانه اخذ مي  حق بيمه پروژه-4
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 شامل طبقات يا متراژ ساختماني احداثي اعـم از اينكـه            هرگونه افزايش بنا   -10ماده    
نامـه خواهـد    قبالً مجوز الزم در اين زمينه كسب شده يا نشده باشد، تابع مفاد اين آيـين     

ربط مكلفند پيش از صدور برگه پايان كار سـاختمان، نـسبت بـه اخـذ           بود و مراجع ذي   
  .اقدام نمايندمفاصا حساب از صندوق در اين خصوص 

نامـه پرداخـت      مبالغي كه در زمان صدور پروانه طبق مقـررات ايـن آيـين             -11 ماده  
قانون محاسبه  ) 2(ماده  ) 2(شود، در محاسبه حق بيمه كارگران پيمانكار موضوع بند            مي

  .خواهد شد
به منظور سازماندهي كارگران ساختماني و همچنين دسترسـي متقاضـيان            -12ماده    

هاي كشور نـسبت بـه ايجـاد مراكـز           از طريق شهرداري  استفاده از خدمات آنان، وزارت      
  .هاي مناسب اقدام نمايد استقرار موقت آنان، در مكان

شناسايي كارگر ساختماني منوط به ارايه كارت مهارت فنـي بـوده و ايـن       -13ماده    
افراد در طول دوره اعتبار اين كارت و دارابودن كد ملي، رأساً با مراجعه و ثبـت نامـدر                   

 مـاده  "ت"موضـوع بنـد   (شعب صندوق و پرداخت حق بيمه سهم بيمـه شـده   يكي از  
ربـط موظـف    گيرنـد و شـعبه ذي       نامه قرار مـي     ، مشمول مفاد قانون و مقررات آيين      ))6(

  .و اخذ مدرك يادشده نسبت به بيمه نمودن آنان اقدام نمايد) 4(است با رعايت ماده 
نامه   ارگرفتن به موجب اين آيين    كارگر ساختماني تا زمان تحت پوشش قر       -1تبصره    

 و  -1352 مـصوب    -از حيث خدمات مشمول قانون بيمه اجباري كـارگران سـاختماني          
نامه برخـوردار     اصالحات بعدي آن بوده و در صورت احراز شرايط از مزاياي اين آيين              

  .شود مي
 خواهد بود كه كـارگر سـاختماني      پردازي براي ايامي      احتساب سابقه بيمه   -2تبصره    
  .شده بابت آن ايام حق بيمه پرداخت نموده است بيمه
جمهور مكلف است كسري      ريزي و نظارت راهبردي رئيس      معاونت برنامه  -14ماده    

نامـه را   كارگران ساختماني مشمول ايـن آيـين  اعتبار مربوط به حق بيمه سهم كارفرمايي   
هـاي دريـافتي     ساله مطابق اعالم صندوق بر اسـاس تعـداد مـشمولين و حـق بيمـه                 همه

ايـن  . بيني و در لوايح بودجه ساالنه كـشور منظـور نمايـد             قانون، پيش ) 5(موضوع ماده   
 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده اسـت و           25/2/1389نامه در تاريخ      تصميم

 از سوي محمدرضـا رحيمـي معـاون         42053/43040 و با شماره     26/2/1389در تاريخ   
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  .است هاي اجرايي ابالغ شده هجمهور به دستگا اول رييس
  

   هيئت وزيران20/4/1389 مصوب اساسنامه صندوق تأمين اجتماعي
 مـصوب   -قانون تأمين اجتمـاعي   ) 1(سازمان تأمين اجتماعي موضوع ماده       -1ماده    

قانون ساختار نظـام جـامع و رفـاه و تـأمين        ) 12(ماده  ) 2( كه به موجب تبصره      -1354
تماعي تغيير نام يافته است، از اين پس بر اساس مفاد اين            اجتماعي به صندوق تأمين اج    

  .شود اساسنامه و ساير قوانين و مقررات مربوط اداره مي
كه در اين اساسنامه به اختصار صندوقناميده       هدف صندوق تأمين اجتماعي      -2ماده    
نظام هاي تأمين اجتماعي و درماني و استقرار          شود، اجرا، تعميم و گسترش انواع بيمه        مي

هماهنگ متناسب بـا اهـداف نظـام جـامع رفـاه و تـأمين اجتمـاعي و تمركـز وجـوه و           
اي در    كـارگيري اصـول محاسـبات بيمـه         درآمدهاي موضوع قانون تأمين اجتماعي با بـه       

گيـري    گذاري با بهره    داري و اقتصادي در حوزه سرمايه       حوزه بيمه و رعايت اصول بنگاه     
  .باشد  مياز وجوه و ذخاير در اختيار صندوق

اي مقرر در قـوانين        صندوق در راستاي تحقق اهداف بيمه       موضوع فعاليت  -3ماده    
ومقررات مربوط از جمله قانون ساختار نظام جـامع رفـاه و تـأمين اجتمـاعي و قـانون                   

هـا، غرامـت دسـتمزد،     تأمين اجتماعي همچون بازنشستگي، بيكاري، حوادث و بيمـاري    
انـدگان و همچنـين خـدمات درمـاني و تـشكيل، اداره و              مستمري از كارافتادگي و بازم    

هـاي    شركت(هاي اقتصادي     هاي اجتماعي و درماني و فعاليت       هاي بيمه   نظارت بر بخش  
  .باشد مربوط مي) گذاري تحت پوشش سرمايه

باشـد و بـه صـورت         صندوق داراي شخصيت حقوقي و استقالل مالي مـي         -4ماده    
زارت رفاه و تأمين اجتماعي طبق مقررات ايـن         مؤسسه عمومي غيردولتي زيرمجموعه و    

  .اساسنانه و ساير قوانين و مقررات مربوط اداره خواهدشد
توانـد در تهـران و سـاير منـاطق            مركز اصلي صندوق در تهران است و مي        -5ماده    

هـا    ها يا از طريق واگذاري برخي از امور به كارگزاري           كشور از طريق شعب و نمايندگي     
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتمـاعي نـسبت    ) 12(ماده  ) 1(ه  با رعايت تبصر  

  .به انجام وظايف قانوني خود اقدام نمايد
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  .باشد امكان جابجايي مركز اصلي صندوق در اختيار هيئت امنا مي -1تبصره   
صندوق مجاز است با رعايت قوانين و مقرات مربوط بر حسب ضرورت             -2تبصره    

  .عبه يا نمايندگي در خارج از كشور اقدام نمايدنسبت به تأسيس ش
  :اركان صندوق به شرح زير است -6ماده   

   هيئت امنا-الف
    هيئت مديره-ب
   مديرعامل-پ
   هيئت نظارت-ت

) 113(تعداد اعضاي هيئت امناي صندوق بر اسـاس قـانون اصـالح مـاده                -7ماده    
زمان تـأمين اجتمـاعي و      قانون مديريت خدمات كشوري و چگونگي تعيين مديريت سا        

 كه ازجملـه مـسئوليت      -1388 مصوب   -خهاي درماني   صندوق هاي بازنشستگي و بيمه    
دار است جمعـاً نـه نفـر بـوده و بـه صـورت زيـر تعيـين                     هيئت امناي صندوق را عهده    

  :گردند مي
نفر با پيشنهاد وزير رفاه و تأمين اجتماعي و تصويب شـوراي عـالي رفـاه و                    شش -الف

  اعيتأمين اجتم
قانون سـاختار نظـام جـامع       ) 17(ماده  ) الف(بند  ) 2( سه نفر باقيمانده مطابق جزء       -ب

  .رفاه و تأمين اجتماعي
اعضاي هيأت امنا براي مدت چهارسال انتخاب مـي شـوند و جـايگزيني               -1تبصره    

 و اعـضاي    ها بالمانع است و حكـم انتـصاب رئـيس           پيش از موعد و تجديد انتخاب آن      
  .شود ط وزير رفاه و تأمين اجتماعي صادر ميهيأت امنا توس

چنانچه هر يك از اعضاي هيئت امنا بركنار، فوت يا استعفا نمايد يا بـيش     -2تبصره    
از سه جلسه متوالي با تشخيص رئيس هيئت امنا بدون عذر موجه غيبت كند، جانـشين                

  .او براي بقيه مدت مقرر به نحو مذكور در اين ماده انتخاب خواهد شد
جلسات هيئت امنا حداقل با حصور شش نفر از اعـضا رسـميت يافتـه و                 -3تبصره    

  .تصميمات آن با رأي موافق حداقل پنج عضو حاضر قطعيت خواهد يافت
در صورتي كه يكي از اعضاي هيئـت امنـا شـخص وزيـر رفـاه و تـأمين                -4تبصره    

  .اجتماعي باشد، رياست هيئت امنا به عهده وي خواهد بود
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  :باشد وظايف و اختيارات هيئت امنا به شرح زير مي -8ماده   
   تصويب خط مشي و راهبردهاي كالن صندوق-الف  
  هاي مالي و عملكرد ساالنه صندوق  تصويب برنامه و بودجه، صورت-ب  
  مديره و هيئن نظارت  نصب و عزل اعضاي هيئت-پ  
د و حكم وزيـر     نصب و عزل مديرعامل صندوق با پيشنهاد هيئت امنا و تأيي           -تبصره  

  .پذيرد رفاه و تأمين اجتماعي انجام مي
 الزحمـه  مـديره، مـديرعامل و حـق      تعيين حقوق و مزايا و پاداش اعضاي هيئت        -ت  

 قـانون   47بـا رعايـت مـاده       (هيئت نظارت در حدودي كه شـوراي حقـوق و دسـتمزد             
  .نمايد تعيين مي) مديريت خدمات كشوري

هاي مـورد     نامه  التي، اداري استخدامي و ساير آيين     هاي مالي، معام    نامه   تصويب آيين  -ث
  .نياز صندوق

هاي عملكرد بر اساس اهداف و راهبردهايي كه توسط هيئـت              تصويب شاخص  -ج  
  .گردد مديره تدوين و پيشنهاد مي

  مديره  بررسي و تصويب تشكيالت كالن صندوق به پيشنهاد هيئت-چ  
و تأمين اجتماعي جهـت بررسـي و در    پيشنهاد اصالح اساسنامه به وزارت رفاه       -ح  

  .صورت تأييد، ارسال آن جهت تصويب نهايي در هيئت وزيران
از جمله نرخ حق بيمه و ( پيشنهاد تغيير يا اصالح قوانين  و مقررات بازنشستگي      -د  

اي   هاي جمعيتي اميد به زنـدگي و محاسـبات بيمـه            بر اساس شاخص  ) سن بازنشستگي 
  .و سير مراحل قانونيجهت تصويب در هيئت وزيران 

اي خواهد بود     نامه  نحوه تشكيل و اداره جلسات هيئت امنا به موجب آيين          -1تبصره    
  .رسد كه پس از تشكيل اولين جلسه به تصويب هيئت امنا مي

مديرعامل و اعضاي هيئت امنا بـدون حـق رأي در جلـسات هيئـت امنـا                -2تبصره    
  .كنند شركت مي

برسي و اظهارنظر در خصوص مـسايل صـندوق ميتوانـد           هيئت امنا براي     -3تبصره    
هاي تخصصي طبق     ترتيب تشكيل جلسات كارگروه   . باشد  هاي تخصصي داشته    كار گروه 

اي خواهد بود كه ظرف سه ماه پس از تشكيل اولين جلسه به تـصويب هيئـت                   نامه  آيين
  .رسد امنا مي
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قانون ) 17(ماده  ) 1(و تبصره   ) ب(اعضاي ميئت مديره صندوق مطابق بند        -9ماده    
ساختار نظام جامع رفـاه و تءمـين اجتمـاعي متـشكل از پـنج نفـر داراي تخـصص و                     

باشد كه از سوي هيئت امنا براي مدت چهارسال انتخـاب             تجارب مختلف مورد نياز مي    
  .باشد ها بالمانع مي انتخاب مجدد آن. خواهند شد 

زير رفاه و تـأمين اجتمـاعي       صدور احكام اعضاي هيئت مديره به عهده و        -1تبصره    
  .است
هيئت مديره در اولين جلسه از بين اعضاي خـود يـك نفـر را بـه عنـوان           -2تبصره    

  .نمايد رئيس، يك نفر نائب رئيس و يك نفر منشي انتخاب مي
  :وظايف رئيس هيئت مديره به شرح زير است -10ماده   
   دعوت از اعضاي هيئت مديره جهت تشكيل جلسات-الف  
  اره جلسات هيئت مديره اد-ب  
 هيـأت امنـا و       انعكاس پيشنهادهاي هيأت مديره به هيأت امنا و ابالغ مصوبات          -پ  

  .هيأت مديره به مديرعامل
تا زمان انتخاب اعضاي هيئت مديره جديد، هيئت مديره قبلـي در سـمت               -1تبصره  

  .خود انجام وظيفه خواهند نمود
 يك از اعضاي هيئت مـديره، هيئـت         در صورت استعفا، عزل يا فوت هر       -2تبصره    

  .نمايند امنا به ترتيب مقرر در اين اساسنامه، ظرف يك ماه جانشين وي را تعيين مي
  :وظايف و اختيارات هيئت مديره به شرح زير است -12ماده   
هاي اجرايي الزم بـراي       بررسي و تدوين خط مشي، راهبردهاي كالن و برنامه         -الف  

  . جهت ارايه به هيئت امنادستيابي به اهداف صندوق
وري جهـت تحـصيل اهـداف          تدوين برنامه عملياتي بـا رعايـت اصـول بهـره           -ب  

  .ساله راهبردي و خط مشي به صورت ساالنه و پنج
هاي مالي و عملكرد سـاالنه صـندوق جهـت             بررسي و تدوين بودجه، صورت     -پ  

  .ارايه به هيئت امنا
معـامالتي، اداري و اسـتخدامي و سـاير         هـاي مـالي،       نامه   بررسي و تدوين آيين    -ت  
  .ها و ضوابط مورد نياز و ارايه آنها به هيئت امنا نامه آيين
 بررسي و تدوين ساختار و تشكيالت كالن صندوق و ارايه آن به هيئت امنـا و                 -ث  
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  .تصويب تشكيالت تفصيلي صندوق بر اساس اصول و معيارهاي ابالغي هيئت امنا
برداري از وجوه ذخاير صـندوق و پيـشنهاد     استفاده و بهره   بررسي و تأييد نحوه      -ج  

  .آن به هيدت امنا
هــا و موسـسات تــابع بـدون واســطه و     تعيـين اعــضاي هيئـت مــديره شـركت   -چ  

هاي زيرمجموعه جهت صدور حكم توسط مديرعامل پس از تأييد وزير رفاه و               هلدينگ
  .تأمين اجتماعي

و اريه گزارش به هيئـت      ابع صندوق   ها و مؤسسات ت      نظارت بر عملكرد شركت    -ح  
  .امنا

 انجام ساير امور الزم براي صندوق جهت حضور در جلسات مجامع مؤسسات             -خ  
  .باشد هايي كه تمام يا قسمتي از سهام آنها متعلق به صندوق مي و شركت

 تفريغ بودجه سال قبل تا پايان خرداد هـر سـال و ارائـه آن بـه همـراه ارزيـابي                      -ر  
   . به هيئت امناعملكرد صندوق

توانـد در صـورت لـزوم بخـشي از اختيـارات خـود را بـه                 هيئت مديره مي   -تبصره  
  .مديره نخواهد بود اين واگذاري رافع مسئوليت هيئت. مديرعامل تفويض نمايد

جلسات هيئت مديره با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسميت يافتـه              -13ماده     
  .قل سه نفر از اعضاي حاضر معتبر خواهد بودو تصميمات آنان با رأي موافق حدا

اي خواهد بود  نامه نحوه تشكيل و اداره جلسات هيئت مديره به موجب آيين -تبصره  
  .رسد مديره مي كه به تصويب هيئت

 امنا و تأييد و حكم وزير رفـاه و   نصب و عزل مديرعامل با پيشنهاد هيئت     -14ماده    
  .گيرد صورت ميتأمين اجتماعي براي مدت چهار سال 

توانـد بـراي حـداكثر        در صورت ضرورت، وزير رفاه و تأمين اجتماعي مي         -تبصره  
هاي مديرعامل صندوق، سرپرست تعيين و منـصوب          شش ماه به منظور انجام مسئوليت     

  .نمايد
  :وظايف واختيارات مديرعامل به شرح زير است -15ماده   
هـا،    مـشي   ن و مقـررات، خـط     صندوق در چـارچوب قـواني      اداره امور جاري     -الف  
  .مديره هاي مصوب هيئت امنا و ميئت ها و دستورالعمل برنامه
ها و صورتهاي مالي و عملكرد صـندوق           تهيه و تنظيم برنامه و بودجه، گزارش       -ب  



  

  
   788  مجموعه كامل قوانين و مقررات تأمين اجتماعي     

  

  .جهت ارائه به هيئت مديره
  . استقرار و عملياتي نمودن ساختار و تشكيالت مصوب-پ  
 مؤسـسات تـابع صـندوق و ارائـه گـزارش بـه              ها و    نظارت بر عملكرد شركت    -ت  
  .مديره هيئت
  .شده هاي محول مديره در خصوص ماموريت  پاسخگويي به هيئت-ث  
ها و موسسات تحـت پوشـش          صدور احكام نصب و عزل هيئت مديره شركت        -ج  
  .مديره صندوق ها و تصويب هيئت واسطه پس از پيشنهاد هيئت مديره آن شركت بي

  .عامل و مديران استاني نصب و عزل مدير-ح  
نصب و عزل مذكور در اين ماده پس از تأييد وزير رفاه و تأمين اجتماعي                -1تبصره    
  .پذير است امكان
مديرعامل در مقابل اشخاص حقيقي و حقوقي در مراجع قانوني، نماينـده      -2تبصره    

 وكاليـي كـه   تواند اين اختيار را شخصاً يا به وسيله نمايندگان يـا   باشد و مي    صندوق مي 
  .هاي قانوني وي نخواهد بود كند، اعمال نمايد، اين تفويض، رافع مسئوليت تعيين مي

مكاتبات، قراردادها و اسـناد تعهـدآور صـندوق در چـارچوب ضـوابط،               -3تبصره    
  .هاي مربوط با امضاي مديرعامل و با مهر صندوق معتبر خواهد بود نامه مقررات و آيين

تواند با مسئوليت خود، قسمتي از وظـايف و اختيـاراتش زا          مديرعامل مي  -4تبصره    
  .به مديران اجرايي صندوق تفويض نمايد

هاي صادرشده با امضاي مـديرعامل و مـدير مـالي و مهـر صـندوق             چك -5تبصره    
  .معتبر خواهد بود

هـا و تجـارب       اعضاي هيئت نظارت مركـب از سـه نفـر داراي تخـصص             -16ماده    
 براي مدت چهار سال انتخاب خواهند        امنا  باشد كه از سوي هيئت     مختلف مورد نياز مي   

  .باشد شد و انتخاب مجدد آنها بالمانع مي
هيئت نظارت حق هيچگونه دخالتي در امـور اجرايـي صـندوق نخواهـد               -1تبصره    

دفاتر داشت و در اجراي وظايف خود جهت دريافت اطالعات مورد نياز و رسيدگي به               
  .مديرعامل اقدام نمايد قو مدارك بايد از طري

مديرعامل موظـف اسـت هرگونـه مـدارك يـا توضـيحاتي را كـه مـورد                   -2تبصره    
شده در اختيـار آنـان     هاي قانوني يا تعيين     درخواست كتبي هيئت نظارت باشد، در مهلت      
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  .قراردهد
اداره امور داخلي هيأت نظارت و طرز تشكيل جلسات آن و نحوه انجـام               -3تبصره    

اي خواهد بود كه توسط هيأت يادشده تدوين و تصويب خواهد             نامه   آيين رسيدگي طبق 
  .شد

انتخاب رئس هيأت نظارت از بين اعضاي هيئت نظارت، به عهده ريـيس              -4تبصره    
  .باشد هيئت امناي صندوق مي

صدور احكام اعضاء و رئيس هيئت نظارت، به عهده رئيس هيئت امنـاي              -5تبصره    
  .ر نظر ارايه خواهد نمودصندوق جهت بررسي و اظها

  :وظايف و اختيارات هيئت نظارت به شرح زير است -17ماده   
 نظارت بر حسن اجراي مفاد اساسنامه و تطبيق عمليات صندوق بـا مقـررات               -الف  

  .قانوني
  . اظهارنظر در خصوص ترازنامه و عملكرد تنظيمي قبل از طرح در هيئت امنا-ب  
  . و عملكرد تنظيمي قبل از طرح در هيئت امنا اظهارنظر در خصوص ترازنامه-پ  
  .هاي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از داخل يا خارج از كشور  هدايا و كمك-ت  
  .ها و تعهدات قانوني دولت به صندوق ها، كمك  بدهي-ث  
قـانون سـاختار نظـام جـامع رفـاه و تـأمين             ) 7( ساير منبعي كه بر اساس مـاده         -ج  

  .رات مربوط قابل جذب توسط صندوق باشدمقر. اجتماعي يا قوانين 
) 1(التفاوت سهم درمان مشموالن قانون تـأمين اجتمـاعي موضـوع تبـصره                 مابه -چ  
  .-1373 مصوب -قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور) 9(ماده 
مديره مكلف است تا پايان آذر هر سال بودجه پيشنهادي صندوق را           هيئت -20ماده    

  هيئت امنا موظف است تا پايـان بهمـن        . يئت امنا ارائه نمايد   م و به ه   براي سال بعد تنظي   
  .مديره ابالغ نمايد همان سال، بودجه سال بعد را تصويب و به هيئت

ترازنانمه ساالنه و گزارش مالي صندوق بايد تا پايان تير جهـت ارايـه بـه               -21ماده    
نه صـندوق مـشتمل بـر    گـزارش مـالي سـاال   . ربط تهيه و تسليم گردد     مراجع قانوني ذي  

  مديره در مورد فعاليـت      شده به همراه گزارش هيئت      هاي مالي تلفيقي، حسابرسي     صورت
و وضعيت عمومي صندوق در سال مورد گزارش بايد تا پايان آبان به هيئـت نظـارت و                  

  .هيئت امنا ارسال گردد
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ــصره    ــد   صــورت - 1تب ــاليانه صــندوق باي ــي س ــالي تلفيق ــاي م ــت  ه ــا رعاي ب
صـالح قـانوني تـدوين شـده يـا            ردهاي حسابداري كـه توسـط مرجـع ذي        استاندا

  .شود، تهيه و ارائه گردد مي
هـاي مـالي صـندوق توسـط هيئـت امنـا بـه منزلـه                  تصويب صورت  - 2تبصره    

مـديره بـراي عملكـرد سـال مـورد نظـر              مفاصاحساب مديرعامل و اعضاي هيئـت     
  .باشد مي

نظات خود در مورد ترازنامه     اي از     هيئت نظارت مكلف است نسخه     - 3تبصره    
هـا را ظـرف پـانزده روز از        ها و بدهي    هاي مالي و صورت دارايي      ساالنه و گزارش  

  .مديره تسليم نمايد تاريخ دريافت آن به هيئت
هيئت مديره موظف است ظرف پانزده روز از تاريخ وصول نظـرات             - 4تبصره    

  .نا تقديم كندهيئت نظارت، آن را بررسي و توجهات خود را به هيئت ام
هيئت امناي صندوق موظف است ظرف يك مـاه از تـاريخ وصـول               - 22ماده    

  .هاي مالي و تلفيقي، تصميم مقتضي اتخاذ نمايد گزارش عملكرد ساالنه و صورت
هرسـه سـال   (هيئت مديره مكلف اسـت در مقـاطع زمـاني مناسـب            - 23ماده    

ا كه توسط كارشناسـان  صندوق ر) اي بيمه(گزارش محاسبات فني    ) حداقل يك بار  
اي تهيه گرديه است به همراه گزارش مالي تلفيقي به هيئـت              واجد صالحيت حرفه  

  .امنا ارائه نمايد
هــاي مــالي، معــامالتي، اداري و اســتخدامي بــه همــراه  نامــه آيــين - 24مــاده   
مـديره و هيئـت نظـارت و سـاير      هاي نحوه تشكيل و اداره جلسات هيئت        نامه  آيين
مـاه پـس از ابـالغ ايـن اساسـنامه              بايد ظرف شش   ي مورد نياز صندوق   ها  نامه  آيين

  .توسط هيئت مديره صندوق تدوين و به تصويب هيئت امنا برسد
هـاي    نامـه   اند، آيين   هاي مذكور به تصويب نرسيده      نامه  كه آيين   تا زماني  - تبصره  

  .باشند موجود به قوت خود باقي مي
ره، هيئت نظارت و مديرعامل و اعضاي  اعضاء هيئت امنا، هيئت مدي     - 25ماده    

توانند در معامالتي كه با صندوق يا به حساب صندوق  درجه يك خانواده آنان نمي   
  .پذيرد، به طور مستقيم يا غير مستقيم سهيم يا شريك باشند انجام مي

اعضاي هيئت امنـا، هيئـت نظـارت، هيئـت مـديره و مـديرعامل در                 - 1تبصره    
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اي پزشكي با مجوز هيئت امنا در خصوص عقد قرارداد          ه  صورت فعاليت در رشته   
شـدگان تحـت پوشـش        درماني خارج از وقت اداري جهت ارائه خدمات بـه بيمـه           

  .صندوق مشمول حكم اين ماده نمي باشند
پرداخت حق بيمه توسط اشـخاص حقيقـي و حقـوقي بـه صـندوق                - 2تبصره    

  .شود معامله محسوب نمي
   رحيمي محمدرضا-جمهور معاون اول ريس
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