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قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران

قدمهم
قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران مبین نهادهاي فرهنگی، اجتماعی، سیاسـی و  
اقتصادي جامعه ایران بـر اسـاس اصـول و ضـوابط اسـالمی اسـت کـه انعکـاس         

ماهیت انقالب عظیم اسالمی ایران و رونـد  . خواست قلبی امت اسالمی می باشد
هاي قـاطع و کوبنـده همـه    مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیـروزي کـه در شـعار   

یافت این خواست اساسی را مشـخص کـرده و اکنـون در    قشرهاي مردم تبلورمی
. طلبدطلیعه این پیروزي بزرگ ملت ما با تمام وجود نیل به آن را می

هاي ایران در سده اخیر مکتبی و ویژگی بنیادي این انقالب نسبت به دیگر نهضت
یران پس از گذر از نهضت ضـد اسـتبدادي   اسالمی بودن آن است، ملت مسلمان ا

مشروطه و نهضت ضد استعماري ملی شدن نفت بـه ایـن تجربـه گرانبـار دسـت      
هـا مکتبـی نبـودن    یافت که علت اساسی و مشخص عـدم موفقیـت ایـن نهضـت    

هاي اخیـر خـط فکـري اسـالمی و رهبـري      گرچه در نهضت. مبارزات بوده است
ر عهده داشت، ولی بـه دلیـل دور شـدن    روحانیت مبارز سهم اصلی و اساسی را ب

. ها به سرعت به رکورد کشانده شـد این مبارزات از مواضع اصیل اسالمی، جنبش
از اینجا وجدان بیدار ملت بـه رهبـري مرجـع عالیقـدر تقلیـد حضـرت آیـت اهللا        
العظمی امام خمینی ضرورت پیگیـري خـط نهضـت اصـیل مکتبـی و اسـالمی را       

هـاي  مبارز کشور که همواره در صف مقـدم نهضـت  دریافت و این بار روحانیت
مردمی بوده و نویسندگان و روشنفکران متعهد بـا رهبـري ایشـان تحـرك نـوینی      

آغاز نهضت اخیر ملت ایران در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو هجـري  . (یافت
).باشدقمري برابر با هزار و سیصد و چهل و یک هجري شمسی می

طلیعه نهضت
کـه گـامی در   » انقـالب سـفید  «هم کوبنده امام خمینی به توطئه آمریکایی اعتراض در

هـاي حکومـت اسـتبداد و تحکـیم وابسـتگی سیاسـی، فرهنگـی و        جهت تثبیت پایـه 
اقتصادي ایران به امپریالیزم جهانی بود عامل حرکت یکپارچه ملت گشـت و متعاقـب   

در حقیقـت نقطـه آغـاز    کـه  42آن انقالب عظیم و خونبار امت اسالمی در خردادماه 
شکوفایی این قیام شکوهمند و کسترده بود مرکزیت امام را به عنوان رهبري اسـالمی  
تثبیت و مستحکم نمود و علی رغم تبعید ایشان از ایـران در پـی اعتـراض بـه قـانون      

پیونـد مسـتحکم امـت بـا امـام      ) مصونیت مستشاران آمریکـایی (ننگین کاپیتوالسیون 
ت و ملت مسلمان و به ویژه روشنفکران متعهد و روحانیت مبارز همچنان استمرار یاف

. راه خود را در میان تبعید و زندان، شکنجه و اعدام ادامه دادند
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هـاي علمیـه و   در این میان قشر آگاه و مسـئول جامعـه در سـنگر مسـجد، حـوزه     
و گیـر دانشگاه به روشنگري و با الهام از مکتب انقالبی و پربار اسـالم تـالش پـی   

ثمر بخشی را در باال بردن سـطح آگـاهی و هوشـیاري مبـارزاتی و مکتبـی ملـت       
رژیم استبداد که سرکوبی نهضت اسالمی را با حمله دژخیمانـه  . مسلمان آغاز کرد

هـاي پرخـروش انقـالب آغـاز نمـوده بـود بـه        به فیضیه و دانشگاه و همه کـانون 
انقالبی مردم دسـت زد و  مذبوحانه ترین اقدامات ددمنشانه جهت رهایی از خشم 

هاي درازمدت، هاي قرون وسطایی و زندانهاي اعدام، شکنجهدر این میان جوخه
. پرداختبهایی بود که ملت مسلمان ما به نشانه عزم راسخ خود به ادامه مبارزه می

اهللا «هاي تیر فریاد خون صدها زن و مرد جوان و با ایمان که سحرگاهان در میدان
گرفتند هاي دشمن قرار میدادند یا در میان کوچه و بازار هدف گلولهسر می» اکبر

هـاي  هاي پی درپی امام به مناسـبت ها و پیامانقالب اسالمی را تداوم بخشید، بیانیه
.تر دادمختلف، آگاهی و عزم امت اسالمی را عمق و گسترش هر چه فزون

حکومت اسالمی
قیـه کـه در اوج خفقـان و اختنـاق رژیـم      طرح حکومت اسالمی بر پایه والیـت ف 

استبدادي از سوي امام خمینی ارائه شد انگیـزه مشـخص و منسـجم نـوینی را در     
مردم مسلمان ایجاد نمود و راه اصیل مبارزه مکتبـی اسـالم را گشـود کـه تـالش      

. تر ساختمبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج کشور فشرده
ها و شدت خشم مـردم بـر   یافت تا سرانجام نارضاییدر چنین خطی نهضت ادامه 

اثر فشار و اختناق روزافزون در داخل و افشارگري و انعکـاس مبـارزه بـه وسـیله     
هـاي حاکمیـت رژیـم را بـه     روحانیت و دانشجویان مبارز در سطح جهانی، بنیـان 

اق و به ناچار رژیم و اربابانش مجبور به کاستن از فشار و اختن. شدت متزلزل کرد
و به اصطالح باز کردن فضاي سیاسی کشور شدند تـا بـه گمـان خـویش دریچـه      

امـا ملـت برآشـفته و    . اطمینانی به منظور پیشگیري از سقوط حتمی خود بگشایند
آگاه و مصمم به رهبري قاطع و خلل ناپذیر امام، قیام پیروزمند و یکپارچـه خـود   

.را به طرز گسترده و سراسري آغاز نمود

م ملتخش
17انتشار نامه توهین آمیز به ساحت مقدس روحانیت و به ویژه امـام خمینـی در   

تر نمود و باعث انفجار خشم از طرف رژیم حاکم این حرکت را سریع1356دي 
مردم در سراسر کشور شد و رژیم براي مهار کردن آتشفشان خشم مـردم کوشـید   

اموش کند اما ایـن خـود خـون    این قیام معترضانه را با به خاك و خون کشیدن خ
درپـی انقـالب در   هـاي پـی  هاي انقالب جـاري سـاخت و طـپش   بیشتري در رگ

هاي یاد بود شهداي انقالب، حیات و گرمی و جوشـش یکپارچـه  ها و چهلمهفتم
تري به این نهضت در سراسر کشور بخشید و در ادامـه و اسـتمرار   و هر چه فزون

ر با اعتصـاب یکپارچـه خـود و شـرکت در     هاي کشوحرکت مردم تمامی سازمان
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همبسـتگی  . تظاهرات خیابانی در سقوط رژیم استبدادي مشارکت فعاالنه جسـتند 
هاي مذهبی و سیاسی در ایـن مبـارزه   گسترده مردان و زنان از همه اقشار و جناح

به طرز چشمگیري تعیین کننده بود، و مخصوصاً زنان به شکل بـارزي در تمـامی   
هـایی از آن  اي داشـتند، صـحنه  جهاد بزرگ حضور فعال و گستردههاي این صحنه

هـاي  نوع که مادري را با کودکی در آغوش، شتابان به سـوي میـدان نبـرد و لولـه    
داد بیانگر سهم عمده و تعیین کننده این قشـر بـزرگ جامعـه در    مسلسل نشان می

.مبارزه بود

بهایی که ملت پرداخت
ال و اندي مبارزه مستمر و پیگیـر بـا بـاروري از خـون     نهال انقالب پس از یک س

بیش از شصت هزار شهید و صـد هـزار زخمـی و معلـول و بـا بـر جـاي نهـادن         
اسـتقالل،آزادي، حکومـت   «: میلیاردها تومـان خسـارت مـالی در میـان فریادهـاي     

به ثمر نشست و این نهضت عظیم کـه بـا تکیـه بـر ایمـان و وحـدت و       » اسالمی
ر مراحل حساس و هیجان آمیز نهضت و نیز فداکاري ملـت بـه   قاطعیت رهبري د

پیروزي رسید موفق بـه درهـم کوبیـدن تمـام محاسـبات و مناسـبات و نهادهـاي        
امپریالیستی گردید که در نوع خود سرفصل جدیدي بر انقالبات گسـترده مردمـی   

.در جهان شد
خـتن بنیـاد   بهمن سال یکهزار و سیصد و پنجاه و هفت روزهاي فـرو ری 22و 21

شاهنشاهی شد و استبداد داخلی و سلطه خارجی متکی بر آن را در هـم شکسـت   
و با این پیروزي بزرگ طلیعه حکومت اسالمی که خواست دیرینه مـردم مسـلمان   

. بود نوید پیروزي نهایی را داد
ملت ایران به طور یکپارچه و با شـرکت مراجـع تقلیـد و علمـاي اسـالم و مقـام       

پرسی جمهوري اسالمی تصمیم نهایی و قاطع خـود را بـر ایجـاد    رهبري در همه 
بـه نظـام جمهـوري    % 2/98نظام نوین جمهوري اسالمی اعالم کرد و بـا اکثریـت   

اکنون قانون اساسـی جمهـوري اسـالمی ایـران بـه عنـوان       . اسالمی راي مثبت داد
بیـانگر نهادهـا و مناسـبات سیاســی،اجتماعی، فرهنگـی و اقتصـادي جامعـه بایــد       

هـاي حکومـت اسـالمی و ارائـه دهنـده طـرح نـوین نظـام         راهگشاي تحکیم پایه
.هاي نظام طاغوتی قبلی گرددحکومتی بر ویرانه

شیوه حکومت در اسالم
گـري فـردي یـا    حکومت از دیدگاه اسالم، برخاسـته از موضـع طبقـاتی و سـلطه    

سـت کـه بـه    گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هـم فکـر ا  
دهد تا در روند تحول فکـري و عقیـدتی راه خـود را بـه سـوي      خود سازمان می

ملت ما در جریان تکامل انقالبی خود . بگشاید) حرکت به سوي اهللا(هدف نهایی 
هاي فکـري بیگانـه خـود را    از غبارها و زنگارهاي طاغوتی زدوده شد و از آمیزده

صیل اسالمی بازگشـت اکنـون بـر آن    پاك نمود و به مواضع فکري و جهان بینی ا
اي، بر چنـین پایـه  . خود را بنا کند) اسوه(است که با موازین اسالمی جامعه نمونه 
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هاي اعتقادي نهضت را عینیـت بخشـد و   رسالت قانون اساسی این است که زمینه
هاي واال و جهانشمول اسالمی شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزش

.دپرورش یاب
قانون اساسی با توجه به محتواي اسالمی انقالب ایران که حرکتـی بـراي پیـروزي    
تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود زمینه تداوم این انقالب را در داخل و خـارج  

هـاي  الملی، بـا دیگـر جنـبش   کند؛ به ویژه در گسترش روابط بینکشور فراهم می
ان هذه . (واحد جهانی راهموار کندکوشد تا راه تشکیل امت اسالمی و مردمی می

و استمرار مبارزه در نجات ملـل محـروم و   ) امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون
.تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد

گـر نفـی هـر گونـه     با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسـی تضـمین  
خـط گسسـتن از   باشـد و در  استبداد فکري و اجتماعی و انحصـار اقتصـادي مـی   

. کنـد سیستم استبدادي، و سپردن سرنوشت مردم به دسـت خودشـان تـالش مـی    
).ویضع عنهم اصرهم واالغالل التی کانت علیهم(

در ایجاد نهادها و بنیادهاي سیاسی که خود پایـه تشـکیل جامعـه اسـت براسـاس      
ان االرض . (گردنـد دار حکومـت و اداره مملکـت مـی   تلقی مکتبی، صالحان عهده

هـاي مـدیریت اجتمـاعی    و قانون گذاري که مبین ضابطه) رثها عبادي الصالحونی
بنابراین نظارت دقیق و جدي از ناحیه . یابداست بر مدار قرآن و سنت، جریان می

امـري محتـوم و ضـروري    ) فقاي عـادل (اسالم شناسان معادل و پرهیزگار و متهد 
به سوي نظـام الهـی   است و چون هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت

تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلـی ابعـاد   ) اهللا المصیروالی(است 
و این جـز در گـرو مشـارکت    ) تخلقوا باخالق اهللا(خود گونگی انسان فراهم آید 

.تواند باشدفعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی
نون اساسـی زمینـه چنـین مشـارکتی را در تمـام مراحـل       با توجه به این جهت، قا

سـازد  ساز براي همه افراد اجتماع فراهم مـی هاي سیاسی و سرنوشتگیريتصمیم
تا در مسیر تکامل انسان هر فردي خود دستاندر کـار و مسـئول رشـد و ارتقـاء و     

و . (رهبري گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمـین خواهـد بـود   
).الذین استضعفوا فی االرض و نجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثینان نمن علینرید 

والیت فقیه
براساس والیت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبري فقیه جـامع  

مجـاري االمـور،   (شـود  الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شـناخته مـی  
کند تـا ضـامن عـدم انحـراف     آماده می) الله و حرامهبیدالعلماء باهللا االمناء علی ح

.هاي مختلف از وظایف اصیل اسالمی خود باشندسازمان

اقتصاد وسیله است نه هدف
در تحکیم بنیادهاي اقتصادي، اصل، رفع نیازهاي انسان در جریان رشـد و تکامـل   

دجویی، هاي اقتصادي تمرکز و تکـاثر ثـروت و سـو   اوست نه همچون دیگر نظام
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زیرا که در مکاتب مادي، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشـد،  
شود؛ ولی در اسالم اقتصاد وسـیله اسـت   اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می

.توان داشتو از وسیله انتظاري جز کارائی بهتر در راه وصول به هدف نمی
ردن زمینـه مناسـب بـراي بـروز     با این دیدگاه برنامه اقتصادي اسـالمی فـراهم کـ   

هاي متفـاوت انسـانی اسـت و بـدین جهـت تـأمین امکانـات مسـاوي و         خالقیت
متناسب و ایجاد کار براي همه افـراد و رفـع نیازهـاي ضـروري جهـت اسـتمرار       

.حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسالمی است

زن در قانون اساسی
وهـاي انسـانی کـه تـاکنون در خـدمت      در ایجاد بنیادهاي اجتمـاعی اسـالمی، نیر  

استثمار همه جانبه خارجی بودنـد هویـت اصـلی و حقـوق انسـانی خـود را بـاز        
یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتري که تـاکنون از  می

خانواده واحد . اند استیفاي حقوق آنان بیشتر خواهد بودنظام طاغوتی متحمل شده
عه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمـانی  بنیادین جام

در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان اسـت  
اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل بـه ایـن مقصـود از وظـایف     

شـیء  (الـت  زن در چنین برداشتی از واحد خـانواده، از ح . حکومت اسالمی است
در خدمت اشاعه مصـرف زدگـی و اسـتثمار، خـارج     ) ابزار کار بودن(و یا ) بودن

هاي مکتبـی  شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادري در پرورش انسان
باشـد و در نتیجـه   هاي فعـال حیـات مـی   نپیش آهنگ خود همرزم مردان در میدا

برخـوردار از ارزش و کرامتـی   پذیراي مسؤولیتی خطیرتـر و در دیـدگاه اسـالمی   
.واالتر خواهد بود

ارتش مکتبی
در تشکیل و تجهیز نیروهاي دفاعی کشور توجه بر آن است که ایمـان و مکتـب،   
اساس و ضابطه باشد، بدین جهـت ارتـش جمهـوري اسـالمی و سـپاه پاسـداران       

راسـت از  شوند و نه تنها حفـظ و ح انقالب در انطباق با هدف فوق شکل داده می
مرزها بلکه با رسالت مکتبی یعنـی جهـاد در راه خـدا و مبـارزه در راه گسـترش      

و اعدوا لهم مااسـتطعتم  (دار خواهند بود حاکمیت قانون خدا در جهان را نیز عهده
).من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدواهللا وعدوکم و آخرین من دونهم

قضا در قانون اساسی
ر رابطه با پاسداري از حقوق مردم در خط حرکت اسالمی، به منظـور  مسأله قضا د

پیشگیري از انحرافات موضعی در درون امت اسالمی امري است حیـاتی، از ایـن   
رو ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسالمی و متشکل از قضات عادل و آشنا بـه  

بنیادي و دقت بینی شده است؛ این نظام به دلیل حساسیتضوابط دقیق دینی پیش
و . (در مکتبی بودن آن الزم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشـد 

).الناس ان تحکموا بالعدلاذا حکمتم بین
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قوه مجریه
اي که در رابطه با اجراي احکام و مقررات اسالمی قوه مجریه به دلیل اهمیت ویژه

النه حـاکم بـر جامعـه دارد و همچنـین     به منظور رسیدن به روابط و مناسبات عاد
ضرورتی که این مساله حیاتی در زمینه سـازي وصـول بـه هـدف نهـایی حیـات       

نتیجتاً محصـور شـدن   . خواهد داشت بایستی راهگشاي ایجاد جامعه اسالمی باشد
در هر نوع نظام دست و پا گیر پیچیـده کـه وصـول بـه ایـن هـدف را کُنـد و یـا         

بدین جهت نظام بوروکراسی که . سالمی نفی خواهد شددار کند از دیدگاه اخدشه
هاي طاغوتی است به شدت طرد خواهـد شـد تـا نظـام     زائیده و حاصل حاکمیت

.تر در اجراي تعهدات اداري به وجود آیداجرایی با کارایی بیشتر و سرعت افزون

وسایل ارتباط جمعی
جهت روند تکـاملی انقـالب   بایستی در ) تلویزیون–رادیو (وسایل ارتباط جمعی 

اسالمی در خدمت اشاعه فرهنگ اسالمی قرار گیـرد و در ایـن زمینـه از برخـورد     
هـاي تخریبـی و   هاي متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج خصلتسالم اندیشه

پیروي از اصول چنـین قـانونی کـه آزادي و کرامـت     . ضد اسالمی جداً پرهیز کند
گشـاید  خود دانسته و راه رشد و تکامل انسان را مـی ابناء بشر را سرلوحه اهداف

بر عهده همگان است و الزم است که امت مسلمان با انتخاب مسئولین کـاردان و  
مؤمن و نظارت مستمر بر کار آنان بـه طـور فعاالنـه در سـاختن جامعـه اسـالمی       

الگـو  که بتواند) اسوه(مشارکت جویند به امید اینکه در بناي جامعه نمونه اسالمی 
وکـذالک جعلنـا امـه وسـطاً     . (و شهیدي بر همگی مردم جهان باشد موفـق گـردد  

).لتکونوا شهداء علی الناس

نمایندگان
مجلس خبرگان متشکل از نمایندگان مردم، کار تدوین قانون اساسـی را براسـاس   

هـاي مختلـف   نویس پیشنهادي دولت و کلیه پیشنهادهایی که از گروهبررسی پیش
باشد رسیده بود در دوازده فصل که مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل میمردم

اهللا علیه و آله و سلم، بنیانگـذار  در طلیعه پانزدهمین قرن هجرت پیغمبر اکرم صلی
هاي مشروح فوق به پایان رساند، بـه  مکتب رهایی بخش اسالم با اهداف و انگیزه

تضـعفین و شکسـت تمـامی    این امید کـه ایـن قـرن، قـرن حکومـت جهـانی مس      
.مستکبرین گردد

اصول کلی: فصل اول
: اصل اول
اشاعتقاد دیرینـه ، بر اساسایرانملتکهاستاسالمیجمهوريایرانحکومت

رهبـري پیروزمنـد خـود بـه   اسالمیانقالب، در پیقرآنو عدلحقحکومتبه
و یـازدهم دهـم پرسـی ، در همهخمینیامامالعظمیاهللامرجع عالیقدر تقلید آیت
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و دومبرابر بـا اول شمسیهجريو هشتیکهزار و سیصد و پنجاهماهفروردین
% 2/98بـا اکثریـت  قمريهجريیکهزار و سیصد و نود و نهسالاالولیجمادي

.دادمثبترأيآنداشتند، بهرايحقکهکسانیکلیه
:دوماصل

:بهایمانبر پایهاست، نظامیجمهور اسالمی
در تسلیماو و لزومو تشریع بهحاکمیتو اختصاص) االاهللاالاله(یکتا خداي-1

.برابر امر او
.قوانیندر بیانآنبنیاديو نقشالهیوحی-2
.خداسويبهنسانادر سیر تکاملیآنسازندهمعاد و نقش-3
.و تشریعخدا در خلقتعدل-4
.اسالمانقالبدر تداومآناساسیمستمر و نقشو رهبريامامت-5
او در برابر خدا،با مسئولیتتوامو آزاديانسانوااليو ارزشکرامت-6

:از راهکه
معصـومین و سـنت تـاب کجامع الشرایط بـر اسـاس  اجتهاد مستمر فقهاي-الف

، اجمعینعلیهماهللاسالم
در پیشبرد آنها،و تالشبشريپیشرفتهو تجاربو فنوناز علوماستفاده-ب
، قسـط و  پـذیري و سلطهگريو سلطهکشیو ستمستمگريهر گونهنفی-ج

را ملـی و همبسـتگی و فرهنگـی و اجتمـاعی و اقتصاديسیاسیو استقاللعدل
.کندمیتأمین
:سوماصل
مـذکور در اصـل  اهـداف بـه نیـل براياستموظفایرانجمهور اسالمیدولت

:کار بردامور زیر بهخود را برايامکانات، همهدوم
و و تقـوي ایمـان بـر اسـاس  اخالقـی رشد فضـایل ایجاد محیط مساعد براي-1

.مظاهر فساد و تباهیکلیهبا مبارزه
از صـحیح بـا اسـتفاده  هـا زمینـه در همهعمومیهايآگاهیسطحباال بردن-2

.دیگرو وسایلگروهیهايو رسانهمطبوعات
، و تسـهیل سطوحدر تمامهمهبرايرایگانبدنیو تربیتو پرورشآموزش-3

.عالیآموزشو تعمیم
و ، فرهنگی، فنیعلمیهايزمینهو تتبع و ابتکار در تمامبررسیروحویتتق-4

.محققانو تشویقمراکز تحقیقتأسیساز طریقاسالمی
.از نفوذ اجانباستعمار و جلوگیريطرد کامل-5
.و انحصارطلبیاستبداد و خودکامگیمحو هر گونه-6
.در حدود قانونو اجتماعییسیاسآزادي هايتأمین-7
و ، اجتمــاعی، اقتصـادي سیاســیسرنوشـت در تعیـین مــردمعامـه مشـارکت -8

.خویشفرهنگی
هـاي زمینـه ، در تمـام همهبرايعادالنهناروا و ایجاد امکاناترفع تبعیضات-9

.و معنويمادي
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.غیر ضرورتشکیالتو حذفصحیحاداريایجاد نظام-10
حفـظ  بـراي عمـومی نظـامی آمـوزش از طریـق ملیدفاعبنیهکاملتقویت-11

.کشوراسالمیو نظامارضیو تمامیتاستقالل
ایجـاد  جهـت ضـوابط اسـالمی  بر طبقو عادالنهصحیحاقتصاديریزيپی-12

و تغذیـه هـاي زمینـه درمحرومیـت هـر نـوع  سـاختن و رفع فقر و برطرفرفاه
.بیمهو تعمیمو کار و بهداشتمسکن

و و امـور نظـامی  و کشـاورزي و صـنعت و فنوندر علومخودکفاییتأمین-13
.مانند اینها

عادالنـه قضـایی و مـرد و ایجـاد امنیـت   افراد از زنجانبههمهحقوقتأمین-14
.ابر قانوندر برعمومو تساويهمهبراي
.مردمهمهبینعمومیو تعاوناسالمیبرادريو تحکیمتوسعه-15
نسـبت ، تعهد برادرانهاسالممعیارهايکشور براساسخارجیسیاستتنظیم-16
.جهاندریغ از مستضعفانبیو حمایتمسلمانانهمهبه

:چهارماصل
، ، نظـامی ، فرهنگـی ، اداري، اقتصـادي ، مـالی ، جزاییمدنیاتو مقررقوانینکلیه

یـا  بـر اطـالق  اصـل ایـن . باشداسالمیموازینو غیر اینها باید بر اساسسیاسی
و تشـخیص استدیگر حاکمو مقرراتو قوانیناساسیقانوناصولهمهعموم

.تاسنگهبانفقهاي شورايامر بر عهدهاین
:پنجماصل

اسـالمی در جمهـوري » فرجـه تعالیاهللاعجل«عصر ولیحضرتغیبدر زمان
، زمـان بـه ، آگـاه و بـا تقـوي  عـادل فقیهبر عهدهامتامر و امامتوالیتایران

.گرددمیدار آنعهدهیکصد و هفتماصلطبقکه، مدیر و مدبر استشجاع
:ششمصل ا

شـود از راه ادارهاتکاء آراء عمومیامور کشور باید بهایراناسالمیدر جمهوري
، اعضـاءي اسـالمی شـوراي مجلـس جمهور، نماینـدگان رئیسانتخاب: انتخابات

قانوندیگر ایندر اصولکهدر موارديپرسیهمهشوراها و نظایر اینها، یا از راه
.گرددمیمعین
: هفتماصل
شوراها، مجلـس » االمرفیشاورهم«و » بینهمشوريو امرهم«: کریمدستور قرآنطبق

، روستا و نظـایر اینهـا از   ، بخش، شهر، محل، شهرستاناستان، شوراياسالمیشوراي
و یـارات و حـدود اخت موارد، طرز تشـکیل . امور کشورندو ادارهگیريتصمیمارکان

.کندمیمعیناز آنناشیو قوانینقانونشوراها را اینوظایف
: هشتماصل

اياز منکـر وظیفـه  و نهـی معـروف خیر، امر بهبهدعوتایراناسالمیدر جمهوري
و مردممردمبهنسبتیکدیگر، دولتبهنسبتمردمبر عهدهو متقابلهمگانیاست

و والمؤمنـون «. کنـد مـی معینرا قانونآنشرایط و حدود و کیفیت. دولتبهبتنس
.»المنکرعنو ینهونبالمعروفیأمروناولیاء بعضبعضهمالمؤمنات
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: نهماصل
کشور از اراضیو تمامیتو وحدتو استقاللآزاديایراناسالمیدر جمهوري

فرد یا هیچ. استو آحاد ملتدولترند و حفظ آنها وظیفهناپذییکدیگر تفکیک
، ، فرهنگـی سیاسـی اسـتقالل ، بهاز آزادياستفادهنامندارد بهحقیا مقامیگروه

مقامیوارد کند و هیچايخدشهکمترینایرانارضیو تمامیت، نظامیاقتصادي
را، هـر  مشروعکشور آزادي هايارضیو تمامیتحفظ استقاللنامندارد بهحق

.کند، سلبو مقرراتچند با وضع قوانین
: دهماصل

و و مقـررات قـوانین ، همـه اسـت اسالمیجامعهواحد بنیاديخانوادهاز آنجا که
از ، پاسـداري خـانواده تشـکیل کردنآسانمربوط باید در جهتهايریزيبرنامه

.باشداسالمیو اخالقحقوقبر پایهروابط خانوادگیو استواريآناستقد
:یازدهماصل

مسـلمانان همـه » فاعبدونو انا ربکمامه واحدهامتکمهذهان«کریمهآیهحکمبه
خود را بر کلیسیاستاستموظفایراناسالمیجمهورياند و دولتامتیک

آورد تـا  عمـل پیگیـر بـه  قـرار دهـد و کوشـش   اسالمیو اتحاد مللائتالفیهپا
.بخشدرا تحققاسالمجهانو فرهنگی، اقتصاديسیاسیوحدت

:دوازدهماصل
االبـد  الیاصلو ایناستعشرياثنیجعفريو مذهب، اسالمایرانرسمیدین

، حنبلـی ، مالکی، شافعیاز حنفیاعمدیگر اسالمیو مذاهباستتغییر غیر قابل
، مذهبیمراسمدر انجاممذاهباینباشند و پیروانمیکاملاحترامدارايو زیدي

، ازدواج(شخصـیه و احـوال دینـی و تربیـت آزادند و در تعلیمخودشانفقهطبق
دارنـد و در  هـا رسـمیت  در دادگاهآنمربوط بهو دعاوي) و وصیت، ارثطالق

باشـند، مقـررات  داشـته اکثریـت مـذاهب از ایـن هر یکپیروانکهايهر منطقه
خواهد بود، با حفـظ حقـوق  مذهبآنشوراها بر طبقدر حدود اختیاراتمحلی
.سایر مذاهبپیروان
: سیزدهماصل

در شـوند کـه  میشناختهدینیتنها اقلیت هايو مسیحی، کلیمیزرتشتیایرانیان
و تعلیمـات شخصـیه خود آزادند و در احـوال دینیمراسمدر انجامحدود قانون

.می کنندخود عملآیینبر طبقدینی
: چهاردهماصل 

یخرجـوکم و لمالدینفییقاتلوکملمالدینعناهللاالینهاکم«شریفهآیهحکمبه
جمهـوري دولـت » المقسـطین یحباهللانو تقسطوا الیهمتبروهماندیارکممن

و حسـنه بـا اخـالق  افراد غیر مسلمانبهموظفند نسبتو مسلمانانایراناسالمی
ـ . کنندرا رعایتآنانانسانینمایند و حقوقعملاسالمیقسط و عدل اصـل نای

و توطئـه ایـران اسـالمی و جمهـوري بر ضد اسالماعتبار دارد کهکسانیدر حق
.نکننداقدام
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زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور: فصل دوم
: پانزدهماصل
و متـون اسـناد ومکاتبـات  . استفارسیایرانمردمو مشتركو خط رسمیزبان

و محلیاز زبانهاياستفادهو خط باشد ولیزبانباید با اینسیدرو کتبرسمی
، در آنهـا در مـدارس  ادبیـات و تـدریس گروهیهايو رسانهدر مطبوعاتقومی

.آزاد استفارسیکنار زبان
: اصل شانزدهم

کامالًرسیفاو ادبیاتاستعربیاسالمیو معارفو علومقرآنزباناز آنجا که
در متوسـطه دورهتـا پایـان  ابتـدایی از دورهباید پسزبانایناستآمیختهبا آن
.شودها تدریسرشتهکالس ها و در همههمه

: اصل هفدهم
اسـت ) و سـلم و آلهعلیهاهللاصلی(پیامبر اسالمکشور هجرترسمیمبدأ تاریخ

کـار ادارات ، اما مبنـاي هر دو معتبر استقمريهجريوشمسیهجريو تاریخ
.استروز جمعههفتگیرسمیتعطیل. استشمسیهجريدولتی
:هجدهماصل
مخصـوص بـا عالمـت  سـبز و سـفید و سـرخ   رنـگ هـاي  بهایرانرسمیپرچم

.است» اکبراهللا«و شعار اسالمیجمهوري

تحقوق مل: فصل سوم
: نوزدهماصل
، نژاد، برخوردارند و رنگمساويباشند از حقوقکهو قبیلهاز هر قومایرانمردم
.امتیاز نخواهد بودو مانند اینها سببزبان

: اصل بیستم
قـرار دارنـد و از همـه   قـانون در حمایتو مرد یکساناز زناعمافراد ملتهمه

اسـالم مـوازین بـا رعایـت  و فرهنگی، اجتماعی، اقتصاديیاسی، سانسانیحقوق
.برخوردارند

: بیست و یکماصل
اسـالمی مـوازین بـا رعایـت  جهـات را در تمـام زنحقـوق استموظفدولت

:دهدنماید و امور زیر را انجامتضمین
.اوو معنويماديحقوقو احیاء زنرشد شخصیتمساعد برايهايایجاد زمینه-1
از فرزند، و حمایتو حضانتبارداريدر دوران، بالخصوصمادرانحمایت-2

.سرپرستبیکودکان
.خانوادهو بقايحفظ کیانبرايصالحایجاد دادگاه-3
.سرپرستو بیسالخوردهو زنانبیوگانخاصایجاد بیمه-4
آنهـا در صـورت  غبطـه در جهـت شایستهمادرانبهفرزندانقیمومتاعطاي-5

.شرعیولینبودن
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: بیست و دوماصل
مگـر  اسـت مصـون از تعرضاشخاصو شغل، مسکن، حقوق، مال، جانحیثیت

.تجویز کندقانونکهدر مواردي
:بیست و سوماصل

ايعقیـده داشـتن صـرف بـه تـوان را نمیو هیچکساستعقاید ممنوعتفتیش
.قرار دادو مؤاخذهمورد تعرض

:بیست و چهارماصل
یـا  اسـالم مبـانی بـه مخـل آزادند مگر آنکـه مطالبدر بیانو مطبوعاتنشریات

.کندمیمعینرا قانونآنتفصیل. باشدعمومیحقوق
: اصل بیست و پنجم

مخـابرات ، افشايتلفنیمکالماتکردنها، ضبط و فاشامهنو نرساندنبازرسی
سمع و هر گونـه آنها، استراقو نرساندنمخابره، سانسور، عدمو تلکستلگرافی
.قانونحکممگر بهاستممنوعتجسس

: بیست و ششماصل
هايیا اقلیتالمیاسو انجمن هايو صنفیسیاسیهايها، انجمن، جمعیتاحزاب

، ملـی ، وحـدت ، آزادياسـتقالل اصـول کهاینآزادند، مشروط بهشدهشناختهدینی
از تـوان را نمـی هـیچ کـس  . نکنندرا نقضجمهور اسالمیو اساساسالمیموازین
.از آنها مجبور ساختدر یکیشرکتدر آنها منع کرد یا بهشرکت

:هفتمبیست و اصل
بـه مخـل کـه شـرط آن ، بهسالححملها، بدونپیماییو راهاجتماعاتتشکیل

.نباشد آزاد استاسالممبانی
: بیست و هشتماصل

عمـومی و مصالحاسالمو مخالفاستمایلبدانرا کهدارد شغلیحقهر کس
بـه نیـاز جامعـه  بـا رعایـت  استموظفدولت. برگزیندنیستدیگرانو حقوق
را بـراي کار و شـرایط مسـاوي  بهاشتغالافراد امکانهمه، برايگوناگونمشاغل

.ایجاد نمایداحراز مشاغل
: بیست و نهماصل

، ، ازکارافتـادگی ، پیـري ، بیکارياز نظر بازنشستگیاجتماعیاز تأمینبرخورداري
و درمانیبهداشتیخدمات، نیاز بهو سوانح، حوادثماندگی، در راهسرپرستیبی

دولـت . همگـانی اسـت ، حقـی و غیـره بیمـه صـورت بهپزشکیو مراقبت هاي
از حاصـل و درآمـدهاي عمـومی درآمـدهاي از محـل قـوانین طبقاستموظف

افـراد کشـور   یـک یکيرا برافوقمالیو حمایت هاي، خدماتمردممشارکت
.کندتأمین
: سی اماصل
تـا پایـان  ملتهمهرا برايرایگانو پرورشآموزشوسایلاستموظفدولت
را تـا سـر حـد خودکفـایی    عـالی تحصیالتسازد و وسایلفراهممتوسطهدوره

.دهدگسترشطور رایگانکشور به
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:سی و یکماصل
موظـف دولـت . استایرانیهر فرد و خانوادهبا نیاز، حقمتناسبمسکنداشتن
و روستانشـینان خصـوص نیازمندترنـد بـه  آنهـا کـه  براياولویتبا رعایتاست

.کندرا فراهماصلایناجرايزمینهکارگران
:سی و دوماصل

. کنـد میمعینقانونکهو ترتیبیحکمدستگیر کرد مگر بهرا نمی توانهیچکس
ابـالغ مـتهم کتبآ بهبالفاصلهباید با ذکر دالیلاتهام، موضوعبازداشتدر صورت

بـه مقـدماتی پرونـده و چهـار سـاعت  بیستمدتشود و حداکثر ظرفو تفهیم
.گـردد فـراهم وقـت ، در اسـرع محاکمـه و مقدماتارسالقضاییمراجع صالحه

.شودمیمجازاتقانونطبقاصلاز اینتخلف
:سی و سوماصل

مـورد  در محـل خود تبعید کرد یا از اقامـت اقامتاز محلتوانرا نمیهیچ کس
قـانون که، مگر در موارديمجبور ساختدر محلیاقامتیا بهممنوعاشعالقه

.داردمقرر می
:سی و چهارماصل

بـه منظـور دادخـواهی  تواند بـه میو هر کسهر فرد استمسلمحقخواهیداد
هـا را  دادگـاه گونهدارند اینحقافراد ملتهمه. نمایدرجوعصالحهايدادگاه

قـانون موجببهکهتوان از دادگاهیرا نمیباشند و هیچ کسداشتهدر دسترس
.دارد منع کردراآنبهمراجعهحق

: سی و پنجماصل
نماینـد و اگـر   خـود وکیـل انتخـاب   دارند برايحقدعويها طرفیندادگاهدر همه
.گرددفراهموکیلتعیینآنها امکاناتباشند باید برايرا نداشتهوکیلانتخابتوانایی

: سی و ششماصل
.باشدقانونموجبو بهصالحدادگاهز طریقباید تنها او اجرا آنمجازاتبهحکم
: سی و هفتماصل
کـه شود، مگر ایـن نمیشناختهمجرماز نظر قانونو هیچکساست، برائتاصل
.گرددثابتصالحاو در دادگاهجرم

: سی و هشتماصل
اجبـار شـخص  . تاسممنوعاطالعاقرار و یا کسبگرفتنبرايشکنجههر گونه

فاقـد  و اقرار و سوگنديشهادتو چنین، اقرار یا سوگند، مجاز نیستشهادتبه
.شودمیمجازاتقانونطبقاصلاز اینمتخلف. و اعتبار استارزش
: سی و نهماصل
د یا تبعی، زندانیدستگیر، بازداشتقانونحکمبهکهکسیو حیثیتحرمتهتک
.استمجازاتو موجبباشد ممنوعکههر صورت، بهشده

:چهلماصل
منـافع  غیر یا تجاوز بـه اضرار بهرا وسیلهخویشحقتواند اعمالنمیهیچ کس
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.قرار دهدعمومی
:چهل و یکماصل

توانـد از هـیچ  نمـی اسـت و دولـت  هر فرد ایرانیمسلمحقکشور ایرانتابعیت
تابعیـت بـه کهخود او یا در صورتیدرخواستکند، مگر بهتابعیتسلبایرانی

.درآیدکشور دیگري
: چهل و دوماصل
تابعیـت در آیند و سـلب ایرانتابعیتبهتوانند در حدود قوانینمیخارجهاتباع

آنها را بپـذیرد  عیتتابدیگريدولتکهاستممکندر صورتیاشخاصاینگونه
.کنندیا خود آنها درخواست

اقتصاد و امور مالی: فصل چهارم
:چهل و سوماصل
و فقـر و محرومیـت  کـردن کـن و ریشـه جامعـه اقتصـادي اسـتقالل تأمینبراي

او، اقتصـاد جمهـوري  رشـد، بـا حفـظ آزادي   در جریـان انساننیازهايبرآوردن
:شودضوابط زیر استوار میبر اساسایراناسالمی

و ، آمـوزش ، درمـان ، بهداشت، پوشاك، خوراكمسکن: اساسینیازهايتأمین-1
.همهبرايخانوادهتشکیلبرايالزمو امکاناتپرورش

و کامـل اشـتغال بـه منظور رسـیدن بههمهکار برايشرایط و امکاناتتأمین-2
کـار  وسـایل کارنـد ولـی  قادر بـه کهکسانیکار در اختیار همهوسایلادنقرار د

بـه نـه دیگـر کـه  مشروعیا هر راهبهرهبدونوام، از راهتعاونیندارند، در شکل
دولـت شود و نـه منتهیخاصهايافراد و گروهدر دستثروتتمرکز و تداول

بایـد بـا رعایـت   اقـدام ایـن . درآوردمطلـق بـزرگ مـاي کارفریکصورترا به
از مراحـل اقتصاد کشـور در هـر یـک   عمومیریزيبر برنامهحاکمهايضرورت

.گیردرشد صورت
کار چنـان و محتوا و ساعتشکلکهصورتیکشور بهاقتصاديبرنامهتنظیم-3

خودسـازي بـراي کـافی و تـوان ، فرصـت شغلیبر تالشهر فرد عالوهباشد که
و مهـارت کشور و افـزایش در رهبريفعالو شرکتو اجتماعی، سیاسیمعنوي

.باشدابتکار داشته
از و جلـوگیري معینکارياجبار افراد به، و عدمشغلانتخابآزاديرعایت-4

.از کار دیگريکشیبهره
.و حرامباطلر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معامالتغیمنع اضرار به-5
، سـرمایه از مصـرف اقتصاد، اعـم مربوط بهشئونو تبذیر در همهمنع اسراف-6

.، تولید، توزیع و خدماتگذاري
و توسـعه بـراي احتیـاج نسبتافراد ماهر بهو تربیتو فنوناز علوماستفاده-7

.قتصاد کشوراپیشرفت
.بر اقتصاد کشوربیگانهاقتصادياز سلطهجلوگیري-8
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را عمـومی نیازهـاي کـه و صنعتی، دامیکشاورزيتولیداتتأکید بر افزایش-9
.برهاندبرساند و از وابستگیخودکفاییمرحلهکند و کشور را بهتأمین
:چهل و چهارماصل
بـا  و خصوصـی ، تعـاونی دولتیبخشسهبر پایهایرانالمیجمهور اساقتصادينظام

، صنایع صنایع بزرگکلیهشاملدولتیبخش. استوار استو صحیحمنظمریزيبرنامه
هـاي نیرو، سدها و شبکه، تأمین، بیمه، بانکداريبزرگ، معادنخارجیمادر، بازرگانی

، راه، کشـتیرانی ، هواپیماییو تلفنو تلگراف، پستیزیون، رادیو و تلوآبرسانیبزرگ
. اسـت و در اختیار دولتعمومیمالکیتصورتبهکهو مانند اینها استآهنو راه
و خـدمات ، تجارت، صنعت، دامدارياز کشاورزيقسمتآنشاملخصوصیبخش

سـه در ایـن مالکیت. استو تعاونیدولتیاقتصاديفعالیت هايمکملشود کهمی
اسـالم قـوانین باشـد و از محـدوده  مطابقفصلدیگر اینبا اصولکهتا جاییبخش
نشـود  جامعـه زیانکشور گردد و مایهاقتصاديرشد و توسعهنشود و موجبخارج

و قلمرو و شرایط هر سهضوابطتفصیل. استاسالمیجمهوريقانونمورد حمایت
.کندمیمعینرا قانونبخش
: چهل و پنجماصل
، دریاهـا،  ، معـادن یا رها شدهمواتزمین هاياز قبیلعمومیو ثروت هايانفال

هـا، جنگـل هـا، نیزارهـا،     ها، دره، کوهعمومیها و سایر آبهاي، رودخانهدریاچه
مجهـول ، و امـوال وارثبـدون ، ارثنیسـت حریمکه، مراتعیطبیعیهايبیشه

اسـالمی شود در اختیار حکومتمسترد میاز غاصبینکهعمومیو اموالالمالک
از اسـتفاده و ترتیبتفصیل. نمایدآنها عملبهنسبتعامهمصالحتا بر طبقاست

.کندمیمعینرا قانونهر یک
: و ششمچهل اصل

توانـد بـه  نمـی و هـیچ کـس  استخویشو کار مشروعکسبحاصلمالکهر کس
.کندسلبو کار را از دیگريکسبو کار خود امکانکسببهنسبتمالکیتعنوان
:چهل و هفتماصل

معـین را قـانون ضـوابط آن . استباشد محترممشروعاز راهکهشخصیمالکیت
.کندیم

:چهل و هشتماصل
اسـتان هـا و   در سطحملیاز درآمدهايو استفادهاز منابع طبیعیبرداريدر بهره

کشور، بایـد تبعـیض  مختلفاستان ها و مناطقمیاناقتصاديتوزیع فعالیت هاي
یهفراخور نیازها و استعداد رشد خود، سـرما هر منطقهکهطوريدر کار نباشد، به

.باشدداشتهدر دسترسالزمو امکانات
:چهل و نهماصل
، ، سـرقت ، اخـتالس ، رشـوه از ربـا، غصـب  ناشیثروت هاياستموظفدولت

کـاري هـا و معـامالت   از مقاطعـه ، سـوء اسـتفاده  از موقوفاتاستفادهقمار، سوء 
فسـاد و سـایر   اماکندایر کردن، اصلیو مباحاتمواتزمین هاي، فروشدولتی

او نبودنمعلومرد کند و در صورتحقصاحبو بهرا گرفتهموارد غیر مشروع
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وسـیله بـه شرعیو ثبوتو تحقیقباید با رسیدگیحکماین. بدهدالمالبیتبه
.اجرا شوددولت
:پنجاهماصل

بعـد بایـد   هايامروز و نسلنسلکهمحیط زیست، حفاظتاسالمیدر جمهوري
از . گرددمیتلقیعمومیباشند، وظیفهداشتهرشديرو بهاجتماعیحیاتدر آن

غیـر  یـا تخریـب  محیط زیستبا آلودگیکهو غیر آناقتصاديرو فعالیتهاياین
.استپیدا کند، ممنوعمالزمهآنجبرانقابل

:یکمپنجاه و اصل
و مـوارد معافیـت  . قـانون موجـب شـود مگـر بـه   وضـع نمـی  مالیـات نوعهیچ

.شودمیمشخصقانونموجببهمالیاتیو تخفیفبخشودگی
:پنجاه و دوماصل

تهیـه دولتشود از طرفمقرر میدر قانونکهترتیبیکشور بهکلساالنهبودجه
هـر گونـه  . گرددمیتسلیماسالمیشورايمجلسبهو تصویبرسیدگیو براي

.خواهد بودمقرر در قانوننیز تابع مراتببودجهتغییر در ارقام
:پنجاه و سوماصل
شود و همـه متمرکز میکلداريخزانهدر حساب هايدولتدریافت هايکلیه

.گیردمیانجامقانونموجببهمصوبپرداخت ها در حدود اعتبارات
: پنجاه و چهارماصل
سـازمان . باشدمیاسالمیشورايکشور مستقیمآ زیر نظر مجلسمحاسباتدیوان

.خواهد شدتعیینقانونموجبو مراکز استان ها بهدر تهرانامور آنو اداره
: پنجاه و پنجماصل
، شرکت هاي دولتـی ها، مؤسساتارتخانهوزحساب هايکلیهبهمحاسباتدیوان

کنند بهمیکشور استفادهکلاز انحاء از بودجهنحويبهکههاییو سایر دستگاه
ايهزینـه هـیچ نماید کهمییا حسابرسیدارد رسیدگیمقرر میقانونکهترتیبی

رسـیده مصـرف ود بـه خـ در محلو هر وجهیتجاوز نکردهمصوباز اعتبارات
جمـع  را برابر قـانون مربوطه، حساب ها و اسناد و مداركمحاسباتدیوان. باشد

مجلـس خـود بـه  نظـرات انضـمام را بـه هر سـال تفریغ بودجهو گزارشآوري
.شودگذاشتهعمومباید در دسترسگزارشاین. نمایدمیتسلیماسالمیشوراي

حق حاکمیت ملت و قواي ناشی از آن: جمفصل پن
: پنجاه و ششماصل

را بـر سرنوشـت  او، انسـان و همخداستاز آنو انسانبر جهانمطلقحاکمیت
را از انسانالهیحقتواند ایننمیهیچ کس. استساختهحاکمخویشاجتماعی

حـق ایـن قرار دهـد و ملـت  خاصمنافع فرد یا گروهیکند یا در خدمتسلب
.کندمیآید اعمالبعد میدر اصولکهخداداد را از طرقی
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:پنجاه و هفتماصل
و قـوه مجریـه ، قـوه مقننـه قوه: عبارتند ازایراندر جمهوري اسالمیحاکمقواي

قـانون اینیندهآاصولامت بر طبقامر و امامتمطلقهزیر نظر والیتکهقضائیه
.از یکدیگرندقوا مستقلاین. گردندمیاعمال
:پنجاه و هشتماصل
منتخـب از نماینـدگان کـه استاسالمیشورايمجلساز طریقمقننهقوهاعمال
آید بعد میدر اصولکهمراحلیاز طیپسآنشود و مصوباتمیتشکیلمردم
.گرددمیابالغو قضائیهمجریهقوهاجرا بهبراي
:پنجاه و نهماصل

اعمـال اسـت ممکـن و فرهنگی، اجتماعی، سیاسیاقتصاديبسیار مهمدر مسائل
در . گیـرد صـورت آراء مـردم بـه مسـتقیم و مراجعـه پرسیهمهاز راهمقننهقوه

نماینـدگان مجمـوع دو سـوم یبتصـو بایـد بـه  آراء عمومیبهمراجعهخواست
.برسدمجلس

:شصتماصل
گـذارده رهبريمستقیمآ بر عهدهقانوندر اینکهجز در اموريمجریهقوهاعمال
.جمهور و وزراء استرئیس، از طریقشده

:شصت و یکماصل
مـوازین بایـد طبـق  کـه اسـت دادگستريهايدادگاهوسیلهبهقضائیهقوهاعمال

و گسـترش عمـومی و حفظ حقوقدعاويو فصلحلشود و بهتشکیلاسالمی
.بپردازدحدود الهیو اقامهعدالتو اجراي

قوه مقننه: فصل ششم
مجلس شوراي اسالمی-مبحث اول

:شصت و دوماصل
مخفـی و بـا رأي تقیمطـور مسـ  بـه کهملتاز نمایندگاناسالمیشورايمجلس
شـوندگان و انتخـاب کنندگانشرایط انتخاب. گرددمیشوند تشکیلمیانتخاب

.خواهد کردمعینرا قانونانتخاباتو کیفیت
:شصت و سوماصل
بایـد  هـر دوره انتخابات. استچهار سالاسالمیشورايمجلسنمایندگیدوره
بـدون زمـان کشـور در هـیچ  کـه طـوري برگزار شود بـه قبلدورهاز پایانپیش

.نباشدمجلس
:اصل شصت و چهارم

همـه و از تاریخو هفتاد نفر استدویستاسالمیشورايمجلسنمایندگانعده
، سالاز هر دهپسشمسیهجريو هشتیکهزار و سیصد و شصتسالپرسی

نفر و نظایر آنها حداکثر بیست، جغرافیایی، سیاسیانسانیواملعبا در نظر گرفتن
و نماینـده یـک هـر کـدام  و کلیمیـان زرتشـتیان . شـود توانـد اضـافه  مینماینده
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و جنـوب ارمنـی و مسـیحیان نماینـده مجموعـآ یـک  و کلدانیآشوريمسیحیان
و تعـداد  انتخابیههايحوزهمحدوده. کنندمیانتخابنمایندهیکهر کدامشمال

.کندمیمعینرا قانوننمایندگان
:شصت و پنجماصل
مجموعبا حضور دو سوماسالمیشورايمجلس، جلساتانتخاباتاز برگزاريپس

داخلـی مصـوب نامهآیینطبقها و لوایحطرحیابد و تصویبمیرسمیتنمایندگان
. باشـد شـده تعیینخاصینصاباساسیدر قانونکهگیرد مگر در موارديمیانجام
.استالزمحاضراندو سومموافقتداخلینامهآیینتصویببراي

:شصت و ششماصل
تصـدي و تعداد کمیسیون ها و دورهمجلسرئیسهو هیأترئیسانتخابترتیب

داخلـی نامـه آیـین وسـیله بـه مجلسو انتظاماتمذاکراتآنها و امور مربوط به
.گرددمیمعینمجلس

:شصت و هفتماصل
زیر سـوگند یـاد کننـد و مـتن    ترتیببهمجلسجلسهباید در نخستیننمایندگان

.را امضا نمایندنامهقسم
الرحیمالرحمناهللابسم

بـر  و بـا تکیـه  کـنم سوگند یاد میقادر متعالخدايمجید، بهدر برابر قرآنمن«
و نگاهبــاناسـالم پاسـدار حـریم  کـه نمــایمتعهـد مـی  خـویش انسـانی شـرف 

اي، ودیعهباشماسالمیجمهوريو مبانیایرانملتاسالمیانقالبدستاوردهاي
وظـایف و در انجـام کـنم اسـداري پعـادل امینیعنوانبهما سپردهبهملترا که

کشـور و  و اعـتالي اسـتقالل بهو هموارهنمایمرا رعایتو تقوي، امانتوکالت
و در کـنم دفـاع اساسی، از قانونپایبند باشممردمبهو خدمتملتحفظ حقوق

مصـالح و تـأمین مردمکشور و آزاديها و اظهارنظرها، استقاللها و نوشتهگفته
.»باشمآنها را مد نظر داشته

خود یـاد خواهنـد   آسمانیسوگند را با ذکر کتابایندینیاقلیت هاينمایندگان
کـه ايجلسـه ندارند باید در اولینشرکتنخستدر جلسهکهنمایندگانی. کرد

.آوردندجايسوگند را بهکنند مراسمحضور پیدا می
:شصت و هشتملاص

سـه جمهـور و تصـویب  پیشـنهاد رئـیس  کشور بهنظامیو اشغالجنگدر زمان
یـا  شـده نقـاط اشـغال  انتخاباتنگهبانو تأیید شوراينمایندگانمجموعچهارم
تشـکیل عـدم شـود و در صـورت  مـی متوقـف معینیمدتبرايمملکتتمامی

.خواهد دادکار خود ادامهبههمچنانقسابجدید، مجلسمجلس
:شصت و نهماصل

از طریـق آنکامـل باشـد و گـزارش  باید علنـی اسالمیشورايمجلسمذاکرات
، در در شـرایط اضـطراري  . منتشر شـود عموماطالعبرايرسمیرادیو و روزنامه

از جمهور یا یکـی رئیساضايتقکند، بهکشور ایجابامنیترعایتکهصورتی
جلسـه مصـوبات . شودمیتشکیلغیر علنی، جلسهنفر از نمایندگانوزراء یا ده
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سـه تصـویب بـه نگهبـان با حضور شـوراي کهمعتبر استدر صورتیغیر علنی
از بـر  باید پـس جلساتاینو مصوباتگزارش. برسدنمایندگانمجموعچهارم

.منتشر گرددعموماطالعبرايشرایط اضطراريشدنرفط
:هفتادماصل
در شـرکت یـا بـه انفـراد حـق    اجتمـاع بـه او و وزیرانجمهور و معاونانرئیس

باشـند و  داشتهخود را همراهتوانند مشاورانرا دارند و میمجلسعلنیجلسات
تقاضـا  حضورند و هر گـاه بهنند، وزراء مکلفبداالزمنمایندگانکهدر صورتی

.شودمیاستماعکنند مطالبشان
:هفتاد و یکماصل

تواند میاساسیدر حدود مقرر در قانونمسائلدر عموماسالمیشورايمجلس
.وضع کندقانون
:هفتاد و دوماصل

مـذهب با اصول و احکاموضع کند کهتواند قوانینینمیاسالمیشورايمجلس
کـه ترتیبیامر بهاینتشخیص. باشدداشتهمغایرتاساسیکشور یا قانونرسمی

.استنگهبانشورايبر عهدهآمدهنود و ششمدر اصل
:هفتاد و سوماصل
مفـاد ایـن  . استاسالمیشورايمجلسدر صالحیتعاديو تفسیر قوانینشرح
.کنند نیستمی، از قوانینتمیز حقدر مقامدادرسانکهمانع از تفسیرياصل
:هفتاد و چهارماصل
شود و طرح هـاي میتقدیممجلسبهوزیرانهیأتاز تصویبپسقانونیلوایح

قابـل اسالمیشوراي، در مجلسنفر از نمایندگانپانزدهپیشنهاد حداقلبهقانونی
.استطرح
:هفتاد و پنجماصل
لـوایح درخصـوص نماینـدگان کـه و پیشـنهادها و اصـالحاتی  قانونیهايطرح

عمـومی هزینـه یـا افـزایش  درآمـد عمـومی  تقلیـل کننـد و بـه  میعنوانقانونی
کـاهش جبـران طریقدر آنکهاستدر مجلسطرحقابلانجامد، در صورتیمی

.باشدشدهجدید نیز معلومهزینهرآمد یا تأمیند
:هفتاد و ششماصل

.امور کشور را دارددر تمامو تفحصتحقیقحقاسالمیشوريمجلس
:هفتاد و هفتماصل

بایـد بـه  المللـی بـین هـاي نامـه ها، قراردادها و مؤافقـت نامهها، مقاولهعهدنامه
.برسداسالمیشورايمجلستصویب

:هفتاد و هشتماصل
جزئـی بـا رعایـت   مگـر اصـالحات  استممنوعتغییر در خطوط مرزيهر گونه
ارضـی و تمامیـت اسـتقال نباشـد و بـه  طرفهیککهشرط اینکشور، بهمصالح

شـوراي مجلـس نماینـدگان مجمـوع چهار پـنجم تصویبو بهنزندکشور لطمه
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.برسداسالمی
: هفتاد و نهماصل

نظیـر  و شرایط اضـطراري جنگدر حالت. استممنوعنظامیحکومتبرقراري
موقتـآ محـدودیت هـاي   اسـالمی شـوراي مجلسدارد با تصویبحق، دولتآن

روز از سـی توانـد بـیش  نمـی هر حالبهآنمدترا برقرار نماید، ولیضروري
مجـددآ از  استموظفباشد دولتباقیهمچنانضرورتکهصورتیباشد و در 

.مجوز کندکسبمجلس
:هشتادماصل

بایـد  دولتاز طرفو خارجیداخلیعوضبدونیا کمکهايوامو دادنگرفتن
.باشداسالمیشورايمجلسبا تصویب

:هشتاد و یکماصل
و کشـاورزي و صنعتیدر امور تجارتیو مؤسساتشرکت هاامتیاز تشکیلدادن

.استمطلقآ ممنوعخارجیانبهو خدماتو معادن
:هشتاد و دوماصل

مگر در موارد ضـرورت استممنوعدولتاز طرفخارجیکارشناساناستخدام
.اسالمیشورايمجلسبا تصویب

:هشتاد و سوماصل
مگر بـا تصـویب  غیر نیستبهانتقالباشد قابلملیاز نفایسکهیبناها و اموال دولت

.فرد نباشدمنحصر بهاز نفایسکهدر صورتیهمآناسالمیشورايمجلس
:هشتاد و چهارماصل

و داخلـی مسـائل دارد در همهو حقاستمسئولملتدر برابر تمامهر نماینده
.هار نظر نمایدکشور اظخارجی

:هشتاد و پنجماصل
مجلـس . نیسـت دیگريبهواگذاريو قابلاستشخصبهقائمنمایندگیسمت

در مـوارد  واگـذار کنـد ولـی   یا هیـأتی شخصرا بهتواند اختیار قانونگذارينمی
بـه و دومهفتاداصلرا با رعایتاز قوانینتواند اختیار وضع بعضیمیضروري
کـه در مـدتی قوانیناینصورتکند، در اینخود تفویضداخلیهايکمیسیون

آنهـا  نهـایی شود و تصویباجرا میآزمایشیصورتنماید بهمیتعیینمجلس
دائمـی تواند تصـویب میاسالمیشورايمجلسهمچنین. خواهد بودبا مجلس
را با رعایـت دولتبهیا وابستهدولتیا، شرکت ها، مؤسساتسازمان هاساسنامه

آنهـا  تصـویب ذي ربط واگذار کند و یا اجازهکمیسیون هايبههفتاد و دوماصل
مـذهب و احکامنباید با اصولدولتمصوباتصورتدر این. بدهددولترا به

ترتیـب امر بـه اینتشخیص. باشدتهداشمغایرتاساسیکشور و یا قانونرسمی
، مصـوبات بـر ایـن  عـالوه . اسـت نگهبـان با شوراينود و ششممذکور در اصل

و منظـور بررسـی  کشور باشد و بـه عمومیو مقرراتنباید مخالف قوانیندولت
رئیساطالعاجرا بهبرايابالغمزبور باید ضمنآنها با قوانینمغایرتعدماعالم

.برسداسالمیشورايمجلس
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:هشتاد و ششماصل
خود کامالً در اظهارنظر و راينمایندگیوظایفایفايدر مقاممجلسنمایندگان

اند یـا آرائـی  اظهار کردهدر مجلسکهنظراتیسببآنها را بهتوانآزادند و نمی
.کردیا توقیفاند تعقیبخود دادهدگینماینوظایفایفايدر مقامکه

:هشتاد و هفتماصل
دیگر بایـد از  از هر اقدامو پیشاز تشکیلپسوزیرانهیأتجمهور برايرئیس

و مـورد  مهـم نیـز در مـورد مسـائل   تصـدي در دوران. اعتماد بگیردرايمجلس
.اعتماد کندرايتقاضايانوزیرهیأتبرايتواند از مجلسمیاختالف

:هشتاد و هشتماصل
از رئـیس اسـالمی شـوراي مجلـس نمایندگانکلچهارمیکحداقلدر هر مورد که

سـوال آنـان از وظایفیکی، دربارهاز وزیر مسئولاز نمایندگانجمهور و یا هر یک
جـواب سـوال حاضر شود و بـه در مجلساستجمهور یا وزیر موظفکنند، رئیس
و در مورد وزیر بـیش ماهاز یکجمهور بیشنباید در مورد رئیسجوابدهد و این

.اسالمیشورايمجلستشخیصبهتأخیر افتاد مگر با عذر موجهروز بهاز ده
:هشتاد و نهماصل

داننـد  مـی الزمکـه ديتواننـد در مـوار  میاسالمیشورايمجلسنمایندگان-1
در طـرح قابلوقتیاستیضاح. کننداز وزراءء را استیضاحیا هر یکوزیرانهیأت

. شـود تقـدیم مجلـس بـه نفر از نماینـدگان دهحداقلبا امضايکهاستمجلس
در آناز طـرح روز پسدهمدتباید ظرفیا وزیر مورد استیضاحوزیرانهیأت

در . اعتمـاد بخواهـد  رأيگویـد و از مجلـس  پاسـخ آنحاضر شود و بـه مجلس
مزبـور دربـاره  ، نماینـدگان پاسخیا وزیر برايوزیرانحضور هیأتعدمصورت

بدانـد  مقتضیمجلسکهدهند و در صورتیرا میالزمخود توضیحاتاستیضاح
یـا  وزیـران اعتماد نداد هیأترأياگر مجلس. داعتماد خواهد کرعدمرأياعالم

مـورد استیضـاح  وزراءيدر هـر دو صـورت  . شودمیعزلوزیر مورد استیضاح
شـود عضـویت  مـی تشـکیل بعد از آنبالفاصلهکهوزیرانیتوانند در هیأتنمی

.پیدا کنند
رئـیس اسـالمی شـوراي مجلساز نمایندگانسومیکحداقلکهدر صورتی-2

کشـور  امور اجراییو ادارهمجریهقوهمدیریتوظایفاجرايجمهور را در مقام
آناز طرحپسماهیکمدتجمهور باید ظرفقرار دهند، رئیسمورد استیضاح

. بدهـد کافیتوضیحاتشدهمطرحمسائلحاضر شود و در خصوصدر مجلس
جمهـور،  رئـیس و پاسخو موافقمخالفنمایندگاناز بیاناتپسکهدر صورتی

دادنـد مراتـب  جمهـور رأي رئـیس کفایتعدمبهنمایندگانکلدو سوماکثریت
.رسدمیرهبريمقاماطالعبهیکصد و دهماصلبند دهاجرايجهت
:نودماصل

باشـد،  داشـته قضـائیه یـا قـوه  مجریـه یا قوهساز طرز کار مجلشکایتیهر کس
مجلـس . کنـد عرضـه اسـالمی شـوراي مجلـس خود را کتبآ بهتواند شکایتمی
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کـه دهـد و در مـواردي  کافیکند و پاسخرسیدگیشکایاتاینبهاستموظف
از آنهـا  کافیسخو پارسیدگیمربوط استقضائیهو یا قوهمجریهقوهبهشکایت

عمـوم مربوط بهکهنماید و در مورديرا اعالمنتیجهمتناسببخواهد و در مدت
.برساندعامهاطالعباشد به

:نود و یکماصل
مصـوبات مغایرتاز نظر عدماساسیو قانوناسالماز احکاممنظور پاسداريبه

زیـر تشـکیل  با ترکیـب نگهبانشوراينامبهملی با آنها، شوراییشورايمجلس
.شودمی
.روزو مسائلزمانمقتضیاتبهو آگاهعادلنفر از فقهايشش-1

.استرهبريبا مقامعدهاینانتخاب
حقوقـدانان ، از میـان حقـوقی مختلـف هـاي ، در رشـته نفـر حقوقـدان  شش-2

شـوند و  میمعرفیملیشورايمجلسبهقضائیهقوهرئیسوسیلهبهکهمسلمانی
.گردندمیانتخابمجلسبا راي
:نود و دوماصل

در نخسـتین شـوند ولـی  مـی انتخابسالششمدتبراينگهبانشوراياعضاء
یابنـد  میتغییرقید قرعهبههر گروهاز اعضاء، نیمیسالسهاز گذشتنپسدوره

.شوندمیآنها انتخابجايبهايتازهو اعضاءي
:اصل نود و سوم

ندارد مگر در مـورد  اعتبار قانونینگهبانوجود شورايبدوناسالمیشورايمجلس
.نگهبانشوراياعضاءينفر حقوقدانششو انتخابنمایندگاناعتبارنامهتصویب

:نود و چهارماصل
. شـود فرسـتاده نگهبـان شـوراي بایـد بـه  اسـالمی شورايمجلسمصوباتلیهک

از نظـر  وصـول روز از تاریخدهرا حداکثر ظرفآناستموظفنگهبانشوراي
را آنقـرار دهـد و چنانچـه   مورد بررسیاساسیو قانوناسالمبر موازینانطباق

قابـل مصوبهصورتدر غیر این. بازگرداندمجلسبهتجدید نظر مغایر ببیند براي
.اجرا است

:نود و پنجماصل
و اظهار نظـر نهـایی  رسیدگیروز را برايدهمدتنگبهانشورايکهدر مواردي

روز دیگر با ذکـر  دهحداکثر براياسالمیشورايتواند از مجلسنداند، میکافی
.شودید وقتخواستار تمددلیل

:نود و ششماصل
با اکثریتاسالمبا احکاماسالمیشورايمجلسمصوباتمغایرتعدمتشخیص

بـر عهـده  اساسـی آنهـا بـا قـانون   تعارضعدمو تشخیصنگهبانشورايفقهاي
.استنگهبانشوراياعضاءيهمهاکثریت

:نود و هفتماصل
دربـاره مـذاکره تواننـد هنگـام  منظور تسریع در کار مـی بهباننگهشوراياعضاء
اما وقتی. کنندرا استماعحاضر شوند و مذاکراتدر مجلسقانونییا طرحالیحه
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نگهبانشورايقرار گیرد، اعضاءيدر دستور کار مجلسفوريايیا الیحهطرح
.اظهار نمایندحاضر شوند و نظر خود راباید در مجلس

:نود و هشتماصل
آنـان چهـارم سهبا تصویبکهاستنگهبانشورايعهدهبهاساسیتفسیر قانون

.شودمیانجام
:نود و نهماصل

، جمهـوري ، ریاسـت رهبـري خبرگانمجلسبر انتخاباتنظارتنگهبانشوراي
.داردرا بر عهدهپرسیو همهء عمومیآرابهو مراجعهاسالمیشورايمجلس

شوراها: فصل هفتم
:اصل یکصدم

، ، فرهنگـی ، بهداشـتی ، عمرانـی ، اقتصادياجتماعیهايپیشبرد سریع برنامهبراي
، محلـی مقتضیاتبهبا توجهمردمهمکارياز طریقو سایر امور رفاهیآموزشی

نـام بـه شـورایی بـا نظـارت  یا استانشهر، شهرستان،امور هر روستا، بخشاداره
را مـردم آناعضاءگیرد کهمیصورتیا استان، شهر، شهرستان، بخشدهشوراي

و شـوندگان و انتخـاب کننـدگان شـرایط انتخـاب  . کننـد میانتخابمحلهمان
مـذکور و سلسـله  راهايشوو نظارتانتخابو نحوهو اختیاراتحدود وظایف

و نظـام ارضـی و تمامیـت ملـی وحـدت اصـول باید با رعایتآنها را کهمراتب
.کندمیمعینباشد قانونمرکزيحکومتو تابعیتاسالمیجمهوري

:یکصد و یکماصل
و عمرانـی هـاي برنامـه در تهیـه همکـاري و جلباز تبعیضمنظور جلوگیريبه

استان هـا مرکـب  عالیآنها، شورايهماهنگبر اجراياستان ها و نظارترفاهی
شـورا  اینو وظایفتشکیلنحوه. شودمیاستانها تشکیلشوراهاياز نمایندگان

.کندمیمعینرا قانون
: یکصد و دوماصل

و مستقیماً تهیهخود طرح هاییدارد در حدود وظایفاستان ها حقعالیشوراي
طـرح هـا بایـد در    ایـن . پیشنهاد کنداسالمیشورايمجلسبهدولتیا از طریق

.قرار گیردمورد بررسیمجلس
:یکصد و سوماصل

تعیـین دولـت از طـرف کهکشوريو سایر مقامات، بخشداران، فرمانداراناستانداران
.آنها هستندتصمیماترعایتبهملزمشوراهاشوند در حدود اختیاراتمی

:یکصد و چهارماصل
در ها و ایجـاد همـاهنگی  برنامهدر تهیهو همکاريقسط اسالمیمنظور تأمینبه

از مرکـب ، شـوراهایی و کشـاورزي ، صـنعتی تولیديامور در واحدهايپیشرفت
، آموزشی، و در واحدهايو مدیرانو دیگر کارکنانو دهقانانکارگراننمایندگان

واحـدها  اعضـاء ایـن  از نمایندگانمرکبو مانند اینها شوراهایی، خدماتیاداري
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آنهـا  و اختیـارات شوراها و حدود وظایفاینتشکیلچگونگی. شودمیتشکیل
.کندمیمعینرا قانون

:یکصد و پنجماصل
.کشور باشدو قوانیناسالمموازینشوراها نباید مخالفتصمیمات

:یکصد و ششماصل
مرجـع  . نیسـت ممکـن قـانونی از وظایفانحرافشوراها جز در صورتانحالل

مجـدد آنهـا را قـانون   شوراها و طـرز تشـکیل  انحاللو ترتیبانحرافتشخیص
صـالح دادگـاه بـه دارد حـق انحـالل بـه اعتراضشورا در صورت. کندمیمعین

.کندرسیدگیآنبهاز نوبتخارجاستموظفکند و دادگاهشکایت

رهبر یا شوراي رهبري: فصل هشتم
: یکصد و هفتماصل
و بنیانگـذار  اسـالم جهـانی از مرجع عالی قدر تقلیـد و رهبـر کبیـر انقـالب    پس

سـره قـدس «خمینـی امـام یالعظمـ اهللاآیـت حضـرت ایـران اسالمیجمهوري
و پذیرفتـه شناختهو رهبريمرجعیتبهقاطع مردماکثریتاز طرفکه» الشریف

دربـاره رهبـري خبرگـان . استمردممنتخبخبرگانعهدهرهبر بهشدند، تعیین
و مشـورت بررسیو یکصد و نهمپنجمفقها واجد شرایط مذکور در اصولهمه
یـا مسـائل  فقهـی و موضـوعات احکـام بـه را اعلماز آنانیکیکنند؛ هر گاهمی

از در یکـی خـاص یا واجد برجستگیعامهمقبولیتیا دارايو اجتماعیسیاسی
انتخـاب رهبـري دهنـد او را بـه  تشـخیص یکصد و نهـم مذکور در اصلصفات

و معرفـی رهبـر انتخـاب  عنـوان را بـه از آنانیکیصورتکنند و در غیر اینمی
را از آنناشـی هـاي مسئولیتامر و همه، والیتخبرگانرهبر منتخب. نمایندمی

.استبا سایر افراد کشور مساويرهبر در برابر قوانین. خواهد داشتبر عهده
:یکصد و هشتماصل
داخلـی نامـه آنها و آیـین انتخاب، کیفیتگانتعداد و شرایط خبرمربوط بهقانون

و تهیـه نگهبـان شورايفقها اولینوسیلهباید بهدورهنخستینبرايآنانجلسات
از آن. برسـد رهبـر انقـالب  نهاییتصویبشود و بهتصویبآراء آنانبا اکثریت

مربوط بـه سایر مقرراتو تصویبقانونتغییر و تجدید نظر در اینهر گونهپس
.استخود آناندر صالحیتخبرگانوظایف

:یکصد و نهماصل
:رهبرشرایط و صفات

.فقهمختلفافتاء در ابواببرايالزمعلمیصالحیت-1
.اسالمامترهبريبرايالزمو تقوايعدالت-2
کـافی و قـدرت ، مـدیریت بیر، شـجاعت ، تدو اجتماعیسیاسیصحیحبینش-3

بیـنش دارايکـه ، شخصـی شـرایط فـوق  تعدد واجدیندر صورت. رهبريبراي
.استتر باشد مقدمقويو سیاسیفقهی
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:یکصد و دهماصل
:رهبرو اختیراتوظایف

ـ از مشورتپسایراناسالمیجمهورينظامسیاست ها کلیتعیین-1 ا مجمـع  ب
.نظاممصلحتتشخیص

.نظامکلیسیاست هاياجرايبر حسننظارت-2
.پرسیهمهفرمان-3
.مسلحنیروهايکلفرماندهی-4
.نیروهاو بسیجو صلحجنگاعالم-5
:استعفايو قبولو عزلنصب-6

. نگهبانشورايفقهاي-الف
.قضائیهقوهمقامعالی ترین-ب
ایراناسالمیجمهوريصدا و سیمايسازمانرئیس-ج
.ستاد مشتركرئیس-د

.اسالمیانقالبپاسدارانسپاهکلفرمانده-هـ
.و انتظامینظامینیروهايعالیفرماندهان-و
.گانهسهروابط قوايو تنظیماختالفحل-7
مجمـع  ، از طریـق نیسـت حـل قابـل عـادي طـرق ازکهنظاممعضالتحل-8

.نظاممصلحتتشخیص
داوطلبـان صـالحیت . مـردم از انتخـاب پـس جمهـوري ریاسـت امضا حکم-9

آید، باید قبـل میقانوندر اینکهشرایطیدارا بودناز جهتجمهوريریاست
.برسدتأیید رهبريبهاولورهو در دنگهبانتأیید شورايبهاز انتخابات

عالیدیواناز حکمکشور پسمصالحجمهور با در نظر گرفتنرئیسعزل-10
عـدم بـه اسـالمی شورايمجلس، یا رايقانونیاز وظایفويتخلفکشور به

.هشتاد و نهماصلبر اساسويکفایت
از پیشنهاد پساسالمیدر حدود موازینمحکومینمجازاتعفو یا تخفیف-11

خـود را بـه  و اختیـارات از وظـایف توانـد بعضـی  رهبر مـی . قضائیهقوهرئیس
.کندتفویضدیگريشخص

: یکصد و یازدهماصل
از شـرایط  شـود یـا فاقـد یکـی    خود ناتوانقانونیوظایفهر گاه رهبر از انجام

از شود از آغاز فاقد بعضیگردد، یا معلومو یکصد و نهمپنجممذکور در اصول
عهـده امـر بـه  ایـن تشخیص. خود بر کنار خواهد شد، از مقاماستشرایط بوده

یـا کنـاره  فـوت در صـورت . باشـد مـی یکصد و هشتممذکور در اصلخبرگان
و معرفـی تعیـین بـه نسـبت وقتموظفند، در اسرعرهبر، خبرگانیا عزلگیري

جمهـور،  از رئیسمرکبرهبر، شوراییمعرفیتا هنگام. نمایندرهبر جدید اقدام
مجمـع تشـخیص  بـه انتخـاب  نگهبانشوراياز فقهايو یکیقضائیهقوهرئیس

گیرد و چنانچهمیعهدهبهطور موقترا بهرهبريوظایف، همهنظاممصلحت
نمایـد، فـرد دیگـري بـه    وظیفهنتواند انجامهر دلیلبهاز آنانیکیمدتندر ای
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این. گرددمیمنصوبويجايفقها، در شورا بهمجمع، با حفظ اکثریتانتخاب
و ) هــ (و ) د(هـاي و قسمت10و 5و 3و 1بندهايوظایفشورا درخصوص

اعضاء مجمع تشخیصچهارمسهتصویباز، پسیکصد و دهماصل6بند ) و(
موقتـاً از  یا حادثه دیگـري رهبر بر اثر بیماريهرگاه. کندمیاقدامنظاممصلحت

اصـل مـذکور در ایـن  شـوراي مـدت شود، در ایـن ناتوانرهبريوظایفانجام
.دار خواهد بوداو را عهدهوظایف

:یکصد و دوازدهماصل
مصـوبه کـه در مـواردي مصلحتتشخیصبراينظاممصلحتمجمع تشخیص

اساسـی و یا قانونشرعموازینخالفنگهبانرا شوراياسالمیشورايمجلس
نکند را تأمیننگهباننظر شوراينظاممصلحتبا در نظر گرفتنبداند و مجلس

در اینکهدهد و سایر وظایفیمیجاعارآنانبهرهبريکهدر اموريو مشاوره
و متغیر ایـن اعضاء ثابت. شودمیتشکیلدستور رهبريبهاستذکر شدهقانون

مجمـع توسـط خـود    مربـوط بـه  مقررات. نمایدمیتعیینرهبريمجمع را مقام
.خواهد رسیدرهبريتأیید مقامو بهو تصویباعضاء تهیه

 قوه مجریه: فصل نهم
ریاست جمهوري و وزراء-مبحث اول

: یکصد و سیزدهماصل
و مسـئولیت کشور استرسمیمقامجمهور عالیترینرئیسرهبرياز مقامپس

رهبريمستقیماً بهکهرا جز در اموريمجریهقوهو ریاستاساسیقانوناجراي
.ردداشود، بر عهدهمربوط می

:یکصد و چهاردهماصل
شـود و  مـی انتخـاب مـردم مسـتقیم با رايچهار سالمدتجمهور برايرئیس

.بالمانع استدورهیکتنها برايمتوالیصورتمجدد او بهانتخاب
:یکصد و پانزدهماصل
اشـند  واجـد شـرایط زیـر ب   کهو سیاسیمذهبیرجالجمهور باید از میانرئیس

و امانتسابقهحسن، مدیر و مدبر، داراي، تابع ایراناالصلایرانی: گرددانتخاب
.کشوررسمیو مذهبایراناسالمیجمهوريمبانیو معتقد به، مومنو تقوي

:یکصد و شانزدهماصل
رسـماً  خـود را  آمـادگی انتخابـات از شروعباید قبلجمهوريریاستنامزدهاي

.کندمیمعینرا قانونجمهوريرئیسانتخاببرگزارينحوه. کننداعالم
:یکصد و هفدهماصل
در هر گـاه شود، ولیمیانتخابکنندگانآراء شرکتمطلقجمهور با اکثریترئیس
بعـد  هفتـه نیاورد، روز جمعـه بدستاکثریتیاز نامزدها چنینهیچیکنخستدوره
در دور تنهـا دو نفـر از نامزدهـا کـه    در دور دوم. شـود میگرفتهرايبار دومبراي

دارنـده از نامزدهـاي اگر بعضیکنند، ولیمیاند شرکتداشتهآراء بیشترينخست
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در دور ، دو نفـر کـه  بقیـه شوند، از میـان منصرفدر انتخاباتآراء بیشتر، از شرکت
.شوندمیمجدد معرفیانتخاباند برايداشتهراياز دیگرانیشبنخست

:یکصد و هجدهماصل
بـر عهـده  نـود و نهـم  اصلطبقجمهوريریاستبر انتخاباتنظارتمسئولیت

انجمـن بر عهدهنگهبانشوراينخستیناز تشکیلقبلولیاستنگهبانشوراي
.کندمیتعیینانونقکهاستنظارتی

:یکصد و نوزدهماصل
ریاسـت دورهاز پایـان پـیش مـاه یـک جمهور جدید باید حداقلرئیسانتخاب

جمهور جدید و پایانرئیسانتخابباشد و در فاصلهشدهانجامقبلیجمهوري
را وريجمهـ رئـیس وظایفجمهور پیشین، رئیسسابقجمهوريریاستدوره
.دهدمیانجام
:یکصد و بیستماصل

او صـالحیت کـه از نامزدهایییکیگیرياز رايروز پیشدهدر فاصلههر گاه
. افتدتاخیر میبهدو هفتهبه مدتکند، انتخاباتفوتاحراز شدهقانوناینطبق

دور نفـر حـایز اکثریـت   از دو نیـز یکـی  و دور دومدور نخسـت اگر در فاصله
.شودتمدید میدو هفتهبرايانتخاباتکند، مهلتفوتنخست

:یکصد و بیست و یکماصل
قـوه با حضـور رئـیس  کهايدر جلسهاسالمیشورايجمهور در مجلسرئیس

زیـر سـوگند یـاد    ترتیـب شـود بـه  میتشکیلنگهبانشورايو اعضاءيقضائیه
.نمایدرا امضاء مید و سوگندنامهکنمی

الرحیمالرحمناهللابسم
بـه ایـران و در برابـر ملـت  کـریم قـرآن جمهور در پیشگاهرئیسعنوانبهمن«

جمهوريو نظامرسمیپاسدار مذهبکهکنمسوگند یاد میخداوند قادر متعال
را در راهخویشاستعداد و صالحیتهو همکشور باشماساسیو قانوناسالمی

خـدمت و خـود را وقـف  کار گیرمبهامگرفتهبر عهدهکههاییمسئولیتایفاي
و گسـترش از حـق ، پشـتیبانی و اخـالق دیـن کشـور، تـرویج  و اعتاليمردمبه

و اشـخاص و حرمتو از آزاديبپرهیزمخودکامگیو از هر گونهسازمعدالت
از در حراسـت . کـنم حمایـت اسـت شناختهملتبراياساسیقانونکهحقوقی

دریغ نورزماقدامیکشور از هیچو فرهنگیو اقتصاديسیاسیمرزها و استقالل
السـالم اطهـار علـیهم  و ائمـه از پیـامبر اسـالم  از خداوند و پیرويو با استعانت

پارسا امینیهمچوناستسپردهمنبهمقدسامانتیعنوانبهملترا کهقدرتی
.»از خود بسپارمپسملتمنتخبرا بهو آنو فداکار نگاهدار باشم

:یکصد و بیست و دوماصل
و یـا  اساسـی قـانون موجـب بهکهو وظایفیجمهور در حدود اختیاراترئیس
اسـالمی شـوراي و رهبـر و مجلـس  دارد در برابـر ملـت  دهعهـ بهعاديقوانین
.استمسئول



٣٤

و آیین نامه هاي آنمین اجتماعیأقانون ت

:یکصد و بیست و سوماصل
از طـی را پـس پرسیهمهیا نتیجهمجلسمصوباتاستجمهور موظفرئیس
.بگذارداجرا در اختیار مسئوالنامضاء کند و برايويبهو ابالغقانونیمراحل

:یست و چهارماصل یکصد و ب
. باشـد داشـته خـود معاونـانی  قانونیوظایفانجامتواند برايجمهور میرئیس

ــا موافقــترئــیساولمعــاون و مســئولیتوزیــرانهیــأتادارهويجمهــور ب
.خواهد داشتعهدهسایر معاونت ها را بههماهنگی

:اصل یکصد و بیست و پنجم
با سایر ایراندولتها و قراردادهاينامهها، موافقتنامها، مقاولههعهدنامهامضاي

از پـس المللـی بـین هـاي اتحادیهمربوط بههايپیمانامضايدولت ها و همچنین
.او استقانونیجمهور یا نمایندهبا رئیساسالمیشورايمجلستصویب

: یکصد و بیست و ششماصل
کشور را و استخدامیو امور اداريو بودجهامور برنامهجمهور مسئولیترئیس

.بگذارددیگريعهدهآنها را بهتواند ادارهدارد و میمستقیماً بر عهده
:اصل یکصد و بیست و هفتم

هیـأت بـا تصـویب  ضرورت، بر حسبتواند در موارد خاصجمهور میرئیس
در ایـن . نمایـد تعیـین مشـخص با اختیـارات ویژهیا نمایندگان،نمایندهوزیران

جمهـور  رئـیس تصمیماتمذکور در حکمیا نمایندگاننمایندهموارد تصمیمات
.خواهد بودوزیرانو هیأت

: یکصد و بیست و هشتماصل
. شـوند مـی جمهور تعیینرئیسو تصویبپیشنهاد وزیر امور خارجهبهسفیران
کشـورهاي سفیرانکند و استوارنامهرا امضا میسفیرانجمهور استوارنامهرئیس

.پذیرددیگر را می
:یکصد و بیست و نهماصل

.جمهور استبا رئیسدولتینشان هاياعطاي
:یکصد و سی اماصل
او اسـتعفاي کهمانیکند و تا زمیرهبر تقدیمخود را بهجمهور استعفايرئیس

.دهدمیخود ادامهوظایفانجامبهاستنشدهپذیرفته
: و یکمیکصد و سی اصل

جمهـور و  رئیساز دو ماهبیشیا بیماري، استعفاء، غیبت، عزلفوتدر صورت
ر جمهور جدید بر اثو رئیسیافتهپایانجمهوريریاستمدتکهیا در موردي

رئـیس اول، معـاون قبیـل از ایـن و یا امـور دیگـري  نشدههنوز انتخابموانعی
گیـرد و  میرا بر عهدهويو مسئولیت هاياختیاراترهبريجمهور یا موافقت

جمهور رئیساولو معاونقضائیهقوهو رئیسمجلساز رئیسمتشکلشورایی
جمهور جدیـد  روز رئیسپنجاهمدتحداکثر ظرفهدهد کترتیبیاستموظف
مـانع انجـام  کـه و یـا امـور دیگـري   اولمعـاون فوتدر صورت. شودانتخاب
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باشـد  نداشـته اولجمهـور معـاون  رئیسکهگردد و نیز در صورتیويوظایف
.کندمیاو منصوبجايرا بهفرد دیگريرهبريمقام

:د و سی و دومیکصاصل
یـا فـرد   اولمعـاون جمهور بر عهـده رئیسو مسئولیتهاياختیاراتکهدر مدتی
گردد، وزراء را میمنصوبو یکمیکصد و سیاصلموجببهکهاستدیگري

بـراي تـوان اعتمـاد داد و نیـز نمـی   عـدم رايآنانکرد یا بهاستیضاحتواننمی
.نموداقدامپرسیو یا امر همهاساسیدر قانونتجدید نظر 

:یکصد و سی و سوماصل
معرفـی مجلـس اعتماد بـه رايگرفتنو برايجمهور تعیینوزراء توسط رئیس

. نیسـت وزراء الزماعتمـاد جدیـد بـراي   راي، گـرفتن با تغییر مجلس. شوندمی
.کندمیمعینرا قانوناز آنانهر یکو حدود اختیاراتتعداد وزیران

:یکصد و سی و چهارماصل
دارد و بـا  نظـارت بر کار وزیرانکهجمهور استبا رئیسوزیرانهیأتریاست

دولـت و هیـأت وزیـران هـاي تصـمیم سـاختن هماهنـگ بـه اتخاذ تدابیر الزم
را و قـوانین را تعیـین دولـت خط مشیو، برنامهوزیرانپردازد و با همکاريمی

هـاي دسـتگا ه قانونیدر وظایفنظر و یا تداخلدر موارد اختالف. کنداجرا می
هیـأت باشـد، تصـمیم  نداشـته تفسیر یا تغییر قـانون نیاز بهکهدر صورتیدولتی

رئـیس . ا اسـت االجـر شـود الزم جمهور اتخاذ مـی پیشنهاد رئیسبهکهوزیران
.استوزیرانهیأتاقداماتمسئولجمهور در برابر مجلس

:یکصد و سی و پنجماصل
اعتمـاد،  رايیا درخواسـت اند و یا بر اثر استیضاحنشدهعزلکهوزراء تا زمانی

. ماننـد مـی خـود بـاقی  در سـمت اسـت اعتمـاد نـداده  عدمآنها رايبهمجلس
مـی شـود و   جمهـور تسـلیم  رئـیس بهاز آنانیا هر یکوزیرانهیأتتعفاياس

رئـیس . خواهنـد داد خـود ادامـه  وظـایف جدید بهدولتتا تعیینوزیرانهیأت
سـه مـدت وزیر ندارند حداکثر بـراي کههاییوزارتخانهتواند برايجمهور می

.نمایدتعیینسرپرستماه
:کصد و سی ششماصل ی
وزیـر یـا   باید برايصورتکند و در اینتواند وزراءء را عزلجمهور میرئیس

از ابـراز اعتمـاد   پسکهاعتماد بگیرد، و در صورتیرايجدید از مجلسوزیران
شـوراي تغییر نماید باید مجدداً از مجلسوزیراناز هیأتنیمیدولتبهمجلس
.اعتماد کندرايتقاضايوزیرانهیأتايبراسالمی

:یکصد و سی و هفتماصل
جمهـور و  در برابـر رئـیس  خـویش خـاص وظـایف مسـئول از وزیرانهر یک
اعمـال رسـد مسـئول  میوزیرانهیأتتصویببهکهو در امورياستمجلس
.نیز هستدیگران
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:یکصد و سی و هشتماصل
اجراییهاينامهآیینمأمور تدوینیا وزیريوزیرانهیأتکهر موارديبعالوه
و تـأمین اداريوظـایف انجـام دارد بـراي حـق وزیـران شود، هیـأت میقوانین
نامـه و آیـین نامـه وضـع تصـویب  بهاداريسازمان هايو تنظیمقوانیناجراي
هیـأت و مصـوبات خـویش نیـز در حـدود وظـایف   از وزیـران هر یک. بپردازد
نباید مقرراتمفاد اینرا دارد ولیو صدور بخشنامهنامهوضع آیینحقوزیران
از امـور  برخـی توانـد تصـویب  مـی دولـت . باشـد مخالفقوانینو روحبا متن

. واگـذار نمایـد  از چند وزیـر  مشتکلکمیسیون هايخود را بهوظایفمربوط به
جمهـور  از تأییـد رئـیس  پـس قـوانین کمیسـیون هـا در محـدوده   اینمصوبات

ــهتصــویب. االجــرا اســتالزم ــیننام ــه هــايهــا و آی ــتنام و مصــوباتدول
مجلـس رئیساطالعاجرا بهبرايابالغ، ضمناصلمذکور در اینهايکمیسیون

بیابـد بـا ذکـر    قـوانین آنها را بر خالفکهر صورتیرسد تا دمیاسالمیشوراي
.بفرستدوزیرانهیأتتجدید نظر بهبرايدلیل

: یکصد و سی و نهماصل
در هر مـورد،  داوريبهآنیا ارجاعو دولتیعمومیاموالراجع بهدعاويصلح

در مـواردي . برسدمجلساطالعو باید بهاستوزیرانهیأتتصویببهموکول
نیز مجلستصویبباید بهداخلیباشد و در موارد مهمخارجیدعويطرفکه

.کندمیتعیینرا قانونموارد مهم. برسد
:یکصد و چهلماصل

بـا  عـادي در مورد جرایماو و وزیرانجمهور و معاونانرئیساتهامبهرسیدگی
.شودمیانجامدادگستريعمومیهايدر دادگاهاسالمیرايشومجلساطالع
:یکصد و چهل و یکماصل
از توانند بـیش نمیدولتو کارمندانجمهور، وزیرانرئیسجمهور، معاونانرئیس

یـا  تمـام کـه دیگر در مؤسساتیشغلهر نوعباشند و داشتنداشتهدولتیشغلیک
مجلـس و نماینـدگی استعمومییا مؤسساتدولتبهمتعلقآنسرمایهاز قسمتی
عاملو مدیریتو نیز ریاستحقوقیو مشاورهدادگستريو وکالتاسالمیشوراي

، جـز شـرکت هـاي   خصوصـی هايشرکتمختلفانواعمدیرهدر هیأتیا عضویت
ها در دانشگاهآموزشیسمت هاي. استممنوعنآنابرايو مؤسساتاداراتتعاونی

.استمستثنی، حکماز اینتحقیقاتیو مؤسسات
:یکصد و چهل و دوماصل

و همسـر و فرزنـدان  جمهور، وزیرانجمهور، معاونان رئیسرهبر، رئیسدارایی
بـر  ود کـه شـ مـی رسـیدگی قضائیهقوه، توسط رئیسو بعد از خدمتقبلآنان

.باشدنیافته، افزایشحقخالف
ارتش و سپاه پاسداران انقالب اسالمی: مبحث دوم

:یکصد و چهل و سوماصل
و نظـام ارضـی و تمامیـت از اسـتقالل پاسـداري ایـران اسالمیجمهوريارتش

.داردکشور را بر عهدهاسالمیجمهوري
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:یکصد و چهل وچهارماصل
و مکتبـی ارتشـی باشـد کـه  اسـالمی باید ارتشـی ایراناسالمیجمهوريارتش

انقـالب اهـداف بـه بپـذیرد کـه  خدمترا بهشایستهو باید افرادياستمردمی
.فداکار باشندآنتحققو در راهمؤمناسالمی

:یکصد و چهل و پنجماصل
.شودنمیکشور پذیرفتهانتظامیو نیروهايدر ارتشعضویتبهفرد خارجیهیچ

:یکصد و چهل و ششماصل
هـاي اسـتفاده عنواندر کشور هر چند بهخارجینظامیپایگاهاستقرار هر گونه

.استآمیز باشد ممنوعصلح
:یکصد و چهل و هفتماصل
، امـدادي در کارهـاي ارتـش فنـی اتاز افراد و تجهیـز صلحباید در زماندولت

اسـالمی عـدل مـوازین کامـل ، بـا رعایـت  ، و جهاد سـازندگی ، تولیديآموزشی
.وارد نیایدآسیبیرزمیآمادگیبهکهکند در حدياستفاده

:یکصد و چهل و هشتماصل
از شخصـی سـتفاده و اارتـش و امکاناتاز وسایلشخصیبرداريبهرههر نوع

.استو نظایر اینها ممنوعشخصی، رانندهگماشتهصورتافراد آنها به
:یکصد و چهل و نهماصل

.استقانونموجببهآنو سلبنظامیانترفیع درجه
:یکصد و پنجاهماصل
قـالب انایـن پیـروزي روزهـاي در نخسـتین کـه اسالمیانقالبپاسدارانسپاه

آنو دسـتاوردهاي از انقـالب خـود در نگهبـانی  نقـش ادامـه شد، برايتشکیل
و با وظـایف در رابطهسپاهاینو قلمرو مسئولیتحدود وظایف. ماندپابرجا می

برادرانـه و همـاهنگی دیگر با تاکید بر همکـاري مسلحنیروهايقلمرو مسئولیت
.شودمیتعیینقانونوسیلهآنها بهمیان

:یکصد و پنجاه و یکماصل
بـه ترهبـون رباط الخیلو منقوهمنمااستطعتمو اعدوا لهم«کریمهآیهحکمبه

موظـف دولـت » یعلمهـم اهللاالتعلمـونهم دونهـم منو آخرینو عدوکمعدواهللا
مـوازین را بـر طبـق  نظامیآموزشو امکاناتافراد کشور برنامههمهبراياست

از مسـلحانه دفـاع توانـایی افراد همـواره همهکهطورينماید، بهفراهماسالمی
بایـد بـا   اسلحهداشتنباشند، ولیرا داشتهایراناسالمیجمهوريکشور و نظام

.باشدرسمیمقاماتاجازه

سیاست خارجی: فصل دهم
:و پنجاه و دومیکصداصل

و جـویی سـلطه هر گونهنفیبر اساسایراناسالمیجمهوريخارجیسیاست
از حقـوق کشور، دفـاع ارضیو تمامیتجانبههمه، حفظ استقاللپذیريسلطه
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آمیـز  گـر و روابـط صـلح   سلطههايتعهد در برابر قدرتو عدممسلمانانهمه
.استوار استغیر محارببا دولمتقابل
:یکصد و پنجاه و سوماصل

، ، فرهنـگ و اقتصـادي بـر منـابع طبیعـی   بیگانهسلطهموجبقرارداد کههر گونه
.استکشور گردد ممنوعو دیگر شؤونارتش
:یکصد و پنجاه و چهارماصل

داند خود میرمانرا آبشريجامعهدر کلانسانسعادتایراناسالمیجمهوري
. شناسـد مـی جهانمردمهمهرا حقو عدلحقو حکومتو آزاديو استقالل
ملـت هـاي  در امور داخلیدخالتاز هر گونهکاملخودداريدر عینبنا بر این

از جهـان در هر نقطـه در برابر مستکبرینمستضعفینطلبانهحقدیگر، از مبارزه
.کندمیحمایت

:یکصد و پنجاه و پنجماصل
بخواهنـد  سیاسیپناهندگیکهکسانیتواند بهمیایراناسالمیجمهوريدولت

.شوندو تبهکار شناختهخائنایرانقوانینبر طبقکهدهد مگر اینپناه

قوه قضائیه: فصل یازدهم
:یکصد و پنجاه و ششماصل

و مسـئول و اجتمـاعی فـردي حقوقپشتیبانکهمستقلاستايهقوقضائیهقوه
:زیر استدار وظایفو عهدهعدالتبهبخشیدنتحقق

و فصـل ، حـل ، شـکایات ، تعدیاتدر مورد تظلماتو صدور حکمرسیدگی-1
از امـور قسـمت در آنالزمو اقـدام و اخـذ تصـمیم  و رفـع خصـومات  دعاوي
.کندمیمعینقانون، کهحسبیه

.مشروعو آزادي هايعدلو گسترشعامهحقوقاحیاي-2
.قوانیناجرايبر حسننظارت-3
حـدود و مقـررات  و اجـراي و تعزیر مجرمینمجازاتو تعقیبجرمکشف-4

.اسالمجزاییمدون
.مجرمینو اصالحجرماز وقوعپیشگیريبرايمناسباقدام-5

:یکصد و پنجاه و هفتماصل
و اجراییو اداريامور قضاییدر کلیهقضائیهقوههايمسئولیتمنظور انجامبه

و مدیر و مـدبر را بـراي  امور قضاییبهو آگاهنفر مجتهد عادلیکرهبريمقام
قـوه مقامعالیتریننماید کهمیتعیینیهقضائقوهرئیسعنوانبهسالپنجمدت

.استقضائیه
:یکصد و پنجاه و هشتماصل

:زیر استشرحبهقضائیهقوهرئیسرئیسوظایف
یکصـد و  اصـل هـاي  مسئولیتتناسببهدر دادگستريالزمایجاد تشکیالت-1

.و ششمپنجاه
.اسالمیبا جمهوريناسبمتقضاییلوایحتهیه-2
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مأموریـت آنها و تغییر محـل و نصبو عزلو شایستهعادلقضاتاستخدام-3
.قانون، طبقو مانند اینها از امور اداريو ترفیع آنانمشاغلو تعیین

:یکصد و پنجاه و نهماصل
هـا و تعیـین  هتشـکیل دادگـا  . است، دادگستريو شکایاتتظلماتمرجع رسمی

.استقانونحکمآنها منوط بهصالحیت
:یکصد و شصتماصل

و مجریـه با قـوه قضائیهروابط قوهبهمربوطهمسائلکلیهمسئولیتوزیر دادگستري
جمهـور  رئـیس بـه قضـائیه قوهرئیسکهکسانیدارد و از میانرا بر عهدهمقننهقوه

و مـالی تـام تواند اختیـارات میقضائیهقوهرئیس. گرددمیکند انتخابپیشنهاد می
در . کنـد تفـویض وزیر دادگستريرا بهغیر قضاتاستخدامیو نیز اختیاراتاداري

در خواهـد بـود کـه   و وظـایفی اختیـارات هماندارايوزیر دادگستريصورتاین
.شودمیبینیپیشاجراییمقامعالی ترینوانعنوزراءء بهبرايقوانین
: یکصد و شصت و یکماصل
و ایجـاد  در محـاکم قوانینصحیحبر اجرايمنظور نظارتکشور بهعالیدیوان

شود میمحولآنبهقانونطبقکهمسئولیت هاییو انجامقضاییرویهوحدت
.گرددمیکند تشکیلمیتعیینقضائیهقوهرئیسکهضوابطیبر اساس

:یکصد و شصت و دوماصل
امـور قضـایی  بهو آگاهباید مجتهد عادلکلکشور و دادستانعالیدیوانرئیس

کشـور آنهـا را بـراي   عـالی دیوانقضایتبا مشورتقضائیهقوهباشند و رئیس
.کندمینصوبمسمتاینبهسالپنجمدت
:یکصد و شصت و سوماصل

.شودمیمعینقانونوسیلهبهفقهیموازینطبقو شرایط قاضیصفات
:یکصد و شصت و چهارماصل
یـا  جـرم و ثبـوت محاکمهبدوناستآنشاغلکهاز مقامیتوانرا نمیقاضی
کـرد یـا بـدون   منفصـل یـا دایـم  موقـت طوربهاستانفصالموجبکهتخلفی
بـا  جامعهمصلحتاقتضايرا تغییر داد مگر بهیا سمتشخدمتاو محلرضاي
کشور و دادسـتان عالیدیوانبا رئیساز مشورتپسقضائیهقوهرئیستصمیم

کنـد  مـی عیـین تقانونکهضوابط کلیبر طبققضاتايدورهو انتقالنقل. کل
.گیردمیصورت

:یکصد و شصت و پنجماصل
بـه کـه مگـر آن شود و حضـور افـراد بالمـانع اسـت    میانجام، علنیمحاکمات
باشـد یـا در   عمـومی یا نظمعمومیعفتمنافیآنبودن، علنیدادگاهتشخیص

.نباشدعلنیمحاکمهدعوا تقاضا کنند کهطرفینخصوصیدعاوي
:یکصد و شصت و ششماصل

براسـاس باشـد کـه  و اصولیمواد قانونو مستند بهها باید مستدلدادگاهاحکام
.استصادر شدهحکمآن
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:یکصد و شصت و هفتماصل
بیابـد و اگـر   مدونـه هر دعوا را در قوانینکند حکمکوششاستموظفقاضی

را صادر نماید و قضیهمعتبر، حکمیا فتاوايمنابع معتبر اسالمیتناد بهنیابد با اس
از رسیدگیمدونهقوانینیا تعارضیا اجمالیا نقصسکوتبهانهتواند بهنمی

.ورزدامتناعدعوا و صدور حکمبه
:یکصد و شصت و هشتماصل

در منصـفه و با حضور هیـأت استیعلنو مطبوعاتیسیاسیجرایمبهرسیدگی
هیـأت ، شـرایط، اختیـارات  انتخـاب نحـوه . گیـرد میصورتدادگستريمحاکم
.کندمیمعیناسالمیموازینبر اساسرا قانونسیاسیجرمو تعریفمنصفه
:یکصد و شصت و نهماصل
جـرم اسـت وضـع شـده  د از آنبعـ کهاستناد قانونیبهفعلییا تركفعلیهیچ

.شودنمیمحسوب
:یکصد و هفتادماصل

کـه دولتـی هـاي نامـه ها و آییننامهتصویبها مکلفند از اجرايدادگاهقضات
استمجریهقوهاز حدود اختیاراتیا خارجاسالمیو مقرراتبا قوانینمخالف

عـدالت را از دیـوان مقرراتگونهاینابطالتواندمیکنند و هر کسخودداري
.تقاضا کنداداري
: یکصد و هفتاد و یکماصل

بـر  حکمیا در تطبیقیا در حکمدر موضوعقاضیدر اثر تفسیر یا اشتباههر گاه
تقصیر، مقصـر  گردد، در صورتکسیمتوجهیا معنوي، ضرر ماديمورد خاص

دولـت وسیلهبهخسارتصورتو در غیر ایناستضامنالمیاسموازینطبق
.گرددمیحیثیتاعادهاز متهمشود، و در هر حالمیجبران
:یکصد و هفتاد و دوماصل
، اعضاء ارتـش یا انتظامینظامیخاصوظایفمربوط بهجرایمبهرسیدگیبراي

قانونمطابقنظامی، محاکماسالمیانقالبپاسدارانو سپاه، شهربانیژاندارمري
ضـابط  در مقـام کـه یـا جرایمـی  آنـان عمـومی جرایمبهگردد، ولیمیتشکیل

و دادسـتانی . شـود مـی رسـیدگی عمـومی شوند در محـاکم مرتکبدادگستري
ایـن مربـوط بـه  صولاکشور و مشمولقضائیهاز قوه، بخشینظامیهايدادگاه

.هستندقوه
: یکصد و هفتاد و سوماصل

یـا  مأمورینبهنسبتمردمو اعتراضات، تظلماتشکایاتبهمنظور رسیدگیبه
عدالتدیوان«نامبهآنها، دیوانیحقوقو احقاقدولتیهاينامهواحدها یا آیین

و نحـوه حـدود اختیـارات  . گـردد میتأسیسقضائیهقوهزیر نظر رئیس» اداري
.کندمیتعیینرا قانوندیواناینعمل
: یکصد و هفتاد و چهارماصل

صـحیح امـور و اجـراي  جریـان حسنبهنسبتقضائیهقوهنظارتحقبراساس
زیـر  » کشـور کـل بازرسـی سازمان«نامبهسازمانیاداريهايدر دستگاهقوانین
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را سازماناینو وظایفحدود اختیارات. گرددمیتشکیلقضائیهقوهنظر رئیس
.کندمیتعیینقانون

صدا و سیما: فصل دوازدهم
: یکصد و هفتاد و پنجماصل

و نشـر افکـار بـا رعایـت    بیـان ، آزاديایراناسالمیجمهوريدر صدا و سیماي
سـازمان رئـیس و عـزل نصـب . گرددکشور باید تأمینو مصالحاسالمیموازین

از مرکـب و شـورایی استرهبريبا مقامایراناسالمیجمهوريصدا و سیماي
هـر  ( اسـالمی شـوراي و مجلـس قضـائیه قوهجمهور و رئیسرئیسنمایندگان

ادارهو ترتیـب خـط مشـی  . تخواهند داشسازمانبر ایننظارت) دو نفر کدام
.کندمیمعینرا قانونبر آنو نظارتسازمان

شوراي عالی امنیت ملی: فصل سیزدهم
: یکصد و هفتاد و ششماصل

و ارضـی و تمامیـت اسـالمی از انقـالب و پاسـداري منافع ملـی منظور تأمینبه
زیر جمهور، با وظایفرئیسریاستبه» ملیامنیتعالیشوراي«ملیحاکمیت

.گرددمیتشکیل
تعیـین کلیهايسیاستکشور در محدودهدفاعی ـ امنیتی هايسیاستتعیین-1

.رهبريمقاماز طرفشده
و ، فرهنگــی، اجتمــاعی، اطالعــاتیسیاســیهــايفعالیــتنمــودنهماهنــگ-2

.امنیتی-دفاعیلیدر ارتباط با تدابیر کاقتصادي
داخلـی با تهدیدهايمقابلهکشور برايو معنويمادياز امکاناتگیريبهره-3

:شورا عبارتند ازاعضاء. و خارجی
گانهسهقوايرؤساي-
مسلحنیروهايکلستاد فرماندهیرئیس-
و بودجهامور برنامهمسئول-
رهبريمقامابانتخبهدو نماینده-
، کشور، اطالعاتامور خارجهوزراي-
.و سپاهارتشمقاممورد وزیر مربوط و عالیترینحسب-

شـوراي از قبیلفرعیخود شوراهايوظایفتناسببهملیامنیتعالیشوراي
فرعـی اياز شوراههر یکریاست. می دهدکشور تشکیلامنیتو شورايدفاع

جمهـور  رئیساز طرفکهاستعالیاز اعضاء شورايجمهور یا یکیبا رئیس
کند میمعینرا قانونفرعیشوراهايو وظایفحدود اختیارات. شودمیتعیین

امنیـت عـالی شورايمصوبات. رسدمیعالیشورايتصویبآنها بهو تشکیالت
.اجراستقابلرهبريقاماز تأیید مپسملی
بـه نسـبت 1368در سـال کهاصالحاتیموجببهیکصد و هفتاد و ششماصل
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.استشدهالحاقاین قانون، بهگرفتهصورتاساسیقانون

بازنگري در قانون اساسی: فصل چهاردهم
: یکصد و هفتاد و هفتماصل

ترتیـب بـه ، در موارد ضروريایراناسالمیجمهورياساسیدر قانونبازنگري
:گیردمیزیر انجام

حکمـی طـی نظـام مصـلحت بـا مجمـع تشـخیص   از مشورتپسرهبريمقام
شـوراي را بـه اساسـی قـانون یـا تتمـیم  جمهور موارد اصـالح رئیسبهخطاب

:نمایدزیر پیشنهاد میبا ترکیباساسیقانونبازنگري
.نگهبانشوراياعظاي-1
.گانهسهقوايرؤساي-2
.نظاممصلحتمجمع تشخیصثابتاعضاي-3
.رهبريخبرگانمجلسنفر از اعضايپنج-4
.رهبريمقامانتخابنفر بهده-5
.وزیراننفر از هیأتسه-6
.قضائیهنفر از قوهسه-7
.اسالمیشورايمجلسنفر از نمایندگانده-8
.نفر از دانشگاهیانسه-9

شـورا  مصـوبات . کنـد میمعینرا قانونو شرایط آنانتخابکار و کیفیتشیوه
بـه آراء عمـومی بـه مراجعـه بایـد از طریـق  رهبـري مقاماز تأیید و امضايپس

اصـل ذیـل رعایـت . برسدپرسیدر همهکنندگانشرکتمطلقیتاکثرتصویب
محتواي. نیستالزم» اساسیدر قانونبازنگري«پرسیدر مورد همهو نهمپنجاه
براسـاس و مقـررات قـوانین کلیـه و ابتنـاي نظـام بـودن اسالمیمربوط بهاصول

وجمهـوري ایـران اسـالمی جمهوريو اهدافایمانیهايو پایهاسالمیموازین
آراء امور کشور با اتکـاء بـه  و نیز ادارهامتامر و امامتو والیتحکومتبودن

.تغییر ناپذیر استایرانرسمیو مذهبو دینعمومی
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قانون تأمین اجتماعی

تعاریفـ  کلیات:فصل اول
هاى اجتماعى و استقرار و گسترش انواع بیمهبه منظور اجرا و تعمیم.1ماده

اجتمـاعى، همچنـین تمرکـز    هاى تأمین نظام هماهنگ و متناسب با برنامه
گـذارى و  وجوه و درآمـدهاى موضـوع قـانون تـأمین اجتمـاعى و سـرمایه      

سازمان تـأمین  «بردارى از محل وجوه و ذخائر، سازمان مستقلى به نام بهره
کـه در ایـن قـانون   1تعاون کار ورفاه اجتمـاعی زارتوابسته به و» اجتماعى

سـازمان داراى شخصـیت   . گـردد شـود، تشـکیل مـى   نامیده مى» سازمان«
اى حقوقى و استقالل مالى و ادارى است و امور آن منحصراً طبق اساسنامه

2.رسد، اداره خواهد شدکه به تصویب هیئت وزیران می

قـانون تشـکیل وزارت   10مـاده  اجتماعى موضـوع صندوق تأمین ـ1تبصره 

تشکیلقانون، 21/2/1383مصوباجتماعىتأمینورفاهجامعنظامساختارقانوننک.1
17ماده2تبصرهموجببه،9/5/1384مصوبپزشکىآموزشودرمانبهداشتوزارت
ـارات وهامسؤولیتکلیه«رفاهجامعنظامساختارقانون ـاى دسـتگاه بـه مربـوط اختی ه

امدادىوحمایتىاىبیمهحوزهدرفعالنهادهاىوهاصندوقعمومى،ودولتىاجرایى
ـاعى تأمینورفاهوزیربهوسلبآنهامسؤولمقامباالترینیامربوطهوزراءازنظام اجتم

کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن ،نتعاوقانون تشکیل دو وزارتخانه.»گرددمىتفویض
؛8/4/1390مصوب و تجارت

واجراءمنظوربه«:ازاستعبارتقدیممتناستکردهتغییر28/4/1358تاریخدرمادهاین.2
ىهـا برنامـه بامتناسبوهماهنگنظاماستقرارواجتماعىىهابیمهانواعوگسترشتعمیم
تشـکیل شـود، مىنامیدهسازمانقانونایندرکهماعىاجتتأمینسازماناجتماعى،تأمین

.1386قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب سال : ، نیز نک».گرددمى
،19/4/73مصوبغیردولتىعمومىمؤسساتونهادهافهرستقانونواحدهمادهموجببهـ

5ادهمـ موضـوع غیردولتىعمومىنهادهاىومؤسساتمصادیقازاجتماعىتأمینسازمان
مادهتفسیرقانونواحدهمادهوگردیدهمحسوب1366سالمصوبعمومىمحاسباتقانون

راالذکرفوققانوندریادشدهمؤسساتونهادها1360مصوب ادارىعدالتدیوانقانون11
صـورت ادارىعدالتدیواندرآنهاعلیهدعوااقامهکهاستدانستهدولتىواحدهاىحکمدر

کشوريخدماتمدیریتقانون5مادهنکیزن.گیردمى
عدالتدیوانعمومىهیئت23/10/1380مورخ336الى334شمارهدادنامهبه:نکـ

سازمانمدیرههیئت14/6/1378مورخ693شمارهمصوبه1بندابطالموضوعباادارى
ـاون 5/8/1378مورخ5013/29090شمارهدستورالعملواجتماعىتأمین وفنـى مع
.اجتماعىتأمینسازماندرآمد
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در سازمان ادغـام و کلیـه وظـایف و    1355بهدارى و بهزیستى، مصوب تیرماه 
.شوددارایى و مطالبات و دیون و تعهدات صندوق مذکور، به سازمان منتقل مى

اى هاى منطقـه اجتماعى، سازمانکلیه واحدهاى اجرایى تأمین ـ2تبصره 
قانون تشکیل وزارت بهدارى و 6وضوع ماده ها، مبهدارى و بهزیستى استان
هـاى مـذکور منتـزع و بـا کلیـه      ، از سازمان1355بهزیستى مصوب تیرماه 

.شودمنتقل مى» سازمان«وظایف و دارایى و مطالبات و دیون و تعهدات به 
6اجتماعى سابق که در اجراى ماده کلیه کارکنان سازمان تأمین ـ3تبصره 

اى بهدارى و هاى منطقهدارى و بهزیستى به سازمانقانون تشکیل وزارت به
انـد و همچنـین کارمنـدانى کـه توسـط      هـا منتقـل شـده   بهزیستى استان

اجتمـاعى در  هاى مذکور به منظور انجام وظایف مربوط بـه تـأمین   سازمان
هـاى اجتمـاعى   نامه استخدامى بیمـه نواحى بهدارى و بهزیستى طبق آیین

اجتماعى اشتغال دارند و کلیه حقـوق و  کار تأمین استخدام شده و عمالً در
مزایاى خود را از محل اعتبارات پرسنلى و ادارى تأمین اجتمـاعى دریافـت   

.شونددارند به سازمان منتقل مىمی
:تعاریف.2ماده

اجتماعى بوده و بیمه شده شخصى است که رأساً مشمول مقررات تأمین .1
بیمه حق استفاده از مزایـاى مقـرر در ایـن    عنوان حق با پرداخت مبالغى به

.قانون را دارد
خانواده بیمه شده شخص یا اشخاصى هستند که به تبـع بیمـه شـده از    .2

.کنندمزایاى موضوع این قانون استفاده مى
محلى است که بیمه شده به دستور کارفرما یا نماینده او در آنجا 1کارگاه.3

.کندمىکار
یقى یا حقوقى است که بیمه شده به دستور یا به حساب شخص حق2کارفرما.4

گونـه ایـن راکارگاهنظام،مصلحتتشخیصمجمع29/8/69مصوبکارقانون4ماده.1
کارآنجااونمایندهیاکارفرمادرخواستبهکارگرکهاستمحلىکارگاه«: کندمىتعریف

ـاختمانى، معدنى،کشاورزى،صنعتى،مؤسساتقبیلازکندمى ـافربرى ترابـرى، س ،مس
کاراقتضاىبهکهتأسیساتىکلیه.آنهاامثالوعمومىاماکنتولیدى،تجارى،خدماتى،

ـا شیرخوارگاه،هاتعاونیناهارخورى،نمازخانه،قبیلازکارگاهندبهمتعلق مهـدکودك، ،ه
ـا کـالس قرائتخانه،اى،حرفهآموزشگاهحمام،درمانگاه، ـایر وسـوادآموزى ىه مراکـز س
ـایل وورزشـگاه کارگران،بسیجواسالمىانجمنوشورابهمربوطاماکنوآموزشى وس

».باشدمىکارگاهجزوآننظایروذهابوایاب
ـلحت تشخیصمجمع29/8/69مصوبکارقانون3مادهتعریفطبق.2 کارفرمـا «نظـام؛ مص

دریافـت مقابـل دراوحسـاب بهودرخواستبهکارگرکهحقوقىیاحقیقىاستشخصى
کارگاهادارهدارعهدهکهکسانىکلیهعمومطوربهومسؤوالنومدیران.کندمىکارالسعىحق

نمایندگانکهاستتعهداتىکلیهمسؤولکارفرماوشوندمىمحسوبکارفرمانمایندههستند
خوداختیاراتازخارجکارفرمانمایندهکهصورتىدر. گیرندمىعهدهبهکارگرقبالدرمذکور

.»استضامنکارفرمامقابلدرنپذیرد،راآنکارفرماوبنمایددىتعه
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دار اداره کارگـاه  عنوان مدیر یا مسؤول عهـده کلیه کسانى که به. کندکار مىاو 
شوند و کارفرما مسؤول انجام کلیه تعهداتى هستند نماینده کارفرما محسوب مى

.گیرنداست که نمایندگان مزبور در قبال بیمه شده به عهده مى
زد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هرگونه وجوه و مزایاى نقدى م.5

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

. گرددمزایاى موضوع آن به سازمان پرداخت مى
خدمات درمانی را عادى جسمى یا روحى است که انجام بیمارى، وضع غیر.7

ـار مـى   کند یا موجب عدم توانایى موقتایجاب مى ـا اینکـه    اشتغال بـه ک شـود ی
.گرددموجب هر دو در آن واحد مى

بینى نشده کـه تحـت تـأثیر    حادثه از لحاظ این قانون اتفاقى است پیش.8
دهـد و موجـب   نى رخ مـی عامل یا عوامل خارجى در اثر عمل یا اتفاق ناگها

.گرددصدماتى بر جسم یا روان بیمه شده مى
شود که در ایام باردارى، بیمارى و غرامت دستمزد به وجوهى اطالق مى.9

عدم توانایى موقت اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق به حکم ایـن  
.شودقانون به جاى مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت مى

وسایلى هستند که به منظـور اعـاده   ) پروتز و اروتز(کمک پزشکى وسایل .10
.روندسالمت یا براى جبران نقص جسمانى یا تقویت یکى از حواس به کار می

ـاى  کمک ازدواج مبلغى است که طبق شرایط خاصى براى جبران هزینه.11 ه
.گرددناشى از ازدواج به بیمه شده پرداخت مى

منـدى  ى است که طبق شرایط خاص در مقابل عائلهمندى مبلغکمک عائله.12
.شودتوسط کارفرما به بیمه شده پرداخت مى

ازکارافتادگى کلى عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوى .13
که نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگرى بیش از یـک سـوم از درآمـد    

.آوردقبلى خود را به دست
ى جزئى عبارت است از کاهش قدرت کـار بیمـه شـده بـه     ازکارافتادگ.14

نحوى که با اشتغال به کار سابق یا کار دیگر فقط قسمتى از درآمد خـود را  
.به دست آورد

بازنشستگى عبارت است از عدم اشتغال بیمه شده بـه کـار بـه سـبب     .15
1.رسیدن به سن بازنشستگى مقرر در این قانون

ـانى نیروىتعدیلنحوهقانون8ماده:نک.1 ـاده ؛27/10/1366مصـوب، انس ـانون 41م ق
شمارهدادنامه؛15/4/1384مصوبدولتمقرراتازبخشىتنظیمقانونبهموادىالحاق

اشتغالممنوعیتعدمدرخصوصرىاداعدالتدیوانعمومیهیئت7/5/71مورخ90
مسـتمرى قطـع جـواز عدموالمشاورهحقاخذومشاورعنوانبهبازنشستهشدگانبیمه

ـان درغیرمسـتمر خاصخدماتانجامممنوعیتعدم(.آنواسطهبهبازنشستگى وزم
مـدیریت قانون95ماده:نکنیز؛)بازنشستگانبراىمعینالزحمهحقبامحدودساعات
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است که طبق شرایط مقرر در این قانون بـه  مستمرى عبارت از وجهى .16
منظور جبران قطع تمام یا قسمتى از درآمد به بیمه شده و در صورت فوت 

.شوداو براى تأمین معیشت بازماندگان وى به آنان پرداخت مى
غرامت مقطوع نقص عضو، مبلغى است که به طور یکجا بـراى جبـران   .17

.شودده به شخص او داده مىنقص عضو یا جبران تقلیل درآمد بیمه ش
هاى کمک کفن و دفن، مبلغ مقطوعى است که به منظور تأمین هزینه.18

مربوط به کفن و دفن بیمه شده در مواردى که خانواده او این امر را به عهده 
.گرددگیرند پرداخت مىمى

1:باشداجتماعى موضوع این قانون شامل موارد زیر مىتأمین.3ماده

2.هاادث و بیمارىحو)الف

.باردارى)ب
.غرامت دستمزد)ج
.ازکارافتادگى)د
.بازنشستگى)ه
.مرگ)و

منـدى طبـق   هـاى ازدواج و عائلـه  مشمولین این قانون از کمـک ـ1تبصره 
.مقررات مربوط برخوردار خواهند شد

مالك تشخیص سن بـراى برخـوردارى از مزایـاى قـانون تـأمین      ـ2تبصره 
اى است که در بـدو بیمـه شـدن بـه سـازمان تـأمین       سنامهاجتماعى، شنا

شـود و هرگونـه تغییراتـى کـه پـس از آن در      اجتماعى ارائه شـده یـا مـى   
.شناسنامه به عمل آید براى سازمان یاد شده معتبر نخواهد بود

3.افراد تحت تکفل بیمه شده نیز مشمول این حکم خواهند بود

:ازمشمولین این قانون عبارتند .4ماده
4.کنندافرادى که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار مى)الف

.86مصوبکشورىتخدما
تـأمین مـوارد ازیکـى نیـز بیکارىبیمه26/6/69مصوببیکارىبیمهقانونتصویببا.1

.استاجتماعى
موضـوع ادارى،عـدالت دیوانعمومىهیئت14/12/80مورخ429شمارهدادنامه:نک.2

ـازمان مدیرههیئتجلسه674جلسهصورت6بندبشقابطال ـاعى تـأمین س اجتم
موجدکهدولتىدرمانىمراکزمورددر»قراردادطرف«عبارتذکرممنوعیتوصدرخص
.آنهاستشمولدایرهتضییقومقننحکماطالقحصر

تـأمین قانون3مادهبه2تبصرهعنوانبهتبصرهیکالحاققانون«موجببهتبصرهاین.3
5/3/1381ورخمـ 81شمارهدادنامه:نک.»استشدهاضافه8/8/1379مورخاجتماعى

تاریخاصالحبرمبنىقضایىمراجعاحکاماعتباردرخصوصعدالتدیوانعمومىهیئت
مـورخ اجتماعىتأمینقانون3مادهبهالحاقى2تبصرهتصویبازقبلتااشخاصتولد

.3/10/1385مورخعدالتدیوانعمومىهیئت688دادنامهو8/8/79
ادارىعـدالت دیـوان عمومىهیئت2/4/1381مورخ114و113شمارهدادنامه:نک.4
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:جایگزین آن عبارتست از1.لغو شده است)ب

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

اجتماعى مکلف است با استفاده از مقررات عام سازمان تأمین واحده ـ  ماده
صورت اختیارى در اجتماعى صاحبان حرف و مشاغل آزاد را بهانون تأمین ق

چگـونگى  . اجتماعى بیمه نمایـد برابر تمام یا قسمتى از مزایاى قانون تأمین 
ـاى مربـوط بـه موجـب        انجام بیمه و نرخ  ـین میـزان مزای حق بیمـه و همچن

2.اى خواهد بود که به تصویب هیئت دولت خواهد رسیدنامهآیین

بیمه شده مختار است که سطح درآمد ماهانه خود را کـه مبنـاى   ـ1تبصره 
گیرد بین حـداقل و حـداکثر دسـتمزد قـانونى     قرار مى3پرداخت حق بیمه

.انتخاب نماید

باهمراهکارفرماهمسرووالدینمطلقبهاجتماعىتأمینقانونشموللزومدرخصوص
قانون مـدیریت خـدمات کشـوري مصـوب     102و 101و مواد قانوندرمقررقیودذکر

.1369قانون کار مصوب سال 188، ماده 1386
ـاده 3تبصـره و»ب«بنـد اصالحقانون2تبصرهموجببهبنداین.1 ـانون 4م تـأمین ق

رسیدهاسالمىشوراىمجلستصویببه30/6/65تاریخدرکهتیرماهمصوباجتماعى
ـاغل وحـرف صاحبان«ازبودعبارتشدهملغىمتن.استشدهملغىاست ،»آزادمش
.تاسرسیدهتصویببه29/7/1366تاریخدرقانونایناجرایىنامهآیین

؛.اسـت رسیدهوزیرانهیئتتصویببه29/7/1366تاریخدرقانونایناجرایىنامهآیین.2
ـالى، بافندگانازکارافتادگىوفوتبازنشستگى،بیمهقانون: نک زیلـو وگلـیم قالیچـه ق

ایناصالحیهووزیرانهیئت17/12/79مصوبآناجرایىنامهآیینو11/9/76مصوب
قانونآن،نامهآیینومصوبرانندگاناجتماعىبیمهقانون؛25/1/1381مصوبنامهآیین
نامـه آیـین و18/2/1379مصـوب شـهرى بینمسافروبارنقلوحملرانندگانبیمه

مصوببیکارىبیمهقانونیکمادهتبصره2بندبراساس؛ 9/3/1380مصوبآناجرایى
.شوندنمىبیکارىهبیمقانونمشمولآزادمشاغلوحرفصاحبان26/6/69

ـال در،25/1/75مـورخ ادارىعـدالت دیـوان عمومیهیئت8شمارهدادنامه:نک.3 ابط
ـاعى تأمینسازماندرمان4شمارهبخشنامه ـاله یـک محرومیـت درخصـوص اجتم س

عمومیهیئت411ـ410دادنامهبیمارستانى،خدماتازآزادمشاغلوحرفشدگانبیمه
بیمـه عقـد بهمربوطشرایطتعییندرخصوص13/11/138ورخماداري،عدالتدیوان

ـاغل وحـرف صاحبانواجتماعىتأمینسازمانفیمابین اسـتفاده ضـرورت وآزادمش
عـدالت دیـوان عمومیهیئت،377شمارهدادنامهدرمانى،مراکزخدماتازشدگانبیمه

شـرط بهمهبیحقپرداختسابقهمدتاحتسابدرخصوص23/9/1382مورخاداري،
اختیارى،بیمهوآزادمشاغلوحرفبیمهمتقاضیاندرخواستپذیرشجهتالزمسنى

ازاسـتفاده نحوهدرخصوص،28/10/82مورخاداري،عدالتدیوان434شمارهدادنامه
شمارهدادنامهواختیارىبیمهیاآزادمشاغلوحرفصاحبانبراىدرمانىبیمهخدمات

مادهدرمقرربیمهحقپرداختلزومدرخصوص21/1/84مورخري،اداعدالتدیوان22
شـدگان بیمـه توسـط درمانىخدماتازبرخوردارىقبالدراجتماعیتأمینقانون29

.آزادمشاغلوحرف
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قانون و 4ماده 3از تاریخ تصویب این قانون مفاد بند ب و تبصره ـ2تبصره 
.گرددنامه مربوط ملغى مىهمچنین آیین

هـاى  کلیه اتباع ایرانى اعـم از شـاغل و یـا غیرشـاغل در فعالیـت     ـ3تبصره 
اجتمـاعى و  مختلف در خارج از کشور که بیمه آنان با مقررات قانون تأمین 

توانند به طور اختیارى مشـمول  تغییرات بعدى آن مغایرت نداشته باشد مى
بیمـه  هاى مربوط قرارگیرند، مشروط بر اینکهنامهمقررات این قانون و آیین

شده حق بیمه خود را به طور منظم پرداخت نماید، بدیهى است سازمان در 
شدگان داخل کشور مکلف به شدگان مانند سایر بیمهمورد این قبیل از بیمه

نامه و مقررات مربـوط در  ارائه خدمات و انجام تعهدات قانونى براساس آیین
١.ایران خواهد بود

ازنشسـتگى، ازکارافتـادگى و   هاى بدریافت کنندگان مستمرى)ج
2.فوت

ـ 1تبصره  هـاى دولتـى و   هـا و مؤسسـات و شـرکت   مسـتخدمین وزارتخانـه  ـ
مستخدمین مؤسسات وابسته به دولت که طبق قوانین مربوط به نحوى از انحاء 

باشند، در سـایر مـواردى کـه    مند مىاین قانون بهره3از موارد مذکور در ماده 
اى که به پیشنهاد وزارت رفاه نامهد ندارد طبق آیینقوانین خاص براى آنها وجو

ریزى کشور به تصویب هیئت و تأمین اجتماعى و تأیید سازمان مدیریت و برنامه
3.وزیران خواهد رسید تابع مقررات این قانون خواهند بود

ـانون  12به موجب ماده . (به تصویب رسیده است29/7/1366آیین نامه مزبور در تاریخ .1 ق
ـا در امـر   حداکثر استفاده از توان تولی دي و خدماتی در تأمین نیازهاي کشور و تقویت آنه

ـاي مسـتقیم مصـوب    104صادرات و اصالح ماده  ـاده  . 15/1391قانون مالیات ه : 12م
کارگران ایرانی اعزامی موضوع قراردادهاي دور خدمات فنی به خارج از کشـور بـه شـرح    

از پرداخت هرگونه عوارض و داشتن گواهینامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظـف اسـت بـراي    : 1تبصره . مالیات معاف می باشند

کلیه کارگران ایرانی که در ارتباط با صدور خدمات فنی اعزام می شوند گواهینامه شـغلی  
ـارج از     ـا در داخـل و خ صادر کند و جهت وصول حق بیمه و تحت پوشش قرار دادن آنه

سازمان تأمین اجتماعی : 2تبصره . شور مراتب را به سازمان تأمین اجتماعی اطالع دهدک
ـاعی     ـانون تـأمین اجتم مکلف است با دریافت حق بیمه افراد مذکور در این ماده مطابق ق

).و اصالحیه هاي بعدي آنها را بیمه نماید3/4/1354مصوب 
ـاص قـوانین برخـى موجـب بـه فـوق، مواردبرعالوه.2 ـانون شـمول تحـت افـرادى خ ق

.گیرندمىقراراجتماعىتأمین
ـاه وزیـر «اجتماعى،تأمینورفاهجامعنظامساختارقانونبهتوجهباتبصرهایندر.3 ورف

همچنـین .استشدهپزشکىآموزشودرمانبهداشتوزیرجایگزین»اجتماعىتامین
گردیدهاستخدامىوادارىامورسازمانجایگزین»کشورریزيبرنامهومدیریتسازمان«

وزارت رفاه اجتماعی بـه موجـب   (. نامه مذکور تاکنون به تصویب نرسیده استآیین. است
ـام   16/4/1355قانون تشکیل وزارت بهداري و بهزیستی مصـوب   در وزارت بهـداري ادغ

ـان و آمـوزش پزشـکی مصـوب      گردید که به موجب قانون تشکیل وزارت بهداشت، درم
ـام   به و1364 ـاختار نظ زارت بهداشت و آموزش پزشکی تغییر نام داد به موجب قانون س



و آیین نامه هاي آن                                                                                   قانون تامین اجتماعی

مشمولین قانون استخدام نیروهاى مسلح و افزارمنـدان مشـمول   ـ2تبصره 
بازنشستگى افزارمندان ارتش از شمول این قانون خارج قانون تعاون و بیمه

1.بوده و تابع قانون و مقررات خاص خود خواهند بود

2.ملغى شده استـ3تبصره 

3.ملغى شده استـ4تبصره 

قانون تأمین ) 2(ماده ) 4(در مواردى که کارفرمایان موضوع بند ـ5تبصره 
و همچنـین مـدیران   اشخاص حقیقى باشـند 3/4/1354اجتماعى مصوب 

توانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و اشخاص حقوقى غیردولتى مى
قانون مذکور و اصالحات بعـدى آن از  ) 28(کارفرما به ترتیب مقرر در ماده 

. تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون مذکور قـرار گیرنـد  
احتساب سوابق خدمت و پرداخـت  نامه اجرایى این تبصره شامل نحوه آیین

هاى معوقه بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعى به تصویب حق بیمه
٤.هیئت وزیران خواهد رسید

، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی جایگزین وزارت 21/2/1383جامع رفاه و تأمین اجتماعی 
با تصویب قانون تشکیل وزارتخانه . بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این خصوص شد

ـاعی مصـوب    ـاه      8/4/1390تعاون، کاار و رفاه اجتم ـار و رف ـاون، ک هـم اکنـون وزارت تع
).اجتماعی جایگزین وزارت رفاه و تأمین اجتماعی شده است

ـانون ،21/7/1370سـپاه اسـتخدامى مقـررات ،7/7/1366مصـوب ارتشقانون: نک.1 ق
.7/11/1382انتظامىنیروهاىاستخدامى

مصوباجتماعىتأمیننونقا4ماده3تبصرهوببنداصالحقانونتصویبباتبصرهاین.2
بـه توجـه باکهبیمهحقمیزانتعیین«:ازبودعبارتآنمتناستلغوشده30/6/65
پرداختآزادمشاغلوحرفصاحبانسایروصنفىافرادتوسطبایدقانوناین28ماده
ـاه وزارتپیشـنهاد بـه کهبودخواهداىنامهآیینطبقشود، ـاعى رف تصـویب بـه اجتم

.»رسدمیمجلسینداراییواموراقتصادىواجتماعىرفاههاىکمیسیون
مصـوب بهزیسـتی وبهـداري وزارتتشـکیل قانون11ماده3تبصرهالغاءقانونحسب.3

حمایـت قانونمشمولین«:ازبودعبارتتبصرهاینمتن. استشدهملغی17/1/1365
ـانون مقرراتتابعکماکانفوتووازکارافتادگىپیرىازناشىاثراتبرابردرکارمندان ق

ـا مکلفنـد مذکورقانونمشمولمؤسسات. بودخواهندمذکور ـازمان اعـالم ب تـأمین س
صـندوق توسـط وکسـر رابیمـه شـده  وخودسهمدرمانىبیمهحقدرمانىخدمات
تابعمادهاینموضوعدرمانىبیمهحقمیزان.بپردازندنامبردهسازمانبهمربوطحمایت
مستخدمیندرمانىخدماتتأمینقانونموضوعدرمانىخدماتبیمهمقرراتوضوابط
برابردرکارمندانحمایتقانوندرکهاستترتیبىبهعیناًآنوصولنحوهواستدولت
».استشدهبینىپیشفوتوازکارافتادگىوپیرىازناشىاثرات

هـم اکنـون   8/4/1390اه اجتماعی مصوب با تصویب قانون تشکیل وزارتخانه تعاون، کار و رف. 4
این تبصـره بـه   . وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جایگزین وزارت رفاه و اجتماعی شده است

قانون اصالح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین به منظور تشویق کارفرمایـان بـه   «موجب 
25/1/1387مصـوب  » تأدیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمـه و بیمـه بیکـاري کارکنـان    

مجمع تشخیص مصلحت نظام الحاق شده است و آیین 8/4/1387مجلس شوراي اسالمی و 
.به تصویب هیأت وزیران رسیده است3/3/1388نامه اجرایی آن در تاریخ 
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بیمه اتباع بیگانه که طبق قوانین و مقررات مربوط در ایران بـه کـار   .5ماده
1:اشتغال دارند تابع مقررات این قانون خواهد بود مگر در موارد زیر

در صورتى که بین دول متبوع آنان و دولت جمهورى اسـالمى ایـران   ) الف
اجتماعى منعقد شده باشد کـه  هاى دوجانبه یا چند جانبه تأمین موافقتنامه

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

بینى شده در ن در کشور خود یا در کشور دیگر در موارد پیشاشتغال در ایرا
این قانون کالً یا بعضاً بیمه شده باشند که در این صـورت در همـان   3ماده 

.باشندموارد از شمول مقررات این قانون معاف مى

قانون1ماده3تبصره.دارداختصاصبیگانهاتباعاشتغالبهکارقانون129تا120مواد.1
شهروندان«دارد؛میمقرر27/3/1383مصوباجتماعىتأمینورفاهجامعنظامساختار
ونامـه مقاولـه اسـالمى، مـوازین چارچوبدرنیزایران،اسالمىجمهورىمقیمخارجى

ـاى حمایتازمتقابلعملشرطرعایتباومصوبالمللىبینقراردادهاى بـه مربـوط ه
ـاده این.»بوددخواهنبرخورداراجتماعى،تأمینورفاهجامعنظام الیحـه موجـب بـه م

،رسیدهتصویببه27/6/1358تاریخدرکهاجتماعىتأمینقانون5مادهاصالحقانونى
وقوانینطبقایراندرکهبیگانهاتباع«: ازاستعبارتآنقدیممتن.استکردهتغییر

ـاى واهـ نامهمقاولهطبقکهمواردىدرجزدارنداشتغالکاربهمربوطمقررات قرارداده
ـاص ترتیـب کشورهاسایروایرانبینجانبهچندیادوجانبه دراسـت مقررگردیـده خ
وازکارافتادگىوپیرىازناشىاثراتبرابردرکارمندانحمایتقانونمشمولکهصورتى

ـانون بـه همچنین رجوع شـود  . ».بودخواهندقانوناینمقرراتمشمولنباشندفوت ق
اجبارىکارلغوبهراجع29شمارهالمللىبیننامهمقاولهبهایراندولتالحاقبهمربوط
بـه مربـوط 19شـماره نامـه مقاولهبهایراندولتالحاقاجازهقانون،4/2/1336مصوب
ـارجى وداخلىکارگرانبهنسبترفتارتساوى ـاظ ازخ ـارات جبـران لح ازناشـى خس
ـاوى درخصوص19مارهشنامهمقاوله،26/11/1350مصوبکارحوادث ـار تس بـین رفت
،18/2/51مصوبکارازناشىحوادثخساراتجبرانمورددرخارجىوداخلىکارگران

، 21/2/1357مصـوب کرهجمهورىدولتوایراندولتبیناجتماعىتأمینموافقتنامه
ـاده 1/3/1370مصـوب اجتماعىتأمینسازمانوکاروزارتبینموافقتنامه ـانون  28وم ق

خدماتصدورباارتباطدرکهایرانىاتباعدرخصوص،1389نامه پنجم توسعه مصوب بر
قانون حداکثر استفاده از توان تولیـدي و خـدماتی در   قانون12ماده . شوندمىاعزامفنى

ـاي   ) 104(تأمین نیازهاي کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصالح ماده  ـانون مالیاته ق
:داردمیمقرر31/5/1389مصوب مستقیم

ـ کارگران ایرانی اعزامی موضوع قراردادهاي صدور خدمات فنی به خارج از کشـور  12ماده «
ـاعی از پرداخـت هرگونـه      ـاه اجتم به شرح داشتن گواهینامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رف

.عوارض و مالیات معاف می باشند
ـارگران ایرانـی کـه در    ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است1تبصره  براي کلیه ک

ارتباط با صدور خدمات فنی اعزام می شوند گواهینامه شغلی صادر کند و جهت وصول حـق  
ـازمان تـأمین         ـارج کشـور مراتـب را بـه س بیمه و تحت پوشش قراردادن آنها در داخـل و خ

.اجتماعی اطالع دهد
ـاده  ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت حق ب2بصره ت یمه افراد مذکور در این م

.نمایدو اصالحیه هاي بعدي، آنها را بیمه3/4/1354تأمین اجتماعی مصوب مطابق قانون
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نامه شماره حوادث ناشى از کار اتباع کشورهاى ملحق شده به مقاوله.تبصره
باشـد و نـرخ و   مستثنى مى) ب(لمللى کار از شمول بند اسازمان بین) 19(

اى خواهد بـود کـه توسـط سـازمان تـأمین      نامهمأخذ حق بیمه طبق آیین
1.اجتماعى تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید

این قانون درباره روستاییان 3اجراى هر یک از موارد مندرج در ماده .6ماده
تدریج در مناطق مختلف مملکت و به تناسب توسـعه  و افراد خانواده آنها به 

امکانات و مقدورات سازمان به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شوراى عالى 
2.این قانون خواهد بود117سازمان با توجه به ماده 

هایى که تا تاریخ تصویب این قانون مشمول افراد شاغل در فعالیت.7ماده
ترتیب زیر بـه پیشـنهاد هیئـت مـدیره و     اند بههاى اجتماعى نشدهبیمه

اجتماعى مشمول مقررات این قـانون قـرار   رفاهوکارتعاونتصویب وزیر
3.خواهند گرفت

این قانون به تدریج و با 3ماده ) ـ وج ـ د ـ ه(موارد مذکور در بندهاى )الف
ا توجه به امکانات سازمان اجرا خواهد شد و در این صورت میزان حق بیمه ب

حقـوق یـا مـزد واز    % 19، 1354این قانون تا خاتمه سال 28توجه به ماده 
1354حقوق یا مزد خواهد بود کـه در سـال   % 21معادل 1355اول سال 
و % 14کارفرمـا  1355و از سـال  % 2و دولت % 4و بیمه شده % 13کارفرما 

4.پردازندمى% 2و دولت % 5بیمه شده 

ایـن قـانون بـه تـدریج و در     3و ب مـاده  موارد مذکور در بندهاى الف )ب
صورتى اجرا خواهد شد که سازمان وسایل و امکانات درمـانى الزم را بـراى   

تأمینقانون5مادهاصالحقانونىالیحهبهتبصرهیکالحاققانونموجببهتبصرهاین.1
ـاز 19شـماره نامـه مقاولـه بـه .اسـت شدهالحاق1/11/1378مصوباجتماعى مانس

ـار ازناشىحوادثبیمهحقمأخذوخنرنامهآیینوکارالمللىبین ـاع ک کشـورهاى اتب
.شودمراجعه14/6/1380مصوب19شمارهنامهمقاولهبهشدهملحق

همـان اصـالح و4/11/1383مصـوب عشـایر وروسـتاییان بیمـه اجرایـى نامـه آیـین :نک.2
تـأمین ورفاهجامعنظامساختارقانون3ادهم»د«بندو3ماده2تبصره12/4/1384مصوبه

ك؛ قانون عدم لـزوم بیمـه مجـدد اجبـاري     .ر(. با اصالحات بعدي.27/3/83مصوباجتماعى
شاغلین فصلی و ساکنین شهرهاي با جمعیت کمتر از بیست هزار نفر که نـزد صـندوق بیمـه    

3مـاده  ) د(الح بنـد  و قانون اص15/12/1390اجتماعی روستائیان و عشایر می باشند مصوب 
).19/7/1391قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 

ـاه و   21/2/83به موجب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب .3 وزیـر رف
ـانون تشـکیل وزارتخانـه     تأمین اجتماعی جایگزین وزیر رفاه اجتماعی شده و به موجب ق

ـاعی   8/4/90تماعی مصوب تعاون، کار و رفاه اج ـاه اجتم هم اکنون وزارت تعاون، کار و رف
.جایگزین وزارت رفاه و تأمین اجتماعی شده است

ـارى بیمهحق«:داردمیمقرر26/6/69مصوببیکارىبیمهقانون5مادهبیکارى،بیمهمورددر.4 بیک
.شدخواهدپرداختوتأمینکارفرماتوسطکالًکهباشدمىبیمه شدهمزد%)3(میزانبه

آن،وصـول چگونگىبیکارى،بیمهحقتعیینتشخیصنحوهوبیمه شدهمزد. تبصره
مقرراتسایروتخلفاتاعتراض،بهرسیدگىنحوههمچنینوکارفرماوبیمه شدهتکلیف
تـأمین هاىحمایتسایربیمهحقبراىکهاستضوابطىبراساسموردایندرمربوطه

قانون6بند:نکنیز.»استشدهبینىپیشاجتماعىتأمینمقرراتونونقادراجتماعى
.14/7/1380مصوب...و72مواداصالحقانون76مادهالحاقى2تبصرهاصالح
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الزام کارفرمایان یا افرادى که به موجب ایـن  . شدگان فراهم نموده باشدبیمه
شوند به تأدیه حق بیمه از تاریخى است ماده مشمول مقررات این قانون مى

١.شودریق انتشار آگهى در روزنامه و یا کتباً اعالم مىکه بیمه آنها از ط

هایى که تا تاریخ تصویب این قـانون بـه   بیمه افراد و شاغلین فعالیت.8ماده
هـاى  هاى اجتماعى یا قانون بیمهنحوى از انحاء مشمول مقررات قانون بیمه

امه خواهد اند با توجه به مقررات این قانون اداجتماعى روستاییان قرار گرفته
.یافت

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

نامه مربوط تعیین خواهد گردید و به هرحال پرداخت آیینخارج شوند به موجب 
2.موارد به عهده بیمه شده خواهد بودکلیه حق بیمه در این قبیل

3.ملغی شده است.9ماده

هـاى اجتمـاعى و سـازمان    از تاریخ اجراى این قانون، سازمان بیمـه .10ماده
شـوند و  اجتماعى ادغام مىهاى اجتماعى روستاییان در سازمان تأمین بیمه

کنان آنهـا  کلیه وظایف و تعهدات و دیون و مطالبات و بودجه و دارایى و کار
با حفظ حقوق و سوابق و مزایاى استخدامى خود کـه تـا تـاریخ تصـویب و     

این قانون معتبر خواهد بـود، بـه سـازمان    13نامه موضوع ماده اجراى آیین
.گردندمنتقل مى

4.شده استملغی.11ماده

ارکان و تشکیالت:فصل دوم

ـاعی و فرهنگـی        28الی 26ك ؛ مواد .ر.  (1 ـادي، اجتم ـانون برنامـه پـنجم توسـعه اقتص ق
)جمهوري اسالمی ایران

ـاریخ   26/6/1385در تاریخ اختیارىیمهبادامهنامهآیین.2 20/11/1386تصـویب و در ت
.اصالح شده است

3مادهبوالفبندهاىاجراىبهاجتماعىتأمینسازمانالزامقانونتصویببامادهاین.3
انجام«:بودشرحاینبهمادهمتناست،شدهلغو21/9/68مصوباجتماعىتأمینقانون

مصوباجتماعىتأمینقانون3مادهبوالفبندهاىدرمذکوردموارازناشىتعهدات
».باشدمىدرمانىخدماتتأمینسازمانعهدهبه1354تیرماه

4مادهموضوعفنىشوراىسازمانتشکیلقانونىالیحهموجببهآنتبصرهومادهاین.4
درمانىدماتختأمینسازمانانحاللودولتمستخدمیندرمانىخدماتتأمینقانون
ـات «ازبـود عبارتآنمتن.استشدهلغو2/9/58مورخ ـانى تجهیـزات وتاسیس درم

حفـظ بااستشدهتأمینمذکورسازمانذخایرمحلازکهاجتماعىىهابیمهسازمان
ـان :تبصره.گیردمىقراردرمانىخدماتتأمینسازماناختیاردرسازمانمالکیت کارکن

بهخوداستخدامىمزایاىوسوابقوحقوقحفظبامادهایندرمذکوردرمانىواحدهاى
.»شدخواهندمنتقلدرمانىخدماتتأمینسازمان
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تشکیلقانونحاصالقانونىالیحهموجببه27الى19و17الى12مواد
وشـده لغـو البانقـ شـوراى 28/4/58مصـوب اجتمـاعى تأمینسازمان

جایگزینوزیرانهیئت10/6/58مصوباجتماعىتأمینسازماناساسنامه
1389و1387اساسنامه سازمان تامین اجتماعی در سـالهاي  .استگردیده
دي با اصالحات بعـ 1389یافته ودر حال حاضر اساسنامه مصوب ییرنیز تغ

1.مالك عمل می باشد

:ازاستعبارت1354سالقانوندرشدهحذفمواد.1
وحقـوقى شخصـیت داراىشودمىادارهاجتماعىرفاهوزیرنظرزیرکهسازمان.12ماده

ـانون اینمقرراتطبقمنحصراًآنمالىامورودباشمىادارىومالىاستقالل ادارهق
.شدخواهد

واجتماعىرفاهىهاوزارتخانهوسیلهبهکهسازمانمعامالتىومالىىهانامهآیین.13ماده
ـازمان تأییـد بهکهاستخدامىىهانامهآیینوشودمىتهیهدارایىواموراقتصادى س

تصـویب بـه وزیـران هیئـت تأییـد ازپـس رسـد مـی کشوراستخدامىوامورادارى
ظرفاستمکلفاجتماعىرفاهوزارت.رسیدخواهدمجلسینمربوطهاىکمیسیون

نمایدمجلسینتقدیموتهیهرامذکورىهانامهآیینقانوناینتصویبتاریخازیکسال
ـا نامهآیینمجلسینتصویبتاو ـالى مـور ا.اسـت اجـرا قابـل فعلـى ىه وادارىوم

استخدامىوادارىومالىىهانامهآیینتابعدرمانىخدماتتأمینسازماناستخدامى
ـازمان،کارکنان استخدامىنامهآیینتصویبتاوبودخواهدسازمانفعلى ـازمان س س
ـازمان فعلىاستخدامىنامهآیینتابعدرمانىخدماتتأمین ـا بیمـه س ـاعى ىه اجتم

.بودخواهند
یىهانمایندگىوشعبومرکزىتشکیالتداراىخودوظایفانجامراىبسازمان.14ماده

.بودخواهد
)بازرس(حسابرسمدیرههیئتعالىشوراى:ازعبارتندسازمانارکان. 15ماده
:ازعبارتندعالىشوراىاعضاى.16ماده

داشتخواهدعهدهبهراعالىشوراىریاستکهاجتماعىرفاهوزیرـ
اومعاونیادارایىوراقتصادىامووزیرـ
اومعاونیابهدارىوزیرـ
اومعاونیاروستاهااموروتعاونوزیرـ
اومعاونیااموراجتماعىوکاروزیرـ
اومعاونیابودجهوبرنامهسازمانرئیسومشاوروزیرـ
اومعاونیامرکزىبانککلرئیسـ
اومعاونیامرکزىبیمهکلرئیسـ
اومعاونیاکشوراستخدامىوامورادارىسازمانبیرکلدـ
اومقامقائمیاایرانسرخشیروخورشیدجمعیتمدیرعاملـ
اومقامقائمیااجتماعىخدماتسازمانمدیرعاملـ
ایرانمعادنوصنایعوبازرگانىاطاقمعرفىبهکارفرمایاننمایندهنفردوـ
کشوراصنافهاىاطاقبرنظارتعالىهیئتىمعرفبهاصنافنمایندهنفردوـ
ـایر ازنفـر دووکارگرىهاىسازمانمعرفىبهبیمه شدهکارگراننمایندهنفرسهـ س

اجتماعىرفاهوزیرانتخاببههاگروه
ـال سـه مدتبراىشدگانبیمهواصنافکارفرمایان،نمایندگان.17ماده عضـویت بـه س

ـالى شـوراى عضویتمدتدرآنهاتغییر.شوندمىانتخابعالىشوراى ـازمان ع وس
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.استبالمانعآنهاانتخابتجدید
:استزیرشرحبهسازمانعالىشوراىاختیاراتووظایفـ19ماده
.استشدهمحولآنبهقانوناینطبقکهاجرایىىهانامهآیینتصویب)الف
.مدیرههیئتپیشنهادبهماعىاجتتأمینکلىسیاستومشىخطدربارهتصمیماتخاذ)ب
.آنتصویبوسازمانترازنامهومالىگزارشوبودجهبهرسیدگى)ج
تعیـین ودسـتمزد وحقوقشوراىتأییدازپسمدیرههیئتاعضاءمزایاىوحقوقتعیین)د

.عالىشوراىانتخابىاعضاىحضورحقتعیینو)بازرس(حسابرسانالزحمهحق
.غیرمنقولاموالفروشیاخریدتصویب)ه
ـال هـزار بیسـت ازآنهابدهىکهکارفرمایانىبدهىبخشیدنمورددرتصمیماتخاذ)و ری

بهکهکارفرمایانى.باشندنمىآنپرداختبهقادرمدیرههیئتتشخیصبهبودهکمتر
خارجیکجاطوربهبدهىپرداختیاونباشندمعوقهبیمهحقپرداختبهقادرعللى

ـالى شوراىباشدکارگاهکاروقفهیاوتعطیلموجبوکارفرمامالىقدرتدودحاز ع
ـا تمامپرداختازراکارفرمامدیرههیئتپیشنهادبهتواندمى ـارات ازقسـمتى ی خس

مهلـت رعایـت بابدهىتقسیطبراىترتیبىهمچنین.داردمعافقانوندراینمقرر
.بدهدکافى

ـالى شوراىدرراآنهاطرحعالىشوراىرئیسکهاردىموسایردرتصمیماتخاذ)ز الزمع
.دهدتشخیص

حمایـت قانون3مادهموضوعاجتماعىتأمینعالىشوراىاختیاراتووظایفـ1تبصره
تأمینعالىشوراىبهعیناًفوتوازکارافتادگىوپیرىازناشىبرابراثراتدرکارمندان
.شودمىمنحلمذکوروراىوشمحولقانوناینموضوعاجتماعى

جلسـه 3ازبـیش یاکندفوتیااستعفاعالىشوراىاعضاىازیکهرهرگاهـ2تبصره
مـذکور نحـو بهمقررمدتبقیهبراىاوجانشیننمایدغیبتعذرموجهبدونمتوالى
.استعالىشوراىرئیسباموجهعذرتشخیص.شدخواهدانتخاب

:باشدمىزیرشرحبهعضونفرپنجازمرکبمدیرههیئت.20ماده
مـدیرعامل ومـدیره هیئـت رئـیس کهاجتماعىرفاهوزارتاجتماعىتأمینمعاونـ

.استسازمان
.وزیرانهیئتتصویبواجتماعىرفاهوزیرپیشنهادبهمدیرههیئتعضونفردوـ
واجتماعىرفاهوزیرپیشنهادبهکارفرمایاننمایندهنفریکوکارگراننمایندهنفریکـ

.وزیرانهیئتتصویب
ـا انتخابتجدیدوباشدمىسالسهمدیرههیئتاعضاعضویتمدت.تبصره ـانع آنه بالم

درنیـز وشودشناختهالزممقررموعدانقضاءازقبلآنهاتغییرکهدرصورتىواست
مـدت قیهببراىمذکورترتیببهدیگرىآنهاشخصازیکهراستعفایافوتصورت
تعیـین تاخودمأموریتمدتاتمامازپسمدیرههیئتاعضاى.شدخواهدانتخاب
.دادخواهندادامهخودکاربهکماکانجدیدمدیرههیئت

:استزیرشرحبهمدیرههیئتاختیاراتووظایف.21ماده
.عالىشوراىبهاجتماعىتأمیناجرایىىهابرنامهومشىخطوکلىسیاستپیشنهاد.1
ومـدیره هیئـت رئیسپیشنهادبهسازمانداخلىوادارىهاىدستورالعملتصویب.2

مربوطحدودمقرراتدرمدیرعامل
.صالحیتذيمراجعبهآنپیشنهادبراىقانونایناجرایىىهانامهآیینتأیید.3
.عالىىشورادرطرحجهتسازمانترازنامهومالىگزارشوبودجهوبرنامهتصویب.4
.عالىشوراىمصوببودجهحدوددرسازمانتشکیالتتصویب.5
.باشدریالمیلیون5ازبیشآنمبلغکهمعامالتىکلیهتصویب.6

.بودخواهدمعتبرآرااکثریتبامدیرههیئتتصمیمات.22ماده
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نامه داخلى شوراى عالى سازمان، پس از تصـویب شـورا بـه    آیین.18ماده* 
1.موقع اجرا گذارده خواهد شد

منابع درآمدـ  مأخذ احتسـاب حـق بیمـه و نحـوه      :فصل سوم
وصول آن

2:باشدمنابع درآمد سازمان به شرح زیر مى.28ماده

ورایـى داواموراقتصادىوزیرپیشنهادبهمالىسالهربراى)بازرس(حسابرس.23ماده
سازماناموردرنداردحق)بازرس(حسابرس.شودمىانتخابعالىشوراىتصویب
ـازمان مدیرعاملومدیرههیئترئیسبهراخودنظراتتواندمىولىکندمداخله س
.استبالمانع)بازرس(حسابرسمجددانتخاب.دهداطالع

ـانون درهکاستهمان)بازرس(حسابرساختیاراتووظایف.24ماده ـارت ق بـراى تج
ـا توانـد مى)بازرس(حسابرسواستگردیدهتعیینشرکتبازرس رئـیس اطـالع ب
بهکهرااطالعوتوضیحهرگونهورسیدگىسازماندفاتربهمدیرعاملومدیرههیئت
.کنداخذبداندالزموظیفهانجاممنظور

سىحداقلبایدسازمانبدهىودارایىصورتومالىگزارشوساالنهترازنامه.25ماده
بارسیدگىازپسوشودداده)بازرس(حسابرسبهعالىشوراىدرطرحازقبلروز

.گرددتقدیمعالىشوراىبه) بازرس(حسابرسگزارش
:استزیرشرحبهمدیرعاملومدیرههیئترئیساختیاراتووظایف.26ماده

.مدیرههیئتولىعاشوراىمصوباتوهابرنامهاجراى.1
ومدیرههیئتبهآنپیشنهادوترازنامهومالىگزارشوبرنامهوبودجهتنظیموتهیه.2

.عالىشوراىبهسالاتمامازقبلماهسهحداکثربودجهتقدیم
.مدیرههیئتبهمصوببودجهوبرنامهرعایتباسازمانتشکیالتپیشنهاد.3
.میلیونپنجتامعامالتانجاموتصویب.4

ایناجراىمأموروسازمانامورادارهمسؤولکهمدیرعاملومدیرههیئترئیس.27ماده
ـازمان تشـکیالت کلیـه بـر باشدمىمدیرههیئتوعالىشوراىمصوباتوقانون س

ـا نامهآیینوقانوناینحدوددرسازمانامورادارهبراىوداشتهریاست داراىآنىه
یاحقیقىاشخاصمقابلدرمدیرعاملومدیرههیئترئیس. باشدمىلکاماختیارات
بـه یاشخصاًراحقاینتواندمىوبودهسازماننمایندهقانونىمراجعکلیهوحقوقى
.نمایداعمالکندمىتعیینکهنمایندگانىووکالواسطه

بهراخودوظایفواختیاراتازقسمتىتواندمىمدیرعاملومدیرههیئترئیس.تبصره
ـان ازیکهریاومدیرههیئتازاعضاىیکهر ـازمان کارکن خـود مسـؤولیت بـه س

بیمارىقبیلازعللىبهمدیرعاملومدیرههیئترئیسکهصورتىدر.نمایدتفویض
ـاى ازنفریکدهدانجامراخودوظایفنتواندمدتىبراىمسافرتومرخصىیا اعض

اجتماعىرفاهوزیرتصویبومدیرعاملومدیرههیئترئیسپیشنهادبهمدیرههیئت
ـازمان کارکنانازنفریکصورتایندر.بودخواهددارعهدهرااووظایفکلیه بـه س

دررأىحـق بامدیرعاملومدیرههیئترئیسغیابدراجتماعىرفاهوزیرانتخاب
.کردخواهدشرکتمدیرههیئتجلسات

ك؛ اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی مصـوب  .ر. است24/9/1358مصوب نامهآییناین .1
به موجب اساسنامه سازمان هیأت امناء جایگزین شوراي 1390با اصالحات 20/4/1389

.عالی گردیده است
ـا سازماندرآمدهاىودارایىنیز،10/6/1358مصوبسازماناساسنامه4مادهدر.2 احص
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به میـزان بیسـت و هشـت    1354ن سال حق بیمه از اول مهرماه تا پایا. 1
درصد مزد یا حقوق است که هفت درصد آن به عهده بیمه شـده و هجـده   

.درصد به عهده کارفرما و سه درصد به وسیله دولت تأمین خواهد شد
.درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان. 2
.هاى نقدى مقرر در این قانونوجوه حاصل از خسارات و جریمه. 3
.ها و هدایاکمک. 4

حق بیمه سهم کارفرما بیست درصـد مـزد یـا    1355از اول سال ـ1تبصره 
حقوق بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شـده و کمـک دولـت    

1.یابدکل حق بیمه به سى درصد مزد یا حقوق افزایش مى

.استشده
قانونمشمولکارگرانمورددر،26/6/1369مصوببیکارىبیمهقانون5مادهموجببه. 1

ـین اسـت؛ شـده افـزوده کارفرماسهمبهبیکارىبیمهحقعنوانبهدرصد3، کار همچن
ـانون موجـب بهکهآورزیانوسختمشاغلقانون)ب(قسمت4د بنمطابق اصـالح ق
تأمینقانون76مادهتبصرهو) 77(و) 72(مواداصالحقانون76مادهالحاقى) 2(تبصره

ـاده بهتبصره2الحاقو1354مصوباجتماعى ـاریخ درکـه 1371مصـوب )76(م ت
ـاریخ درورسـیده اسـالمى شوراىمجلستصویببه30/11/1379 بـه 14/7/1380ت

حـق آورزیانوسختمشاغلدر.استرسیدهنظاممصلحتتشخیصمجمعتصویب
الیحـه موجـب بـه مـوارد برخىدربیمهحقمیزان.گرددمىفهاضا% 4میزانبهبیمه

ـاى کارگاهکارفرمایانوشدگانبیمهبیمهحقازقسمتىبخشودگى صـنفى کوچـک ه
اصالحقانونىالیحهانقالب،شوراى24/9/1358مصوباجتماعىتأمینقانونمشمول
ازمعافیـت انونقـ و17/2/1359مصـوب قانون،همینبهتبصرهیکالحاقو2تبصره

ـارگر نفـر 5حداکثرکهکارفرمایانىبیمهسهمپرداخت 16/12/1361مصـوب دارنـد ک
19/8/1367تاریخدرآنبه6تبصرهعنوانبهتبصرهیکالحاقواسالمىشوراىمجلس

بیمـه حـق پرداخـت ازمعافیتقانون) 5(تبصرهاجرایىنامهآییناست؛کردهتغییراتى
رسیدهتصویببه28/2/1362تاریخدردارندکارگرنفر5حداکثرکهکارفرمایانىسهم
حقمعافیتمشمولفنىوصنعتىتولیدى،هاىفعالیتفهرسترابطه،همیندر.است
وزیرانهیئت9/12/1382و12/2/1369مصوبنفرکارگر5میزانتاکارفرماسهمبیمه
ـانون درمندرجبهرهومیجراوخساراتدریافتمنعقانون ـاعى تـأمین ق مصـوب اجتم

وخساراتدریافتمنعقانونبه) 3(تبصرهعنوانبهتبصرهیکالحاققانون؛13/4/1361
ـاقى 3تبصرهجایگزینىقانون؛29/3/1369مصوب... بهرهوجرایم ـانون بـه الح منـع ق

ـارات دریافـت  ـانون ؛29/6/1366مصـوب خس ـان ازنقـدى جـرایم دریافـت ق کارفرمای
صورتارسالبهنسبتمقررمهلتظرفکهاجتماعىتأمینقانونمشمولهاىهکارگا
اصالحاتو9/5/73مصوبنمایندنمىاقداممربوطبیمهحقوشدگانبیمهحقوقومزد

قانون،16/9/1367مصوبکارفرمایانازجرایمدریافتقانون2مادهاصالحقانونبعدى؛
ـانون شمولازکمتروکارگرنفرجپنداراىمشاغلوهاکارگاهمعافیت ـار ق ـا ک ـان ت پای

ـارم برنامـه قانون103ماده:نکنیز.استذکرقابل8/12/1378مصوب....برنامه چه
ـال مصـوب توسـعه چهارمبرنامه99مادهبهتبصرهیکالحاققانونتوسعه؛ در84س
مصوبمعلوالنقوقحازحمایتقانونتوسعه؛سومبرنامهقانون37مادهجبندتمدید

؛ بنـد  18/2/1369مصوبجانبازاناجتماعىواستخدامىتسهیالتقانون؛16/2/1383
هاي کلی اصل قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراء سیاست9ج ماده 
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ـا در بودجـ  طـور  مکلف است حق بیمه سهم خود را بهدولت ـ2تبصره  ه یکج
.ساالنه کل کشور منظور و به سازمان پرداخت کند

سازمان باید حداقل هر سه سال یک بار، امور مالى خود را با اصول ـ3تبصره 
١.محاسبات احتمالى تطبیق و مراتب را به شوراى عالى گزارش دهد

این قـانون  28نه درصد از مأخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده .29ماده
هاى ناشى از موارد مذکور در بندهاى الف و تأمین هزینهحسب مورد، براى

یابد و بقیه به سـایر تعهـدات اختصـاص    این قانون تخصیص مى3ب ماده 
.خواهد یافت

شدگان که از طرف کارفرما پرداخت غرامت دستمزد ایام بیمارى بیمه.تبصره
.باشدشود به عهده سازمان مىنمى
این 2ماده 5ز کلیه وجوه و مزایاى مذکور در بند کارفرمایان موظفند ا.30ماده

.قانون حق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت نمایند
ارزش مزایاى غیرنقدى مستمر مانند مواد غذایى، پوشاك و نظـایر  .تبصره

اى که به پیشنهاد هیئت مدیره به تصویب شوراى عالى نامهآنها طبق آیین
2.گرددرسید به طور مقطوع تعیین و حق بیمه از آن دریافت مىخواهد 

شدگانى که تمام یا قسمتى از مزد و درآمـد آنهـا بـه    در مورد بیمه.31ماده
شود درآمد تقریبى هر طبقه یا حرفه وسیله مشتریان یا مراجعین تأمین مى

مقطوعاً به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شـوراى عـالى تعیـین و مأخـذ     
.ریافت حق بیمه قرار خواهد گرفتد

دارند حـق بیمـه بـه    شدگانى که کارمزد دریافت میدر مورد بیمه.32ماده
این حـق بیمـه در   . گرددمأخذ کل درآمد ماهانه آنها احتساب و دریافت مى

گیرد اى که به حداقل مزد کارگر عادى تعلق مىهیچ مورد نباید از حق بیمه
3.کمتر باشد

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

آیین .مجمع تشخیص مصلحت نظام25/3/87مجلس و 8/11/1386مصوب مورخ 44
ـامع   2/5/1390قانون برنامه پنجم توسعه مصـوب  80اده نامه اجرایی بند و م ـانون ج ،ق

.1391حمایت از ایثارگران  مصوب 
ك؛ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدي و خدماتی در تأمین نیازهاي کشور و تقویـت  .ر. 1

.1/5/1391قانون مالیات هاي مستقیم مصوب 104آنی در امر صادرات و اصالح ماده 
.کارقانون184و 148،183مادهبه:نکنیز.2
دولتـى هاىدستگاهکلیه«: کهداردمیمقرروزیرانهیئت23/3/1374مورختصویبنامه.3

تأمینبیمهقانونمشمولکهراخودکارکنانازدستهآنبیمهحقالتفاوتمابهمکلفند
ازاعـم .استریال000/168مبلغازکمترماهانهآنهادریافتىمیزانوهستنداجتماعى

ـازمان بـه وتـأمین رامـذکور سـقف تادولتسهموپرسنلسهمبیمهحق تـأمین س
.کارقانون190مادهبه:نکنیز.»نمایندپرداختاجتماعى
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در صورتى که مزد یـا حقـوق کـارآموز    . گیرد کمتر باشدیا حقوق تعلق مى
التفاوت حق بیمه سهم کـارآموز  کمتر از حداقل دستمزد باشد پرداخت مابه

1.ه عهده کارفرما خواهد بودب

در صورتى که بیمه شده براى دو یا چند کارفرما کار کند هر یک از .34ماده
پردازند حق بیمـه سـهم   کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقى که مى

بیمه شده را از مزد یا حقوق او کسر و به انضـمام سـهم خـود بـه سـازمان      
.پرداخت نمایند

تواند در موارد لزوم با تصویب شوراى عالى سازمان، مزد مىسازمان .35ماده
بندى نماید و حق بیمـه را  ها را طبقهشدگان بعضى از فعالیتیا حقوق بیمه

هاى نقدى را بر همان اساس محاسبه و و کمکبه مأخذ درآمد مقطوع وصول 
2.پرداخت نماید

شـده بـه   کارفرما مسؤول پرداخت حق بیمه سـهم خـود و بیمـه   .36ماده
باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا، سهم سازمان مى

. بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید
در صورتى که کارفرما از کسرحق بیمه سـهم بیمـه شـده خـوددارى کنـد      

اخت حق بیمه شخصاً مسؤول پرداخت آن خواهد بود تأخیر کارفرما در پرد
یا عدم پرداخت آن رافع مسؤولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمـه شـده   

.نخواهد بود
شدگانى که تمام یا قسمتى از درآمد آنها به ترتیـب مـذکور در   بیمه.تبصره
شود مکلفند حـق بیمـه سـهم خـود را بـراى      این قانون تأمین مى31ماده 

ند ولى در هر حال کارفرما مسؤول پرداخت به سازمان به کارفرما تأدیه نمای
.3پرداخت حق بیمه خواهد بود

ـا ثابتمزدازکارآموزىمدتدرکارگرمزد«:داردمیمقررکارقانون113دهماببند.1 ی
.»بودنخواهدکمترمبنا

جوازدرخصوصعدالت،دیوانعمومىهیئت14/4/1383مورخ145شمارهادنامهد: نک.2
ـاوین ازیـک هرشمولازفارغشغلىهاىفعالیتازبعضىحقوقیامزدبندىطبقه عن
.مقطوعدرآمدمأخذبهبیمهحقاخذوآنهابهصنعتیاصنف

، 25/10/86مورخ 1011، 15/6/1383مورخ 229، 14/2/83مورخ 64و 63هاي دادنامه: نک.  3
قانون ) 36(قانون تفسیر شمول ماده .هیئت عمومی دیوان عدالت اداري13/5/87مورخ 324

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

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

باشد؟مورد تعهد و مسؤولیت سازمان تأمین اجتماعی می
:نظر مجلس

بلی، به معناي برخورداري بیمه شده از تمامی خدمات مورد تعهد و مسؤولیت سازمان تأمین 
.اجتماعی است
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هاى مشـمول  هنگام نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاه.37ماده
صورت قطعى، شرطى، رهنى، صـلح حقـوق   این قانون اعم از اینکه انتقال به

یـرد  یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال به طور رسمى یا غیررسمى انجام بگ
گیرنده مکلف است گواهى سازمان را مبنى بر نداشتن بـدهى معـوق   انتقال

دفـاتر اسـناد   . دهنده مطالبـه نمایـد  بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال
رسمى مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهى واگذارکننـده  

ود بـرگ  روز از تـاریخ ور 15استعالم نمایند در صورتى که سـازمان ظـرف   
استعالم به دفتر سازمان پاسخى به دفترخانه ندهد، دفترخانه معامله را بدون 

در صـورتى کـه بنـا بـه اعـالم سـازمان       . مفاصاحساب ثبـت خواهـد کـرد   
تواند با پرداخت بـدهى معاملـه را انجـام    واگذارکننده بدهى داشته باشد مى

اعتـراض بـه   دهد بدون اینکه پرداخت بدهى حق واگذارکننده را نسبت به 
در صـورت  . تشخیص سازمان و رسیدگى به میزان حق بیمـه سـاقط کنـد   

گیرنـده بـراى   دهنـده و انتقـال  انجام معامله بدون ارائه گواهى مذکور انتقال
ها وزارتخانه. پرداخت مطالبات سازمان داراى مسؤولیت تضامنى خواهند بود

ى مرکـزى  هـا و شـورا  هاى دولتى همچنین شهردارىو مؤسسات و شرکت
اصناف و سایر مراجع ذیربط مکلفند در موقع تقاضاى تجدید پروانه کسب یا 
هر نوع فعالیت دیگر مفاصا حساب پرداخت حق بیمه را از متقاضى مطالبـه  

در هرحال تجدید پروانه کسب موکول به ارایه مفاصاحساب پرداخت . نمایند
1.باشدحق بیمه مى

مـاه از تـاریخ ثبـت تقاضـا     س از یـک سازمان مکلف است حداکثر پ.تبصره
.مفاصاحساب صادر و به تقاضاکننده تسلیم نماید

اشـخاص بـه طـور مقاطعـه  کـار بـه  انجـام کهدر مواردي.38ماده
منعقـد  کـه شود کارفرما بایـد در قـراردادي  واگذار مییا حقوقیحقیقی

کارکنـان همچنـین خود کارکنانکار را متعهد نماید کهکند مقاطعهمی
را بـه بیمـه حـق نمایـد و کـل  بیمـه را نزد سازمانفرعیکارانمقاطعه
درصـد بهـاي  پـنج پرداخـت . بپردازدقانوناین28مقرر در مادهترتیب

از مفاصاحسـاب ارائـه بـه کارفرمـا موکـول  کار از طـرف کار مقاطعهکل
مـزد و حـق  صورتکهکارانیمقاطعهدر مورد . خواهد بودسازمانطرف
و پرداخـت تسـلیم سـازمان خـود را در موعـد مقـرر بـه    کارکنـان بیمه

علنی روز سه شنبه مورخ هجدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود تفسیر فوق در جلسه
.به تأیید شوراي نگهبان رسید3/12/1390مجلس شوراي اسالمی تصویب شد و در تاریخ 

مسـؤولیت درخصوصعدالت،دیوانعمومىهیئت24/2/1381مورخ61شمارهدادنامهبه.1
وتحققواحرازصورتدرسازمانطالباتمقبالدرکارگاهوالحقسابقکارفرمایانتضامنى
اسـناد تنظـیم تسـهیل قانونبهنیزواجتماعىتأمینقانون37درمادهمقررشرایطاجتماع
قـانون نظـام صـنفی مصـوب     41براسـاس مـاده   (.شودمراجعه24/5/1385مصوبرسمى

)شوراي اصناف جایگزین اتاق هاي اصناف گردیده است24/11/1384
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از مبلـغ سـازمان درخواسـت بنـا بـه  پرداختیبیمهحقکنند معادلمی
کـار را بـدون  مقاطعهقسطکارفرما آخرینهرگاه. مذکور آزاد خواهد شد

مقـرر و  بیمـه حقپرداختبپردازد مسئولازمانسمفاصاحسابمطالبه
بـه بابـت از ایـن را کـه دارد وجـوهی خواهد بود و حقمربوطخسارات
نمایــد کلیــهو وصــولکــار مطالبــهاز مقاطعــهاســتپرداختــهســازمان
هـا و  شـهرداري و همچنـین دولتیهايو شرکتها و مؤسساتوزارتخانه

المنفعـه و عـام خیریـه و مؤسسـات غیردولتـی و مؤسسـات اصنافاتاق
قـانون نظـام   41براسـاس مـاده   (. باشـند میمادهاینمقرراتمشمول

هاي اصـناف  شوراي اصناف جایگزین اتاق24/11/1384صنفی مصوب 
12/6/1392گردیده است و به موجب قانون نظام صنفی کشور مصـوب  

ـ  بـا کلیـه   1359ام صـنفی مصـوب   مجلس شوراي اسالمی، قانون نظ
همچنـین بـه موجـب    . اصالحات و الحاقات بعدي ملغی گردیده اسـت 

ق قانون مزبور اتاق اصناف شهرستان در سـطح هـر شهرسـتان و اتـا    
.)گردداصناف ایران در تهران تشکیل می

قانون تـأمین اجتمـاعی   38مطابق قانون الحاق یک تبصره به ماده (
. ه به این ماده اضـافه شـده اسـت   ، یک تبصر26/2/1372مصوب 

باشد؛متن تبصره به شرح زیر می
قـانون  29کلیه کارفرمایان موضـوع ایـن مـاده و مـاده     -]1[تبصره«

هاي اجتماعی سابق مکلفنـد، مطالبـات سـازمان تـأمین     بیمه
کاران و مهندسین مشاوري که حداقل یک اجتماعی از مقاطعه 

خ قرارداد آنان گذشته و در سال از تاریخ خاتمه، تعلیق و یا فس
این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شـاغل در اجـراي   
قرارداد و ارائه مفاصاحساب به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه 

کـاران و  اند را ضمن اعالم فهرست مشخصـات مقاطعـه  ننموده
مهندسین مشاور از محل پنج درصد کل کار و آخـرین قسـط   

میزان حق بیمـه  . زمان پرداخت نمایندنگهداري شده به این سا
پس از قطعی شدن طبق قانون و براساس آراء هیأت تجدیدنظر 

قـانون تـأمین اجتمـاعی و ابـالغ مجـدد بـه       44موضوع ماده 
روز از تـاریخ  20پیمانکار جهت پرداخت بدهی حق بیمه ظرف 

.»ابالغ توسط سازمان تأمین اجتماعی اعالم خواهد شد
اي خواهد بـود کـه توسـط    نامهبه موجب آییننحوه اجراي تبصره 

اجتمـاعی تهیـه و بـه تصـویب هیـأت وزیـران       سازمان تأمین
بـه تصـویب   18/3/1373آیین نامه مزبور در تـاریخ  . (رسدمی

ك؛ قانون حداکثر استفاده از توان تولیـدي و  .ر). (رسیده است
خدماتی در تأمین نیازهاي کشور و تقویت آنها در امر صـادرات  

قــانون مالیــات هــاي مســتقیم مصــوب 104صــالح مــاده و ا
1/5/1391.(

مطابق قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقـاي نظـام مـالی    (
، یک تبصره به شرح زیر به این مـاده  1/2/1394کشور مصوب 
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الحاق شده است؛
يکـه دارا ییهـا مـان یدر مورد پمهیمطالبه حق بيمبنا- ]2[تبصره«

ـ یفنایيدیو خدمات تولیصنعتيکارگاه ها ثابـت  یمهندس
توسط افراد شـاغل در همـان   مانیپيو موضوع اجراباشندیم

ـ یبر اسـاس فهرسـت ارسـال   شود،یکارگاه انجام م یو بازرس
مـان یپادجهت قـرارد مهیحق ببیکارگاه است و از اعمال ضر

ـ بایاجتمـاع نیو سازمان تأمباشندیمعاف م مفاصاحسـاب  دی
)».را صادر کندمانیپيردادهاقراگونهنیا

کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین .39ماده
شدگان را همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه. روز ماه بعد به سازمان بپردازد

نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که بـه تصـویب   به ترتیبى که در آیین
سازمان حداکثر . سید به سازمان تسلیم نمایدشوراى عالى سازمان خواهد ر

ظرف ششماه از تاریخ دریافت صورت مزد، اسناد و مدارك کارفرما را مـورد  
رسیدگى قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختالف یا مغایرت به شرح 

هرگاه کارفرما از . نمایدالتفاوت را وصول میاین قانون اقدام و مابه100ماده 
التفاوت حق بیمه را رأساً تعیین اد و مدارك امتناع کند سازمان مابهارایه اسن

1.و مطالبه و وصول خواهد کرد

39در صورتى که کارفرما از ارسال صورت مزد مـذکور در مـاده   .40ماده
تواند حق بیمـه را رأسـاً تعیـین و از    این قانون خوددارى کند سازمان مى

2.کارفرما مطالبه و وصول نماید

توانـد بـه پیشـنهاد    در مواردى که نوع کار ایجاب کند، سازمان مى.41ادهم
هیئت مدیره و تصویب شوراى عالى سازمان نسبت مزد را به کل کار انجـام  

3.یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید

ـالى شـوراى تصویببه19/12/54تاریخدرمربوطهنامآیین.2 ـازمان ع اسـت؛ رسـیده س
درخصـوص ادارىعـدالت دیـوان عمومىهیئت14/12/79مورخ390شمارهدادنامه

ـالى معوقههاىلیستبودنقبولغیرقابلواعتبارعدماعالمممنوعیت ـان ارس کارفرمای
10/6/1381مـورخ 188ارهشـم دادنامـه طورمطلـق؛ بهماهششمدتانقضاىازپس

هاىلیستدریافتعدمبرمشعرآمرهقاعدهوضعممنوعیتدرخصوصعمومىهیئت
هیئت 22/8/86مورخ 712و دادنامه شماره 31/3/88مورخ 282و دادنامه شماره معوقه

.دباشمىمادهاینبامرتبط،عمومی دیوان عدالت اداري
ـاعى تأمینقانونمشمولهاىکارگاهمایانکارفرازنقدىجرایمدریافتقانون.3 کـه اجتم

مربـوط بیمهحقوشدگانبیمهحقوقومزدصورتارسالبهنسبتمقررمهلتظرف
ـاده ایـن نامـه آیـین . بعـدى اصالحاتو9/5/1373مصوبکنندنمىاقدام ـاریخ درم ت

.استرسیدهتصویببه5/4/1378
ـاى قراردابیمـه حقدرصدنامهتصویب:نک.1 ـارى ده ـاور مهندسـین وپیمانک مصـوب مش

از توان تولیـدي و  ستفادهاك؛ قانون حداکثر .نیز ر(اجتماعىتأمینعالىشوراى2/1/1370
ـاده      ـادرات و اصـالح م ـانون  104خدماتی در تأمین نیازهاي کشور و تقویت آن در امـر ص ق
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خیر تعیین در صورتى که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارات تأ.42ماده
تواند ظرف سى روز از تـاریخ ابـالغ،   شده از طرف سازمان معترض باشد مى

سازمان مکلف اسـت اعتـراض   . اعتراض خود را کتباً به سازمان تسلیم نماید
ماه پس از دریافت آن در هیئت بـدوى تشـخیص   کارفرما را حداکثر تا یک

دت مقـرر،  مطالبات مطرح نماید در صورت عدم اعتراض کارفرما ظـرف مـ  
ـاده  تشخیص سازمان قطعى و میزان حق بیمه و  خسارات تعیین شده طبق م

1.این قانون وصول خواهد شد50

هاى بدوى تشخیص مطالبات سازمان از افراد زیـر تشـکیل   هیئت.43ماده
:گردندمى
نماینده وزارت رفاه و تأمین اجتماعى که ریاست هیئت را به عهده خواهد .1

٢.داشت

عنوان نماینده کارفرما بـه انتخـاب اتـاق بازرگـانى و صـنایع و      نفر بهیک .2
معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینـده صـنف   

در مورد افراد صـنفى و صـاحبان   3شوراى مرکزى اصنافمربوط به معرفى
.حرف و مشاغل آزاد

.اجتماعىیک نفر به انتخاب شوراى عالى تأمین .3
بـه  اجتمـاعى  نماینده کارگران، در مورد کارگران مشمول قـانون تـأمین   .4

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جایگزین وزیـر  (انتخاب وزیر رفاه اجتماعی 
4.)رفاه اجتماعی شده است

)1/5/1391مالیات هاي مستقیم مصوب 
ـالى شـوراى به تصویب 24/5/1373در تاریخمطالباتتشخیصهاىهیئتنامهآیین.2 ع

هیئـت 14/12/1379مـورخ 390شمارهدادنامه:نکنیز. استرسیده اجتماعى،تأمین
ـار ،عـدم وممنوعیـت درخصـوص عـدالت دیوانعمومى بـودن قبـول غیرقابـل واعتب
دنامـه داطورمطلـق، بـه ماه6مدتانقضاىازپسکارفرمایانارسالىمعوقههاىلیست
5مادهیکبندابطالموضوععدالتدیوانعمومىهیئت11/7/1378مورخ280شماره
.24/5/1373مصوبمطالباتتشخیصنامهآیین

قانون ساختار نظام جامع رفاه وتأمین اجتماعی وزیر رفاه و تأمین 17ماده 2براساس تبصره .  2
جب قانون تشکیل وزارتخانه تعاون، کار اجتماعی جایگزین وزیر رفاه اجتماعی گردیده و به مو

ـایگزین    8/4/1390و رفاه اجتماعی مصوب  ـاعی ج ـاه اجتم هم اکنون وزارت تعاون، کار و رف
.وزارت رفاه و تأمین اجتماعی شده است

امام خمینی منحل گردیده به 12/12/1357مورخ 3294اتاق اصناف به موجب فرمان شماره .4
شوراي اصناف کشور تشکیل شـده  24/12/1382نفی مصوب قانون نظام ص41موجب ماده 

.بنابراین شوراي مرکزي اصناف در این ماده جایگزین اتاق اصناف می شود. است
کارگرانرسمىنمایندگانکلیه«:داردمیمقرر29/8/1369مصوبکارقانون136ماده.1

عالىشوراىالف،اختحلهاىهیئتتشخیص،هاىهیئتکار،جهانىسازماندرا.ا.ج
ـانون توسـط موردحسبآنونظایرفنىحفاظتشوراىاجتماعى،تأمین شـوراهاى ک

ـارگران نمایندگانمجمعیاوکارگرانصنفىهاىانجمنکار،عالىکانونکار،اسالمى ک
ـارگرى هاىتشکلکهصورتىدر«مادههمین2تبصرهمطابق».شدخواهندانتخاب ک
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هاى بدوى در صورتى که مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق آراء هیئت
پانصد هزار ریال یا کمتر باشد و یا اینکه در موعد بیمه و خسارات یک میلیون و

در صـورتى کـه   . االجرا خواهد بـود مقرر مورد اعتراض واقع نشود قطعى و الزم
مبلغ مورد مطالبه بیش از یک میلیون و پانصد هزار ریال باشد کارفرما و سازمان 

ى روز از تاریخ ابالغ واقعى یا قانونى رأى هیئـت بـدوى حـق تقاضـا    20ظرف 
1.تجدیدنظر خواهند داشت

هـا بـا   هاى تجدیدنظر تشخیص مطالبـات در مرکـز اسـتان   هیئت.44ماده
:شودشرکت افراد زیر تشکیل مى

نماینده وزارت رفاه و تأمین اجتماعى که ریاست هیئت را به عهده خواهد .1
2.داشت

3.یک نفر از قضات دادگسترى به انتخاب رئیس قوه قضاییه.2

.اجتماعىفر به انتخاب شوراى عالى تأمین یک ن.3
.نماینده سازمان به انتخاب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان.4
عنوان نماینده کارفرما بـه انتخـاب اتـاق بازرگـانى و صـنایع و      یک نفر به.5

معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده شـوراى  
4.مورد افراد صنفى و صاحبان حرف و مشاغل آزادمرکزى اصناف در 

5.االجرا استآراء هیئت تجدیدنظر قطعى و الزم

نسبتتواندمىاموراجتماعىوکاروزیرباشند،نشدهایجادفصلاینموضوعوکارفرمایى
بنابراین این . »نمایداقدامعالىهاىهیئتوشوراهامجامع،درمزبورنمایندگانانتخاببه

ـاه  (.ماده به شرح متن اصالح شده است وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جایگزین وزیر رف
)اجتماعی شده است

ـاعى تـأمین قانون) 80(و)44(،)43(مواداصالحقانونموجببهمادهزابنداین.2 اجتم
ـانون 39مادهجندب(آناصالحیهو27/7/76مصوب مصـوب توسـعه، سـوم برنامـه ق

ـاى هیئـت آراىبهاعتراضنصاباصالح،ازقبلاستشدهاصالح)17/1/79 بـدوى ه
»کمتریاریالهزاردویست«،43ماده4بنداخیرقسمتدرمندرجمطالبات،تشخیص

نیـز  .اسـت یافتهتغییر»هااستانمرکزدر«به»تهراندر«عبارتنیز44مادهدروبوده
.16/11/1390قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 28ك؛ ماده .ر

ـاه جامعنظامساختارقانون17ماده2تبصرهاستنادبه.3 ـاعى تـأمین ورف مصـوب اجتم
.استشدهاجتماعىرفاهوزیرجایگزیناجتماعىتأمینورفاهوزارت21/2/1383

تبییندراساسىقانون158اصل3بند.شودمراجعهاساسىقانون160و158اصولبه.4
نصبوعزلوشایستهوعادلقضاتاستخدام«:داردمیمقررقضاییهقوهرئیسوظایف

طبقادارىامورازاینهامانندوآنانترفیعومشاغلنتعییومأموریتمحلتغییروآنها
ـارات حیطۀدربنداینموضوعقاضىتعیینبنابراین،. »قانون ـاییه قـوه رئـیس اختی قض

.استشدهدادگسترىوزیرواژهجایگزینقضاییهقوهرئیسواژهلذا.بودخواهد
اصنافاطاقجایگزیناصنافشوراى،24/12/1382مصوبصنفىنظامقانونموجببه.1

.باشدمى
مجلس شـوراي  22/9/1390قانون دیوان عدالت اداري مصوب 10ماده 2بند موجببه.2

مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسیدگی به اعتراضات و شکایات 25/3/1392اسالمی و 
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هاى بدوى و تجدیدنظر تاریخ رسـیدگى را بـه کارفرمـا ابـالغ     هیئت.تبصره
.خواهند کرد و حضور کارفرما براى اداى توضیحات بالمانع است

و تشـکیل جلسـات   نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدیـدنظر .45ماده
اى نامـه ها و ترتیب رسیدگى و صدور رأى و ابـالغ بـه موجـب آیـین    هیئت

خواهد بود که به پیشنهاد هیئت مدیره سازمان به تصـویب شـوراى عـالى    
1.سازمان خواهد رسید

تواند بـه درخواسـت کارفرمـا بـدهى او را حـداکثر تـا       سازمان مى.46ماده
دراین صورت کارفرمـا بایـد معـادل    وشش قسط ماهانه تقسیط نماید وسی

در . دوازده درصد در سال نسبت به مانده بدهى خود بهره به سازمان بپردازد
صورتى که کارفرما هر یک از اقساط مقرر را در رأس موعد مقـرر پرداخـت   

ایـن قـانون وصـول    50نکند بقیه اقساط تبدیل به حال شده و طبق مـاده  
.خواهد شد

2.لغو شده است.تبصره

شـدگان  کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقـوق و مزایـاى بیمـه   .47ماده
همچنین دفاتر و مدارك الزم را در موقع مراجعه بازرس سازمان، در اختیار 

توانند از تمام یا قسـمتى از دفـاتر و مـدارك    بازرسان سازمان مى. او بگذارند
ریک از رؤسا مذکور رونوشت یا عکس تهیه و براى کسب اطالعات الزم به ه

بازرسـان  . ربـط مراجعـه نماینـد   و کارمندان و کارگران کارگاه و مراجع ذي
هاى مشمول قانون را مورد بازرسى قـرار دهنـد و   سازمان حق دارند کارگاه

قانون کـار  53و 52هاى مذکور در مواد داراى همان اختیارات و مسؤولیت
ز طـرف سـازمان بـه    مـاه ا نتیجه بازرسى حداکثر ظرف یـک . 3خواهند بود

ـاي ماننـد     آراء و تصمیمات قطعی هیأت هاي رسیدگی به تخلفات اداري و کمیسـیون ه
100مالیاتی، هیأت حل اختالف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده کمیسیون هاي

قانون شهرداري ها از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در صـالحیت دیـوان   
.عدالت اداري می باشد

.استرسیدهتصویببه24/5/1373این ماده در تاریخ نامهآیین.3
بهرهوجرایموخساراتدریافتمنعقانونتصویببا13/4/1361تاریخدرتبصرهماده و این.4

شدهآنجایگزین بعدىاصالحاتو9/5/1373مصوبنقدىجرایمدریافتقانونوشدهلغو
کاروقفهموجبکهمالىبحرانعلتبهکهمواردىدر«:ازبودعبارتتبصرهاینمتن.است

تعیـین موعـد درتواندمىکارفرمانگرددمقدورمقررموعددربیمهحقپرداختباشدکارگاه
صـورت ایندر».نمایدتقاضارادیرکردجریمهوخسارتمیزاندرتخفیفمادهایندرشده

مقتضىرأىورسیدگىکارفرماتقاضاىبهمطالباتتشخیصتجدیدنظروبدوىهاىهیئت
حقمبلغدرصد12ازبایدنحالهردردیرکردجریمهوخسارتمیزان.نمودخواهندصادر
».باشدکمترسالهربراىافتادهعقببیمه

تشـخیص مجمع9/8/69ومجلس2/7/68مصوبکارقانوندربازرسىبهمربوطمواد.1
ـاده  : نیز نـک . استآمده106الى96مواددرنظام،مصلحت ـام صـنفی    42م ـانون نظ ق
می دیوان عـدالت اداري مـورخ   هیئت عمو536- 535، دادنامه شماره 24/12/82مصوب 
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.اعالم خواهد شدکارفرما 
این قانون گروه جدیدى را 7از تاریخى که سازمان با توجه به ماده .48ماده

مشمول بیمه اعالم نماید ملزم به انجام تعهدات قانونى طبق مقررات نسبت 
شدگان خواهد بـود و کارفرمایـان موظفنـد حـق بیمـه را از همـان       به بیمه

.زبور مشمول بیمه اعالم شده است به سازمان بپردازندتاریخى که گروه م
در صورت عدم ارسال صورت مزد در موعد مقـرر از طـرف کارفرمـا    .تبصره

شدگان را براساس مأخذى که طبق ماده تواند مزد یا حقوق بیمهسازمان مى
این قانون مبناى تعیین حق بیمه قرار گرفته اسـت احتسـاب و مأخـذ    40

در مواردى که تعیین مزد یا حقـوق بیمـه   . قدى قرار دهدپرداخت مزایاى ن
تواند مزایاى نقدى را به مأخذ شده به طریق مذکور میسر نباشد سازمان مى

1.الحساب پرداخت نمایدحداقل مزد یا حقوق به طور علی

مطالبات سازمان ناشى از اجراى این قانون در عداد مطالبات ممتاز .49ماده
2.باشدمى

هـاى  مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تـأخیر و جریمـه  .50ماده
هـاى اجتمـاعى و   نقدى که ناشى از اجراى این قانون یا قوانین سابق بیمـه 

هاى انجام شـده  هاى اجتماعى روستاییان باشد، همچنین هزینهقانون بیمه
ایـن قـانون در   100و 98و خسارات مـذکور در مـواد   90و 66طبق مواد 

االجرا بوده و طبق مقـررات مربـوط بـه    کم مطالبات مستند به اسناد الزمح
اجراى مفاد اسناد رسمى به وسیله مأمورین اجـراى سـازمان قابـل وصـول     

نامه اجرایى این ماده حداکثر ظرف ششماه از تـاریخ تصـویب   آیین. باشدمى
و این قانون از طرف سازمان تهیه و پس از تصـویب وزارت رفـاه اجتمـاعى    

نامـه  تـا تصـویب آیـین   . وزارت دادگسترى به موقع اجرا گذارده خواهد شد
مزبور مقررات این ماده توسط مأمورین اجراى احکـام محـاکم دادگسـترى    

3.هاى اجتماعى اجرا خواهد شدقانون بیمه35نامه ماده براساس آیین

19/9/85,
بـه هـم قانوناینمفاد) بعدىاصالحاتو(9/5/1373نقدىجرایمدریافتقانون:نک.2

.استکردهتغییراتى1382مصوبصنایعنوسازىوتسهیلقانونموادموجب
،24/4/1318مصوبورشکستگىامورتصفیهادارهقانون58ماده،ورشکستهدرخصوص.3

.استکردهذکرراطلبکارانتیبتر
268شـماره دادنامـه : نـک نیز. 25/10/1355مصوبا.ت.ق50مادهاجرایىنامهآیین.1

نامـه آیین93و92موادابطالموضوععدالت،دیوانعمومىهیئت28/8/1381مورخ
ـا اجرایـى نامـه آیین19مادهموضوعوجوه.اجتماعىتأمینقانون50مادهاجرایى نونق

کهموادىشماره. استشدهافزودهنیزوزیرانهیئت12/10/1369مصوببیکارىبیمه
،65،69ترتیببه1354مصوبقانونمتندرشدهدادهارجاعآنهابهقانوناینمتندر
ـاعی      .اسـت صـحیح کهباشدمى100و99 ـاه اجتم ـار و رف ـاون، ک همچنـین وزارت تع

)ده استجایگزین وزارت رفاه اجتماعی ش
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مقررات مالى:فصل چهارم
ماه هر سال بودجه کل سازمان هیئت مدیره مکلف است تا اول دی.51ماده

شـوراى  . را براى سال بعد تنظیم و به شوراى عالى سازمان پیشـنهاد نمایـد  
عالى سازمان مکلف است حداکثر تا پانزدهم اسفندماه بودجه سـال بعـد را   

.تصویب و به هیئت مدیره ابالغ نماید
سهم سازمان تأمین خدمات درمانی از بابـت هزینـه هـاي ناشـی از    .تبصره

بایـد در  29این قانون بـه ترتیـب مقـرر در مـاده     3بندهاي الف و ب ماده 
1.بودجه سازمان مشخص گردد

مانده درآمد پـس از وضـع مخـارج و کلیـه درآمـدهاى حاصـل از       .52ماده
ها و سود اوراق بهادار و سود سـرمایه  خسارات و زیان دیرکرد و بهره سپرده

بـردارى از امـوال   واگذارى و یا بهـره ها و درآمد حاصل از فروش و یاگذارى
.سازمان کالً به حساب ذخایر منظور خواهد شد

شوراى عالى سازمان هر سال به پیشنهاد هیئـت مـدیره از محـل    ـ1تبصره 
ها یا تأسیسات ذخایر مبلغى جهت خرید اموال غیرمنقول و ایجاد ساختمان

نشـده باشـد   و تجهیزات جدید کـه اعتبـار آن در بودجـه سـازمان تـأمین      
.تخصیص خواهد داد

2ــــ ـ2تبصره 

ذخایر سازمان نزد بانک رفاه کارگران متمرکز خواهـد شـد بانـک    .53ماده
مذکور ذخایر مزبور را تحت نظر هیئتى با تصویب شوراى عالى سازمان، بـه  

3.کار خواهد انداخت

درمانىخدماتتأمینقانون4مادهموضوعفنىشوراىتشکیلقانونىالیحهموجببه.2
ـاً و12/9/58مصوبدرمانىخدماتتأمینسازمانانحاللودولتمستخدمین متعاقب

ماده2تبصرهو51مادهتبصره21/8/1368مصوباجتماعىتأمینسازمانالزامقانون
والـف بندهاىاجراىبهاجتماعىتأمینسازمانالزامقانونهمچنین.استىتفمن52
ودرمانىواحدهاىازاستفادهنحوه،21/8/1368مصوباجتماعىتأمینقانون3مادهب

کردهتعیینشد،خواهدایجادمنظوربدینکهرا واحدهایىوسازمانمالکیتبیمارستانى
ـانى خدماتتأمینمانسازسهم«ازبودعبارت51مادهتبصرهمتن.است بابـت ازدرم

درباید29مادهدرمقررترتیببهقانوناین3مادهبوالفبندهاىازناشىىهاهزینه
.»گرددمشخصسازمانبودجه

تـأمین سازمانپیشنهادبهدرمانىتأسیساتایجاد«ازبودعبارت2تبصرهمتنهمان،.3
ـالى شـوراى تصویبونسازمامدیرههیئتتأییدودرمانىخدمات ـا محـل ازع ریذخ
درمانىخدماتتأمینسازماناختیاردرسازمانمالکیتحفظباوگرفتخواهدصورت
».شدخواهدگذارده

و1338سالبودجهقانون39تبصرهاجراىدر27/5/1339تاریخدرکارگرانرفاهبانک.1
ـازمان بهمتعلقتماماًریالىچهارصدمیلیونسرمایهباوزیرانهیئتمصوباساسنامه س

شـدن ملـى قانونمصوبهبا1358سالدرگردید،تشکیلکارگراناجتماعىىهابیمه
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ها و باردارىحوادث و بیمارى:فصل پنجم
اد خانواده آنها از زمانى که مشمول مقررات این قانون شدگان و افربیمه.54ماده

توانند گیرند در صورت مصدوم شدن براثر حوادث یا ابتال به بیمارى مىقرار مى
تأمین «خدمات پزشکى که به عهده سازمان . از خدمات پزشکى استفاده نمایند

حویل است شامل کلیه اقدامات درمانى سرپایى، بیمارستانى، ت» خدمات درمانى
1.باشدداروهاى الزم و انجام آزمایشات تشخیص طبى مى

بـه کـالً رفاهبانکاینکهبهتوجهباولىگردیدنداعالمملىفعلىهاىبانککلیههابانک
ازرفمنصـ مذکورمصوبهبوددولتىنیزسازمانوداشتتعلقاجتماعىتأمینسازمان

ـاعى تـأمین سازمانتشکیالتقانوناصالحقانونىالیحه7مادهدربود،رفاهبانک اجتم
ـام تعلـق نیزاستگردیدهتصویبهابانکشدنملىازبعدکه28/5/1358مصوب تم
قانونتصویببا1373سالدراست؛گرفتهقرارتأکیدموردسازمانبهرفاهبانکسهام

غیردولتـى عمـومى نهادعنوانبهسازمانغیردولتى،عمومىتمؤسساونهادهافهرست
بهیافتتغییرعمومىمجمعتصویببابانکاساسنامهکه1376سالدرگردید،اعالم

مبلـغ کـه گردیـد تعیـین ریالمیلیارد95معادلبانکسرمایهاساسنامه6مادهموجب
% 50ازبـیش کـه گردیـد تأمینسازمانتوسطآنریالمیلیونشصتومیلیاردچهل
ـاده فـوق عمـومى مجمـع تشـکیل متعاقـب بـود؛ دولـت بـه متعلـق بانکسهام درالع
ـال میلیارد95مبلغازمدیرههیئتپیشنهادبابانکسرمایه10/12/1379تاریخ بـه ری

ـادل سـرمایه افـزایش اینازسازمانسهمکهیافتافزایشریالمیلیارد1691 %93مع
حقوقماهیتتغییردرصد% 50ازکمتربهدولتسهمتقلیلبهوجهتبا.گردیدتعیین
عمـومى مجمـع راستاهمیندر.نمودایجاباساسنامهدرراتغییراتىآنتبعبهوبانک
شـکایت بامصوبهاینکهنمود،اساسنامهتغییربهاقدام31/6/1380تاریخدرالعادهفوق

مـورخ 206شـماره دادنامـه (دیـوان عمـومى هیئـت رأىوکشورکلبازرسىسازمان
13/8/1386مـورخ 684شـماره دادنامهموجببهراىاین.گردیدابطال)25/5/1383

اصالحادارىعدالتدیوانقانون53مادهاجراىدروادارىعدالتدیوانعمومىهیئت
ورخم206دادنامهازمنظور«: استآمدهچنینمذکورازدادنامهبخشىدر.استگردیده

آنبـر دولتنظارتىحاکمیتاعمالضرورتنظرازبانکوضعیتتعیین25/5/1383
بـه نسـبت تجارتقانونبراساساجتماعىتأمینسازماناختیاراتنافىدادنامهواست
؛ بـه  »باشـد نمـى اخیرسرمایهافزایشبهتوجهبامزبوربانکدرسازمانآنالشرکهسهم

ــس شــورا یاســالمی و  8/11/1386مصــوب 44قــانون اصــالح 5موجــب مــاده  مجل
مجمع تشخیص مصلحت نظام سقف مجاز تملک سهام به طور مسـتقیم و  25/3/1387

اساسنامه : نیز نک. شودغیر مستقیم براي هر نهاد عمومی غیر دولتی ده درصد تعیین می
.شوراي اقتصاد17/4/63گذاري تأمین اجتماعی مصوب شرکت سرمایه

ـاده بوالفبندهاىاجراىبهاجتماعىتأمینسازمانالزامونقانتصویببا.2 ـانون 3م ق
بـه 54،55،56،57،58مـواد درمـذکور تعهـدات 21/8/68مصوباجتماعىتأمین

بـه گربیمههاىسازمانالزامقانونبهنیزنکاست،شدهمحولاجتماعىتأمینسازمان
قانون اصالح سن فرزندان ذکـور  : کن.24/4/1385مصوبمتفرقههاىخسارتپرداخت

ـاعی و     مشمولین صندوق مصـوب  ... هاي بازنشسـتگی کشـوري، لشـکري و تـأمین اجتم
ـانی کشـور مصـوب    . 20/5/1387 ـاده  .3/8/1373قانون بیمه همگانی خدمات درم 48م

قانون برنامه پنجم توسـعه مصـوب   38ماده .1/12/1391قانون حمایت از خانواده مصوب 
ـادي،  44ماده ) ب(و بند 38و 37مواد ك؛.نیز ر. 1389 قانون برنامه پنجم توسعه اقتص

ـانی بـه    13اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران و ماده  قانون جامع خـدمات رس
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1:گیردخدمات درمانى موضوع این قانون به دو صورت انجام مى.55ماده

.شوداولویت درمان به روش مستقیم داده مى)الف
استفاده از روش درمان غیرمستقیم با اختیـار و تشـخیص وزارت   ) ب

اى خواهـد بـود کـه وزارت    مـه نابهدارى و بهزیستى به موجب آیـین 
روز پس از تصویب 15بهداشت درمان و آموزش پزشکى ظرف مدت 

.این ماده واحده تهیه و به مرحله اجرا در خواهد آورد
ماه اى که ظرف ششنامههاى فوق طبق آیینضوابط استفاده از روش.تبصره

تـأمین  «از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب شوراى فنى سـازمان  
.گرددخواهد رسید تعیین مى» خدمات درمانى

شـدگان  بـه منظـور توانبخشـى، تـرمیم و تجدیـد فعالیـت بیمـه       .56ماده
تـأمین  «انـد سـازمان   دیده که قدرت کار اولیه خود را از دسـت داده آسیب

آنهـا بـه کارهـاى مناسـب دیگـر طبـق       براى اشتغال 2»خدمات درمانى
اى فنى سازمان مذکور پیشنهاد و بـه  هایى که از طرف شورنامهآیین

تصویب شـوراى عـالى سـازمان خواهـد رسـید از طریـق مؤسسـات        
.اى معلولین اقدام خواهد نمودحرفه

در صورتى که معالجه بیمار مستلزم انتقال او از روستا یا از شهرستان به .57ماده
طـرف  شهرستان دیگر باشد ترتیب نقل و انتقال طبق ضوابطى خواهد بود که از

ـازمان     » تأمین خدمات درمانى«سازمان  پیشنهاد و به تصـویب شـوراى فنـى س
3.رسدمذکور می

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

.همسر بیمه شده.1

.2/10/1391ایثارگران مصوب 
ـاده اصالحقانونىالیحهاستنادبه55مادهبوالفبند.1 ـانون 55م ـاعى تـأمین ق اجتم

بـراى مسـتقیم روش)الـف «ازبودعبارتقدیممتن.استتغییرکرده4/7/58مصوب
ایـن بـه متعلقدرمانىامکاناتسایروهابیمارستاندرمانگاه،پزشکازکهشدگانىبیمه

ـاب درکـه شـدگانى بیمـه براىمستقیمغیرروش)ب.نمایندمىاستفادهسازمان انتخ
راخوددرمانىتعهداتسازمانواشتدخواهندعملآزادىبیمارستاندرمانگاهپزشک

بهگربیمههاىسازمانالزامقانون:نکنیز».دهدمیانجامدرمانىخدماتخریدطریقاز
205، 14/12/1380مورخ 429هاي دادنامه،16/7/85مصوبمتفرقهخساراتپرداخت

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

ـاده بوالـف بندبندهاىاجراىبهاجتماعىتأمینسازمانالزامقانون«موجببه.2 3م
ـازمان بـه تعهـدات ایـن اجراى21/8/1368مصوب »اجتماعىتأمینقانون تـأمین س

.استشدهمحولاجتماعى
ـاده بوالفبندهاىاجراىبهاجتماعىتأمینسازمانالزامقانونموجببه.1 ـانون 3م ق

.استشدهمحولسازمانبهتعهداتاین،21/8/1368مصوباجتماعىتأمین



و آیین نامه هاي آن                                                                                   قانون تامین اجتماعی

تـأمین  شوهر بیمه شده در صورتى که معاش او توسـط بیمـه شـده زن    .2
شود و سن او از شصت سال متجاوز باشد یا طبق نظر کمیسیون پزشکى مى

.این قانون ازکارافتاده شناخته شود91موضوع ماده 
1:فرزندان بیمه شده که داراى یکى از شرایط زیر باشند.3

کمتر از هجده سال تمام داشته باشند و در مورد فرزندان اناث به شرط )الف
بیست سالگى و یا منحصراً طبق گواهى یکى از مؤسسـات  نداشتن شوهر تا 

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

.قادر به کار نباشد
پدر و مادر تحت تکفل بیمه شده مشروط بر اینکه سـن پـدر از شصـت    .4

و پنج سال متجاوز باشد و یا اینکـه بـه تشـخیص    سال و سن مادر از پنجاه 
ازکارافتاده باشـند و در هرحـال از   91هاى پزشکى موضوع ماده کمیسیون

.سازمان مستمرى دریافت ننمایند
هـاى توانبخشـى قـرار    شدگانى که تحت معالجه و یـا درمـان  بیمه.59ماده
قادر به کار گیرند و بنا به تشخیص سازمان تأمین خدمات درمانى موقتاً مى

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

هـاى  بیمه شده براثر حوادث ناشى از کار و غیرناشى از کار یا بیمـارى )الف
.اى تحت درمان قرار گرفته باشدحرفه

شده به سبب بیمارى و طبق گواهى پزشک احتیاج در صورتى که بیمه)ب
به استراحت مطلق یا بسترى شدن داشته باشد و در تـاریخ اعـالم بیمـارى    

2.مشغول به کار بوده و یا در مرخصى استحقاقى باشد

حوادث ناشى از کار حوادثى است که درحین انجـام وظیفـه و بـه    .60ماده

همچنین به موجب قانون اصالح . 20/5/1387مصوب ... ك؛ قانون اصالح سن فرزندان ذکور .ر.2
از تاریخ الزم االجرا شدن ایـن قـانون   «20/3/1392قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب 

و اصالحات 26/2/1392حدودیت هاي مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب کلیه م
آن و سایر قوانین که براساس تعداد فرزند براي والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده اسـت  

بنابراین اخذ حق سرانه از بیمه شده بابت ارائه خدمات درمانی به فرزند چهارم به . »لغو می شود
قـانون حمایـت خـانواده مصـوب     48مـاده  3همچنـین بـه موجـب بئـد     . نـدارد بعد وجهی 

فرزندان اناث در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سـن بیسـت   «1/12/1391
سالگی و بعد از آن منحصراً در صورتی که معلول ازکارافتـاده نیازمنـد باشـند یـا اشـتغال بـه       

رد از کمـک هزینـه اوالد، بیمـه و مسـتمري     تحصیالت دانشگاهی داشته باشـند حسـب مـو   
.بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می گردند

، قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان انقالب اسـالمی  کارقانون74ماده:نک.1
ـار    ، آیین31/3/74مصوب  نامه نرخ و مأخذ حق بیمه حوادث ناشی از حـوادث حـوادث ک

ـاي ؛ دادنامــه14/6/1380مصــوب  مــورخ 536- 535، 19/10/1387مــورخ 364هـ
.هیئت عمومی دیوان عدالت اداري19/9/1385
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قصود از حین انجام وظیفـه تمـام   م. افتدسبب آن براى بیمه شده اتفاق می
هـا و  اوقاتى است که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یـا سـاختمان  

محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دسـتور کارفرمـا در خـارج از محوطـه     
اوقـات مراجعـه بـه درمانگـاه و یـا      .دار انجـام مـأموریتى باشـد   کارگاه عهده

انى و توانبخشى و اوقات رفت و برگشـت  بیمارستان و یا براى معالجات درم
گـردد  بیمه شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام وظیفـه محسـوب مـى   

ـاده     مشروط بر اینکه حادثه در زمان  ـاق افت ـاه اتف عادى رفت و برگشت بـه کارگ
ـایر بیمـه     باشد حوادثى که ـات س شـدگان و  براى بیمه شده حین اقـدام بـراى نج

1.شودافتد حادثه ناشى از کار محسوب مىیمساعدت به آنان اتفاق م

اى به موجب جدولى که به پیشنهاد هیئت مدیره هاى حرفهبیمارى.61ماده
گـردد مـدت   به تصویب شوراى عالى سـازمان خواهـد رسـید تعیـین مـى     

نسبت بـه درمـان هـر یـک از     » تأمین خدمات درمانى«مسؤولیت سازمان 
بیمه شده بـه شـرحى اسـت کـه در     اى پس از تغییر کارهاى حرفهبیمارى

٢.شودجدول مزبور قید مى

مدت پرداخت غرامت دستمزد ایام بیمارى و میزان آن بـه شـرح   .62ماده
3:باشدزیر مى

غرامت دستمزد از اولین روزى که بیمه شده بر اثـر حادثـه یـا بیمـارى     .1
ر قادر به کا» تأمین خدمات درمانى«اى و به موجب تشخیص سازمان حرفه

در مواردى که عدم اشتغال به کار و معالجـه بـه   . نباشد پرداخت خواهد شد
سبب بیمارى باشد در صورتى که بیمار در بیمارستان بسترى نشود غرامت 

.دستمزد از روز چهارم پرداخت خواهد شد
پرداخت غرامت دستمزد تا زمانى که بیمه شـده بـه تشـخیص سـازمان     .2
ه کار نبوده و به موجب مقررات ایـن قـانون   قادر ب» تأمین خدمات درمانى«

.ازکارافتاده شناخته نشده باشد ادامه خواهد یافت
اى که داراى همسر یا فرزند یا پدر و یا مادر تحت غرامت دستمزد بیمه شده.3

.گرددتکفل باشد به میزان سه چهارم آخرین مزد یا حقوق روزانه او پرداخت مى

تأمینقانون83و 82، 81، 80، 74، 73، 72، 70، 60موادشمولقانونىالیحهحسب.2
ـان درکـه شـدگانى بیمهکلیهدربارهاجتماعى ـار اخیـر انقـالب جری عضـو، نقـص دچ

انـد رسـیده شـهادت رفیـع درجـه بهیاگردیدهکلىازکارافتادگىیائىجزازکارافتادگى
دراسـت، شدهشناخته60مادهمصادیقازنیزانقالبدورانحوادث،26/6/58مصوب

ـانون بهنیزو8/5/1370مصوبالذکرفوقالیحهاصالحقانونبهرابطهاین بـه راجـع ق
ـا شـهید مسلحنیروهاىباهمکارىعلتبهکهشدگانىبیمهدربارهمستمرىبرقرارى ی
مصوبجانبازانبازنشستگىنحوهقانونو18/11/1360مصوبشوندمىیاشدهمعلول

.شودمراجعه1/9/1367
.سازمان تأمین اجتماعی جایگزین سازمان تأمین خدمات درمانی شده است. 2
بـه کهشدگانىبیمهبهروزانهحقوقیامزدآخرینمعادلدستمزدغرامتپرداختقانونبه.4

ىهـا دادنامهو1367مصوبشوندمییاشدهمجروح.ا.ا.جمسلحنیروهاىباهمکارىعلت
.شودمراجعهاداريعدالتدیوانعمومیهیئت19/9/1385مورخ536و535
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ى که همسر یا فرزند یا پدر و یا مـادر تحـت   اغرامت دستمزد بیمه شده.4
باشـد  تکفل نداشته باشد معادل دوسوم آخرین مزد یا حقوق روزانـه او مـى  

بسـترى  » تأمین خـدمات درمـانى  «مگر اینکه بیمه شده به هزینه سازمان 
دوم آخرین مزد یا حقوق شود که در این صورت غرامت دستمزد معادل یک

.روزانه وى خواهد بود
اى را بـراى معالجـه بـه    بیمه شـده » تأمین خدمات درمانى«گاه سازمان هر.5

شهرستان دیگر اعزام دارد و درمان او را به طور سرپایى انجام دهـد عـالوه بـر    
غرامت دستمزد متعلق معادل صددرصد غرامت دستمزد روزانه هم بابت هزینه 

ک معـالج  در صورتى که به تشخیص پزش. هر روز اقامت او پرداخت خواهد شد
مادام که بیمار احتیاج به همراه داشته باشد عالوه بر مخارج مسـافرت معـادل   

دستمزد بیمه شده نیز به همراه بیمـار از طـرف سـازمان    درصد حقوق یاپنجاه
1.پرداخت خواهد شد

ها یا حوادث، آخرین مزد یا حقـوق روزانـه بیمـه    در مورد بیمارى.63ماده
ت دستمزد ایام بیمارى عبارت اسـت از جمـع   شده به منظور محاسبه غرام

در . کل دریافتى بیمه شده که به مأخذ آن حق بیمه دریافـت شـده اسـت   
روز قبل از شروع بیمارى تقسـیم بـه روزهـاى کـار و در مـورد      90آخرین 

کنند آخرین مزد عبارت است از جمـع  شدگانى که کارمزد دریافت مىبیمه
آن حق بیمـه دریافـت شـده اسـت در     کل دریافتى بیمه شده که به مأخذ 

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

در صورتى که بیمه شده دریافت کننده کارمزد ظرف . گیرد کمتر نباشدمى
زد اسـتفاده کـرده باشـد متوسـط     سه ماه مذکور مـدتى از غرامـت دسـتم   

دستمزدى که مبناى محاسبه غرامت دستمزد مذکور قرار گرفته اسـت بـه   
.شدمنزله دستمزد روزانه ایام بیمارى تلقى و در محاسبه منظور خواهد

در مواردى که کارفرمایان طبق قوانین و مقررات دیگـرى مکلـف   .64ماده
ار خـود را پرداخـت نماینـد سـازمان     شدگان بیمـ باشند حقوق یا مزد بیمه

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

در مواردى که کارفرمایان طبق قوانین دیگرى مکلف باشـند حقـوق   .تبصره
دار معالجـه آنهـا   کارگران مسلول خود را پرداخت نمایند سازمان فقط عهده

2.انون خواهد بودطبق مقررات این ق

ـاعى، تـأمین سازماندرمانى،خدماتتأمینسازمانانحاللبهتوجهبا.1 ـایگزین اجتم ج
.استشدهدرمانىخدماتنتأمیسازمان

ـلول کارمنـدان حمایـت بهمربوطقانون:نک.1 ـارى پیشـگیرى ومس مصـوب سـل بیم
ـازمان جایگزیناجتماعىتأمینسازماندر این ماده. 18/11/1333 خـدمات تـأمین س
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در صورت وقوع حادثه ناشى از کار، کارفرما مکلف اسـت اقـدامات   .65ماده
الزم اولیه را براى جلوگیرى از تشدید وضع حادثه دیـده بـه عمـل آورده و    

در صورتى کـه  . مراتب را ظرف سه روز ادارى کتباً به اطالع سازمان برساند
اى شـده باشـد سـازمان    هزینـه کارفرما بابت اقدامات اولیه مذکور متحمـل 

.هاى مربوط را خواهد پرداختهزینه» تأمین خدمات درمانى«
در صورتى که ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشى از عـدم رعایـت   .66ماده

مقررات حفاظت فنى و بروز بیمارى ناشى از عدم رعایت مقـررات بهداشـتى و   
تـأمین خـدمات   «و بـوده سـازمان   احتیاط الزم از طرف کارفرما یا نمایندگان ا

ها و غیره هاى مربوط به معالجه و غرامات و مستمرىو سازمان هزینه» درمانى
.این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود50را پرداخته و طبق ماده 

تواند با پرداخت معادل ده سال مسـتمرى موضـوع ایـن    مقصر مىـ1تبصره 
.الذمه شودبابت بريماده به سازمان از این 

هرگاه بیمه شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد ـ2تبصره 
در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تأمین خدمات درمـانى و یـا شخصـاً    

هاى مقرر در این قانون را نسـبت بـه بیمـه شـده انجـام خواهنـد داد و       کمک
ها را درحدود تعهدات خود انهاى بیمه موظفند خسارات وارده به سازمشرکت

1.نسبت به شخص ثالث بپردازند

بیمه شده زن یا همسر بیمه شده مرد در صورتى که ظـرف یـک   .67ماده
سال قبل از زایمان سابقه پرداخت حق بیمـه شصـت روز را داشـته باشـد     

کمک . تواند به شرط عدم اشتغال به کار از کمک باردارى استفاده نمایدمى
باشد کـه  مى63سوم آخرین مزد یا حقوق بیمه شده طبق ماده باردارى دو

حداکثر براى مدت دوازده هفته جمعاً قبل و بعد از زایمان بدون کسـر سـه   
2.روز اول پرداخت خواهد شد

.استگردیدهدرمانى
ـاعى تأمینسازماندرمانى،خدماتسازمانانحاللبهتوجهبا.2 ـایگزین اجتم ـا ج زمانس

مقـرر 11/6/1383مصـوب توسـعه چهارمبرنامه92مادهنیز. گرددمىدرمانىخدمات
بـه نسـبت اسـت، مکلـف پزشکىآموزشودرمانبهداشت،وزارتـ92ماده«داردمی

خـدمات مراکزدررانندگى،وسوانححوادثمصدومینشرطوقیدبدونوفورىدرمان
دهفـوق، خـدمات ارائـه براىالزممنابعتأمینمنظوربه. کنداقدامدرمانىوبهداشتى

ـاى شرکتتوسطمازادوسرنشینثالث،شخصبیمهحق10%درصد ـارى بیمـه ه تج
نـزد پزشکىآموزشودرمانبهداشت،وزارتاختصاصىدرآمدهاىحساببهووصول
ـاده ترافیکـى، مصدومانکلیهدرمانىهاهزینهوگرددمىواریزکلدارىخزانه واىج

.شدخواهدپرداختموجودمنابعسایروحساباینبههشدواریزوجوهمحلازرانندگى
ـاى سازمانازیکهرعملکردبراساسمنابعاینتوزیع وزارتتوسـط پایـه گـر بیمـه ه

:نـک نیز.گرفتخواهدصورتباریکماهششهرپزشکى،آموزشودرمانبهداشت،
.کارقانون95و85ماده

20/3/1392وجب ماده واحده قانون اصالح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب به م.1
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بیمه شده زن یا همسر بیمه شده مـرد در صـورتى کـه در طـول     .68ماده
اخته باشـد از  مدت یک سال قبل از وضع حمل حق بیمه شصت روز را پرد

هاى طبى و معالجات قبل از زایمان و حین زایمان و بعد از ها و معاینهکمک
بنـا بـه   » تأمین خدمات درمـانى «سازمان . وضع حمل استفاده خواهد کرد

هاى مذکور مبلغى وجه نقد به تواند به جاى کمکدرخواست بیمه شده مى
اى کـه از طـرف هیئـت    نامـه بیمه شده پرداخت نماید، مبلغ مزبور در آیین

تهیه و بـه تصـویب شـوراى عـالى     » تأمین خدمات درمانى«مدیره سازمان 
1.رسد تعیین خواهد شدسازمان می

در صورتى که بیمـه شـده زن و یـا همسـر بیمـه شـده مـرد بـه         .69ماده
آور باشد یـا پـس از   هایى مبتال شود که شیردادن براى طفل او زیانبیمارى

.ماهگى تحویل خواهد شد18ر مورد نیاز تا زایمان فوت شود شی

از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون کلیه محدودیت هاي مقرر در قانون تنظیم خانواده «
ـاس تعـداد فرزنـد    26/2/1392و جمعیت مصوب  و اصالحات آن و سایر قوانین که براس

همچنـین بـه موجـب    . »ن ایجاد شده است لغو می شودبراي والدین شاغل یا فرزندان آنا
به دولت اجاره داده می شود مرخصی زایمان مادران را به نـه  «ماده واحده مزبور 2تبصره 

برخوردار شـوند  ) تشویقی(ماه افزایش دهد و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباري 
ـادر  این قانون به مادرانی که سن فرزند آنان به نه ماهگی نرس یده است تسري می یابد و م

.»می تواند تا سن نه ماهگی نوزاد از مرخصی زایمان استفاده کند
.استشدهدرمانىخدماتتأمینسازمانجایگزیناجتماعىتأمینسازمانمادهایندر.2

درمزدجاىبهباردارىکمکرواینازهستندمرتبطزایمانمرخصىوباردارىکمک
کارقانون76مادهبهعنایتبازایمان،مرخصىدرخصوص.شودمىطااعمرخصىدوران

ـانون 67مادهنظام،مصلحتتشخیصمجمع1369سالمصوب ـاعى، تـأمین ق اجتم
درکهگرفتنتیجهگونهاینتوانمى1380سالمصوبمادرشیرباتغذیهترویجقانون
ـاعى تأمینقانون67مادهبهتوجهبازایمانمرخصىمدت1354- 1369فاصله اجتم

ـله اسـت، بودهروز84 ـان 1369- 1374درفاص ـارگر زن ـان مرخصـى روز90ازک زایم
104یاروز90مدتتمامدروروز،104ازتوامانزایمانصورتدرواندبودهبرخوردار

ـاعى تـأمین قانونمشمولینسایرامااندبودهباردارىکمکدریافتمستحقروز واجتم
ـانون 67مادهشمولتحتهمچنانکارگرمردبیمه شدهرانهمس ـاعى تـأمین ق اجتم

ـاه 4بـه شیردهبیمه شدهزنانزایمانمرخصىتاکنون1374سالفاصلهدر.هستند م
زنان.هستندباردارىکمکدریافتمستحقمدتاینتمامدرویافتهافزایشروز) 120(

تـأمین قانون67مادهتابعموردحسبمردبیمه شدههمسرانیاغیرشیردهبیمه شده
ـادرانى زایمانمرخصىمدتتاکنون1380سالازهستند؛کارقانون76یااجتماعى م

3زایمانبراىوروز) 150(ماه5دوقلوحملوضعبراىدهندمیشیرراخودفرزندکه
ومادرشیرباذیهتغترویجقانون3مادهموجببهوبودهروز)365(یکسالبیشتروقلو

براىزایمانمرخصى1386اصالحىو374مصوبشیردهىدوراندرمادرانازحمایت
درواستماه6غیردولتىودولتىهاىبخشدردهندمیشیرراخودفرزندکهمادرانى

ـانواده تنظـیم قانونموجببههستند؛باردارىکمکدریافتمستحقمدتاینتمام خ
.گیـرد نمىتعلقبعد،وچهارمفرزندانبراىباردارىوزایمانمرخصى26/2/72مصوب

ـانواده مصـوب    ـاریخ  29/3/1392به موجب قانون اصالح قوانین تنظیم جمعیت و خ از ت
ـانواده  االجرا شدن این قانون کلیه محدودیتالزم هاي مقرر در قانون تنظیم جمعیت و خ

.شودلغو می
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1ازکارافتادگى:فصل ششم

شدگانى که طبق نظر پزشک معالج غیرقابل عـالج تشـخیص   بیمه.70ماده
شوند پس از انجام خدمات توانبخشى و اعالم نتیجه توانبخشـى یـا   داده مى

ایـن  91هاى پزشکى مذکور در مـاده  اشتغال چنانچه طبق نظر کمیسیون
ن توانایى خود را کالً یا بعضاً از دست داده باشند به ترتیب زیـر بـا آنهـا    قانو

:رفتار خواهد شد
هرگاه درجه کاهش قدرت کار بیمه شده شصت وشش درصد و بیشتر )الف

.شودباشد ازکارافتاده کلى شناخته مى
چنانچه میزان کاهش قدرت کار بیمه شده بین سى و سه تا شصت و شش )ب

.شودلت حادثه ناشى از کار باشد ازکارافتاده جزئى شناخته مىدرصد و به ع
اگر درجه کاهش قدرت کار بیمه شده بین ده تا سى و سه درصد بوده و )ج

موجب آن حادثه ناشى از کار باشد استحقاق دریافت غرامت نقص مقطوع را 
٢.خواهد داشت

اى رى حرفـه اى که دراثر حادثـه ناشـى از کـار یـا بیمـا     بیمه شده.71ماده
ازکارافتاده کلى شناخته شود بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بیمه 

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

1ام یک سی
ق متوسط بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق مزد یا حقو30

بیمه مشروط بر اینکه این مبلغ از پنجاه درصد مزد یا حقوق متوسط ماهانـه او  
شدگانى کـه داراى همسـر   در مورد بیمه. کمتر و از صددرصد آن بیشتر نباشد

بوده یا فرزند یا پدر یا مادر تحت تکفل داشته باشند و مستمرى استحقاقى آنها 

حقـوق برقـرارى بـه راجعقانونىالیحه:شودرجوعزیرقوانینبهازکارافتادگىمورددر.1
ـاعى تأمینقانونمشمولینودولتکارکناندربارهوظیفه ـان کـه اجتم انقـالب درجری

،21/9/1358مصـوب شوند،مىیاشدهنائلشهادتدرجهبهیاازکارافتادهایراناسالمى
ـانونى الیحهبهتبصرهیکالحاققانونىالیحه ....وظیفـه حقـوق برقـرارى بـه راجـع ق

علـت بهکهشدگانىبیمهدربارهمستمرىبرقرارىبهراجعقانون؛27/12/1358مصوب
ـانون ؛18/11/1360مصوببشوندیاشدهمعلولیاشهیدمسلح،نیروهاىباهمکارى ق
ـازان بـه تکفلتحتعائلهوظیفهوازکارافتادگىوظیفهحقوقبرقرارى مصـوب ...جانب

ـاق قانون؛25/11/1361 ـاده بـه تبصـره یـک الح ـار م ـانون چه مصـوب ...برقـرارى ق
؛26/6/1358مصوب74، ...، 72، 71، 70، 60موادشمولقانونىالیحهـ6/11/1363

ـاده 18/5/1370مصـوب ...، 71، 70، 60مـواد شـمول قانونىالیحهاصالحقانون 76م
تغذیهترویجقانون3مادهنظام،مصلحتتشخیصمجمع1369سالمصوبکارقانون

ـاده، همـین به22/12/80مصوبالحاقىتبصرهو22/12/74مصوب...ومادرشیربا م
مـورخ فنى1/ 618شمارهبخشنامهو26/2/72مصوبجمعیتوخانوادهتنظیمقانون

.29/3/1392و قانون اصالح قانون تنظیم جمعیت و خانواده مصوب . 27/9/84
قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري 44اده م) م(ك؛ بند .ر. 2

.29/9/1391اسالمی ایران و آیین نامه اجرایی آن مصوب 
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ت درصد مزد یا حقوق متوسط آنها کمتر باشد عالوه بـر آن معـادل ده   از شص
عنوان کمک مشروط بر آنکه جمـع مسـتمرى و   درصد مستمرى استحقاقى به

1.تجاوز نکند پرداخت خواهد شد% 60کمک از 

شوهر یا فرزند یا پدر یا مادر با شرایط زیر تحـت تکفـل بیمـه شـده     ـ1تبصره 
2:شوندمحسوب مى

هـاى  وهر از شصت سال متجاوز باشد و یا بـه تشـخیص کمیسـیون   سن ش.1
این قانون ازکارافتاده کلى بوده و در هر دو حالـت بـه   91پزشکى موضوع ماده 

.حکم این قانون مستمرى دریافت ننماید و معاش او توسط زن تأمین شود
ایـن قـانون   58ماده 3فرزندان بیمه شده که حائز شرایط مذکور در بند .2
٣.شندبا

سن پدر از شصت و سن مادر از پنجاه و پنج سال بیشتر بوده یا اینکه به .3
این قانون ازکارافتاده باشند 91هاى پزشکى موضوع ماده تشخیص کمیسیون

و معاش آنها توسط بیمه شده تأمین و در هرحال به موجب این قانون مستمرى 
.دریافت ندارند

ه بیمه شده موضوع این ماده عبارت است مزد یا حقوق متوسط ماهانـ2تبصره 
از جمع کل مزد یا حقوق او که به مأخذ آن حق بیمه دریافت گردیـده ظـرف   

اى هفتصد و بیست روز قبل از وقوع حادثه ناشى از کار یا شروع بیمارى حرفـه 
.که منجر به ازکارافتادگى شده است تقسیم بر روزهاى کار ضرب در سى

وسـه تـا   ى که در اثر حادثه ناشى از کـار بـین سـی   ابه بیمه شده.73ماده
وشش درصـد توانـایى کـار خـود را از دسـت داده باشـد مسـتمرى        شصت

میزان مستمرى عبارت . ازکارافتادگى جزئى ناشى از کار پرداخت خواهد شد
است از حاصل ضرب درصد ازکارافتادگى در مبلغ مسـتمرى ازکارافتـادگى   

4.گردداین قانون تعیین مى72کلى استحقاقى که طبق ماده 

ـاعى تأمینقانون76مادهتبصرهو77و72مواداصالحقانونموجببه.1 مصـوب اجتم
ى،اسـالم شـوراى مجلـس 16/12/1371مصـوب 76مادهبهدوتبصرهالحاقو1354
قانون راجع به افـزایش  : نک. استیافتهتغییربه) امسییک(به) وپنجمسییک(عبارت

ـار مصـوب    مجلـس  15/2/1362مستمري دریافت کنندگان مستمري جزئی ناشی از ک
.شوراي اسالمی

درخصـوص عـدالت، دیوانعمومىهیئت1/10/1381مورخ349شمارهدادنامه:نک.2
.وىحیاتزماندرصرفاًبیمه شده،والدینلتکفاموضوعبررسىممنوعیت

ـاث در   «1/12/1391قانون حمایت خانواده مصوب 48ماده 3به موجب بند . 3 فرزنـدان ان
صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصـراً  

صیالت دانشـگاهی داشـته   در صورتی که معلول ازکارافتاده نیازمند بانشد یا اشتغال به تح
ـا حقـوق وظیفـه      باشند حسب مورد از کمک هزینه اوالد، بیمه و مستمري بازمانـدگان ی

.»والدین خود برخوردار می گردند
به موجب قانون راجع به افزایش مستمري دریافت کنندگان مستمري ازکارافتادگی ناشی .1

ـانون تـأمین    افزایش مستمري ازکارافتادگی جزئ15/10/62از کار مصوب  ی مشـمولین ق
.قانون تأمین اجتماعی خواهد بود96اجتماعی تابع ضوابط موضوع ماده 
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وسه درصـد  اى که در اثر حادثه ناشى از کار بین ده تا سیبیمه شده.74ماده
توانایى کار خود را از دست داده باشد استحقاق دریافت غرامت نقص عضـو را  

وشـش برابـر مسـتمرى    خواهد داشت میزان این غرامت عبارت است از سـی 
.انون ضربدر درصد ازکارافتادگىاین ق72استحقاقى مقرر در ماده 

اى که ظرف ده سال قبل از وقوع حادثه غیرناشى از کار بیمه شده.75ماده
یا ابتال به بیمارى، حداقل حق بیمه یک سال کار را که متضمن حق بیمـه  
نود روز کار ظرف یـک سـال قبـل از وقـوع حادثـه یـا بیمـارى منجـر بـه          

ـادگى کلـى حـق     نموده باشـ ازکارافتادگى باشد پرداخت  د در صـورت ازکارافت
1.استفاده از مستمرى ازکارافتادگى کلى غیرناشى از کار ماهانه را خواهد داشت

محاسبه متوسط دستمزد و مستمرى ازکارافتادگى موضوع ماده فوق .تبصره
.آن صورت خواهد گرفت2این قانون و تبصره 72به ترتیب مقرر در ماده 

2بازنشستگى:فصل هفتم

درخصـوص اداريعـدالت دیوانعمومیهیئت23/3/77مورخ61شمارهدادنامه:نک.2
ـاده اجـراى جهـت بیمه شـده بیمارىنوعوشروعتشخیصمقام ـانون 75م تـأمین ق

دادنامـه و.آنوتاریخنوعوبیمارىدرخصوصپزشکىکمیسیوننظراعتبارواجتماعى
قیدحذفدرخصوصاداريعدالتدیوانعمومیهیئت17/2/1385مورخ79شماره
ـانون مصـوب    .دیوان عدالت اداري23/3/77مورخ61شمارهدادنامهدرتاریخ در مـتن ق
نکـه؛ اوالً،  ذکر گردیده است لکن به نظر می رسد که با عنایت بـه ای 70ماده 1354سال 

ـاده  70متن ماده  تبصـره نـدارد صـحیح    70ارتباطی با تبصره مورد بحث ندارد و ثانیاً، م
.آورده شود که موضوع مرتبط و واجد تبصره است72است که ماده 

ـانونى الیحهـ:استالزمنیزذیلمقرراتبهتوجهفصلاینمقرراتمطالعهدر.3 نحـوه ق
ـاعى تـأمین سازمانبهایراناتمىانرژىسازمانانکارکنبازنشستگىکسورانتقال اجتم

جنـگ وایـران اسالمىانقالبجانبازانبازنشستگىنحوهقانونـ27/9/1358مصوب
ـاغل شاغلینوعادىمعلولینوتحمیلى ـان وسـخت مش و.1/9/1367مصـوب آورزی

ـانون ـ.30/5/68مصوب.آناجرایىنامهآیین ـا وظیفـه حقـوق برقـرارى ق مسـتمرى ی
علتبهونمودهمراجعتجنگىمناطقبهکهکسانىومهاجرانازدستهآنبازماندگان

آناجرایىنامهآیینو9/6/1372مصوب.شوندمىفوتیامعلولمنفجرهموادبابرخورد
انقـالب جانبازاناجتماعىواستخدامىتسهیالتقانون6مادهـ20/10/1373مصوب
ازدسـته آنبهآزادگانبهمربوطتسهیالتاعطاىقانونـ31/3/1374مصوباسالمى

ـ30/2/77مصوب.اندداشتهسیاسىمحکومیتاسالمىانقالبپیروزىازقبلتاکهافراد
درمقررمزایاىازاستفادهبراىاجتماعىتأمینسازمانبهمنتقلهسابقهتأثیرنحوهقانون
و قانون استسـفاریۀ آن  26/2/1380مصوب1354تیرماهمصوباجتماعىتأمینقانون

قالیچه،قالى،بافندگانازکارافتادگىوفوتبازنشستگى،بیمهقانونـ7/11/1383مصوب 
بازنشسـتگى بهمربوطمقرراتازاىپارهاصالحقانونـ11/9/1376مصوبزیلووگلیم
ـمی اسـال ىشـورا مجلـس 13/2/1379مصوبکارکنانسایروهاخانوادهشاغل،بانوان
واسالمىانقالبمفقوداالثروازکارافتادهجانبازشهید،مستخدمیناشتغالحالتقانون
ـانون ــ 30/6/1372مصوبتحمیلىجنگ ـانون 6تبصـره اصـالح ق اشـتغال حالـت ق

ـانون 74و14،21،23،31مـواد ــ 30/6/1372مصـوب ...شهیدمستخدمین ـار ق ک
27/10/1366مصوبدولتىهاىدستگاهانسانىوىنیرتعدیلنحوهقانونـ29/8/1369

وظیفـه وبازنشسـتگى مقرراتاصالحقانونـ)18،9،10،مواد(اسالمىشوراىمجلس
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مشمولین این قانون در صورت حایز بودن شرایط زیر حق استفاده .76ادهم
1.از مستمرى بازنشستگى را خواهند داشت

حداقل ده سال حق بیمه مقـرر را قبـل از تـاریخ تقاضـاى بازنشسـتگى      .1
نگـاه  . حداقل حق بیمه مقرر در این ماده تغییر کرده است. (پرداخته باشند
.)ون اصالح تبصره دو همین مادهبند ب قان3کنید به جزء 

.وپنج سال تمام رسیده باشدسن مرد به شصت سال تمام و سن زن به پنجاه.2
سال تمام کار کرده و در هر مورد حق بیمه مـدت  30کسانى که ـ1تبصره 

سال و سن 50مزبور را به سازمان پرداخته باشند در صورتى که سن مردان 
2.انند تقاضاى مستمرى بازنشستگى نمایندتوسال تمام باشد مى45زنان 

ازحمایتقانونـاسالمىشوراىمجلس13/12/1368مصوبکشورىاستخدامقانون
ـاده 13/9/1368(مصـوب کشوربهورودازبعد)شدهآزاداسراى(آزادگان ،1،2،13م

وبازنشستگىمقرراتاصالحقانون) 2(ماده1تبصره»ب«بنداصالحقانونـ)26و14
قانون بازنشستگی پـیش از موعـد   13/12/1368مصوبکشورى،استخدامقانونوظیفه

5/3/67مصوبغیرانتفاعىمدارستأسیسقانون25ماده1386کارکنان دولت مصوب 
نون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازي صنایع قا10؛ مادة 1387سالاصالحاتو

با اصالحات بعدي، 26/5/1382کشور مصوب 
مصوباجتماعىتأمینقانون)76(مادهبهالحاقى)2(تبصرهاصالحیهاستفساریهقانون.1

1380
مخـل -آورزیانوسختمشاغلدرشاغلکارگرانآیا-واحدهماده:استفساریهموضوع
نظیرکنند،مىکارمشاغلقبیلایندرفصلىطوربهکه»هواوآببداطقمن«سالمت
آنوموادغـذایى سایریاقندکارخانجاتفصلىکارگران،هاپزخانهکوره-برنىکارگران

درولـیکن دهنـد مـی دستازراخودکارموقتاًارادهومیلبدونکهکارگرانىازدسته
ـاه ایکارگاههماندرکار،ادامه ـاى کارگ ـابه ه ـاغل مش ـاغل درش ـان وسـخت مش آورزی
ـاده بهالحاقى)2(تبصرهمزایاىمشمولموقتیافصلىوجودانقطاعباشوندمى ) 76(م

ـاى مشـمول بلى،:مجلسنظریاخیر؟گردندمىاجتماعىتأمینقانون ) 2(تبصـره مزای
درواحدهمادهبرمشتملوقفقانون.شوندمىاجتماعىتأمینقانون) 76(مادهبهالحاقى
مجلـس پنجیکهزاروسیصدوهشتادوماهفروردینبیستممورخیکشنبهروزعلنىجلسه
.رسیدنگهبانشوراىتأییدبه6/2/1385تاریخدروتصویباسالمىشوراى

ـاده تبصرهو77و72مواداصالحقانونباتبصرهاین.2 ـانون 76م ـاعى تـأمین ق ...اجتم
مـورد در–تبصـره «: ازبـود عبارتسابقمتن. استشدهاصالح16/12/1371مصوب
پـنج وبیسـت یامتوالیسالبیستمدتحداقلبازنشستگیتقاضايازقبلکهافرادي

ـاي بـه آنکـه یاواندکردهکارهواوآببدمناطقدرمتناوبسال مخـل وسـخت کاره
. بـود خواهـد تمامسالپنجوپنجاهبازنشستگیسناندداشتهاشتغال) آورزیان(سالمتی
ـازمان بـه رامقـرر بیمهحقوکردهکارتمامسالسیکهکسانی درباشـند پرداختـه س
ـاي توانندمیتمامسالپنجوپنجاهداشتنصورت . کننـد بازنشسـتگی مسـتمري تقاض
وزیـران هیئـت مصوبمربوطنامهآیینموجببهآورزیانکارهايوهواوآببدمناطق
عمومىهیئت3/12/1382مورخ703الى463شمارهدادنامه:نک».شدخواهدتعیین
وزیرانهیئت27/12/1380مورختصویبنامه14ماده5بندابطالموضوععدالتدیوان

ـان وسـخت کارهاىدربازنشستگىمستمرىتقاضاىدرخصوص ـانون آور،زی ـاق ق الح
ـاده بـه 2تبصره ـانون 14م ـار ق ازدسـته آن«داردمـی مقـرر 26/1/1383مصـوب ک
مصوباجتماعىتأمینقانون) 76(ماده) 2(تبصرهاصالحیهمشمولکهشدگانىبیمه
وظیفـه نظامخدمتآنکهشرطبههستندنظاممصلحتتشخیصمجمع14/7/1380
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کارهـایى اسـت کـه در آنهـا عوامـل      آور کارهاى سخت و زیان)ـ الف2تبصره 
فیزیکى، شیمیایى، مکانیکى و بیولوژیکى محیط کار، غیر اسـتاندارد بـوده و   

جسمى و (هاى طبیعى در اثر اشتغال کارگر تنشى به مراتب باالتر از ظرفیت
اد گردد که نتیجه آن بیمارى شغلى و عوارض ناشى از آن در وى ایج) روانى

بوده و بتوان با بکارگیرى تمهیدات فنى، مهندسى، بهداشتى و ایمنى و غیره 
1.آور بودن را از آن مشاغل کاهش یا حذف نمودصفت سخت و زیان

هاى مشمول قانون تأمین اجتماعى کـه تمـام یـا    کارفرمایان کلیه کارگاه.1
آور اعالم اغل آنها حسب تشخیص مراجع ذیربط سخت و زیانبرخى از مش

گردیده یا خواهند گردید، مکلفند ظرف دو سال از تاریخ تصویب این قانون 
نسبت به ایمن سـازى عوامـل شـرایط محـیط کـار مطـابق حـد مجـاز و         

هـاى مربوطـه و سـایر    نامهاستانداردهاى مشخص شده در قانون کار و آیین
. این زمینه اقدام نمایندقوانین موضوعه در

هاى مشمول قانون تـأمین اجتمـاعى مکلفنـد قبـل از     کارفرمایان کارگاه.2
شـدگان، ضـمن انجـام معاینـات     آور بـه بیمـه  ارجاع کارهاى سخت و زیان

پزشکى آنان از لحاظ قابلیت و استعداد جسمانى متناسب بـا نـوع کارهـاى    
، نسبت بـه انجـام   )اجتماعىقانون تأمین90موضوع ماده (رجوع داده شده 

اى آنان که حداقل درهر سال نباید کمتر از یک بار باشد، نیـز  معاینات دوره
به منظور آگاهى از روند سالمتى و تشخیص به هنگام بیمارى و پیشـگیرى  

هاى بهداشت، درمـان و  از فرسایش جسمى و روحى اقدام نمایند، وزارتخانه
اعى مکلفند تمهیدات الزم را در انجام این آموزش پزشکى و کار و امور اجتم

.بند توسط کارفرمایان اعمال نمایند
هاحمایت)ب

داشتهجبههدرداوطلبانهحضوریانمودهطىباطلعلیهحقنبردىهاجبههدرراخود
بـه :نـک نیزشود؛مىآورمحسوبزیانوسختکارهاىجزوآنانخدمتىوابقسباشند
ـا دادنامهنیز،8/4/1384مصوبقانونایناجرایىنامهآیین دیـوان عمـومی هیئـت يه

ـال درخصـوص 7/8/1385مورخ554- 557شمارهبهاداريعدالت 4/1بخشـنامه ابط
وشروعتشخیصمقامخصوصدر23/3/77مورخ61شمارهآور،زیانوسختکارهاى

ـاده اجراىجهتبیمه شدهبیمارىنوع ـانون 75م ـاعى تـأمین ق ـار واجتم نظـر اعتب
17/2/1385مـورخ 79شماره.آنتاریخونوعوبیمارىدرخصوصپزشکىکمیسیون
مـورخ 79شـماره ، 23/3/77مـورخ 61شـماره دادنامهدرتاریخقیدحذفدرخصوص

ـاریخ نتعیـی درخصـوص 17/3/1385 ـادگى ازشـروع ت مـورخ  267، شـماره  کارافت
13/4/1368.

عـدالت دیـوان عمـومى هیئـت 29/9/1383مـورخ 480الى475شمارهدادنامه:نک.1
انجامآورزیانوسختکارهاىماهیتوطبیعتکارگاهوانحاللتعطیلاینکهدرخصوص

ـاى نامهآیین:نکنیزسازد،نمىمنتفىراکارگاهبودندایرزماندرشده وسـخت کاره
اموراجتماعىوکاروزراىمصوب29/9/1371مصوبکارقانون52مادهموضوعآورزیان

.پزشکىآموزشودرمانوبهداشتو
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افرادى که حداقل بیست سال متوالى و بیست و پـنج سـال متنـاوب در   .1
اشتغال داشته باشند و در هر مورد ) مخل سالمت(آور کارهاى سخت و زیان

تواننـد تقاضـاى   ند مـى حق بیمه مدت مزبور را بـه سـازمان پرداختـه باشـ    
هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهاى . مستمرى بازنشستگى نمایند

. آور یک و نیم سال محاسبه خواهد شدسخت و زیان
قـانون  ) 76(ماده الحاقی به) 2(قانون استفساریه اصالحیه تبصره 

)20/1/1385مصوب (1380تأمین اجتماعی مصوب 
:موضوع استفساریه

مخل سالمت - آور آیا کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان- ده ماده واح
کننـد  طور فصلی در این قبیل مشاغل کار مـی که به» و هواآبمناطق بد«

ها، کارگران فصلی کارخانجات قند یـا سـایر   پزخانهکورهبرنظیر کارگران نی
خود را از کارگرانی که بدون میل و اراده موقتاً کارمواد غذایی و آن دسته از

کار، در همان کارگاه یـا کارگاههـاي مشـابه    دهند ولیکن در ادامهدست می
وجود انقطاع فصلی یا موقـت  شوند باآور میشاغل در مشاغل سخت و زیان

ــره    ــاي تبص ــمول مزای ــاده   ) 2(مش ــه م ــاقی ب ــأمین ) 76(الح ــانون ت ق
گردند یاخیر؟اجتماعی می
:نظر مجلس

قانون تأمین اجتماعی ) 76(الحاقی به ماده ) 2(، مشمول مزایاي تبصره بلی
.شوندمی

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم 
تصویب یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسالمی فروردین ماه
.تأیید شوراي نگهبان رسیدبه6/2/1385و در تاریخ 

اجتماعیتأمینقانون) 76(ماده) 2(رهتبص) ب(بند) 1(جزءتفسیر
1379مصوباصالحی

:استفساریهموضوع
اجتمـاعی تـأمین قـانون ) 76(ماده) 2(تبصره) ب(بند) 1(جزءمطابقآیا

سختکارهايدربیمهحقپرداختسابقه1379/ 30/11مصوباصالحی
هـر ازاءهبـ عـادي مشاغلدراشتغالازبعدیاقبلمیزان،هربهآورزیانو

شد؟خواهدمحاسبهسال) 5/1(نیمویکسابقهسال
: مجلسنظر
قبـل میزان،هربهآورزیانوسختکارهايدربیمهحقپرداختسابقهبلی،

ـال ) 1/ 5(نیمویکسابقه،سالهرازاءبهعاديمشاغلدراشتغالازبعدیا س
.شدخواهدمحاسبه
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ـاه شـهریور نهـم وبیسـت مورخشنبهسهروزعلنیجلسهدرفوقتفسیر م
تــاریخدروشــدتصــویباســالمیشــورايمجلــسنــودوسیصــدویکهــزار

.رسیدنگهبانشورايتأییدبه6/7/1390
قانون تأمین اجتماعی ) 76(ماده ) 2(تبصره ) ب(بند) 1(تفسیر جزءقانون

: موضوع استفساریه
قل بیست سال متوالی و بیست و افرادي که حدا«آیا مراد قانونگذار از عبارت 

اشـتغال  ) مخـل سـالمت  (آور پنج سال متناوب در کارهاي سـخت و زیـان  
قـانون  ) 76(مـاده  ) 2(اصالحیه تبصره ) ب(بند ) 1(در جزء » داشته باشند

مجلـس شـوراي اسـالمی داشـتن     30/11/1379تأمین اجتماعی مصـوب  
ر یـک یـا چنـد    آور دروز اشتغال در یک یا چند شغل زیـان 7300حداقل 

کارگاه است؟ 
: پاسخ مجلس

. بلی، توالی اشتغال به قوت خود باقی است
شنبه مورخ سوم اردیبهشت ماه یکهزار و تفسیر فوق در جلسه علنی روز سه

ــاریخ  ــود و دو مجلــس شــوراي اســالمی تصــویب شــد و در ت سیصــد و ن
. به تأیید شوراي نگهبان رسید11/2/1392
شدگان موضوع این تبصره قبل از رسیدن بـه سـابقه   در صورتى که بیمه.2

مقرر در این قانون دچار فرسـایش جسـمى و روحـى ناشـى از اشـتغال در      
موضـوع  (هـاى پزشـکى   آور گردند با تأیید کمیسیونکارهاى سخت و زیان

با هر میزان سابقه خدمت از مزایاى مندرج ) قانون تأمین اجتماعى91ماده 
. خواهند شددر این تبصره برخوردار

شدگان حداقل سابقه پرداخت حق بیمه براى استفاده درمورد سایر بیمه.3
از مستمرى بازنشستگى از تاریخ تصویب این قـانون هـر سـال یـک سـال      

. افزایش خواهد یافت تا آنکه این حداقل به بیست سال تمام برسد
%) 4(د از تاریخ تصویب این قانون جهت مشموالن این تبصره، چهاردرص.4

به نرخ حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعى افزوده خواهد شـد کـه آن   
هم در صورت تقاضاى مشموالن قانون، به طور یکجا یـا بـه طـور اقسـاطى     

.توسط کارفرمایان پرداخت خواهد شد
آور و نحوه احراز توالى و تناوب اشتغال، نحوه تشخیص مشاغل سخت و زیان.5

روحى و سایر موارد مطروحه در ایـن تبصـره بـه    تشخیص فرسایش جسمى و
اى خواهد بود که حداکثر ظرف مدت چهار ماه توسط سازمان نامهموجب آیین

هـاى کـار و امـور اجتمـاعى و بهداشـت، درمـان و       تأمین اجتماعى و وزارتخانه
1.آموزش پزشکى تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید

تصـویب بـا کهبودرسیدهوزیرانهیئتتصویببه22/12/1380تاریخدرمذکورنامهآیین.1
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ابقه پرداخت حق بیمـه در کارهـاى سـخت و    شدگانى که داراى سبیمه.6
توانند با استفاده از آور به تاریخ قبل از تاریخ تصویب این قانون باشند مىزیان

مزایاى این قانون درخواست بازنشستگى نماینـد در ایـن صـورت بـا احـراز      
شرایط توسط بیمه شده، کارفرمایان مربوطه مکلفند حـق بیمـه مربوطـه و    

همچنـین  ) 2(ارى را تا احراز شرایط مندرج در تبصره میزان مستمرى برقر
میزان مستمرى برقرارى نسبت به سنوات قبل از تصویب %) 4(چهاردرصد 

1.این قانون را یکجا به سازمان تأمین اجتماعى پرداخت نمایند

سال و کمتر حق 10اشخاصی که قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی
17/7/1392مصوب اندکردهبیمه پرداخت

10سازمان تامین اجتماعی مکلف است به افرادي که حداقل ـماده واحده
پرداخت حق بیمه را دارند و به سن شصت سال براي مـردان و  سال سابقه

انـد یـا بـه هـر دلیلـی بـه تشـخیص        رسـیده پنجاه و پنج سال براي زنـان 
/ 4/ 3اجتمـاعی مصـوب   قـانون تـامین  ) 91(هاي موضوع مـاده  کمیسیون

و اصالحات بعـدي آن در سـنین کمتـر از مـوارد فـوق ازکارافتـاده      1354
شـوند، متناسـب بـا سـنوات     اند، ولی از حق مستمري برخـوردار نمـی  شده

.حقوق بازنشستگی پرداخت نمایدپرداخت حق بیمه،
توانند با پرداختاند، میسال حق بیمه پرداخت کرده10افرادي که کمتر از 

سال به نـرخ سـال   10اعم از حق کارگر و کارفرما تا التفاوت حق بیمهمابه
.امتیاز بازنشستگی این حکم برخوردار شوندجاري، از
سازمان تامین اجتماعی مکلف است به فرزندان و همسران بیمـه : 1تبصره 

سال سـابقه پرداخـت حـق بیمـه دارد نسـبت بـه       10زیر شده متوفی که
.سنوات، مستمري پرداخت نماید

الثبت سازمان ثبت اسناد و امالك کشور موظف است عالوه بر حق: 2تبصره 
الثبت امـوال غیرمنقـول   اي بابت حقهزار به قیمت منطقهدهفعلی یک در

.داري کل واریز نمایدخزانهدریافت و به ردیف خاصی در

.تاسمجرىاخیرالذکرنامهآییننوناکهم26/12/1385مورخمصوبجدیدنامهآیین
مصوب...اجتماعىتأمینقانون76مادهتبصرهو77و72مواداصالحقانونموجببه.2

بـه خـود نوبهبهنیزآن2تبصرهکهشدالحاق76مادهبه3و2تبصره16/12/1371
اصـالح ...و77و72مـواد اصالحقانون76مادهالحاقى2تبصرهاصالحقانونموجب

25ومتوالىسال20حداقلکهافرادىـ2تبصره«: بودچنینآنقبلىمتنواستشده
ـاى بـه آنکهیاوکردهکارهواوآببدمناطقدرمتناوبسال ـان وسـخت کاره آورزی

ـازمان بـه رامزبورمدتبیمهحقموردهردروباشندداشتهاشتغال)سالمتىمخل( س
ـان سـن وسال50مردانسنکهصورتىدرباشندپرداخته ـال 45زن ـام س باشـد تم

وسـخت کارهاىوهواواببدمناطق.نمایندبازنشستگىمستمرىتقاضاىتوانندمى
ازتبصـره ایـن ازناشـى هزینـه افـزایش .بودخواهدمربوطهنامهآیینموجببهآورزیان

آیین نامه (.»شدخواهدتأمینمادههمین1تبصرهاجراءازناشىسازمانهزینهکاهش
).به تصویب رسیده است26/12/1385اجرایی این قانون در تاریخ 
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دولت مکلف است اعتبار مـورد نیـاز بـراي اجـراي ایـن قـانون را از محـل        
.بینی نمایدین تبصره پیشادرآمدهاي موضوع

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه 
مهرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلـس شـوراي اسـالمی    مورخ هفدهم

.به تایید شوراي نگهبان رسید1/8/1392تصویب شد و در تاریخ
قه پرداخت حق بیمـه  سال تمام ساب35شدگانى که داراى یمهبـ3تبصره 

توانند بدون درنظر گرفتن شرط سـنى مقـرر در قـانون تقاضـاى     باشند مى
1.بازنشستگى نمایند

سـال سـن بـه    ) 42(سال سابقه کار و ) 20(زنان کارگر با داشتن ـ4تبصره 
2.توانند بازنشسته شوندروز حقوق مى) 20(شرط پرداخت حق بیمه با 

ام متوسـط  تگى عبارت است از یک سـی میزان مستمرى بازنشس.77ماده
مزد یا حقوق بیمه شده ضربدر سنوات پرداخت حق بیمه، مشروط بر آنکـه  

(اموپنج سیاز سی
30
3.متوسط مزد یا حقوق تجاوز ننماید)35

متوسط مزد یا حقوق براى محاسبه مستمرى بازنشسـتگى عبـارت   .تبصره
بیمه شده که براساس آن حق بیمه پرداخـت  است از مجموع مزد یا حقوق 

.گردیده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر بیست و چهار
شدگانى را که حداقل پنج سـال  تواند بازنشستگى بیمهکارفرما مى.78ماده

پس از رسیدن به سن بازنشستگى مقرر در این قانون بـه کـار خـود ادامـه     
.مایداند از سازمان تقاضا نداده

سازمان تأمین اجتمـاعى موظـف اسـت بـا درخواسـت کارفرمایـان       .تبصره
شدگانى را که حایز شرایط بردارى، بیمهواحدهاى صنعتى داراى پروانه بهره

باشــند 3/4/1354قــانون تــأمین اجتمــاعى مصــوب ) 76(مقــرر در مــاده 
اشى از هاى احتمالى نچگونگى تأمین منابع مربوط به هزینه. بازنشسته نماید

4.اجراى این تبصره به تصویب دولت خواهد رسید

مصوب...اجتماعىتأمینقانون76تبصرهو77و72مواداصالحقانونحسباصالحى.1
16/12/1371.

ـانون برنا 80ماده ) ز(ك؛ بند .نیز ر..1/7/1376مورخواحدهمادهموجببهالحاقى.2 مـه  ق
.پنحم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران

مصـوب اجتماعىتأمینقانون76مادهتبصرهو77و72مواداصالحقانونحسبمادهاین.3
بازنشسـتگى مستمرىمیزان«: ازبودعبارتآنقدیممتن. تاسکردهتغییر16/12/1371

حقپرداختسنواتدرضرببیمه شدهحقوقایمزدمتوسطوپنجمسییکازاستعبارت
مـاده ببند: نکنیز،»ننمایدتجاوزحقوقیامزدمتوسطصددرصدازآنکهبرمشروطبیمه
و .11/6/1383قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 96ماده ) ح(بند /توسعهسومبرنامهقانون39

.1389قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال 31ماده 
ـازى تسهیلمقرراتازبخشىتنظیمقانونموجببهتبصرهنای.1 وکشـور صـنایع نوس

مصوب.ا.ا.جفرهنگىواجتماعىاقتصادىتوسعهسومبرنامهقانون) 113(مادهاصالح
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هاى دولتـى کـه بـه موجـب قـانون      در مورد مستخدمین شرکت.79ماده
اکثریت سهام آنها متعلق به بخش خصوصى شده یا بشود بـه ترتیـب زیـر    

1:رفتار خواهد شد

هـاى دولتـى و   مقررات استخدامى شرکت33مستخدمین مشمول ماده .1
هاى دولتى که مشمول مقررات بازنشسـتگى و وظیفـه   شرکتمستخدمین 

اند تابع مقررات بازنشستگى و وظیفه مورد عمـل خـود خواهنـد    خاص بوده
.بود
هاى اجتماعى هستند هاى دولتى که مشمول قانون بیمهمستخدمین شرکت.2

.مشمول مقررات این قانون خواهند شد
ت کارمنـدان در برابـر اثـرات    سایر مستخدمین تابع مقررات قانون حمای.3

2.ناشى از پیرى و ازکارافتادگى و فوت خواهند شد

و 3و 1نحوه احتساب سوابق خدمت دولتى مستخدمین مذکور در بندهاى .4
میزان پرداخت کسور بازنشستگى توسط مستخدم و کارفرما و همچنین ترتیب 

اى نامـه ینتعیین حقوق بازنشستگى و وظیفه مستخدمین آنان به موجـب آیـ  
با همکـارى سـازمان امـورادارى و    ) وزارت رفاه اجتماعى(خواهد بود که توسط 

3.رسداجتماعى میاستخدامى کشور به تصویب شوراى عالى تأمین 

مرگ:فصل هشتم
بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفى در یکى از حـاالت زیـر   .80ماده

هیئـت  23/8/1378مـورخ  310دادنامـه شـماره   : ، نـک اسـت شدهاضافه26/5/1382
.عمومی دیوان عمومی دیوان عدالت اداري

هماهنگنظامقانونوچهارمبرنامهقانون9مادهوتوسعهسومبرنامهقانون27ماده:نک.2
ـانون ،23/6/1373مصوبوظیفهوبازنشستگىحقوق ـانى نیـروى تعـدیل نحـوه ق انس
، 27/3/1365مصـوب بازنشستگىوبیمهحقانتقالنقلقانونو27/10/1367مصوب

.5/3/1352مصوب هاي دولتیقانون مقررات استخدامی شرکت
فـوت، وازکارافتادگیوپیريازناشیاثراتبرابردرکارمندانازحمایتقانونمشموالن.3

مصـوب وبهزیستىبهدارىوزارتتشکیلقانون11ماده3تبصرهالغاءقانونموجببه
ردقانونایناجرایىنامهآیین.اندگرفتهقراراجتماعىتأمینقانونمشمول17/1/1365

ـانونى الیحـه بـه : نـک . استشدهتصویب22/8/56تاریخ مقـررات شـمول بـه راجـع ق
مشمولدولتىهاىشرکتمستخدمینبهکشورىاستخدامقانونوظیفهوبازنشستگى

ـانون اصـالح مـوادي از    16، ماده شودمراجعه10/9/58مصوباجتماعىتأمینقانون ق
ـا قانون برنامه چهارم توسعه و اجـراء سیاسـت   8/11/1386مصـوب  44ي کلـی اصـل   ه

.مجمع تشخیص مصلحت نظام25/3/1387مجلس شوراي اسالمی و 
و آیین نامه مزبور استشدهاجتماعىرفاهوزارتجایگزیناجتماعىتأمینورفاهوزارت.1

وبیمـه حقانتقالونقلقانونموردایندر. به تصویب رسیده است22/5/56در تاریخ 
تصـویب بـه 18/11/1365تاریخبهآننامهآیینو27/3/1365تاریخبهنیزبازنشستگى

.استرسیده
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1:مستمرى بازماندگان دریافت خواهند داشت

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

بیمه یک سال کار، مشروط بر اینکه ظرف آخرین سال حیات، حـق بیمـه   
2.روز کار را پرداخت کرده باشد90

شدگان مشمول قانون تأمین اجتماعى که قبل از تصویب این هبیمـ1تبصره 
ماده واحده فوت شده و به هر علت در مورد آنـان مسـتمرى برقـرار نشـده     

3.هستند) 2(است، حسب مورد مشمول شرایط مقرر در این بند یا تبصره 

تأمینقانون83- 82- 81- 80- 74- 73- 72- 70- 60موادشمولقانونىالیحه: کن.2
نقصدچاراخیرانقالبجریاندرکهشدگانىبیمهکلیهدرباره،1354مصوباجتماعى

انـد رسـیده شـهادت درجـه بهیاگردیدهکلىرافتادگىازکایاجزئىازکارافتادگىعضو،
حقـوق برقرارىبهراجعقانونىالیحه، 8/5/70مصوبآناصالحیهو26/8/58مصوب
ـان درکـه اجتماعىتأمینقانونمشمولینودولتکارکناندربارهوظیفه انقـالب جری
و21/9/58مصـوب شـوند مـى یاشدهنائلشهادترفیعدرجهبهیاکارافتادهازیاسالم
ـانون ؛27/12/1358مصـوب قانوناینبهتبصرهیکالحاققانون برقـرارى بـه راجـع ق

شدهمعلولیاشهیدمسلحنیروهاىباهمکارىعلتبهکهشدگانىبیمهدربارهمستمرى
عائلـه وظیفـه وازکارافتادگىوظیفهحقوقبرقرارىقانون،8/11/60مصوبشوندمىیا

وحقوقپرداختوتحمیلىجنگوایراناسالمىانقالبشهداءوازانجانبتکفلتحت
اصالحقانون،25/11/1361مصوباسالمىانقالبوتحمیلىجنگمجروحینمزایاى
28مصـوب کارمندانوراثمستمرىووظیفهپرداختاجازهقانونواحدهماده2تبصره

ـاه  ـان فرزنـدان مـورد دروظیفـه حقـوق برقـرارى و1338آذرم ـاث ونوادگ مصـوب ان
ـاي  ، دادنامه2/10/1363 18/2/1382، 29/2/1381، 27/5/1381مـورخ  171و 170ه

.هیئت عمومی دیوان عدالت اداري
بند،27/7/76مصوباجتماعىتأمینقانون80و44و43مواداصالحقانونموجببه.3

استعبارت3بندیمقدمتن.استشدهالحاقآنبهتبصره3وشدهاصالح80ماده3
ـات آخرسالدهدرکهاىبیمه شدهفوتصورتدر«: از بیمـه حـق حـداقل خـود حی

.»دباشپرداختهحیاتسالآخریندرراکاریکسال
ـاعى تـأمین قانون80و43،44مواداصالحقانونموجببه.4 27/7/76،3مصـوب اجتم

ـاده )ج(بندىشقموجببه80ماده3تبصرهاست،شدهالحاق80مادهبهتبصره م
بـر مبنـی 17/1/1379مصـوب ا.ا.جفرهنگـى اجتماعىاقتصادىسومبرنامهقانون39

بیمـه حـق پرداخـت سابقهسال20تا 10بینکهاىبیمه شدهفوتصورتدر«اینکه
رعایـت بهالزامبدونبیمهحقپرداختسنواتنسبتبهوىبازماندگانبهباشدداشته
ـاده درمقـرر سـهام نسـبت بـه واجتماعىتأمینقانون111ماده ـان 83م ـانون هم ق

مـورخ 171- 170شـماره دادنامـه :نـک . بودشدهاصالح»گرددمىپرداختمستمرى
استمرارشرطذکرجوازعدمدرخصوصاداريعدالتدیوانعمومىهیئت27/5/1381

مورخ304شمارهنامهداد؛»بیمه شدهشخصىفوتبهمتصلایامدربیمهحقپرداخت
براى1/1/1379تاریختعییندرخصوصادارىعدالتدیوانعمومىهیئت18/8/1382

ـانون موجـب به.مستمرىازوىبازماندگانبرخوردارىجهتبیمه شدهفوت اصـالح ق
ـاده بـه 3تبصـره ،27/7/1376مصـوب اجتماعىتأمینقانون80و 44، 43مواد 80م

ـاده )ج(بنـد ىشـق موجببه80ماده3بند 3تبصرهاست،شدهالحاق ـانون 39م ق
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چنانچه بیمه شده فاقد شرایط مقرر در این بند باشـد ولـى حـداقل    ـ2تبصره 
حق بیمه مقرر را قبل از فوت پرداخت کرده باشد، بازماندگان وى از سال) 20(

در تعیـین متوسـط مـزد یـا حقـوق ماهانـه       . مستمرى برخوردار خواهند شـد 
قانون تـأمین  ) 77(مشموالن این تبصره براى محاسبه میزان مستمرى، تبصره 

.گیردمىاجتماعى مالك عمل قرار
وشودمىفوتبعدبهقانوناینتصویبختاریازکهاىبیمه شدهـ3تبصره 

اوبیمهحقپرداختسابقهچنانچهباشد،مىبندایندرمقررشرایطفاقد
ازاىدروىبازماندگانبهباشد،سال) 10(ازبیشتروسال) 20(ازکمتر

حداقلماهیکمعادلمقطوعىغرامتبیمه،حقپرداختسابقهسالهر
درمقررسهامنسبتبهویکجاطوربهفوتزماندرعادىکارگردستمزد

.شودمىپرداختاجتماعىتأمینقانون) 83(ماده
اى که بین ده تا بیست سال سـابقه پرداخـت   در صورت فوت بیمه شده.1

حق بیمه داشته باشد به بازماندگان وى به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه 
مین اجتماعى و به نسـبت سـهام   قانون تأ) 111(بدون الزام به رعایت ماده 

١.گرددهمان قانون مستمرى پرداخت مى) 83(مقرر در ماده 

شود چنانچـه  اى که از تاریخ تصویب این قانون به بعد فوت مىبیمه شده.2
سابقه پرداخت حق بیمه او از یک سال تا ده سال باشد به بازماندگان وى در 

مقطـوعى معـادل یـک مـاه     ازاء هر سال سابقه پرداخت حق بیمه غرامـت  
حداقل دستمزد کارگر عادى در زمان فوت به طور یکجا و به نسبت سـهام  

٢.شودقانون تأمین اجتماعى پرداخت مى) 83(مقرر در ماده 

اى هـاى حرفـه  در مواردى که بیمه شده بر اثر حادثه ناشى از کار یا بیمارى.3

در«اینکـه بـر مبنـی 17/1/1379مصوبا.ا.جفرهنگىاجتماعىاقتصادىسومبرنامه
بهباشدداشتهبیمهحقپرداختسابقهسال20تا 10بینکهاىبیمه شدهفوتصورت

قانون111مادهرعایتهبالزامبدونبیمهحقپرداختسنواتنسبتبهوىبازماندگان
ـاده درمقررسهامنسبتبهواجتماعىتأمین ـان 83م ـانون هم پرداخـت مسـتمرى ق

قانون 80ماده 3بند 3متعاقباً به موجب قانون اصالح تبصره ،بودشدهاصالح»گرددمى
مجمع تشخیص 20/11/86مجلس شوراي اسالمی و 22/3/86تأمین اجتماعی مصوب 

.ح گردیدمصلحت نظام اصال
عدالتدیوانعمومىهیئت27/5/1381مورخ171- 170شمارهدادنامه: همچنین نک

فوتبهمتصلایامدربیمهحقپرداختاستمرارشرطذکرجوازعدمدرخصوصاداري
عدالتدیوانعمومىهیئت18/8/1382مورخ304شمارهدادنامه؛»بیمه شدهشخصى

برخـوردارى جهـت بیمـه شـده  فـوت بـراى 1/1/1379تاریختعییندرخصوصادارى
.مستمرىازوىبازماندگان

مجلـس شـوراي اسـالمی و    22/3/86بـه موجـب مصـوبه مـورخ     80مـاده  3بنـد  3تبصره . 1
.مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح مندرج در متن اصالح گردیده است20/11/1386

ـاعی کـه   . 2 ـال کمتـر حـق بیمـه     10در این خصوص قانون تعیین تکلیف تأمین اجتم س
.به تصویب رسیده است17/7/92پرداخت کرده اند در تاریخ 
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.فوت نماید
مسـتمرى بگیـر بازنشسـته یـا     هرگـاه ـ18/2/1387تبصره الحـاقى مـورخ   

ازکارافتاده به مدت شش ماه مستمرى بازنشستگى یـا ازکارافتـادگى کلـى    
خود را مطالبه ننماید بازماندگان واجد شرایط وى حق دارند موقتاً مستمرى 
و یا حقوق وظیفه قانونى خود را تقاضا و دریافت کنند در صورتى که معلوم 

ضع مسـتمرى او بـه حالـت اول    شود شخص مذکور در حال حیات است و
هـاى بازنشسـتگى کشـور نیـز     بازنشستگان کلیـه صـندوق  . گردداعاده مى

.1مشمول این تبصره خواهند بود
بازماندگان واجد شرایط متوفى که استحقاق دریافـت مسـتمرى را   .81ماده

:خواهند داشت عبارتند از
.استعیال دایم بیمه شده متوفى مادام که شوهر اختیار نکرده.1

در ) عقد دایم(اند شدگان متوفى که شوهر اختیار نمودههمسران بیمه.هتبصر
اجتماعى مجدداً بـه آنهـا مسـتمرى    صورت فوت شوهر دوم، توسط تأمین 

%) 3(درصـد  بار مالى ناشى از این تبصره از محـل سـه  . پرداخت خواهد شد
.شدگان تأمین خواهد شدکمک دولت به بیمه

این قـانون ظـرف مـدت دو مـاه توسـط سـازمان تـأمین        نامه اجرایىآیین
2.اجتماعى پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید

ـاعی مصـوب   80این تبصره به موجب قانون الحاق یک تبصره به ماده .  2 قانون تأمین اجتم
ـال  153، ماده 1354 ـاده  1366قانون ارتش جمهوري اسالمی ایران مصوب س 171و م

ـاریخ   1370انقـالب اسـالمی مصـوب    قانون مقررات استخدام سپاه پاسـداران   ، کـه در ت
.به تصویب مجلس شوراي اسالمی رسیده است ملحق گردیده است18/2/1387

ـاعى تأمینقانون81ماده) 1(بندبهتبصرهیکالحاققانونموجببهتبصرهاین.3 اجتم
ـاریخ درآناجرایىنامهآیینواستشدهالحاق،21/6/74مصوب تصـویب 6/4/1375ت

ـاده  زمینههمیندر.استشدهاصالح8/12/75تاریخدرودهش ـانون  48با توجه به م ق
ـاي   1/12/1391حمایت از خانواده مصوب  مجلس شوراي اسالمی در تمامی صـندوق ه

قانون حمایت از 48ماده .بازنشستگی شرایط برخورداري بازماندگان تغییراتی داشته است
میزان حقوق وظیفه یا مستمري زوجه دائم متوفی «:مقرر می دارد1391خانواده مصوب 

ـاي بازنشسـتگی   و فرزندان و سایر وراث قانونی وي و نحوه تقسیم آن در تمام صندوق ه
:هاي خاص به ترتیب زیر استاعم از کشوري، لشکري، تأمین اجتماعی و سایر صندوق

د و ازدواج وي ـ زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمري وي برخوردار مـی گـرد  1
مانع دریافت حقوق مذکور نیست و درصورت فوت شوهر بعـدي و تعلـق حقـوق بـه     

.زوجه در اثر آن، بیشترین مستمري مالك عمل است
ـ اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظیفه یامستمري به تساوي بـین    تبصره 

.شودآنان وسایر وراث قانونی تقسیم می
نشستگی یا از کارافتادگی، مستمري از کارافتادگی یا بازنشستگی حسب ـ دریافت حقوق باز2

.مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمري متوفی نیست
دان اناث در صـورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی 3 ـ فرزـن

ـا اشـتغال بـه     و بعد از آن منحصراً در صورتی که معلول از کار اف تاده نیازمند باشـند ی
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فرزندان متوفى در صورتى که سن آنان کمتر از هجده سال تمام باشد و یـا  .2
منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند یا به علت بیمارى یا نقص عضو طبق 

1.این قانون قادر به کار نباشند91وضوع ماده گواهى کمیسیون پزشکى م

پدر و مادر متوفى در صورتى که اوالً تحت تکفل او بوده ثانیاً سن پـدر از  .3
شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال تجاوز کرده باشد و یا آنکـه بـه   

این قانون ازکارافتاده باشند و 91تشخیص کمیسیون پزشکى موضوع ماده 
.مستمرى از سازمان دریافت ندارنددر هرحال 

بازماندگان بیمه شـده زن بـا شـرایط زیـر از مسـتمرى اسـتفاده       .82ماده
:خواهند کرد

شوهر مشروط بر اینکه اوالً تحت تکفل زن بوده ثانیـاً سـن او از شصـت    .1
ایـن  91سال متجاوز باشد یا طبق نظر کمیسیون پزشـکى موضـوع مـاده    

.در هرحال مستمرى از سازمان دریافت نکندقانون ازکارافتاده بوده و
2:فرزندان در صورت حایز بودن شرایط زیر.2

پدر آنها در قید حیات نبوده یا واجد شرایط مذکور در بند اول این ماده )الف
3.باشد و از مستمرى دیگرى استفاده نکند

تحصیالت دانشگاهی داشته باشند حسب مورد از کمک هزینه اوالد، بیمه و مستمري 
.بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می گردند

ـان  4 ـایر وراث قانونی کلیه کارکن ـ حقوق وظـیفه یا مستمري زوجـه دائم و فرزندان و س
و 31/3/1345قانون استخدام کشوري مصـوب ) 87(طابق ماده شاغل و بازنشـسته م

ـاي بعـدي آن،      ) 86(اصالحات بعدي آن و با لحاظ ماده  ـانون و اصـالحیه ه ـان ق هم
.تقسیم و پرداخت می گردد

ـ مقررات این ماده در مورد افرادي که قبل از اجراء شدن این قانون فوت شده اند نیـز   ت بصره 
.»الزم االجراء است

اجازهقانونموجببهاجتماعى،تأمینقانونمشمولدولتکارمنداناناثفرزندانیطشرا.5
ـرر 2/10/1363مصوب...وراثمستمرىووظیفهپرداخت ـه :نـک .اسـت گردیـده مق دادنام

ـواهى ارائهدرخصوص15/2/1381مورخادارىعدالتدیوانعمومىهیئت56و 55شماره گ
قانون:نکنیز.متوفىبیمه شدهفرزندانبهمتعلقستمرىمبرقرارىجهتتحصیلبهاشتغال

ـتخدمین فرزنـدان بهوظیفهحقوقپرداخت ـوفى مس ـوب مت ـانون و3/11/55مص پرداخـت ق
.15/10/1386مصوب متوفیزنان فرزندانبهمستمري

اجـازه قـانون موجببهاجتماعى،تأمینقانونمشمولدولتکارمنداناناثفرزندانشرایط.6
دادنامـه :نـک .استگردیدهمقرر2/10/1363مصوب...وراثمستمرىووظیفهداختپر

گواهىارائهدرخصوص15/2/1381مورخادارىعدالتدیوانعمومىهیئت56و55شماره
قانون:نکنیز.متوفىبیمه شدهفرزندانبهمتعلقمستمرىبرقرارىجهتتحصیلبهاشتغال

.3/11/55مصوبمتوفىمستخدمینانفرزندبهوظیفهحقوقپرداخت
ـانون مشـمول متـوفى زنانفرزندانبهمستمرىپرداختقانونواحدهمادههمچنین.1 ق

شـوراى مجلـس 5/10/1386مصـوب بازنشستگىهاىصندوقوسایراجتماعىتأمین
تأمینقانونمشمولمتوفىمادرانوظیفهحقوقـواحدهماده«:داردمیمقرراسالمى
شرایطرعایتبابازنشستگىهاىصندوقسایرواجتماعىتأمینسازمانازاعمىاجتماع
ـان درخصـوص مشـمول مـردان هماننـد ومربوطقانونى کسـورات محـل از(فرزندانش



٨٨

و آیین نامه هاي آنمین اجتماعیأقانون ت

غال سن آنها کمتر از هجده سال تمام باشد و یا منحصراً به تحصیل اشت)ب
داشته باشند تا پایان تحصیل و یا به علت بیمارى یا نقص عضو طبق گواهى 

1.این قانون قادر به کار نباشند91کمیسیون پزشکى موضوع ماده 

پدر و مادر در صورتى که اوالً تحت تکفل او بوده ثانیاً سن پدر از شصـت  .3
نکه به تشخیص سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال تجاوز کرده باشد و یا آ

این قانون ازکارافتاده باشند و در هرحال 91کمیسیون پزشکى موضوع ماده 
.مستمرى از سازمان دریافت ندارند

سهم مستمرى هریک از بازماندگان بیمه شده متوفى به شرح زیر.83ماده
:باشدمى
میزان مستمرى همسر بیمه شده متوفى معادل پنجاه درصد مسـتمرى  .1

مه شده است و در صورتى کـه بیمـه شـده مـرد داراى چنـد      استحقاقى بی
٢.همسر دایم باشد مستمرى به تساوى بین آنها تقسیم خواهد شد

میزان مستمرى هر فرزند بیمه شده متوفى معادل بیست و پـنج درصـد   .2
باشد و در صورتى کـه پـدر و مـادر را از    مستمرى استحقاقى بیمه شده مى

.و برابر میزان مذکور خواهد بوددست داده باشد مستمرى او د
میزان مستمرى هر یک از پـدر و مـادر متـوفى معـادل بیسـت درصـد       .3

مجموع مستمرى بازماندگان بیمه . باشدمستمرى استحقاقى بیمه شده مى
شده متوفى نباید از میزان مستمرى استحقاقى متوفى تجاوز نمایـد هرگـاه   

هر یک از مستمرى بگیران مجموع مستمرى از این میزان تجاوز کند سهم
بگیـران  شود و در این صورت اگر یکى از مستمرىبه نسبت تقلیل داده مى

فوت شود یا فاقد شرایط استحقاقى دریافت مستمرى گردد سهم بقیه آنان 
با توجه به تقسیم بندى مذکور در ایـن مـاده افـزایش خواهـد یافـت و در      

رى بازمانـدگان متـوفى   هرحال بازماندگان بیمه شـده از صددرصـد مسـتم   
.استفاده خواهند کرد

منظور از مستمرى استحقاقى بیمه شده متوفى مستمرى حین فوت او .تبصره
شدگانى که دراثر هر نوع حادثه یا بیمارى فوت شـوند،  در مورد بیمه. باشدمى

».شودمىبرقرار)آنانتوسطپرداختىبازنشستگى
ـا صـندوق مشمولینذکورفرزندانسناصالحقانونبه:نک.2 کشـوري، بازنشسـتگی يه

ـانی خـدمات ازبرخورداريدرها صندوقسایرواجتماعیتأمینولشکري مصـوب درم
مصوب ... ماده واحده قانون اجازه پرداخت2؛ ماده واحده قانون اصالح تبصره 15/2/1387
هیئـت دیـوان عـدالت    31/2/1382مورخ 22، 13/7/1382مورخ 301، 22/10/1381

.قانون تأمین اجتماعی81اده م2ك؛ توضیحات ذیل بند .و نیز راداري 
اگر متـوفی  1/12/1391قانون حمایت خانواده مصوب 48ماده 1به موجب تبصره بند .  2

ـایر وراث    ـان و س چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظیفه یا مستمري به تساوي بین آن
.قانونی تقسیم می شود
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ـاده    مستمرى استحقاقى عبارت است از مستمرى که براى بیمه شـده ازکارافت
.شودقرار مىکلى حسب مورد بر

هرگاه بیمه شده فوت کند هزینه کفن و دفن او از طرف سـازمان  .84ماده
1.پرداخت خواهد شد» تأمین خدمات درمانى«

مندىازدواج و عائله:فصل نهم
کنـد مبلغـى   به بیمه شده زن یا مرد که براى اولـین بـار ازدواج مـى   .85ماده

عنوان کمک ازدواج ت شرایط زیر بهماه متوسط مزد یا حقوق با رعایمعادل یک
:شودپرداخت مى

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

.کار را به سازمان پرداخته باشد
.بت رسیده باشدعقد ازدواج، دایم بوده و در دفتر رسمى ازدواج به ث.3

مزد یا حقوق متوسط موضوع ایـن مـاده عبـارت اسـت از جمـع      ـ1تبصره 
دریافتى بیمه شده ظرف دوسال قبل از ازدواج که به مأخـذ آن حـق بیمـه    

.24پرداخت شده است تقسیم بر
در صورتى که طرفین عقد ازدواج واجد شرایط مذکور در این ماده ـ2تبصره 

.نفر داده خواهد شدباشند کمک ازدواج به هر دو
شود مندى منحصراً تا دو فرزند بیمه شده پرداخت مىکمک عائله.86ماده

:مشروط بر آنکه
بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمـه هفتصدوبیسـت روز کـار را    .1

.داشته باشد
سن فرزندان او از هجده سال کمتر باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال .2

ا پایان تحصیل یا در اثر بیمارى یا نقص عضـو طبـق گـواهى    داشته باشند ت
میـزان  . این قانون قادر به کـار نباشـند  91کمیسیون پزشکى موضوع ماده 

مندى معادل سه برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده در منـاطق  کمک عائله
2.باشدمختلف براى هر فرزند در هر ماه مى

شمارهپیشنهاد«: داردمیرمقراجتماعىتأمینعالىشوراى20/11/1386مورخمصوبه.1
بابتدفنوکفنهزینهپرداختدرخصوصسازمان14/11/1386مورخ19273/5014

کـه نمـود مقررشوراومطرحکلىازکارافتادهوبازنشستهبگیرانمستمرىهمسرفوت
سالماهانهدستمزدحداقلمعادلوىهمسرواصلىبیمه شدهبراىدفنوکفنهزینه
ـالى شوراى13/11/1387مورخمصوبههمچنین.»گرددپرداختآنهازایکهرفوت ع

بیمـه  ازمنظـور دفنوکفنهزینهپرداختدرخصوص«: داردمیمقرراجتماعىتأمین
ـان وبازنشستگانشدگان،بیمهازاعممصوبهایندروىهمسرواصلىشده ازکارافتادگ
».باشدمىآنانازیکهرهمسروکلى

20/3/1392ماده واحده قانون اصالح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب به موجب.1
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باشـد و بایـد در   ه عهده کارفرمـا مـى  مندى بپرداخت کمک عائله.87ماده
.موقع پرداخت مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت شود

مندى اختالفى بین بیمه شده و هرگاه در مورد پرداخت کمک عائله. تبصره
کارفرما حاصل شود به طریق مذکور در فصل حل اختالف قانون کار عمـل  

1.خواهد شد

هامقررات کلى راجع به کمک:فصل دهم
انجام خدمات بهداشتى مربوط به محیط کار به عهده کارفرمایـان  .88ماده
آور از قبیل گازهاى سمى، شدگانى که در محیط کار با مواد زیانبیمه. است

اشعه و غیره تماس داشته باشند باید حداقل هـر سـال یـک بـار از طـرف      
2.معاینه پزشکى شوند» تأمین خدمات درمانى«سازمان 

هاى اجتماعى یا به موجب این فرادى که به موجب قوانین سابق بیمها.89ماده
شوند و افراد بالفصـل خـانواده آنهـا    قانون بازنشسته و یا ازکارافتاده شده یا مى

دارند با پرداخت دودرصد همچنین افرادى که مستمرى بازماندگان دریافت می
این 3لف و ب ماده از مستمرى دریافتى از خدمات درمانى مذکور در بندهاى ا

. برخـوردار خواهنـد شــد  » تـأمین خـدمات درمــانى  «قـانون توسـط ســازمان   
شدگان موضوع این ماده تا مبالغى کـه  التفاوت وجوه پرداختى توسط بیمهمابه

طبق ضوابط قانون تأمین درمان مستخدمین دولت باید پرداخت شود از طرف 
.سازمان، تأمین خواهد شد

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

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

تعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینـه  حین استخدام قابلیت و اس
پزشکى آنها تعلل کرده است و بالنتیجه بیمه شده دچار حادثـه شـده و یـا    

و ایـن سـازمان   » تـأمین خـدمات درمـانى   «بیماریش شدت یابد سـازمان  

از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون کلیه محدودیت هاي مقرر در قانون تنظیم خانواده «
ـاس تعـداد فرزنـد    26/2/1392و جمعیت مصوب  و اصالحات آن و سایر قوانین که براس

همچنین بـه موجـب   .  »یجاد شده است لغو می شودبراي والدین شاغل یا فرزندان آنان ا
ـانواده مصـوب   48ماده 3بند  ـاث در صـورت    «1/12/1391قانون حمایت خ فرزنـدان ان

ـالگی و بعـد از آن منحصـراً در       نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سـن بیسـت س
ی داشـته  صورتی که معلول ازکارافتاده نیازمند بانشد یا اشتغال بـه تحصـیالت دانشـگاه   

ـا حقـوق وظیفـه      باشند حسب مورد از کمک هزینه اوالد، بیمه و مستمري بازمانـدگان ی
.»والدین خود برخوردار می گردند

.دارداختصاصاختالفحلمراجعبه)نهمفصل(کارقانون166تا 157مواد.2
.دارداختصاصکاربهداشتوفنىحفاظتبهکارقانون95تا 85مواد.3
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هاى مربوط را از کارفرمـا  مقررات این قانون را درباره بیمه شده اجرا و هزینه
1.ین قانون مطالبه و وصول خواهند نمودا50طبق ماده 

شـدگان و  براى تعیین میزان ازکارافتادگى جسمى و روحـى بیمـه  .91ماده
هاى بدوى و تجدیدنظر پزشکى تشکیل خواهد افراد خانواده آنها کمیسیون

ترتیب تشکیل و تعیین اعضا و ترتیب رسیدگى و صدور رأى براسـاس  . شد
اى خواهد بود که به پیشنهاد این نامهآیینجدول میزان ازکارافتادگى طبق

2.رسدسازمان تأمین خدمات درمانى به تصویب شوراى عالى میو سازمان 

به منظور نظارت بر حسن اجراى وظایف درمانى ناشـى از اجـراى   .92ماده
وزیر رفاه و تـأمین  «این قانون سه نفر از کارشناسان بیمه درمانى به انتخاب 

4راى فنى سازمان تأمین خدمات درمانى موضـوع مـاده   در شو» اجتماعى
3.قانون تأمین خدمات درمانى مستخدمین دولت عضویت خواهند یافت

تغییر میزان ازکارافتادگى در موارد زیر مستلزم تجدیدنظر در مبلغ .93ماده
4:باشدمستمرى مى

درمانىخدماتتأمینقانون4مادهموضوعفنىشوراىتشکیلقانونالیحهموجببه.1
قانونو12/9/1358مصوبدرمانىخدماتتأمینسازمانانحاللودولتمستخدمین

ـانون 3مادةبوالفبندهاىاجراىبهاجتماعىتأمینسازمانالزام ـاعی تـأمین ق اجتم
.استمنتفى»درمانىدماتختأمینسازمان«عبارت21/8/1368مصوب

درمانىخدماتتأمینقانون4مادهموضوعفنىشوراىتشکیلقانونالیحهموجببه.2
قانونو12/9/1358مصوبدرمانىخدماتتأمینسازمانانحاللودولتمستخدمین

ـانون 3مادةبوالفبندهاىاجراىبهاجتماعىتأمینسازمانالزام ـاعی تـأمین ق اجتم
ـانى خدماتتأمینسازمان«عبارت21/8/1368مصوب ـاده درم :نـک . اسـت منتفـى م

تأمینقانون91مادهموضوعتجدیدنظروبدوىپزشکىهاىکمیسیوناجرایىنامهآیین
عالىشوراى2/5/1378و6/7/1367مصوبآن،اصالحیهو6/3/1366مصوباجتماعى

عـدالت دیـوان عمـومى هیئت18/6/1380مورخ193شمارهدادنامه،اجتماعىتأمین
هاىکمیسیونبهشدگانمعرفىبراىخاصمقرراتوضعممنوعیتدرخصوصاداري

ـالح مراجـع توسـط ازکارافتادگىمستمرىازآنانبرخوردارىوپزشکى دادنامـه ؛غیرص
صالحیتعدمدرخصوصادارىعدالتدیوانعمومىهیئت29/3/69مورخ85شماره

ناحیـه ازشـده اخـذ تصـمیمات بهرسیدگىجهتپزشکىژهویتجدیدنظرکمیسیون
ـاده درمقررپزشکىتجدیدنظروبدوىهاىکمیسیون ـانون 91م ـاعى تـأمین ق ؛اجتم

درخصوصپزشکىکمیسیوننظراعتباردرخصوص23/3/77مورخ61شمارهدادنامه
قیـد حذفدرخصوص17/2/1385مورخ79شمارهدادنامهآن،تاریخونوعوبیمارى

ـاریخ      .61شمارهدردادنامه»تاریخ« ـاده در ت بـه  6/3/1366همچنین آیـین نامـه ایـن م
.تصویب رسیده است

ـاده بوالفبندهاىاجراىبهاجتماعىتأمینسازمانالزامقانونموجببه.1 ـانون 3م ق
تأمینانسازمالزامقانونىیاجرانامهآیینفعالًومنتفىمزبورمادهمفاد، اجتماعىتأمین

.استشدهجایگزین)بعدبه4مواد(اجتماعى
ـادگى مسـتمرى کننـدگان دریافتمستمرىافزایشبهراجعقانون: نک.2 جزئـى ازکارافت

ـار ازناشى ـا مسـتمرى افـزایش بـه راجـع نامـه تصـویب ،15/10/1362مصـوب ک ىه
ـادگى بازنشسـتگى،  مصـوب بازمانـدگان مسـتمرى مجمـوع وجزئـى وکلـى ازکارافت
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تادگى کلى مستمرى ازکارافتادگى کلى در صورت از بین رفتن شرایط ازکاراف.1
در صـورتى کـه تقلیـل    . شـود بگیر قطع مىبه محض اشتغال مجدد مستمرى

ایـن قـانون   74و 73میزان ازکارافتادگى ناشى از کار به میزان مندرج در مواد 
باشد حسب مورد مستمرى ازکارافتادگى جزئى ناشى از کار یـا غرامـت نقـص    

.عضو پرداخت خواهد شد
ایـن قـانون   73ناشى از کار موضوع مـاده  مستمرى ازکارافتادگى جزئى .2

در صورتى کـه در  . باشدظرف پنجسال از تاریخ برقرارى قابل تجدیدنظر مى
نتیجه تجدیدنظر معلوم گردد که بیمـه شـده فاقـد یکـى از شـرایط مقـرر       

این 74باشد مستمرى او قطع خواهد شد و در صورتى که مشمول ماده مى
.ر آن ماده را دریافت خواهد نمودشناخته شود غرامت مذکور دقانون 

هرگاه میزان ازکارافتادگى جزئى ناشى از کار افزایش یابـد و ایـن تغییـر    .3
نتیجه حادثه منجر به ازکارافتادگى باشـد مسـتمرى ازکارافتـادگى جزئـى     
حسب مورد به مستمرى کلى ناشى از کـار تبـدیل و یـا میـزان مسـتمرى      

.فتازکارافتادگى جزئى افزایش خواهد یا
هرگاه براى یک مدت دو یا چند کمک نقدى موضوع این قانون به .94ماده

بیمه شده تعلق گیرد فقط کمک نقدى که میزان آن بیشتر است پرداخـت  
مندى و نوزاد که دریافـت آنهـا   خواهد شد به استثناى کمک ازدواج و عائله

.هاى مقرر نخواهد بودمانع استفاده از سایر کمک
شدگان در ایام خدمت سربازى بیمه شـده از مزایـاى   ل بیمهافراد تحت تکف

سازمان موظف است حـق  . هاى اجتماعى برخوردار خواهند بودقانونى بیمه
ـازمان مزبـور   بیمه این افراد را طبق نرخ  سازمان تأمین خدمات درمانى به س

1.پرداخت نماید

دمت و مدت خدمت وظیفه مشمولین این قانون پس از پایـان خـ  .95ماده
اشتغال مجدد در مؤسسات مشمول این قانون جـزو سـابقه پرداخـت حـق     

2.شدبیمه آنها منظور خواهد

ـاعى تـأمین بگیـران مستمرىحقوقافزایشبهراجعنامهتصویب،15/12/1372 اجتم
ـا مسـتمرى کلیـه حقـوق افـزایش درخصـوص نامهتصویب،28/12/1373مصوب ىه

ـاعى تأمینبازماندگانمستمرىمجموعوجزئىوکلىازکارافتادگى،بازنشستگى، اجتم
.وزیرانهیئت31/2/1376مصوب

ـانى خدماتتأمینقانون4مادهموضوعفنىشوراىتشکیلانونىقالیحهموجببه.3 درم
2تبصرهو12/9/58مصوبدرمانىخدماتتأمینسازمانانحاللودولتمستخدمین

کهمادهاینپایانىمتن،21/8/68مصوباجتماعىتأمینسازمانالزامقانونواحدهماده
خدماتتأمینسازماننرخطبقرارادافاینبیمهحقاستموظفسازمان«ازبودعبارت
247شدادنامـه نـک نیـز اسـت، شدهمنتفى»نمایدپرداختمزبورسازمانبهدرمانى
.18/5/85مورخ

استفساریهقانونموجب،به30/1/1383مورخاصالحىکارقانون14ماده: نکهمچنین.1
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هـاى بازنشسـتگى،   سازمان مکلف اسـت میـزان کلیـه مسـتمرى    .96ماده
ازکارافتادگى کلى و مجموع مستمرى بازماندگان را در فواصـل زمـانى کـه    

به افـزایش هزینـه زنـدگى بـا     حداکثر از سالى یک بار کمتر نباشد با توجه
1.دهدتصویب هیئت وزیران به همان نسبت افزایش

تخلفاتـ  مقررات کیفرى:فصل یازدهم
هاى خالف واقـع یـا بـا توسـل بـه      هرکس به استناد اسناد و گواهى.97ماده

عناوین و وسایل تقلبى از مزایاى مقرر دراین قانون به نفع خود استفاده نماید یا 
تفاده افراد خانواده خود یا شخص ثالث را از مزایاى مـذکور فـراهم   موجبات اس

سازد به پرداخت جزاى نقدى معادل دو برابر خسارات وارده به سازمان تـأمین  
روز 61اى از خدمات درمانى یا این سازمان و در صورت تکرار به حبس جنحـه 

2.تا ششماه محکوم خواهد شد

3.لغو شده است.98ماده

4.لغو شده است.99ماده

ـاعى تأمینقانونمشمولینکلیهمجلس،28/3/1385مورخ بـه بیمـه قحـ کـه اجتم
ـا دادنامـه نیـز هسـتند، مذکورقانونمشمولنیزپردازندمىمذکورسازمان –1397يه
ــورخ1398 ــورخ28/11/1386،420م ــورخ1130، 18/6/1386م و 20/10/1386م
.اداريعدالتدیوانعمومیهیئت5/7/82مورخ 1331

ناشىجزئىازکارافتادگىىمستمرکنندگاندریافتمستمرىافزایشبهراجعقانونرعایتبا.2
دیـوان عمـومى هیئـت 23/12/1383مـورخ 671شمارهدادنامه؛15/10/62مصوبکاراز

هـاى مـاه نسـبت بهشرایطواجدافرادمستمرىافزایشجوازعدمدرخصوصادارىعدالت
تصویبآخرسطرابطال(اجتماعىتأمینقانون96مادهبامغایرتازحیثمستمرىبرقرارى

درخصـوص 4/8/1382مـورخ 288شمارهدادنامه؛ )وزیرانهیئت26/12/1380مورخهنام
سـوم یکبهنسبتاجتماعىتأمینقانون96مادهموضوعسنواتىافزایشتسرىممنوعیت
و 410، 409شـماره دادنامه؛)1378لغایت1373سالاز(1379سالازماقبلبهمکسوره

هاىماهنسبتبهشرایطواجدافرادمستمرىافزایشازجوعدمدرخصوص23/12/83مورخ411
.اجتماعىتأمینقانون96مادهبامغایرتحیثازمستمرىبرقرارى

ـا   1/2/1392قانون مجازات اسالمی مصوب 19به موجب ماده .3 حبس از نود و یـک روز ت
.شش ماه جزء مجازات هاي تعزیري درجه هفت می باشد

ـانون درمندرجبهرهوجرایموخساراتدریافتمنعقانونبقط100و 99، 98مواد.4 ق
با 9/5/1373مصوبجرایمدریافتقانونوشدهلغو13/4/1361مصوباجتماعىتأمین

درکهکارفرمایانى«: ازبودعبارت98مادهمتن.استگردیدهجایگزیناصالحات بعدي
حـق تأدیـه برعالوهننمایندداختراپرقانونموضوعبیمهحققانونایندرمقررموعد
بابـت تـأخیر روزهـر براىافتادهعقبمبلغهزاردرنیممعادلمبلغىپرداختبهبیمه

ـانون این50مادهدرمقررترتیببهنیزخسارتاین.بودخواهندملزمتأخیرخسارت ق
».خواهدشدوصول

درقانوناینتصویبتاریخازیکسالظرفکهکارفرمایانى«:ازبودعبارت99مادهمتن.1
توافقسازمانباخود1354فروردینازقبلبهمتعلقمعوقهبدهىپرداختترتیبمورد

ـال مدتظرفهمچنین.بودخواهندمعافوجرایمتأخیرخسارتتأدیهازنمایند یکس
ـا بدهىپرداختبهسازمانتشخیصبهکهکارفرمایانىفوق ـابق ىه معتـرض خـود س
مقررقانونىهاىکمکازقسمتىازاستفادهامکانعمالًآنانکارگرانآنکهیاودباشنمى
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1.لغو شده است.100ماده

صورت مزد ارسالى از طرف کارفرمـا ظـرف   سازمان مکلف است به.101ماده
ششماه از تاریخ وصول رسـیدگى کنـد و در صـورتى کـه از لحـاظ تعـداد       

شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا کار اختالفى مشاهده نماید مراتـب را  بیمه
ر صورتى کـه کارفرمـا تسـلیم نظـر سـازمان نباشـد       به کارفرما ابالغ کند د

این قـانون تقاضـاى   44و 43هاى تشخیص موضوع مواد تواند از هیئتمى
هرگاه رأى هیئت مبنى بر تأیید نظر سازمان باشـد کارفرمـا   . رسیدگى کند

تأدیـه خسـارتى معـادل یـک دوازدهـم      «عالوه بر پرداخت حق بیمـه بـه   
این قانون از طریـق صـدور   50که طبق ماده »التفاوت ملزم خواهد بودمابه

2.وصول خواهد شداجراییه

در صورتى کـه کارفرمـا یـا نماینـده او از اقـدامات بـازرس سـازمان        .102ماده
جلوگیرى نموده یا از ارایه دفاتر و مدارك مربوط و تسلیم رونوشت یا عکس آنها 

ده هزار ریال محکـوم  به بازرس خوددارى کند به جزاى نقدى از پانصد ریال تا 
گزارش بازرسان سازمان در این خصوص در حکم گزارش ضابطین . خواهد شد

3.دادگسترى است

ـات تشخیصهاىهیئتبهتوانندمىاندنداشته مراجعـه 44و 43مـواد درمقـرر مطالب
رسیدگىشودمىابرازکارفرماطرفازکهمدارکىودالیلبهمذکورهاىهیئت.نمایند
ریالهزاردویستبرزایدىهابدهىمورددر.کردخواهنداتخاذمقتضىتصمیمونموده

وبـوده تجدیدنظردرهیئتمجددرسیدگىقابلموضوعسازمانیاوکارفرماتقاضاىبه
درخواسـت بـه تواننـد مىالذکرفوقهاىهیئت.استاالجراالزموقطعىمتخذهتصمیم
مـدت ایـن دروبدهنـد هانهماقسط36درحداکثررااوبدهىپرداختترتیبکارفرما
در.بپـردازد سازمانبهبهرهخودبدهىماندهبهنسبتدرصد12میزانبهبایدکارفرما

یاوقانوندرمقرراعتراضمهلتازانقضاىناشىقطعیتاینکهازاعمقطعىدیونمورد
ردینفـرو ازقبـل بهمربوطوبودهقانوناین44و 43موادموضوعهاىهیئتآراءصدور
پرداختترتیبقانوناینتصویبتاریختامربوطکارفرماىکهصورتىدرباشد،1354

ـاف ننمودهپرداختکهتأخیرخسارتتأدیهازباشددادهراخودبدهىاصل خواهـد مع
ـا کـه صـورتى در1354فروردینازقبلبهمربوطدیونمورددر.بود ـام ازکارفرم انج

تخلـف گرفتهقرارسازمانموردموافقتکهخودبدهىاختپردترتیباجراىوتعهدات
.بودخواهدوصولقابلشدهبخشودهخساراتوجرایمکلیهنماید

ترتیـب بـه حقوقیامزدصورتتنظیمازکهکارفرمایانى«: ازبودعبارت100مادهمتن.2
مادهدرمقرردموعدرکهکارفرمایانىوکنندخوددارىمربوطنامهوآیینقانوندرمذکور

قبلـى موافقتباکهترتیبىبهیاندارندارسالسازمانبهراشدگانبیمهمزدصورت39
ـارتى پرداخـت بـه نکننـد عملمزدصورتارسالمورددرشودمىمعینسازمان خس
ایـن بـود، خواهندملزماندندادهمزدصورتکهماهىآنبیمهحقدوازدهمیکمعادل

.»شدخواهدوصولیهیاجراصدورطریقازقانوناین50مادهطبقخسارت
شدهحذف13/4/68مصوبخساراتدریافتمنعقانونطبقمادهاینموضوعخسارات.  1

واسـالمى شـوراى مجلـس 5/9/73مصوباز کارفرمایاننقدىمیجرادریافتقانونو
.استشدهجایگزینآنبعدىاصالحات

نظریهکیفرى،دادرسىآیینقانون15ماده:نکسترىدادگضابطینتعریفدرخصوص.2
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کارفرمایانى که عمداً وجوهى زایـد بـر میـزان مقـرر در ایـن قـانون       .103ماده
شدگان برداشت نمایند عـالوه  عنوان حق بیمه از مزد یا حقوق و مزایاى بیمهبه

مـاه  روز تـا شـش  61اى از اد وجوه مذکور به حـبس جنحـه  بر الزام به استرد
1.محکوم خواهند شد

باشـد و  وجوه و اموال سازمان در حکم وجوه و اموال عمومى مـى .104ماده
هرگونه برداشت غیرقانونى از وجوه مذکور و تصرف غیرمجـاز در امـوال آن   

یـب  اختالس یا تصرف غیرقانونى است و مرتکب طبق قـوانین کیفـرى تعق  
2.خواهد شد

کلیه کسانى که گواهى آنان مجوز استفاده از مزایاى مقرر در این .105ماده
باشد در صورت صدور گواهى خالف واقع عالوه بر جبران خسارت قانون مى

٣.ماه محکوم خواهند شدروز تا شش61اى از وارده به حبس جنحه

مقرر در ایـن قـانون   کلیه خسارات و وجوه حاصل از جرایم نقدى .106ماده
.به حساب سازمان واریز و جزء درآمدهاى آن منظور خواهد شد

به شکایات و دعاوى سازمان در مراجـع قضـایى خـارج از نوبـت     .107ماده
.رسیدگى خواهد شد

شدگان را ظـرف یـک  کارفرمایانى که حق بیمه قطعى شده بیمه.108ماده
ند یا ترتیب براى پرداخـت آن بـا   ماه پس از ابالغ آن از طرف سازمان نپرداز

ایـن قـانون   97برابر خسارت مذکور در مـاده  موافقت سازمان ندهند به دو
.محکوم خواهند شد

هاى جزایى ولیتؤدر صورتى که کارفرما شخص حقوقى باشد، مس.109ماده
مقرر در این قانون متوجه مدیرعامل شرکت یا هر شخص دیگـرى خواهـد   

تـرك فعـل او موجبـات ضـرر و زیـان سـازمان یـا        بود که در اثر فعـل یـا  

28ماده همچنین به موجب .قضاییهقوهحقوقىاداره9/10/1380ورخ7694/7شماره
کلیه مبالغ مزبور در این قانون و سایر قـوانین  «1/2/1392قانون مجازات اسالمی مصوب 

ـال  از جمله مجازات نقدي به تناسب نرخ تورم اعالم شده از سوي  بانک مرکزي هر سه س
ـامی کـه    یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستري و تصویب هیأت وزیران تعدیل و در مورد احک

.بعد از آن صادر می شود الزم االجرا می گردد
ـا   1/2/1392قانون مجازات اسالمی مصوب 19به موجب ماده .3 حبس از نود و یـک روز ت

.ی باشدشش ماه جزء مجازات هاي تعزیري درجه هفت م
1/2/1392قانون مجازات اسـالمی مصـوب   36تبصره ماده ) ز(و ) ب(به موجب بندهاي .4

در جرائم اختالس و تصویب غیرقانونی در اموال عمومی و دولتی در صـورتی کـه میـزان    
ـار   ) 100,000,000(مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد  ریال یا بیش از آن باشـد انتش

ـار  حکم محکومیت قطعی الز امی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه هاي کثیر االنتش
قانون فوق الـذکر جـرائم مزبـور    109ماده ) ب(همچنین به موجب بند . منتشر می شود

.مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجراي مجازات نمی شوند
ـا  حبس از نود 1/2/1392قانون مجازات اسالمی مصوب 19به موجب ماده .  3 و یک روز ت

.شش ماه جزء مجازات هاي تعزیري درجه هفت می باشد
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١.شدگان فراهم شده استبیمه

مقررات مختلف:فصل دوازدهم
الیحـه قـانونى اصـالح قـانون تشـکیل سـازمان تـأمین        5مـاده  (.110ماده

سازمان از پرداخت هرگونـه مالیـات و عـوارض اعـم از حقـوق و      ) اجتماعى
اخت هزینه دادرسـى دعـاوى   عوارض گمرکى و سود بازرگانى و غیره و پرد

2.معاف است

هـاى اجتمـاعى   هاى موضوع این ماده شامل سازمان بیمهمعافیتـ1تبصره 
سابق، سازمان تأمین اجتماعى سابق و صندوق تأمین اجتماعى سـابق نیـز   

.خواهد بود

انحالل شخص حقـوقی و  «1/2/1392قانون مجازات اسالمی مصوب 22به موجب ماده . 1
مصادره اموال ان زمانی اعمال می شود که برابر ارتکاب جرم به وجود آمده یا با انحـراف از  

.در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشدهدف شروع نخستین، فعالیت خود یا منحصراً 
ـاعى تـأمین سازمانتشکیلقانوناصالحقانونىالیحه5ماده موجببهمادهاین.2 اجتم

پرداخـت ازسازمان«:استبودهچنینقدیممتن.استکردهتغییر13/4/1358مصوب
.استفمعادعاوىتمبرهزینهپرداختوغیرهوازنوسازىاعمعوارضومالیاتهرگونه

آنگمرکىعوارضوحقوقازپرداختدرمانىخدماتتأمینسازمانوسازمانهمچنین
موردقبالًآنهامعافیتکههادرمانگاهوهابیمارستانلوازموتجهیزاتوداروهاازقسمت

قانون139مادهجبند،»بودخواهدمعافاستگرفتهقراردارایىواقتصادىوزارتتأیید
غیرنقـدى ونقـدى دریافتىهدایاىوهاکمک«:داردمیمقررنیزمستقیم،اىهمالیات

ـانى خـدمات بیمـه سازمانوبازنشستگىاندازپسهاىصندوق ـازمان ودرم تـأمین س
ىهاجریمهوکارفرماوکارکنانسهمبازنشستگىحقوبیمهحقهمچنینواجتماعى
تنظیمقانون3ماده:نکنیز،»استعافممالیاتپرداختازآنهاتوسطمربوطدریافتى
توسـعه برنامهقانون113مادهاصالحوکشورصنایعنوسازىتسهیلمقرراتازبخشى
ـانون یـک تبصـره »ى«بنـد ،26/5/82مصـوب سـوم  ـال بودجـه ق مصـوب 1385س

ـانون 90مادهلغوواحدهمادهگمرکى،امورقانون37ماده،25/12/1384 محاسـبات ق
عـوارض پرداخـت ضرورتدرخصوص16/3/1367مورخ51شمارهدادنامهوعمومى،
هزینـه پرداخـت ازسازمانمعافیتدرخصوص.هاشهردارىونهادها،هاوزارتخانهتوسط

درقضاییهقوهحقوقىاداره.استپذیرفتهراسازمانمعافیتعدمقضایىرویهدادرسى،
هزینـه مدنىدادرسىآیینقانون503دهمابهتوجهبا«استدادهنظرچنینمورداین

ـاده درمندرجمیزانبهدادگاهبهتقدیمىهاىدادخواست ـانون 3م ازبرخـى وصـول ق
ـاده 1بنـد طبقواستشدهتعیینمعینموارددرآنمصرفودولتدرآمدهاى 53م

وشودمىالصاقدادرسىهزینهبحثموردقانونبرابردادخواستهربهبایدمذکورقانون
هزینهپرداختازغیردولتىودولتىازاعممرجعىهیچکلىوعامقانوناینطبقچون

ریدوالذا.استمنسوخقانوناین529مادهموجببهمغایرقوانینونشدهمعافدادرسى
مگـر نیستندمعافدادرسىهزینهپرداختازدیگرىسازمانهیچودولتىنهادهاىو

اینکـه بـه نظررسدمینظربهوجوداینبا،»شوندمعافموخرىونقانموجببهاینکه
ماده3بندحکموبودهخاصحکمیکاجتماعىتأمینقانون110مادهدرمذکورحکم
ـاص حکماصولى،قواعدمطابقواستعامحکمیکمدنى،دادرسىآیینقانون53 خ
مـوخر عامومقدمخاصبینضىتعاراصوالًوزندمیتخصیصراعامحکمالقاعدهعلی

ـاده گفـت بایدلذانیست، ـانون 110م ـاعى تـأمین ق ـاده مشـمول اجتم ـانون 529م ق
.بودنخواهدمدنیدادرسىآیین
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ـا  ـ2تبصره  کلیه کارکنان سازمان از لحاظ پرداخت مالیات و عوارض بر حقوق و مزای
.ستخدمین رسمى دولت خواهند بودمانند م

مسـتمرى ازکارافتـادگى کلـى و مسـتمرى بازنشسـتگى و مجمـوع       .111ماده
1.مستمرى بازماندگان در هرحال نباید از حداقل مزد کارگر عادى کمتر باشد

شدگانى که به موجب این قانون مستمرى یـا کمـک نقـدى    بیمه.112ماده
بت بـه وجـوه دریـافتى از پرداخـت     کنند نسدیگرى از سازمان دریافت مى

.باشندهرگونه مالیات معاف مى
کلیه کارکنان سازمان از لحاظ پرداخت مالیات و عوارض بر حقوق .113ماده

الیحه 5ماده 2تبصره . (و مزایا مانند مستخدمین رسمى دولت خواهند بود
2.)اجتماعىقانونى اصالح قانون تشکیل سازمان تأمین 

ابط سنى و مدت خدمت براى احتساب مسـتمرى بازنشسـتگى   ضو.114ماده
کارکنان سازمان قبل از موعد مقـرر تـابع ضـوابط و مقـررات قـانون اسـتخدام       

حقوق بازنشسـتگى ایـن   . کشورى و تغییرات و اصالحات بعدى آن خواهد بود
افراد برابر با متوسط حقوق و مزایاى دریافتى دوسال آخـر خـدمت کـه مأخـذ     

3.باشدمه بوده است مىپرداخت حق بی

هـاى  افرادى که تا تاریخ تصویب این قانون طبق قوانین سابق بیمـه .115ماده
اجتماعى مستمرى در حق آنان برقرار شده است مستمرى خـود را از سـازمان   

در مورد مشمولین این ماده نیـز رعایـت   96مفاد ماده . دریافت خواهند داشت
.خواهد شد

اخت حق بیمه افراد بیمه شده از نظر تعهدات مذکور در سوابق پرد.116ماده
ماده یک این قانون نزد شرکت سهامى بیمـه ایـران، بنگـاه رفـاه اجتمـاعى      

هـاى اجتمـاعى کـارگران و    صندوق تعاون و بیمه کارگران و سازمان بیمـه 
انـد  هاى اجتماعى و همچنین افرادى که بیمه اختیـارى بـوده  سازمان بیمه
از مزایاى مذکور در این قانون جزء سابقه آنان محسوب خواهد براى استفاده

:شد مشروط بر اینکه
ـدان    کارگاه یا مؤسسه.1 ـارگران و کارمن اى که بیمه شده در آن به کار اشتغال داشته اسـت ک

ـا    ـاه ی خود را نزد یکى از مؤسسات مذکور بیمه نموده باشد و اشتغال بیمه شده نیز در آن کارگ

.کارقانون41ماده:نکدستمزدحداقلتعییندرخصوص.1
ـانونى الیحـه موجـب به.2 ـانون اصـالح ق ـازمان تشـکیل ق ـاعى تـأمین س مصـوب اجتم

ـان کلیـه «:ازبودعبارتآنمتن.استگردیدهنسوخم13/4/1358 ـازمان کارکن ازس
خواهنددولترسمىمانندمستخدمینمزایاوحقوقبرعوارضومالیاتپرداختلحاظ

همانبااجتماعىتأمینسازمانتشکیلقانوناصالحقانونىالیحه5ماده2تبصره؛»بود
.استگردیدهمادهاینجایگزینسابقمتن

ـانى نیـروى تعـدیل نحـوه قانون:نک.3 ـانون ،27/10/66مصـوب انس مقـررات اصـالح ق
کشـورى خدماتمدیریتقانونآن،30/10/70اصالحیهو13/2/68مصوببازنشستگى

.8/7/86مصوب
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.اشدبمؤسسه مسلم
کمک مورد تقاضا در قانونى که حق بیمه به موجب آن پرداخت گردیده .2

.بینى شده باشدپیش
هـاى اجتمـاعى   میزان حق بیمه روسـتاییان مشـمول قـانون بیمـه    .117ماده

هاى قـانونى و منـابع مـالى تـأمین     روستاییان و ترتیب وصول آن و انواع کمک
اى خواهد بود که نامهیى به موجب آیینشدگان روستاهاى مربوط به بیمههزینه

هـاى مربـوط   به پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعى به تصـویب کمیسـیون  
هـاى  نامـه نامه مـذکور مقـررات و آیـین   تا زمان تصویب آیین. رسدمجلس می

1.هاى اجتماعى روستاییان به قوت خود باقى استموجود قانون بیمه

1339هاى اجتماعى مصوب این قانون، قانون بیمهاز تاریخ اجراى.118ماده
هاى بعضى از مستمرى بگیران هاى آن و قانون افزایش مستمرىو اصالحیه

هاى اجتماعى، قانون تأمین آموزش فرزندان کـارگران و  مشمول قانون بیمه
.سایر قوانینى که با این قانون مغایرت دارد ملغى است

و اموال و دارایى صندوق تأمین آموزش فرزندان کلیه تعهدات مالى ـ1تبصره 
.شودکارگر به سازمان منتقل مى

ـابع   ـ2تبصره  کارکنان صندوق تأمین آموزش فرزندان کارگر به سازمان منتقـل و ت
.مقررات و نظامات استخدامى سازمان خواهند بود

یـن  هاى اجتماعى کـه بـا ا  هاى اجرایى قانون سابق بیمهنامهآیینـ3تبصره 
هـاى اجرایـى   نامهقانون مغایرت نداشته باشد تا زمان تنظیم و تصویب آیین

.این قانون قابل اجرا است

مصـوب اصـالحى و4/11/1383مصوبعشایروروستاییانبیمهاجرایىنامهآیین: نک.1
تـأمین ورفاهجامعنظامساختارقانون3ماده»د«دبنو3ماده2تبصره؛12/4/1384

ـایگزین اجتماعىتأمینورفاهوزیرمادهایندر،27/3/1383مصوباجتماعى وزیـر ج
.استشده»مجلسین«جایگزین»مجلس«عبارتوشدهبهداشت
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اجتماعىقانون تأمین هاى نامهآیین
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1نامه بیمه و بازنشستگى کارکنان سازمانآیین.1

7/2/1347مصوب 

نامهمشمولین آیین:فصل اول
ردادى و روزمزد حکمى سازمان و همچنین افـراد  کارکنان ثابت، قرا.1ماده

هاى اجتماعى به ترتیب خانواده بالفاصل آنها به شرح مندرج در قانون بیمه
.هاى اجتماعى استفاده خواهند کردنامه از مزایاى بیمهمقرر در این آیین

افراد دیگرى که با استفاده از اعتبارات مربوطه در واحدهاى سـازمان  .تبصره
شوند و همچنین افراد خانواده بالفصل مشـمول مقـررات   ار گمارده مىبه ک

هاى اجتماعى بوده و از طریق شعبه نماینـدگى مربوطـه   عمومى قانون بیمه
.هاى قانون استفاده خواهند کردشدگان سازمان از کمکمانند سایر بیمه

شـوند  کارکنان دولت که به سازمان منتقل یـا مـأمور خـدمت مـى    .2ماده
شمول مقررات بیمه جزئى قرار خواهنـد گرفـت و خـود و افـراد خـانواده      م

نامه مقرر گردیـده اسـت   هاى درمانى که در این آیینبالفصل آنان از کمک
شـدگان مرحلـه اول   استفاده خواهند کرد و در سایر موارد نیز ماننـد بیمـه  

.درباره آنان عمل خواهد شد
نبـوده و حـق بیمـه از حقـوق یـا      نامـه افراد زیر مشمول این آیین.3ماده
:الزحمه آنها کسر نخواهد شدحق
کارمندان رسمى دولت یا سایر مؤسسات کـه خـدمت آنـان در سـازمان     ) الف
.دارندالعاده سازمانى دریافت میصورت انتقال یا مأموریت نبوده و فقط فوقبه
ن افرادى که به موجب قرارداد خارج از واحدهاى سازمان بـراى سـازما  ) ب

.نمایندخدمت مى
وکالى دعاوى سازمان) ج

حق بیمه:قسمت دوم
نامـه عبارتسـت از هیجـده    حق بیمه مشمولین ماده یک این آیـین .4ماده

درصد حقوق و مزایاى بیمه شده که پرداخت پنج درصد آن به عهده بیمـه  
باشد و توسط سازمان هنگام پرداخت حقوق کسـر خواهـد شـد و    شده مى

.به عهده سازمان خواهد بودسیزده درصد آن
نامه عبارتسـت از نـه درصـد    حق بیمه مشمولین ماده دو این آیین.5ماده

حقوق و مزایاى بیمه شده که پرداخت دو نیم درصد آن به عهده بیمه شده 
باشد و توسط سازمان هنگام پرداخت حقوق کسر خواهد شد و شـش و  مى

.نیم درصد بقیه به عهده سازمان خواهد بود

.28/12/1386مصوبسازماناستخدامیجدیدنامهآیینبعدبه64مواد: نک.1
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هایى که به هر عنـوان از طـرف   العادهحق بیمه به کلیه وجوه و فوق.6ماده
گیـرد بـه   شـود تعلـق مـى   سازمان به مشمولین ماده یک و دو پرداخت مى

:استثناى موارد زیر
پاداش.1
عیدى.2
العاده مأموریتالعاده انتقال و فوقهزینه سفر و فوق.3
حق التضمین و کسر صندوق.4
الدحق او.5
گرددنامه پرداخت مىهاى مقرر در این آیینوجوهى که بابت کمک.6
هزینه ایاب و ذهاب.7

کارکنان سازمان بر عنوان حق بیمه از حقوق و مزایاى وجوهى که به.7ماده
باشـد ولـو آنکـه بیمـه شـده از      شود قابل استرداد نمىطبق مقررات کسر مى

.هاى مقرر استفاده نکرده باشدکمک
ها و حـاملگى و  يهاى مربوط به حوادث و بیمارکمک:مت سومقس

وضع حمل و ازدواج
نامه و افراد خانواده بالفصل آنـان مخیـر   کارکنان مشمول این آیین.8ماده

هستند که در صورت ابتال به بیمارى و یا وقوع حادثه براى معالجه یکـى از  
.دو طریق درمانگاهى یا پزشک آزاد را انتخاب نمایند

شدگان در صورت انتخاب طریق درمانگاهى، استفاده کننده مانند سایر بیمه
توسط واحدهاى درمانى سازمان تحت درمان قرار خواهد گرفـت و در ایـن   

.هاى مربوط به عهده سازمان خواهد بودصورت کلیه هزینه
چنانچه استفاده کننده طریق پزشک آزاد را انتخاب نماید، موظف است بـه  

ها و مؤسسات درمانى منتخـب سـازمان مراجعـه و بـه     داروخانهپزشکان و
هاى در این صورت قسمتى از هزینه(هزینه شخصى تحت درمان قرار گیرد 

.)نامه به بیمه شده پرداخت خواهد شدترتیب مقرر در این آیینانجام شده به 
ـان واحـدهاى تهـران شـمیران و شـهررى و افـراد       .تبصره در حال حاضر کارکن

ـیم ایـن   . توانند از طریق پزشک آزاد استفاده نماینـد نواده بالفصل آنها مىخا تعم
ـایر  ـات و       طریق درباره کارکنان س ـا در نظـر گـرفتن امکان ـازمان ب واحـدهاى س

ـازمان    مقتضیات محلى منوط به پیشنهاد اداره کل فنى و تصویب مـدیرعامل س
.خواهد بود

یا مأموریت و همچنین افراد شدگان سازمان در هنگام مرخصى بیمه.9ماده
خانواده بالفصل آنان در صورتى که به شهرستانى که طریق پزشـک آزاد در  

توانند در مـدت اقامـت بـراى معالجـه     مسافرت نمایند، مىآنجا اجرا شده است 
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ـاب و طبـق مقـررات مربـوط      یکى از دو طریق درمانگاهى یا پزشک آزاد را انتخ
ـاط فـوق   در مورد . تحت درمان قرار گیرند الـذکر  بیمارانى که براى معالجه بـه نق

.شوند نیز به ترتیب فوق عمل خواهد شداعزام مى
ها، متخصصین رادیولوژى، ها، بیمارستانفهرست پزشکان، داروخانه.10ماده

ها و سایر مؤسسات درمانى مـورد احتیـاج طریـق پزشـک آزاد از     آزمایشگاه
بهـدارى تنظـیم و بـه تصـویب     طرف اداره کل فنى با همکـارى اداره کـل  

تجدیدنظر در فهرست مزبور نیز به همـین  . مدیرعامل سازمان خواهد رسید
.ترتیب انجام خواهد شد

گیرد هزینه معالجاتى که با استفاده از طریق پزشک آزاد صورت مى.11ماده
:به شرح زیر از طرف سازمان به بیمه شده پرداخت خواهد شد

2)الف
بهاى دارو3

2) ب
هاى تخت روز بیمارستان، اعمال جراحى، العالج پزشکان، هزینهحق3

اى هاى درمانى طبق تعرفهرادیولوژى، آزمایشگاه دندانپزشکى و سایر هزینه
.که به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید

نجام مأموریت یا استفاده از مرخصى به شدگانى که براى ادر مورد بیمه.12ماده
خارج از کشور عزیمت نموده و خود یا افراد خانواده آنها تحت درمان قرار گیرند 

در صـورتى کـه مـدارك    . باید مراتب را کتباً یا تلگرافى به سازمان اعالم نمایند
ر درمانى آنها به گواهى سفارت ایران رسیده مورد تأیید اداره کل فنى سازمان قرا
و گیرد هزینه درمان طبق تعرفه مذکور در ماده یازده قابل پرداخت خواهد بود

.حکم معذوریت طبق مقررات صادر خواهد شد
شدگانى که طبق مقررات تحت درمان قرار گرفته و معذوریت بیمه.13ماده

داشته باشند در دوازده ماه متوالى فقط مدت شش ماه تمام حقوق و مزایاى 
عنوان حقوق ایام معذوریت دریافـت خواهنـد نمـود و در    بهمستمر خود را

صورتى که مدت معذوریت از شش ماه تجاوز نماید غرامـت دسـتمزد ایـام    
بیمارى بر حسب مورد طبق مـاده چهـل و هفـت یـا مـاده پنجـاه و پـنج        

.هاى اجتماعى محاسبه و پرداخت خواهد شدبیمه
مزد موکول به رعایت مقررات پرداخت حقوق معذوریت یا غرامت دست.1تبصره 

نامه و تجویز استراحت توسط پزشک معالج و تأیید آن توسط اداره کل این آیین
ها و صدور حکم معـذوریت  فنى سازمان در مرکز یا واحد مربوطه در شهرستان

.خواهد بود
کارکنان مسلول از ماه هفتم به بعد حقـوق ایـام معـذوریت دریافـت     .2تبصره 
.نمودخواهند

کارکنان سازمان در صورتى که حائز شرایط مقرر در ماده چهـل و  .14ماده
تواننـد  اجتماعى باشند مـى هاى پنج تبصره یک ماده پنجاه و یک قانون بیمه
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ـایل مخصـوص طبـى    از شدگان سازمانمانند سایر بیمه اعضاى مصنوعى و وس
.استفاده نمایند) پروتز(

ى پرداخت نود روز حق بیمه ظرف شـش  کارکنان زن که حداقل دارا.15ماده
ماه قبل از وضع حمل باشند مجموعاً و حداکثر دوازده هفته قبل و بعد از وضع 
حمل حق استراحت و استفاده از کمک حاملگى را خواهند داشت و چنانچه بنا 
به تجویز پزشک معالج و تأیید پزشک معتمد سازمان بـه اسـتراحت بیشـترى    

هاى اجتمـاعى بـا   بیمه بیمارى مقرر در قانون بیمهاحتیاج باشد طبق مقررات
.آنان رفتار خواهد شد

نامه طبق شرایطى که در ماده پنجـاه و هشـت   مشمولین این آیین.16ماده
نامه مربوط مقرر شده است از کمک وضـع  هاى اجتماعى و آیینقانون بیمه

.حمل و لباس نوزاد استفاده خواهند نمود
م معاینات و دوران باردارى چنانچه زن باردار به پزشک در مورد انجا.تبصره

متخصص منتخب سازمان مراجعه نماید، گواهى پزشـک مـذکور معتبـر و    
.مالك عمل خواهد بود

ازکارافتادگى و بازنشستگى و فوت:قسمت چهارم
نامـه عینـاً بـه ترتیبـى کـه در مـورد سـایر        مشـمولین ایـن آیـین   .18ماده
63و 62و 61و 60و 59مزایاى مندرج در مواد شدگان مقرر ست از بیمه

.مند خواهند شدهاى اجتماعى بهرهقانون بیمه64و 
وپنج نامه طبق مواد شصتبازنشستگى مشمولین ماده یک این آیین.19ماده

توانـد  هاى اجتماعى خواهـد بـود و سـازمان مـى    وشش قانون بیمهشصتـ
شسـتگى رسـیده و داراى ده سـال    شدگان را که به سـن بازن هریک از بیمه

سابقه پرداخت حق بیمه نیز باشد با پرداخت مقررى کـه از نصـف حقـوق    
.متوسط آنان کمتر نباشد بازنشسته نماید

نامه بازماندگان آنها به در صورت فوت هر یک از مشمولین این آیین.20ماده
عى هاى اجتمـا ترتیبى که در مواد شصت و هشت و شصت و نه قانون بیمه

.مند خواهد شدمقرر است از مستمرى بازماندگان بهره
نامـه هزینـه کفـن و    در صورت فوت هر یک از مشمولین این آیین.21ماده

نامـه  هـاى اجتمـاعى و آیـین   دفن به ترتیبى که در ماده هفتاد قانون بیمـه 
.مربوط به آن ذکر شده پرداخت خواهد شد

مقررات مختلفه:قسمت پنجم
شـود  طریق پزشک آزاد اجرا مـى از هایى که هران و شهرستاندر ت.22ماده

براى هر یک از کارکنان دفترچه بیمه مخصوص صادر خواهد شد که مالك 
هـاى  شناسایى بیمه شده و افراد خانواده بالفصل آنان و حـاوى سـر نسـخه   
.دارویى بوده و به منزله پرونده درمانى مورد استفاده قرار خواهد گرفت
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شود براى کارکنان هایى که طریق پزشک آزاد اجرا نمىشهرستاندر.تبصره
.هاى صادر خواهد شدشدگان کارت شناسایى بیمهسازمان مانند سایر بیمه

نامـه در سـازمان اسـتخدام    کارکنانى که تا تاریخ تصویب این آیین.23ماده
اند مدت خـدمت  شده و مشمول مقررات بازنشستگى کارکنان سازمان بوده

هاى اجتماعى کـارگران،  هاى اجتماعى و سازمان بیمهان در سازمان بیمهآن
هـاى  صندوق تعاون و بیمه کارگران، شرکت سهامى بیمه ایـران و دسـتگاه  

نامـه جـزو   دولتى و یا وابسته به دولت استفاده از مزایاى مقرر در این آیـین 
:شود مشروط بر آنکهسابقه پرداخت حق بیمه آنان منظور مى

.قبل از استخدام در سازمان بازنشسته نبوده باشند.1
درصـد حقـوق و مزایـاى    5/2حق بیمه سهم بیمـه شـده را بـه میـزان     .2

.دریافتى ظرف تمام مدت خدمت در مؤسسات مذکور پرداخت نموده باشند
ـاى     از شرکت بیمه ایران و یا دستگاه.3 ـا بـر تقاض هاى دولتى یا وابسته به دولـت بن

.یا صندوق تعاون منتقل گردیده باشندسازمان و 
توانند حق بیمـه سـنوات خـدمت خـود را در     مشمول این ماده مى.تبصره

الذکر حداکثر در سى و شش قسط ماهانه به سازمان پرداخت مؤسسات فوق
.نمایند

هاى اجتماعى به جز در مـوارد مصـرح در   سایر مقررات قانون بیمه.24ماده
.باشدکارکنان سازمان الزم االجرا مىنامه در مورد این آیین

نامـه کلیـه مقـررات مربـوط بـه بیمـه       از تاریخ اجراى ایـن آیـین  .25ماده
.نامه باشد، ملغى استبازنشستگى کارکنان سازمان که مغایر با این آیین

باشـد  نامه که مشتمل بر بیست و پنج مـاده و هشـت تبصـره مـى    این آیین
7/2/1347هاى اجتماعى در جلسه مـورخ  مهباستناد تبصره نوزده قانون بی

هاى اجتماعى به تصویب رسید کـه از تـاریخ اول   عالى سازمان بیمهشوراى
.به موقع اجرا گذارده شود1347خرداد ماه 

هاى اجتماعىنامه امور مالى سازمان بیمهآیین.2
27/6/1347مصوب 

کلیات:فصل اول
هاى سازمان وسیله اداره کـل  یه حسابعملیات مالى و نگاهدارى کل.1ماده

نامـه یـا   امور مالى و حسابدارى واحدها طبق مقررات مندرج در ایـن آیـین  
.گیردگردد انجام مىعامل صادر مىکه از طرف مدیرییهادستورالعمل

عامل سازمان در حدود قانون و مقررات و بودجه مصوب تصمیمات مدیر.2ماده
وسیله اداره کل د را اتخاذ نموده و این تصمیمات را بهالزم در مورد هزینه و درآم

مسـؤولیت صـحت اجـراى    . نمایدامور مالى به کلیه واحدهاى سازمان ابالغ می
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تصمیمات مذکور در سازمان مرکزى با مدیر مالى و در واحدها با رئیس و رئیس 
. باشدحسابدارى مى

ه در سـازمان  هـاى انجـام شـد   مدیر مالى در مورد صحت پرداخـت .3ماده
عامـل سـازمان   مرکزى و مطابقت آن بـا مقـررات مربـوط در مقابـل مـدیر     

. مسؤولیت مستقیم دارد
هاى واحدها نیز همین مسؤولیت را در مقابل مدیر مـالى  رؤساى حسابداري

. باشندسازمان دارا مى
کلیه عملیات مربوط به درآمد و هزینه با صدور سـند انجـام خواهـد    .4ماده

عامل و مدیر مالى یـا نماینـدگان آنـان قابـل     زینه به امضاء مدیرشد سند ه
باشد در واحدها امضاء اسناد مذکور بـا رئـیس واحـد و رئـیس     پرداخت مى

حسابدارى یا نمایندگان آنان که به تأییـد سـازمان مرکـزى رسـیده باشـد      
. خواهد بود

را تعیـین  عامل، صاحبان امضاءهاى مجاز اسناد درآمد و هزینه مدیر.5ماده
در مورد رؤساى حسابدارى واحدهاى سـازمان یـا نماینـدگان    . خواهد نمود

. آنان این افراد بنا به پیشنهاد مدیر مالى تعیین خواهند شد
ها و یا نمایندگان آنان به هیچ وجه مجاز مدیر مالى یا رؤساى حسابداري.6ماده

ناد پرداخت هزینـه را  عامل سازمان یا رؤساى واحدها اسنیستند که به نام مدیر
. امضاء نمایند

مدیر مالى یگانه مقامى است که در سازمان مرکزى مسؤولیت ثبت و .7ماده
. نگهدارى حساب درآمد و هزینه و دارائى و بدهى سازمان را بـه عهـده دارد  

. باشدها مىدر واحدها مسؤولیت مذکور به عهده رؤساى حسابدارى
ازمان متناسب با بودجه آن واحـد بنـا بـه    تنخواهگردان واحدهاى س.8ماده

. عامل تعیین خواهد شدپیشنهاد مدیر مالى و تصویب مدیر
ها مجازند به مسؤولیت خـود اجـازه   مدیر مالى یا رؤساى حسابداري.9ماده

هاى نقدى حداکثر تا میـزان  دهند که متصدیان مربوطه به منظور پرداخت
صاحبان امضـاءهاى مجـاز   .مایندگردان نقدى از موجودى برداشت نتنخواه

بایست جزو گروه مذکور باشند مگر اسناد پرداخت و هزینه به هیچ وجه نمى
اینکه طبق احکام صادره شخصاً مسؤولیت پرداخت واحد مربوطه را به عهده 

. داشته باشند
داران، داران، صـندوق هـا، تحویـل  مدیر مـالى، رؤسـاى حسـابداري   .10ماده

ور کلى کسانى که موجودى نقدى در اختیار دارند قبل از کارپردازان و به ط
شروع به کار موظفند به سازمان تضمین بسپارند این تضمین ممکن اسـت  

نوع و مبلغ تضمین مـدیر مـالى بـه    .نقدى، بانکى، ملکى و یا شخصى باشد
عامل و نوع و مبلغ تضمین سایرین بنا به پیشنهاد مدیر مالى و مدیرتشخیص 

. نامه مزایا خواهد بودعامل و در حدود آیینتصویب مدیر
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باشند تغییـر  هرگاه به عللى کارمندانى که ملزم به سپردن ضمانت مى.11ماده
سمت یافته یا از کار برکنار یا مستعفى گردند ضمانت آنان با نظر موافق مـدیر  

در هر صورت . گرددعامل مسترد مىمالى و اداره حقوقى سازمان از طرف مدیر
در . ه مدت سه ماه از تاریخ قطع کار، ضمانت در اختیار سـازمان خواهـد بـود   ب

مورد مدیر مالى نظر موافق هیئت مدیره سازمان به منظـور اسـترداد تضـمین    
ضروریست ولى در هر صورت تضمین به مدت یک سال از تاریخ قطـع کـار در   

طـى مـدت   استرداد تضمین مسؤولیت ذینفع را در . اختیار سازمان خواهد بود
تصدى به کار از میان نخواهد برد و هر گاه تخلفى کشف گردد سـازمان طبـق   

. قانون و مقررات متخلف را تعقیب خواهد نمود
مقررات مربوط به هزینه:فصل دوم

عامل سازمان یا نمایندگان او و رؤساى واحدها و یا افرادى فقط مدیر.12ماده
ق امضاء دارند مجازند که دسـتور  که با تأییدسازمان مرکزى از طرف آنان ح

.پرداخت اسناد مربوط به هزینه را صادر نمایند
ـات   سند هزینه شامل مشخصات هویت گیرنـده وجـه و   .13ماده نیـز اطالع

ضـمناً کلیـه مـدارك مثبتـه     . ضرورى براى ثبت به حساب مربوط خواهد بود
.بایست به پیوست سند هزینه باشدمى

ها یا نمایندگان آنـان موظفنـد کـه    حسابداريمدیر مالى و رؤساى.14ماده
. قبل از پرداخت در موارد ذیل دقت نمایند

. صحت امضاء سند)الف
. وجود و صحت اوراق و مدارك ضمیمه)ب
. صحت محاسبه سند هزینه و مقایسه آن با مدارك پیوست)ج
. بایست پرداخت شوداى که مىوجود اعتبار براى هزینه)د

الذکر سند هزینه امضـاء خواهـد شـد چنانچـه     از بررسى فوقپس .15ماده
ضمن بررسى اختالف نظر پیش آید مدیر مالى موظف است مراتب را کتبـاً  

عامل سازمان در صورتى که صالح مدیر. عامل سازمان برساندبه اطالع مدیر
مدیر مالى دسـتور مـذکور را   . بداند کتباً دستور پرداخت صادر خواهد نمود

. ند پرداخت خواهد کردضمیمه س
چنانچه در امـور پرداخـت واحـدها نیـز اخـتالف نظـر پـیش آیـد رئـیس          
حسابدارى مراتب را کتباً به اطالع رئیس واحد مربوطه خواهد رسانید ضمناً 
پس از پرداخت طبق دستور صریح رئیس واحد، رئـیس حسـابدارى واحـد    

. گزارشى براى مدیر مالى سازمان ارسال خواهد داشت
یر مالى ضمن بررسى گزارش رئـیس حسـابدارى و اظهـارنظر مراتـب را     مد

. عامل گزارش خواهد نمودجهت صدور دستور الزم به مدیر
کلیه اسناد هزینه و نیز اوراق پیوست بدان با ذکـر تـاریخ پرداخـت    .16ماده

. تنظیم خواهند شد
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اثـر انگشـت   هاى نقدى با احراز هویت گیرنده و اخذ امضاء یا هزینه.17ماده
. گیرنده وجه پرداخت خواهد شد

صـادر  هـا که براى پرداخـت هزینـه  ییهادر سازمان مرکزى چک.18ماده
عامل یا افرادى که از طرف او تعیین خواهنـد شـد و   شود به امضاء مدیرمى

هـا بـه امضـاء    در واحدها این گونه چـک . همچنین مدیر مالى خواهد رسید
د مربوطه و یا نمایندگان آنان که مورد تأییـد  رئیس و رئیس حسابدارى واح

. سازمان مرکزى قرار گرفته باشند خواهد رسید
مقررات مختلف:فصل سوم

هاى بانکى الزم براى واحدهاى سازمان بنا به پیشنهاد مدیر حساب.19ماده
. عامل افتتاح خواهد شدمالى و تصویب مدیر

رآمـدهاى سـازمان بـه حسـاب     درآمد حاصله از حق بیمه و سایر د.20ماده
شود و در مواقع معین تحت شرایطى که به دستور بانکى مخصوص واریز مى

عامل سازمان تعیین خواهد شد به حساب مخصوصى در مرکز منتقـل  مدیر
باشند کـه از وجـوه   واحدهاى تابعه سازمان به هیچ وجه مجاز نمى. شودمى

. مذکور به هیچ عنوان برداشت نمایند
ـارات و  گرفتن وجه نقد یا چک در وجه حامل بابـت حـق بیمـه   .تبصره و خس

.جرائم قانونى و یا مطالبات دیگر سازمان ممنوع است
هـا در واحـدها   مدیر مالى در سازمان مرکزى و رؤساى حسـابداري .21ماده

هاى مالى و موجودى صندوق یا بانک مسؤول صحت و سقم اسناد و حساب
. باشندگذارى و ثبت آن در دفاتر مىرمایهو نیز حساب سپرده ثابت و س

اسناد درآمد و هزینه به نسبت تقدم و تأخر در طى سال در دفـاتر  .22ماده
هاى مذکور حسابدارى ثبت و شماره گذارى خواهند شد و به نسبت شماره

مـدیر مـالى و   . شـوند بندى شده و براى مدت پنج سـال بایگـانى مـى   طبقه
. باشندل نگهدارى اسناد مورد بحث مىها مسؤورؤساى حسابداري

سال مالى سازمان از فروردین ماه هر سال شروع و در آخـرین روز  .23ماده
.پذیرداسفند ماه همان سال پایان مى

ـاس درآمـدهاى     .24ماده ـال بـر اس حساب درآمد و هزینه سازمان در پایان هر س
. هاى پرداختى تنظیم خواهد شدوصولى و هزینه

هنگام تنظیم بیالن ساالنه بنا به تشخیص هیئت مدیره سازمان تا .25ماده
) در مورد بـدهى غیـر حـق بیمـه و خسـارت     (کل بدهکاران % 10حداکثر 

عنـوان مطالبـات مشـکوك الوصـول ذخیـره شـده و بـه منظـور تـأمین          به
. هاى الوصول مورد استفاده قرار خواهد گرفتبدهى
ه و دالیـل کـافى طلـب سـازمان از     چنانچه با رعایت مقررات جاری.26ماده

غیر قابل وصول تشخیص داده شود این ) اعم از حقیقى یا حقوقى(اشخاص 
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برگشـت ایـن قبیـل    . هـاى مربـوط برگشـت شـود    مبالغ بایستى از حساب
. مطالبات به ترتیب زیر عملى خواهد بود

.عامل سازمانتا مبلغ پنجاه هزار ریال بدهى بنا به دستور مدیر)الف
ز پنجاه هزار و یک ریال بدهى تا مبلغ دویست هزار ریال بنا به تصویب ا)ب

. هیئت مدیره سازمان
بیش از دویست هزار ریال بدهى بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و تصـویب  )ج

. شوراى عالى سازمان
توانند اختیارات خود را در مـورد مـاده   عامل و هیئت مدیره مىمدیر.تبصره

. ى با اختیار تام تفویض نمایندیهابه کمیسیونفوق جزئاً یا کالً
شود و اداره مى) دوبل(حسابدارى سازمان بر اساس دفتردارى مترادف .27ماده

به طریقى که حداقل یک مرتبـه  . ها همه روز در دفاتر ثبت خواهند شدحساب
.اى استخراج کردها موازنهدر آخر هر ماه بتوان از کلیه حساب

وسیله مدیر مالى تنظـیم  رآمد و هزینه و بیالن سالیانه بهحساب د.28ماده
. عامل سازمان گزارش خواهد شدشده و نتیجه به مدیر

نامـه پـس از   آیـین 28هاى سالیانه و بیالن مندرج در ماده حساب.29ماده
تصویب هیئت مدیره جهت اظهارنظر هیئت نظارت و سپس براى تصـویب  

. ددگرشوراى عالى سازمان ارسال مى
روش و سیستم حسابدارى سازمان بنا به پیشنهاد هیئت مـدیره و  .30ماده

.تصویب شوراى عالى به مرحله اجرا گذارده خواهد شد
روش سیستم مالى بـه نحـوى خواهـد بودکـه بتوانـداطالعات زیـررا       .31ماده

. دراختیار بگذارد
.هاى سازمانمبلغ درآمدها و هزینه)الف
. هاگذاريسرمایهها ومبلغ سپرده)ب
. مبلغ درآمد و هزینه دارائى و بدهى سازمان)ج
. حساب اموال و اثاثیه سازمان)د

. در روش و سیستم پیشنهادى موارد زیر بایستى در نظر گرفته شود.32ماده
. هابندى حسابطبقه.1
.هاى مختلفنحوه عملکرد حساب.2
مـه پایـان سـال و سـایر مـوارد      مدل صورتحساب درآمد و هزینه و ترازنا.3

.مربوط به روش مالى
کـردن روش  هـاى ضـرورى بـه منظـور عملـى      کلیه دستورالعمل.33ماده

عامل سازمان و تصـویب  مدیرها به پیشنهاد حسابدارى و نحوه نگهدارى حساب
.گرددهیئت مدیره تهیه و تنظیم مى

:باشدزیر مىشامل موارد33هاى مندرج در ماده دستورالعمل.34ماده
. هاى سازماننحوه پرداخت هزینه.1
. هاى سازماندفاتر مورد لزوم و فرم آنها براى نگهدارى حساب.2
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. هاى سازمانلیست سرفصل حساب.3
. نحوه ثبت دفاتر دریافت و پرداخت.4
. نحوه ثبت دفاتر در حسابدارى عمومى.5
.هاى مورد لزومهاى ماهیانه و فرمنحوه تنظیم صورتحساب.6
. نحوه محاسبه هزینه استهالك اموال منقول و غیرمنقول و دفاتر مربوطه.7
وسـیله  هاى سازمان وطرق نگهـدارى آنهـا بـه   اجراى مکانیزه کردن حساب.8

هاى مربوطه به منظـور اطمینـان ازصـحت    نامهماشین و تدوین مقررات وآیین
.مکانوگرافىگیرى ونتیجه

34هـاى اجتمـاعى در   قانون سازمان بیمه39در اجراى ماده نامه این آیین
به تصویب رسـید و از تـاریخ   27/6/1347تبصره در جلسه مورخ 2ماده و 

. باشدقابل اجرا مى1/8/1347

شوراى عـالى  27/6/1347مصوب جلسه مورخ نامه معامالت آیین.3
بـه شـماره   تأمین اجتماعى با اصالحات به عمل آمده به موجب مصوبات 

ت / 121236و 27/12/1371مـورخ  55131و 5/11/1362مورخ 62870
25/2/1376مورخ 201/54421/17056و 21/12/1375مورخ/ ه17506

ضمیمه 1نامه معامالتآییناساسنامه 3وزیران موضوع ماده هیئت محترم
مالىنامه امورآیین

کلیات
ع مقـررات و ضـوابطى اسـت کـه     نامـه وضـ  هدف از تدوین این آیین.1ماده

موجب تسهیل و بهبود معامالت سازمان گـردد بـه نحـوى کـه خـدمات و      
ترین قیمت کاالهاى مورد نیاز سازمان با صرف حداقل وقت و هزینه به عادله

و با توجه به استانداردها و معیارهاى موضوعه تهیـه و در اختیـار واحـدهاى    
. سازمان قرار گیرد

ـین منظور از م.2ماده ـا خـدمات و      عامالت مذکور در این آی ـا و ی نامـه خریـد کااله
. باشدفروش اموال فرسوده و یا زائد بر احتیاج سازمان مى

مقصود از خدمات هر گونه فعالیتى است که به دستور مراجع مسؤول .تبصره

دردولـت کارمنـدان ومجلـس نماینـدگان ووزراءمداخلـه منـع قانونىالیحه:نکنیز.1
ـامالت تضـمین نامـه آیـین ،22/10/1337مصـوب دولتىمعامالت مصـوب دولتـى مع

قانون،15/9/1367مصوبواختالسارتشاءمرتکبینمجازاتتشدیدقانون،4/8/1382
تبانىمجازاتقانون،27/4/1372مصوبخارجىمعامالتدرپورسانتاخذممنوعیت

ـات برگزارىقانون،19/3/1348مصوبدولتىمعامالتدر 25/1/1383مصـوب  مناقص
ـارات بـه مربوطمعامالتىومالىنامهآیین ـارى اعتب ـات ج ـاى ومؤسس عمـومى نهاده

,30/10/1380مصوبغیردولتى
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مانند نگهدارى و تعمیـرات  (شود و یا طبق قراردادى براى سازمان انجام مى
ـ حمل و نقل و انجام کارهاى ساختمانى و اشیاء و اموا ل منقول و غیرمنقول 

نامه اسـتخدامى تأسیسات و غیره به استثناى خرید خدماتى که طبق آیین
).آیدعمل میه ب

معامالت غیرساختمانى: قسمت اول
معامالت غیرساختمانى سازمان تأمین اجتماعى به چهار طریق زیـر  .3ماده

:گرددانجام مى
. عالم بهاى شفاهىاست)الف
.استعالم بهاى کتبى)ب
. مناقصه)ج
. مزایده)د

خرید:فصل اول
:به شرح زیر است3حد نصاب هر یک از طرق مذکور در ماده .4ماده
چنانچه بهاى کاال یا خدمت تا سه میلیون ریال باشد معامله از طریـق  )الف

. استعالم بهاى شفاهى بعمل خواهد آمد
از سه میلیون ریال تـا شصـت میلیـون ریـال از طریـق      معامالت بیش)ب

. آیداستعالم بهاى کتبى بعمل می
معامالت بیش از شصت میلیون ریال بایستى از طریـق انجـام مناقصـه    )ج

. بعمل آید
تواند عنداالقتضاء اجازه دهد کـه معـامالت بـیش از    هیئت مدیره مىـ1تبصره 

ون ریال نیز از طریق اسـتعالم بهـاى   شصت میلیون ریال تا یکصد و پنجاه میلی
. کتبى انجام شود

حدود اختیارات مسؤولین واحدهاى اجرایى براى انجام معامالت از ـ2تبصره 
طریق استعالم شفاهى و استعالم کتبى به موجب دستورالعملى خواهد بود 

. شودعامل سازمان ابالغ مىکه توسط مدیر
نامـه  رات انجام معاملـه در ایـن آیـین   نصاب معامالت و حدود اختیاـ3تبصره 

ها به پیشنهاد هیئت مدیره حداقل هر سه سال یک بار با توجه به افزایش قیمت
. و تصویب وزراى عضو شوراى عالى تأمین اجتماعى تعدیل خواهد شد

نامه داخلى هیئـت دولـت   آیین19مصوبات شورا در این خصوص با رعایت ماده 
. باشدابل صدور مىپس از تأیید رئیس جمهور ق

که 4از ماده » الف«در مورد معامالت تا سه میلیون ریال موضوع بند .5ماده
) کارپرداز(معامله از طریق استعالم شفاهى انجام خواهد گرفت مأمور خرید 

مکلف است پس از تحقیق کامل از قیمت جنس یا اجرت خدمت معامله را 
و ذیل سند خرید را با قید اینکه با رعایت صرفه و صالح سازمان انجام داده

. معامله به حداقل بهاى ممکنه انجام گرفته گواهى و امضاء نماید
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در مورد معامالت بیش از سه میلیون ریـال تـا شصـت میلیـون ریـال      .6ماده
مــأمور خریــد بایــد از فروشــندگان کــاال یــا  ) 4از مــاده » ب«موضــوع بنــد (

هـاى  ر از سـه نفـر نباشـد روى ورقـه    دهندگان خدماتى که عده آنها کمتانجام
بدیهى است باید کلیه . استعالم کتبى بعمل آورد) طبق فرم مشخصى(جداگانه 

مشخصات جنس یا خدمت مورد نیاز اعم از موضوع و نوع کاال یا کاال، مـدت و  
.غیره و همچنین نشانى کامل فروشنده را در برگ استعالم درج نماید

ده کار بایـد حـداقل قیمـت را در بـرگ اسـتعالم      دهنفروشنده کاال یا انجام
ــاریخ امضــاء کنــد  ــا قیــد ت ــا  . نوشــته و ب چنانچــه فروشــندگان جــنس ی

االجلى براى قیمت پیشنهادى قائل شده باشند دهندگان خدمت ضربانجام
کند که از تـأخیر اجـراى امـر خسـارتى متوجـه      کارپرداز باید طورى اقدام

دهنده خـدمت کمتـر از   شنده یا انجامسازمان نشود و همچنین چنانچه فرو
. سه نفر باشد باید مراتب در فرم استعالم قید گردد

1:مناقصه بر دو نوع است.7ماده

مناقصه عادى که باید از طریق انتشار آگهى تا دو برابر نوبت بر حسـب  )الف
حداکثر در روزنامه کثیراالنتشار طبق اهمیت معامله در روزنامه رسمى کشور و 

.نامه بعمل آیدد این آیینمفا
بـر  (عامـل یـا هیئـت مـدیره     مناقصه محدود در مواردى است که مدیر)ب

یا نمایندگان مجاز ایشان بنا به گزارش مسؤولین امر تشخیص ) حسب مورد
دهندگان خدمات مـورد نیـاز بـه عـده     دهند که فروشندگان کاال و یا انجام

توان از انتشار آگهى صرفنظر شوند که در این صورت مىمعینى محدود مى
نموده و شرایط مناقصه را براى همان عـده محـدود ارسـال و آنهـا را بـراى      

. شرکت در مناقصه دعوت نمود
باید نکات زیر ملحوظ 8ماده » الف«در آگهى مناقصه با توجه به بند .8ماده
. شود
د مدت و محل تحویـل آن دقیقـاً بایـ   ،مقدار و نوع جنس،نوع خدمت)الف

مشخص شود و در مواردى که معامله طبق نمونه با مشخصات معینى انجام 
شود باید در آگهى صریحاً قید گردد که معامله طبـق نمونـه ممهـور بـا     مى

. صورت مشخصات موجود در سازمان انجام خواهد شد
مدت قبول پیشنهادها در آگهى قید گردد این مـدت حـداقل بایسـتى    )ب

روز براى خریدهاى خـارجى یـک مـاه از تـاریخ     براى خریدهاى داخلى ده
. انتشار آگهى باشد

ـابتى سـت افرایندىمناقصه«:25/1/1383مناقصاتبرگزارىقانون2مادهالفبند.1 رق
بهمعاملهموضوعتعهداتآندرکه)مناقصهاسنادطبق(نظرموردکیفیتتأمینبراى

».شودمىواگذارباشدکردهپیشنهادرامتناسبقیمتکمترینکهگرىمناقصه
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دهنده از معامله به سود اى که در صورت استنکاف پیشنهادمبلغ سپرده)پ
سازمان ضبط خواهد شد باید معین شود این سپرده بایـد در حـدود دو تـا    

صورت واریز وجه پنج درصد تقریبى برآورد قیمت جنس یا اجرت خدمت به
به حساب بانکى تعیین شده به وسیله سازمان یا ضمانت نامه بـانکى یـا   نقد 

. اوراق خزانه یا اوراق قرضه دولتى باشد
درآگهى باید قید شود که سازمان در قبول یا رد یک یـا تمـام پیشـنهادها    )ت

. مختار است
در آگهى باید قید شود که بـه پیشـنهادهاى مشـروط و مـبهم و فاقـد      )ث

ادهایى که بعد از مدت مقرر در آگهى برسد مطلقاً ترتیب اثر سپرده و پیشنه
. داده نخواهد شد

در صورت موافقت با پیش پرداخت قبل از تحویـل جـنس و یـا انجـام     )ج
بدیهى است . خدمت باید میزان تقریبى و نحوه پرداخت و واریز آن ذکر شود

ـادل مب پرداخت مذکور موکول به اخذ  لـغ پـیش   ضمانتنامه بانکى حداقل مع
.پرداخت خواهد بود

کل مبلغ معامله است %) 10(میزان سپرده حسن انجام کار که ده درصد )چ
باید در آگهى قید شود این سپرده قبل از انعقاد قرارداد یـا در طـول مـدت    

صورت وجه نقد یا ضمانتنامه بانکى، اوراق خزانه یا تضمین دیگرى قرارداد به
در . شـود ن کـاال و خـدمات دریافـت مـى    به تشخیص سازمان از فروشندگا

صورتى که تحویل کاال یا انجام خدمت به موجب قـرارداد در طـول مـدت    
گردد مبالغى که عالوه بر سـپرده فـوق بایـد بـه تـدریج از      معینى انجام مى

مطالبات پیمانکار در اقساط معینى کسر شود و همچنین ترتیب اسـترداد و  
. رده در آگهى مناقصه قید شودیا ضبط تمام و یا قسمتى از آن سپ

نکات دیگر از قبیل حداکثر مدت بررسى پیشنهادات ـ میزان مالیـات و   )ح
روز و ساعت قبول پیشنهادات ـ  ـ هاى ثبتى  عوارض متعلقه به معامله هزینه

دهندگان در جلسه و غیره نیز بر حسب موارد مختلف اجازه حضور پیشنهاد
. قید گردد

حتیـاج بـه انعقـاد قـرارداد باشـد بایـد طـرح قـرارداد و         در مواردى که ا)خ
. مشخصات به انضمام شرایط شرکت در مناقصه به داوطلبان تسلیم گردد

در صورتى که شرایط شرکت در مناقصه مفصل باشد و درج آن در آگهى )د
موجب هزینه زیاد گردد باید در آگهى مناقصه قید شود که شرایط مناقصـه  

دهنـدگان بایـد یـک نسـخه از     پیشـنهاد . موجود استوطه در دفتر اداره مرب
.شرایط معامله را دریافت و امضاء نموده به پیشنهاد خود ضمیمه نمایند

% 10تواند عنداللزوم تا در آگهى مناقصه باید قید شود که سازمان مى.9ماده
. از مقدار جنس یا کار مورد معامله را کسر و یا به آن اضافه نماید
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در صورتى که (در آگهى مناقصه تصریح شود که هزینه ثبت قرارداد .10ماده
و پرداخت هر نوع مالیات ) ثبت قرارداد در دفاتر اسناد رسمى ضرورى باشد

. و هر گونه عوارض و هزینه درج آگهى به عهده برنده مناقصه خواهد بود
براى بررسى و اظهـارنظر در مـورد پیشـنهادات واصـله کمیسـیون      .11ماده

:اقصه در تهران از افراد زیرمن
. خواهد داشتعامل که سمت ریاست کمیسیون رانماینده مدیر.1
.مدیر حسابرسى یا نماینده او.2
. مدیر تدارکات یا نماینده او.3
. مدیر مالى.4
. مدیر حقوقى.5

ها و واحدهاى مسـتقل بـا شـرکت رئـیس شـعبه ـ رئـیس        و در شهرستان
. مسؤول تدارکات شعبه تشکیل خواهد شدحسابدارى ـ متصدى یا

تواند افراد خبره دیگرى را نیز بـه جلسـه   عنداالقتضاء کمیسیون مى.تبصره
. دعوت نماید و نظرات این افراد جنبه مشورتى خواهد داشت

تصمیمات کمیسیون مناقصه با اکثریت آراء معتبر خواهـد بـود در   .12ماده
خود را با ذکر دلیل در ذیـل  ند باید نظر اى در اقلیت واقع شوصورتى که عده

.صورت مجلس نوشته و امضاء نمایند
اظهارنظر کمیسیون در مورد معامالت تا پانصد میلیون ریال پـس از تأییـد   

. عامل و بیش از آن پس از تصویب هیئت مدیره قابل اجراء خواهد بودمدیر
را به کمیسیونى تحت تواند اختیار خود در این ماده عامل مىمدیرـ1تبصره 

.عنوان کمیسیون معامالت در مرکز با ترکیب زیر تفویض نماید
عامـل  عامل در امور ادارى و مالى یا نماینده وى با تأیید مـدیر معاون مدیرـ

. که ریاست کمیسیون را به عهده خواهد داشت
. مدیر کل خدمات عمومى و رفاه و در غیاب وى معاون اوـ
عامل و تأیید هیئت کنان عالى رتبه سازمان به پیشنهاد مدیرسه نفر از کارـ

این افراد باید واجد صالحیت و . شوندمدیره که براى مدت سه سال انتخاب مى
. هاى مالى، بازرگانى، حقوقى و فنى باشنداطالعات کافى در رشتهداراى 

. نماینده واحد ذیربط بر حسب مورد یا موارد مطروحه در کمیسیونـ
شرح . رأى موافق معتبر خواهد بود) 4(تصمیمات کمیسیون با حداقل ـ

بر طبق ضوابطى کـه بـه تصـویب    وظایف و نحوه تشکیل جلسات کمیسیون 
.رسد، خواهد بودهیئت مدیره می

عامـل و  ها یا واحدهاى مستقل به پیشنهاد مـدیر در هر یک از استانـ2تبصره 
ن معامالت با ترکیب مدیر کل استان یا توان کمیسیوتصویب هیئت مدیره مى

، رئیس امور مالى استان یا واحد مستقل و سه )رئیس کمیسیون(واحد مستقل 
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سقف انجـام  . عامل و تأیید هیئت مدیره، تعیین نمودنفر دیگر به پیشنهاد مدیر
ها حداکثر تا مبلغ پانصد میلیـون ریـال بنـا بـه     معامالت توسط این کمیسیون

تشخیص واحد و . عامل و تصویب هیئت مدیره تعیین خواهد شدپیشنهاد مدیر
.باشدنامه با هیئت مدیره مىواحدهاى مستقل مذکور در این آیین

کمیسیون معامالت عالوه بر تصویب معامله تا مبلغ سـقف مجـاز   ـ3تبصره 
:داراى وظایفى به شرح زیر است

واحـد تـدارکات   تصویب شرایط قراردادها و مشخصات آن که از طرف )الف
. گرددتهیه و به کمیسیون پیشنهاد مى

تعیین برنده مناقصه، مزایده و به طور کلى تعیین شخص یا اشخاص جهت )ب
انجام معامله در مواردى که کمیسیون معـامالت بـه تشـخیص هیئـت مـدیره      

. گردندنامه مىهاى مناقصه و مزایده موضوع این آیینجایگزین کمیسیون
تواند عنداالقتضاء انجام معـامالت تـا مبلـغ سـه     ت مدیره مىهیئـ4تبصره 

صورت مورد تفویض نمایـد در ایـن صـورت    عامل بهمیلیارد ریال را به مدیر
. اتفاق آراى هیئت مدیره الزامى است

مدیریت تدارکات یا هر مرجع دیگرى که طبق تشکیالت سـازمان  .13ماده
ن خواهد بود موظـف اسـت   تأمین اجتماعى مسؤول تهیه احتیاجات سازما

قبل از جلسه رسیدگى به پیشنهادات قیمت عادله جنس را از بازار آزاد بـه  
شود به دست آورده همان ترتیب که در مورد استعالم بهاى کتبى عمل مى

.و در اختیار کمیسیون مناقصه قرار دهد
کمیسیون مناقصه موظف است در روز و ساعت تعیـین شـده جلسـه    .14ماده

تشکیل داده پیشنهاد یا پیشنهادات رسیده را مفتوح و قرائـت نمـوده و   خود را
3چنانچه پیشنهادات رسیده . مشخصات عمده آنها را در صورتجلسه قید نماید

فقره یا زیادتر باشد پس از قرائت آنها و اطالع از حـداقل قیمـت پیشـنهادى و    
صورت مجلس الزم مقایسه آن با نرخ عادله کمیسیون برنده مناقصه را تعیین و

تهیه خواهد نمود و در صورتى که پیشنهادى نرسیده و یا پیشنهادهاى واصـله  
.کمتر از سه فقره باشد کمیسیون به یکى از طریق زیر اقدام خواهد نمود

هاى پیشنهادى عادله نباشد در صورتى که پیشنهادى نرسیده یا قیمت)الف
له با توجه به نرخ عادله از طریق تواند اظهارنظر نماید که معامکمیسیون مى

. استعالم بهاء انجام گیرد
هاى پیشنهادها چنانکه پیشنهادهاى واصله کمتر از سه فقره باشد و قیمت)ب

مساوى و یا کمتر از قیمت استعالم شده باشد معامله با حـائز حـداقل قیمـت    
هـاى شـرکت کننـدگان در مناقصـه     انجام خواهد گرفت در صورتى که قیمت

» الـف «یشتر از قیمت استعالم شده باشد کمیسیون به طریق مذکور در بنـد  ب
. این ماده اقدام خواهد کرد

در صورتى که میزان معامله بیش از سیصد میلیون ریال بوده و موضـوع  )ج
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فوریت داشته باشد کمیسیون نظر خود را دال بـر انجـام معاملـه از طریـق     
بـر حسـب   (نامه ندرج در این آییناستعالم بهاى کتبى با تصویب مقامات م

اعالم ولى در صورتى که موضوع فوریت نداشته باشد کمیسیون نظـر  ) مبلغ
خود را دائر بر تجدید مناقصه ضمن تنظیم صورت مجلـس اعـالم خواهـد    

اى حاصل نشود معامله از طریق چنانچه از مناقصه بار دوم هم نتیجه. داشت
. استعالم بهاى کتبى انجام خواهد شد

در صورتى که آگهى مناقصه براى اجناس مختلف منتشر شد و قیمت .15ماده
یک یا چند قلم از پیشنهادى نسبت به پیشنهادى دیگر ارزانتر و چند قلم گرانتر 
باشد چنانکه خرید اجناس مورد معامله از فروشندگان متعدد مقرون به صرفه و 

اى که س مزبور از فروشندهممکن باشد بایستى معامله تفکیک و هر قلم از اجنا
نازلترین قیمت را پیشنهاد داده است خریدارى گـردد و در غیـر ایـن صـورت     

المجموع از دیگران ارزانتر پیشنهاد داده است اى که من حیثمعامله با فروشنده
. انجام خواهد شد

برنده یا برندگان مناقصه در صورتى که ظرف مدت مقرر از طـرف  .16ماده
تحویل اجناس یا انجام خدمات مورد معامله خوددارى نمایند یـا  سازمان از 

حاضر به امضاء قرارداد نگردند و یا بـه هـر طریـق دیگـرى از انجـام تعهـد       
خرید جـنس  . خوددارى نمایند سپرده آنها به نفع سازمان ضبط خواهد شد

یا خدمت از نفر دوم در صورتى میسر خواهـد بـود کـه کمیسـیون قیمـت      
.را عادله تشخیص دهدپیشنهادى وى 

. سپرده نفر دوم پس از انعقاد قرارداد با برنده مناقصه مسترد خواهد شد.تبصره
.در قراردادهاى خرید کاال یا خدمات باید نکات زیر قید شود.17ماده
نوع و مقدار جنس یا موضـوع و میـزان خـدمات مـورد نیـاز بـا حـداکثر        )الف

. مشخصات الزم
.و محل تحویل و شرایط تحویلمدت انجام تعهد )ب
االقتضاء ممکن است در حجم کار یـا کـاال   درصد افزایش یا کاهش که لدي)ج

. داده شود
). بر حسب مورد(بهاى کل واحد کاال و خدمت مورد نیاز )ه
و در قبال تضمین کافى ) در صورتى که الزم باشد(میزان پیش پرداخت )و

. و نحوه استرداد آن
. یل کاال یا خدمت مورد نیازنحوه تحو)ز
میزان سپرده تضمین حسن انجـام کـار و نحـوه کسـر و اسـترداد آن و      )ح

. مجموع بهاى معامله کمتر باشد% 10میزان سپرده حسن انجام کار نباید از 
. تعهد پرداخت هر گونه مالیات و عوارض متعلقه از طرف پیمانکار)ط
. نحوه حل اختالف)ى
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و آیین نامه هاي آنمین اجتماعیأقانون ت

اعم از آنکه شخصیت حقیقى یا حقوقى (طرف معامله مشخصات کامل )ك
).باشد

االقتضاء نکات دیگرى را نیز که الزم بداند در تواند لديسازمان مىـ 1تبصره 
. قرارداد قید کند

چنانچه الزم باشد که جنس مورد احتیـاج طبـق نمونـه خاصـى     ـ2تبصره 
و ترتیبـى فـراهم   تحویل گردد سازمان باید نمونه را قبالً الك و مهر نموده

آورد که شرکت کننده در مناقصه یا امضاء کننده پیمان قبولى بدون قیـد و  
. شرط خود را بر اساس آن نمونه اعالم و محرز کند

در مورد خرید و فروش کاالهایى کـه جـنس مـورد معاملـه بایـد      .18ماده
بالفاصله پس از توافق طرفین تحویل گردد و بهاى آن هـم نقـداً پرداخـت    

. شود احتیاج به انعقاد پیمان نخواهد بود
موارد ترك مناقصه:فصل دوم

توان معامله را بدون رعایت تشریفات مناقصه انجام در موارد ذیل مى.19ماده
. داد
دهنده خدمت انحصارى در مورد کاالها یا خدماتى که فروشنده یا انجام)الف

. دارند
. هر اندازه که باشددر مورد خرید خون از هر قبیل و به )ب
دهنـدگان  در مورد کاالها و خدماتى که بتوان آنها را از سـازندگان و انجـام  )ج

هاى دولتى و نهادها و مؤسسات عمومى غیردولتـى موضـوع   وابسته به دستگاه
هاى متعلق به سازمان تأمین قانون محاسبات عمومى کشور و شرکت) 5(ماده 

. اجتماعى خریدارى کرد
عامل یا هیئـت  رد کاالهایى که تهیه آنها فوریت داشته باشد و مدیردر مو)د

مدیره بنا به پیشنهاد مدیر مربوطه خرید یک یا چند نـوع مخصـوص را بـه    
از قبیل انواع پارچه، بعضـى از لـوازم   (صرفه و صالح سازمان تشخیص دهد 

).ادارى، ماشین تحریر، ماشین حساب و نظایر آنها
ها مانند نان، یحتاج غذایى فاسد شدنى روزانه بیماستاندر مورد خرید ما) ه

. گوشت، کره، میوه، سبزى و نظایر آنها
بینى نشـده بـه نحـوى کـه نتـوان      هاى ناگهانى و پیشدر مورد ضرورت)و

. تشریفات معموله را درباره آنها اعمال کرد
م در مورد خرید دارو و تشخیص انواع لوازم پزشـکى و خریـد لـواز   .20ماده

تواند با تصویب هیئت عامل مىمدیر) اعم از داخل یا خارج از کشور(مذکور 
حـدود اختیـارات   . هایى را با اختیارات الزم تعیـین نمایـد  مدیره کمیسیون

. هاى مذکور توسط هیئت مدیره تعیین و ابالغ خواهد شدکمیسیون
فروش:فصل سوم
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حتیاج سازمان تا مبلغ تخمینى در مورد فروش اشیاء فرسوده یا زائد بر ا.21ماده
شش میلیون ریال با تشخیص واحد مربوطه از طریق حـراج اقـدام بـه فـروش     

. خواهد شد
فروش اشیاء و اموالى که قیمت تخمینى آنها بیش از شـش میلیـون ریـال    

. باشد از طریق مزایده انجام خواهد شد
و مقـدار  در آگهى مزایده بایستى اطالعـات کلـى راجـع بـه نـوع      ـ1تبصره 

مشخصات اشیاء و محل رؤیت و همچنین محل و کیفیـت تحویـل آنهـا و    
. نحوه پرداخت مالیات و عوارض ذکر شود

کمیسیون مزایده از افرادى که براى کمیسـیون مناقصـه در ایـن    ـ2تبصره 
بینى شده است تشکیل خواهد شد و نکات مربوط به مناقصه نامه پیشآیین

. ده صادق باشد بایستى مراعات گرددتا حدودى که در مورد مزای
معامالت ساختمانى و تأسیس:قسمت دوم

نحوه انجام معامله:فصل اول
ـتجاره،   معامالت غیرمنقول سازمان اعم از خرید و فروش، .22ماده ـاره، اس اج

ـات بـه    معاوضه، پایاپایى، احداث، نوسازى، تعمیرات و نگهدارى ساختمان و تأسیس
:شودمىیکى از طرق زیر انجام

:در قراردادهاى نگهدارى و نوسازى، تعمیرات و احداث در صورتى که)الف
بهاى معامله پانصد میلیون ریال یا کمتـر بـرآورد شـده باشـد از طریـق      .1

.استعالم بهاى کتبى
بهاى معامله بیش از پانصد میلیون ریـال بـرآورد شـده باشـد از طریـق      .2

. مناقصه محدود
کارهاى فورى و ضرورى تا مبلغ پنج میلیارد ریال باشـد بـه   بهاى معامله در .3

عامل و تصویب هیئت مدیره و بیش از آن مبلغ بنا بـه پیشـنهاد   پیشنهاد مدیر
. هیئت مدیره و تصویب شوراى عالى تأمین اجتماعى از طریق ترك مناقصه

:هاى زیردر امر خرید و فروش، اجاره، استجاره، معاوضه، و غیره با روش)ب
. قیمت کارشناسى رسمى در مورد خرید یا اجاره.1
در مورد معامالت پایاپاى به طریقى که شـوراى عـالى تـأمین اجتمـاعى     .2

. تعیین خواهد نمود
. در سایر موارد به روش مناقصه یا مزایده.3

ـاى     .23ماده در معامله با مؤسسات دولتى و وابسته بـه دولـت و در مـورد کااله
یساتى و یا خدمات منحصر به فرد در صورتى که اجازه معامله از ساختمانى و تأس

ـا   طرف مراجع صالحه صادره شده باشد احتیاج به انجام تشریفات استعالم بهاء ی
. مناقصه نیست

در مواردى که محل ایجاد ساختمان یا تأسیسات در خـارج از تهـران   .24ماده
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ریـال باشـد   ) 000/000/200(بوده و مبلغ برآورد کمتـر از دویسـت میلیـون    
تواند فردى را با اختیارات تام به محل مأمور نماید تا با استفاده از عامل مىمدیر

پیمانکاران محلى و راهنمایى دفتر فنـى سـازمان برنامـه و بودجـه آن اسـتان،      
. مبادرت به انجام مناقصه محدود نموده و پیمان مربوطه را تنظیم و امضاء نماید

1تخاب مهندسین مشاور و پیمانکاراننحوه ان:فصل دوم

نحوه انتخاب مهندسین مشاور )الف
عامـل  در مواردى که هیئت مدیره سازمان بنا بـه پیشـنهاد مـدیر   .25ماده

واگذارى تهیه طرح ساختمان یا تأسیساتى را به مهنـدس مشـاور ضـرورى    
انتخاب مهندس مشاور با تصویب هیئت مدیره سازمان و بـا  . تشخیص دهد

. به مراتب زیر انجام خواهد گرفتتوجه
. مهندس مشاور در رشته مورد نظر تخصص و صالحیت الزم را داشته باشدـ
مهندس مشاور با توجه به کارهاى در دست اجراء قدرت انجام کار مـورد  ـ

. نظر را در مدتى که سازمان اعالم خواهد کرد داشته باشد
. ور مورد قبول سازمان باشدسوابق و نحوه خدمات قبلى مهندس مشاـ
از دعوت مهندسان مشاورى که کارهاى ارجاعى سازمان را به خوبى انجام ـ

. اند خوددارى گرددنداده
از دعوت مهندسان مشاورى که به سبب بعضى اقدامات ناصواب مربوط به ـ

. اند خوددارى شودحرفه خود محکومیت جزایى پیدا کرده
ارهاى ساختمانى و تأسیساتى سازمان را منحصـراً  سازمان مجاز نیست کـ

. به یک مهندس مشاور ارجاع نماید
اى کـه بـه   قراردادهاى منعقده با مهندسـین مشـاور طبـق نمونـه    .26ماده

. گرددعامل خواهد رسید تنظیم مىتصویب مدیر
نحوه انتخاب پیمانکاران )ب

حداکثر ده نفر خواهد صورت پیمانکاران مورد نیاز که حداقل پنج و.27ماده
المقـدور از بـین پیمانکـاران    بود توسط کمیسیون انتخاب پیمانکاران حتـی 

بندى شده سازمان برنامه تعیین خواهد شد و در مواردى که دعوت از طبقه
الذکر تعـدادى پیمانکـار   پیمانکاران خارجى هم الزم باشد عالوه بر عده فوق

کمیسیون انتخـاب  . واهد شدخارجى نیز به تشخیص کمیسیون انتخاب خ
عامـل سـازمان یـا نماینـده منتخـب      پیمانکاران عبارت خواهد بود از مـدیر 

عامل ـ مدیر ساختمان ـ مدیر حقوقى و مدیر تدارکات یـا نماینـدگان     مدیر
آنها و در صورت لزوم نماینده مهندس مشاور هم براى اداء توضیحات فنـى  

. در کمیسیون شرکت خواهد کرد

ـاع نحوهوپیمانکارحقیقىاشخاصصالحیتتشخیصنحوهدستورالعمل:نکنیز.1 ارج
.24/8/1368مصوبآنهابهکار
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نتخاب پیمانکاران با توجه به نوع و مشخصات کار مورد مناقصه و کمیسیون ا
یا استفاده از اطالعات و سوابق موجود در مدیریت ساختمان و با توجـه بـه   

. عوامل زیر صورت قطعى پیمانکاران را انتخاب خواهد کرد
. به هر پیمانکار بیش از توانایى مالى و فنى او کار داده نشودـ
. پیمانکاران معین متمرکز نگرددکارها در دست ـ
هاى مربوطـه  از پیمانکارانى که به علت عدم اجراى مقررات و دستورالعملـ

خواه از طرف سازمان و خواه از طرف سازمان برنامه از شـرکت در مناقصـه   
. اند دعوت بعمل نیایدمحروم شده

راى المقدور از پیمانکارانى دعوت شود که در محـل اجـراى طـرح دا   حتیـ
. سابقه کار و تجربه کافى باشند

. بیشتر از پیمانکارانى که در کار مورد نظر تجربه دارند دعوت شودـ
هـا را  مدیریت ساختمان و مهندس مشاور مکلفند مـتن دعوتنامـه  .28ماده

قبل از انتخاب پیمانکاران مربوطه حاضر نموده و طورى اقـدام نماینـد کـه    
از اطـالع از قطعـى شـدن صـورت     سـاعت پـس   48حداکثر ظرف مـدت  

پیمانکارانى که اسـناد مناقصـه   .هاى آنها را ارسال دارندپیمانکاران دعوتنامه
دریافت داشته و ظرف مهلت مقرر پیشنهاد کاملى تسلیم ننمایند براى مدت 

هاى سازمان محروم خواهند شد مگر آن که یک سال از شرکت در مناقصه
ناد انصراف خود را از شرکت در مناقصـه  ظرف یک هفته پس از دریافت اس

. به سازمان اطالع دهند
هرگاه پیمانکارانى که ظرف مهلت مقرر مـدارك مربوطـه را دریافـت    .29ماده

نفر کمتر باشند بالفاصله پیمانکاران دیگرى براى شرکت در 5اند از تعداد داشته
. هند شدانتخاب و دعوت خوا) نامهبا توجه به مفاد این آیین(مناقصه 

تشریفات مناقصه و استعالم:فصل سوم
دعوتنامه و شرایط شرکت در مناقصه )الف
در معامالتى که باید از طریق مناقصه محدود انجام شود در هر مورد از .30ماده

دعوت 27هاى ساختمانى یا تأسیساتى به شرح مندرج در ماده تعدادى شرکت
ازمان مراجعه و با پرداخت مبلغى که بعمل خواهد آمد تا در صورت تمایل به س

.در دعوتنامه قید خواهد شد اسناد مناقصه را دریافت دارند
در دعوتنامه که منضم به شرایط شرکت در مناقصه خواهد بود باید .31ماده

. شرایط و نکات زیر درج گردد
. نوع کار و محل اجراى آنـ
. بهاى اسناد مناقصه و نحوه پرداخت آنـ
. و مهلت فروش اسناد مناقصهمحلـ
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه کـه حـداقل دو تـا پـنج درصـد مبلـغ       ـ
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صورت وجه نقـد ضـمانتنامه   پیشنهادى به تشخیص مرجع ذیربط بوده و به
هـا  بانکى یا رسید تودیع اسناد خزانه در صندوق سازمان یـا یکـى از بانـک   

قد پیمان به نفع سـازمان  خواهد بود که در صورت عدول برنده مناقصه از ع
. ضبط خواهد شد

. سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار استـ
در صورتى که نفر دوم مناقصه هم حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده ـ

. شرکت در مناقصه او ضبط خواهد شد
. ذکر اینکه سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج استـ
در متن دعوتنامه و شرایط مناقصه عالوه بر نکات و شرایط مندرج .32ادهم

. نامه نیز باید قید شوداین آیین39و 38ـ36ـ34ـ28مفاد مواد 31در ماده 
اعضا کمیسیون مناقصه و وظایف آنها )ب

:شودکمیسیون مناقصه از افراد زیر تشکیل مى.33ماده
. عاملاالختیار مدیرنماینده تامـ
. مدیر حقوقى یا نماینده اوـ
. مدیر ساختمان یا نماینده اوـ
در مـواردى کـه کـار از طریـق مهنـدس      (مهندس مشاور یا نماینده او ـ

).گیردمشاور انجام مى
تواند بنا به مقتضیات افراد خبره دیگـرى را  کمیسیون مناقصه مىـ1تبصره 

. ه مشورتى خواهد داشتنیز به جلسه دعوت کند لکن رأى آنها صرفاً جنب
تصمیمات کمیسیون با اکثریت آراء قطعى و قابل اجرا اسـت و در  ـ2تبصره 

مواردى که مدیریت ساختمان در اقلیت بوده و یا آراء مساوى باشـد اتخـاذ   
عامل خواهد بود در این قبیل موارد مدیریت ساختمان بایـد  تصمیم با مدیر

. نمایدنظر و دالئل خود را در صورت جلسه قید
پیمانکاران موظفند ظرف مدت تعیین شده در دعوت نامـه اسـناد   .34ماده

. مناقصه را دریافت داشته و پس از تکمیل در روز مقرر تسلیم نمایند
کمیسیون مناقصه با توجه به دعوتى که از طـرف سـازمان بعمـل    .35ماده

ا در خواهد آمد در روز مقرر تشـکیل جلسـه داده و پیشـنهادهاى واصـله ر    
. صورتى که حداقل سه پیشنهاد باشد باز و قرائت خواهند نمود

در صورتى که مدیریت ساختمان یا مهندس مشاور بر اساس جدول مقایسه 
ارجاع کار را به حائز حداقل صالح ندانند دالئل خود را مشـروحاً بـه اطـالع    
کمیسیون مناقصه خواهند رسانید در این صـورت مـدیریت سـاختمان یـا     

س مشــاور موظفنــد قــبالً از پیمانکــار یــا پیمانکــارانى کــه قیمــت  مهنــد
پیشنهادیشان کمتر از قیمت قابل قبول است توضیحات الزم را بخواهنـد و  
چنین پیمانکارانى موظفند ظرف مدت معین پس از ابالغ دالئل توضیحات 
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خود را ارائه دهند و در صورتى که مدیریت ساختمان یـا مهنـدس مشـاور    
نکاران مزبور را موجه ندانند نظر صریح خود را در مورد پیمانکـار  دالئل پیما

دهنـد  عنوان برنده مناقصه به کمیسیون مناقصه گزارش میواجد شرایط به
. نظر کمیسیون پس از تصویب مدیر عال قابل اجراء است

در صورتى که تعداد پیشنهادهاى واصله کمتر از سه پیشنهاد بوده و یـا  .تبصره
ت پیشنهادى بیش از برآورد مدیریت ساختمان یا مهندس مشـاور  حداقل قیم

عامـل جهـت طـرح در هیئـت     باشد کمیسیون موظف است مراتب را به مدیر
. مدیره گزارش نماید

اى از دهنـده در صورتى که براى کمیسیون مناقصه عدول پیشنهاد.36ماده
و عـدم  ) رهاز قبیل عدم تسلیم ضمانتنامه قابل قبول و غیـ (شرایط مناقصه 

رعایت مشخصات و عدم صحت محاسبه محرز شود و پیشنهاد مورد بحـث  
ــه مــدیر  ــان را ب عامــل گــزارش خواهــد کــرد چنــین  مــردود گــردد جری

اى براى بار اول شش ماه و براى بار دوم سه سال از شـرکت  دهندهپیشنهاد
. هاى سازمان محروم خواهد شددر مناقصه

به تبانى و مواضعه بین پیمانکاران وقوف در صورتى که کمیسیون .37ماده
حاصل نماید به پیشنهادهاى آنان ترتیب اثر نخواهد داد و چنین پیمانکارانى 

. هاى سازمان محروم خواهند شدبراى مدت سه سال از شرکت در مناقصه
هـا و یـا تغییـر در    پیشنهاد هر گونه تخفیف و یا اصالح در قیمـت .38ماده

. بازکردن پیشنهادات بال اثر خواهد بودشرایط مناقصه پس از
هرگاه پیمانکارى پس از انعقاد پیمان بر خالف مقررات پیمان رفتار .39ماده

شـود  کند عالوه بر اینکه ضمانت اجراى مقرر در پیمان درباره او اعمال مـى 
. هاى سازمان محروم خواهد شدبراى مدت سه سال از شرکت در مناقصه

مناقصه موظف است چنانچه پیشـنهادى فاقـد یکـى از    کمیسیون .40ماده
نامه یـا  شرایط مذکور در دعوتنامه و شرایط مناقصه بوده و یا مغایر این آیین

سایر مقررات باشد بدان ترتیب اثر ندهد مگر در صورتى که شرط مفقود به 
.تشخیص کمیسیون تأثیر اصلى و مهمى در انجام معامله نداشته باشد

ه برنده مناقصه از انجام تعهد خوددارى نماید ارجاع کار به نفر چنانچ.41ماده
هـاى پیشـنهادى بـه نظـر     بعد در صورتى میسر است که اخـتالف قیمـت  

کمیسیون چندان زیاد نباشد که تصـور تبـانى بـه میـان آیـد مـالك ایـن        
. تشخیص میزان سپرده شرکت در مناقصه نفر اول است

باید قبل از انعقاد قرارداد بـا برنـده مناقصـه    سپرده نفر یا نفرات دوم ن.42ماده
. مسترد گردد

استعالم)پ
در مورد معامالت کمتر از پانصد میلیون ریال که بر اساس استعالم .43ماده
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هایى شود مدیریت ساختمان باید از اشخاص یا شرکتبهاى کتبى انجام مى
کـه  مگـر در مـواردى  (که عده آنها کمتر از سه شخص یـا شـرکت نباشـد    

ضـمن ارائـه اسـناد و مـدارك الزم و     ) دهنده کار در محل کمتر باشدانجام
دهنده باید با توجه به پیشنهاد. استعالم کتبى حداقل قیمت را به دست آورد

مدارکى که به او ارائه خواهد شد ضمن امضاء آنها پیشنهاد خود را بـا ذکـر   
. دآدرس و مشخصات خود کتباً تسلیم مدیریت ساختمان نمای

دهنده کار کمتر از سه شخص یا شرکت باشد در مواردى که انجامـ1تبصره 
عامل کتبـاً گـزارش   مدیریت ساختمان مراتب را براى کسب تکلیف به مدیر

. خواهد کرد
االجلى معـین  دهنده کار در پیشنهاد خود ضربدر مواردى که انجامـ2تبصره 

. صرفه سازمان الزم استاالجلى به منظور تأمینکرده باشد رعایت ضرب
انعقاد پیمان:فصل چهارم

در مـورد معـامالت سـاختمانى و تأسیسـاتى و تعمیـرات مربوطـه و       .44ماده
همچنین نگهدارى تأسیسات و آسانسورها عقد پیمان پس از تصـویب مراجـع   

هایى که بر حسب مورد و نـوع کـار از طـرف مـدیریت     صالحیتدار طبق نمونه
.عامل خواهد رسید عمل خواهد شدده و به تصویب مدیرساختمان پیشنهاد ش

:در تنظیم پیمان به هر شکل که باشد باید به نکات زیر توجه شود.45ماده
درصـد مبلـغ   5میزان ضمانتنامه انجام تعهدات و حسن انجـام کـار از   ـ

.قرارداد کمتر نباشد
. مفاد دفترچه شرایط عمومى پیمان در نظر گرفته شودـ
. ه تضمین حسن انجام کارها از سه ماه کمتر نباشددورـ
مدت و مبلغ پیمان و سایر مسائل مورد نظـر از قبیـل میـزان جریمـه     ـ

. تأخیر و نحوه وصول آن
االقتضاء ممکن است در حجم کـار یـا   درصد افزایش یا کاهش که لديـ

. خدمت پیش آید و میزان پیشپرداخت و غیره دقیقاً در پیمان قید شود
تـوان بـه   در مورد استثنایى و کارهاى کمتر از یکصد میلیون ریال مـى ـ

جاى ضمانتنامه انجام تعهدات و حسن انجام کار بهاى قسـمتى از کارهـاى   
. قبول نمودانجام شده را به این عنوان

ترتیب تحویل:فصل پنجم
تحویل موقت و تحویل قطعـى کارهـاى سـاختمانى و تأسیسـاتى     .46ماده

کصــد میلیــون ریــال توســط نماینــدگان مــدیریت ســاختمان و کمتــر از ی
نمایندگان استفاده کننده از ساختمان یا تأسیسات و تحویل موقت و تحویل 
قطعى کارهایى که بهاى آن بیش از این مبلغ اسـت طبـق مفـاد دفترچـه     

. گیردشرایط عمومى پیمان انجام مى
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ـام    ـتفاده    در مواردى که ساختمان یا تأسیسات مورد نظـر هنگ تحویـل فاقـد اس
کننده باشد به جاى نماینده استفاده کننده از ساختمان نماینده مدیریت هزینـه  

. در تحویل شرکت خواهدکرد
به هر حال تعیین اعضا کمیسیون تحویل موقت و قطعى کارهاى ساختمانى 

عامل و تأسیساتى که میزان آن بیش از یکصد میلیون ریال باشد بعهده مدیر
. است
مقررات مختلفه:ت سومقسم
تنخواه گردان کارپردازان سازمان متناسب با میزان خرید هر یک از .47ماده

عامل تعیین آنان بنا به پیشنهاد مدیر ادارى یا مدیر تدارکات و تصویب مدیر
. خواهد شد

کلیه کارکنان سازمان و افراد خانواده آنـان در حـدود قـانون منـع     .48ماده
تواننـد بطـور مسـتقیم یـا     لت در معامالت دولتـى نمـى  مداخله کارکنان دو

.غیرمستقیم در معامالت با سازمان شرکت نمایند
ها و معامالت اضطرارى که به لحاظ به منظور انجام برخى پرداخت.49ماده

نامـه و سـایر   ضرورت و فوریت موضوع، رعایت بعضى از مقررات ایـن آیـین  
باشد، سازمان مجاز است به میـزان  مقررات سازمان در مورد آنها میسر نمى

اعتبارى که شوراى عالى تأمین اجتمـاعى همـه سـاله در بودجـه سـازمان      
نماید که سقف اعتبار مصوب حـداکثر از  تصویب و موارد آن را مشخص می

تجاوز نخواهد کرد بـدون الـزام بـه رعایـت     کل اعتبارات ساالنه سازمان %) 5(
ایده و سایر مقررات مربـوط بـه پرداخـت،    تشریفات استعالم کتبى، مناقصه و مز

.تحت ضوابط ذیل اعتبار مربوط را هزینه کرده یا معامالت را انجام دهد
). یا فروش(معامالت تا مبلغ یک میلیون ریال با مسؤولیت مأمور خرید )الف
معامالت از یک میلیون و یک ریال تا پنج میلیون ریال با تأییـد مـأمور   )ب

یا واحد تدارکاتى و تصویب باالترین مقام واحد و یـا مقـام   ) یا فروش(خرید 
. مجاز از طرف وى

ها بـه  معامالت بیش از پنج میلیون ریال و همچنین انجام سایر پرداخت)ج
. عامل سازمان و یا مقام مجاز از طرف وىهر میزان با تأیید و مسؤولیت مدیر

تنخواه گردان سـپرده  تجاوز نخواهد کرد %) 40(میزان پیش پرداخت از )د
حسن انجام کار و نوع و میزان تضمینى که باید در قبال پیشپرداخت حسن 

عامل و یا مقامات مجاز از تشخیص و مسؤولیت مدیرانجام کار اخذ گردد، با
. سوى وى خواهد بود

نامـه  در کلیه موارد اسناد هزینه مربوط با رعایت سایر مقررات این آیین)ـه
عامل سازمان و یا مقامـات مجـاز از سـوى    ر امور مالى و مدیربا امضاءى مدی
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. شودآنان به حساب قطعى منظور مى
عالى تأمین اجتماعى بدون رعایت اعتباراتى که قبالً با تصویب شوراى.تبصره

نامه مصرف شده در صورت انطباق با این ماده بـه هزینـه   مقررات این آیین
. قطعى منظورگردد

ت تشکیالت ادارى سازمان و عناوین شغلى در اجـراى مفـاد   تغییرا.50ماده
نامه موثر نبوده و واحدهاى جایگزین و مسؤوالن ذیربط موظف بـه  این آیین

. نامه خواهند بوداجراى مقررات این آیین

اجتماعى هاي نامه استخدامى سازمان بیمهآیین.4
)13/2/1348(1

کلیات :فصل اول
اجتماعى مشمول مقـررات ایـن   هاي ین سازمان بیمهکلیه مستخدم.1ماده
.نامه خواهند بودآیین

اعضاى شوراى عالى و هیئـت نظـارت و هیئـت مـدیره و همچنـین      .تبصره
مدیرعامل سازمان هرگاه کارمند رسمى دستگاه دیگرى باشند تابع مقررات 

.استخدامى مربوط به خود خواهند بود
اجتماعى بدین مقامات منصـوب  هاي ههرگاه مستخدمین ثابت سازمان بیم

هـاى مـذکور از هـر لحـاظ جـزء سـابقه       شوند مدت خدمت آنان در سمت
.شوداجتماعى محسوب مىهاي خدمت ثابت آنان در سازمان بیمه

اجتمـاعى غیـر از شـاغلین مشـاغل     هـاي  مستخدمین سازمان بیمه.2ماده
.کارگرى از دو نوع خارج نخواهند بود

تثابت و موق
مستخدم ثابت سازمان کسى است که به موجب حکم براى تصـدى  .3ماده

هـاى  هاى ثابـت سـازمان اسـتخدام شـده و در یکـى از رتبـه      یکى از پست
.نامه قرار گیردگانه استخدامى مندرج در این آییندوازده
هاى سازمانى به اشخاص غیـر از مسـتخدمین ثابـت    واگذارى پست.تبصره

هاى تخصصـى  ورتى که براى تصدى برخى از پستممنوع است ولى در ص
تـوان  نتوان از مستخدمین ثابت استفاده نمود با تصویب هیئت مـدیره مـى  

ملغـى 1354مصوباجتماعىتأمینقانونموجببهاجتماعىىهابیمهسازمانقانون.1
ـا نامهآییناجتماعىتأمینقانون118مادهموجببه.استگردیده ـانون اجرایـى ىه ق

ـا باشدنداشتهمغایرتاجتماعىتأمینقانونباکهاجتماعىىهابیمه ـان ت وتنظـیم زم
ـازمان   ؛ به آییناستاجراقابلقانوناینایىاجرىهانامهآیینتصویب نامه اسـتخدامی س

.رجوع کنید28/12/1386مصوب تأمین اجتماعی 
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مستخدم مورد احتیاج را براى تصدى پست مزبور به طـور موقـت و مـدت    
.معین که در هر حال از سه سال تجاوز نخواهد کرد استخدام نمود

موجب قرارداد براى مدت معین و مستخدم موقت کسى است که به .4ماده
.شودکار مشخص استخدام مى

شرایط استخدامى این قبیل مسـتخدمین بـه موجـب قراردادهـاى     .تبصره
اجتماعى بـه  هاي سازمان بیمهاى خواهد بود که به پیشنهاد مدیرعامل نمونه

.تصویب هیئت مدیره خواهد رسید
ورود به خدمت سازمان و انتصابات:فصل دوم

اجتمـاعى از  هـاي  استخدام داوطلبان به خدمت ثابت سازمان بیمـه .5هماد
.شودطریق امتحان و مسابقه به ترتیب مقرر از طرف هیئت مدیره انجام مى

اجتماعى باید واجد هاي داوطلبان ورود به خدمت ثابت سازمان بیمه.6ماده
:شرایط زیر باشند

1.سال تمام40سال تمام و نداشتن بیشتر از18داشتن )الف

.تابعیت ایران)ب
انجام خدمت زیرپرچم یا داشتن معافیـت قـانونى در صـورت مشـمول     )ج

.بودن
.نداشتن محکومیت جزایى مؤثر)د
عدم محکومیت به فساد عقیده و نداشتن معروفیت بـه فسـاد اخـالق و    )ه

.تجاهر به فسق و معتاد نبودن به مواد مخدر
.ى شغل مورد نظرداشتن تحصیالت الزم برا)و
.داشتن صحت مزاج و توانایى انجام کار مربوط)ز

شـوند قبـل از   کسانى که در مسابقه ورودى استخدام ثابت قبول مى.7ماده
.پذیرفته شدن به خدمت ثابت یک دوره آزمایشى را طى خواهند کرد

مدت خدمت آزمایشى داوطلبان ورود به خدمت ثابت در هیچ مورد .8ماده
.ه کمتر و از دوسال بیشتر نخواهد بودمااز شش

افرادى که در ضمن دوره آزمایشى صالح براى ابقاى در خدمت مورد .9ماده
نظر تشخیص داده نشوند بدون هیچگونه تعهد با صدور حکم برکنار خواهند 

.شد

ـاده .1 ـانون 41م ـاق ق ـانون بـه مـوادى الح ـالى مقـررات ازبخشـى تنظـیم ق مصـوب م
نـوع هـر «:داردمـی مقـرر رسـیده تصـویب بـه 15/8/84تاریخدرکه،27/11/1380

ـاى دستگاهکلیهودولتیمؤسسات،هاوزارتخانهدرشستهبازنافرادبکارگیرى موضـوع ه
مهوري اسالمی ایران جفرهنگىاجتماعىاقتصادىتوسعهچهارمبرنامهقانون160ماده

دستگاهىهروآنهاتابعووابستههاىشرکتومؤسساتوغیردولتىعمومىنهادهاىو
وزیـران هیئـت تصویبباجزنمایدمیهاستفادکشورکلبودجهازانحاءازنحوىبهکه

ـاده ایـن حکـم ازخدمتسالسىازقبلایثارگران. باشدمىممنوععنوانهرتحت م
».استاالثرملغىمادهاینبامغایرخاصوعامقوانینکلیههستندمستثنى
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شـوند حقـوق   به افرادى که طبق این مـاده از خـدمت برکنـار مـى    .تبصره
.اهد شدمرخصى استحقاقى پرداخت خو

به خدمت ثابت پذیرفته نشوند تا یک سـال  9کسانى که طبق ماده .10ماده
از تاریخ برکنارى حق شرکت مجدد در مسـابقه ورودى اسـتخدام سـازمان    

.اجتماعى را نخواهند داشتهاي بیمه
افرادى که در دوره آزمایشى لیاقت و کاردانى و عالقه به کار از خود .11ماده

ایان دوره آزمایشى به موجب حکم در عـداد مسـتخدمین   نشان دهند در پ
.ثابت منظور و از حقوق و مزایاى قانونى آن برخوردار خواهند شد

حقوق دوره آزمایشى برابر حقوق اولین درجه رتبه مربوط خواهد بود .تبصره
و در صورتى که مستخدم به استخدام ثابت پذیرفتـه شـود مـدت خـدمت     

.گرددثابت وى محسوب مىآزمایشى جزء سابقه خدمت 
19و 18هاى مستخدمین ثابت با توجه به مفـاد مـواد   ارتقاى رتبه.12ماده

باید براساس لیاقت و شایستگى و کاردانى و استعداد و رشد فکرى و تجارب 
اجتماعى مکلف است هاي آنان در مشاغل قبلى صورت گیرد و سازمان بیمه

دیره به تصویب شوراى عالى سـازمان  طبق مقرراتى که به پیشنهاد هیئت م
اجتماعى خواهد رسید شایستگى و استعداد مستخدمین را مـورد  هاي بیمه

بررسى قرار داده و نتیجه را در پرونده استخدامى هر یـک از آنهـا مـنعکس    
.سازد

این سنجش به نحوى صورت خواهد گرفـت کـه بـه موجـب ارشـاد و مـالك       
ه یا تغییر شـغل و یـا لـزوم گذرانـدن دوره     استحقاق مستخدم براى ارتقاى رتب

.کارآموزى جدید باشد
حقوق و مزایاى مستخدمین ثابت :فصل سوم

اجتماعى مکلف است حداکثر ظرف شش مـاه از  هاي سازمان بیمه.13ماده
نامه کلیه مشـاغل ثابـت خـود را براسـاس اهمیـت      تاریخ تصویب این آیین

لحاظ معلومـات و تجربـه و سـایر    ها و شرایط تصدى ازوظایف و مسؤولیت
بندى و به دوازده رتبـه تخصـیص داده و بـراى تأییـد بـه      شرایط کار طبقه

سـازمان اخیـر مکلـف    . سازمان امورادارى و استخدامى کشور پیشنهاد کند
هـاي  است ظرف سه ماه نظر خود را در ایـن خصـوص بـه سـازمان بیمـه     

.اجتماعى اعالم نماید
بینى شده در یکى از فقط براى تصدى مشاغل پیشاستخدام ثابت.14ماده
به عمل خواهد آمد و در هر مورد با 13گانه مذکور در ماده هاى دوازدهرتبه

اى که مسـتخدم  گیرد رتبهتوجه به شغلى که استخدام براى آن صورت مى
.جدید در آن قرار خواهد گرفت تعیین خواهد شد

نامه برمبناى عدد مشمول این آیینحقوق ماهانه مستخدمین ثابت .15ماده
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در آخـرین  (برابـر آن  8تعیین و حداکثر از ) براى درجه یکم رتبه یک(صد 
.تجاوز نخواهد کرد) درجه رتبه دوازده

جدول حقوق موضوع این ماده بـه تصـویب شـوراى عـالى سـازمان      .تبصره
.اجتماعى خواهد رسیدهايبیمه
ر هر مورد به پیشنهاد هیئت مدیره د15ضریب جدول حقوق ماده .16ماده

لکـن  . اجتمـاعى خواهـد رسـید   هـاي  به تصویب شوراى عالى سازمان بیمه
قانون اسـتخدام  33تواند از میزان ضریبى که به ترتیب مندرج در ماده نمى

.کشورى تعیین گردیده تجاوز نماید
ر شـود د مستخدم ثابت به اعتبار شغلى که براى آن اسـتخدام مـى  .17ماده

تواند با رعایـت شـرایط   شود و مىدرجه یک رتبه مربوط وارد به خدمت مى
1.نامه تا آخرین درجه همان رتبه ترفیع یابدمقرر در این آیین

مستخدمین در صورت وجود شرایط زیر استحقاق ترفیع درجه در .18ماده
:کنند خواهند داشتاى که خدمت مىرتبه
.مادونتوقف حداقل دوسال در درجه )الف
.رضایتبخش بودن خدمات مستخدم در دوسال گذشته)ب

توان مستخدم را از یک رتبه به رتبه در صورت وجود شرایط زیر مى.19ماده
:باالتر ارتقاء داد

.در رتبه جدید پست سازمانى بالتصدى وجود داشته باشد)الف
.شرایط احراز پست جدید را دارا باشد)ب
.فقیت بگذراندمسابقه مقرر را با مو)ج
.در خدمات گذشته خود ابراز لیاقت و کاردانى نموده باشد)د
.کرده استاى که خدمت مىتوقف حداقل دو سال در آخرین رتبه)ه

اى از رتبـه  یابنـد همـواره در درجـه   مستخدمینى که ارتقاء رتبه مى.تبصره
وقى که جدید قرار خواهند گرفت که حقوق آن درجه با ارتقاى اضافى به حق

.گرفته است نزدیکتر باشدمستخدم در درجه رتبه قبلى مى
هـاى بعضـى از مشـاغل    در صورتى که نوع کار و وظایف و مسـؤولیت .20ماده

حقوق به مستخدمین ى اقتضا نماید که مبالغى عالوه باجتماعهاي سازمان بیمه
مشـاغل  العاده شغل به شـاغلین آن  عنوان فوقثابت آن پرداخت شودمبلغى به

.شدخواهدپرداخت
العاده و همچنین العاده مزبور و میزان این فوقمشاغل مستحق دریافت فوق

العاده در مورد مشاغل مختلف طبق طرحى خواهـد  ازدیاد یا حذف این فوق
بود که با پیشنهاد هیئت مدیره و تأییـد سـازمان امـورادارى و اسـتخدامى     

.اجتماعى برسدهاي کشور به تصویب شوراى عالى سازمان بیمه

. 53مادهپاورقىدرمندرج14/6/71مورخ43شمارهدادنامه:نک.1
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تواند از میزان حقـوق آخـرین   العاده شغل در هر رتبه نمىمبلغ فوق.تبصره
.درجه همان رتبه تجاوز کند

به مستخدمینى که وضع خدمت آنان ایجاب کند که عالوه بر ساعات .21ماده
العاده اضافه کار متناسب بـا سـاعات کـار اضـافى     ادارى مشغول کار باشند فوق

.خواهدشدپرداخت
العـاده اضـافه کـار حاصـل ضـرب     مأخذ محاسبه فوق

160
حقـوق ثابـت و   1

العاده شغل ماهانه در ساعات کار اضافى خواهد بود و به یک نفر در یکفوق
.العاده اضافه کار پرداخت نخواهد شدماه بیش از پنجاه ساعت فوق

فـه خاصـى بـه مأموریـت اعـزام      به مستخدمینى که براى انجـام وظی .22ماده
اجتماعى ناچار هاي شوند و جهت انجام مأموریت به تشخیص سازمان بیمهمى

.گرددالعاده روزانه پرداخت مىبه توقف شبانه در محل مأموریت باشند فوق
هاى روزانـه، اشـتغال خـارج از مرکـز خـارج از      العادهپرداخت فوق.23ماده

هاى ایاب و ذهاب، سفر و نقل بران هزینهکشور، کسر صندوق، تضمین و ج
اجتمـاعى تـابع مقـررات قـانون     هـاي  مکان به مستخدمین سـازمان بیمـه  

.باشداستخدام کشورى مى
تواند به مسـتخدمینى کـه خـدمت    اجتماعى مىهاي سازمان بیمه.24ماده

.اى انجام دهند پاداش حسن خدمت پرداخت نمایدبرجسته
مـاه  ر هر سال نباید از مجموع حقوق و مزایاى یـک جمع این نوع پاداش د
.مستخدم تجاوز نماید

توانـد در صـورت وجـود اعتبـار در     اجتماعى مىهاي سازمان بیمه.25ماده
بودجه مصوب و در صورت رضایت از طرز خدمت مستخدمین خود عـالوه  

ماه حقوق و مزایا با تصویب شـوراى  معادل یک24بر پاداش مقرر در ماده 
در هر حال مجموع پاداش پرداختى بـه  . الى سازمان به آنها پرداخت نمایدع

کارکنان به هیچ عنوان از دو ماه حقوق و مزایاى سالیانه مستخدمین تجاوز 
.نخواهد نمود

امور رفاه:فصل چهارم
روز حـق  30اجتماعى سـالى  هاي مستخدمین ثابت سازمان بیمه.26ماده

اى کـه از طـرف   و مزایاى ماهانه را طبق برنامهمرخصى با استفاده از حقوق 
.شود خواهند داشتسازمان تنظیم مى

هـاي  هرگاه اعطاى مرخصى به مستخدم از لحـاظ سـازمان بیمـه   ـ1تبصره 
اجتماعى مقدور نباشد مرخصى مستخدم براى استفاده در سال بعد ذخیره 

.خواهد شد
.شدباروز مى60حداکثر مدت مرخصى ذخیره ـ2تبصره 
نامـه مشـمول   مرخصى ذخیره شده قبـل از تصـویب ایـن آیـین    ـ3تبصره 
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.محدودیت فوق نخواهد بود
باشـد کـه از طـرف    اى مـى طرز استفاده از این قبیل مرخصى تـابع برنامـه  

.شوداجتماعى تنظیم مىهاي سازمان بیمه
تعطیالت واقع در دوران مرخصى جـزو ایـام مرخصـى محسـوب     ـ4تبصره 

.گرددمى
هـا کـه بـه علـت     اى بهدارى اسـتان هاى منطقهکارکنان سازمانـ5تبصره 

از مرخصـى اسـتحقاقى خـود    31/6/59شرایط خاص زمان جنگ از تاریخ 
د اسـتفاده نماینـد، همچنـین    نـ اند و یا تا پایان جنـگ نتوان استفاده ننموده

هاى ادارى به تشخیص رئیس سازمان نتواند از کارکنانى که به علت ضرورت
اقى استفاده نماید مدت مرخصى استحقاقى استفاده نشـده  قرخصى استحم

1.ذخیره خواهد شد2آنان مازاد بر مدت مذکور در تبصره 

اجتمـاعى در  هـاي  تواند با موافقت سازمان بیمهمستخدم ثابت مى.27ماده
. بدون حقوق استفاده نمایدتمام مدت خدمت حداکثر تا دوسال از مرخصى 

خصى بدون حقوق به هیچ وجه جزء سابقه خدمت مستخدم مدت خدمت مر
.شودمحسوب نمى

ـاعى بـه یکـى از    هاي در صورتى که مستخدمین ثابت سازمان بیمهـ1تبصره  اجتم
قانون استخدام کشورى منصوب و یا به نماینـدگى  3مقامات دولتى مذکور در ماده 

ـا   مجلسین انتخاب یا منصوب شوند خدمت آنان در مدت تصدى م قامات مـذکور ی
.نمایندگى مجلسین در حکم مرخصى بدون استفاده از حقوق خواهد بود

در صورتى که این قبیل مستخدمین حـق بیمـه سـهم خـود و کارفرمـا را      
.پرداخت نمایند این مدت جزء سابقه بیمه آنان منظور خواهد شد

حفظ پست سازمانى مستخدمینى که از مرخصـى بـدون حقـوق    ـ2تبصره 
کنند الزامى نیست و در صورتى که پس از پایان ایـن مرخصـى   ه مىاستفاد

.آیندپستى مناسب براى آنان موجود نباشد به حال آماده به خدمت درمی
هـایى کـه مـانع اجـراى     مستخدمین در صورت ابتالى به بیمارى.28ماده

وظایف آنان باشد از مرخصى استعالجى با دریافت حقوق و مزایـاى ماهانـه   
.خواهند نموداستفاده

حداکثر مدت استفاده از مرخصى استعالجى با حقوق و مزایاى ماهانـه جـز   
.العالج چهارماه در سال خواهد بودهاى صعبدر مورد بیمارى

اجتماعى هستند در صورتى هاي به زنانى که مستخدم سازمان بیمه.تبصره
روز 60تمـاعى  اجهاي که باردار شوند با گواهى پزشک معتمد سازمان بیمه

.شودعنوان مرخصى زایمان اعطا مىمرخصى به
این مرخصى جزو مرخصى استعالجى مستخدم محسـوب اسـت و ابتـداى آن    

.استالحاق شده124به ماده 8/7/1365ر تاریخ دتبصره،این.1
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روز پـس از آن  30روز قبل از زایمان و انتهاى آن در هـر حـال از   30حداکثر 
.تجاوز نخواهد کرد

جتمـاعى از  اهاي کیفیت و نحوه استفاده مستخدمین سازمان بیمه.29ماده
اجتمـاعى بـه موجـب    هاي مقررات بیمه و بازنشستگى براساس قانون بیمه

نامه خاصى خواهد بود که بنا به پیشنهاد هیئت مـدیره و بـه تصـویب    آیین
.اجتماعى برسدهاي شوراى عالى سازمان بیمه

تواند براى مستخدمینى کـه شـغل   اجتماعى مىهاي سازمان بیمه.30ماده
.ب کند لباس کار متناسب با محیط کار و وظایف آنان تهیه نمایدآنان ایجا

تکالیف عمومى مستخدمین:فصل پنجم
اجتماعى مکلفند طبق برنامه اوقـات  هاي مستخدمین سازمان بیمه.31ماده

کار که به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید در محل خدمت خود حضـور  
.یافته و وظایف محوله را انجام دهند

مقررات مربوط به . پرداخت حقوق و مزایا در مقابل انجام کار است.32ماده
حضور و غیاب مستخدمین سازمان به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت 

.مدیره تعیین خواهد شد
اجتماعى مکلف است در حدود قوانین هاي مستخدم سازمان بیمه.33ماده

اگر مستخدم . انجام دهدو مقررات احکام و دستورات رؤساى مافوق خود را 
حکم یا دستور مقام مافوق را بـرخالف قـوانین و مقـررات تشـخیص دهـد      
مکلف است کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطالع 
دهد و در صورتى که بعد از این اطالع مقام مافوق کتباً اجراى دستور خـود  

.تور صادره خواهد بودرا تأکید کرد مستخدم مکلف به اجراى دس
اجتماعى از هر نوع عملى کـه موجـب   هاي مستخدم سازمان بیمه.34ماده

اجتمـاعى شـود   هـاي  ایجاد تفرقه در انجام وظایف و تعهدات سازمان بیمـه 
.ممنوع است

رسیدگى به تقصیر و تخلف ادارى و یا قصور مستخدمین در انجام وظایف و 
چگـونگى تشـکیل دادگـاه    . گاه ادارى استتعیین مجازات آنها به عهده داد

مـاده  1نامه دادرسى ادارى موضوع تبصره ادارى و رسیدگى به موجب آیین
1.قانون استخدام کشورى خواهد بود58

:هاى ادارى به قرار زیر استانواع مجازات.35ماده
.توبیخ کتبى با درج در پرونده خدمت)الف
.انه مستخدم تا یک سوم حداکثر تا سه ماههاى ماهالعادهکسر حقوق و فوق)ب
هاى ماهانه مستخدم تا یک سوم از سـه مـاه تـا    العادهکسر حقوق و فوق)ج

رخ مـو آناجرایـى نامـه آیینو7/9/1372مصوبادارىتخلفاتبهرسیدگىقانون:نک.1
27/2/1373 .



و آیین نامه هاي آن                                                                                   قانون تامین اجتماعی

.ماهشش
.انفصال موقت حداکثر تا مدت یک سال)د
.اجتماعىهاي انفصال دایم از خدمت سازمان بیمه)ه

قل و مقامـات  ها، واحدهاى مسـت رؤساى ادارات، شعب، بیمارستانـ1تبصره 
توانند به تشخیص خود و بدون مراجعه به دادگـاه  معادل یا باالتر از آنان مى

ادارى کتباً و با ذکر دلیل مجازات مندرج در بند الف ایـن مـاده را در مـورد    
.مستخدم متخلف تابع خود معمول دارند

بـا  بدون مراجعـه بـه دادگـاه ادارى و    1مقامات مندرج در تبصره ـ2تبصره 
کتباً و با ذکـر دالیـل   توانند هاي اجتماعی مییید مدیرعامل سازمان بیمهتأ

مجازات مندرج در بند ب این ماده را در مورد مستخدم متخلف تـابع خـود   
.معمول دارند

توانـد رأسـاً و بـدون    اجتمـاعى مـى  هـاي  مدیرعامل سازمان بیمهـ3تبصره 
ندرج در بندهاى الف، ب و هاى ممراجعه به دادگاه ادارى هر یک از مجازات

اجتماعى هاي ج را کتباً با ذکر دلیل در مورد مستخدم متخلف سازمان بیمه
را با تأیید هیئت مدیره تـا  ) د(اعمال نماید همچنین مجازات مندرج در بند 

.مدت یک ماه در مورد مستخدم متخلف معمول دارد
حقوق استخدامى مستخدمین:فصل ششم

تواننـد در مـورد   اجتماعى مىهاي ثابت سازمان بیمهمستخدمین .36ماده
1.تضییع حقوق استخدامى خود به هیئت رسیدگى شکایت کنند

اجتمـاعى  هـاي  هیئت رسیدگى مرکب از سه نفر که ازطرف سازمان بیمـه 
.شوندتعیین مى

ترتیب تشکیل جلسات و نحوه رسیدگى و اخذ رأى در هیئت مذکور .تبصره
.رسدى خواهد بود که به تصویب شوراى عالى میبه موجب مقررات

االجـرا  اجتماعى الزمهاي رأى هیئت رسیدگى براى سازمان بیمه.37ماده

3بنـد صـراحت به: اداريعدالتدیوانعمومیهیئت17/2/1370مورخ14شمارهدادنامه.1
مشـمولین وقضاتشکایاتبهسیدگىر4/11/60مصوبادارىعدالتدیوانقانون11ماده

ویـک بنـد درمـذکور مؤسسـات وواحـدها مسـتخدمین سـایر وکشورىاستخدامقانون
لشکرىازاعماستنامذکرمحتاجآنهابهنسبتقانوناینشمولکهمؤسساتىمستخدمین

قرارادارىعدالتدیواناختصاصىصالحیتدراستخدامىحقوقتضییعحیثازکشورىو
تشکیلتاریخازقانوناینبامغایرمقرراتوقوانینکلیهمزبورقانون24مادهموجبوبهگرفته
صـالحیت کارفرمـا وکارگراختالفحلمراجعجزدرنتیجهاستشدهاعالممنسوخدیوان
ازودولتمستخدمیناستخدامىشکایاتبهرسیدگىزمینهدرادارىاختصاصىمراجعسایر
نامهآیین36مادهموضوعاجتماعىتأمینسازمانکارکنانتخلفاتبهسیدگىرهیئتجمله

شمارهدادنامهبنابرایناستگردیدهمنتفى1348مصوباجتماعىتأمینسازماناستخدامى
مبنااینبرکه106/68کالسهپروندهدرادارىعدالتدیواننهمشعبه5/9/1369مورخ556
قسمتاستنادبهرأىاین.شودمىشدهدادهتشخیصقانونىموازینموافقاستشدهصادر
مراجـع سـایر ودیـوان شـعب براىمشابهموارددرادارىعدالتدیوانقانون20مادهاخیر
.استاالتباعالزم
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تواند ظرف ده روز از است و هرگاه مستخدم به رأى صادره معترض باشد مى
.تاریخ ابالغ رأى به دیوان عالى کشور شکایت کند

تواند با دوماه اعـالم  اجتماعى مىاي همستخدم ثابت سازمان بیمه.38ماده
استعفاى مسـتخدم  . اجتماعى استعفا کندهاي قبلى از خدمت سازمان بیمه

اسـتعفا از  . هاى اجتماعى نخواهـد بـود  رافع تعهدات او در برابر سازمان بیمه
اجتماعى کتبـاً بـا آن موافقـت    هاي یابد که سازمان بیمهتاریخى تحقق مى

اجتماعى باید ظرف دوماه از تاریخ وصول اسـتعفا رد  هاي هسازمان بیم. کند
یا قبول استعفا را کتباً اعالم دارد اگر در پایـان دومـاه مـذکور رد یـا قبـول      

.استعفا اعالم نگردد این امر در حکم قبول استعفا تلقى خواهد شد
نامـه  ایـن آیـین  38استخدام مجدد مستخدم ثابت که طبق ماده .39ماده

سن این قبیل . کرده است در صورت احتیاج به وجود او مانعى ندارداستعفا 
مستخدمین به شرط بودن شرایط استخدام نباید از چهل سـال بـه عـالوه    

اجتمـاعى خـدمت   هاي صورت مستخدم ثابت در سازمان بیمهمدتى که به
.کرده است تجاوز نماید

ل افراد را از طـى دوره  تواند این قبیاجتماعى مىهاي سازمان بیمهـ1تبصره 
.معاف کند8خدمت آزمایشى موضوع ماده 

چنانچه این افراد داوطلب خدمت در رتبه استخدامى سابق خود یا ـ2تبصره 
تواند آنان را از گذرانیدن اجتماعى مىهاي تر باشند سازمان بیمهرتبه پایین

.امتحان معاف سازد
نزده روز بدون عذر موجـه در  در صورتى که مستخدم ثابت مدت پا.40ماده

محل خدمت خود حاضر نشود از تاریخ ترك خدمت مستعفى شناخته شده 
اجتماعى ممنوع است هاي و استخدام مجدد او به هر عنوان در سازمان بیمه

.اجتماعى خواهد بودهاي عذر موجه با مدیرعامل سازمان بیمهتشخیص 
مقررات مختلف :فصل هفتم

نامـه  اجتماعى جز در موارد مصرح در ایـن آیـین  هاي بیمهسازمان.41ماده
تواند مستخدم را از پست سازمانى برکنـار کنـد مگـر اینکـه براسـاس      نمى

.نامه بالفاصله او را به پست سازمانى دیگر منصوب نمایدمقررات این آیین
اجتماعى مستخدم را به پستى کـه  هاي در صورتى که سازمان بیمه.تبصره
تر قرار دارد منصوب نماید در رتبه جدید حقوق دریافتى قبلى تبه پاییندر ر

شود و دریافت اضافه حقوق بعدى مستخدم در مستخدم به وى پرداخت مى
.نامه خواهد بوداین آیین18رتبه جدید تابع مفاد ماده 

در صورتى که به علت حذف پست سازمانى یا انحـالل واحـدى از   .42ماده
اى از مستخدمین اجتماعى به وجود یک یا عدههاي ن بیمهتشکیالت سازما

ثابت احتیاج نباشد مستخدم یا مستخدمین مزبور به حال آماده به خـدمت 
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.آینددر می
مستخدمین آماده به خدمت در شش ماه اول کلیه حقـوق درجـه   .43ماده

رتبه و پس از ششماه از نصف حقوق درجه رتبه خود استفاده خواهند نمود 
مدت آماده به خدمت این مستخدمین در هر حال جزء سابقه خدمت آنان و

.شودمحسوب مى
سال آماده به خدمت باشند سـازمان  در مورد مستخدمینى که بیش از یک

اجتماعى بنا به تمایل و انتخاب مستخدم به یکى از دو ترتیب زیر هاي بیمه
.عمل خواهد نمود

وابق خدمت که عبارت خواهد بـود از  پرداخت وجهى بابت بازخرید س)الف
ازاى هرسال خدمت اضـافه حقـوق   ماه حقوق درجه رتبه مستخدم دریک

.نامهاین آیین26ایام مرخصى استحقاقى استفاده نشده مستخدم طبق ماده 
اجتمـاعى و  هاي قانون بیمه6موافقت با ادامه اختیارى بیمه طبق ماده )ب

1.نامه مربوطآیین

ستخدام مجدد افرادى که خدمتشان بازخرید شـده اسـت طبـق    ا.44ماده
2.قانون استخدام کشورى خواهد بود120ماده 3تبصره 

اجتماعى مکلف است مادام که مستخدم آماده به هاي سازمان بیمه.45ماده
شود و یا بـدون  هایى که جدیداً ایجاد مىخدمت در اختیار دارد براى پست

مزبور، به شرط واجد شـرایط بـودن اسـتفاده    متصدى است از مستخدمین 
نماید و در صورتى که بین آنها اشخاصى واجد شرایط یافت نشود نسبت به 

.استخدام جدید یا تغییر رتبه مستخدمین دیگر اقدام نماید
اجتماعى و اعزام آنان براى هاي مأموریت مستخدمین سازمان بیمه.46ماده

ى در داخل یا خـارج کشـور بـه موجـب     هاى آموزشى یا کارآموزطى دوره
اى خواهد بود که به پیشنهاد سـازمان بـه تصـویب شـوراى عـالى      نامهآیین

.اجتماعى برسدهاي سازمان بیمه
مستخدمى که به خدمت زیرپرچم احضار شود مکلف است حـداکثر  .47ماده

هـاي  ظرف دو ماه پس از خاتمه خدمت زیرپـرچم خـود را بـه سـازمان بیمـه     

.استشدهمنسوخاجتماعىىهابیمهقانون54مصوباجتماعىتأمینقانونموجببه.1
ـاس حاضـر حالدراختیارىبیمهدرخصوص ـاده براس ـانون 8م ـاعى تـأمین ق واجتم

.شودمىعمل1/8/1385مصوبمربوطنامهآیین
ـان بازخریـد شـده اسـت در         .120ماده ه تبصر.2 اسـتخدام مجـدد افـرادى کـه خدمتش

ـاى موضـوع بنـد ت    هاى دولتى و مؤسسات و شرکتها و مؤسسات و شرکتوزارتخانه ه
رتى که ثابت شود افراد مزبور بـه خـدمت یکـى از    این قانون ممنوع است و در صو2ماده 

اند کلیه وجوه پرداختى به ایشان به استثناى وجوه هاى مذکور در آمدهمؤسسات و شرکت
بازنشستگى پس گرفته خواهد شد و دولت در قبال سوابق خدمت آنان هیچگونه تعهدى 

.نخواهد داشت
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اعى معرفى و آمادگى خود را بـراى خـدمت کتبـاً اعـالم دارد و سـازمان      اجتم
اجتماعى مکلف است مستخدم مـذکور را بـه خـدمت بگمـارد و در     هاي بیمه

صورتى که پست سازمانى مناسب براى ارجاع به مستخدم مذکور موجود نباشد 
.به حال آماده به خدمت در خواهد آمد

اجتمـاعى کـه بـه حـال تعلیـق      هاي مهمستخدم ثابت سازمان بی.48ماده
درآمده است پس از برائت قطعى از اتهام یا اتهامـات منتسـبه بـه خـدمت     
گمارده خواهد شد و مدت تعلیق جزء سابقه خدمت او محسـوب و حقـوق   
مدت تعلیق وى پرداخت خواهد گردید ولى چنانچه براى مستخدم ثابت که 

انى موجود نباشد به حال آماده شود پست ثابت سازماز حال تعلیق خارج مى
.به خدمت در خواهد آمد

اجتمـاعى کـه بـه طـور موقـت      هـاي  مستخدم ثابت سازمان بیمه.49ماده
گردد بعد از اتمام مدت انفصال بـه خـدمت   محکوم به انفصال از خدمت مى

شود ولى چنانچه پستى براى وى موجود نباشد به حال آماده به گمارده مى
.آیدخدمت در می

.مدت انفصال موقت در هیچ حال جزء سابقه خدمت محسوب نخواهد شد
توانند در ساعات اجتماعى نمىهاي مستخدمین ثابت سازمان بیمه.50ماده

.خدمت خود در سازمان هیچگونه شغل در مؤسسات دیگر داشته باشند
قبول خدمت در غیر ساعات ادارى نیز موکول بـه اطـالع و موافقـت قبلـى     

باشد و در صـورت تخلـف سـازمان مـذکور     اجتماعى مىهاي بیمهسازمان
تواند به خدمت مستخدم متخلف خاتمه داده و او را تحت تعقیب قانونى مى

.قرار دهد
نامهتطبیق وضع مستخدمین با مواد این آیین:فصل هشتم

13اجتماعى مکلف اسـت پـس از اجـراى مـاده     هاي سازمان بیمه.51ماده
وضع استخدامى مستخدمین خود را که در تـاریخ تصـویب   ماهظرف شش

اجتماعى هستند بـا مقـررات آن   هاي نامه در خدمت سازمان بیمهاین آیین
.تطبیق دهد

اجتماعى که در تاریخ تصویب ایـن  هاي مستخدمین سازمان بیمه.52ماده
اجتمـاعى در عـداد   هـاي  نامه به موجب حکم رسـمى سـازمان بیمـه   آیین
.شوندنان ثابت هستند مستخدم ثابت شناخته مىکارک
مستخدمین پیمانى و روزمزد حکمى که تمام اوقات رسمى کار در .53ماده

باشند به استثناى کارگران کـه در  اجتماعى مىهاي استخدام سازمان بیمه
اجتماعى هستند هاي نامه در استخدام سازمان بیمهتاریخ تصویب این آیین

1:کنندیط زیر به مستخدم ثابت تبدیل وضع پیدا مىبا رعایت شرا

17مـاده بـه نظـر «:اداريعـدالت ندیـوا عمـومی هیئت16/4/71مورخ43شمارهدادنامه.1
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باشـند و سـن آنهـا در موقـع شـروع بـه       6واجد شرایط مذکور در ماده .1
.سال نبوده باشد40خدمت یا روزمزدى بیش از 

اجتماعى پست سازمانى متناسب هاي در تشکیالت مصوب سازمان بیمه.2
.با وضع تحصیلى و تجربى آنان موجود باشد

اجتمـاعى مقتضـى بدانـد در آزمـایش     هـاي  در صورتى که سازمان بیمه.3
.مربوط شرکت نموده و کسب موفقیت نمایند

از ها و مؤسسات دولتى شغل موظـف نداشـته و  در هیچ یک از وزارتخانه.4
.گونه مقررى وظیفه بازنشستگى نیز استفاده ننمایندهیچ

موضوع این مـاده در سـازمان   سوابق خدمت بالانفصال مستخدمین .تبصره
اجتماعى جزء سوابق خدمت ثابـت آنهـا محسـوب خواهـد شـد      هايبیمه

مشروط بر اینکه در تمام اوقات رسمى کـار در یکـى از واحـدهاى سـازمان     
هـا و  اجتماعى انجام وظیفـه نمـوده و در هـیچ یـک از وزارتخانـه     هاي بیمه

.مؤسسات دولتى شغل موظف نداشته باشد
خدمت مستخدمینى که به طـور نیمـه وقـت منحصـراً در خـدمت      سوابق 

اند با تصـویب هیئـت مـدیره جـزء سـابقه      اجتماعى بودههاي سازمان بیمه
سال خدمت محسوب خدمت ثابت آنان منظور و هر دو سال آن برابر با یک

.خواهد شد
قـانون  144و 143مستخدمین دولت که با رعایت مقررات مـواد  .54ماده

اجتماعى اشـتغال دارنـد   هاي م کشورى به خدمت در سازمان بیمهاستخدا
اجتماعى از خدمت دولـت مسـتعفى   هاي توانند با موافقت سازمان بیمهمى

هـاي  عنوان مستخدم ثابت به خـدمت خـود در سـازمان بیمـه    گردیده و به
اجتماعى ادامه دهند و سوابق خدمت خود در صورتى که کسور بازنشستگى 

قانون استخدام کشورى را کالً و یکجا و بالفاصله 66شده طبق ماده مسترد 
اجتماعى بپردازند جزء سابقه خدمت ثابت در سـازمان  هاي به سازمان بیمه

.گردداجتماعى محسوب مىهايبیمه
اجتماعى که در تاریخ تصویب هاي تخدمین ثابت سازمان بیمهسم.55ماده

اجتماعى هستند و همچنین بـه  هاي ان بیمهنامه در خدمت سازماین آیین

درافرادرسمىاستخدامبرمبنى13/2/48مصوباجتماعىتأمینسازماناستخدامىنامهآیین
مزبـور نامـه آیـین 53مـاده بـه عنایتومربوطرتبهیکدرجهدرسازمانىثابتهاىپست

منحصراًاینکهوالذکرفوقنامهآیینباکارقانونمشمولینوضعتطبیقجوازعدمدرخصوص
بودهاحتسابقابل53مادهتبصرهشرحبهحکمىروزمزدوثابتمستخدمینخدمتسوابق

استنگردیدهتجویزدرجهارتقاىحیثازکارقانونمشمولکارگرانخدمتسوابقواحتساب
احتسـاب جوازعدمبرمشعرادارىعدالتدیواننهمشعبه2/7/1370- 458شمارهدادنامه

ایـن .شودمىدادهتشخیصقانونىموازینواصولموافقموردبحثکارگرىخدمتقسواب
مراجـع سایرودیوانشعببراىادارىعدالتدیوانقانون20مادهاخیرقسمتاستنادبهرأى

».استاالتباعالزممشابهموارددرمربوط
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نامه به مستخدم ثابت این آیین531مستخدمینى که براساس مقررات ماده 
بـا  13یابند پس از اجراى مـاده  تبدیل وضع مىاجتماعىهايسازمان بیمه

اى الزم براى رتبه شـغلى از  هاى حرفهتوجه به مدارك تحصیلى و تخصص
هـاى  نامه در یکـى از رتبـه  قوق مندرج در این آییننظر انطباق با جدول ح

گیرند و درجه آنان در رتبه مربـوط بـا احتسـاب کلیـه     هفتگانه زیر قرار مى
اجتماعى شناخته هاي عنوان خدمت سازمان بیمهسنوات خدمت آنها که به

:شودشده به ازاى هر دوسال یک درجه تعیین مى
.حصیلمستخدمین جزء با هر قدر ت:رتبه یک
مستخدمینى که داراى تحصـیالتى در حـدود دوره اول متوسـطه    :رتبه دو

.اى مورد قبول سازمان داشته باشندبوده و یا تخصص حرفه
مستخدمینى که داراى تحصیالت دوره اول متوسطه یا تخصـص  :رتبه سه

.اى مورد قبول سازمان باشندحرفه
سطه یا مدارك تحصیلى مستخدمینى که داراى دیپلم کامل متو:رتبه چهار

.دیگر که از نظر استخدام معادل آن شناخته شده است
مستخدمینى که داراى گواهینامه دوره کامل متوسطه بوده و یک :رتبه پنج

دوره تخصصى گذرانده باشند که از طرف مراجع صالح فوق دیپلم یـا عـالى   
.شناخته شده باشند

سـانس هسـتند یـا ارزش    مستخدمینى کـه داراى دانشـنامه لی  :رتبه شش
.تحصیلى آنها لیسانس شناخته شده باشد

.مستخدمینى که داراى دانشنامه فوق لیسانس یا دکترى باشند:رتبه هفت
با توجه به شغل مـورد تصـدى در   55مستخدمین مذکور در ماده .56ماده

گیرند کـه  اى از این رتبه شغلى قرار مىرتبه مربوط به آن شغل و در درجه
اى بـا تقریـب اضـافى    ن به حقوق درجه و رتبه تحصـیلى و حرفـه  حقوق آ

.نزدیکتر باشد
در صورتى که مستخدمین مذکور شـرایط احـراز شـغل آن رتبـه را     .تبصره

عنوان کفیل در آن شغل یـا  توانند بهنداشته باشند با تصویب مدیرعامل مى
ز شـغل  هاى فاصل ابقا شوند لکن مادام که واجد شـرایط احـرا  مشاغل رتبه

هاى رتبه شـغلى اسـتحقاقى خـود را    اند حقوق درجهمورد تصدى نگردیده
% 80دریافت نموده و به تناسب کمبـود شـرایط احـراز شـغل حـداکثر تـا       

العاده شغل مربوط را دریافت خواهند داشت ولـى در هـر حـال ارجـاع     فوق
.هایى که از دو رتبه شغلى استحقاقى آنها باالتر باشد ممنوع استپست
در صورتى که مبلغ حقوق هر یک از مستخدمین پس از تطبیـق  .57ماده

نامه از مجموع مبلـغ حقـوق و مـدد    وضع استخدامى او با مقررات این آیین

.استفتهیاتغییر) 53(به) 52(ملىشوراىمجلسرئیساصالحیهموجببه.1
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هاى قبلى اسـتحقاق دریافـت آن را   نامهمعاش فرزند که طبق مقررات آیین
عنـوان تفـاوت حقـوق دریافـت     داشته کمتر شود تفاوت این دو مبلغ را بـه 

واهد کرد تا آن که متدرجاً حقوق درجه و رتبه وى این تفاوت را کـاهش  خ
.داده و جبران نماید

العـاده شـغل مسـتخدمین    تفاوت تطبیق مذکور در هر مورد از فـوق .تبصره
ایـن العاده شغل بیشتر باشـد کـه در  گردد مگر آن که از مبلغ فوقکسر مى

.صورت مبلغ اضافى به مستخدم پرداخت خواهد شد
نامـه  بندى و جدول حقوق ایـن آیـین  از تاریخ تصویب طرح طبقه.58ماده

گـردد و  اجتمـاعى ملغـى مـى   هـاي  کلیه مقررات استخدامى سازمان بیمـه 
هاى مربـوط بـه مسـتخدمین بایـد     پرداخت حقوق و هرگونه مزایا و هزینه

.نامه صورت گیردبراساس مقررات این آیین
اعى مکلف اسـت حـداکثر ظـرف ششـماه از     اجتمهايسازمان بیمه.تبصره

هاى اجرایى مندرج در این ماده را تهیـه و  نامه طرحتاریخ تصویب این آیین
.کننده نمایدتسلیم مقامات تصویب

نامه به تصـویب  هاى اجرایى مندرج در این آیینتا زمانى که هر یک از طرح
ر آن مـورد  اجتمـاعى د هاي نرسیده است مقررات استخدامى سازمان بیمه

.کماکان معتبر و قابل اجرا خواهد بود
2تبصره که در اجراى بند ح مـاده  26ماده و 58نامه فوق مشتمل بر آیین

13/2/1348در جلسه 31/3/1345الیحه قانونى استخدام کشورى مصوب 
به تصویب کمیسیون استخدام مجلس سنا رسیده بود در تـاریخ روز شـنبه   

و هشـت بـه تصـویب    کهـزار و سیصـد و چهـل    سیزدهم اردیبهشت مـاه ی 
هاى ادارى مجلس شوراى ملى رسیده و کمیسیون امور استخدام و سازمان

.صحیح است

نامه وظایف و اختیارات شوراى عالى تأمین اجتماعىآیین. 5
1)2/11/1350و 27/6/1350مصوب (

در برابـر  اجتماعى براساس قانون حمایت کارمنـدان شوراى عالى تأمین .1ماده
اثرات ناشى از پیرى و ازکارافتادگى و فوت صورتى از انواع مؤسسـات مشـمول   

هـاى  قانون مزبور تهیه خواهد نمود که بـه موجـب آن امکـان ایجـاد صـندوق     
جداگانه و یا متمرکز با توجه به نوع کار مؤسسات و مشخصات اجتماعى افـراد  

.بینى گرددمورد حمایت پیش
هـاى حمایـت   ایجاد صـندوق هایى براى اقدام بهتصورت مزبور حاوى مهل

1/12/1350مورخ7884شمارهرسمىروزنامهازنقل.1
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.کارمندان انواع مؤسسات مشمول خواهد بود
هاى اجتماعى ضوابط مربوط به ادامه کار صندوقشوراى عالى تأمین .تبصره

بازنشستگى کارمندان مؤسساتى را کـه در تـاریخ تصـویب قـانون حمایـت      
اند تادگى و فوت وجود داشتهکارمندان در برابر اثرات ناشى از پیرى و ازکاراف

.تعیین و اعالم خواهد نمود
اجتماعى به منظور نظارت بر حسن اجراى قانون شوراى عالى تأمین .2ماده

حمایت کارمندان در برابـر اثـرات ناشـى از پیـرى و ازکارافتـادگى و فـوت       
هاى حمایت کارمندان را به وسیله بازرس یـا بازرسـان خـود مـورد     صندوق

ار خواهد داد و در صورتى که نواقصى در کار آنها مشـاهده شـود   بازرسى قر
هاى الزم مهلت مناسبى براى رفع نـواقص مزبـور   ضمن صدور دستورالعمل

.تعیین خواهد نمود
بازرس یا بازرسان براى انجام وظایف خود حق مراجعـه بـه دفـاتر و    .تبصره

ضـیحات  اسـت مـدارك و تو  مسوول صندوق موظف . اسناد صندوق را دارند
.مورد نیاز را در اختیار آنان قرار دهد

هاى شوراى ها که مقررات قانونى و یا دستورالعملهر یک از صندوق.3ماده
اجتماعى را رعایت نکند شورا پس از رسیدگى و احراز اطمینان عالى تأمین 

از این امـر از وزارت کـار و امـور اجتمـاعى خواهـد خواسـت کـه نماینـده         
.از طرف خود براى اداره صندوق تعیین نمایداالختیارى تام

اجتماعى شرایط نماینده مذکور تا هنگامى که به تشخیص شوراى عالى تأمین 
الزم و کافى براى اداره صندوق به نحو مطلوب فراهم نشود به کار خود براساس 

.اجتماعى ادامه خواهد داددستورالعمل مصوب شوراى عالى تأمین 
اجتماعى در مورد ترتیب استفاده از وجوه مذکور تأمین شوراى عالى.4ماده

ــرى و  6در مــاده  ــرات ناشــى از پی ــر اث ــدان در براب ــانون حمایــت کارمن ق
ازکارافتادگى و فوت و یا انتقال این وجوه به صندوق مربوط و تعیین بهترین 

شــدگان از مزایــاى مربــوط همچنــین بــراى تعیــین نحــوه اســتفاده بیمــه
هاى حمایت کارمنـدان  بردارى از منابع مالى صندوقبهرهترین نحوهمناسب

.هاى الزم را به عمل خواهد آوردمطالعات و بررسى
اجتمـاعى نسـبت بـه تعمـیم مقـررات تـأمین       شوراى عالى تـأمین  .5ماده

اجتماعى که شامل مقررات حمایتى مربوط به ازکارافتادگى، پیرى، فـوت و  
ه افـراد و طبقـاتى کـه از آن برخـوردار     اجتماعى است بـ سایر موارد تأمین 

هاى فنى بررسى نموده و تصـمیمات الزم را  نیستند براساس گزارش کمیته
.اتخاذ خواهد نمود

هایى که اجتماعى هماهنگى الزم را بین سازمانشوراى عالى تأمین .6ماده
اجتماعى فعالیت دارند از نظـر یکنواخـت   به نحوى از انحاء در زمینه تأمین 

ها مندى از کمکهاى مربوط به میزان حق بیمه و شرایط بهرهردن حداقلک
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ها ایجاد خواهد نمود و ترتیبى مقرر خواهد داشت تـا انتقـال   و میزان کمک
شدگان از یک سازمان یا بخش به سازمان دیگر به سـوابق بیمـه آنـان    بیمه

.لطمه نزند
.خصوصى استمنظور از بخش در این ماده بخش دولتى و بخش .تبصره

اجتماعى عالوه بر وظایف و اختیارات مـذکور در  شوراى عالى تأمین .7ماده
:باشدفوق داراى اختیارات و وظایف زیر نیز مى

هاى حمایـت  هاى نمونه براى انواع صندوقبررسى و تصویب اساسنامه)الف
.کارمندان

هـاى حمایـت  بررسى و تصویب سازمان و مقررات استخدامى صـندوق )ب
هـا تهیـه و   کارمندان که به وسیله هیئت مدیره یـا هیئـت عامـل صـندوق    

.گرددپیشنهاد مى
.هاى حمایت کارمندانتعیین حسابرسى صندوق)ج
الزحمه اعضاى هیئت مدیره یا هیئت بررسى و تصویب حقوق و مزایا و یا حق)د

هاى حمایت کارمندان برحسـب اینکـه   عامل یا مدیرعامل و حسابرس صندوق
فراد مزبور موظف یا غیرموظف باشند بنا به پیشنهاد هیئت مـدیره یـا هیئـت    ا

.هاعامل صندوق
هـاى  ترازنامه صندوقبررسى وتصویب بودجه ساالنه وگزارش عملکرد و)ه

.حمایت کارمندان
قـانون  3نامه فوق مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره در اجـراى مـاده   آیین

ناشـى ازپیـرى و ازکارافتـادگى وفـوت پـس      حمایت کارمندان دربرابراثرات 
هاى کـار و امـور اجتمـاعى و دارایـى مجلـس سـنا در       ازتصویب کمیسیون

هـاى  به ترتیب به تصویب کمیسـیون 2/11/1350و 27/6/1350جلسات 
.مجلس شوراى ملى رسیده استکار و امور اجتماعى و دارایى

ـ   آیـین 46نامه اجرایى ماده آیین. 6 ازماننامـه اسـتخدامى س
هاى اجتماعى بیمه

31/2/1354مصوب 

مأموریت مستخدمین :فصل اول
ها و مؤسسات دولتـى و وابسـته بـه دولـت و     در صورتى که وزاتخانه.1ماده

هاى حمایت کارمندان به وجود هر یک از مستخدمین ثابت سازمان صندوق
یت مستخدم تواند با رضاهاى اجتماعى احتیاج داشته باشند سازمان مىبیمه

. عنوان مأمور به مؤسسات مذکور اعزام دارداو را به
حفظ پست سازمانى مستخدم مأمور حداکثر تا مدت شش ماه مجاز .2ماده
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العاده شـغل او را طـى مـدت مـذکور     تواند حقوق و فوقاست و سازمان مى
. پرداخت نماید

ل مستخدمین به العاده اضافه کار و مزایاى دیگر این قبیپرداخت فوق.تبصره
عهده مؤسسه محل مأموریت آنان خواهد بود ولى در صورتى کـه مؤسسـه   

تواند اضافه کار ایـن قبیـل   محل مأموریت مؤسسه خیریه باشد سازمان مى
21افراد را در مدت مأموریت به شرط انجام کار اضـافى و بـر اسـاس مـاده     

.هاى اجتماعى پرداخت نمایدنامه استخدامى بیمهآیین
هاى اجتماعى به مؤسسات مـذکور مـاده   اعزام مأمور از سازمان بیمه.3دهما

العـاده  یک به مدت زائد بر شش ماه در صورتى که پرداخت حقـوق و فـوق  
شغل و سایر مزایاى مستخدم و حق بیمه سهم کارفرما و همچنین اضافات 
سنواتى مستخدم از طرف مؤسسـه محـل مأموریـت تعهـد گـردد بالمـانع       

نیسـت و  در این صورت حفظ پست سازمانى مستخدم مأمور مجاز باشد مى
ـتخدم بـه     پس از پایان مأموریت چنانچه پست سازمانى مناسب موجود نباشـد مس

ـدمت    آید وحال آماده به خدمت در می ـه خ ـاده ب مقررات مربوط به مستخدمین آم
.شوددرباره او اجرا مى

مأموریـت هـر یـک از    توانـد بـا  هـاى اجتمـاعى مـى   سـازمان بیمـه  .تبصره
هاى تعاونى کارمنـدان سـازمان بـدون رعایـت     مستخدمین خود به شرکت

با حفظ پست سازمانى و پرداخت حقوق 3محدودیت زمانى مندرج در ماده 
. و مزایاى آنان در مدت مأموریت موافقت نماید

چنانچه مستخدمین سازمان از طرف انجمن شهر یا قائم مقام انجمن .4ماده
سمت شهردار انتخاب شوند حقوق و مزایاى آنان در مدت مأموریت شهر به

مذکور بر اساس مقررات مؤسسه محل مأموریت منحصـراً از محـل اعتبـار    
مؤسسه مزبور پرداخت خواهد شد و حق بیمه سـهم مسـتخدم بـه مأخـذ     
دریافتى زمان شروع مأموریت و اضافه بعدى و احیاناً تغییر ضـریب جـدول   

از . آیـد هاى اجتماعى پـیش مـی  س مقررات سازمان بیمهحقوقى که بر اسا
حقوق مستخدم کسر و به انضمام حق بیمه سـهم کارفرمـا کـه بـه مأخـذ      

شـود بـه سـازمان    الذکر از طرف مؤسسه محـل مأموریـت تـأمین مـى    فوق
. پرداخت خواهد شد

مدت خدمت مستخدمین مأمور در هر حـال و از هـر لحـاظ جـزو     .5ماده
. گرددهاى اجتماعى محسوب مىت آنان در سازمان بیمهسابقه خدمت ثاب

آموزش در داخل کشور : فصل دوم
تواند به منظور تربیت کـادر متخصـص و تکمیـل کـادر     سازمان مى.6ماده

هـاى  هاى مورد نیاز به مستخدمینى کـه در رشـته  تخصصى خود در رشته
.داخت نمایدشوند کمک هزینه تحصیلى پرمورد نیاز سازمان پذیرفته مى
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معادل حقوق ثابت 6میزان کمک هزینه تحصیلى مشمولین ماده ـ1تبصره 
بـا اعمـال   (درجه رتبه شغلى آنان در زمان شروع استفاده از کمـک مزبـور   

به کمک هزینـه تحصـیلى ایـن    .خواهد بود) تغییرات ضریب جدول حقوق
ت قبیل مستخدمین در دوران تحصیل معادل ترفیع سـنواتى کـه در صـور   

. گرفت افزوده خواهد شداشتغال به آنان تعلق مى
هیئت مدیره مجاز است در موارد خاصى که اقتضاء نماید عالوه بر ـ2تبصره 

العاده شـغل ایـن قبیـل مسـتخدمین را     حقوق ثابت تمام یا قسمتى از فوق
. پرداخت نماید

. اهد شدهاى مورد نیاز سازمان با تصویب هیئت مدیره تعیین خورشته.7ماده
کسانى که با دریافت کمک هزینه از سازمان با توجه بـه مقـررات ایـن    .8ماده
ورزند باید تعهد خدمت و تضمین به شرح زیـر  نامه به تحصیل اشتغال میآیین

.به سازمان بسپارند
انجام خدمت در هر شهرستانى که سازمان تعیین نماید پس از فراغت )الف

. دت دریافت کمک هزینه تحصیلىاز تحصیل معادل دو برابر م
تضمین معادل دو برابر حقوق آخرین درجه رتبه شـغلى مسـتخدم در   )ب

ى که از کمک هزینه یهادر ماهزمان استفاده از کمک هزینه تحصیلى ضرب
. تحصیلى استفاده خواهد کرد

نوع تضمین مستخدم ضمانت نامه ملکى یا بانکى و یـا اوراق بهـادار   .9ماده
ولى در مورد مستخدمینى که در تاریخ اسـتفاده از کمـک هزینـه    . باشدمى

تواند تحصیلى داراى حداقل سه سال تمام سابقه خدمت هستند سازمان مى
. اى اخذ نمایدسند ذمه

بجز در مورد فوت یا از کارافتادگى به (چنانچه مستخدم به هر علت .10ماده
ود را ناتمام گذارد و یا از تحصیالت خ) نحوى که مانع از ادامه تحصیل باشد

مؤسسه آموزشى اخراج شود سازمان در مورد ناتمام گذاردن تحصـیالت یـا   
اخراج معادل دو برابر مبالغ پرداختى مشروط بر اینکه از مبلغ تضمین تجاوز 
ننماید و در صورت عدم انجـام تعهـدات پـس از فراغـت از تحصـیل مبلـغ       

در صـورتى کـه قسـمتى از    تضمین را از مستخدم وصول خواهـد نمـود و  
خدمت مورد تعهد انجام شده باشد نسبت بـه بقیـه آن متناسـباً اقـدام بـه      

. وصول خواهد کرد
پرداخت کمک هزینه مستخدم از طرف سازمان براى مدتى خواهد .11ماده

هاى مربوط از طرف مؤسسه آموزشى در نظر بود که معموالً جهت طى دوره
ه مستخدم نتواند ظرف مـدت معینـه دوره   گرفته شده است و در صورتى ک

مربوطه را با موفقیت طى نماید کمک هزینه تحصیلى وى قطع و حـداکثر  
شود که تحصیالت خود را باتمام برساند دو سال به مستخدم مهلت داده مى
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گذراندن دوره تحصیلى نشـود سـازمان   ه و چنانچه در این مدت نیز موفق ب
داخت شده بابت کمک هزینه تحصـیلى از  مجاز خواهد بود معادل مبالغ پر

. مستخدم مشروط بر اینکه از مبلغ تضمین تجاوز نکند وصول نماید
چنانچه عدم توفیق مستخدم جهت گذراندن دوره تحصیل بنا بـه  ـ 1تبصره 

تشخیص سازمان به علت فورس ماژور یا بیمارى باشد مشمول قسمت اخیر 
معادل مدتى که مستخدم به علت نخواهد بود و در این حالت فقط 11ماده 

تحصـیلى  یا بیمارى نتوانسته به تحصیل خود ادامه دهد بـه دوره ماژور فورس
.وى با استفاده از کمک هزینه تحصیلى اضافه خواهد شد

نامه که به علت عدم توفیق در آیین11مستخدمین مشمول ماده ـ 2تبصره 
تواننـد بـا   شود مـى ىگذراندن دوره تحصیلى خود کمک هزینه آنان قطع م

نامه استخدامى سازمان تقاضاى مرخصى اسـتحقاقى  آیین26توجه به ماده 
نمایند و چنانچه استحقاق مرخصى با استفاده از حقـوق را نداشـته باشـند    

نامـه اسـتخدامى بنـا بـه     آیـین 27براى بقیه مدت تحصیل بر اساس ماده 
شـد و در  درخواست مستخدم حکم مرخصى بدون حقـوق صـادر خواهـد    

صورتى که واجد شرایط استفاده از این نوع مرخصى نیز نباشند سازمان بـه  
.نامه با آنها رفتار خواهد نموداین آیین11ترتیب مقرر در قسمت آخر ماده 

تواند مستخدمین خود را بـه منظـور   چنانچه سازمان الزم بداند مى.12ماده
ش خصوصى اعزام دارد کارآموزى به مؤسسات دولتى و وابسته به دولت بخ

و بـراى مـدت   2حقوق مدت کارآموزى تا شش ماه مشمول مقررات مـاده  
نامه خواهد این آیین6ماده 2و 1هاى زائد بر شش ماه تابع مقررات تبصره

. مدت کارآموزى در هر حال از یک سال تجاوز نخواهد نمود. بود
آموزش در خارج از کشور : فصل سوم

تواند مستخدمین خود هاى اجتماعى به دو منظور مىمهسازمان بی.13ماده
. هاى آموزشى و مطالعاتى به خارج از کشور اعزام داردرا براى طى دوره

هاى تخصصىهاى آموزشى دراز مدت به منظور گذراندن دورهدوره)الف
هاى مطالعاتى یا کارآموزى کوتاه مدت به منظور تکمیل مطالعات و دوره)ب

.طالعات جدیدکسب ا
دوره آموزش دراز مدت:بخش اول

هاى دراز مدت براى تکمیل کادر فنى و تخصصى سـازمان در  دوره.14ماده
ى است که نقـص و کمبـود آن محسـوس بـوده و امکـان تربیـت       یهارشته

. هاى مزبور در داخل کشور وجود نداشته یا محدود باشدمتخصص در رشته
اسـتفاده  14ز فرصت و امکـان مـذکور در مـاده    توانند اکسانى مى.15ماده

. نمایند که حائز شرایط زیر باشند
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1سال سن35حداکثر )الف

داشتن مدرك دیپلم یا باالتر)ب
آشنائى کافى به زبان خارجى مورد لزوم )ج
دارا بودن شرایطى که جهت ورود به مؤسسـه آموزشـى مربوطـه کـه از     )د

. طرف آن مؤسسه اعالم شده است
هـاى دوره  هاى آموزشى دراز مدت برابر اسـت بـا سـال   مدت دوره.16ماده

.آموزشى رشته تحصیلى مربوطه
ـاده  15مستخدمین موضوع ماده .17ماده ایـن  9و 8باید طبق مفاد بندهاى الف و ب م
.نامه تعهد خدمت و تضمین به سازمان بسپارندآیین

هـاى مـورد نیـاز    کمـک هـا و همچنـین   حقـوق و مزایـا، هزینـه   ـ1تبصره 
به عهده سازمان است که براساس مقـررات و  15مستخدمین موضوع ماده 

تشخیص و تصـویب هیئـت مـدیره    ضوابط مورد عمل بانک مرکزى ایران با 
ضمناً میزان تضمین معادل دو برابر وجوهى است که بـه  . پرداخت خواهد شد

ـام  .شودهر عنوان به موجب این تبصره به مستخدم پرداخت مى چنانچه هنگ
ـا  هااخذ تضمین رقم قطعى در مورد برخى از هزینه مقدور نگردد میزان آن بن

2.شودبه تشخیص هیئت مدیره تعیین مى

هاى تحصیلى درازمدت را در خارج از کشور مستخدمینى که دورهـ2تبصره 
گذرانند در صورتى که در موعد مقرر موفق به گذرانـدن دوره تحصـیلى   مى

و یا پس از خاتمه تحصـیالت از انجـام تعهـدات خـوددارى نماینـد      نشوند 
هاى ذیل آن درباره آنـان نافـذ   نامه و تبصرهاین آیین11و 10مقررات مواد 

. خواهد بود
دوره آموزشى کوتاه مدت : بخش دوم

تواند مستخدمین خود را براى کسـب  هاى اجتماعى مىسازمان بیمه.18ماده
شود در صورت دعوت ى که به کار سازمان مربوط مىیهاتهاطالعات الزم در رش

شود یا طریق مراجع ذیصالح کشور به سازمان اعالم مىمؤسسات خارجى که از 
.اعزام داردسال به خارج از کشورو مستقالً حداکثر براى مدت یکرأساً
اسـتفاده  18توانند از فرصت و امکـان مـذکور در مـاده    کسانى مى.19ماده

.اجتماعىتأمینعالىشوراى4/3/1354مورخمصوبهموجببهاصالحى.1
شرحبهاجتماعىتأمینعالىشوراى4/3/1355مورخجلسهمصوبهموجببه1تبصره.2

مورددرآنمیزانوتضمینتعیین«: ازبودعبارتآنقدیممتن.استشدهاصالحمتن
سازمانعالىشوراىبهمدیرههیئتدرتصویبازپسبایستىمىمستخدمینقبیلاین

ـام، ثبـت هزینهبرگشت،ورفتهزینهگذرنامه،هزینه.شودپیشنهاد هزینـه شـهریه، ن
.نامـه آیـین ایـن 6مادهدرمقررترتیببهتحصیلىهزینهکمکهمچنینوسرپرستى

قطعـى مبلـغ تعییناخیرالذکرىهاهزینهازبرخىمورددرتضمینذاخهنگامچنانچه
.»شودمىمعینمدیرههیئتتشخیصبهبناآنمیزاننگرددمیسر
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:یند که حائز شرایط زیر باشندنما
تجربه عملى در رشته داشتن تخصص در رشته مورد نظر و یا دو سال)الف

مربوطه و آشنائى کافى به زبان خارجى مورد لزوم 
هـاى مطالعـاتى اعـالم    دارا بودن شرایطى که مقامات واگذارکننده دوره)ب
. دارندمی

هاى مطالعاتى اى طى دورهحفظ پست سازمانى مستخدمینى که بر.20ماده
شوند الزامى است و سازمان در طول کوتاه مدت به خارج از کشور اعزام مى

العـاده شـغل مسـتخدم مربوطـه بـه انضـمام سـایر        این مدت حقوق و فوق
هزینه ثبت نام و ، هزینه رفت و برگشت، هزینه گذرنامه(هاى معموله هزینه
دوره آموزش بیش از یک سـال  پرداخت خواهد کرد در صورتى که ) شهریه

نامـه از بـدو شـروع    باشد مقررات مربوط به بخش اول فصل سوم این آیـین 
. آموزش نافذ خواهد بود

هـاى اسـتفاده کننـدگان از    در مواردى که تمام یا قسمتى از هزینه.21ماده
هاى آموزشى درازمدت یا مطالعاتى کوتاه مدت خارج از کشور توسـط  دوره

هاى مربوطـه را  کننده بورس تأمین گردد سازمان بقیه هزینهمؤسسه واگذار
) بـر حسـب مـورد   (نامه آیین20و یا ماده 17تا میزان مقرر در تبصره ماده 

. پرداخت خواهد نمود
مقررات مختلف : فصل چهارم

سازمان در فواصل معـین اطالعـات الزم را در مـورد افـرادى کـه در      .22ماده
یل و یا کارآموزى هستند از نقطه نظر پیشرفت مؤسسات خارجى مشغول تحص

تحصیل یا کـارآموزى و همچنـین رفتـار افـراد مـذکور از مقامـات خـارجى و        
.مؤسسات آموزشى یا مأمورین ایرانى مقیم محل کسب خواهد نمود

هاى آموزشى یا مطالعاتى موظفنـد هـر   مستخدمین اعزامى براى طى دوره
موزشى یا مطالعاتى گزارش جامعى از برنامه و ترم یک بار نیز در پایان دوره آ

. نتیجه کار بانضمام ریز نمرات خود را به سازمان ارسال دارند
هاى واصله معلوم شود مستخدمى در صورتى که بر مبناى گزارش.23ماده

قادر به پیشرفت در تحصیل یا کارآموزى نیست سازمان حکم مربوطـه او را  
نامـه اقـدام   هاى مربوطه طبق مقررات این آیینجبران هزینهلغو و در مورد
. خواهد نمود

هـاى آموزشـى یـا کـارآموزى در صـورتى      استفاده مجـدد از دوره .24ماده
پــذیر اســت کــه نتیجــه تحصــیل یــا کــارآموزى در دوره پیشــین  امکــان
سازمان مکلف است که در این مورد اطالعات الزم را از . بخش باشدرضایت
. آموزش و یا کارآموزى به عمل آمده است اخذ نمایداى که در آنمؤسسه

هاى آموزشى و مطالعاتى مستخدمینى که بـه خـارج از   مدت دوره.25ماده
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گردد شوند جزو سابقه خدمت آنان در سازمان محسوب مىکشور اعزام مى
و از کمک هزینه تحصیلى پرداختى به آنها حق بیمه مقرر کسر خواهد شد 

. گیردحصیلى یا کارآموزى مرخصى استحقاقى تعلق نمىهاى تلکن به سال
بینى نشده اسـت تـابع مقرراتـى    نامه پیشمسائلى که در این آیین.26ماده

.خواهد بود که در هر مورد به تصویب هیئت مدیره برسد

ارسال آنها بـه نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقعآیین. 7
سازمان 

) اجتماعىتأمین اى عالىشور19/12/1354مصوب (
)قانون تأمین اجتماعی39موضوع ماده (

شـدگان  بیمـه ) صورت مـزد یـا حقـوق   (نظر به اینکه تنظیم لیست .1ماده
مستلزم شناسایى کامل کارگاه و کارگران شاغل در کارگاه و تعیین شـماره  

هایى کـه مشـمول   شدگان است، کارفرمایان کارگاهمخصوص کارگاه و بیمه
گیرند، باید حداکثر ظـرف مـدت پـانزده روز    اجتماعى قرار مىن تأمین قانو

هاى چاپى که در پس از تاریخ شمول به سازمان مراجعه و با استفاده از فرم
گرفت، مشخصات کارگاه و کارگران خود را به نحوى اختیار آنان قرار خواهد

مربوطه در هاى مذکور مندرج است، تکمیل نموده و به واحدهاى که در فرم
.اجتماعى، تسلیم کنندسازمان تأمین 

شـوند و  هایى که بعد از شمول قانون ایجـاد مـى  کارفرمایان کارگاهـ1تبصره
شود، باید به ترتیـب  کارفرمایانى که کارگاه مشمول قانون به آنان منتقل مى

.مذکور اقدام کنند
دیـد اسـتخدام   هاى مشمول قانون که کـارگر ج کارفرمایان کارگاهـ2تبصره

روز از تـاریخ اسـتخدام بـراى نامنویسـى و     15کنند، باید حداکثر ظرف مى
.دریافت شماره انفرادى کارگر جدیداالستخدام، اقدام کنند

اجتماعى کلیه کارفرمایانى که کارگر یا کارمند مشمول قانون تأمین .2ماده
ار و ترتیـب  در استخدام یا در اختیار دارند، صـرف نظـر از نـوع قـرارداد کـ     

استخدام و نحوه پرداخت مزد یا حقـوق، موظفنـد صـورت مـزد و حقـوق،      
العاده شغل و مزایاى کارکنان خود را که بایـد از طـرف کارفرمـا امضـاء     فوق

و در موعد مقرر بـه واحـدهاى مربـوط    باًشده و حاوى مراتب زیر باشد، مرت
.سازمان، ارسال دارند

صورت شـرکت اداره  در صورتى که کارگاه به(نام خانوادگى کارفرمانام و)الف
بـه عـالوه   ) عامـل شود، نام و مشخصات شرکت و نام و نام خانوادگى مـدیر مى

.که از طرف سازمان به کارفرما اعالم شده است) کد(شماره اختصاصى کارگاه 
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ها، مشخصات کامل هر یک نام و نشانى دقیق و در صورت تعدد کارگاه)ب
.هااز کارگاه

نام ماه و تعیین روزهایى که صورت مزد یا حقوق بـراى آن مـدت تهیـه    )ج
.شده است

بیمـه شـده و   ) منطبق بـا شناسـنامه  (خانوادگى شماره ردیف و نام و نام)د
شماره اختصاصى که از طرف سازمان جهت هر بیمه شده تعیـین و اعـالم   

.شده است
.مبلغ حق بیمه سهم بیمه شده)ه
.مه سهم کارفرما و بیمه شدهجمع مبلغ حق بی)و

مزایاى نقدى مندرج در این ماده که باید حـق بیمـه از آن کسـر    ـ1تبصره 
:ازشود عبارتست

هاى مربوط به اضافه کار، کار نوبتى، مزد ایام تعطیل و مرخصى، کار شـب،  العادهفوق
ـایر آن  العاده انجام کارهاى سخت و زیانفوق ـتثناى کمـک عا   (آور و نظ یلـه  بـه اس

ـاب و      مندى و همچنین پرداخت ـفر، هزینـه ای هاى غیر مستمر از قبیـل هزینـه س
).ذهاب و غیره

نوع مزایاى غیر نقدى که نباید حق بیمه از آن کسر شود و تعیین ـ2تبصره 
.نامه مربوطه خواهد بودارزش آن بر طبق آیین

ءى کارفرما مکلف است صورت مزد یا حقوق تنظیم شـده را بـه امـا   .3ماده
شدگان برساند و در صورتى که بیمه شده سواد نداشته باشد، مهر یا اثر بیمه

شدگان به وسیله در مواردى که صورت مزد بیمه. انگشت او کافى خواهد بود
گردد و شود یا مزد آنان از طریق بانک پرداخت مىماشین حسابگر تهیه مى

حقوق از بیمه شده همچنین در موارد دیگر که اخذ امضاء در صورت مزد یا 
تواند کارفرمایان مربوطه را از تشـریفات امضـاء ى   میسر نباشد، سازمان مى

شدگان معاف نماید، ولى به هـر صـورت   صورت مزد یا حقوق از طرف بیمه
.باشدکارفرما مسؤول صحت ارقام مندرج در صورت مزد یا حقوق مى

کارگـاه حضـور یابـد    اى بر اثر بیمـارى نتوانـد در   چنانچه بیمه شده.4ماده
کارفرما مکلف است، ایام بیمارى را با ذکر تاریخ در ستون مالحظات صورت 
مزد ارسالى تعیین و اعالم دارد و همچنین در صورت تـرك کـار یـا پایـان     
خدمت بیمه شده کارفرما موظف است ظرف یک هفته تاریخ ترك کـار یـا   

نگـام تنظـیم و ارسـال    پایان خدمت بیمه شده را کتباً به سازمان اعالم و ه
صورت مزد یا حقوق موضوع را با ذکر تاریخ ترك کار یا پایان خدمت بیمـه  

.شده در ستون مالحظات مقابل ردیف مربوط به آن بیمه شده، قید نماید
شدگان از طرف سازمان چـاپ و بـه   اوراق صورت مزد یا حقوق بیمه.5ماده

.فرمایان، گذاشته خواهد شدتعداد مورد نیاز به طور رایگان در اختیار کار
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شدگان را براى هر ماه کارفرما مکلف است صورت مزد یا حقوق بیمه.6ماده
سـازمان  . تا آخرین روز ماه بعد به واحد مربـوط در سـازمان تسـلیم نمایـد    

تواند به درخواست کارفرما آخرین لیست ارسالى کارگاه را صورت مزد یا مى
کارگاه تلقى نماید و در چنین صورتى حقوق شش ماهه یا یک ساله آتى آن

کارفرما مکلف است که تغییرات حاصله در آخرین صورت مـزد یـا حقـوق    
ارسالى در هر ماه را در مهلت مقرر به سازمان اعالم نماید، تغییرات حاصـله  

نامـه  این آیین2در صورت مزد یا حقوق ارسالى نیز به ترتیب مقرر در ماده 
.تنظیم و ارسال خواهد شد

تواند موافقت نماید سازمان بنا به درخواست مدلل و موجه کارفرما مى.تبصره
ماه دیگر که جمعـاً از دو  که مدت مهلت ارسال صورت مزد یا حقوق تا یک

بدیهى است در این صورت کارفرما باید حـق  . ماه تجاوز ننماید تمدید گردد
عى بـه سـازمان  اجتمـا قـانون تـأمین   28بیمه را به ترتیب مقـرر در مـاده   

.پرداخت نماید
شـدگان را بـه واحـد    کارفرما مکلف است صورت مزد یا حقوق بیمه.7ماده

مربوطه سازمان که کارگاه در حوزه عمل آن واقع است بفرستد و در صورتى 
شدگان مربوط هاى متعدد باشد، صورت مزد بیمهکه کارفرمایى داراى کارگاه

.به واحد مربوطه ارسال داردبه هر کارگاه را جداگانه تنظیم و 
کارفرما باید به ضمیمه صورت مزد یا حقوق هر ماه برگ اظهارنامه را که .8ماده

.از این سازمان دریافت خواهد داشت، تنظیم و به واحد مربوطه تسلیم نماید
در تـاریخ  باشـد مـاده و پـنج تبصـره مـى    8نامه که مشـتمل بـر   این آیین

.عالى تأمین اجتماعى رسیدبه تصویب شوراى19/12/1354

اجتماعىقانون تأمین50نامه اجرایى ماده آیین. 8
1)وزارتین دادگسترى و بهدارى و بهزیستى25/10/1355مصوب (

یهیصدور اجرا:فصل اول
اجتماعى بابت حق بیمه، خسـارات تـأخیر و   مطالبات سازمان تأمین .1ماده

اجتمـاعى یـا قـوانین سـابق     تأمین هاى نقدى ناشى از اجراى قانونجریمه
هاى اجتماعى روسـتاییان و قـانون تـأمین    هاى اجتماعى و قانون بیمهبیمه

، 98، 90، 66، 46، 42آموزش فرزندان کارگران و مطالبات مندرج در مـواد  
به وسیله اجراییهاز طریق صدور 2اجتماعىقانون تأمین108و 101، 100

.1387مصوباالجراالزمرسمىاسنادمفاداجراىنامهآیین: نک.1
قـرر مکـه 12/10/1369مصوببیکارىبیمهقانوناجرایىنامهآیین19مادهاضافهبه.2

صندوقازرامبالغىغیرحقمنعنوانهرتحتبیکاربیمه شدهکهمواردىدر«:داردمی
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.باشدقابل مطالبه و وصول مىسازمانمسؤولین و مأمورین اجراى 
واحدى که در سازمان مسؤولیت عملیات اجرایى را به عهده خواهـد  .2ماده

شود مرجع عملیات اجرایى موضوع مـاده  گرفت و به اختصار اجرا نامیده مى
.باشدنامه مىیک این آیین

در صورتى که اشخاص حقیقى یا حقوقى مشـمول مقـررات قـانون    .3ماده
ساعت از تاریخ ابالغ 48اجتماعى با اخطار کتبى سازمان ظرف مدت تأمین

اخطاریه سازمان مطالبات قطعى شده را پرداخت نکنند یا ترتیب پرداخـت  
نامه علیه آنها اقدام بـه  تواند با رعایت مفاد این آیینآن را ندهند سازمان مى

.بنمایداجراییهصدور 
.تهیه خواهد شدفرم اخطاریه از طرف سازمانـ1تبصره 
ابالغ اخطاریه به وسیله مأمورین اجراى سازمان براساس مقـررات  ـ2تبصره 

.نامه به عمل خواهد آمداین آیین
شود شـامل نکـات   که فرم آن توسط سازمان تهیه مىاجراییهبرگ .4ماده

:ذیل خواهد بود
و محل اقامت آن و امضاء شـخص اجراییهکننده برگ نام واحد صادر)الف

.مسوول
نام و نام خانوادگى بدهکار و محل اقامت او و در صورت فوت بدهکار نام )ب

.و نام خانوادگى وراث یا قیم یا ولى با تعیین اقامتگاه هر یک
.تاریخ ابالغو شماره و تاریخ اخطاریه واجراییهموضوع و مبلغ )پ

نظـیم  بـه تعـداد هریـک از بـدهکاران در دو نسـخه ت     اجراییهبرگ .تبصره
گردد، یک نسخه به هر بدهکار تسلیم و نسخه ثانى با قید ابالغ به وسیله مى

.گرددمأمور اجرا به اجرا اعاده مى
1ابالغ:فصل دوم

ـافتى وجوهپرداختبهملزمباشد،نمودهدریافتبیکارىبیمه .بـود خواهـد مـذکور دری
ـانون ناشـى اجرایىاختیاراتازاستفادهبااجتماعىتأمینسازمان ـاعى تـأمین ازق اجتم
».نمایدمیاقداممادهاینوضوعموجوهوصولبهنسبت

مشترك1/19و 19شمارهىهابخشنامهجایگزینکهحقوقىجدید4شمارهبخشنامه.1
یادرستتاثیروابالغموضوعاهمیتلحاظبه«: داردمقرر میاستشدهحقوقىودرآمد

ـا شنامهبخاینمطالبات،وصولبراىسازماناقداماتکلیهدرآنیافتنانجامنادرست ب
اجرایـى نامـه آیـین 19تا 14موادمدنى،دادرسىآیینقانون110تا 90موادازاستفاده

ـاده اجرایـى نامهآیین11تا 5موادواالجراالزمرسمىاسنادمفاد ـانون 50م تـأمین ق
محـل دربایـد ابـالغ - 1حقیقـى اشخاصبهابالغ(الف.استگردیدهتنظیماجتماعى

دودرابالغىاوراق- 2گیردانجامفعالیتوکارساعاتدروابالغىاوراقدرشدهتعیین
گرددمىاعادهسازمانبهکهدومنسخهدروتسلیمکارفرمابهاولنسخهوتنظیمنسخه
تشـخیص دراستالزم- 3شوددریافت)1شمارهنمونه(پیوستمهرطبقالزمرسید

وهمچنینکارگاهدرموجوداطالعاتوابالغىقاورادرمندرجمشخصاتمطابقکارفرما



و آیین نامه هاي آن                                                                                   قانون تامین اجتماعی

عملیاتبراشکالىتاآیدعملبهالزمدقتکارفرماامضاءو)عددىوحروفى(ابالغتاریخ
ابـالغ اوراقدریافـت ازلیکنحاضر،محلدرکارفرماکهصورتىدر- 4واردنباشدابالغ

طبـق رامراتبونمایدمیالصاقکارگاهدربرابهاولنسخهابالغمأمورنمایدخوددارى
ـاده شـعبه بهراآنوقیددومنسخهدر)2شمارهنمونه(پیوستمهر - 5نمایـد مـی اع

پیوسـت اطالعیـه فـرم ابـالغ مـأمور نباشدحاضرشدهتعیینمحلدرکارفرماچنانچه
ـاب را)شعبهمحلدرابالغاوراقدریافتبراىکارفرماازدعوت( ـا بـه خط دودرکارفرم

ـاق شـده تعیـین یامحلکارگاهدرببهرااولنسخهوتکمیلنسخه دومنسـخه والص
ظـرف کارفرمامراجعهعدمصورتدر.نمایدمیاعادهشعبهبهمربوطاوراقبارااطالعیه

مراجعهشدهتعییننشانىبهدیگریکبارابالغمأمورکارگاه،بهاولمراجعهتاریخازروز10
صورتدرودهدمیانجامراابالغامربخشنامهاین4یا 2بندهاىبقطمورد،حسبو

درببـه رااولنسـخه مراجعهآخرینعنوانبهکارگاهبودنبستهیاکارفرماحضورعدم
در- 6گـردد مـى قیـد دومنسخهدر) 2شمارهنمونه(مهرطبقمراتبوالصاقکارگاه

بایـد ابـالغ مـأمور باشـد، تعطیلعلتهربهکارگاهعادى،فعالیتمواقعدرکهصورتى
ـاق کارگاهدرببهوتکمیلرامربوط)5بندموضوعفرم(اطالعیه ازپـس ونمایـد الص
ـا حضـور (مـورد حسبمجددمراجعهیاکارفرمامراجعهعدمومهلتگذشت وکارفرم
بـودن سـته بکارفرمایاحضورعدمـاوراقدریافتعدموکارفرماحضورـاوراقدریافت
ـا دعوتنامـه ابالغمورددرـتوضیح.نمایدابالغرامربوطاوراق)کارگاه ـاى هیئـت ىه ه

کـه مطالباتتشخیصهاىهیئتنامهآیین8مادهتبصرهبهتوجهبامطالباتتشخیص
ـال هـر در«:اسـت داشتهمقرر ـا حضـور عـدم ح ـانع کارفرم رأىصـدور ورسـیدگى م

بـه اولمراجعـه درونبـوده )5و 4بندموضوع(اطالعیهتکمیلبهنیازى،»نخواهدبود
ــ اوراقدریافتازخوددارىـکارفرماحضور(موردحسبشدهتعییننشانىیاکارگاه

بهابالغـب.گردداعادهاولونسخهابالغمربوطدعوتنامهباید)بودنبستهـحضورعدم
ـاء حـق کهافرادىیااواممققائمیامدیربهبایداوراق- 1حقوقىاشخاص دارنـد ءامض

ابـالغ مـأمور کـه صورتىدر.گردددریافترسید)1نمونه(پیوستمهرطبقوتسلیم
.نمایـد ابـالغ دفتـر مسؤولبهبایدنمایدابالغشدهیاداشخاصبهرامربوطاوراقنتواند

یامدیربهایدبابالغاوراقباشدشدهمنحلحقوقىشخصیتچنانچهـ) 32نمونهمهر(
ـازمان ــ هاشرکتـاداراتـهاوزارتخانهمورددر- 3گرددابالغتصفیهمدیران ـاى س ه
سـرمایه کهمؤسساتىنیزوعمومىخدماتمأمورمؤسساتودولتبهوابستهودولتى

مؤسسهدفتررئیسبهاوراقهاشهرداريهمچنینواستدولتبهمتعلقکالًیاجزئاًآن
، 1بندهاىدرمذکوراشخاصخوددارىصورتدر- 4گرددمىابالغاومقامقائمایمربوط

درببـه الـف قسمت4بندطبقمذکوراوراقابالغىاوراقگرفتنازقسمتاین3و 2
درابـالغ چنانچـه ـ5گردیدخواهدقیددومنسخهدرمراتبوالصاقمؤسسهیاکارگاه
اعـالم ازپس)باشدکردهتغییرحقوقىشخصنشانى(نگرددممکنشدهتعیینمحل

اوراقهاشرکتثبتادارهازحقوقىشخصنشانىاستعالموابالغمأمورطرفازموضوع
ــ ج.شـد خواهـد ابالغشودمىاعالمهاشرکتثبتطرفازکهنشانىآخرینبهابالغ
ـازمان بـه تـب مرادارنـد اقامتکشورازخارجدرکهکسانىمورددر- 1مواردسایر س

ـا سیاسـى مـأمورین طریقازمدنىدادرسىآیینقانون95مادهطبقتااعالممرکزى ی
نشانىآخرینکارفرمانشانى- 2آیدعملبهالزمابالغایراناسالمىجمهورىکنسولى
جدیدمحلنشانىآن،تغییرصورتدراستمکلفکارفرماوباشدمىپروندهدرموجود

عمـل بـه پروندهدرموجودنشانىهمانبهابالغصورتاینغیردر.دهداطالعراخود
کـه گـردد مشـخص کارفرمانشانىبهمراجعههنگامچنانچه- 3استقانونىوآیدمی

ـامبرده بـه زندانادارهوسیلهبهابالغىاوراقاستزندانیابازداشتگاهدرنامبرده ابـالغ ن
اوراقنباشدواحدآنعملحوزهدرکارفرماانونىقنشانىکهصورتىدر- 4شدخواهد
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و برگ اخطاریه ابالغ اجراییهاجرا مکلف است براساس تقاضانامه صدور .5ماده
24له ظرف تقاضاهاى واص. اقدام نمایداجراییهشده به بدهکار نسبت به صدور 

ساعت در دفتر مخصوص اجرا ثبت و نسبت به تقاضاهاى ثبت شـده در دفتـر   
شد اجراییهچنانچه بدهکار مقیم محل صدور . مذکور به ترتیب اقدام خواهد شد

هاى مذکور براى ابالغ بـه مـأمور   هاى اجرایى قید و برگنام مأمور اجرا در برگ
در حـوزه دیگـر مقـیم باشـد     در صورتى کـه بـدهکار   . اجرا تسلیم خواهد شد

هاى اجرایى از طریق واحد سازمان در محل اقامت او ابالغ و اقدام خواهـد  برگ
شد و در صورتى که در محل اقامت شخص مذکور سـازمان فاقـد شـعبه و یـا     

ساعت بـه شـهربانى یـا    48هاى اجرایى با ید ظرف مدت نمایندگى باشد برگ
مرکـزى  اى خارجى به وسیله سازمان و در مورد مقیمین در کشورهژاندارمرى

.به وزارت امورخارجه ارسال شود که طبق مقررات ابالغ نمایند
باشـد و  اقامتگاه بدهکار همان است که در پرونده امـر مـنعکس مـى   .6ماده

مادام که بدهکار تغییر محل اقامت خود را به سازمان اعـالم ننمـوده اسـت    
.محل سابق او ابالغ خواهد شدهاى اجرایى و سایر اوراق مربوط به برگ

بدهکار مکلف است محل اقامت جدید خود را به مرجع مربـوط اطـالع   .تبصره
دهد و دلیل اقامت خود را که عبارت خواهد بود از گواهى شهربانى یا ژاندارمرى 
محل در داخل کشور و کنسولگرى و یا مأمورین سیاسى در خارج از کشور بـه  

در غیر این صورت به تغییـر محـل اقامـت    . نمایدضمیمه اطالعیه خود ارسال 
اعالم شده ترتیب اثر داده نخواهد شد و در هرحال ابالغات قبلى به قوت قانونى 

.خود باقى است
را بـه  اجراییـه ساعت یک نسخه از 48مأمور اجرا مکلف است ظرف .7ماده

ارسالاستآنعملحوزهدرشدهتعییننشانىکهاىشعبهبهابالغجهتبایدمربوط
ـا بهبایدمربوطاوراقبخشنامهاینموجببهکهافرادىیاکارفرماچنانچه- 5گردد آنه
- 6بـود خواهدامضاءمنزلهبهىابالغاوراقذیلآناناثرانگشتباشندبیسوادشودابالغ

یاوداشتهدومطبقهازسومدرجهتانسبىیاسببىقرابتبدهکارباابالغمأمورچنانچه
ـابقاً کیفـرى دعـواى آنکهیاوباشدمطرحدادگاهدرکیفرىیامدنىدعواىآنهابین س

آنخـتم ریختاازپنجسالازبیشىیجنادروسالدوازبیشجنحهدروبودهمطرح
شدهتعیینىهامهلتاحتساب- 7شودابالغامرمتصدىتواندنمىمأمورباشد،نگذشته

روزمدنىدادرسىآیینقانون614مادهطبقکهاستترتیببدینابالغبرگهربراى
روزسـى مهلـت احتساببراىنمونهعنوانبه.شودنمىمحسوبمدتجزءاقداموابالغ

ـان تاکارفرماشودابالغکارفرمابه10/3/73تاریخدربدهىچنانچه روزادارىوقـت پای
مدنى،دادرسىآیینقانون613مادهبرابر- 8آوردعملبهالزماقدامتواندمى10/4/73

بـه اسـت تعطیـل روزکـه آنشودمصادفاداراتتعطیلروزباموعد،پایانىروزهرگاه
شـوند مىبازتعطیلازپساداراتکهبودخواهدروزىموعد،آخرروزوآیدنمیحساب

اوراقساعت48ظرفکهدهندترتیبطورىراخودابالغىکارهاىمکلفندشعب- 9
ـان وابالغمأمورینبهمکلفندواحدها- 10شودابالغمربوط ودرآمـد واحـدهاى کارکن

وجـود صورتدروبدهندالزمآموزشبخشنامهایندقیقاجراىدرخصوصاجرائیات
.نماینداستعالمحقوقىدفترازکتبىطوربهرامراتباشکال



و آیین نامه هاي آن                                                                                   قانون تامین اجتماعی

ى در صـورت . شخص بدهکار تسلیم و در نسخه دوم با ذکر تاریخ رسید بگیـرد 
شود، که بدهکار در محل حاضر نباشد به یکى از اهل خانه و یا کارگاه ابالغ مى

مشروط براینکه به نظر مأمورین سن ظاهرى این اشخاص براى تمیز اهمیـت  
که بین بدهکار و شخصى که برگ را اینکافى باشد و مشروط براجراییهبرگ 

ـا دریافت می ـا   دارد تعارض منفعت نباشد و هرگاه اشخاص ن مبرده نباشـند و ی
ـاه بـدهکار    اجراییهنخواهند رسید بدهند مأمور اجرا موظف است  را بـه اقامتگ

.الصاق نموده و مراتب را در نسخه ثانى قید نموده و به اجرا عودت دهد
1.احتساب مواعد طبق مقررات مندرج در آیین دادرسى مدنى است.8ماده

به مدیر و یـا  اجراییهقوقى باشد علیه اشخاص حاجراییهدر صورتى که .9ماده
قائم مقام او و یا اشخاصى که حق امضاء دارند ابالغ خواهد شد و چنانچه مأمور 

.نمایدرا به اشخاص مذکور ابالغ نماید به مسوول دفتر ابالغ میاجراییهنتواند 
علیه اشخاص حقوقى منحل شـده بـه مـدیر یـا مـدیران      اجراییهـ1تبصره 

.د شدتصفیه ابالغ خواه
علیه اشخاص حقوقى در محل تعیین شـده  اجراییهچنانچه ابالغ ـ2تبصره 

هـا  هاى اجرایى در آخرین محلى که به اداره ثبت شرکتممکن نگردد برگ
.معرفى شده ابالغ خواهد شد

هــا و ادارات رســمى و علیــه وزارتخانــهاجراییــهدر صــورتى کــه .10مــاده
ت مـأمور بـه خـدمت عمـومى و     هاى وابسته بـه دولـت و مؤسسـا   سازمان

ها و مؤسساتى که سرمایه آن جزئاً یا کالً متعلق بـه دولـت اسـت    شهردارى
.گرددبه رئیس دفتر مربوطه یا قائم مقام او ابالغ مىاجراییهصادر گردد، 

ـاب وتعیـین ـاولصلف: 1379سالمصوبمدنىدادرسىآیینقانونازموادي .1 حس
.خواهـدکرد معـین دادگاهاستنکردهتعیینقانونکهرامواعدى- 442ماده«: مواعد
موعد.باشدداشتهامکانآندرنظرموردامرامانجکهباشدمقدارىبهبایددادگاهموعد

ـاب نظـر از- 443ماده.. شدخواهدتعیینروزیاوهفتهیاماهیاسالبه دعـ موااحتس
ـار بیسـت روزشبانهوروزهفتهفتهروز،سىماهماه،دوازدهسالقانونى، ـاعت وچه س
ـا وباشـد اداراتتعطیـل روزبامصادفموعد،آخرروزچنانچه- 444ماده.است بـه ی
آیدنمیحساببهروزآننباشد،اقدامىامکانمربوطقضایىدستگاهنبودنآمادهجهت

ـاده .شوندمىبازمانعرفعیاازتعطیلبعداداراتکهبودخواهدروزىموعد،آخرروزو م
وماعـال وابـالغ روزاسـت، شدهذکراعالمیاابالغتاریخآنابتداىکهموعدى- 445

ایـن درمقررمواعدکلیه- 446ماده.شودنمىمحسوبمدتجزءاقدامروزهمچنین
تاریخازماهکشوردوازخارجمقیمافرادبراىدادخواستتکمیلوواخواهىقبیلازقانون
تـرین طـوالنى باشند،متعددخواندگاندعوایکدرچنانچه- 447ماده.باشدمىابالغ

ـاده .شـد خواهدنیزدیگرانشاملشودمىرعایتآنانازنفریکمورددرکهموعدى م
ـانعى اسـت کردهتعییندعوااصحابحضوربراىدادگاهکهروزىدرچنانچه- 448 م
تعیینرسیدگىبراىدادگاهکهبودخواهدروزىموعد،انقضاىآید،پیشرسیدگىبراى
ـان درباشدکردهمعینراآناىانقضتاریخدادگاهکهمواعدى- 449ماده.کندمى هم

»شدخواهدمنقضىتاریخ
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:تواند متصدى امر ابالغ و اجرا شوددر موارد زیر مأمور اجرا نمى.11ماده
طبقـه دوم  قرابت سببى و یانسبى تادرجـه سـوم از  مأمورى که با بدهکار )الف

.باشدداشته
در صورتى که بین مأمور اجرا و بدهکار دعوى مدنى یـا جزایـى در دادگـاه    )ب

مطرح باشد و یا اینکه دعوى جزایى سابق مطرح بوده و در جرم جنحه بیش از 
1.دوسال و در جنایى بیش از پنج سال از تاریخ ختم آن نگذشته باشد

ترتیب اجرا:ل سومفص
به بدهکار ابالغ شد نامبرده مکلـف اسـت ظـرف    اجراییههمین که .12ماده
ماه بدهى خود را پرداخت نماید و یا ترتیبى براى پرداخت آن بدهد و یا یک

مالى معرفى نماید که استیفاى طلب از آن میسـر باشـد و در صـورتى کـه     
نداند باید ظـرف مهلـت مـذکور    اجراییهخود را قادر به اجراى مفاد ،بدهکار

صورت جامعى از دارایى خود را به مسوول اجرا تسلیم کند و به هر صـورت  
قبـال مقـررات و الزامـات    مشمول مقررات قانون منع بازداشت اشخاص در

2.خواهد بود1352مالى مصوب آبان ماه سال 

دیـن  شود باید متناسب با قیمت مالى که براى فروش نشان داده مى.تبصره
.بوده و تعلق آن به بدهکار محرز باشد

عنداالقتضا قبل از انقضاى مهلت اجراییهتواند پس از ابالغ اجرا مى.13ماده
درصد 30از اموال بدهکار معادل مبلغ مورد اجرا به اضافه 12مقرر در ماده 
.بازداشت نماید

یـا قـیم   هرگاه بدهکار در حین اجرا فوت شود تا زمان تعیین ورثـه .14ماده
.شودعملیات اجرایى متوقف مى) در صورت صغیربودن ورثه(

هـم  اجراییـه هرگاه محل اقامت بدهکار معلوم نباشد و امکان ابالغ .15ماده
میسر نگردد ولى به اموال او دسترسى باشد مسوول اجرا در عین حـال کـه   

تحت کند اموال بدهکار را هم معادل بدهى او را صادر مىاجراییههاى برگ
.توقیف احتیاطى درخواهدآورد

بازداشت اموال منقول:فصل چهارم
عدم حضور بدهکار مانع از بازداشت اموال او نخواهـد بـود و هرگـاه    .16ماده

محلى که مال در آن موجود است بسته یا قفل باشد و بدهکار یا کسان او از 
هربانى و یـا  بازکردن آن امتناع نمایند باید با حضور نماینده دادسـرا، یـا شـ   

3.ژاندارمرى و یا دهبان محل بازشده و اموال او بازداشت گردد

.استمنتفىجنایىوجنحهعناویناسالمىمجازاتقانونبهعنایتبا.1
مالىهاىمحکومیتاجراىنحوهقانونموجببه1352سالمصوببازداشتمنعقانون.2

.استگردیدهلغو10/8/77مصوب
مصـوب دولتـى امـوال توقیـف وتأمینعدمودولت»بهمحکوم«پرداختنحوهقانون.3

ودرآمـد کـه دولتـى مؤسساتوهاوزارتخانهـواحدهماده«: داردمیمقرر15/7/1365
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مأمور اجرا در موقع بازداشت اموال یک نفر ارزیاب سـازمان تـأمین  .17ماده
به اجراییهاجتماعى همراه خود خواهد داشت و از اموال بدهکار معادل مبلغ 

رد بازداشـت مـال   درصد بازداشت خواهد کرد و در صورتى که مو30اضافه 
منقول غیرقابل تجزیه و بیش از میزان مقرر در این ماده ارزش داشته باشد 

.شدتمام آن بازداشت خواهد
ارزیاب از طرف سازمان تعیین خواهد شد و چنانچه بدهکار به نظـر  .تبصره

الزحمـه ارزیـابى طبـق مقـررات     تواند با تودیع حقارزیاب معترض باشد مى
کارشناسان رسمى دادگسترى تقاضا کنـد کـه ارزیـابى    مربوط به دستمزد 

وسیله ارزیاب رسمى به عمل آید و در این صورت نظریه کارشناس به اموال 
.رسمى از لحاظ بدهکار قطعى است

»بـه محکوم«بهمربوطوجوهمکلفندگردد،مىمنظورکشورکلبودجهدرآنهامخارج
یاورسمىاسناددفاتروثبتىاالجراءالزماوراقوهادادگاهقطعىاحکاممورددردولت
پرداختبهمربوطاعتبارمحلازمقرراترعایتباراقانونىمراجعسایروهادادگاهاجراى

عدمصورتدروکشورکلبودجهقانوندرمنظورقبل،هاىسالمصوببودجهتعهدات
وورمنظـ بعد،سالبودجهدردیگرقانونىهاىمحلازتأمینامکانعدمواعتباروجود

ـانونى مراجـع سایروامالكواسنادثبتاداراتودادگسترىاجراىنمایند،پرداخت ق
واعتبارکهدولتىمؤسساتوهاوزارتخانهغیرمنقولومنقولاموالتوقیفبهمجازدیگر

نیموسالیکبودجهابالغوتصویبتاندارند»بهمحکوم«پرداختجهتراالزمبودجه
مـذکور زماندرتأمینهرگونهدادنازدولتضمناً.بودنخواهدحکمورصدسالازبعد
ـا شدهیادمؤسساتوهاوزارتخانهشودثابتچنانچهباشد،مىمعافنیز تـأمین وجـود ب

متخلفومستنکفمسؤولینیامسؤولاندنمودهاستنکاف»بهمحکوم«پرداختازاعتبار
چنانچهوشدخواهندمحکومدولتیخدماتزاانفصالسالیکبهلحهاصمحاکمتوسط

ـامن باشـد، شـده لـه محکومبرخسارتواردشدنسبباستنکافوسیلهبهمتخلف ض
تضـمین بایـد مدعىتقاضاىباعلیهمدعىدستگاه- 1تبصره.باشدمىواردهخسارت

ازارىمقدیادعوىکهصورتىدر.بسپارددادگاهبهمدعىتأمینعنوانبهراالزمبانکى
خواهدردعلیهمدعىدستگاهبهماندهمبلغیاتضمیندادگاهحکمبهشود،ردخواسته

ـانون 18تبصـره و1357سالبودجهقانون53تبصره- 2تبصره.شد ـال بودجـه ق س
پنجشنبهروزجلسهدرتبصرهدووواحدهمادهبرمشتملفوققانون.شودمىلغو1334

تاریخدروتصویباسالمىشوراىمجلسوپنجسیصدوشصتوهزاریکآبانماهپانزدهم
منقولاموالتوقیفمنعبهراجعقانون.استرسیدهنگهبانشوراىتأییدبه21/8/1365

وجوهـواحدهماده: داردمیمقرر14/2/1361مصوبهاشهرداريبهمتعلقغیرمنقولو
تصـرف دریاوهابانکدراینکهازاعمها شهردارىبهمتعلقغیرمنقولومنقولاموالو

صـدور ازقبلباشدشهردارىنامبهضمانتنامهصورتبهوثالثاشخاصنزدشهردارىیا
مربوطوجوهمکلفندها شهردارى.باشدنمىبرداشتوتوقیفوتأمینقابلقطعىحکم

هادادگاهاجراىیاثبتىىیاجرااوراقیاوهادادگاهازصادرهقطعىاحکام»بهمحکوم«به
عملموردسالبودجهاعتبارمحلازخودمالىمقرراتحدوددررادیگرقانونىمراجعو
بهتأدیهتأخیرخسارتاحتساببدونخودآتىسالبودجهازامکانعدمدرصورتیاو

بـه نسـبت مقـررات برابرتواندمىذینفعصورتاینغیردر.نمایندپرداختلهمحکوم
ــ تبصـره .نمایـد برداشـت یاتوقیفیاوتأمینشهردارىاموالازخودطلباستیفاى
اسـتنکاف خـود دینپرداختازالزمامکاناتداشتنباشهردارىکهشودثابتچنانچه
».شدخواهدمنفصلخدمتازسالیکمدتبهشهرداراستنموده
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:شوداشیاى زیر از مستثنیات دین محسوب و توقیف نمى.18ماده
و خـانواده  لباس و اشیا و اسبابى که براى ایفاى حوایج ضرورى مدیون )الف

.استاو الزم 
.هااسناد مدیون به استثناى اوراق بهادار و سهام شرکت)ب
لباس رسمى و نیمه رسمى بدهکار و همچنین اسباب و آالت کشاورزى )پ

.و صنعتى و ابزار کار که براى شغل مدیون الزم است
بى خود تواند اموال بازداشت را به اقرباى نسبى یا سبمأمور اجرا نمى.19ماده

در مواردى که اشـخاص معتبـر و امـین    . تا درجه سوم از طبق دوم بسپارد
براى حفظ اموال توقیف شده حاضر نشوند اموال بازداشت شده به محلى که 
اجرا تعیین خواهد کرد ارسال و توسط اشخاصى که از طـرف اجـرا تعیـین    

.شوند محافظت خواهد شدمى
ال بازداشت را به حـافظ امـوال داده   مأمور اجرا رونوشت صورت امو.20ماده

گیرد و به تقاضاى بدهکار رونوشت گواهى شـده از صـورت   قبض رسید مى
.دهداموال را به او می

غیـر از کارکنـان سـازمان و    (در صورتى که حافظ اموال توقیف شـده  .21ماده
) الحفاظـه نیسـتند  که مجاز به مطالبـه حـق  » تأمین خدمات درمانى«سازمان 

الحفاظه نماید میزان آن را اجرا معادل با میزان کرایه محلى که براى قمطالبه ح
حفظ اموال بازداشت شده الزم است تعیین خواهد کرد اگرچه آن محل متعلق 

.الحفاظه را اجرا تعیین خواهد نمودمیزان حق. به خود حافظ باشد
به آن هرگاه حافظ از تسلیم اموال مورد حفاظت امتناع و یا نسبت .22ماده

.تعدى و تفریط نماید معادل آن از اموال شخصى او استیفا خواهد شد
هرگاه اموال بازداشت شده منافعى داشته باشد حافظ اموال مزبـور  .23ماده
.باشدول منافع آن نیز مىؤمس

در صورتى که بخواهند قسمتى از اموال بدهکار را بازداشت نمایند و .24ماده
اشند باید از بقیه اموالى که توقیـف نشـده اسـت    مدیون یا کسان او غایب ب

صورت جامعى با قید کلیه مشخصات تهیه نمایند و همچنین اگر بخواهنـد  
مال بازداشت شده را از محلى که اموال دیگر بدهکار در آنجـا اسـت خـارج    
نمایند باید با حضور نماینده دادسرا یا شهربانى یا ژاندارمرى و یا دژبان محل 

را تهیه و اجرا شخص امینى را بـراى حفاظـت سـایر امـوال     صورت مذکور 
.مدیون تعیین نماید

بازداشت اموال ضایع شدنى ممنوع است و باید امـوال مـذکور بـه    .25ماده
آید فوراً بدون صدور آگهى به طریق مزایده حضورى تدریج که به دست می

.برداشته شودفروخته شده و صورت آن
قولى که در تصرف غیر است و متصرف نسبت به بازداشت اموال من.26ماده

.کند ممنوع استآن ادعاى مالکیت مى
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قبل از بازداشت اموال باید صورتى تهیه شود که در آن اسامى کلیه .27ماده
اشیاى بازداشت شده نوشته شود و در موقع لزوم کیـل و وزن و عـدد اشـیا    

ا معین باشد در صورت آالت هرگاه عیار آنهمعین شود و در مورد طال و نقره
مجلس قید گردد و در مورد جواهر عدد و اندازه و صفات و اسامى آنها معین 

هـاى  شود، در کتب، اسم کتاب و مصنف و تاریخ طبع و در تصـویر و پـرده  
نقاشى موضوع پرده طول و عرض آنها و اسـم نقـاش اگـر معلـوم باشـد در      

در سهام و کاغـذهاى  . یح شودالتجاره و تعداد عدل تصرالتجاره نوع مالمال
و قیمتى عدد و قیمـت اصـلى و نـوع آنهـا در صورتمجلسـى معـین شـود       

.همچنین در صورت ریز اشیا نو و مستعمل بودن آنها باید قید گردد
عدد و کیل و وزن باید با تمام حروف نوشته شود، صورت تنظیمى ـ1تبصره 

اشد باید بـه یکـدیگر   از اموال توقیف شده در صورتى که بیش از یک برگ ب
.ملصق و منگنه شده و به مهر مأمور اجرا برسد

اگر در صورت ریز اشیا سهو و اشتباهى به عمل آید در آخـر صـورت   ـ2تبصره 
تراشیدن و پاك کـردن و نوشـتن بـین    . رسدتصریح و به امضاء مأمور اجرا می

.سطرها ممنوع است
.تنظیم خواهد شدهاى چاپى تهیه و صورت مجلس روى برگـ3تبصره 

شود اشخاص ثالث اظهـار  هرگاه نسبت به اشیایى که بازداشت مى.28ماده
.کندحقى نمایند مأمور اجرا اسم مدعى و چگونگى اظهار او را قید مى

در مواردى که بدهکار و یا نماینده دادسرا و مأمورین ژانـدارمرى و  .29ماده
.رسدبه امضاى آنها میشهربانى و دهبان حضور داشته باشند صورت ریز 

تواننـد ایـرادات خـود را در بـاب     اشخاص مذکور در ماده قبل مـى .30ماده
صورت تنظیم شده به مأمور اجرا اظهار نمایند و مأمور اجرا اظهارات آنان را 

.کندبا جهات رد و قبول آن در صورتمجلس قید مى
نـى باشـد   هرگاه اموال منقول توقیف شده در جاى محفـوظ و معی .31ماده

نماید و هرگـاه اشـیا در جـاى    امور اجرا مدخل آنها را بسته و مهر و موم می
محفوظ و معین نباشد به هرکدام از اشـیاى کاغـذى الصـاق کـرده و مهـر      

.تواند پهلوى مهر مأمور اجرا مهر نمایدبدهکار نیز مى. نمایدمی
زداشـت  هرگاه طول مدت بازداشت باعث فساد بعضى از اشـیاى با .32ماده

هاى پشمى و غیره اشـیاى مـذکور را بایـد    شده شود از قبیل فرش و پارچه
.جدا کرده و طورى بازداشت نمایند که بتوان از آنها سرکشى و مراقبت نمود

چنانچه بدهکار در موقع عملیات بازداشت حاضـر باشـد و ایـرادى    .33ماده
.تنماید دیگر حق شکایت از اقدامات مأمور اجرا نخواهد داش

هرگاه بدهکار یکـى از زوجـین باشـد کـه در یـک خانـه زنـدگى        .34ماده
نماید از اثاث خانه آنچه عادتاً مورد استعمال زنانه است مـال زن و آنچـه   می
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عادتاً مورد استعمال مرد است متعلق به شوهر و مابقى مشترك بین زوجین 
.محسوب خواهد شد مگر اینکه خالف ترتیب فوق ثابت شود

شود بین بدهکار و شـخص یـا اشـخاص    هرگاه مالى که بازداشت مى.35ماده
شـود مگـر اینکـه    دیگر مشاع باشد شرکت بین آنها به نحو تساوى فـرض مـى  

.خالف آن ثابت شود
بازداشت اموال منقول بدهکار نزد اشخاص ثالث:فصل پنجم

زد هرگاه معلوم شود که وجه نقد یا اموال منقول دیگرى از بدهکار ن.36ماده
باشد مراتب توقیف آن کتباً به شخص ثالث ابالغ و رسـید  اشخاص ثالث مى

.شود و جریان امر کتباً به بدهکار نیز اعالم خواهد شددریافت مى
نماید که وجه یـا امـوال   ابالغ بازداشتنامه شخص ثالث را ملزم می.37ماده

قیمت اموال بازداشت شده را به صاحب آن ندهد واال اجرا معادل وجه نقد یا 
).این نکته در بازداشتنامه باید قید شود(را از او وصول خواهد کرد 

هرگاه مال بازداشت شده در نزد شخص ثالث وجه نقـد یـا طلـب    .38ماده
حال باشد شخص مزبور باید آن را فوراً در قبال اخذ رسید بـه مـأمور اجـرا    

.تأدیه نماید
ل بدهکار نـزد او بازداشـت   هرگاه شخص ثالثى که مال یا طلب حا.39ماده

شده است از تأدیه آن خوددارى نماید بازداشت اموال او مطابق مقررات این 
.نامه به عمل خواهد آمدآیین
هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتى از وجه نقد یا اموال .40ماده

منقول بدهکار نزد خود باشد باید ظرف ده روز از تـاریخ ابـالغ بازداشـتنامه    
مراتب را به اجرا اطالع دهد واال خود مسوول پرداخت وجه یا تسـلیم مـال   

هیات عمومی دیوان عـدالت  9/11/1391مورخ 835دادنامه به (.خواهد بود
١)رجوع شوداداري

عمومی دیوان عدالت اداري بـه  هیأت 9/11/91مورخ 835این ماده به موجب دادنامه شماره . 1
:متن رأي مزبور عبارت است از. لحاظ مغایرت با موازین شرع مقدس اسالم ابطال شده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداري 18/5/1389- 199با توجه به اینکه به موجب رأي شماره : الف«
اظ عـدم مغـایرت بـا    قانون تأمین اجتماعی به لح50آیین نامه اجرایی ماده 36الی 41مواد 

40موازین قانونی ابطال نشده است، بنابراین از این حیث رسیدگی به درخواست ابطال مـاده  
آیین نامه مذکور مشمول قاعده امر مختوم است و موجبی براي اتخاذ تصـمیم مجـدد وجـود    

. ندارد
ون تـأمین  قـان 50آیین نامـه اجرایـی مـاده    40نظر به اینکه درخصوص ادعاي مغایرت ماده : ب

اجتماعی با موازین شرع مقدس اسالم، قائم مقام دبیر شوراي نگهبان به موجب نامـه شـماره   
:اعالم کرده است که16/7/91- 48231/30/91

آیین نامه خالف موازین شرع شناخته شد و انکار شخص ثالث ولو درخارج از مهلت 40ماده «
ید به دادگاه صالحه مراجعه تا رسـیدگی  ده روزه مذکور مؤثر است و در صورت ترافع مدعی با

.»شود
قـانون  50آیین نامه اجرایی مـاده  40قانون دیوان عدالت اداري، ماده 20و 41بنابراین در اجراي مواد 

.»شودتأمین اجتماعی به لحاظ مغایرت با موازین شرع مقدس اسالم از تاریخ تصویب ابطال می
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در صورتى که شخص ثالث منکر وجود مال یا طلـب بـدهکار نـزد    .41ماده
را اطـالع دهـد   مراتـب را بـه اجـ   40خود باشد و ظرف مدت مقرر در ماده 

تواند اجتماعى مىعملیات اجرایى نسبت به او متوقف شده و سازمان تأمین 
براى اثبات وجود وجه یا مال یا طلب بدهکار نزد شخص ثالـث بـه دادگـاه    

.صالح مراجعه کند و یا از اموال دیگر بدهکار استیفاى طلب نماید
بـه موجـب سـند    در مواردى که وجه و مال یا طلب نزد شخص ثالـث  .تبصره

رسمى محرز باشد صرف انکار شخص ثالث مـانع از تعقیـب عملیـات اجرایـى     
.باشدنسبت به او نمى

االجاره امـوال منقـول یـا    نامه مالچنانچه مورد و موضوع بازداشت.42ماده
غیرمنقول متعلق به بدهکار نزد مستأجر بوده باشد رعایت مقررات مواد فوق 

الرعایـه  الزماجراییـه پایان استهالك مبلـغ  تا) شخص ثالث(براى مستأجر 
.باشدمى

:بازداشت وجوه زیر ممنوع است.43ماده
.چهارم حقوق یا مستمرى بازنشستگى یا ازکارافتادگىبیش از یک)الف
.لتأهبیش از یک چهارم حقوق یا دستمزد شاغلین م)ب
.بیش از یک سوم حقوق یا دستمزد شاغلین مجرد)پ
العــاده مأموریــت کارکنــان دولــت و مؤسســات و فــوقهزینــه ســفر و)ت

.هاى دولتىشرکت
.حقوق کارکنان نیروهاى مسلح که در جنگ هستند)ث

در مورد این ماده پس از ابالغ بازداشتنامه اداره یـا مؤسسـه متبوعـه    .تبصره
بدهکار مکلف است در کسر و ارسال مبلغ بازداشت شده به اجرا به طـورى  

مراتـب در  (ول خواهـد بـود   ؤاقـدام نمایـد واال مسـ   که تقاضـا شـده اسـت   
).قید شودبازداشتنامه باید

1بازداشت اموال غیرمنقول:فصل ششم

مقرر است 17و 16بازداشت اموال غیرمنقول به نحوى که در ماده .44ماده
مأمور صورتى که حاوى مراتب ذیل باشد روى نمونه چـاپى  . آیدبه عمل می

:ده ترتیب خواهد دادبراى اموال بازداشت ش
.آیدکه به موجب آن بازداشت به عمل میاجراییهتاریخ و مفاد )الف
محل وقوع مال غیرمنقول در شهرسـتان و بخـش و کـوى و کوچـه و     )ب

.شماره آن اگر داشته باشد
غیـر در در صورتى که ملک ثبت شده باشد شماره پالك ثبتى ملک و )پ

مالى آن از قبیل مساحت تخمینى این صورت مشخصات ملک و توصیف اج
.زمین و زیربنا و سایر اوصاف ملک

.پنجمفصلپاورقى:نکها رىشهرداودولتىاموالتوقیفدرخصوص.1



١٥٨

و آیین نامه هاي آنمین اجتماعیأقانون ت

در صورتى ك ملک مزروعى باشد عالوه بر مراتب فوق باید متعلقات آن )ت
آالت و توضیحات دیگرى که در تسهیل فروش ملـک مـؤثر   از قبیل ماشین

.شودباشد در صورت مزبور قید
خـتالف باشـد مراتـب در    هرگاه حدود یا قسمتى از ملـک مـورد ا  .45ماده

شود کـه طـرف اخـتالف    مجلس قید و در صورت امکان تصریح مىصورت
.باشدکیست و در چه مرجعى تحت رسیدگى مى

اجرا مکلف است فوراً بازداشت را به بدهکار و ثبت محل اطالع داده .46ماده
وضعیت و جریان ثبتى ملک مورد بازداشت را از اداره ثبت بخواهد و صورت

داره مزبور در صورتى که ملک ثبت شده باشد در ستون مالحظات دفتـر  و ا
نماید و اگر ملک بـه موجـب دفتـر امـالك     امالك بازداشت را یادداشت می

دهد و اجرا از متعلق به غیر باشد ثبت محل فوراً مراتب را به اجرا اطالع می
.کندآن رفع بازداشت مى

ده نباشد در این صورت مطابق چنانچه ملک مورد بازداشت ثبت ش.47ماده
:شقوق ذیل رفتار خواهد شد

هرگاه ملک مزبور از طـرف بـدهکار تقاضـاى ثبـت شـده و یـا اینکـه        )الف
هـا قیـد و در پرونـده ثبتـى     المالک باشد بازداشت در دفتر بازداشتمجهول

.شودیادداشت مى
هرگاه نسبت به ملک از طرف شخصى دیگر تقاضاى ثبت شـده و یـا   )ب
که اساساً مورد بازداشت جزء نقاطى باشد کـه مقـررات ثبـت عمـومى     این

.شودامالك به مورد اجرا گذارده نشده است مراتب به اجرا اطالع داده مى
پس از ابالغ بازداشتنامه به صـاحب مـال نقـل و انتقـال از طـرف      .48ماده

صاحب مال نسبت به مال بازداشت شده ممنوع است و نسـبت بـه انتقـال    
شود، مگـر بـا اجـازه    مادام که بازداشت باقى است ترتیب اثر داده نمىمزبور 

.اجرا و یا ترتیب پرداخت بدهى از ناحیه بدهکار
بازداشت اموال غیرمنقول ثبت شده که در تصرف غیر است بالمانع .49ماده
باشد و ادعاى شخص ثالث اگرچه متصرف هم باشد مسموع نیست ولى مى

ثبت نشده که در تصرف مالکانـه غیـر اسـت ولـو     بازداشت اموال غیرمنقول
اینکه بدهکار مدعى مالکیت آن باشـد مـادام کـه حکـم قطعـى از مراجـع       

.صالحیتدار صادر نشده ممنوع است
بازداشت مال غیرمنقول موجب بازداشت منافع آن نیست مگر اینکـه  .50ماده

تأدیه بدهى و مورد تقاضاى اجرا بوده و اصل ملک و سایر دارایى بدهکار کفاف 
.هزینه اجرایى را ننموده و یا خود بدهکار رضایت به بازداشت منافع بدهد

در صورتى که تقاضاى بازداشت منافع از طرف اجرا نشده باشد از تاریخ .تبصره
.بازداشت به بعد بدهکار حق انتقال منافع را زاید بر یک سال نخواهد داشت

عى دخالت مأمور اجرا در محصول در بازداشت محصول امالك مزرو.51ماده
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تا موقع برداشت و تعیین سهم بدهکار ممنوع است ولى مأمور اجرا باید براى 
.جلوگیرى از تفریط نظارت و مراقبت نماید

تواند در ظرف مدت بازداشت مال منقول و یا غیرمنقول بدهکار مى.52ماده
روط بر اینکه قبالً بازداشت شده را با اطالع اجرا بفروشد و یا رهن بدهد مش

هـاى اجرایـى مربـوط را    یا در حین وقوع معامله بدهى مورد اجـرا و هزینـه  
.پرداخت نماید

ماندمیمال غیرمنقول بعد از بازداشت موقتاً در تصرف بدهکار باقى .53ماده
و نامبرده مکلف است مال مورد بازداشت را طبق صورتى که تحویل گرفتـه  

.تحویل دهد
صورتى که منافع مال غیرمنقول بازداشـت شـده باشـد منـافع     در .54ماده

حاصله و محصول امالك مزروعى به امینى که اجـرا و بـدهکار بـه تراضـى     
در صورتى که بدهکار ظرف مدت یـک  . شودتعیین خواهند کرد سپرده مى

هفته نسبت به تعیین امین توافق ننماید اجرا رأساً امین تعیین خواهد کرد 
.دهکار حق اعتراض نخواهد داشتدر این صورت ب

ارزیابى:فصل هفتم
نتیجه ارزیابى به بدهکار ابالغ 17و 16پس از بازداشت مال طبق مواد .55ماده

شود که چنانچه به نتیجه ارزیابى معترض است اقـدامات زیـر را بـه    و اعالم مى
:عمل آورد

ف اجرا در دستمزد کارشناس تجدیدنظر را به میزان تعیین شده از طر)الف
.صندوق اجرا تودیع نماید

روز از تـاریخ  5قبض صندوق را ضمیمه الیحه اعتراضى حداکثر ظرف )ب
.ابالغ به اجرا تسلیم نماید

اجرا در صورت وصول الیحه اعتراض و قـبض صـندوق در مهلـت    .56ماده
مقرر روز و ساعت انتخاب کارشناس را با توجه به دفتر اوقـات تعیـین و بـه    

.کند که در وقت مقرر براى انتخاب کارشناس حاضر گرددابالغ مىبدهکار 
و در . انتخاب کارشناس رسمى به قید قرعه انجام خواهـد گرفـت  ـ1تبصره 

.صورت توافق در انتخاب کارشناس استقراع ضرورت ندارد
عدم حضور بدهکار مانع انتخاب کارشناس رسمى نخواهد بـود در  ـ2تبصره 

نظیم صورت مجلـس از بـین سـه نفـر کارشـناس      این صورت اجرا ضمن ت
.رسمى یک نفر را به قید قرعه انتخاب خواهد نمود

دسـتمزد  55در صـورتى کـه بـدهکار در مـدت مقـرر در مـاده       .57ماده
کارشناس را تودیع ننماید و یا الیحه اعتراضى تسلیم نکند نتیجـه ارزیـابى   

زیاب نخستین تعیین قطعى تلقى شده و آگهى مزایده به همان میزانى که ار
شود و در صورتى که دستمزد کارشناس تودیع شـده  کرده است منتشر مى



١٦٠

و آیین نامه هاي آنمین اجتماعیأقانون ت

.گرددباشد عیناً مسترد مى
پس از انجام ارزیابى توسـط کارشـناس رسـمى و تسـلیم نظریـه      .58ماده

.کارشناس مذکور به اجرا آگهى مزایده منتشر خواهد شد
طرف دولـت اسـت محتـاج بـه     اموال منقولى که داراى نرخ ثابت از .تبصره

.ارزیابى نیست
کارشناس رسمى برحسب مورد مکلفند ارجاعات اجـرا را قبـول و   .59ماده

طبق مقررات انجام وظیفه نمایند هرگونه تخلف از ناحیه کارشناس رسـمى  
.باشدتابع مقررات انتظامى کارشناسان رسمى وزارت دادگسترى مى

آگهى مزایده:فصل هشتم
مزایده به قیمتى که ارزیاب سـازمان یـا کارشـناس رسـمى     آگهى .60ماده

هاى تعیین کرده است در یکى از روزنامه) در صورت تجدیدنظر(دادگسترى 
محلى و در صورتى که در محل، روزنامه منتشـر نشـود در یکـى از جرایـد     

.کثیراالنتشار مرکز منتشر خواهد شد
:تصریح شودلدر آگهى مزایده مال منقول باید نکات ذی.61ماده
.نوع اموال بازداشت شده و توصیف اجمالى آن)الف
.روز و ساعت و محل فروش و ختم مزایده)ب
.شودقیمتى که مزایده از آن شروع مى)پ

:در آگهى مزایده نسبت به مال غیرمنقول باید نکات ذیل تصریح شود.62ماده
.نام و نام خانوادگى مالک)الف
.اجمالى مال مورد مزایدهمحل و حدود و توصیف)ب
بها و آخـر  تعیین اینکه در اجاره است یا نه و در صورت اول میزان اجاره)پ

.مدت اجاره
.تعیین اینکه مال مورد مزایده ثبت شده است یا نه)ت
.نهشود یابها واگذار مىکه مال مورد مزایده در اجاره است با اجارهدر صورتى)ث
شود و یا قسمتى از آن و مال غیرمنقول فروخته مىتصریح به آنکه تمام )ج

.توضیح اینکه مشاع است یا مفروز
.محل فروش و روز و ساعت شروع و ختم مزایده)چ
تذکر اینکه بدهى مربوطه به آب لوله کشى و برق و تلفن و گـاز اعـم از   )ح

حق انشعاب و یا حق اشتراك و مکالمه و مصرف در صورتى که مورد مزایده 
اى آب لوله کشى و برق و تلفن و گاز باشد و همچنین بـدهى مالیـات و   دار

عوارض شهردارى تا تاریخ واگذارى و انتقال اعم از اینکـه رقـم قطعـى آنهـا     
.معلوم شده باشد یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است

هاى مربوط هاى آب و برق و تلفن و شهردارى و سایر سازمانسازمان.تبصره
د نسبت به استعالم اجرا در مورد میزان بـدهى مـورد مزایـده کـه از     مکلفن
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.طریق شرکت کنندگان در مزایده به عمل خواهد آمد فوراً پاسخ دهند
روز مزایده را باید به طریقى در آگهى تعیین نمود که فاصـله بـین   .63ماده

وز و روز آخر آگهى مزایده و روز مزایده در مورد اموال منقول کمتر از هفت ر
.در مورد اموال غیرمنقول کمتر از چهارده روز نباشد

عالوه بر انتشار آگهى مزایده در روزنامه باید آگهى به قدر کفایت به .64ماده
محل مال یا ملک مورد مزایده و در معابر بزرگ و اماکن عمومى و محل اجرا 

ل مـورد  در صورت مراجعه مشترى اجرا باید قبل از مزایده اموا. الصاق گردد
.مزایده را به او ارایه دهد

بـدهکار  . روز انتشـار یابـد  15آگهى فروش باید سه مرتبه بـا فاصـله   .65ماده
ایـن  63تواند به هزینه خود آگهى مزبور را در همان روزنامه با رعایت مـاده  مى

.نامه منتشر نمایدآیین
یـال  اموال منقـولى کـه قیمـت ارزیـابى آنهـا بـیش از یکصـدهزار ر       . تبصره

نباشد محتاج به انتشار آگهى در روزنامه نیست و فقط الصـاق  ) 100,000(
.کافى خواهد بود64آگهى به شرح مذکور در ماده 

62و 61در صورتى که آگهى فاقد یکى از نکات منـدرج در مـواد   .66ماده
.شودباشد آگهى به دستور اجرا تجدید مى

مزایده را قبل از انتشار آگهى چنانچه بدهکار بیمه بودن مال مورد.67ماده
به اجرا اعالم نموده باشد باید مراتب در آگهى مزایده قید شود و هرگاه بیمه 
بودن مال پس از انتشار آگهى اعالم گردد موضوع در روز جلسه مزایـده بـه   

.اطالع خریداران خواهد رسید
مه گر نیـز  پس از انتقال مال مورد مزایده به برنده مراتب از طرف اجرا به بی

.اعالم خواهد شد
فروش اموال منقول و غیرمنقول:فصل نهم

محل حراج در جایى خواهد بود که در مرئى و منظر عموم باشد و .68ماده
تواند براى حراج محل مخصوص تعیین و تهیـه کنـد و در صـورت    اجرا مى
.تواند محل آن را تغییر دهدلزوم مى

ند با موافقت بدهکار اموال بازداشت شده توادر صورت اقتضا اجرا مى.تبصره
.را در محل بازداشت به فروش برساند

:اجرا براى حراج داراى دفاتر زیر خواهد بود.69ماده
دفتر امـوال منقـول و غیرمنقـول از    (شود دفتر ثبت اموالى که حراج مى.1

).باشدیکدیگر منفک مى
.دفتر اوقات حراج.2
.دفتر انبار.3

ـد روز و    اجر.70ماده ـا قی ـده ب ا باید وقت حراج را که در پیشنویس آگهى مزایده تعیین ش
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.ساعت در دفتر اوقات جهت حراج یادداشت کند
اجرا باید وجه حاصل از فروش را همه روزه به حسـابدارى تحویـل   .71ماده

.نموده و قبض رسید آن را با صورت فروش ضمیمه پرونده نماید
ده دادسرا یا دادگاه بخش و در صورت فقدان حراج در حضور نماین.72ماده

آیـد و صـورتمجلس   آنها نماینده بخشدارى محل و مأمور اجرا به عمل مـی 
بـدهکار  . حراج باید به امضاى آنها رسـیده و در پرونـده امـر بایگـانى شـود     

تواند مثل سـایرین در حـراج شـرکت نمایـد ولـى مباشـرین فـروش و        مى
ایندگان دادسرا و قائم مقام آنها حق شرکت کارمندان سازمان و ارزیاب و نم

.در حراج به طور مستقیم یا غیرمستقیم نخواهند داشت
:شودحق حراج مطابق تعرفه ذیل گرفته مى.73ماده

.درصد5از اموال منقول تا ده هزار ریال 
.درصد4ریال تا صدهزار ریال از ده هزارو یک

.درصد3ریال به باال از صد هزارو یک
.درصد3ز اموال غیرمنقول تا ده هزار ریال ا

.درصد2ریال به باال از ده هزارو یک
وجوه حاصل از حق حراج به حساب درآمـدهاى متفرقـه سـازمان    .74ماده

.واریز و منظور خواهد شد
شـود بایـد   کسى که در نتیجه دادن باالترین قیمت خریدار واقع مـى .75ماده

در صورت خوددارى در همان جلسـه بـه دیگـرى    تمام قیمت را نقداً بپردازد و 
.شودفروخته مى

هرگاه مال مورد مزایده معرفى شده از طرف بدهکار به قیمتى کـه  .76ماده
مـاه از  شود خریدار نداشته باشد اجرا باید ظرف مدت یکمزایده شروع مى

روز مزایده مال دیگرى از بدهکار بازداشت و آن را بـه مزایـده بگـذارد و یـا     
دهکار خود مال دیگرى معرفى نماید که به نظر اجرا فـروش مـال معرفـى    ب

تر باشد در این صورت طبق مقـررات بازداشـت و یـا بـه طریـق      شده آسان
مزایده فروخته خواهد شد، معرفى مال دیگر از طرف اجـرا و بـدهکار فقـط    

.براى یک نوبت مجاز است
روش نسبت بـه بعضـى   درخواست بدهکار نسبت به تقدیم و تأخیر ف.77ماده

شود و هر موقع که وجوه حاصله از فروش براى استیفاى مبلغ اشیا پذیرفته مى
االجاره تکافو کنـد از فـروش بقیـه امـوال     هاى اجرایى و حقمورد اجرا و هزینه

.خوددارى خواهد شد
کند در وقت فروش مأمور اجرا قیمت مال مورد مزایده را اعالم مى.78ماده

ى حاضر به خرید آن با قیمت بیشتر باشد باید باالترین قیمت و چنانچه کس
وسیله بلندگو و یا وسایل دیگر اعالم و در تابلو اعالنات به خط به پیشنهادى 

درشت منعکس گردد و به همین ترتیب تا آخر ساعت مقـرر بـراى حـراج    
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اقدام شود تا یقین حاصل گردد که خریدار دیگرى نیست و سپس آخـرین  
بار اعالم شود و چنانچـه خریـدار دیگـرى پیـدا نشـود مـال بـه        قیمت سه 

.گردد که باالترین قیمت را پیشنهاد نموده استشخصى واگذار مى
تاریخ فروش و شماره مال فروخته شده و نام و شهرت خریـدار در  .79ماده

رسد و اگر نتواند امضاء کنـد  دفتر اجرا نوشته شده و به امضاء ى خریدار می
.شودمنعکس مىوىاثرانگشت 

در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط شده باید با رعایـت مـواد   .80ماده
.فوق آگهى فروش تجدید شود

هرگاه فروش در غیر روز و ساعت و یا محلى که در آگهى تعیین شده به .1
.عمل آید

هرگاه کسى را بدون جهت قانونى مانع از خرید شوند و یا باالترین قیمتى .2
.را که پیشنهاد کرده است رد نمایند

در صورتى که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا یا جانشین او به ترتیب .3
.به عمل آید72مذکور در ماده 

در صورتى که مباشرین فروش و کارمنـدان سـازمان در خریـد شـرکت     .4
.نموده باشند

رسد اجـرا  وش میدر مورد مال غیرمنقول که از طریق مزایده به فر.81ماده
باید ظرف مدت سه روز پرونده امر را برگ شـمارى و منگنـه نمـوده و بـه     

.پیوست گزارش براى صدور سند انتقال نزد رئیس اداره ثبت محل بفرستد
هرگاه بعد از تنظیم صورتمجلس فروش مال غیرمنقول و اخطار اجـرا  .82ماده

ند انتقال حاضر نشـود  روز پس از ابالغ براى امضاء ى س5بدهکار ظرف مدت 
) مالـک (اداره ثبت اسناد محل مطابق اعالم اجرا به نمایندگى از طرف بـدهکار  

سند انتقال را امضاء خواهد کرد و مطابق مقررات در دفتر اسناد رسمى و دفتـر  
.شودامالك ثبت مى

چنانچه بدهکار قبل از صدور سند انتقال ترتیب پرداخت بدهى خود .تبصره
هاى اجرایى و بدهى خود را بپردازد از صـدور سـند انتقـال    زینهرا بدهد و ه

.شودخوددارى مى
در مواردى که براى ملک مورد مزایده خریـدارى پیـدا نشـود بـر     .83ماده

ـند ملـک    عالى مىحسب مورد با پیشنهاد سازمان و تصویب شوراى  تـوان س
ل طبق ماده قبل داده مزبور را به نام سازمان انتقال داد در این صورت ترتیب انتقا

ـیش از مبلـغ منـدرج در بـرگ       .خواهد شد و اجراییـه چنانچه قیمـت ملـک ب
.گرددالتفاوت آن به بدهکار پرداخت مىهاى مربوط باشد مابههزینه
پس از انجام فروش مال مورد مزایده اجرا باید آن را تحویل خریدار .84ماده

.داده رسید دریافت نماید
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خص ثالثاعتراض ش:فصل دهم
هرگاه نسبت به مال منقول یا وجه نقد بازداشت شده، شخص ثالث .85ماده

اظهار حقى نماید چنانچه اظهار حق مستند به سند رسمى بوده که تـاریخ  
آن مقدم بر تاریخ بازداشت باشد به دستور اجرا از وجه یا مال منقـول رفـع   

و مدعى حـق  در غیر این صورت عملیات اجرایى تعقیب. شودبازداشت مى
.تواند براى جلوگیرى از عمل اجرا به دادگاه مراجعه نمایدمى

در چنین مواردى اجرا مخیر است از مال مورد بازداشـت صـرفنظر نمـوده    
.اموال دیگر بدهکار را بازداشت نماید

شود ثالثى هرگاه نسبت به مال غیرمنقولى که به مزایده گذارده مى.86ماده
ظهار حقى نسبت به تمام مورد مزایده یا قسمتى از آن قبل از جلسه مزایده ا

بنماید چنانچه مورد ادعاى شخص ثالث در دفتر امالك به نام مدیون ثبـت  
شده یا مدت اعتراض نسبت به آن گذشته باشد خوددارى از مزایـده وقتـى   

آید که ادعاى شخص ثالث مستند به سند رسمى منتسـب بـه   به عمل می
.مالک باشد

وضـعیت مـورد مزایـده    ن صورت اگر اظهار شخص ثالث با صورتدر غیر ای
:شودمطابقت داشته باشد در موارد ذیل موقتاً از مزایده خوددارى مى

هرگاه شخص ثالث مدعى باشد که نسبت به مورد بازداشت بین او و بدهکار .1
دعوى در دادگاه مطرح بوده و بعد از تقاضاى ثبت گواهى دادگـاه را مبنـى بـر    

.دعوى در وقتى که هنوز مدت اعتراض باقى بوده به اجرا داده استطرح
چنانچه شخص ثالث اظهار کند مورد مزایده در جریان ثبت بوده و به آن .2

.اعتراض شده است
اگر شخص ثالث اظهار کند در نتیجه شکایت او بـر جریـان ثبـت مـورد     .3

.استمزایده قضیه قابل طرح در شوراى عالى ثبت شناخته شده 
هرگاه شخص ثالث اعالم کند که مورد مزایـده در جریـان ثبـت بـوده و     .4

مدت حق اعتراض نسبت به آن باقى است و در مهلت مقرر اعتراض به ثبت 
.خواهد کرد

هرگاه بعد از خوددارى از مزایده در موارد مذکور در مـاده قبـل در   .87ماده
هد که دعوى خود را دو مورد بند یک شخص ثالث گواهى در دادگاه ارایه ند

کـه عـرض حـال    . گـواهى ندهـد  2ماه متوالى مسکوت نگذارد و یا در بند 
گـواهى تسـلیم   3اعتراض در مدت قانونى تقدیم شده است و در مورد بند 

نکند که موضوع قابل طرح در شوراى عالى ثبت شناخته شـده اسـت و در   
اعتراض از طرف او گواهى تسلیم ننماید که قبل از انقضاى مدت4مورد بند 

شـود  اعتراض بر ثبت مورد مزایده شده است عملیات اجرایـى تعقیـب مـى   
ماه پس هاى مذکور در این ماده به اجرا یکمدت مقرر جهت تقدیم گواهى
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.باشداز اعالم ادعا مى
نسبت به امالکى که نه در دفتر امالك ثبت شده و نـه در جریـان   .88ماده

ص ثالث مستند به سند رسمى که تـاریخ آن  ثبت باشد چنانچه دعوى شخ
مقدم بر تاریخ بازداشت باشد ارائه نمایـد از مـورد بازداشـت رفـع بازداشـت      

تواند براى جلوگیرى از مزایده به این صورت مدعى حق مىدر غیر. گرددمى
.دادگاه مراجعه نماید

هرگاه شخص ثالـث  86و شق سه ماده 88در مورد مذکور در ماده .تبصره
وضعیت ملـک نسـبت بـه ملـک مـورد      اظهار کند که پس از وصول صورت

مزایده تقاضاى ثبت شده یـا موضـوع قابـل طـرح در شـوراى عـالى ثبـت        
تشخیص شده اجرا مجدداً وضعیت ملک را استعالم خواهد کرد و طبق مفاد 

.عمل خواهد نمود86ماده 
توانـد بـا   ا مـى شود اجردر تمام مواردى که از مزایده خوددارى مى.89ماده

.صرف نظر کردن از مال مورد مزایده اموال دیگر بدهکار را بازداشت نماید
االجراحق:فصل یازدهم

حق اجراى عملیات اجرایى معادل نیم عشر مبلغ منـدرج در بـرگ   .90ماده
وصـول  . گیـرد به بدهکار تعلق مـى اجراییهباشد که پس از ابالغ مىاجراییه

.یبى است که براى وصول بدهى مقرر شده استاالجرا به همان ترتحق
ترتیـب  اجراییـه ماه پـس از ابـالغ   چنانچه بدهکار ظرف مدت یک.91ماده

.االجرا از او دریافت خواهد شدپرداخت بدهى خود را بدهد نصف حق
رسیدگى به شکایات از عملیات اجرایى:فصل دوازدهم

١.ابطال شده است.92ماده

2.ستابطال شده ا.93ماده

اشخاصی که نسبت به عملیات اجرایی شکایت داشته باشند می توانند شکایات خود را با . 1
اجـراء فـوراً بـه شـکایات رسـیدگی      . توضیح موضوع آن مدارکی که دارند به اجراء بدهند

هرگاه اجرا شکایت را وارد تشخیص دهد دستور متقاضـی بـراي رفـع شـکایت    . نمایدمی
در هر صـورت اجـراء نظریـه    . صادر می کند و اگر شکایت را وارد نداند آن را رد می نماید

خود را ظرف مدت یک هفته به شاکی اعالم می دارد و شاکی می تواند ظـرف مـدت ده   
مـورخ  268به موجب دادنامـه شـماره   . (روز از تاریخ ابالغ تقاضاي تجدید رسیدگی نماید

)ن عدالت اداري ابطال شده استهیأت عمومی دیوا28/7/1381
مواد، اداريعدالتدیوانعمومیهیئت28/7/1381مورخ268شمارهدادنامهموجببه.2

: اسـت شـرح ایـن بهدادنامهمتن.استشدهابطال،50مادهاجرایىنامهآیین93و 92
ـا ایراناسالمىجمهورىاساسىقانون57اصلشرحبهقانونگذار« وتفکیـک تثبیـت ب

حاکمـه قـواى ازیـک هراساسىاختیاراتووظایفوتعیینکشورعالیهقواىاستقالل
ومحولیهیقضاقوهبهراقضاامرخطیرمسؤولیتمذکورقانون159و 61اصلدوحسب
ـام مرجـع عادىقوانینحدوددررادادگسترىهاىدادگاه وشـکایات بـه رسـیدگى ع

ـا وتاسیساینکهبهنظر.استکردهقلمدادوىدعاواختالفاتفصلوحلوتظلمات ی
صـدور واختالفاتودعاوىازبرخىبهرسیدگىمنظوربهقضایىشبهمراجعتشکیل
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پس از انقضاى ده روز از خاتمه یافتن مزایده اعم از اینکـه مزایـده   .94ماده
راجع به مال منقول یا غیرمنقول باشد و همچنین در صورتى کـه عملیـات   
اجرایى منتهى به وصول وجه نقد از بدهکار شود دیگر هیچگونه شکایتى از 

.اشخاص مسموع نیست
مقررات مختلفه:فصل سیزدهم

ترکه معلـق  عملیات اجرایى راجع به بدهى متوفى در مدت تحریر.95ماده
.ماندمى

تواند مورد اجرا را در صورتى که قبالً تقسیط نشـده باشـد   اجرا مى.96ماده
در . بهره تقسیط نمایـد % 12وشش قسط ماهانه با احتساب حداکثر در سی

ت نکند این صورت چنانچه بدهکار هریک از اقساط را در موعد مقرر پرداخ
گردد و تجدید تقسیط بـدهى مزبـور مقـدور    بقیه اقساط تبدیل به حال مى

.نخواهد بود
شش قسط با پیشنهاد اجـرا حسـب   وتقسیط بدهى بیش از سی.97ماده

پـذیر  مورد به هیئت مدیره سازمان و تصویب شوراى عالى سـازمان امکـان  
.خواهد بود

اجرا رعایت مقررات مربـوط  چنانچه هریک از مسوولین و مأمورین .98ماده
را ننموده و تخلف نمایند حسب مورد طبق مقـررات ادارى سـازمان بـا وى    

.رفتار خواهد شد
تقسیط نماید اجراییهچنانچه اجرا بدهى بدهکاران را پس از صدور .99ماده

به تشـخیص اجـرا   وثیقه در این مورد (وثیقه کافى از آنها اخذ خواهد نمود 
ه بانکی اموال غیرمنقول یا سـایر وثـایق بـه تشـخیص     عبارت از ضمانت نام

).سازمان می باشد
هاى اجرایـى آنـان در   در مورد بدهکارانى که میزان بدهى کلیه برگ.تبصره

تواند با دریافت تأمین کافى به موقع تقسیط تا سیصدهزار ریال باشد اجرا مى
.تشخیص خود بدهى بدهکاران مذکور را تقسیط نماید

چنانچه بدهکار از پرداخت اقساط در موعد مقرر خـوددارى نمایـد   .100ماده
نسـبت بـه   اجراییـه نامه از طریق صدور مطابق مقررات مندرج در این آیین

.وصول آن اقدام خواهد شد

ـا حکـم بـه منـوط آنهاتکلیفتعیینوفصلوحلجهتدرقطعىرأى صـریح اذنی
کـه اعىاجتمـ تـأمین قانون50مادهاجرایىنامهآیین93و 92مادتیناست،قانونگذار
ـایى شبهمراجعتاسیسبرمبنىآمرهقاعدهوضعمتضمن ـا تجدیـدنظر وبـدوى قض ب
عملیاتازشکایتبهرسیدگىمنظوربهتجدیدنظرهیئتدردادگسترىقضاتعضویت
مغایرباشد،مىزمینهایندرقطعىرأىصدورواجتماعىتأمینقانون50مادهاجرایى
شودمىدادهتشخیصدولتىمقرراتدروضعمجریهقوهتاختیاراحدودازخارجوقانون

.».گرددمىابطالادارىعدالتدیوانقانون25مادهدومقسمتبهمستنداًو
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چنانچه اجرا بخواهد مازاد امـوال بـدهکاران را کـه قـبالً از طریـق      .101ماده
تواند اصـل وجـه طلـب    مىمراجع قانونى دیگر بازداشت شده توقیف نماید

بستانکاران مقدم و اجور و خسارت مربوط را در صندوق ثبت دادگسترى یا 
مراجع مربوط سپرده و رفع بازداشت اموال را از مراجع مـذکور بخواهـد در   

کننده مقدم و پس از احراز تودیع کلیـه طلـب و   این مورد مرجع بازداشت
وده و اجراى سازمان نسبت به خسارات قانونى مال مورد بازداشت را فک نم

.مزایده مال مورد بحث اقدام خواهد کرد
چنانچه مازاد مال مورد بازداشت از طرف اجراى سازمان از طریـق  .102ماده

اجراى ثبت و یا مراجع قضایى و مراجع قانونى دیگر بازداشت گردد مطـابق  
یق مزایده به نامه اجراى سازمان مال مورد بازداشت را از طرمقررات این آیین

فروش رسانیده مازاد آن را حسب مورد به ترتیب بازداشت به مراجع مذکور 
.پرداخت خواهد کرد

بـه آنهـا   اجراییـه در صورتى که بدهکاران متعدد باشند و تاریخ ابالغ .103ماده
متفاوت باشد براى هر یک از بدهکاران تاریخ ابالغ مؤخر مبداء احتساب مواعـد  

.مزایده خواهد بود
101چنانچه اجرا مقتضى نداند که عملیات اجرایـى طبـق مـاده    .104ماده

انجام شود سازمان نیز جزو طلبکاران مال بازداشت شده محسوب و پـس از  
اجراى ثبت و یا اجراى مراجع دیگر بـه  آن که مال مورد بازداشت از طریق

فروش رسید مازاد آن از طریق اجراى مربـوط بـه اجـراى سـازمان ارسـال      
.خواهد شد

مأمورین انتظامى مکلفند در مواقعى که اجرا به وجود آنها نیازمند .105ماده
.است همکارى الزم را با مأمورین اجرا جهت انجام وظایف آنها به عمل آورند

بـه  25/10/1355تبصره در تاریخ 24ماده و 105نامه مشتمل بر این آیین
تى رسـیده و از تـاریخ اول   تصویب وزارتین دادگسترى و بهـدارى و بهزیسـ  

.قابل اجرا است1355بهمن ماه 

قانون تأمین اجتماعى79نامه اجرایى موضوع ماده آیین.9
شوراى عالى تأمین اجتماعی22/8/1356مصوب 

در تـاریخ  79مـاده  3و 1سوابق خدمت دولتى مشموالن بنـدهاى  .1ماده
رات حاکم در آن تاریخ تغییر وضع شرکت دولتى به غیردولتى به موجب مقر
. شودمشخص و به حساب سوابق مستخدم محسوب مى

در 31/3/1355هاى دولتى کـه قبـل از تـاریخ    مستخدمین شرکت.2ماده
فاقـد مقـررات بازنشسـتگى و    5/3/1352استخدام شرکت بوده و در تاریخ 
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نامـه از لحـاظ کسـور و حقـوق     اند با رعایت مقررات ایـن آیـین  وظیفه بوده
ــابع مــاده  بازنش مقــررات اســتخدامى 33ســتگى از کارافتــادگى و فــوت ت

. هاى دولتى خواهند بودشرکت
بـر اسـاس حقـوق و    2کسور بازنشستگى مستخدمین موضوع ماده .3ماده

مزایاى مستخدم مشروط بر اینکه از حداکثر حقوق جدول حقـوق موضـوع   
سبه و بـه  هاى دولتى تجاوز ننماید محامقررات استخدامى شرکت13ماده 

. مقررات استخدامى مذکور واریز خواهد شد33صندوق موضوع ماده 
کارفرما موظف است همه ماهه کسور بازنشستگى سهم خود و مسـتخدم را  

. طبق ضوابط مربوط به صندوق پرداخت نماید
مستخدمین موضوع حقوق بازنشستگى و وظیفه از کارافتادگى و فوت .4ماده
ـاده      با در نظـر گـرفتن  2ماده  مقـررات  13حـداکثر حقـوق جـدول حقـوق م

هاى دولتى و شرایط مربوط به مقررات بازنشستگى و وظیفـه  استخدامى شرکت
.تعیین خواهد شد

ـاریخ   مستخدمین شرکت.5ماده ـاس   5/3/1352هاى دولتى کـه در ت بـر اس
اند مقررات استخدامى قبلى مشمول مقررات بازنشستگى و وظیفه خاص بوده

ـاظ کسـور و حقـوق بازنشسـتگى، از      قررات ایـن آیـین  با رعایت م نامـه از لح
. کارافتادگى و فوت تابع مقررات بازنشستگى مربوط به خود خواهند بود

نامه بر اساس این آیین5کسور بازنشستگى مستخدمین موضوع ماد .6ماده
حقوق و مزایاى مستخدم مشروط بر این که از حداکثر حقوق جدول حقوق 

هـاى دولتـى تجـاوز ننمایـد،     مقررات اسـتخدامى شـرکت  13موضوع ماده
محاسبه و به صندوق بازنشستگى همان شرکت واریز خواهد شـد کارفرمـا   
موظف است همه ماهه کسور بازنشستگى سهم خود و مسـتخدم را طبـق   

. ضوابط مربوط به صندوق مذکور پرداخت نماید
وت مسـتخدمین  حقوق بازنشسـتگى و وظیفـه از کارافتـادگى و فـ    .7ماده

14با در نظر گرفتن حداکثر حقـوق جـدول حقـوق مـاده     5موضوع ماده 
هـاى دولتـى و شــرایط مربـوط بـه مقــررات     مقـررات اسـتخدامى شــرکت  

.شدبازنشستگى و وظیفه خاص شرکت تعیین خواهد
هاى دولتى مقررات استخدامى شرکت34مستخدمین مشمول ماده .8ماده

که در موقـع خـود تـابع مقـررات قـانون      هاى دولتى و مستخدمین شرکت
حمایت کارمندان در برابر اثـرات ناشـى از پیـرى و از کارافتـادگى و فـوت      

تابع مقررات مربوط بوده و از تاریخ مـذکور بـه   16/4/1355اند تا تاریخ بوده
قانون تشـکیل وزارت بهـدارى و بهزیسـتى    11بعد به ترتیب مقرر در ماده 
. عى خواهند بودمشمول قانون تأمین اجتما

نامـه در  ایـن آیـین  8سـوابق خـدمت مسـتخدمین موضـوع مـاده      .9ماده
هاى مقرر با رعایت ترتیبـات  هاى مربوط از لحاظ استفاده از حمایتشرکت
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.زیر در حکم سابقه پرداخت حق بیمه مستخدم محسوب خواهد شد
% 21معـادل  1/6/1351حق بیمه سوابق خدمت مربـوط بـه قبـل از    )الف
تعیین و محاسـبه خواهـد   1351ق و مزایاى مستخدم در شهریور ماه حقو
) سهم کارفرما% 14سهم بیمه شده و % 7. (شد
تــا 1/6/1351حــق بیمــه ســوابق خــدمت مربــوط بــه بعــد از تــاریخ )ب

حقوق و مزایاى دریافتى مستخدم محاسـبه و  % 21برابر 16/4/1355تاریخ
چنانچـه  ) سـهم کارفرمـا  % 14سـهم بیمـه شـده و    % 7(تعیین خواهد شد 

کارفرما در مورد پرداخت حق بیمه موضوع بندهاى الـف و ب ایـن مـاده از    
تواند کلیه حق بیمه نظر سهم خود با بیمه شده توافق ننماید بیمه شده مى

هـر گـاه   . قسط مساوى ماهانه پرداخت نمایـد 120را شخصاً و حداکثر در 
ازکارافتاده یا فـوت  ، نشستهمستخدم قبل از پرداخت کلیه اقساط مذکور باز

. شود سوابق او به نسبت مبالغ حق بیمه پرداخت شده محسوب خواهد شد

قانون18نامه شوراى عالى تأمین اجتماعى موضوع ماده آیین.10
تأمین اجتماعى 

سازمان تأمین اجتماعىشوراى عالى4/3/1367و 24/9/1358مصوب 

ماعى در سازمان تأمین اجتماعى و یا جلسات شوراى عالى تأمین اجت.1ماده
محل دیگرى که بر حسب مورد با نظر ریاست شوراى عالى تأمین اجتماعى 

. گرددتعیین خواهد شد تشکیل مى
جلسات عادى شوراى عالى تأمین اجتماعى هر ماه یک بار به دعوت .2ماده

.گرددعامل سازمان تأمین اجتماعى تشکیل مىرئیس هیئت مدیره و مدیر
العاده در صورت ضـرورت بـه دعـوت رئـیس هیئـت مـدیره و       جلسات فوق

. عامل سازمان تأمین اجتماعى تشکیل خواهد شدمدیر
اخـذ رأى در  . یابـد جلسات شورا با حضور نه نفر از اعضا رسمیت مى.3ماده

جلسات علنى بوده و تصمیمات آن با اکثریت آراء مشروط بر اینکه از هفت 
. گرددتخاذ مىرأى کمتر نباشد ا

عامل سازمان تأمین اجتماعى در جلسات شوراى هیئت مدیره و مدیر.تبصره
عالى شرکت خواهند کرد و در صورت لزوم مدیران و کارشناسان سازمان با 

. توانند در جلسات حضور داشته باشندعامل مىنظر مدیر
ها و مدیران تواند از کارشناسان، اعضاى کمیتهرئیس شوراى عالى مى.4ماده

سازمان و افراد ذى صالحیت دیگر دعوت به عمل آورد کـه بـدون داشـتن    
. حق رأى جهت تبادل نظر در جلسات شورا شرکت نمایند

اعضاى حاضر در اءصورتجلسات شوراى عالى پس از تصویب به امض.5ماده
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جلسه خواهد رسید و یک نسخه از آن همراه با دعوتنامه جلسه بعد، یا قبل 
.تشکیل جلسه بعد جهت کلیه اعضا ارسال خواهد شداز 

دبیر شورا از طرف رئیس شورا با تأیید شوراى عالى منصوب و سمت .6ماده
. سرپرستى دبیرخانه را خواهد داشت

. محل دبیرخانه شوراى عالى در سازمان تأمین اجتماعى خواهد بود.7ماده
جلسـات، پاسـخ   تهیه و تنظیم دستور جلسات و همچنین صـورت .8ماده

ها براى اعضـاى شـورایعالى، جمـع    ها و ترتیب ارسال دعوتنامهدادن به نامه
آورى پیشنهادها و آمار مورد نیاز شورا و ترتیب تنظیم امور دفترى دبیرخانه 

. از وظایف دبیر شورا است
تشکیالت مـورد نیـاز دبیرخانـه شـورایعالى، از طـرف سـازمان تـأمین        .9ماده

. بینى و کارکنان مربوط به آن، وسیله سازمان، تأمین خواهد شداجتماعى پیش
اساسنامه 9موضوع تبصره ماده (هاى تخصصى شوراى عالى کمیته.10ماده

هاى مورد نیاز به پیشنهاد ریاست شورا و در رشته) سازمان تأمین اجتماعى
. تصویب شوراى عالى تعیین خواهد شد

رئیس شورا و تأیید شوراى عـالى تعیـین   رئیس کمیته به پیشنهاد.11ماده
. خواهد شد

نظر و مطلع توسط رئیس هـر  اعضاى هر کمیته از بین افراد صاحب.12ماده
ها با توجه کمیته انتخاب و براى تأیید به شورا پیشنهاد خواهد شد و کمیته

به احتیاج و ضرورت بنا به دعوت رئـیس کمیتـه و یـا دبیـر شـوراى عـالى       
. خواهند داد و نظر مشورتى خود را کتباً اعالم خواهند نمودتشکیل جلسه 

ماده و یک تبصره بـه اسـتناد تبصـره    13نامه مشتمل بر این آیین.13ماده
هیئت وزیران 10/6/1358اساسنامه سازمان تأمین اجتماعى مصوب 9ماده 

شـوراى  24/9/1358دولت موقت جمهورى اسالمى ایران در جلسه مورخ 
. است1اجتماعى به تصویب رسیدهعالى تأمین

تجدیـدنظر هاى پزشـکى بـدوى و  نامه اجرایى کمیسیونآیین.11
قانون تأمین اجتماعى91موضوع ماده 
)2/5/1378و 19/5/1371، 6/7/1367اصالحاتو6/3/1366(مصوب 

هاى پزشکى بدوى و تجدیدنظر به عهده سـازمان  تشکیل کمیسیون.1ماده
. شود خواهد بودنامه سازمان نامیده مىکه در این آیینتأمین اجتماعى 

هاى پزشکى بدوى و تجدیدنظر بر حسب فراهم بودن امکانات کمیسیون.2ماده
در یکى از واحدهاى سازمان و یا یکى از مراکز درمانى بنا به تشخیص سـازمان  

.استگرفتهقرارتصویبواصالحمورد4/3/1367تاریخدرنامهآییناین.1
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. گرددتشکیل مى
تجدیدنظر بـا  هاى پزشکى بدوى وچنانچه امکان تشکیل کمیسیون.3ماده

نامه فـراهم نباشـد الزم اسـت سـازمان     توجه به شرایط مندرج در این آیین
هـاى متشـکله در سـایر    بیمه شـده را بـه یکـى از نزدیکتـرین کمیسـیون     

. ها معرفى نمایدشهرستان
هاى پزشکى بدوى با حضور کمیسیون.)19/5/1371اصالحى مورخ (4ماده 

:گرددافراد زیر تشکیل مى
عنـوان عضـو و رئـیس    ک نفر پزشک متخصص جراحى عمـومى بـه  ی)الف

کمیسیون به پیشنهاد مدیر درمان و تصویب معاونت درمان بـا ابـالغ دفتـر    
. 1هاى فنى پزشکىتشکیل کمیسیون

عنوان عضو ثابت به پیشنهاد مـدیر  یک نفر پزشک متخصص داخلى به)ب
. هاى فنى پزشکىدرمان و ابالغ دفتر تشکیل کمیسیون

عنـوان عضـو بـه    یک نفر پزشک متخصص در رشته بیمارى مربوطه به)ج
. هاى فنى و پزشکىپیشنهاد مدیر درمان و ابالغ دفتر تشکیل کمیسیون

. مشاور با پیشنهاد اداره کل تأمین اجتماعى استان و ابالغ معاونت درمان)د
جلسات منشى با ابالغ مدیر درمان که وظیفه تهیه و تنظیم و تایپ صورت)ه

. دار خواهد بودرا عهده
شدگان و اظهارنظر هاى بیمهبررسى پرونده.)19/5/1371الحاقى مورخ (1تبصره 

درباره نوع کار، محل کار، ساعت کار، و تعیین درصد از کارافتادگى، ادامه درمان 
. باشدهاى پزشکى بدوى مىو ادامه کار از وظایف کمیسیون

دعوت از پزشک متخصص طب کـار بـه   .)19/5/1371الحاقى مورخ (2تبصره 
هاى بدوى و تجدیدنظر بالمانع منظور مشاوره بدون حق رأى در کمیسیون

هایى که پزشک متخصص طب کار وجود نداشته باشد، بوده و در شهرستان
. باشداى جهت مشاوره مجاز مىدعوت از کارشناسان بهداشت حرفه

هاى پزشکى تجدید نظر با میسیونک.)19/5/1371اصالحى، مورخ (5ماده
:2گرددحضور افراد زیر تشکیل مى

موادبهاىهاصالحیاجتماعى،تأمینعالىشوراى2/5/1378مصوبنامهآیینموجببه.1
ـا رشتهتمامى(پزشکانیاز«: استشدهاضافه5و 4 رئـیس عنـوان بـه )تخصصـى ىه

ضـمن کـه آیـد مـی عمـل بـه خـدمت استفادهتجدیدنظروبدوىپزشکىکمیسیون
ـاً وداشـته مقرراتوقوانینباآشنایىها،کمیسیوناموربهمندىعالقه ـادر ازترجیح ک

.»باشندسازمانرسمى
موادبهاىاصالحیهاجتماعى،تأمینعالىشوراى2/5/1378مصوبنامهآیینوجبمبه.2

ـا رشتهتمامى(پزشکانیاز«: استشدهاضافه5و 4 رئـیس عنـوان بـه )تخصصـى ىه
ضـمن کـه آیـد مـی عمـل بـه خـدمت استفادهتجدیدنظروبدوىپزشکىکمیسیون

ـاً وداشـته مقرراتوقوانینباآشنایىها،کمیسیوناموربهمندىعالقه ـادر ازترجیح ک
.»باشندسازمانرسمى
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ـان و  )الف یک نفر پزشک متخصص جراحى عمومى به پیشنهاد معاونت درم
هاى فنى پزشکى بهعامل سازمان با ابالغ دفتر تشکیل کمیسیونتصویب مدیر

. عنوان عضو و رئیس کمیسیون
ـان و    عنوان عضیک نفر پزشک متخصص داخلى به)ب ـدیر درم ـنهاد م و ثابت به پیش

. هاى فنى پزشکىابالغ دفتر تشکیل کمیسیون
یک نفر پزشک متخصص در رشته بیمارى مربوطه بـه پیشـنهاد مـدیر    )ج

. هاى فنى و پزشکىدرمان و ابالغ دفتر تشکیل کمیسیون
. مشاور به پیشنهاد اداره کل تأمین اجتماعى استان و ابالغ معاونت درمان)د
منشى با ابالغ مدیر درمان که وظیفه تهیه و تنظیم و تایپ صورتجلسات )ه

. دار خواهد بودرا عهده
هـاى بـدوى مـادام کـه عضـویت یـک       پزشکان عضو کمیسـیون ـ1تبصره 

تواننـد بـه عضـویت کمیسـیون پزشـکى      کمیسیون بـدوى را دارنـد نمـى   
.تجدیدنظر منصوب شوند

هاى پزشـکى  کننده در کمیسیونبراى هر یک از اعضاى شرکتـ2تبصره 
البدل تعیـین  عنوان عضو علینامه بهافرادى با شرایط ذکر شده در این آیین

.گرددمى
شـدگان طبـق   ها و دعوت اعضا و بیمـه ترتیب تشکیل کمیسیونـ 3تبصره 

نامه با هماهنگى رئیس کمیسیون به عهده دبیـر  ضوابط و مقررات این آیین
.باشدمربوطه مى

بررسى و اظهارنظر نهایى دربـاره  .)1366مصوب سال 5الحاقى به ماده (تبصره 
هاى پزشکى بدوى که مورد اعتراض بیمه شـده  کلیه آراء صادره کمیسیون

هـاى پزشـکى تجدیـدنظر    گیـرد از وظـایف کمیسـیون   یا سازمان قرار مـى 
باشد و نحوه اعتراض سازمان مشابه نحوه اعتراض بیمه شده موضوع ماده مى
به عنـوان رئـیس   ) تمامی رشته هاي تخصصی(از پزشکانی «.واهد بودخ9

کمیسیون پزشکی بدوي و تجدیدنظر استفاده خدمتی بـه عمـل آیـد کـه     
ضمن عالقمندي به امور کمیسیون ها، آشنایی با قوانین و مقررات داشته و 

) 2/5/1378الحاقی مورخ . (»ترجیحاً از کادر رسمی سازمان باشند
ده پزشکى بیمـه شـده کـه شـامل کلیـه مـدارك کلینیکـى و        پرون.6ماده

پاراکلینیکى، نظریه پزشک معالج و همچنین شرح و سابقه بیمارى بـا قیـد   
هاى انجام شده با تاریخ شروع آن و تشخیص فعلى بیمارى و خالصه درمان

باشد، بـا  ذکر نتیجه آن در مدت درمان و اظهارنظر نهائى درباره بیمارى مى
ارجاع پرونده به کمیسیون بدوى توسط دبیـر کمیسـیون در   انعکاس علت

. گیرددستور کار قرار مى
هاى پزشکى جهت حضور بیمه شده به وى تاریخ تشکیل کمیسیون.7ماده
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ــد چنانچــه در شهرســتان مربوطــه امکــان تشــکیل    اعــالم خواهــد گردی
هاى پزشکى بدوى و تجدیدنظر با توجه به شرایط مندرج در این کمیسیون

نامه فراهم نباشد، در صورت اعزام بیمه شده به شهرستان دیگر هزینـه  آیین
در شهرسـتان  ) در صورت نیاز به داشتن همراه(سفر و اقامت بیمار و همراه 

محل تشکیل کمیسیون با رعایت مقررات عام قانون تـأمین اجتمـاعى و از   
. قانون مزبور پرداخت خواهد گردید29محل سهم درمان موضوع ماده 

و 6کمیسیون پزشکى بدوى بـا توجـه بـه مـدارك موضـوع مـاده       .8ماده
آورد مبادرت به صدور اقداماتى که لزوماً بر اساس ضوابط قانونى به عمل می

. نمایدرأى می
هاى پزشکى بدوى که جهت ادامه درمان صادر شـده  آراء کمیسیون.تبصره

. باشد قابل اعتراض نخواهد بود
هاى پزشکى بدوى توسط کمیسیون مربوطه به بیمه نرأى کمیسیو.9ماده

شده حاضر در جلسه ابالغ خواهد شد و در صورتى که بیمه شـده بـه رأى   
تواند حداکثر ظرف مدت یـک مـاه از تـاریخ ابـالغ     صادره معترض باشد مى

اعتراض کتبى خود را به شعبه تأمین اجتماعى مربوطه تسـلیم نمایـد و در   
ه در کمیسیون پزشکى واحد تأمین اجتمـاعى  صورت عدم حضور بیمه شد

. مربوطه موظف است مراتب را رأساً به بیمه شده ابالغ نماید
اعتراض بیمه شده همراه با مـدارك الزم از طـرف شـعبه تـأمین     ـ1تبصره 

اجتماعى به کمیسیون تجدیدنظر ارسال و کمیسیون مزبور با توجه به مفاد 
. نمایدور رأى مینامه اقدام به صداین آیین8ماده 

در مواردى که سازمان نسبت به آراء صادره )6/7/1367الحاقى مورخ (2تبصره 
نامه قبلى یا اعم از اینکه به استناد آیین(از طرف کمیسیون بدوى و تجدیدنظر 

مشکوك یا معترض باشد مراتـب در کمیسـیون   ) نامه فعلى صورت گرفتهآیین
گردد مطرح و سازمان در تهران تشکیل مىعامل تجدیدنظرى که زیر نظر مدیر

1.االجرا خواهد بودنظر این کمیسیون قطعى و الزم

هیأت عمومی دیوان عدالت اداري 85با لحاظ دادنامه شماره ) (6/7/1367مورخالحاقی(.1
متن . شوداین تبصره در حال حاضر در سازمان تأمین اجتماعی اجرا نمی29/3/69مورخ 

رأي مزبور بدین شرح است؛
جسمیازکارافتادگیمیزانتعیینبراياجتماعیتأمینقانون91مادهدرهکاینبهتوجهبا«

وبـدوي کمیسیونعنوانتحتهاییکمیسیونآنهاخانوادهافرادوشدگانبیمهروحیو
اجرایـی نامـه آیین9مادهطبقهمچنینواالصولعلیکهگردیدهبینیپیشتجدیدنظر

تعیینلذابودهاالجراالزموقطعیپزشکیتجدیدنظرهايکمیسیونآراي، الذکرفوقماده
ویـژه تجدیدنظرکمیسیونعنوانتحتقانوندرمذکورمواردازغیررسیدگیکمیسیون

ـاي کمیسیونناحیهازشدهاخذتصمیماتبهرسیدگیوپزشکی تجدیـدنظر وبـدوي ه
- 542شــمارههــايدادنامــهدرنتیجــهونبــودهبرخــوردارقــانونیموقعیــتازپزشــکی

دیـوان چهارمشعبهازصادره19/7/1368- 665و18/7/1368- 657و25/6/1368
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هاى پزشکى بدوى و تجدیدنظر بـا حضـور کلیـه اعضـاء     کمیسیون.10ماده
هاى بدوى و تجدیـدنظر بـه اتفـاق آراء    تشکیل خواهد شد و آراء کمیسیون

.معتبر خواهد بود
هاى پزشکى بدوى در صورتى کـه از  سیونآراء صادره از طرف کمی.11ماده

نامه مورد اعتراض قرار نگیرد طرف بیمه شده ظرف مدت مقرر در این آیین
.هاى پزشکى تجدیدنظر قطعى و الزم االجرا استو آراى کمیسیون

بایست قابل انطباق با موازین قانونى هاى پزشکى مىآراى کمیسیون.تبصره
جلـوگیرى از سـرگردانى   و بـه منظـور   صریح و فاقـد هرگونـه ابهـام باشـد    

ـادره توسـط       شدگان حتـی بیمه المقـدور از توصـیه تغییـر شـغل در آراى ص
.گرددها خوددارىکمیسیون

هاى به شرکت کنندگان در کمیسیون.)19/5/1371اصالحى مورخ (12ماده
پزشکى حق حضورى برابر ضوابطى که به تصویب هیئـت مـدیره سـازمان    

. هد گردیدرسد پرداخت خوامی
هاى فوق از محل اعتبارات موضوع اعتبار مورد نیاز جهت انجام هزینه.تبصره
. قانون تأمین اجتماعى تأمین خواهد شد29ماده 

تبصـره در یکصـد و هشـتاد و ششـمین     7ماده و 12نامه مشتمل بر این آیین
تصـویب و از تـاریخ   6/3/1366جلسه شوراى عـالى تـأمین اجتمـاعى مـورخ     

. گرددنامه قبلى از این تاریخ ملغى تلقى مىاست و آییناالجرالزم6/3/1366

اجتماعىنامه داخلى هیئت نظارت سازمان تأمینآیین.12
14/4/1362مصوب 

نامـه هیئـت   هیئت نظارت سازمان تأمین اجتماعى که در این آیـین .1ماده
.واهد داداى یک بار تشکیل جلسه خنامیده خواهد شد، الاقل هفته

تاریخ تشکیل هر یک از جلسات قبالً از طرف خود هیئـت تعیـین و   .2ماده
.اعالم خواهد شد

عنـوان رئـیس بـراى مـدتى کـه      هیئت از بین اعضاء خود یک نفر را به.3ماده
عضویت هیئت را خواهد داشت انتخاب خواهد نمود و ابالغ تصمیمات هیئت به 

.باشدعهده او مى
.ت با حضور الاقل دو نفر رسمیت خواهد داشتجلسات هیئ.4ماده

20مادهوفقرأياین. داده می شودقانونیموازینبامطابقاستمعنیاینمتضمنکه
ـایر ودیـوان شـعب براياداريعدالتدیوانقانون ـابه مـوارد درمربـوط مراجـع س مش
).»استاالتباعالزم



و آیین نامه هاي آن                                                                                   قانون تامین اجتماعی

تصمیمات با اکثریت در رأى معتبر خواهد بود و نظـر مخـالف ذیـالً    .5ماده
.یادداشت خواهد شد

اجراى تصمیمات هیئت و اداره امور دفترى و سایر امور مربـوط بـه   .6ماده
از 7دبیرخانه هیئت به عهده دبیر هیئت خواهد بود کـه طبـق مفـاد مـاده     

.ریق هیئت انتخاب خواهد شدط
هیئت به منظور امکان انجام وظایف و اعمال اختیارات قانونى خـود  .7ماده

افرادى را که در امور مالى و درآمد و فنى و حقوقى سابقه و تخصصى داشته 
باشند از بین کارکنان شاغل سازمان و با توجه به تشکیالت مصوب هیئـت  

مین اجتماعى معرفى خواهد نمود کـه بـا   عامل سازمان تأانتخاب و به مدیر
نحوه عمـل و سـاعات کـار و امـور     . صدور ابالغ در اختیار هیئت قرار گیرند

.کارگزینى آنان مطابق با سایر کارکنان سازمان تأمین اجتماعى خواهد بود
عامـل سـازمان تـأمین    کارکنان مذکور با پیشنهاد هیئت و حکم مـدیر .تبصره

ها و دفاتر و اسـناد سـازمان تـأمین    شعب نمایندگیاجتماعى، حق مراجعه به
.احتیاج را خواهند داشترداجتماعى به منظور تحصیل مدارك و اطالعات مو

توانـد از  اساسـنامه سـازمان مـى   17هیئت جهت اجراى مفاد ماده .8ماده
.خدمات سازمان حسابرسى استفاده نماید

8هـاى موضـوع مـاده    تتهیه موجبات و ترتیب انجام فورى مأموری.9ماده
هاى الزم با سازمان تـأمین اجتمـاعى   نامه از نظر تأمین وسائل و هزینهآیین

بوده و مدیرعامل سازمان بدین منظور اعتبارات الزم را در بودجـه سـازمان   
.بینى و پرداخت خواهد نمودتأمین اجتماعى پیش

و اعمال نظارت و افراد یا اعضاء مؤسساتى که به منظور انجام وظایف .10ماده
شود اختیارات قانونى هیئت در موارد خاصى که به ایشان مأموریت داده مى

در حکم حسابرسان و بازرسان سازمان تلقى خواهند شد و کلیه کارفرمایان 
و یا افراد مشمول قانون تأمین اجتماعى همچنین مسؤولین سازمان تـأمین  

ه مکلفنـد اسـناد و مـدارك    هاى وابستاجتماعى و واحدهاى تابعه و سازمان
.مورد نیاز را در اختیار افراد و یا اعضاء مؤسسات موضوع این ماده قرار دهند

بودجه مربوط به هیئت نظارت توسط سازمان با نظر هیئت تهیـه و  .11ماده
.ضمن بودجه کل سازمان تأمین اجتماعى منظور خواهد شد

ى این منظور تهیه صورت جلسات هیئت در دفتر مخصوصى که برا.12ماده
.شود درج و به امضاء اعضاء هیئت خواهد رسیدمى

19نامـه در سـیزده مـاده و یـک تبصـره براسـاس مـاده        این آیین.13ماده
در هیئت نظـارت  14/4/1362اساسنامه سازمان تأمین اجتماعى در تاریخ 

.تصویب و از همین تاریخ قابل اجرا است
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زد، میزان و نحـوه پرداخـت   نامه نحوه تسلیم صورت مآیین.13
هاى عمرانى حق بیمه کارکنان شاغل در طرح

شوراى عالى تأمین اجتماعى 8/12/1363مصوب 
6/6/1364و اصالحیه مصوب 

قراردادهاى پیمانکاران:فصل اول
هایى کـه براسـاس فهـارس پایـه     حق بیمه کارکنان شاغل در پیمان.1ماده

شوند و تمام یا قسمتى از اعتبار آن ا مىوزارت برنامه و بودجه منعقد شده ی
.نامه خواهد بودگردد مشمول این آییناز محل اعتبارات عمرانى تأمین مى

29نامه مکلفنـد طبـق مقـررات مـاده     پیمانکاران مشمول این آیین.2ماده
نامه مربوطه، صورت مزد ماهانه کارکنان شاغل قانون تأمین اجتماعى و آیین

داکثر تا آخرین روز ماه بعد تهیه و پس از تأیید ناظر مقیم در هر پیمان را ح
یا دستگاه نظارت یا دستگاه اجرایى به واحدهاى سازمان تـأمین اجتمـاعى   
تسلیم و رسید مورد نیاز جهت ارائه به کارفرما موضوع تبصـره ایـن مـاده را    

.دریافت نمایند
سـتگاه اجرایـى   تأیید صورت مزد ماهانه توسط دستگاه نظارت و دـ1تبصره 

رافع مسؤولیت پیمانکار در مورد صحت و سقم صورت مزد از نظـر تعـداد و   
.مبلغ و دستمزد روزهاى کارکرد نخواهد بود

صدور دستور پرداخـت توسـط دسـتگاه اجرایـى و پرداخـت هـر       ـ2تبصره 
وضعیت به پیمانکار موکول به تسـلیم رسـید دریافـت صـورت مـزد      صورت

غل پیمانکـار توسـط سـازمان تـأمین اجتمـاعى و      هاى قبل کارکنان شاماه
1.باشدنامه مىرعایت سایر مقررات این آیین

مـزد  تسازمان تأمین اجتماعى مکلف است پس از دریافت صورـ3تبصره 
.بالفاصله رسید الزم را تهیه و تحویل پیمانکار نماید2موضوع ماده 

شـوند  نعقد شده یا مىم16/4/1364هایى که از تاریخ حق بیمه پیمان.3ماده
توسط 4گردد که به شرح ماده کارکرد پیمانکار تعیین مى% 6مقطوعاً به میزان 

2.شودها به حساب سازمان تأمین اجتماعى واریز مىحسابىذى

درصد بابت حق بیمه سهم کارکنان 6/1وضعیت معادل از هر صورت.4ماده
یت نیز بابت حق بیمـه  وضعدرصد مبلغ صورت4/4پیمانکار کسر و معادل 

سهم کارفرما از محل اعتبار طرح مربوطه برداشت شـده و مجموعـاً مبـالغ    
.گرددمربوط بالفاصله به حساب سازمان تأمین اجتماعى ورایز مى

تحویل موقت گردیده و تـا  16/4/1363هایى که قبل از تاریخ پیمان.5ماده

.6/6/1364مورخمصوبهموجببهاصالحی.1
.6/6/1364مورخمصوبهموجببهاصالحی.2
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ن صادر شده است، کسـر  نامه مفاصاحساب مربوط به آتاریخ ابالغ این آیین
هاى پیمانکار و پرداخت آن در وجـه سـازمان   وضعیتدرصد از صورت2/3

.گرددتأمین اجتماعى به منزله رقم قطعى حق بیمه قرارداد تلقى مى
مکسـوره از صـورت  %) 8/1% (5تـا  % 2/3التفاوت رقـم  استرداد مابه.تبصره

کارکنـان شـاغل در   هاى مزدهاى پیمانکار موکول به تسلیم صورتوضعیت
.دوره اجراى پیمان به سازمان تأمین اجتماعى خواهد بود

منعقد و کاراجرایى 16/4/1363هایى که قبل از تاریخ حق بیمه پیمان.6ماده
هاى تسـلیم شـده تـا    وضعیتآن از تاریخ مزبور ادامه داشته است براى صورت

و جهــت درصــد کــارکرد پیمانکــار   2/3بــه میــزان  16/4/1363تــاریخ 
کارکرد پیمانکار ) شش درصد% (6هاى از تاریخ مذکور به میزان وضعیتصورت

ها به حساب سازمان حسابىگردد که به شرح زیر توسط ذىمقطوعاً تعیین مى
.شودتأمین اجتماعى واریز مى

وضعیت پیمانکار درصد مذکور در این ماده از هر صورت2/3حق بیمه )الف
.گرددتأمین اجتماعى پرداخت مىکسر و در وجه سازمان 

وضـعیت  درصد مـذکور در ایـن مـاده از هـر صـورت     6بابت حق بیمه ) ب
وضـعیت  درصد مبلغ صـورت 8/2درصد کسر و معادل 2/3پیمانکار معادل 

نیز از محل اعتبار طرح مربـوط برداشـت شـده و مجموعـاً مبـالغ مربـوط،       
.گرددىبالفاصله به حساب سازمان تأمین اجتماعى واریز م

تا تاریخ ابالغ بخشنامه شماره 16/4/1363قراردادهایى که در فاصله .7ماده
وزارت برنامه و بودجه با ضرایب باالسـرى متفـاوت بـا    1ـ2510/54/9055

ضرایب تعیین شده در بخشـنامه مـذکور منعقـد گردیـده و پیمانکـار فـرم       
مان با همـان  را تأیید ننموده است، پی2510بخشنامه شماره 7موضوع بند 

ضریب مندرج در قرارداد ادامه یافته و بـر حسـب آنکـه ضـریب باالسـرى      
20/12/1360مــورخ 1ـــ6900/54/16520براســاس بخشــنامه شــماره 

وزارت برنامه و بودجه و یا غیر از آن تعیین شده باشد به ترتیب مشمول بند 
.ند بودنامه خواهو همچنین سایر مفاد این آیین3یا ماده 6ماده » ب«

موکول به 6هاى آتى موضوع ماده وضعیتپرداخت هر یک از صورت.8ماده
.نامه خواهد بودآیین2اجراى مقررات ماده 

، پیمانکـاران بایسـتى   16/4/1363در مورد کارکردهاى قبل از تاریخ .تبصره
هاى مـزد گذشـته   نامه صورتماه از تاریخ ابالغ آیین2حداکثر ظرف مدت 

و در صورت عدم دسترسى ) انددر صورتى که قبالً تهیه ننموده(خود را تهیه
هاى مزد مـذکور را بـه سـازمان تـأمین     به ناظر مقیم وقت مستقیماً صورت

اجتماعى تسلیم نموده و ظرف همین مـدت تکلیـف پرداخـت حـق بیمـه      
.هاى گذشته را روشن نمایندوضعیتصورت



١٧٨

و آیین نامه هاي آنمین اجتماعیأقانون ت

پیمانکار بعد از تاریخ ابـالغ  وضعیت ارسالى در هر حال پرداخت دومین صورت
:ها موکول به رعایت موارد زیر خواهد بودحسابىنامه از طرف ذىاین آیین

هـاى  تسلیم رسید به سازمان تأمین اجتماعى در مورد دریافت صورت) الف
.مزد گذشته از طرف پیمانکار

هاى گذشته وضعیتمشخص نمودن وضعیت کسورات حق بیمه صورت) ب
ى و در صورت عدم پرداخت، تادیه آن بـه سـازمان تـأمین    حسابتوسط ذى
.اجتماعى

نامـه  هاى فصل اول این آیـین وضعیت قطعى پیمانپرداخت صورت.9ماده
موکول بـه تسـلیم گـواهى سـازمان تـأمین اجتمـاعى مبنـى بـر دریافـت          

هاى مکسوره از هاى مزد ارسالى پیمانکار و همچنین وصول حق بیمهصورت
.خواهد بودهاوضعیتصورت

روز از تـاریخ دریافـت   15سازمان تأمین اجتماعى مکلف اسـت ظـرف مـدت    
چنانچـه مـدارك الزم   .ها گواهى فوق را تهیه و صادر نمایدحسابىاستعالم ذى

براى صدور گواهى مذکور به سازمان تسلیم نشده باشد سـازمان مکلـف اسـت    
بى اعالم حسايرا به ذروز از تاریخ دریافت استعالم فوق موضوع 15ظرف مدت 

عدم پاسخ در انقضاى مدت مزبور به منزله صدور گواهى فوق تلقى شده . نماید
.وضعیت قطعى پیمانکار بالمانع استو پرداخت صورت

عنوان حق بیمـه  به6و 5و 4و 3میزان حق بیمه مکسوره در مواد .تبصره
نامـه  یط این آیینقطعى هر قرارداد بوده و با پرداخت آن و رعایت سایر شرا

هایى که پرداخت آن به عهده وزارت برنامه حق بیمهبه استثناى آن قسمت از (
1.گرددعنوان مفاصاحساب هر قرارداد تلقى مىبه) و بودجه محول گردیده

پیمانکاران موضوع این فصل مکلفند صـورت مـزد کارکنـان دفتـر     .10ماده
مین اجتمـاعى تهیـه و بـه    مرکزى خود را کماکان طبق مقررات قـانون تـأ  

انضمام حق بیمه مربوط و به طور جداگانه به شعبه تأمین اجتماعى حـوزه  
.عملکرد دفتر مرکزى تسلیم و پرداخت نمایند

قراردادهایى که بدون استفاده از فهارس پایه و یا از محـل اعتبـارات   .11ماده
نامـه  ن آیینگردند مشمول مفاد ایجارى و یا سایر منابع تأمین و منعقد مى

.نبوده و پرداخت حق بیمه طبق مقررات سازمان تأمین اجتماعى خواهد بود
قراردادهاى مهندسان مشاور:فصل دوم

حـق بیمـه کارکنـان شـاغل مهندسـان مشـاور و کارشناسـان در        .12ماده
هاى عمرانى که تمام یا قسمتى از اعتبار آن از محل هاى موضوع طرحپیمان

هـاى عمرانـى   مین و قرارداد آن براسـاس ضـوابط طـرح   اعتبارات عمرانى تأ
.نامه خواهد بودشوند مشمول مقررات این فصل از آیینمنعقد شده یا مى
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و آیین نامه هاي آن                                                                                   قانون تامین اجتماعی

نامه مکلفند طبـق  مهندسان مشاور و کارشناسان مشمول این آیین.13ماده
نامـه مربوطـه، صـورت مـزد ماهانـه      قانون تأمین اجتماعى و آیین39ماده 

دفتر مرکزى و همچنین نظارت کارگاهى در هر قرارداد را کارکنان شاغل در 
در مورد کارکنان (حداکثر تا آخرین روز ماه بعد تهیه و پس از تأیید کارفرما 

به سازمان تأمین اجتماعى ارائه و رسید مورد نیاز را جهت ) نظارت کارگاهى
.تسلیم به کارفرما دریافت دارند

حساب هـر  ایى و پرداخت صورتصدور دستور پرداخت توسط دستگاه اجر
ماه یا هر قسط به مهندس مشاور و کارشـناس موکـول بـه تسـلیم رسـید      

1.باشدصورت مزد کارکنان شاغل در قرارداد منعقده براى مدت مذکور مى

حق بیمه قراردادهاى مهندسان مشاور و یا کارشناسان کـه بعـد از   .14ماده
حـق  % 14مقطوعاً بـه میـزان   شوند منعقد شده و یا مى16/4/1363تاریخ 

توسط 15الزحمه مهندسان مشاور و یا کارشناسان تعیین که به شرح ماده 
2.شودها به حساب سازمان تأمین اجتماعى واریز مىحسابىذى

6/3حساب مهنـدس مشـاور و یـا کارشـناس معـادل      از هر صورت.15ماده
ناس کسـر و  درصد بابت حق بیمه سهم کارکنان مهندس مشاور و یا کارش

درصد نیز بابت حق بیمه سهم کارفرما از محـل اعتبـار طـرح    4/10معادل 
مربوط برداشت و مبالغ مربوط مجموعاً بالفاصله به حساب سـازمان تـأمین   

.گردداجتماعى واریز مى
حق بیمه قراردادهاى مهندسان مشاور و یا کارشناسان کـه قبـل از   .16ماده

انــد و تــا تــاریخ ابــالغ ایــن اصــالحیه منعقــد گردیــده16/4/1363تــاریخ 
ـأمین     مفاصاحساب آن صادر نشده است  ـازمان ت ـاب س به شرح زیر بـه حس

3.گردداجتماعى واریز مى

16/4/1363هایى که قبـل از تـاریخ   حسابصورتحق بیمه مربوط به) الف
طبق مقررات 1357تسلیم گردیده باشد براى عملکرد قبل از فروردین ماه 

به بعـد مقطوعـاً بـه    1357عى و براى عملکرد از فروردین ماه تأمین اجتما
حسـاب  گـردد کـه از هـر صـورت    حساب تعیین مىدرصد صورت3میزان 

مهندس مشاور و یا کارشناس کسـر و در وجـه سـازمان تـأمین اجتمـاعى      
مصـوبه  3التفـاوت موضـوع بنـد    شود و در مورد پرداخت مابـه پرداخت مى

شوراى تأمین اجتماعى نیز مطابق 20/3/1357ش ف مورخ 1715شماره 
.نامه عمل خواهد شدآیین44قسمت آخر ماده 

تسـلیم  16/4/1363هایى که از تاریخ حسابصورتحق بیمه مربوط به) ب
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و آیین نامه هاي آنمین اجتماعیأقانون ت

حسـاب تعیـین   درصـد صـورت  14شوند مقطوعـاً بـه میـزان    شده و یا مى
3حساب مهندس مشاور و یـا کارشـناس معـادل    گردد که از هر صورتمى

هـا از  حسـابى درصد صورتحساب نیـز توسـط ذى  11درصد کسر و معادل 
ازمان تأمین اجتمـاعى  طرح برداشت و مجموعاً بالفاصله به حساب سراعتبا

.گرددواریز مى
عنوان حق بیمـه  به16و 15و 14میزان حق بیمه مذکور در مواد .17ماده

بـه  (نامـه آیـین و رعایت سایر شرایط ایـن  هر قرارداد بوده و با پرداخت آن
هایى که پرداخت آن به عهده وزارت برنامـه و  بیمهاستثناى آن قسمت از حق 

1.گرددعنوان مفاصاحساب هر قرارداد تلقى مىبه) استبودجه محول گردیده 

حساب یا قسط هر قراداد مهندسان مشـاور  پرداخت آخرین صورت.18ماده
یا کارشناسان موکول به گواهى سازمان تأمین اجتماعى مبنى بـر دریافـت   

هـاى مکسـوره از   هاى مزد ارسـالى و همچنـین وصـول حـق بیمـه     صورت
.ها خواهد بودحسابصورت

روز از تـاریخ دریافـت   15سازمان تأمین اجتماعى مکلف است ظرف مدت 
چنانچه مـدارك الزم  . حسابى گواهى فوق را تهیه و صادر نمایداستعالم ذى

براى صدور گواهى مذکور به سازمان تسلیم نشده باشد سازمان مکلف است 
ها ىحسابروز از تاریخ دریافت استعالم فوق موضوع را به ذى15ظرف مدت 
منزلـه صـدور گـواهى فـوق     عدم پاسخ در انقضاى مدت مزبور به . اعالم نماید

ـناس    آتلقى شده و پرداخت  ـا کارش ـاور ی خرین صورتحساب یا قسط مهندس مش
2.بالمانع بوده است

سایر موارد:فصل سوم
مقررات مربوط به قراردادهاى بیست میلیون ریال و کمتر موضـوع  .19ماده

)شوراى عالى تأمین اجتمـاعى 5/11/1362و 18/8/1361(مصوبات مورخ 
براى کارکردهـاى تـا پایـان سـال     ) درآمد1/124و 124بخشنامه شماره (

.نامه خواهد بودمشمول مقررات این آیین1364معتبر و از اول سال 1363
هاى اجرایى مکلفند یک نسـخه از قراردادهـاى منعقـده را    دستگاه.20ماده

.اى سازمان تأمین اجتماعى ارسال نمایندبالفاصله جهت واحده
مورخ 3ـ27/17254قراردادهایى که قبل از ابالغ بخشنامه شماره .21ماده
مصـوبه  10وزارت امور اقتصادى و دارایى براسـاس مفـاد مـاده    17/10/63

هیئت وزیران نسبت به آنها تسـویه حسـاب بـه    16/4/1363مورخ 8912
.باشدعمل آمده عیناً معتبر مى

قراردادهایى که پیمانکار و یا مشـاور آن خـارجى باشـد از شـمول     .22ماده
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و آیین نامه هاي آن                                                                                   قانون تامین اجتماعی

نامه مستثنى بوده و تابع مقررات سازمان تـأمین اجتمـاعى   ضوابط این آیین
.خواهد بود

مفاد این ماده مربوط به تعداد فصول و مواد و تاریخ تصویب آن در .23ماده
.باشدشوراى عالى تأمین اجتماعى مى

ــاده ــه .24م ــه ماب ــه   در صــورتى ک ــزایش حــق بیم ــاوت ناشــى از اف التف
هاى تسلیم شـده بـه کارفرمـا، در فاصـله     حسابوضعیت و یا صورتصورت
نامـه نحـوه   که به موجـب آیـین  (29/12/1363لغایت 16/4/1363زمانى 

تسلیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حـق بیمـه کارکنـان شـاغل در     
بایسـتى از محـل اعتبـار طـرح     خـت آن مـى  هاى عمرانى ایجاد و پرداطرح

تا تاریخ ابالغ این اصالحیه پرداخت نشده و یا اصوالً پرداخت .) صورت گیرد
آن به تشخیص مجرى طرح مربوط میسر نباشـد، پرداخـت آن بـه عهـده     

التفـاوت  سـازمان تـأمین اجتمـاعى مابـه    . وزارت برنامه و بودجه خواهد بود
آتى هنگام تنظیم بودجه به وزارت برنامه و هاى موضوع این ماده را در سال

1.نمایدبینى اعتبار در الیحه بودجه منعکس میبودجه جهت پیش

نامه نحـوه تسـلیم صـورت مـزد،     هاى موضوع آیینواریز حق بیمه.25ماده
هاى عمرانى و این میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرح

اجتماعى و تعهد وزارت برنامـه و بودجـه   اصالحیه به حساب سازمان تأمین 
با رعایـت سـایر شـرایط    ) 16و قسمت آخر بند الف ماده 24موضوع ماده (

5نامه مذکور و اصالحیه آن در حکم مفاصاحسـاب بـوده و نگهـدارى    آیین
2.قانون تأمین اجتماعى موردى ندارد38درصد و آخرین قسط موضوع ماده 

صاحبان حرف و مشاغل آزاد نامه تعیین حق بیمه آیین.14
اجتماعىقانون تأمین 4ماده 3موضوع تبصره 

)مجلس سنا5/11/1356(

کسانى که در اسـتخدام کارفرمـا   (کلیه صاحبان حرف و مشاغل آزاد .1ماده
ماننـد  ) کنندنبوده و در مقابل کار حقوق یا دستمزد از کارفرما دریافت نمى

بـرداران  حقیقى صـاحب صـنعت و بهـره   افراد صنفى و بازرگانى و اشخاص
هایى که مقررات خاص در این مورد دارند مشـمول  معادن به استثناى گروه

.باشندنامه مىاین آیین
نامه براى تمام موارد مـذکور در  میزان حق بیمه مشمولین این آیین.2ماده
درآمدهایى است که طبق ماده % 30اجتماعى به مأخذ قانون تأمین 3ماده 
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و آیین نامه هاي آنمین اجتماعیأقانون ت

اجتماعى براى هر حرفه یا طبقه قانون مذکور توسط شوراى عالى تأمین 31
.گرددتعیین مى

توانند منحصراً استفاده از موارد مذکور در نامه مىمشمولین این آیینـ1تبصره 
اجتمـاعى را درخواسـت نماینـد در ایـن     قانون تأمین 3بندهاى الف و ب ماده 

.اى مذکور در این ماده خواهد بوددرآمده% 9صورت نرخ حق بیمه معادل 
قـانون تـأمین   3حق بیمه مقرر براى سایر موارد مذکور در مـاده  ـ 2تبصره 

بینى شده در ایـن مـاده محاسـبه    درآمدهاى پیش% 21اجتماعى به مأخذ 
.خواهد شد

تغییر گروه هر بیمه شده در یک شغل به یک گـروه دیگـر در صـورت    .3ماده
اجتماعى هر سه سال یک بـار میسـر   دوق تأمین درخواست وى و موافقت صن

.خواهد بود
نامـه متناسـب بـا تغییـر     این آیـین 2درآمدهاى ماهانه موضوع ماده .تبصره

اجتمـاعى و تأییـد   شاخص هزینه زندگى بنا به پیشـنهاد صـندوق تـأمین    
.اجتماعى و تصویب هیئت وزیران قابل تغییر خواهد بودشوراى عالى تأمین 

باشد و ص بیمه شده مسوول پرداخت تمام حق بیمه متعلقه مىشخ.4ماده
اجتماعى و یا به ترتیبـى کـه از   موظف است در موعد مقرر در قانون تأمین 

در صـورت  . شود پرداخـت نمایـد  اجتماعى تعیین مىطرف صندوق تأمین 
اجتماعى نسبت به وصـول آن  عدم پرداخت به ترتیب مقرر در قانون تأمین 

د شد و در هرحال استفاده بیمه شده از مزایاى مقرر منـوط بـه   اقدام خواه
.پرداخت حق بیمه خواهد بود

3نامه فوق مشتمل بر چهار ماده و سه تبصـره بـه اسـتناد تبصـره     آیین
هـاى بهـدارى و   اجتماعى پس از تصویب کمیسیونقانون تأمین 4ماده 

لسـات  اقتصادى و دارایـى مجلـس شـوراى ملـى در ج    بهزیستى و امور
به ترتیـب در جلسـات   2536آبانماه 23و 14روزهاى شنبه و دوشنبه 

ماه و روز چهارشـنبه پـنجم بهمـن مـاه     وهفتم ديروز سه شنبه بیست
هـاى بهـدارى و   وشـش بـه تصـویب کمیسـیون    و سـی دوهزارو پانصـد 

.بهزیستى و اموراقتصادى و دارایى مجلس سنا رسیده است

4مـاده  3و تبصـره  » ب«اصالح بندنامه اجرایى قانون آیین.15
اجتماعى تأمین قانون

)هیئت وزیران29/7/1366مصوبه جلسه (

نامـه بـه افـرادى اطـالق     صاحبان حرف و مشاغل آزاد در این آیـین .1ماده
یـا  ) کارفرما(شود که براى انجام حرف و شغل مورد نظر با داشتن کارگر مى

مجوز اشتغال صادره از سوى مراجع به استناد ) خویش فرما(خود به تنهایى 
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کـه منبعـد   (اجتمـاعى  ذیصالح یا به تشخیص هیئت مدیره سازمان تأمین 
بـه کـار   ) شـود نامه سازمان نامیده مىاجتماعى در این آیینسازمان تأمین 

مشابه موارد موضوع ایـن  (اشتغال داشته و مشمول مقررات حمایتى خاص 
.نباشند) نامهآیین
:نامه عبارتند ازاین آیینمشمولین.2ماده

.نامهافراد موضوع ماده یک این آیین.1
هاى مختلـف در خـارج از   اتباع ایرانى اعم از شاغل و یا غیرشاغل در فعالیت.2

اجتمـاعى و تغییـرات بعـدى آن    کشور که بیمه آنان با مقررات قـانون تـأمین   
.مغایرت نداشته باشد

راى سابقه پرداخت حق بیمه بـه مأخـذ   آن دسته از متقاضیان که دا.تبصره
ایـن  5باشند بـا رعایـت تبصـره مـاده     روز یا بیشتر مى360کامل به مدت 

.گیرندنامه قرار مىنامه مشمول مقررات این آیینآیین
قـانون تـأمین  7نامه با رعایت مقررات ماده اجراى مقررات این آیین.3ماده

.اجتماعى خواهد بود
توانند به ترتیب نامه با پرداخت حق بیمه مقرر مىآیینمشمولین این.4ماده

و 54اجتمـاعى مصـوب تیرمـاه    هاى مندرج در قانون تأمین زیر از حمایت
تغییرات بعدى آن برخوردار گردند

.درصد12بیمه بازنشستگى با نرخ حق بیمه )الف
.درصد14بیمه بازنشستگى و فوت با نرخ حق بیمه )ب
.درصد18با نرخ حق بیمه ی و فوت ى و ازکارافتادگبیمه بازنشستگ)ج

تواننـد عـالوه بـر    نامـه مـى  این آیـین 2شدگان موضوع ماده بیمهـ1تبصره 
هاى تعیین شده در فوق، با پرداخت حق بیمه بـه  پرداخت حق بیمه با نرخ

اجتماعى و تغییرات بعدى آن قانون تأمین 29میزان مشخص شده در ماده 
اجتماعى قانون تأمین 3ماده » ب«و » الف«موضوع بندهاى هاى از حمایت
ـار و  تأمین اعتبار دفترچه درمان بیمه. نماینداستفاده  شدگان هر سه ماه یک ب

.با ارایه رسید پرداخت حق بیمه مقرره انجام خواهد گرفت
هاى موضـوع  حق بیمه مربوط به حمایت%) 2(پرداخت دو درصد ـ2تبصره 

حـق بیمـه موضـوع    %) 1(و نیز یک درصد » ج«یا » ب«یا » الف«بندهاى 
قـانون تـأمین   28براسـاس مـاده   ) درصـد 3جمعـاً  (تبصره یک ایـن مـاده   

.اجتماعى به عهده دولت خواهد بود
این مـاده در صـورتى   » ج«هاى بند درخواست متقاضیان حمایتـ3تبصره 

سازمان پذیرفته خواهد شد که از سوى مراکز درمانى اعالم شده توسط این
.ازکارافتاده کلى شناخته نشوند

اتباع ایرانى خارج از کشور تا فراهم نمودن امکانـات الزم از سـوى   ـ4تبصره 
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و » الـف «سازمان منحصراً مخیر به استفاده از مزایـاى منـدرج در بنـدهاى    
.و تبصره یک این ماده در کشور ایران خواهند بود» ب«

منجر به فوت یا ازکارافتادگى کلـى در  تشخیص حوادث ناشى از کار ـ5تبصره 
نامه بـه عهـده کمیسـیونى مرکـب از     این آیین2مورد مشمولین بند یک ماده 

اجتماعى مسوول واحد کار و امور اجتماعى محل، مسوول و بازرس واحد تأمین 
مربوط خواهد بود و همچنین در صورت فراهم شـدن امکانـات مـورد نظـر در     

ناشى از کار در مورد اتبـاع ایرانـى خـارج از کشـور     این ماده، حوادث4تبصره 
.غیرناشى از کار تلقى خواهد گردید،موضوعیت نداشته و کلیه حوادث

نامـه بـه اختیـار    مأخذ کسر حق بیمه ماهانه مشـمولین ایـن آیـین   .5ماده
بیمـه شـده   . متقاضى بین حداقل و حداکثر دسـتمزد قـانونى خواهـد بـود    

سال سابقه پرداخت حق بیمـه موضـوع ایـن    2بودن تواند هر بار با دارامى
. درصد میزان آن را افزایش دهد10نامه از تاریخ ثبت درخواست کتبى آیین

درخواسـت  ) دوسـال (چنانچه بیمه شده مدتى پس از انقضاى موعـد مقـرر  
افزایش مأخذ حق بیمه را بنماید در این حالت نیز نسـبت افـزایش همـان    

سال افزایشـى صـورت   مدت اضافى زاید بر دودرصد خواهد بود و براى 10
سال پرداخـت  هاى بعدى نیز موکول به گذشت دونخواهد گرفت و افزایش

.نامه از تاریخ آخرین افزایش خواهد بودحق بیمه موضوع این آیین
مأخذ کسر حق بیمه افرادى کـه بـه نحـوى از انحـاء داراى سـابقه      .تبصره

گیرند توسط وى به نامه قرار مىآیینپرداخت حق بیمه بوده و مشمول این 
10شود مشروط بر اینکه مبلغ انتخابى افزایشى بـیش از  اختیار انتخاب مى

.درصد متوسط مبناى ماهانه کسر حق بیمه یک سال آخر نداشته باشد
بیمه مشمولین واجد شرایط از تاریخ ثبت تقاضا در هر یک از شعب .6ماده

ماه استحقاق ) دو(2کلف است ظرف مدت سازمان م. شودسازمان شروع مى
متقاضى را احراز و بالفاصله ضمن تعیین نرخ و میـزان حـق بیمـه ماهانـه     

مـاه فرصـت   مراتب را به متقاضى اعالم نماید و متقاضـى نیـز ظـرف یـک    
ایـن صـورت   پرداخت حق بیمه به واحد سازمان را خواهد داشـت در غیـر  

.ددگرموضوع درخواست مزبور منتفى اعالم مى
چگونگى بیمه اتباع ایرانى شاغل یا غیرشاغل در کشورهاى خـارجى  .7ماده

:به ترتیب زیر خواهد بود
متقاضى درخواست خود را طبق فرم مخصوصى که توسط سازمان تهیه .1

سیاسـى جمهـورى اسـالمى ایـران تسـلیم و      هـاي گیگردد، به نمایندمى
وصـول ایـن قبیـل    روز از تـاریخ 15هاى سیاسى موظفند ظـرف  نمایندگى
ها ضمن تأیید تابعیت ایرانـى متقاضـیان، درخواسـت آنهـا را بـه      درخواست

58انضمام فتوکپى مدارك شناسایى متقاضیان و افراد خانواده موضوع ماده 
.ارسال دارنداجتماعى به سازمانقانون تأمین 
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و اسـتحقاق متقاضـى را احـراز   ماهیکسازمان مکلف است ظرف مدت .2
هاى سیاسـى  ضمن تعیین نرخ و میزان حق بیمه ماهانه از طریق نمایندگى

.بالفاصله مراتب را به متقاضى اعالم نماید
متقاضیان حق بیمه مربوط را به حساب بانکى که به نام سـازمان تـأمین   .3

هاى سیاسى افتتاح خواهد شد پرداخت و رسـید  اجتماعى توسط نمایندگى
.هاى مزبور ارسال نمایندگىپرداخت را به نمایند

هاى سیاسى مکلفند همه ماهه موجودى حساب مزبـور را بـه   نمایندگى.4
وضعیت بـانکى و  نماید واریز و صورتحسابى که بانک مرکزى مشخص می

.اجتماعى ارسال دارندرسیدهاى پرداخت حق بیمه را به سازمان تأمین 
باشد و نامه مىتابع مواد این آییننحوه بیمه این قبیل افراد در سایر موارد .5

پرداخت حق بیمه مقرره مشمولین این ماده بایستى به پولى صورت گیـرد  
.بین سازمان و متقاضى توافق گردیده استکه در قرارداد فیما

هاى سیاسى جمهورى اسالمى ایـران در کشـورهاى خـارجى    نمایندگى.6
.ضى به اتباع ایرانى خواهند بودنامه به نحو مقتموظف به ابالغ مفاد این آیین

در صورتى که پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده متوقف گردد و بین .8ماده
ماه فاصله ایجاد نشده 3تاریخ قطع پرداخت حق بیمه و پرداخت مجدد بیش از 

تواند حق بیمه معوقه را به سازمان پرداخت نمایـد در غیـر   باشد بیمه شده مى
ه شده با سازمان قطع و ادامه بیمه وى موکول به تسلیم این صورت ارتباط بیم

درخواست مجدد و موافقت سازمان خواهد بود که در این صورت مبناى کسـر  
.حق بیمه این قبیل متقاضیان همان مبناى قبلى خواهد بود

هـاى بازنشسـتگى و بازمانـدگان و    شرایط برقرارى و میـزان مسـتمرى  .9ماده
ین استفاده از خدمات درمانى و بهداشـتى عینـاً بـه    ازکارافتادگى کلى و همچن

.اجتماعى و تغییرات بعدى آن خواهد بودترتیب تعیین شده در قانون تأمین 
نامه پس از شروع بیمه به نحـوى  در صورتى که مشمولین این آیین.10ماده

نامـه خـارج و یـا طبـق قـانون تـأمین       از انحاء از شمول مقررات این آیـین 
بایسـت حـق بیمـه خـود را براسـاس      سایر قوانین مربوطه مـى اجتماعى یا

مقررات دیگرى پرداخت نمایند، موظفند مراتب را کتباً به آگـاهى سـازمان   
در صورت عدم اقـدام بیمـه   . برسانند تا نسبت به قطع بیمه آنان اقدام گردد

هاى دریافتى پس از شده در این زمینه و ادامه پرداخت حق بیمه، حق بیمه
.هاى انجام شده مسترد خواهد شدهزینهکسر
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بـه  نامه اجرایى قانون الزام سازمان تـأمین اجتمـاعى  آیین.16
اجتماعى قانون تأمین» 3«اجراى بندهاى الف و ب ماده 

)1369اردیبهشت (

کلیات:فصل اول
اجتمـاعى بـه   قانون تأمین »3«انجام تعهدات بندهاى الف و ب ماده .1ماده

شـود  نامه سازمان نامیده مـى اجتماعى که در این آیینازمان تأمین عهده س
نامه طورى عمل باشد، سازمان مکلف است مطابق فصول و مواد این آیینمى

.نماید که انجام تعهدات موضوع قانون تحقق یابد
:اجتماعى و قانون الزام عبارتند ازتعهدات قانونى طبق قانون تأمین .2ماده
کلیه خدمات کلینیکى، پاراکلینیکى، بیمارستانى اعم از پزشکى و انجام )الف

.اجتماعىدندانپزشکى براى بیماران مشمول قانون تأمین 
ها و معاینات طبى و معامالت قبل، حین و بعد از زایمان بـا  انجام کمک)ب

هاى مذکور بنا به درخواسـت بیمـه شـده    پرداخت وجه نقد به جاى کمک
.طبق ضوابط مقرر

دیده که قدرت کار خـود  شدگان آسیبتوانبخشى و تجدید فعالیت بیمه)ج
.اند و اقدام بر اشتغال به کارهاى مناسب آنانرا از دست داده

که به منظور اعاده سـالمت  ) پروتز و اورتز(تحویل وسایل کمک پزشکى )د
.روندیا براى جبران نقص جسمانى و یا تقویت یکى از حواس به کار می

اجتماعى بـا تغییـرات و اصـالحات    یر تعهدات مندرج در قانون تأمین سا)و
.اجتماعى در رابطه با درمانبعدى آن و مصوبات شوراى عالى تأمین 

جهت مشـمولین  » 2«سازمان موظف است تعهدات مندرج در ماده .3ماده
اجتماعى را از امکانات واحدهاى بهداشتى درمـانى تحـت مالکیـت و    تأمین

شود، و یا بخش خود و یا آنها که در آینده بدین منظور ایجاد مىاستیجارى
هاى رسمى مصوب دولتى و در صورت نیاز از بخش خصوصى براساس تعرفه

هـاى  مورد عمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى فـراهم و هزینـه  
قـانون تـأمین   » 29«مربوط به آن را از محل سـهم درمـان موضـوع مـاده     

.نامه تأمین و پرداخت نمایدسایر منابع مالى مندرج در آییناجتماعى و 
هـاى بیمارسـتانى تحـت    از ظرفیت تخـت % 20حداکثر تا میزان ـ1تبصره 

هاى اشغالى توسط بیماران اورژانـس غیـر   مالکیت سازمان با احتساب تخت
بیمه خانواده محترم شهدا، اسرا، بضاعت، به بیماران غیراجتماعى بىتأمین 

صـورت رایگـان   بضـاعت بـه  بیمـه بـى  ودین و جانبازان و بیمـاران غیـر  مفق
.اختصاص دارد

بضاعت آن عده از مددجویان کمیتـه امـداد   منظور از بیماران بىـ2تبصره 
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کـه داراى  ) غیرخودکفـا (امام و سازمان بهزیستى مهاجرین جنگ تحمیلى 
ــان و آمــوزش پزشــکى   و کــارت درمــان رایگــان از وزارت بهداشــت، درم

باشد و همچنین سایر بیمارانى است که با تشخیص هاى ذیربط مىسازمان
.گردندرئیس بیمارستان معرفى مى

هاى تحـت مالکیـت سـازمان تـأمین     در شهرهایى که بیمارستانـ3تبصره 
ها مکلفنـد بـا اولویـت    گونه بیمارستانباشد ایناجتماعى منحصر به فرد مى

هـاى یـک و دو سـایر    و با رعایت تبصرهاجتماعى پذیرش مشمولین تأمین 
بیماران نیازمند به درمان را به موجب ارجاع پزشک معالج و در ازاى دریافت 

.هاى مصوب مورد پذیرش قرار دهندهاى درمان طبق تعرفههزینه
اجتماعى کـه بـه طـور    بیمه شده تأمین در صورتى که بیمار غیرـ4تبصره 

ر به پرداخت کل هزینه بیمارستان نباشد به اورژانس بسترى شده است و قاد
میزان هزینه پرداخت نشده با تأیید رئیس بیمارستان به شرط آن که بیش 

هاى بیمارستانى اشغال نشده باشد به عهـده وزارت بهداشـت،   تخت% 20از 
درمان و آموزش پزشکى بوده با ارایه صورتحسـاب از محـل مطالبـات ایـن     

.شدوزارت تأمین و تصفیه خواهد
ان اجرایى کار:فصل دوم

نامه طبق ارکانى به شـرح  این آیین» 2«انجام تعهدات مقرر در ماده .4ماده
:ذیل توسط سازمان عملى خواهد بود

.اجتماعىستاد نظارت بر درمان مشمولین تأمین .1
.هیئت مدیره سازمان.2

:اعضاى ستاد نظارت عبارتند از.5ماده
یرعامل سازمان که ریاست ستاد را بـه عهـده   رئیس هیئت مدیره و مدـ

.خواهد داشت
.معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکىـ
)وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی(.وزیر کار و امور اجتماعىمعاون ـ
.اجتماعىشدگان در شوراى عالى تأمین نماینده بیمهـ
.نماینده رئیس سازمان برنامه و بودجهـ
.نماینده وزیر اموراقتصادى و دارایىـ

نفر از اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن 4جلسات ستاد حداقل با .6ماده
باشد نحوه تشکیل جلسات ستاد به موجـب  با اکثریت رأى موافق معتبر مى

.نامه داخلى است که پس از تصویب ستاد اجرا خواهد شدآیین
:به شرح ذیل استوظایف و اختیارات ستاد نظارت .7ماده
رسیدگى و اظهارنظر نسبت به عملکرد سازمان در امور درمان و نظارت )الف
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.هاى سازمانبر امور درمان واحدهاى بهداشتى و درمانى و بیمارستان
اجتمـاعى در  اتخاذ تصمیم در سایر وظایفى که شـوراى عـالى تـأمین    )ب

یالت، بودجه و اعتبارات مراکز نامه اعم از تشکارتباط با قانون الزام و این آیین
.نمایددرمانى و دفاتر اسناد پزشکى به ستاد نظارت محول می

اجتماعى به منظور بررسى و حل مشکالت درمانى مشمولین تأمین .تبصره
کمیسیون نظارت بر درمان در هر استان زیر نظر ستاد نظارت و متشـکل از  

.شودافراد زیر تشکیل مى
.اى بهداشت و درمان استانمنطقهمدیرعامل سازمان ـ
.مدیرکل کار و امور اجتماعى استانـ
.اجتماعى استانمدیرکل سازمان تأمین ـ
.نماینده درمانى سازمانـ
اجتماعى به انتخاب شوراهاى اسـالمى کـار   شدگان تأمین نماینده بیمهـ

.یا معرفى اداره کل کار و امور اجتماعى استان
دیره و مدیرعامل سـازمان مسـؤول اجـراى مفـاد ایـن      رئیس هیئت م.8ماده
باشـد، بـه منظـور    نامه و مصوبات ستاد نظارت و هیئت مدیره سازمان مىآیین

نامه و نظارت بر اجراى آن موظف اسـت  تحقق کامل تعهدات مقرر در این آیین
اجتماعى را در تشکیالت سازمان ایجاد و حوزه معاونت درمان مشمولین تأمین 

اجتمـاعى  ا به سمت معاون مدیرعامل در امور درمان مشمولین تـأمین  فردى ر
حدود وظایف و اختیارات و همچنین تشکیالت مورد نیـاز ایـن   . منصوب نماید

معاونت توسط هیئت مدیره سازمان تعیین و تدوین و پـس از تصـویب سـتاد    
ضـمناً رؤسـاى واحـدهاى درمـانى و     . نظارت جهت اجـرا ابـالغ خواهـد شـد    

هاى تحت مالکیت و استیجارى سازمان به پیشنهاد معاون مدیرعامل تانبیمارس
اجتمـاعى بـا تأییـد و حکـم مسـوولین وزارت      امور درمان مشمولین تأمین در

.بهداشت، درمان و آموزش پزشکى منصوب خواهند شد
منابع مالى:فصل سوم

:مه عبارتند ازنااین آیین2منابع مالى براى انجام تعهدات مقرر در ماده .9ماده
.اجتماعىقانون تأمین 29از مأخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده % 9)الف
.اجتماعىشدگان تأمین درآمدهاى ناشى از ارایه خدمات به غیربیمه)ب
.ذخیره درمان)ج
.کمک و هدایاى اشخاص حقیقى و یا حقوقى براى امور درمان)د

نحوه انجام تعهدات:فصل چهارم
نامه بـه دو صـورت انجـام    این آیین2تعهدات درمانى موضوع ماده .10ماده
:گیردمى
روش درمان مستقیم با استفاده از کلیه امکانات درمانى تحت مالکیت و )الف

استیجارى سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى و همچنـین  
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هـا، نهادهـا و   هـا، سـازمان  مراکز بهداشتى درمانى و بیمارسـتانى وزارتخانـه  
.هاى دولتى طرف قراردادارگان

هـاى  روش درمانى غیرمستقیم از طریق خرید خدمات پزشکان، گـروه )ب
.هاى بخش خصوصىپزشکى بیمارستان

اجتمـاعى کـه از امکانـات روش درمـان     بیماران مشـمول تـأمین   ـ1تبصره 
بق کنند و همچنین مشمولینى که با معرفى سازمان طمستقیم استفاده مى

نمایند از پرداخت ضوابط مقرره به بخش خصوصى طرف قرارداد مراجعه مى
.هرگونه هزینه درمانى معاف خواهند بود

اجتماعى که رأساً به بخش خصوصى طرف بیماران مشمول تأمین ـ2تبصره 
1.باشندنمایند موظف به پرداخت فرانشیز مىقرارداد مراجعه مى

اجتماعى که به طور اورژانس به لین تأمین کل هزینه درمان مشموـ3تبصره 
نمایند پس از تأیید اورژانس بودن طبق ضوابط بخش خصوصى مراجعه مى

.باشداجتماعى به عهده سازمان مىشوراى عالى تأمین 
اجتماعى در صورتى که با تأییـد شـوراى عـالى    مشمولین تأمین ـ4تبصره 

اعزام شوند پس از مراجعه و پزشکى براى انجام درمان به کشورهاى خارجى 
هاى ریالى مربوط براساس مصوبه ارزى شوراى عالى ارایه اسناد مثبته، هزینه

.پزشکى توسط سازمان پرداخت خواهد شد
سازمان مکلف است براى عقد قرارداد خدمت با پزشکان و مؤسسات .11ماده

درمانى تشخیص بخش دولتى و خصوصى و همچنـین بررسـى مـدارك و    
اجتماعى دفاتر رسیدگى به اسناد پزشکى در پزشکى مشمولین تأمین اسناد

.هایى که نیاز باشد، ایجاد نمایندها و شهرستانتهران و استان
کلیه واحدهاى درمانى وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش  .12ماده

اجتماعى را بـدون دریافـت وجهـى    پزشکى مکلفند بیماران مشمول تأمین 
هاى رسمى خود بـا ارایـه   هاى انجام شده را براساس تعرفهو هزینهپذیرفته

.اسناد و مدارك مثبته از سازمان دریافت دارند

: داردمـی مقـرر اداريعـدالت دیوانعمومیهیئت25/5/83مورخ205شمارهدادنامه.1
الـف و  (بنـدهاى اجراىبهاجتماعىتأمینسازمانالزامقانونواحدهماده)د( بندطبق«

وزارتبهوابستهدرمانىواحدهاىکلیه1368مصوباجتماعىتأمینقانون3ماده) ب
أمینتـ بیمه شـده بیمارانپذیرشبهنسبتمکلفندپزشکىآموزشودرمانبهداشت،
ـازمان ازمصـوب ىهاتعرفهبراساسراشدهانجامىهاهزینهواقداماجتماعى تـأمین س
خـدمات ازاسـتفاده جوازومذکوربنددرمقررتکلیفبهنظر».نماینددریافتاجتماعى
ـاعى تأمینسازمانالزاموآنهاباقراردادعقدطریقازخصوصىبخشپزشکى بـه اجتم
ودرمانبهداشتوزارتعملموردمصوبىهاتعرفهبراساسبوطمرىهاهزینهپرداخت
داشـته مقـرر کـه الـذکر فوققانوناجرایىنامهآیین10ماده2تبصره، پزشکىآموزش

مراجعـه قـرارداد طـرف خصوصـى بخشبهرأساًکهاجتماعىتأمینمشمولبیماران«
.نداردقانونبامغایرتى»باشندمىفرانشیزپرداختبهموظفنمایندمى
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سازمان با توجه به عملکرد واحدهاى درمانى وزارت بهداشت، درمـان و  .تبصره
توانـد در  اجتمـاعى مـى  آموزش پزشکى در رابطه با درمان مشـمولین تـأمین   

الحسـاب در وجـه واحـدهاى درمـانى ذیـربط      صورت علیبهمقاطعى مبلغى را
ایـن قبیـل واحـدها موظفنـد     . پرداخت و از محل مطالبات آنان تصفیه نمایـد 

حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ دریافت وجه نسبت به ارایه اسـناد مثبتـه   
.هزینه و تصفیه حساب قطعى اقدام نمایند

هـایى کـه در   مان و بیمارستانکلیه واحدهاى آموزشى موجود ساز.13ماده
ریـزى آموزشـى وزارت   شوند براساس برنامـه آینده داراى توان آموزشى مى

بهداشت، درمان و آموزش پزشکى با اولویت در پـذیرش مشـمولین تـأمین    
.نامه به خدمات آموزشى خود ادامه خواهند داداجتماعى و رعایت این آیین

مقررات ادارى و مالى:فصل پنجم
نامه این آیین» 2«سازمان مکلف است هزینه تعهدات مقرر در ماده .14ماده

قـانون تـأمین   29را همه ساله تحت عنـوان سـهم درمـان براسـاس مـاده      
.اجتماعى و ذخیره درمان در بودجه خود منظور نماید

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان مکلف اسـت کـل هزینـه    .15ماده
انى تحت مالکیت سـازمان و همچنـین هزینـه    واحدهاى درمانى و بیمارست

درمان مستقیم در رابطه با واحدهاى دولتى طرف قرارداد و هزینـه درمـان   
غیرمستقیم با بخش خصوصى طرف قرارداد را به مأخذ سهم درمان موضوع 

اجتماعى تهیه، جهت تأیید در قالب بودجه درمان مشمولین تأمین 14ماده 
.ویب به ستاد نظارت ارایه نمایدبه هیئت مدیره سازمان و تص

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان بودجه هریک از واحدهاى .16ماده
واحـدهاى درمـانى   .درمانى را همراه با ضوابط اجرایى ابـالغ خواهـد نمـود   

.مکلفند طبق بودجه و ضوابط ابالغى عمل نمایند
ز مسـتخدمین  سازمان مکلف است حقوق و مزایاى شغلى آن دسـته ا .17ماده

نامـه اسـتخدامى   هاى درمانى متعلق به خود را که تـابع آیـین  شاغل در شبکه
باشند و ردیف تشکیالت سازمانى دارنـد را بـا ضـوابطى کـه بـراى      سازمان مى

.به مرحله اجرا درآورد1369کارکنان خود جارى است تطبیق و از اول سال 
مین داراى ردیـف  سازمان موظف است حقوق و مزایـاى مسـتخد  ـ1تبصره 

نامه استخدامى سـازمان را مـادامى کـه در    تشکیالت سازمانى غیرتابع آیین
باشند با سایر کارکنان مـورد  هاى درمانى متعلق به سازمان شاغل مىشبکه

.صورت تفاوت تطبیق پرداخت نمایدتطبیق قرار داده و به
واحـدهاى  العاده اضافه کـار بـه کارکنـان شـاغل در    پرداخت فوقـ2تبصره 

نامه استخدامى سازمان و همچنین پرداخت سایر مزایاى درمانى طبق آیین
.غیرمستمر براساس مقررات فعلى مانند کارکنان سازمان خواهد بود

تصمیمات الزم در مورد پرداخـت حقـوق و مزایـاى مسـتخدمین     .18ماده
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.مأمور به طور اعم در شوراى عالى تأمین اجتماعى اتخاذ خواهد شد
جمع اموال امین سازمان در واحدهاى درمانى تحت عنوان صاحب.19دهما

مالى با انتخاب و پیشنهاد مدیرعامل سـازمان و تأییـد مقـام    و مسوول امور
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى با حکم سازمان منصوب و زیر نظر 

مالى سازمان و براسـاس ریاست واحد درمانى و تحت نظارت اداره کل امور
:ضوابط مقرر انجام وظیفه نموده و اهم وظایف آن به شرح زیر است

.مالى واحد درمانىاداره امور.1
.حفظ و نگهدارى اموال، حساب اموال.2
.حفظ اسناد دفاتر مالى.3
. هاها طبق دستورالعمل نگهدارى حسابنگهدارى و تنظیم حساب.4
.هاها، اوراق بهادار و سایر دارایىها، سپردهنگهدارى و تحویل وجوه نقدینه.5
.نظارت بر کلیه خریدها و احراز صحت و سالمت آنها.6
.پیشنهاد انتصاب و انتقال ابواب جمعى تحت سرپرستى.7
.طبق بودجه مصوب ابالغى و کنترل اعتباراتهاانجام و پرداخت هزینه.8
و همچنین تهیـه  حساب ماهانه به سازمان تهیه و ارسال به موقع صورت.9

.ترازنامه پایان سال مالى
ــق      .10 ــوط طب ــد مرب ــالیانه واح ــه س ــع بودج ــه موق ــیم ب ــه و تنظ تهی

.هاى صادره سازماندستورالعمل
هاى بانکى الزم اعـم از حسـاب پرداخـت و درآمـد از     کلیه حساب.20ماده

.نامه مالى سازمان افتتاح خواهد شدطریق سازمان و طبق آیین
هاى بانکى پرداخـت حـداقل بـا دو    هاى صادره از حسابککلیه چ.21ماده

مـالى بـه اتفـاق    امضاء یکى با امضاء ثابت صاحب جمع اموال و رئیس امـور 
امضاء رئیس بیمارستان و یا امضاء کسى که رئیس بیمارستان تعیین خواهد 

.نمود قابل پرداخت خواهد بود
سـت دسـتورالعمل   رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان مکلـف ا .22ماده

گردان را نگهدارى حساب درمان مستقیم و غیرمستقیم و نحوه پرداخت تنخواه
نامه ماه از تاریخ تصویب این آیینهماهنگ با سیستم مالى سازمان، ظرف یک

.تهیه و ابالغ نماید
مـالى  شرح وظایف اجرایى صاحب جمـع امـوال و مسـوول امـور    .23ماده

ایـن  19حت سرپرستى بـا توجـه بـه مـاده     واحدهاى درمانى و واحدهاى ت
نامه پس از تأیید هیئت مدیره سازمان و تصویب ستاد نظارت بر درمان آیین

.اجتماعى توسط سازمان ابالغ خواهد شدمشمولین تأمین 
سازمان مکلف است حساب جداگانه غیرقابل برداشتى تحت عنوان .24ماده

شـدگان تـأمین   بیمـه ه غیـر حساب درآمد حاصله از ارایه خدمات درمانى ب
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هاى مذکور طبق اجتماعى در هر یک از مراکز درمانى افتتاح و مانده حساب
دستورالعمل مربوط در پایان هرماه به حسـاب متمرکـز اختصاصـى تحـت     

شدگان که در بانک عامـل سـازمان   بیمهعنوان درآمد حاصله از درمان غیر
.گردد منتقل خواهد شدمفتوح مى

شـدگان  بیمـه ه متمرکز در حساب درآمد حاصله از درمـان غیـر  وجو.25ماده
نامه به منظور ساخت و تعمیر و نگهدارى و توسعه و این آیین24موضوع ماده 

هاى تحت مالکیت و استیجارى مورد مصرف قرار ها و درمانگاهتجهیز بیمارستان
.خواهد گرفت

دگان و همچنـین  شبیمهمانده حساب درآمد حاصله از درمان غیر.26ماده
التفاوت سهم درمان مصوب و سهم مانده حساب سهم درمان مصوب و مابه

سـال مـالى در ترازنامـه سـازمان در     درمان به میزان وصولى در پایـان هـر  
حسابى تحت عنوان حساب ذخیره درمان منظور و در سال مالى بعـد و یـا   

نامه و این آیین» 2«هاى آتى به تشخیص سازمان در رابطه با مفاد ماده سال
ها و خرید زمین مورد نیاز ها و درمانگاهساخت و تجهیز و توسعه بیمارستان

ها مصرف خواهد شـد، اتخـاذ هرگونـه    ها و درمانگاهبراى ساخت بیمارستان
.اجتماعى استتصمیم دیگر در این حساب با شوراى عالى تأمین 

بـه میـزان وصـولى    التفاوت سهم درمان مصوب با سهم درمـان  مابه.تبصره
اجتماعى و یـا بـه هنگـام تهیـه     حسب مورد با تصویب شوراى عالى تأمین 

.ترازنامه سازمان تعیین خواهد گردید
خرید زمین و ساختمان جهت واحدهاى درمانى تحت مالکیـت از  .27ماده

.باشدمحل سهم درمان تا حد بودجه مصوب طبق مقررات سازمان مى
اى مربوط به پروتز و اورتز و یا تحویل این وسـایل  هپرداخت هزینه.28ماده

طبق ضوابطى خواهد بود که با پیشنهاد سازمان به تصـویب سـتاد نظـارت    
.خواهد رسید

ملکـى و  (واحد درمانى تجویزکننـده در سیسـتم درمـان مسـتقیم     .تبصره
برحسب مورد مکلف به تحویل یا پرداخت وجه این وسـایل بـه   ) استیجارى

.باشندخود مىبیماران منطقه
نامه معامالت جدید سازمان تصویب و ابالغ نشـده  مادامى که آیین.29ماده

لکـن  . مقررات فعلى مراکز درمانى تحت مالکیـت قابـل عمـل خواهـد بـود     
.باشندنامه مالى سازمان مىواحدهاى درمانى از نظر مقررات مالى تابع آیین

کیت و اسـتیجارى سـازمان   ها و مراکز درمانى تحت مالبیمارستان.30ماده
مکلف هستند نسبت به تأمین کلیه نیازهاى خود اعم از استخدام پرسنل یا 
خرید اثاثیه و تجهیزات درمانى و غیره براسـاس بودجـه مصـوب ابالغـى و     

.هاى صادره از سازمان رأساً اقدام نماینددستورالعمل
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سایر مقررات:فصل ششم
الم دارویـى واحـدهاى تحـت مالکیـت     چنانچه تجهیزات پزشکى و اق.31ماده

سازمان که در روش فعلى نظیر واحدهاى وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش    
تواند رأسـاً از  گردد تکافوى نیاز واحدها را ننماید سازمان مىپزشکى تأمین مى

.قانون تأمین اجتماعى از خارج تأمین نماید110منابع داخلى با رعایت ماده 
در واحـدهاى درمـانى   ... مانى خودکفایى و پـرکیس و هاى درطرح.32ماده

تحت مالکیت و استیجارى سازمان به منظور ارایه خدمات هرچـه بهتـر بـه    
هـاى  اجتماعى زیر نظر ستاد نظارت برحسب دستورالعملمشمولین تأمین

ها مربوط به مورد اجرا گذاشته خواهد شد و هزینه ناشى از اجراى این طرح
.گردددهاى درمانى تأمین مىاز بودجه مصوب واح

سازمان ملزم است بـه منظـور ارشـاد بیمـاران مشـمولین تـأمین       .33ماده
.اجتماعى سیستم ارجاع بیماران در بین مراکز درمانى خود را به وجود آورد

61سازمان متعهد است درخصوص اجراى هرچه سریعتر و بهتر مواد .34ماده
.ریزى و اقدامات اجرایى را معمول دارداجتماعى برنامهقانون تأمین 88و 

بهداشت، درمان و کار و امور اجتماعىسازمان با همکارى وزارتین .35ماده
هاى آموزش پزشکى و مشارکت کارفرمایان نسبت به توسعه و تأمین شبکه

)وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی(.نمایدبهداشت کارگرى اقدام می
بـه اسـتثناى   (حـت مالکیـت و اسـتیجارى سـازمان     مراکز درمـانى ت .36ماده

تواننـد در  مى) هاى منحصر به فرد استشهرهایى که سازمان داراى بیمارستان
بودن امکانات الزم و با رعایت اولویـت پـذیرش مشـمولین تـأمین     صورت دارا

نامه سایر بیماران متقاضى را این آیین» 3«اجتماعى و با رعایت تبصره یک ماده 
.مصوب بپذیردهاىهاى درمانى براساس تعرفهل اخذ هزینهدر قبا
و همچنـین ایـن مـاده    » 3«مـاده  » 3«چنانچه در رابطه با تبصـره  .تبصره

هـاى  شدگان خدمات درمانى دولت و یـا سـایر بیمـه   بیماران متقاضى بیمه
درمانى باشند بنابه پیشنهاد مـدیریت واحـدهاى درمـانى و تصـویب سـتاد      

توانند براساس قراردادهاى منعقـده بـا   نه واحدهاى درمانى مىگونظارت این
مؤسسات ذیربط نسبت به پذیرش بیماران آنها اقدام نماید هزینه درمان این 

هـاى مصـوب   نوع بیماران طبق ضوابط مقرر در قـرارداد و براسـاس تعرفـه   
.وصول و عیناً به حساب غیرقابل برداشت درآمد واریز خواهد شد

هایى که مراکز بهداشتى درمانى وزارت بهداشت، درمان و محلدر .37ماده
شدگان تأمین آموزش پزشکى در موارد ارایه خدمات درمانى سرپایى به بیمه

اجتماعى قادر به تهیه و تدوین صورتحساب نیستند نحوه پرداخت خدمات 
ارایه شده بنا به پیشنهاد معاونت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى پـس از  

صورت تعرفه ثابـت  هاى مصوب بهب ستاد نظارت در چهارچوب تعرفهتصوی
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.تعیین خواهد شد
وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـکى نیازهـاى بهداشـتى و     .38ماده

هاى بهداشت از قبیـل دارو،  درمانى مراکز تحت مالکیت و استیجارى و خانه
ها را و همچنـین ارز  لوازم و ابزار پزشکى، آزمایشگاهى، پرتونگارى و نظایر آن

مورد نیاز در این رابطه را هماننـد سـایر مراکـز وزارت بهداشـت، درمـان و      
.آموزش پزشکى تأمین و در اختیار سازمان قرار دهد

نامه به موجب تبصره یک ماده واحده قانون الزام سـازمان  این آیین.39ماده
فصـل و  6ر اجتمـاعى د قانون تأمین » 3«به اجراى بندهاى الف و ب ماده 

.به تصویب رسید1369در اردیبهشت ماه ) تبصره15(ماده 39

قانون )38(نامه اجرایى قانون الحاق یک تبصره به ماده آیین. 17
تأمین اجتماعى 

)18/3/1373(1354مصوب 

قـانون تـأمین   ) 38(کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى مشـمول مـواد   .1ماده
اجتماعى سـابق مکلفنـد کلیـه مطالبـات     هاى قانون بیمه) 29(اجتماعى و 

نامـه بـه اختصـار سـازمان نامیـده      که دراین آیین(اجتماعى سازمان تأمین 
کاران و مهندسین مشاور را برابر مفاد ماده واحده قـانون  از مقاطعه) شودمى

ــانون تــأمین ) 38(الحــاق یــک تبصــره بــه مــاده   اجتمــاعى ـ مصــوب   ق
کل کارکرد و آخرین %)5(ن از محل ـ پس از درخواست سازما26/2/1372

.پرداخت نمایندقسط نگهدارى شده، به سازمان 
نامه مکلفند حداکثر ظـرف مـدت   کلیه کارفرمایان مشمول این آیین.2ماده

هـاى  نامه فهرست کامـل پیمـان  االجرا شدن این آیینماه از تاریخ الزم)3(
رارداد آنان یک سـال  که از تاریخ خاتمه، تعلیق یا فسخ ق(موضوع ماده یک 

را با مشخص نمودن شماره و تـاریخ پیمـان، نـام پیمانکـار و     ) گذشته است
اجتماعى ارایه نمایند و در مـورد اعـالم   مهندسین مشاور، به سازمان تأمین 

و آخـرین قسـط   %) 5(، میزان )شامل ارزى و ریالى(مبلغ کل کارگر پیمان 
هـاى اجتمـاعى   قانون بیمه) 29(اجتماعى و قانون تأمین ) 38(موضوع مواد

سابق نگهدارى شده نزد کارفرما تا تاریخ شروع و خاتمه یا فسـخ یـا تعلیـق    
پیمان، محل اجراى کار و شرح مختصرى از موضـوع پیمـان، نحـوه تهیـه     

و آخـرین اقامتگـاه قـانونى    ) به عهده کارفرما، پیمانکار و یـا هـر دو  (مصالح 
در مورد قراردادهایى . ن همکارى نمایندپیمانکار و مهندسین مشاور با سازما
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گردنـد در  یابند یا تعلیق یا فسخ مىنامه خاتمه مىکه پس از ابالغ این آیین
صورت عدم ارایه مفاصا حساب از سوى پیمانکار ظرف یـک سـال از تـاریخ    
خاتمه، تعلیق یا فسخ قرارداد، کارفرما مکلف است مراتب را ظرف یـک مـاه   

.یدبه سازمان اعالم نما
سازمان مکلف است در مورد قراردادهـاى موضـوع مـاده یـک ایـن      .3ماده
:نامه به ترتیب زیر اقدام نمایدآیین
در مورد قراردادهایى که حق بیمه آنها طبـق قـانون و براسـاس آراى    ) الف

اجتمـاعى قطعـى شـده    قانون تـأمین  ) 44(هیئت تجدیدنظر موضوع ماده 
پیمانکـار یـا مهندسـین مشـاور ابـالغ و      است، بدهى حق بیمه را مجدداً به 

روز از تـاریخ ابـالغ مجـدد، آن را بـه سـازمان      )20(چنانچه حداکثر ظرف 
.پرداخت نکند سازمان بدهى را کتباً به کارفرما اعالم نماید

در مورد قراردادهایى که حق بیمـه آنهـا قطعـى نشـده اسـت، پـس از       ) ب
.اقدام شود» الف«قطعیت بدهى بایستى طبق بند 

نامه این آیین) 3(کارفرمایان مکلفند بدهى قطعى شده موضوع ماده .4ماده
شود مربوط به پیمانکاران و مهندسین مشاور را که توسط سازمان اعالم مى

و آخـرین قسـط   %) 5(روز از تاریخ ابالغ، از محل )25(حداکثر ظرف مهلت 
هاى اجتمـاعى  قانون بیمه) 29(اجتماعى و قانون تأمین ) 38(موضوع مواد 

.سابق تأمین و به حساب سازمان واریز نمایند
سازمان مجاز است جهت اخذ اطالعات مربوط به قراردادها، به اسناد .5ماده

و مدارك در اختیار کارفرمایان مراجعه نماید و کارفرمایان درخصوص ارایـه  
.مدارك و اسناد مورد نیاز سازمان، همکارى نمایند

هاى تشخیص مطالبات تنامه هیئآیین.18
1شوراى عالى تأمین اجتماعى)24/5/1373(مصوب

ـال   اداريعدالتدیوانعمومیهیئت11/7/1378مورخ280شمارهدادنامه.1 ـاره ابط درب
درمقـرر شرحبهمقننحکماینکهبهنظر-الف: داردمیمقررنامه این آیین5بند ماده 

ضـرورت مفیـد آنبعدىىهااصالحیهو1354مصوباجتماعىتأمینقانون43ماده
اشخاصنمایندگانازمشخصىتعدادبابیمهحقمطالباتتشخیصاىههیئتتشکیل
بهاعتراضموردنامهآیین5مادهیکبنداست،مذکورمادهدرمندرجحقوقىوحقیقى

خصوصایندرقانونگذارصریححکممغایرمذکورهاىهیئتتعداداعضاءدرتقلیللحاظ
. گرددمىابطالادارىعدالتدیوانقانون25مادهدومقسمتبهاستنادبابنابراین. است

بهقانونمشمولهاىکارگاهانتقالونقلبابدرغیررسمىقراردادهاىاینکهبهنظر) ب
- 2بند مفاداستگردیدهاعالممعتبرونافذشرطىوقیدگونههیچبدون37مادهشرح

تحققبهمنوطراىغیررسمقراردادهاىاعتبارکهدرآمد137بخشنامهبقسمت- 3
بهوشودمىدادهتشخیصالذکرفوقمادهاطالقمخالفاستکردهخاصقیودوشرایط
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نحوه تسلیم 1354قانون تأمین اجتماعى مصوب تیر ماه 45در اجراى ماده 
اعتراض و درخواست تجدیدنظر و ترتیب رسیدگى و صـدور رأى و ابـالغ و   

هاى بدوى و تجدیدنظر تشخیص مطالبات موضـوع  تشکیل جلسات هیئت
. نامه خواهد بودقانون مذکور به شرح مواد این آیین44و 43و 42مواد 
ـات آن جهـت   نحوه تسلیم اعتراض کارفرمایان به میزان حق بیمه و .1ماده متفرع

:رسیدگى در هیئت بدوى به شرح زیر خواهد بود
پس از ابالغ مورد مطالبه به کارفرما از سـوى سـازمان، در صـورتى کـه     .1

تواند ظـرف سـى روز از تـاریخ ابـالغ     آن معترض باشد مىکارفرما به میزان 
فرم شماره (مورد مطالبه، اعتراض خود را در فرم اعتراض به میزان حق بیمه 

ریال بابت هزینه رسیدگى به واحد اجرایى 6000درج و مبلغ ) یک ضمیمه
پرداخت و رسید آن را همراه با فرم تکمیل شده، بـه شـعبه یـا نماینـدگى     

1.م نمایدذیربط تسلی

هاى سازمان مکلفند اعتراض مندرج در فرم را در دفتر شعب و نمایندگی.2
هاى وارده ثبت نموده و ضمن تعیین وقت رسیدگى در ذیل فرم شماره نامه

حضـور کارفرمـا، وکیـل یـا     . ، یک نسخه از آن را به کارفرما ابالغ نماینـد 1
. نماینده وى در جلسه رسیدگى بالمانع است

الزحمـه  رتى که کارفرما کالً یا جزئاً ذیحق تشخیص داده شـود حـق  در صو
2.رسیدگى به حساب پرداخت حق بیمه وى منظور و یا مسترد خواهد شد

تواند اعتراض خود را به وسیله تلگراف یا پست سفارشـى  کارفرما مى.تبصره
ـاریخ قـبض    . دو قبضه به واحد مربوطه سازمان ارسال دارد در این صـورت ت

ـازمان    پست ى یا تاریخ قبض مخابره تلگراف، تاریخ اعتراض به مـورد مطالبـه س
. شودمحسوب مى

نامه در خصوص تکالیف و اختیارات کارفرما کلیه مراحل موضوع این آیین.2ماده
تواند توسط وکیل یا نماینده او صورت گیرد مشروط بـر اینکـه ایـن حـق در     مى

ـیدگى بـه پرونـده    . باشدوکالتنامه یا برگ نمایندگى تصریح شده  به هر حال رس
. ها موکول به احراز هویت کارفرما یا وکیل یا نماینده او خواهد بودتوسط هیئت

43مطالبات مطابق مواد هاى بدوى و تجدید نظر تشخیص ترکیب هیئت.3ماده
ـال و  . قانون تأمین اجتماعى خواهد بود44و  مدت نمایندگى هر یک از اعضا سه س

.نمایدها را سازمان رأساً تعیین میدبیر هیئت. باشدد آنان بالمانع مىمعرفى مجد
هاى بدوى و تجدیدنظر توسـط رئـیس هیئـت    تعداد جلسات هیئت.4ماده

.»گرددمىابطالادارىعدالتدیوانقانون25مادهدومقسمتاستناد
.استگردیدهمنتفىدرآمدجدید9/1بخشنامهموجببههزینهپرداخت.1
.استگردیدهمنتفىدرآمدجدید9/1بخشنامهموجببههزینهپرداخت.2
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. عامل تعیین خواهد شدمدیره و مدیر
ها و ترتیب رسیدگى و صدور رأى به نحوه تشکیالت جلسات هیئت.5ماده

. شرح زیر خواهد بود
هاى تجدیدنظر نفر و هیئت3حداقل رهاى بدوى با حضوهیئتجلسات .1

سازمان مکلف است زمـان  . یابدنفر از اعضاء رسمیت مى4با حضور حداقل 
.1تشکیل جلسات را به اطالع کلیه اعضا برساند

هر یک از اعضا در صورت عدم امکان حضور در جلسه باید مراتب را در رابطه .2
ـاى تجدیـدنظر   ها و در رابطه با هیئته یا نمایندگىهاى بدوى به شعببا هیئت ه

ـه   به دبیر هیئت مربوطه به نحوى  ـین در جلس اطالع دهند که امکان حضور جانش
.هیئت میسر باشد

در صورت عدم حضور هر یک از اعضاى اصلى جلسات با شـرکت عضـو   .3
. جانشین تشکیل خواهد شد

جلسه متوالى یا شش جلسـه  ها سه در صورتى که هر یک از اعضا هیئت.4
هـا خـوددارى   متناوب در سال بدون عذر موجه از حضور در جلسات هیئت

. نماید سازمان تقاضاى جانشین او را از مراجع مربوطه خواهد نمود
ها طبق گزارش دبیر هیئـت  عدم حضور غیرموجه هر یک از اعضا هیئت.5

هـاى  مورد هیئتدر (پس از کسب نظر رئیس هیئت به شعبه یا نمایندگى 
ــدوى هــاى در مــورد هیئــت(هــاى تشــخیص مطالبــات و اداره هیئــت) ب

. این ماده جهت تعیین جانشین اعالم خواهد شد4با رعایت بند ) تجدیدنظر
هاى بدوى و تجدیدنظر با اکثریـت آراء اعضـا حاضـر نافـذ     تصمیمات هیئت.6

. 2خواهد بود

دیـوان عمـومى هیئت11/7/1387مورخ280شمارهدادنامه«به موجب 5ماده1بند.1
مـتن رأي  .»اسـت شـده ابطالاستآمدهنامهآییناینعنوانذیلدرکه،عدالت اداري

مزبور بدین شرح است؛
ـانون 43دهمادرمقررشرحبهمقننحکماینکهبهنظر- الف« ـاعی تـأمین ق مصـوب اجتم

حقمطالباتتشخیصهايهیأتتشکیلضرورتمفیدآنبعديهاياصالحیهو1354
ـاده درمنـدرج حقوقیوحقیقیاشخاصنمایندگانازمشخصیتعدادبابیمه مـذکور م
ـاي هیـأت اعضاءتعداددرتقلیللحاظبهاعتراضموردنامهآیین5مادهیکبند،است ه

دومقسمتبهاستنادبابنابراین. استخصوصایندرقانونگذارصریححکممغایرمذکور
.گرددمیابطالاداريعدالتدیوانقانون25ماده

ـانون مشـمول هايکارگاهانتقالونقلبابدرغیررسمیقراردادهاياینکهبهنظر- ب بـه ق
ـاد اسـت گردیدهاعالممعتبرونافذشرطیوقیدهیچگونهبدون37مادهشرح بنـد مف

تحققبهمنوطراغیررسمیقراردادهاياعتبارکهدرآمد137بخشنامهبقسمت2- 3
بهوشودمیدادهتشخیصالذکرفوقمادهاطالقمخالفاستکردهخاصقیودوشرایط
.»گرددمیابطالاداريعدالتدیوانقانون25مادهدومقسمتاستناد

مـورخ ادارىعـدالت دیـوان عمـومى هیئـت 107شـماره دادنامـه موجـب بهبنداین.2
مـتن رأي مزبـور بـدین    .استشدهابطال43مادهبامغایرتاحرازلحاظبه8/3/1379
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اید به امضاء کلیه اعضا حاضر صورتجلسه رسیدگى و رأى یا قرار صادره ب.7
اى در صورتى که رأى یا قرار به اکثریت صادر شود در نسخه. در جلسه برسد

شود نظر اقلیت به طور مشروح و مستدل نوشته که در سازمان نگهدارى مى
خواهد شد و در سایر نسخ نظر اقلیت درج نشده فقط اعضاء اقلیت بـا ذکـر   

. کردکلمه اقلیت رأى را امضاء خواهند
نویس رأى اعضا هیئت تجدیدنظر تغییر در صورتى که پس از امضاء پیش.8

کند عضو جدید موظف است پاکنویس رأى را به جاى عضو سابق بـا ذکـر   
. امضاء نماید» االصولعلی«کلمه 
:باشدها به شرح زیر مىها براى طرح در هیئتگردش کار پرونده.6ماده

ها، مدارك و اسناد خـود  ل از طرح پرونده در هیئتتواند تا قبکارفرما مى.1
. را به واحد اجرایى ذیربط جهت ضبط در پرونده تسلیم نماید

اعتراضات وارده به ترتیب تاریخ ثبت آنها در دفتر هیئـت رسـیدگى و در   .2
صورت ضرورت تسریع در تعیین تکلیف، حسب تشخیص سازمان، پرونـده  

. خواهد شدمورد نظر خارج از نوبت رسیدگى 
:وظایف و اختیارات و ترتیب رسیدگى هیئت بدوى به شرح زیر است.7ماده

قانون تأمین 45و 43هیئت بدوى از وظایف و اختیارات مصرحه در مواد .1
.نمایداجتماعى تبعیت می

هیئت بدوى با توجه به اعتراض کارفرما و بررسـى و مطالعـه محتویـات    .2
فرما پس از استماع توضیحات وى مبادرت به پرونده و در صورت حضور کار
. صدور رأى یا قرار خواهد نمود

شعبه یا نمایندگى موظف است حداکثر ظرف یک ماه با توجـه بـه قـرار    .3
صادره به پرونده رسیدگى و نتیجه امر را کتباً به همراه پرونـده مربوطـه بـه    

. هیئت بدوى ارسال نماید
ایستى در ورقه ابالغ رأى، مراتب قطعیت هنگام ابالغ رأى هیئت بدوى ب.4

. یا امکان اعتراض صراحتاً ذکر شود
نحوه تسلیم اعتراض کارفرمایان و سازمان به رأى هیئت بدوى جهت .8ماده

شرح است؛
ـاده یـک بنـد دیـوان عمـومی هیـأت 11/7/1378مورخ280شمارهرأيموجببه« 5م

اجتماعیتأمینعالیشوراي24/5/1373مصوبمطالباتتشخیصهايهیأتنامهآیین
لحاظبهبیمهحقمطالباتتشخیصتجدیدنظروبدويهايهیأتاعضايتقلیلموضوع

بـه بنا. استشدهابطال1354مصوباجتماعیتأمینقانون43مادهباآنمغایرتاحراز
درخصـوص هـم مـذکور نامـه آیین5ماده6بندمفاداینکهبهعنایتوالذکرفوقجهات
وتنظـیم مادهآنیکبندبهمعطوفاًکهمزبورهايهیأتحاضراعضاءاکثریترأياعتبار

ـابراین استاجتماعیتأمینقانون43مادهصریححکممغایرشدهتصویب اسـتناد بـه بن
صادراالشعارفوقنامهآیین5ماده6بندابطالبهحکماداريعدالتدیوانقانون25ماده
.»شودمی
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:رسیدگى در هیئت تجدیدنظر به شرح زیر خواهد بود
پس از ابالغ رأى هیئت بـدوى در صـورتى کـه مـورد مطالبـه بـیش از       .1

بوده و کارفرما، سازمان و یا هر دو به میزان مورد مطالبه 1لریا000/500/1
فرم اعتـراض بـه   «روز از تاریخ ابالغ رأى، 20ظرف معترض باشند بایستى 

را تکمیل و به واحد ابالغ کننده ) ضمیمه2فرم شماره (» رأى هیئت بدوى
. رأى تسلیم نمایند

رفرمـا صـورت   در صورتى که اعتراض به رأى هیئـت بـدوى از سـوى کا   .2
در "هزینـه رسـیدگى  "ریـال بابـت   000/12گرفته باشد کارفرما بایسـتى  

هیئت تجدیدنظر به واحد اجرایى پرداخته و رسید آن را همـراه بـا تکمیـل    
.2به واحد مزبور تسلیم نماید2فرم شماره )الف و ب(قسمت 

در صورتى که اعتراض به رأى هیئت بدوى از سوى سازمان صورت گیرد .3
»2«فرم شماره )ب(ازمان مکلف است دالیل خود را مشروحاً در قسمت س

سازمان مکلف است با دعوت از . فرم را نیز تکمیل نماید)الف(ذکر و قسمت 
. کارفرما نسبت به طرح اعتراض سازمان در هیئت تجدیدنظر اقدام نماید

در صورتى که هم کارفرما و هم سازمان به رأى هیئـت بـدوى معتـرض    .4
. را جداگانه تکمیل خواهند نمود»2«باشند هر یک فرم شماره

فـرم اعتـراض بـه رأى    «تاریخ اعتراض کارفرما و یا سازمان، تاریخ ثبـت  .5
. خواهد بود)1(در سازمان با رعایت تبصره ماده » هیئت بدوى

تاریخ ابالغ رأى به سازمان همان تاریخ صدور فرم اعالم رأى هیئت بدوى .6
.ودخواهد ب

وظایف و اختیارات هیئت تجدیدنظر و ترتیب رسیدگى آن به شـرح  .9ماده
:زیر است

قـانون  45و 44هیئت تجدیدنظر از وظایف و اختیارات مصرحه در مواد .1
. نمایدتأمین اجتماعى تبعیت می

هیئت تجدیدنظر با توجه به اعتـراض کارفرمـا بـه رأى هیئـت بـدوى و      .2
پرونده و استماع توضیحات معترض یا معترضین مطالعه و بررسى محتویات

.در صورت حضور، مبادرت به صدور رأى یا قرار خواهد نمود
قرارهاى صادره توسط هیئت تجدیدنظر به سازمان ابالغ و سازمان مکلف .3

ماه از تاریخ ابالغ، قرار را اجـرا و بـه هیئـت مربوطـه     2است حداکثر ظرف 
.همراه با پرونده اعاده نماید

واجتماعىتأمینقانون43مادهبه:یافتهافزایشریال000/500/1بهریال000/200از.1
.شودرجوعدرآمدجدید9/2بخشنامه

فرم)بوالف(قسمتتکمیلصرفاًواستمنتفىدرآمدجدید9/1بخشنامهموجببه.2
.شودمىانجام2شماره



٢٠٠

و آیین نامه هاي آنمین اجتماعیأقانون ت

2و بند 1ماده 1موضوع بند (تجدیدنظر در میزان هزینه رسیدگى .10ماده
.1توسط هیئت مدیره انجام خواهد گرفت) نامهاین آیین8ماده 
در مواردى که شخص حقوقى از ارائه اسناد و مدارك خوددارى و یـا از  .11ماده

40و 39انجام بازرسى جلوگیرى کند و سازمان حق بیمه مربوطه را طبق مواد
قانون تأمین اجتماعى تعیین و مطالبه نماید، در صورت احراز موضـوع توسـط   

. هاى تشخیص مطالبات، بدهى جزئاً یا کالً قابل تغییر نخواهد بودهیئت
. ها باید داراى خصوصیات زیر باشدآراء صادره توسط هیئت.12ماده

. باشدها باید موجه و مدلل بوده و قاطع اختالف رأى هیئت.1
هـاى  ها مبهم تشخیص داده شود مراتب به هیئتدر مواردى که رأى هیئت.2

. ها مکلفند به موضوع رسیدگى نمایندصادرکننده رأى منعکس و هیئت
و یا سـایر اشـتباهات   هرگاه در تنظیم رأى اشتباه در حساب یا سهو قلم.3
بایست رأى را اصالح نمایدن رخ دهد هیئت مىبی .

:ها باید شامل نکات و موارد زیر باشدرأى هیئت.13ماده
. شماره و تاریخ صدور رأى.1
. نام و نشانى و مشخصات کامل کارفرما یا کارفرمایان.2
.)در صورت ارائه برگ وکالت یا نمایندگى(نام وکیل یا نماینده کارفرما .3
. نام و مشخصات کامل کارگاه با ذکر نوع فعالیت آن.4
. واحد سازمانى ارجاع کننده پرونده به هیئتنام .5
.مشخصات هیئت صادرکننده رأى.6
. خالصه جریان پرونده و مفاد اعتراض کارفرما یا سازمان.7
شماره و تاریخ صدور برگ اعالم بدهى و تاریخ ابالغ آن به کارفرما و تاریخ .8

. واحد اجرایىهاى وارده ثبت فرم اعتراض کارفرما یا سازمان در دفترنامه
تصمیم هیئت)ب

:شود باید حاوى نکات زیر باشدتصمیم هیئت که در قسمت آخر نوشته مى
. صمیم قطعى در مورد حق بیمهت.1
. تصمیم قطعى در مورد جرائم و خسارات تأخیر.2

:ها به شرح زیر استنحوه ابالغ آراء هیئت.14ماده
در موقع ابـالغ بایـد یـک    . بالغ گرددآراء صادره باید به سازمان وکارفرما ا.1

نسخه از رأى به کارفرما تسلیم و نسخه دوم که به رؤیت رسیده است جهت 
. اقدام به سازمان اعاده شود

ابالغ سازمان یا به وسـیله نیروهـاى   ابالغ رأى به کارفرما به وسیله مأمور.2
ابـالغ  انتظامى و بر اساس ضوابطى که در قانون آیین دادرسى مـدنى بـراى  

.نداردموضوعیت10مادهدرآمدجدید9/1بخشنامهموجببه. 1
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1.حکم محاکم مقرر گردیده است، انجام خواهد گرفت

:در موارد زیر به اعتراض کارفرما رسیدگى نخواهد شد.15ماده
فاقد نام و نام خانوادگى، امضاء یا مهر یا اثر » فرم اعتراض«در مواردى که .1

. انگشت کارفرما و تاریخ باشد
. ترض قابل احراز نباشددر مواردى که ادعاى وکالت یا نمایندگى مع.2

باشـد در دویسـت و   ماده و یک تبصره مـى 15نامه که مشتمل بر این آیین
شوراى عالى تأمین اجتمـاعى  24/5/1373شصت و چهارمین جلسه مورخ 

از تاریخ ابـالغ ایـن   7/11/1354نامه مصوب مورخ به تصویب رسید و آیین
. ددگرنامه به واحدهاى اجرایى سازمان ملغى مىآیین

)81(ماده )1(نامه اجرایى قانون الحاق یک تبصره به بند آیین.19
اجتماعى قانون تأمین 

)8/12/1375(اصالحى و) 6/4/75(مصوب 

20003/51بنا به پیشـنهاد شـماره   6/4/1375هیئت وزیران در جلسه مورخ 
واحده ماده ) 1(اجتماعى و به استناد تبصره سازمان تأمین 12/10/1374مورخ 

اجتماعى ـ مصـوب   قانون تأمین ) 81(ماده ) 1(قانون الحاق یک تبصره به بند
:نامه اجرایى قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودـ آیین1374

اند و به تبع شدگان متوفى که مجدداً ازدواج دایم کردههمسران بیمه.1ماده
دوم مجـدداً و بـا   آن مستمرى آنها قطع شده است، از تـاریخ فـوت شـوهر   
.شوندرعایت مقررات مربوط از مستمرى یاد شده برخوردار مى

شدگان متوفى که مشمول قانون مستمرى آن دسته از همسران بیمه.تبصره
اجتماعى بوده و شوهر دوم آنها قبل از تاریخ اجراى این قـانون فـوت   تأمین 

باشـند، حسـب   کرده است، در صورتى که شوهر دایم دیگرى اختیار نکرده 
2.شوددرخواست کتبى ایشان از تاریخ فوت شوهر دوم پرداخت مى

نامه شامل فوت همسر سوم و بعـد از آن  مستمرى موضوع این آیین.2ماده
مالك تشخیص و شناسایى شوهر دوم و فوت او مـدارك رسـمى   . شودنمى

.مثبته است
حق %) 3(سه درصدبار مالى ناشى از اجراى این قانون صرفاً از محل .3ماده

شود و سازمان برنامه و بودجه موظف است حق بیمه سهم دولت تأمین مى

ـاه دادرسـى آیینقانون83- 67مواد: نک. 1 ـاى دادگ مـدنى امـور درانقـالب وعمـومى ه
.21/1/1379وبمص

»کتبىدرخواستارائهومراجعهتاریخاز«عبارت،8/12/75مصوباصالحیهموجببه.2
استیافتهتغییر»دومشوهرفوتتاریخازایشانکتبىدرخواستحسب«عبارتبه
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الحسـاب در بودجـه کـل    هاى سهم دولت را همه ساله و به طور علـی بیمه
.اجتماعى واریز کندکشور منظور و به حساب سازمان تأمین 

ى اجتماعقانون تأمین40نامه ضوابط و نحوه اعمال ماده آیین.20
دهند نمیاشخاص حقوقى که دفاتر قانونى ارائهدر مورد

شوراى عالى تأمین اجتماعى5/4/1378مصوب 

اشخاص حقوقى که از ارائه دفاتر قانونى بـه سـازمان خـوددارى و در    .1ماده
هاى هر سال مالى صورت مـزد و حقـوق و حـق بیمـه     تمام یا برخى از ماه

پرداخت نکرده باشند، مشـمول اعمـال   کارکنان خود را به سازمان ارسال و 
.گیرندهاى مذکور قرار مىقانون منحصراً براى سال مالى و یا ماه40ماده 
هاى مالیـاتى  دستمزد کارکنان اشخاص حقوقى مذکور موجود در حوزه.2ماده

که براساس آن مالیات تکلیفى تعیین و دریافت گردیده است در هر سال مالى 
.گیردالرأس قرار مىصورت علیبه حق بیمه آنان بهمبناى محاسبه و مطال

در مواردى که دستمزد مبناى پرداخت مالیات تکلیفى در حوزه مالیاتى .تبصره
هاى حقوق موجود نباشد و یا امکان دسترسى به آن وجود نداشته باشد، هزینه

شخص هاى مرتبط با آنها مندرج در اظهارنامه مالیاتى و دستمزد و سایر هزینه
حقوقى موجود درحوزه مالیاتى مربوط به سال مالى موردنظر، مبناى محاسبه و 

.گیردالرأس قرار مىصورت علىمطالبه حق بیمه به
هاى دستمزد از طرق در کلیه مواردى که امکان دسترسى به هزینه.3ماده

و تبصره آن میسر نگردد، سازمان تأمین اجتمـاعى مجـاز   2مندرج در ماده 
بردارى کارگـاه،  هاى کارشناسى و با درنظر گرفتن پروانه بهرها بررسىاست ب

هایى که صورت مزد و حقوق و حـق بیمـه   تعداد کارکنان آن در سال یا ماه
ارسال و پرداخت نموده است و عنداللزوم با استفاده از تعداد کارکنان شاغل 

در این . ایدهاى مشابه، تعداد کارکنان شخص حقوقى را تعیین نمدر فعالیت
الرأس از رابطـه زیـر   صورت علیحالت دستمزد مبناى محاسبه حق بیمه به

.آیدبه دست می
جمع حداقل و حداکثر دستمزد ماهانه مشـمول کسـر حـق بیمـه زمـان      «

در تعداد کارکنان ، نتیجه آن تقسیم بر سه سپس ضرب2درمحاسبه ضرب
»هاى مورد نظر سال مالىبرآورد شده و تعداد ماه

نهمین ویک تبصره دردویست و نودماده4نامه مشتمل بر این آیین.4ماده
.به تصویب رسید5/4/1378جلسه شورایعالى تأمین اجتماعى مورخ 
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اتبـاع  نامه نرخ و مأخذ حق بیمه حوادث ناشى از کـار آیین.21
سـازمان  )19(نامـه شـماره   کشورهاى ملحق شده بـه مقاولـه  

المللى کار بین
14/6/1380مصوب 

ــه پیشــنهاد شــماره 14/6/1380هیئــت وزیــران در جلســه مــورخ  بنــا ب
سازمان تأمین اجتماعى و به استناد تبصره 17/3/1379مورخ 28608/52

قـانون تـأمین اجتمـاعى ـ مصـوب      ) 5(الحاقى به الیحه قانونى اصالح ماده 
نامه نـرخ و مأخـذ حـق بیمـه حـوادث ناشـى از کـار اتبـاع         ـ آیین1378

المللى کار را به سازمان بین) 19(نامه شماره ورهاى ملحق شده به مقاولهکش
:شرح زیر تصویب نمود

سـازمان  ) 19(نامه شماره کلیه اتباع کشورهاى ملحق شده به مقاوله.1ماده
المللى کار که طبق قوانین و مقررات مربوط در ایران به کار اشتغال دارند بین

:گیرندهاى زیر قرار مىتحت پوشش حمایتدر مقابل حوادث ناشى از کار
. خدمات درمانى تا بهبود حادثه دیده)الف
.غرامت دستمزد)ب
. غرامت نقص عضو)پ
.از کارافتادگى جزیى)ت
. از کارافتادگى کلى ناشى از کار)ث
. فوت در اثر حادثه ناشى از کار)ج

مکلفند کشـورهاى  ماعىکار و امور اجتهاى امور خارجه و وزارتخانه.تبصره
المللى کار را بـه سـازمان   سازمان بین) 19(نامه شماره ملحق شده به مقاوله

شـود ـ   نامه سازمان نامیده مـى تأمین اجتماعى ـ که از این پس دراین آیین 
)وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی(.معرفى نمایند

ف است اقدامات اولیه در صورت وقوع حادثه ناشى از کار، کارفرما مکل.2ماده
را براى جلوگیرى از تشدید وضع حادثه دیده به عمل آورد و مراتب را ظرف 

در صـورتى کـه   . صورت کتبى به اطـالع سـازمان برسـاند   سه روز ادارى به
هـاى  اى شده باشد سازمان هزینهکارفرما بابت اقدامات اولیه متحمل هزینه

. نمایدداخت مىهاى جارى خود پریاده شده را طبق تعرفه
در صورتى که ثابت شود وقوع حادثه ناشى از کار در اثر عدم رعایـت  .تبصره

مقررات حفاظت فنى و بروز بیمارى ناشى از عدم رعایت مقررات بهداشتى و 
احتیاطى الزم از طرف کارفرما یا نماینـدگان کارفرمـا بـوده اسـت سـازمان      

پـردازد و  هـا و غیـره را مـى   ىهاى مربوط به معالجه، غرامات، مستمرهزینه
هـاى یـاد   ـ هزینـه 1354قانون تأمین اجتماعى ـ مصـوب   ) 66(طبق ماده 
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. نمایدشده را از کارفرما وصول مى
نامه را بـه  کارفرمایانى که اتباع کشورهاى موضوع ماده یک این آیین.3ماده

مان نویسى کارکنان یاد شـده نـزد سـاز   گمارند مکلفند نسبت به نامکار مى
اقدام و مادامى که اتباع خارجى نزد آنان اشتغال دارند حق بیمه آنان را همه 

. نامه پرداخت نماینداین آیین) 4(ماهه طبق ماده 
حقوق و مزایاى پرداخت %)3(نامه نرخ حق بیمه مشموالن این آیین.4ماده

نـه  شده به آنان است که هر ماه توسط کارفرما از حقوق و مزایاى تبعـه بیگا 
. شودپرداخت مىکسر و به سازمان

8مـاده  نامه ادامه بیمه به طور اختیارى موضوع تبصرهآیین. 22
تأمین اجتماعى قانون

26/6/1385مصوب 
اجتماعىعالى تأمینشوراي20/11/1386اصالحى مورخ و

افرادى که به عللى غیر از علـل منـدرج در قـانون تـأمین اجتمـاعى      .1ماده
از 1354و قانون تأمین اجتماعى مصوب تیرمـاه  1339یبهشت مصوب ارد
الذکر شدگان خارج شده یا بشوند در صورتى که طبق قوانین فوقردیف بیمه

روز سابقه پرداخت 30مشمول بیمه بازنشستگى باشند، با دارابودن حداقل 
صـورت  نامه بیمه خود را بهتوانند با توجه به مقررات این آیینحق بیمه مى

1.اختیارى ادامه دهند

نامـه بـراى اسـتفاده از    سهم حق بیمه متقاضیان موضوع این آیـین .2ماده
تعهدات موضوع قانون تـأمین اجتمـاعى بابـت بیمـه بازنشسـتگى، فـوت و       

) ب(و ) الـف (هاى موضـوع بنـدهاى   ازکارافتادگى و همچنین بابت حمایت
.باشدمى% 26قانون مجموعاً 8قانون برابر تبصره ماده 3ماده 

هاى موضوع حق بیمه مربوط به حمایت%) 3(پرداخت سه درصد ـ1تبصره 
.قانون تأمین اجتماعى به عهده دولت خواهد بود28این ماده براساس ماده 

سازمان تأمین اجتماعى مکلف است ترتیب معاینه پزشکى کلیـه  ـ2تبصره 
2.متقاضیان بیمه اختیارى را قبل از انعقاد قرارداد بدهد

مـاه  9کلیه متقاضیان بیمه اختیارى که در تاریخ تقاضا بـیش از  ـ 3تبصره 
فاصله در پرداخت حق بیمه آنان به هر دلیل به وجود آمده باشد، بدواً مورد 

ـاعى تـأمین عالىشوراى20/11/1386مورخاصالحیهموجببه.1 ـارت اجتم روز30عب
.ستاشدهروز360جایگزین

مـتن ازقبل»قانون90مادهموجببه«عبارت20/11/1386مورخاصالحیهموجببه.2
.استشدهحذفتبصره
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.گیرندمعاینه پزشکى قرار مى
شدگانى که طبق گواهى پزشـک معتمـد سـازمان قبـل از     بیمهـ 4تبصره 

تواننـد از  شوند، نمـى اده تشخیص داده مىدرخواست بیمه اختیارى ازکارافت
1.مند شوندحمایت مربوط به ازکارافتادگى بهره

چنانچه متقاضى در بدو قرارداد به بیمارى یا عارضـه خاصـى مبـتال    ـ 5تبصره 
تواند از مستمرى ازکارافتادگى کلى برخوردار گردد که بـه  باشد در صورتى مى

وه بر بیمارى، عارضه یا نقـص عضـو   بیمارى یا عارضه یا نقص عضو دیگرى عال
.اولیه دچار شده باشد

متقاضیان بیمه اختیـارى و افـراد تحـت تکفـل آنـان در اسـتفاده از       ـ 6تبصره 
. خدمات درمانى باید بدواً با معرفى سازمان مورد معاینـه پزشـکى قـرار گیرنـد    

هایى کـه مربـوط بـه قبـل از     سازمان هیچگونه تعهدى در قبال درمان بیمارى
سال سابقه پرداخت 5کسانى که حداقل . گردد، نخواهد داشتانعقاد قرارداد مى

سال از تاریخ قطع ارتباط آنان با سـازمان گذشـته   2حق بیمه دارند و کمتر از 
سال تمام سابقه پرداخـت حـق بیمـه داشـته     10باشد و همچنین کسانى که 

.باشندباشند از شمول این تبصره مستثنى مى
نامه براى کسـانى کـه   ى پرداخت حق بیمه مشمولین این آیینمبنا.3ماده

سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند عبـارت اسـت از میـانگین    10بیش از 
روز قبل از تاریخ ثبت تقاضاى ادامـه  360مبناى پرداخت حق بیمه آخرین 

بیمه به طور اختیارى مشروط بر اینکه مبلغ مزبور کمتر از حداقل دستمزد 
مبنـاى پرداخـت حـق بیمـه     . اخت حق بیمه زمان تقاضا نباشـد مبناى پرد

سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند به انتخـاب  10مشمولینى که کمتر از 
2.متقاضى بین حداقل و حداکثر دستمزد شاغلین خواهد بود

ابتداى هر سال به میزان درصدى که طبق مقررات مصوب شوراى از .تبصره
گردد، مبناى کسر حق بیمه، شاغلین اضافه مىعالى کار به سطوح دستمزد 

.یابدشدگان افزایش مىبیمه
بیمه از حداقل دستمزد کمتر و از حـداکثر  در هر حال مبناى پرداخت حق

.دستمزد مصوب شوراى عالى تأمین اجتماعى بیشتر نخواهد بود
ماه از تاریخ ثبت درخواست 2سازمان تأمین اجتماعى حداکثر ظرف .4ماده
اضى در دفتر شعبه یا نمایندگى مکلف است استحقاق یا عدم استحقاق متق

وى جهت استفاده از بیمه اختیارى را مشخص و مراتب را کتباً به متقاضـى  

ازپیش»پزشکىکمیسیوننظرطبق«عبارت20/11/1386مورخاصالحیهموجببه.1
پزشکگواهىطبق«عبارتآنجاىبهواستشدهحذف»...ازدرخواستقبل«عبارت
.استشدهآنیگزینجا»سازمانمعتمد

ـاق 20/11/1386مصـوبه موجببه…»بیمهحقپرداختمبناى«ازاخیرعبارت.2 الح
.استگردیده
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.اعالم نماید
روز فرصـت  20متقاضى از تاریخ اعالم موافقت سازمان به وى حداکثر .5ماده

که تقاضاى خـود را بـه آن   اى دارد جهت انعقاد قرارداد بیمه اختیارى به شعبه
. ا امضاء قرارداد حق بیمه مربوطه را پرداخت نمایدبتسلیم نموده است مراجعه و 

تاریخ شروع بیمه اختیارى حـداکثر از تـاریخ ثبـت تقاضـا در دفتـر شـعبه یـا        
.باشدنمایندگى مى

بیمه شده اختیارى مکلف است، بعد از انعقاد قرارداد، حق بیمه مربوطه .6ماده
ماهانه پرداخت نماید، در غیر این صورت قرارداد منعقده باطل و ادامه بیمـه  را 

موکول به ارائه درخواست مجدد و انعقاد قرارداد جدید با رعایت کلیـه شـرایط   
در صورتى که متقاضى خارج از موعـد مقـرر   . نامه خواهد بودمقرر در این آیین

رداختى پس از کسر هزینه نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام نموده باشد مبلغ پ
.ادارى مسترد خواهد شد

در صورتى که پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده متوقف گردد و .تبصره
مـاه فاصـله   3بین تاریخ قطع پرداخت حق بیمه و پرداخت مجدد بـیش از  

تواند حق بیمه معوقه را به سازمان پرداخت ایجاد نشده باشد، بیمه شده مى
ـازمان قطـع و ادامـه بیمـه وى     این نماید در غیر  صورت ارتباط بیمه شده با س

.موکول به تسلیم درخواست مجدد و موافقت سازمان خواهد بود
شرایط برقرارى هر یک از تعهدات مورد قـرارداد و میـزان آن عینـاً بـه     .7ماده

.ترتیب تعیین شده در قانون تأمین اجتماعى و تغییرات بعدى آن خواهد بود
در ...) غرامت دستمزد، کمک باردارى و کمک ازدواج و(مدت تعهدات کوتاه
مـورد  ) درصد26با در نظر گرفتن میزان حق بیمه به مأخذ (این نوع بیمه 

.باشدتعهد نمى
حداکثر سن پذیرش تقاضاى متقاضى بیمه اختیارى براى مردان و ـ1تبصره 
1.خواهد بودسال تمام در تاریخ ثبت تقاضا50زنان 

ى که سن متقاضى در زمان ثبت تقاضا بیش از سنین مذکور باشد در صورت
پذیرش درخواست وى منوط به داشتن سابقه پرداخـت حـق بیمـه قبلـى     

.معادل مدت مازاد سنى مقرر خواهد بود
شدگان متقاضى بیمه اختیارى که یـک بـار در اجـراى    کلیه بیمهـ2تبصره 

اد تنظیم و حـق بیمـه پرداخـت    نامه قراردهاى مربوطه و این آییننامهآیین
باشند بدون رعایت شرط سنى و نموده باشند، حداکثر تا سه مرتبه مجاز مى

.نامه، قرارداد مجدد تنظیم نمایندبا رعایت سایر مقررات این آیین

جایگزین»سال55زنانومردانبراى«عبارت20/11/1386مورخاصالحیهموجببه.1
3، مجدداً بـه موجـب بنـد    استشدهتمام»سال40زنانبراىوسال45دانرمبراى«

حداکثر سـن  11/11/89ین جلسه هیئت امناي صندوق تأمین اجتماعی مورخ سیزدهم
.سال تعیین شده است50
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سـال سـابقه پرداخـت    10شدگان متقاضى که حداقل کلیه بیمهـ3تبصره 
.عاف خواهند بودحق بیمه داشته باشند، از اعمال شرط سنى م

هـاى مشـمول قـانون تـأمین     شدگان اختیـارى کـه درکارگـاه   بیمه.8ماده
یابند قرارداد بیمه اى اشتغال مىهاى حمایتى بیمهاجتماعى یا سایر صندوق

اختیارى آنان ملغى و ادامه پرداخت بیمه اختیارى منوط به انعقـاد قـرارداد   
.جدید خواهد بود

نامـه طبـق   شدگانى که قبل از اجراى این آیـین بیمه اختیارى بیمه.9ماده
شوراى عالى تأمین 8/10/1380و 8/8/1364هاى مصوب نامهمقررات آیین

اجتماعى و یا به نحوى از انحاء برقرار گردیـده اسـت، طبـق مقـررات ایـن      
.یابدتطبیق و بیمه آنان ادامه مى1386نامه از اول سال آیین
بـه تصـویب   26/6/85تبصره در تاریخ 11ماده و 10نامه در این آیین.10ماده

.باشدقابل اجرا مى1/8/1385شوراى عالى تأمین اجتماعى رسیده و از تاریخ 

اصـالح  ماده واحـده قـانون  ) ب(جزء 5نامه اجرایی بند آیین.23
و ) 77(و ) 72(قـانون اصـالح مـواد    ) 76(الحاقی ماده ) 2(تبصره 

و الحـاق دو  1354مصوب ن اجتماعی قانون تأمی) 79(تبصره ماده 
)76(تبصره به ماده 

)26/12/1385مصوب (1380مصوب ـ1371مصوب 

بنا به پیشـنهاد مشـترك شـماره    26/12/85هیئت وزیران در جلسه مورخ 
، بهداشت، درمان کار و امور اجتماعىهاى وزارتخانه28/6/85مورخ 77197

) ب(جـزء  ) 5(و به استناد بند و آموزش پزشکى و سازمان تأمین اجتماعى
قـانون اصـالح مـواد    ) 76(الحاقى ماده ) 2(ماده واحده قانون اصالح تبصره 

و 1354قانون تـأمین اجتمـاعى مصـوب    ) 76(و تبصره ماده ) 77(و ) 72(
نامه اجرایى آیین1380مصوب 1371مصوب ) 76(الحاق دو تبصره به ماده 

)وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی(:ودبند یاد شده را به شرح زیر تصویب نم
کارهایى است کـه در آن عوامـل فیزیکـى،    آورکارهاى سخت و زیان.1ماده

شیمیایى، مکانیکى، بیولوژیکى محـیط کـار غیـر اسـتاندارد بـوده و در اثـر       
جسـمى و  (هاى طبیعى اشتغال بیمه شده تنشى به مراتب باالتر از ظرفیت

از که نتیجه آن بیمارى شغلى و عوارض ناشىشوددر وى ایجاد مى) روانى
.آن باشد

:شوندآور موضوع این ماده به دو گروه تقسیم مىمشاغل سخت و زیان
آور با ماهیت شغلى وابستگى دارد امـا  مشاغلى که صفت سخت و زیان)الف
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توان با به کارگیرى تمهیدات بهداشتى، ایمنـى و تـدابیر فنـى مناسـب     مى
.آورى آنها را حذف نمودتى و زیانتوسط کارفرما سخ

آور بوده و با به کـارگیرى تمهیـدات   مشاغلى که ماهیتاً سخت و زیان)ب
آورى آنهـا  بهداشتى، ایمنى و تدابیر فنى توسط کارفرمـا، سـخت و زیـان   

.گرددآورى آنها حفظ مىکاهش یافته ولى کماکان سخت و زیان
گی جانبازان انقالب اسالمی ایران و کارگران موضوع قانون نحوه بازنشست. تبصره

ـ مصوب جنگ تحمیلی و معلولین عادي و شاغلین سخت و زیان ـ و 1367آور 
ـ که شاغل 1368اصالحات بعدي آن و قانون حفاظت در برابر اشعه ـ مصوب  

هــاي دولتــی، هــا، مؤسســات و شــرکتوزارتخانــه(هــاي اجرایــی در دســتگاه
هایی که شمول حکم بر آنها مسـتلزم ذکـر نـام    ها و سازمانها، بانکشهرداري

آور باشند، در مورد بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیانمی) است
اجراي این تبصره در مورد نیروهـاي مسـلح   . نامه خواهند بودمشمول این آیین

1.باشدمنوط به اذن مقام معظم فرماندهی کل قوا می

و نـوع آن  ) 1(دن مشـاغل موضـوع مـاده    آور بوتعیین سخت و زیان.2ماده
ها، وزارت حسب درخواست کارگر، کارفرما، تشکل» ب«و گروه » الف«گروه 

و سـازمان  امور اجتمـاعى وزارت کار وبهداشت و درمان و آموزش پزشکى، 
تأمین اجتماعى در هر کارگاه با بررسى سوابق، انجام بازدید و بررسى شرایط 

اى وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش  ت حرفهکار توسط کارشناسان بهداش
پزشـکى و بازرسـان کــار وزارت کـار و امــور اجتمـاعى و بــا تأییـد توســط      

.گیردنامه انجام مىهاى بدوى و تجدید نظر استانى موضوع این آیینکمیته
)وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی(

مه که استاندارد حدود نااین آیین)1(ماده » الف«در موارد مشمول بند .تبصره
آور وجـود دارد اتخـاذ تصـمیم    تماس شغلى عوامل بیمارى زا و سـخت وزیـان  

گیـرى و اظهـارنظر کارشناسـان بهداشـت     ها مسـتلزم انـدازه  قطعى در کمیته
اى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى و یا سایر مراکز داراى مجـوز  حرفه

.از وزارتخانه یاد شده است
نامه تمام یا هاى دایر که از تاریخ تصویب این آیینرمایان کارگاهکارف.3ماده

برخى از مشاغل آنها در کمیته بدوى و تجدیدنظر استانى یا شـوراى عـالى   
شود مکلفنـد ظـرف دو   آور شناخته شده یا مىحفاظت فنى، سخت و زیان

وزیران عضـو کمیسـیون امـور    27/4/1389تصویب نامه مورخ 1این تبصره به موجب بند.1
ـارت بـود از      ــ  تبصـره «: اجتماعی و دولت الکترونیک اصالح شده کـه مـتن قـدیم آن عب

زنشستگى جانبازان انقـالب اسـالمى ایـران و جنـگ تحمیلـى و      نحوه با«مشمولین قانون 
» ، و اصطالحات بعدى آن1367آور مصوب معلولین عادى و شاغلین مشاغل سخت و زیان

» و اصالحات بعدى آن1368حفاظت در برابر اشعه؛ مصوب «و همچنین مشمولین قانون 
».تابع قوانین و مقررات مربوط خواهند بود
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سال از تاریخ ابالغ تصمیم قطعى کمیته یا شورا حسب مورد نسبت به ایمن 
ازى عوامل و شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و استانداردهاى مشخص س

مصـوب شـوراى عـالى حفاظـت     (هاى مربوط نامهشده در قانون کار و آیین
آورى و سایر قوانین موضوعه در این زمینه اقدام و صفت سخت و زیان) فنى

را حذف و نتیجـه را کتبـاً بـه کمیتـه     ) 1(ماده » الف«مشاغل موضوع بند 
.نامه براى بررسى و تأیید گزارش نماینداین آیین) 8(دوى موضوع ماده ب

هایی کـه پـس از تصـویب قـانون یادشـده ایجـاد       در مورد کارگاهـ1تبصره 
گــردد، کارفرمایــان مربــوط مکلفنــد بــه منظــور اخــذ گــواهی الزم از مــی

و بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی     کار و امور اجتماعیهاي وزارتخانه
بر رعایت ایمنی و بهداشت و استاندارد بودن آنها طبـق قـانون وزارت   مبنی

هاي یادشده موظفند ظـرف یـک   وزارتخانه. کار تقاضاي خود را ارائه نمایند
ماه از طریق سامانه الکترونیکی مراتب تأیید یا عدم تأیید رعایت استانداردها 

اي رفـع نقـص بـه    را به متقاضیان اعالم و در صورت عدم تأیید، مراتب را بر
ها مشروط به هرحال اجازه فعالیت این قبیل کارگاه. متقاضیان اعالم نمایند

)وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی(1.باشدبه اخذ گواهی یادشده می
و بهداشـت، درمـان و آمـوزش    کار و امور اجتماعىهاى وزارتخانهـ2تبصره

آور شناخته شـده  زیانو تهایى که مشاغل آنها سخپزشکى مکلفند کارگاه
گـردد پـس از   آور تعیـین مـى  و زیـان نامه سـخت است و یا طبق این آیین

گذشت مهلت مقرر در این ماده بازدید و نتیجه را کتبـاً بـه کمیتـه بـدوى     
)وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی(.استان گزارش نمایند

ـ .4ماده آور را حـداقل  انکارفرمایان مکلفند شاغلین در کارهاى سخت و زی
سالى یک بار به منظور آگاهى از روند سالمتى و تشخیص به هنگام بیمارى 
و پیشگیرى از فرسایش جسمى و روحى آنـان توسـط مراکـز بهداشـتى و     

هاى مربوط ضبط و یـک  درمانى مورد معاینه قرار داده و نتیجه را در پرونده
.ایندنسخه از آن را به سازمان تأمین اجتماعى ارایه نم

تغییر شغل بیمه شده که در معرض فرسـایش جسـمى و روحـى    ـ1تبصره 
آور باشـد بـر اسـاس مقـررات     زیـان ناشى از اشتغال در کارهـاى سـخت و  

.گیردبینى شده در قانون کار صورت مىپیش
ـقانون تأمین اجتماعى) 90(معاینات قبل از استخدام طبق ماده ـ2تبصره 

. دگیرانجام مىـ1354مصوب 
ماده واحده » الف«جزء ) 2(در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در بند ـ3تبصره 

ـاعی و  27/4/1389نامه مورخ تصویب2به موجب بند .1 وزیران عضو کمیسیون امور اجتم
) 2(اضافه و عنوان تبصره ماده یادشده به تبصره ) 3(به ماده ) 1(دولت الکترونیک تبصره 

.شوداصالح می
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و ) 77(و ) 72(قـانون اصـالح مـواد    ) 76(الحاقى ماده ) 2(قانون اصالح تبصره 
و الحـاق دو تبصـره بـه    1354قانون تأمین اجتماعى مصوب ) 76(تبصره ماده 

اجتماعى ضمن انجام ـ سازمان تأمین1380ـ مصوب 1371، مصوب )76(ماده 
قانون ) 90(هاى وارده را مطابق ماده تعهدات قانونى نسبت به بیمه شده هزینه

.تأمین اجتماعى از کارفرماى مربوطه وصول خواهد نمود
قانون کار مقـررات و ضـوابط انجـام    ) 96(ماده ) 1(به استناد تبصره .5ماده

از قبـل از اسـتخدام و   نامه اعـم این آیین) 4(معاینات پزشکى موضوع ماده 
ادوارى اختصاصى و هر گونه معاینه پزشکى دیگر در این ارتباط مطـابق بـا   

هـاى جـارى وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش      نامهدستور العمل و آیین
.پزشکى خواهد بود

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى موظف است تمهیدات الزم .تبصره
ضوع ایـن مـاده را متناسـب بـا شـرح وظـایف       براى اعالم نتایج معاینات مو

.عمل آورده ربط بهاى ذيسازمان
کمیته بدوى استان موظف است حسب گزارش کارشناسان موضوع .6ماده
آور بررسى و در صورت تأیید، حذف یا کاهش صفت سخت و زیان) 2(ماده 

ماده یـک مراتـب را بـراى خـروج     » ب«و » الف«به ترتیب در مشاغل بند 
ربط ابالغ نماید و در صورت عدم نامه به مراجع ذياز شمول این آیینکارگاه

ظـرف  » الـف «آورى محیط کار در مشاغل بنـد  حذف صفت سخت و زیان
، کار و امـور اجتمـاعى  هاى مهلت مقرر، مطابق قانون کار از سوى وزارتخانه

ه صالح اقدام الزم ببهداشت و درمان و آموزش پزشکى از طریق مراجع ذي
)وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی(. آیدمل میع

در صورتى که گزارش کارشناسـان موضـوع ایـن مـاده پـس از تأییـد       .تبصره
هاى بدوى و تجدید نظر استانى حسب مورد حاکى از عـدم کـاهش یـا    کمیته

زاى محیط کار ظرف مهلت مقرر در قانون باشد آور و بیماريحذف عوامل زیان
کار و امـور  هاى سوى وزارتخانهحسب مورد مطابق قانون کار ازاقدامات الزم بر 

ـ اجتماعى وزارت (.عمـل خواهـد آمـد   ه و بهداشت، درمان و آموزش پزشکى ب
)تعاون، کار و رفاه اجتماعی

آور موضـوع ایـن   گذارى کشـورى کارهـاى سـخت و زیـان    سیاست.7ماده
ید نظـر اسـتانى   هاى بدوى و تجدنامه و رسیدگى به درخواست کمیتهآیین

هـاى  و همچنین نظارت و همـاهنگى بـر فعالیـت کمیتـه    )8(موضوع ماده 
.حفاظت فنى استنامه به عهده شوراى عالىمذکور در این آیین

هاى مذکور و نظـارت بـر آنهـا بـه     دستورالعمل اجرایى نحوه فعالیت کمیته
امـور  کـار و هاى بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـکى و    پیشنهاد وزارتخانه

و سازمان تأمین اجتماعى به تصویب شوراى عالى حفاظـت فنـى   اجتماعى
)وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی(.خواهند بود
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عامل سازمان تأمین اجتماعى یـا معـاون وى یـا معـاون وزارت     مدیر.تبصره
ى در زمینه کارهـاى سـخت و   أبهداشت، درمان و آموزش پزشکى با حق ر

.نامه عضو شوراى عالى حفاظت فنى خواهند بودآیینآور موضوع اینزیان
ـاس ضـوابط و    به منظور تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان.8ماده آور بـر اس

هاى بدوى و هاى شوراى عالى حفاظت فنى و مقررات مربوط، کمیتهگذارىسیاست
براى البدل به شرح زیرتجدیدنظر استانى هر کدام با پنج عضو اصلى و پنج عضو علی

.شوند و انتصاب مجدد آنان بالمانع استمدت سه سال منصوب مى
:باشدکمیته بدوى مرکب از اعضاى زیر مى)الف

معاون روابط کار سازمان کار و امور اجتماعى استان و یا نماینـده وى بـه  .1
.عنوان رئیس جلسه

.ىاى اداره تأمین اجتماعى استان و یا نماینده ومعاون امور بیمه.2
دانشکده / اى معاونت بهداشتى دانشگاه کارشناس مسؤول بهداشت حرفه.3

.ربطعلوم پزشکى ذي
نماینده کارگران حسـب معرفـى تشـکل حـائز اکثریـت اسـتان بنـا بـه         .4

.تشخیص سازمان کار و امور اجتماعى استان
.هاى صنفى کارفرمایى استاننماینده کارفرمایان حسب معرفى کانون انجمن.5
هاي داخلی وزارت فرهنـگ و ارشـاد   معاون اداره کل مطبوعات و خبرگزاري.6

1.اسالمی براي تعیین مصادیق خبرنگاري و مباحث مرتبط با این حرفه

هاى بدوى و تجدید نظر استانى در سـازمان کـار و   جلسات کمیتهـ1تبصره 
امور اجتماعى استان تشکیل و با حضور چهـار نفـر از اعضـاى اصـلى و یـا     

یابد و تصمیمات جلسه با اکثریت آراء حاضرین معتبر البدل رسمیت مىعلى
.باشدو الزم االجرا مى

هایى کـه دانشـکده علـوم پزشـکى و خـدمات درمـانى       در استانـ2تبصره 
هـاى مـرتبط بـا منطقـه تحـت      مستقل وجود دارد در صورت طرح پرونده
شـتى دانشـکده   اى معاونـت بهدا پوشش، کارشناس مسؤول بهداشت حرفه

اى معاونـت بهداشـتى   مزبور، جایگزین کارشناس مسؤول بهداشـت حرفـه  
.دانشگاه خواهد بود

با تصویب کمیته استانى دعـوت از افـراد صـاحب نظـر و اسـاتید      ـ3تبصره 
.باشدمربوط جهت شرکت در جلسات بدون حق رأى بالمانع مى

اى کـارگرى و  هـ هاى استانى تشکلدرصورتى که مجمع و کانونـ4تبصره 
ایجاد نشده باشند، نماینـدگان مزبـور   )5(و ) 4(کارفرمایى موضوع بندهاى 

هاى حائز اکثریـت بـه تشـخیص سـازمان کـار وامـور       ازبین اعضاى تشکل

ـاعی امـور کمیسـیون عضـو وزیران15/10/1387مورخمصوبهموجببهبنداین.1 اجتم
.استشدهالحاق، رسیدهجمهوريریاستتأییدبه7/11/1387تاریخدرکهدولت
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.شوندربط استان معرفى مىاجتماعى استان و با انتخاب تشکل ذى
قابـل  رأى کمیته بدوى ظـرف پـانزده روز ادارى از تـاریخ ابـالغ    ـ5تبصره 

کـارگر و  (تجدید نظر خواهى است و در صـورتى کـه هـر یـک از طـرفین      
به راى بدوى اعتراض داشته باشند درخواست تجدیـدنظر خـود را   )کارفرما

.نمایدکتباً به سازمان کار و امور اجتماعى محل تسلیم می
تواننـد عضـو   زمـان نمـى  هاى بدوى همهیچ یک از اعضاى کمیتهـ6تبصره 

تواننـد در جلسـه   همچنین اعضـاى مـذکور نمـى   . یدنظر باشندکمیته تجد
انـد بـا   در هنگام رسیدگى بدوى به آن رأى دادههایى کهتجدیدنظر پرونده

.حق رأى شرکت نمایند
: باشدکمیته تجدید نظر استان مرکب از اعضاى زیر مى)ب
.عنوان رئیس کمیتهرئیس سازمان کار و امور اجتماعى استان به.1
مدیر کل تأمین اجتماعى استان .2
.بطريمعاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى ذ.3
نماینده کارگران حسـب معرفـى تشـکل حـائز اکثریـت اسـتان بنـا بـه         .4

.تشخیص سازمان کار وامور اجتماعى استان
.استانهاى صنفى کارفرمایى نماینده کارفرمایان با معرفى کانون انجمن.5
هـاي داخلـی وزارت فرهنـگ و ارشـاد     مدیر کل مطبوعات و خبرگزاري.6

1.اسالمی براي تعیین مصادیق خبرنگاري و مباحث مرتبط با این حرفه

االجـرا  رأى کمیته تجدیدنظر استان از تاریخ ابـالغ قطعـى و الزم  ـ1تبصره 
.باشدمى

هـاى کـارگرى و   هاى استانى تشکلدر صورتى که مجمع و کانونـ2تبصره 
ایجاد نشده باشند، نمایندگان مزبـور از  )5(و )4(کارفرمایى موضوع بندهاى 

هاى حـائز اکثریـت بـه تشـخیص سـازمان کـار و امـور        بین اعضاى تشکل
.شوندربط استان معرفى مىاجتماعى استان و با انتخاب تشکل ذى

و تجدیـد  اعـم از بـدوى   ) موافق و مخالف(در صورت تساوى آراء ـ3تبصره 
.نظر، جلسه بعدى با حضور همه اعضا تشکیل خواهد شد

آورى هاى استانى موظفند در آراء صادره نوع سخت و زیانکمیتهـ4تبصره 
باشـد  نامـه مـى  این آیـین »ب«یا »الف«مشاغل را که در زمره مشاغل بند 

.تعیین نمایند
بهداشـتى،  که دانشکده علـوم پزشـکى و خـدمات    هایىدر استانـ5تبصره 

هـاى مـرتبط بـا منطقـه     درمانى مستقل وجود دارد در صورت طرح پرونده
تحت پوشش، معاونت بهداشتى دانشکده علوم بهداشتى جایگزین معاونـت  

دولـت واجتماعیامورکمیسیونعضووزیران15/10/1387مورخمصوبهموجببهبنداین.1
.استشدهالحاق،رسیدهجمهوررئیستأییدبه7/11/1387تاریخدرکهالکترونیک
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.شودبهداشتى دانشگاه مى
با تصویب کمیته استانى دعوت از افراد صاحب نظر، اساتید و کارشناسان )ج

.باشدرأى بالمانع مىمربوطه جهت شرکت در جلسات بدون حق
هاى و کمیته) 2(ها مکلفند با کارشناسان موضوع ماده کارفرمایان کارگاه)د

نامه همکارى و مدارك مورد نیاز را در اختیار آنان این آیین) 8(موضوع ماده 
.قرار دهند

هاى بدوى و تجدید نظر استانى به شـرح زیـر تعـین    وظایف کمیته.9ماده
:شودمى
:باشدهاى بدوى استانى به شرح زیر مىایف کمیتهوظ)الف

نامه آور با مواد این آیینبررسى، تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان.1
هـاى بهداشـت، درمـان و آمـوزش     که توسط بیمه شده، کارفرما، وزارتخانه

عنـوان  ها بهو سازمان تأمین اجتماعى و تشکلکار و امور اجتماعىپزشکى، 
آور معرفى شده و اعالم نتیجه به متقاضـى و سـازمان   و زیانمشاغل سخت 

)وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی(.ربط از سوى رئیس کمیته بدوىذى
آورى شغل رسیدگى مواردى که با اتخاذ تدابیر الزم حالت سخت و زیان.2

انـد و اعـالم آن بـه    یا مشاغل ازبین رفته و در زمره مشاغل عـادى درآمـده  
آور تعلـق  ربط به منظور حفظ امتیازاتى که به کار سخت و زیـان ذىمراجع

.گرفته است
.ها و مصوبات شوراى عالى حفاظت فنىاجراى سیاست.3
هـاى تجدیــدنظر اسـتانى عبـارت اسـت از رســیدگى،     وظـایف کمیتـه  )ب

هـاى بـدوى   گیرى در خصوص اعتراض بـه آراء کمیتـه  اظهارنظر و تصمیم
نامه کـه توسـط بیمـه شـده یـا کارفرمـا       این آیین) 8(استانى موضوع ماده

ربط از هاى ذيدرخواست گردیده است و اعالم نتیجه به متقاضى و سازمان
.سوى رئیس کمیته تجدیدنظر

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى تغییـرات حـدود تمـاس    .10ماده
الى حفظت هاى محیط کار و عوامل بیماري زا را به شوراى عشغلى آالینده

هـاى اسـتانى، کارهـاى    فنى اعالم و شوراى عالى مذکور مراتب را به کمیته
.نمایدابالغ میآور براى اجراسخت و زیان

آور مشخص شده طبق مصوبات عالوه برکارهاى سخت و زیان.11ماده
هـاى  شوراى عالى حفاظت فنى و موارد تأییـد شـده توسـط کمیتـه    

.شوندآور شناخته مىو زیاناستانى، موارد زیر نیز سخت 
.ها مستقیماً با زندانى ارتباط دارندها و زنداناهگمشاغلى که در ندامت.1
.ى مرتبط هستندروانمشاغلى که مستقیماً در مراکز روان درمانى با بیماران .2
.خبرنگارى.3
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تعیـین  ) 8(مصادیق خبرنگارى با تأیید کمیته بدوى موضـوع مـاده   .تبصره
.شودمى

آور به شرح زیر نحوه توالى و تناوب اشتغال در مشاغل سخت و زیان.12ماده
:گرددتعیین مى

آور واقع شود، ایام زیر چنانچه در فواصل اشتغال به کارهاى سخت و زیان.1
.گرددآور محسوب مىعنوان سابقه اشتغال در کارهاى سخت و زیانبه

تعطیالت هفتگى)الف
تعطیالت رسمى)ب
یام استفاده از مرخصى استحقاقى ا)ج
ایام استفاده از مرخصى بابت ازدواج یا فوت همسر، پدر، مادر و فرزنـدان  )د

.روز با دریافت دستمزد در مورد مشموالن قانون کار3به مدت 
ایام استفاده از مرخصى استعالجى یا اسـتراحت پزشـکى اعـم از اینکـه     ) ه

خت شود و یا اینکه بیمه شده از غرامت حقوق ایام مزبور توسط کارفرما پردا
.کرده باشددستمزد ایام بیمارى استفاده

هاى نبرد حق علیه باطل تمام یا قسمتى از خدمت نظام وظیفه در جبهه)و
.یا حضور داوطلبانه در جبهه

عنـوان  دوران اسارت یا محکومیت سیاسى که بیمه شده بر اساس آن به)ز
.ب تقاضاى وىآزاده شناخته شده باشد حس

ایام و موارد زیر چنانچه در فواصل اشتغال بیمه شده به کارهاى سخت و .2
آور واقع شود موجب زایل شدن تـوالى اشـتغال در کارهـاى سـخت و     زیان
.گرددآور نمىزیان
مشروط بر اینکه ) دوران ضرورت و احتیاط(ایام خدمت وظیفه سربازى )الف

از پایان خدمت به کار سابق خود برگشته و بیمه شده حداکثر تا دو ماه پس 
آور شناخته شده مشـغول بـه کـار    یا اینکه در کار دیگرى که سخت و زیان

.شده باشد
دوران توقیف بیمه شده در صورتى که منتهى به محکومیت وى نگردد و یا )ب

اینکه کارفرما بر اساس تکلیف قـانونى حقـوق دوران مزبـور را بـه بیمـه شـده       
.ایدپرداخت نم

ایام حالت تعلیق که به واسطه عوامل قهریه طبیعى و یا حوادث مخـاطرات  )ج
که خارج از اراده کارفرمـا و  ) مانند سیل، زلزله، جنگ و آتش سوزى(اجتماعى 

.گرددبیمه شده بوده و در نتیجه آن کارگاه به طور موقت تعطیل مى
بیمـه شـده قبـل از    ایام استفاده از مقررى بیمه بیکارى مشروط بـر اینکـه  )د

آور اشتغال بـه کـار داشـته و در    برقرارى بیمه بیکارى در مشاغل سخت و زیان
حین مقررى بگیرى و یا حداکثر تا دو ماه پس از اتمام دوره مزبور در مشـاغلى  

نامـه  آور شناخته شده مشغول به کار شده یا طبق ایـن آیـین  که سخت و زیان
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.بتواند بازنشسته شود
.مت در جبهه که با تأیید مراجع ذیصالح رسیده باشدایام خد)ه
ن به موجب آدوران اسارت یا محکومیت سیاسى که بیمه شده بر اساس )و

.قانون آزاده شناخته شده باشد
ایام بالتکلیفى بیمه شده که مستند به آراى صادره از سوى مراجع حـق  )ز

گشـت بـه کـار یـا     اختالف و یا سایر مراجع قانونى منجر به صـدور راى باز 
.پرداخت حقوق ایام مزبور شده باشد

14/1/59ایام استفاده از غرامت دستمزد ایام بیمارى که در فاصله زمانى)ح
.واقع شده باشد10/5/84تا
هاى روز در سال در مورد کارگاه) 10(غیبت غیر موجه حداکثر به مدت ده )ط

ى، تخلفاتى و یـا اسـتخدامى   غیر مشمول قانون کار یا بر اساس مقررات انضباط
هاى غیر مشمول قانون کار که منجر به اخراج، انفصال موقت و مربوط در کارگاه

.یا دایم نشده باشد
.قانون کار) 67(ماه استفاده از مرخصى بدون حقوق موضوع ماده مدت یک)ى
ایام و موارد زیر چنانچه در فواصل اشتغال بیمه شده به کارهاى سخت و .3
آور واقع شود توالى اشتغال او را از بین برده و موجب تناوب اشتغال وى نزیا
.گرددمى
استفاده از مرخصى بدون حقوق به مدت بیش از دو ماه به هر منظور و )الف

.این ماده) 2(ردیف » ى«تحت هر عنوان عالوه بر مرخصى مندرج در بند 
ینکه حداکثر تا دوماه در اخراج، استعفا، انفصال و باز خریدى مشروط بر ا)ب

آور شـناخته  مجموع پس از تاریخ موارد مزبور در مشاغلى که سخت و زیان
.نامه نتواند بازنشسته شودشده مشغول به کار نشده یا طبق این آیین

.اشتغال در کارها و مشاغل عادى به مدت یک ماه)ج
.اشتغال در حرف و مشاغل آزاد به مدت یک ماه)د
.بدون دریافت مقررى بیکارى بیش از دو ماهبیکارى )ه
.سایر موارد مشابه)ز

:باشدآور به شرح زیر مىشرایط بازنشستگى در کارهاى سخت و زیان.13ماده
سال سابقه کار متوالى یا بیست و پنج سـال  20شدگانى که حداقلبیمه.1

داشته آور راسابقه کار متناوب و پرداخت حق بیمه در کارهاى سخت و زیان
توانند در خواست بازنشستگى از سازمان تأمین باشند بدون شرط سنى مى

.اجتماعى نمایند
قانون تأمین اجتمـاعى  ) 91(هاى پزشکى موضوع مادهچنانچه کمیسیون.2

آور به سابقه مقرر قبل از رسیدن بیمه شده شاغل در کارهاى سخت و زیان
ناشـى از اشـتغال بـه    فوق، فرسـایش جسـمى و روحـى وى را   ) 1(در بند 
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.آور تشخیص و تأیید نمایندکارهاى سخت و زیان
شدگان به صرف ارائه درخواست بازنشستگى مجاز به ترك این قبیل بیمه.3

باید احراز شرایط و استحقاق آنها جهت بازنشستگى پیش از کار نبوده و مى
ماعى به آور رسماً از سوى سازمان تأمین اجتموعد در کارهاى سخت و زیان

.آنها ابالغ و سپس ترك کار نمایند
چنانچه بیمه شـده شـرایط اسـتفاده از بازنشسـتگى پـیش از موعـد در       .4

نامه احراز کنـد سـازمان تـأمین    آور را طبق این آیینکارهاى سخت و زیان
اجتماعى مکلف است نسبت به برقرراى مستمرى وى از تـاریخ تـرك کـار    

.اقدام نماید
سـال  ) 25(سال متوالى یا بیست و پـنج  ) 20(اقل بیست افرادى که حد.5

آور مربوط به قبل متناوب سابقه پرداخت حق بیمه در مشاغل سخت و زیان
از تاریخ تصویب قانون را داشته باشند و یا در آینده شرایط مذکور را احـراز  

این ماده به )1(توانند درخواست بازنشستگى خود را با رعایت بند نمایند مى
.ازمان تأمین اجتماعى تسلیم نمایندس

کارفرما مکلف است پس از احراز شرایط بازنشتگى بیمه شده شاغل .14ماده
میزان مستمرى %) 4(نامه معادل چهار درصد در کارگاه وى، طبق این آیین

آور برقرارى بیمه شده نسبت به سنوات اشتغال او در مشاغل سخت و زیـان 
جـا بـه   گردد به طور یـک جتماعى محاسبه مىرا که توسط سازمان تأمین ا

.سازمان یاد شده پرداخت نماید
ها و مزایـاى منـدرج در قـانون بـراى مـواردى کـه       آثار محدودیت.15ماده

شود منحصر به همان کارگـاه  نامه ایجاد مىبازنشستگى به موجب این آیین
هـاى مشـابه در سـایر    خاص بوده و قابل تسـرى و تعمـیم در دیگـر شـغل    

.گرددها نمىارگاهک
نامه در مورد آن دسته از مشـمولین قـانون تـأمین    اجراى این آیین.16ماده

آور وزارت دفاع و پشتیبانى و نیروهاى اجتماعى که در مشاغل سخت و زیان
صورت خرید خـدمت مشـغول   هاى تابعه آن بهها و سازمانمسلح و شرکت

هاى مسلح و با همـاهنگى  باشند با رعایت مقررات و ضوابط نیروخدمت مى
.سازمان تأمین اجتماعى خواهد بود

نامه جدید استخدامى سازمان آیین.24
28/12/1386مصوب 

تعاریف و کلیات:فصل اول
در اجراى قانون فهرست نهادها و مؤسسات :سازمان تأمین اجتماعى.1ماده
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ى در عداد مؤسسات و نهادهاى عموم1373عمومى غیردولتى مصوب سال 
عالى تأمین و شوراي» سازمان«نامه به اختصار غیردولتى است در این آیین

.شودنامیده مى» عالىشوراي«اجتماعى 
پذیرفتن شخص حقیقى جهت خدمت در سازمان طبـق  :استخدام.2ماده

:باشدنامه که شامل دو حالت زیر مىضوابط و مقررات این آیین
قى جهت انجام خدمت مستمرتمام پذیرفتن شخص حقی:استخدام ثابت) الف

هـاى سـازمانى منصـوب    وقت که به موجب حکم رسمى در یکى از پسـت 
.گرددمى
پــذیرفتن شــخص حقیقــى جهــت انجــام خــدمت  :اســتخدام موقــت) ب

غیرمستمرتمام وقت براى مدت معین که به موجب حکم قراردادى در یکى 
.گرددهاى سازمانى منصوب مىاز پست

قت به جز محدودیت مدت استخدام، از هر لحـاظ مشـمول   کارکنان مو.تبصره
مفاد و مدت قرارداد، تمدید یا فسخ آن در مورد . باشندنامه مىمقررات این آیین

.کارکنان مزبور طبق ضوابطى است که به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید
دستور کتبى مقامات صالحیت دار سازمان است که با رعایت :حکم.3ماده

نامه و سایر مقررات مربوط صادر شده باشد که مشتمل بر دو ین آیینمفاد ا
.باشدحالت رسمى و قراردادى مى

اشتغال به کارى است که کارکنان به موجب حکم رسمى یا :خدمت.4ماده
.باشندقرارداد مکلف به انجام آن مى

هـا،  بیانگر روابط متقابل که شـامل تعیـین نقـش   :ساختار سازمانى.5ماده
هاى سازمان ها، سلسله مراتب، اهداف و سایر ویژگیوابط بین افراد، فعالیتر

:باشددر قالب تشکیالت و نمودار تشکیالتى مى
هاى انجـام کـار،   ها، رویهها و روشنمایانگر مجموعه سیستم:تشکیالت) الف

هاى سـازمانى بـا رعایـت    تعیین حدود وظایف، شرح وظایف در قالب پست
.باشد که به تأیید هیئت مدیره خواهد رسیددهى مىضوابط سازمان

بیانگر ترکیب رسمى سازمان مبتنى بر تشکیالت سازمان :نمودار سازمانى) ب
که متضمن روابط، حدود اختیارات، سلسله مراتـب و سـطوح فرمانـدهى و    

.باشدتقسیم و توزیع وظایف میان واحدها جهت انجام امور سازمان مى
ساختار و نمودار کالن سازمان به پیشنهاد هیئت مدیره ضوابط کلى .تبصره

عالى و تشکیالت تفضـیلى و شـرح وظـایف بـه تصـویب      و تصویب شوراي
.هیئت مدیره خواهد رسید

جایگـاهى در تشـکیالت تفصـیلى بـراى تصـدى      :پست سـازمانى .6ماده
.باشدمشخص مىهاى کارکنان جهت انجام وظایف و مسؤولیت

هاى مرتبط و مشخص است اى از وظایف و مسؤولیتهمجموع:شغل.7ماده
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.عنوان کار واحد شناخته شده باشدکه به
ارجاع پست سازمانى یا سطح شغلى باالتر به کارکنان براساس :ارتقاء.8ماده

.بندى و ارزشیابى مشاغلضوابط طرح طبقه
گماردن کارکنان در پست سازمانى طبـق ضـوابط مصـوب    :انتصاب.9ماده

.مدیرههیئت
تـر بـه کارکنـان    ارجاع پست سازمانى یا سطح شغلى پـایین :تنزل.10ماده

.بندى و ارزشیابى مشاغلبراساس ضوابط طرح طبقه
جابجایى محل خدمت کارکنان با صـدور حکـم رسـمى بـه     :انتقال.11ماده

:مجاز است13شرح ذیل در صورت تأیید شوراى موضوع ماده 
ى محل خدمت کارکنان با صدور حکـم رسـمى   جابجای:انتقال داخل سازمان

.در واحدهاى سازمانى
جابجایى محل خدمت کارکنان تا سـطح  :انتقال به خارج از سازمان و بالعکس

کارشناسى همراه با قطع دائم رابطه ادارى استخدامى با سازمان بـه منظـور   
هاى دولتى یا نهادهاى عمومى غیردولتىاشتغال در سایر مؤسسات، دستگاه

.و بالعکس با رعایت مقررات موضوعه
اى موقت یا اعزام براى عبارت است از محول شدن وظیفه:مأموریت.12ماده

مدت مشخص به خارج از محل خدمت اصلى جهت انجام وظیفه با رعایـت  
هـاى دولتـى،   ها، مؤسسـات و شـرکت  مقررات مربوطه یا اعزام به وزارتخانه
و نهادهاى عمومى غیردولتى و بالعکس نهادهاى انقالب اسالمى و مؤسسات

.نامههاى آموزشى مقرر در این آیینیا براى طى دوره
شوند در مدت مأموریت با کارکنانى که به سازمان مأمور شده یا مىـ1تبصره 

لکن چنانچه به موجب احکـام  . نامه رفتار خواهد شدطبق مقررات این آیین
نان در دستگاه متبوع کمتر از حقـوق و  هاى آالعادهکارگزینى، حقوق و فوق

التفـاوت مربـوط بـه آن    شده در سـازمان باشـد، مابـه   هاى تعیینالعادهفوق
.پرداخت خواهد شد

هاى تابعـه  سسات و شرکتؤتواند کارکنان خود را به مسازمان مىـ2تبصره 
گونه کارکنان جزء سوابق خـدمت آنـان در   مدت مأموریت این. مأمور نماید

.گرددن محسوب مىسازما
تواند به منظور نظارت بر حسن اجراى مقررات این هیئت مدیره مى.13ماده
هاى نامه و دستورالعملنامه و پیشنهادات اصالحى و تهیه و تدوین آیینآیین

» ریـزى ادارى و اسـتخدامى  شوراى برنامـه «مورد نیاز شورایى تحت عنوان 
:متشکل از افراد ذیل تشکیل دهند

نت ادارى و مالى عضو و رییس شورامعاوـ
مدیر کل بودجه و تشکیالت عضو شوراـ
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مدیر کل امور ادارى عضو شوراـ
نفر کارشناس متخصص از حوزه مربوطه به انتخاب رییس شورا2ـ

پیشنهادات شورا پس از تأیید . گردددبیر شورا توسط رییس شورا تعیین مى
.و تصویب هیئت مدیره عملیاتى خواهد شد

شرایط ورود به خدمت و انتصابات:فصل دوم
ورود به خدمت افراد در سازمان از طریق آزمون کتبى و مصـاحبه،  .14ماده

ضوابط برگزارى آزمون . گیردگزینش و براساس اصل شایستگى صورت مى
.و گزینش به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید

بـا تصـویب هیئـت    اصورود به خدمت افراد در مشاغل یا مناطق خ.تبصره
.مدیره از طریق مصاحبه و گزینش صورت خواهد پذیرفت

:شرایط ورود به خدمت براى افراد در سازمان به شرح زیر است.15ماده
.تابعیت جمهورى اسالمى ایران) الف
اعتقاد به نظام جمهورى اسالمى ایران و دین مبـین اسـالم یـا یکـى از     ) ب

.ادیان مصرح در قانون اساسى
در مـورد مشـاغل یـا    . سـال تمـام  35و حـداکثر  20را بودن حداقل دا) پ

.باشدسال مى40مناطق خاص با تصویب هیئت مدیره حداکثر سن 
هـاى الزم بـراى انجـام    دارا بودن تحصیالت و دانش تخصصى و توانایى) ت

.هاى شغل مورد نظروظایف و مسؤولیت
یا معافیت دائـم  ) رتدوره ضرو(دارا بودن برگ پایان خدمت زیر پرچم ) ث

.براى مردان
.داشتن سالمت جسمى و روانى و عدم اعتیاد به مواد مخدر) ج
.نداشتن سابقه محکومیت جزایى موثر) چ

استخدام افرادى که در اجراى قانون رسیدگى به تخلفات ادارى یـا  .16ماده
هـاى اخـراج، بازنشسـتگى، بازخریـد     آراء قانون مراجع ذیصالح به مجـازات 

.اند ممنوع استت و انفصال دائم از خدمات دولتى محکوم شدهخدم
ماه و حداکثر 6شود حداقل فردى که به استخدام دائم پذیرفته مى.17ماده

سال به طور آزمایشى خدمت خواهد نمود و در صورتى که نحـوه کـار و   2
.رفتار وى رضایت بخش باشد حکم استخدام قطعى وى صادر خواهد شد

خدم در مدت خدمت آزمایشى مشمول کلیه مقررات مربـوط  مست.18ماده
:باشدبه کارکنان ثابت به استثناى موارد زیر مى

هـاى دولتـى،   هـا، مؤسسـات و شـرکت   انتقال و مأموریت به وزارتخانـه )الف
.نهادهاى انقالب اسالمى و مؤسسات و نهادهاى عمومى غیردولتى

.ه وقت بانواناستفاده از مرخصى بدون حقوق و خدمت نیم) ب
.تغییر شغل) پ
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هاى آموزشى بلند مدت کـه منجـر بـه اخـذ مـدرك      اعزام به مأموریت) ث
.تحصیلى گردد

هاى آموزشى بدو خدمت که در نظام کارکنان آزمایشى موظفند دوره.تبصره
بینى شده است را حداکثر تا پایان دوره آزمایشـى بـا   آموزشى سازمان پیش

ر این صـورت از خـدمت برکنـار خواهنـد شـد،      موفقیت طى نمایند در غی
چنانچه امکان برگزارى دوره آموزشى بنا به دالیلى میسـر نگـردد سـازمان    
موظف است دوره آموزشى مربوطه را تا قبل از ارتقاء بعدى کارکنان موصوف 

.برگزار نماید
فردى که در دوره خدمت آزمایشى براى اسـتخدام ثابـت مناسـب    .19ماده

شود بدون هیچگونه تعهد و قید و شرط از خدمت سـازمان  تشخیص داده ن
هاى مرخصى استحقاقى العادهدر این حالت حقوق و فوق. برکنار خواهد شد

.استفاده نشده به وى پرداخت خواهد شد
صورت تواند انجام بخشى از خدمات مورد نیاز خود را بهسازمان مى.20ماده

در چـارچوب اساسـنامه و   (خرید خدمت به اشخاص حقیقـى یـا حقـوقى    
کارى، العملواگذار نماید و با انعقاد قرارداد حق) نامه معامالتى سازمانآیین

اى و ساعتى از خدمات افراد متخصص یـا  مقاطعه کارى، کارشناسى مشاوره
این نوع خـدمت مشـمول   . هاى تخصصى استفاده نمایدمؤسسات و شرکت

گونه تعهد و رابطه استخدامى بـا  نامه نبوده و سازمان هیچضوابط این آیین
این افراد نخواهد داشت و به جز بهاى خدمات آنـان در چـارچوب قـرارداد    

دستورالعمل و میـزان پرداخـت بـه    . گیردمنعقده مزایاى دیگرى تعلق نمى
.تصویب هیئت مدیره خواهد رسید

وظایف خدمات پشتیبانى با تصویب هیئت مدیره از طریق عقد قـرارداد  .تبصره
.گیردهاى رسمى و معتبر انجام مىمشخص با یکى از مؤسسات یا شرکت

وضع استخدامى کارکنان:فصل سوم
کارکنان سازمان از لحاظ وضع استخدامى در یکـى از حـاالت زیـر    .21ماده

:گیرندقرار مى
وضع کارکنانى است که مشغول انجام وظایف مربوط به پسـت  :اشتغال) الف

.باشندسازمانى مورد تصدى مى
وضع کارکنانى اسـت کـه آزمـون یـا مصـاحبه سـازمان را بـا        :آزمایشى) ب

موفقیت طى نموده است و قبل از صدور حکم قطعـى، در حـال گذرانـدن    
.باشنددوره آزمایشى مى

وضع کارکنانى است که براى مدت معینى مشغول طى :کارآموزى یا آموزش) پ
.ى جهت انجام خدمت باشنددوره کارآموزى یا آموزشى براى احراز آمادگ

وضع کارکنانى است که به طور موقت از طرف سازمان جهـت  :مأموریت) ت
.سسات اعزام شده باشندؤکارآموزى یا خدمت به واحد یا سایر م
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وضع کارکنانى است که جهت آموزش به یکى از مراکز :مأموریت آموزشى) ث
.آموزشى داخل یا خارج از کشور اعزام شده باشند

وضع کارکنانى است که از مرخصى استحقاقى یا بدون حقوق و :مرخصى) ج
.نامه قید شده است، استفاده نمایندسایر مواردى که در این آیین

وضع کارکنـانى اسـت کـه در صـورت بیمـارى یـا زایمـان از        :معذوریت) چ
.مرخصى استعالجى حسب مورد استفاده نمایند

بق ضوابط و مقررات قانونى و بـه  وضع کارکنانى است که ط:بازنشستگى) ح
موجب حکم رسمى بازنشسته گردیده و از مستمرى بازنشسـتگى اسـتفاده   

.نمایندمى
وضع کارکنانى است که بنا به تشـخیص پزشـک معـالج و    :ازکارافتادگى) خ

تأیید کمیسیون پزشکى مربوط توانایى کـارکردن را از دسـت داده و طبـق    
.نمایندو از مستمرى ازکارافتادگى استفاده مىاندمقررات ازکارافتاده گردیده

وضع کارکنانى است که به موجب احکام دادگاه و آراء قانونى :انفصال دائم) د
.گردندمراجع ذیصالح اصالتاً و تبعاً از خدمت سازمان محروم مى

وضع کارکنانى است که به موجـب احکـام دادگـاه یـا آراء     :انفصال موقت) ذ
صالح اصالتاً و تبعاً براى مدت معین از اشتغال در سـازمان  قانونى مراجع ذی

.گردندمحروم مى
وضع کارکنانى است که طبق حکم مقامات صالحیتدار تـا تعیـین   :تعلیق) ر

صالح بـه طـور   تکلیف وى به موجب احکام دادگاه و آراء مراجع قانونى ذي
.شندموقت از ادامه خدمت در سازمان و مؤسسات تابعه محروم شده با

نامـه رابطـه   وضع کارکنانى است که طبق مقررات ایـن آیـین  :بازخریدى) ز
.گرددخدمتشان با سازمان قطع و سوابق خدمت آنان بازخرید مى

وضع کارکنانى است که به درخواست خـود از ادامـه خـدمت در    :استعفاء) ژ
.گردندسازمان معاف مى

هاى رسیدگى به هیئتوضع کارکنانى است که در اجراى احکام:اخراج) س
تخلفات ادارى یا آراء قانونى مراجع ذیصالح به خدمت آنان در سـازمان بـه   

.طور دائم خاتمه داده شود
وضع کارکنانى است که به عللى خارج از حـدود قـدرت و   :غیبت موجه) ش

اختیار خود نتوانند در محل خدمت حاضر شوند و موجه بـودن عـذر آنـان    
.دبراى سازمان محرز گرد

وضع کارکنانى است که بدون مجوز یا ارائه عذر موجـه  :غیبت غیرموجه) ص
.محل خدمت خود حاضر نگردنددر
نامه در وضع کارکنانى است که به موجب مفاد این آیین:قطع موقت خدمت) ض

:یکى از حاالت زیر براى مدتى مشخص در سازمان به کار اشتغال نداشته باشند
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مجلس شوراى اسالمى، انتصاب به مقامات براساس انتخاب به نمایندگى.1
.مقررات موضوعه

پس از اخذ مدرك تحصیلى باالتر از بدو استخدام مشمول خدمات قانونى .2
.پزشکان و پیراپزشکان باشد

نامـه بـه   ین آیـین اوضع کارکنانى است که طبق مفاد :آمادگى به خدمت) ط
:باشندیفه مىشرح زیر در انتظار تعیین تکلیف و ارجاع وظ

.حذف پست سازمانى.1
.فقدان پست سازمانى با شرایط مستخدم.2
.ترعدم رضایت مستخدم به هنگام ارجاع شغلى در سطح پایین.3
مواردى که هر یک از کارکنان به هر دلیل در خدمت سازمان نبوده و پس از .4

.باشدمراجعت، پست بالتصدى مناسبى براى ارجاع به آنان وجود نداشته
برند، پس کارکنان ثابتى که در حالت قطع موقت خدمت به سر مى.22ماده

از اتمام دوران قطع خدمت و اعالم آمادگى جهت ادامه خدمت در سـازمان  
گردنـد و  هاى سازمانى که واجد شرایط باشد منصـوب مـى  به یکى از پست

هرگاه پست سازمانى بالتصدى مناسب موجـود نباشـد، آمـاده بـه خـدمت     
.خواهند شد

هـایى کـه ایجـاد    استفاده از کارکنان آماده بـه خـدمت در پسـت   .23ماده
هـاى مزبـور از   شود یا بدون متصدى است مشروط به آن است که پستمى

لحاظ رسته، سطح شغلى و شرایط احراز یا سایر عوامـل مـوثر در انتصـاب    
ى حـداقل  متناسب با شرایط هر یک از کارکنان و از نظر سلسله مراتب ادار
.همتراز آخرین پست مورد تصدى کارکنان مزبور باشد مجاز است

) 23(سازمانى بالتصدى براساس شرایط ماده تدر صورتى که پس.24ماده
براى ارجاع به کارکنان آماده به خدمت موجود نباشد، ارجاع پست در سطح 

رت ربط خواهد بود، در غیر این صـو تر موکول به رضایت کارکنان ذيپایین
.نامه با آنان رفتار خواهد شداین آیین) 26(برابر ماده 

العاده پرداخـت خواهـد   حقوق کارکنان آماده به خدمت بدون فوق.25ماده
شد لکن در هر مورد کمتر از میزان حداقل حقـوق تعیـین شـده در مـورد     

.بودکارکنان شاغل نخواهد
ر صـورتى کـه   حداکثر مدت آمادگى به خدمت یک سال است و د.26ماده

کارکنان تا پایان مهلت مذکور اشتغال مجدد نیابند در صورت داشتن شرایط 
اسـاس  بازنشستگى، بازنشسته و در غیر این صورت سوابق خدمتى آنان بـر 

.گرددنامه بازخرید مىضوابط این آیین
تواند در طول دوران آمادگى به خدمت بنـا بـه تقاضـاى    سازمان مى.تبصره

رتى که شرایط بازنشستگى را داشته باشند، بازنشسـته و در  کارکنان در صو



و آیین نامه هاي آن                                                                                   قانون تامین اجتماعی

.غیر این صورت بازخرید نماید
تواند به جز حکم مراجع ذیصالح کارکنـان ثابـت را از   سازمان نمى.27ماده

پست سازمانى آنان برکنار کند مگر آنکه بالفاصله به پست سازمانى دیگرى 
.منصوب نماید
نیروى انسانىارزشیابى و بهسازى:فصل چهارم

سازمان مکلف است حداقل یک بار در سـال عملکـرد و اسـتعداد    .28ماده
کارکنان را از نظر بازدهى، لیاقت و شایسـتگى براسـاس عملکـرد، تـالش و     

، تعهد و احسـاس مسـؤولیت و کـاردانى در جهـت     )شغلى ـ اخالقى (رفتار 
رتبط بـا  افزایش کارایى و توسعه دانش از طریق به کـارگیرى معیارهـاى مـ   

شغل، عینى، قابل سنجش با استفاده از منـابع ارزشـیابى متعـدد از طریـق     
هاى آموزشى، بهسازى و تشویق و ایجاد ارتباط بین نظام ارزشیابى در زمینه

انتصاب، ارتقاء، تغییر شغل و ادامه خـدمت در  (تعیین مسیر شغلى کارکنان 
ى که به تصویب هیئت کارهایوبا توجه به ضوابط و ساز) هاى مدیریتپست

.مدیره خواهد رسید، ارزیابى نماید
هاى فنى، تواند جهت باال بردن سطح تخصص و مهارتسازمان مى.29ماده
اى، مـدیریتى، معلومـات عمـومى کارکنـان و افـزایش کـارآیى آنـان        حرفه
هاى آموزشى و کارآموزى تنظیم و رأسـاً و یـا از طریـق مؤسسـات و     برنامه

:صالح به مورد اجرا گذاردذيمراکز آموزشى 
آموزش پودمانى) الف
هاى عمومىآموزش) ب
هاى بهبود مدیریتآموزش) ج

آموزش یا کارآموزى موضوع این مـاده مأموریـت آموزشـى تلقـى     ـ1تبصره 
. گرددمى

هـاى آموزشـى در خـارج از    اعزام کارکنان موقت جهت طى دورهـ2تبصره 
.کشور ممنوع است

مأموریت آموزشى کوتاه مدت در داخل و خارج از کشور بـا  اعطاى.30ماده
:پذیر استرعایت شرایط زیر امکان

.مرتبط بودن دوره آموزشى با وضعیت شغلى حسب نیاز سازمان) الف
.اخذ تعهد خدمت و تضمین الزم از کارکنان) ب

اعطاى مأموریت آموزشى خارج از کشور موکول به آن اسـت کـه   ـ1تبصره 
.ه آموزشى در داخل کشور امکان پذیر نباشدانجام دور

ضوابط پرداخت مأموریت آموزشى داخل و خارج از کشور توسـط  ـ2تبصره 
.تعیین خواهد شد) 13موضوع ماده (شورا 
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هاى مربـوط بـه   شامل دستورالعمل:نظامنامه آموزشى سازمان.31ماده
اجرایى و اهداف، نیازهاى آموزشى کارکنان، کمیت و کیفیت آموزش از باب

محتوایى در داخل و خارج از کشور، چگونگى اعطاى تسهیالت آموزشى بـا  
هـاى  هاى مورد نیاز مشاغل سازمان، نحوه اجـراى برنامـه  عنایت به آموزش

آموزشى و کارآموزى و سایر موارد مربوطه حسب ضوابطى که بـه تصـویب   
.باشدهیئت مدیره خواهد رسید، مى

1زشیابى مشاغل و نظام پرداختبندى و ارطبقه:فصل پنجم

مـدیریت و سـرمایه   معاون توسعه1/3/90مورخ 4459/200فصل پنجم به موجب نامه .1
مـتن مـواد   . باشدمی1/1/88جمهور اصالح شده است و اجراي آن از تاریخ انسانی رئیس

:عبارت است از1386آیین نامه استخدامی مصوب 
ـاى شـغلى، سـطوح و مراتـب     ها، رشتهبندى مشاغل شامل رستهطرح طبقه. 32ماده ه

.باشدمختلف شغلى مى
ـایف و     رشتهرسته شامل مجموعهـ1تبصره ـاظ وظ هاى شغلى اسـت کـه از لح

ـاص را  هاى نزدیک داشته و حرفـه ها، وابستگى و تجانس مشابهتمسؤولیت اى خ
.دهدتشکیل می

ـا و خصوصـیات کلـى    رشته شغلى شرح کلى از وظایف و مسؤولیتـ2تبصره  ه
هر رشته شغلى حاوى عنوان، شماره، . یابدکه در آن تخصیص مىاست هایى پست

ها، عوامـل اثرگـذار، شـرایط    ریخ تصویب، امتیاز شغل، نمونه وظایف و مسؤولیتتا
.باشدهاى قابل تخصیص در آن مىاحراز و پست

هاى مشاغل و رتبه شغلى براساس گسترش افقى وظایف و مسؤولیتـ3تبصره 
.گرددسنوات خدمت کارکنان تعیین مى

ـارت   ـ4تبصره  ـا شـرایط احـراز مه ـایف و    و تحصـیالت الز ه ـام وظ م بـراى انج
. باشدهاى مترتب با رشته شغلى مىمسؤولیت
عوامـل  «عوامل اصلى ارزشیابى مشاغل سازمان عبارتست از مجمـوع  ـ5تبصره 
.بندى و ارزشیابى مشاغل سازمانبرابر طرح طبقه» عوامل شغلى«و » افرادى

ـایت  ـ6تبصره  دن بخـش بـو  کارکنان سازمان در طول خدمت و در صـورت رض
تواننـد بـه   خدمات آنان و ارزشیابى عملکرد در صـورت واجـد شـرایط بـودن مـى     

.هاى شغلى باالتر ارتقاء یابندرتبه
ـاز   ـ7تبصره  در صورت تغییر شغل هر یک از کارکنان طبق ضوابط مربـوط امتی

.شود لکن رتبه کارکنان مزبور تغییر نخواهد یافتشغل جدید تخصیص داده مى
ـان بـه تصـویب     رالعمل اجرایى طرح طبقهدستوـ8تبصره  ـاغل کارکن بندى مش

.هیئت مدیره خواهد رسید
کارکنان عبارتست از حاصـل ضـرب مجمـوع    يمزایاو مبناى پرداخت حقوق . 33ماده

هاى مـذکور  امتیازات حاصل از عوامل ارزشیابى شغل و شاغل، رتبه و سایر ویژگى
ط و مقررات مربـوط بـه ارزشـیابى    در مواد آتى در ضریب ریالى در چارچوب ضواب

.صورت ماهیانه قابل پرداخت استمشاغل که به
ـال     ضریب ریالى حقوق کارکنان مطابق سیاستـ1تبصره  ـازمان هـر س ـاى س ه

ـان دولـت، توسـط شـورا       متناسب با افزایش هزینه زندگى و ضریب حقـوق کارکن
.باشدمى) 500(نامه ضریب مزبور در سال اول اجراى این آیین. گرددتعیین مى

ـایف و    ـ2تبصره  عوامل اصلى خصوصیات شغلى نظیر اهمیـت و پیچیـدگى وظ
ـاز  % 57اًهاى شغلى، خطرات ناشى از شغل که مجموعها، ویژگىمسؤولیت از امتی
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ـاص   9000کل عوامل ارزشیابى شغل و شاغل معادل حداکثر  امتیاز بـه آن اختص
.باشدمى2000ل مزبور یافته است، که حداقل امتیاز مکتسبه از عوام

ـاى آموزشـى،   کلیه شاغلین براساس عواملى نظیر تحصـیالت، دوره ـ3تبصره  ه
امتیاز کـل عوامـل ارزشـیابى    % 43شوند که مجموعآ سنوات خدمت ارزشیابى مى

امتیاز به آن اختصاص یافته است، که حداقل 6750شغل و شاغل معادل حداکثر 
.باشدمى1500امتیاز مکتسبه از عوامل مزبور 

3و تبصـره  2مبالغ پرداختى ناشى از امتیازات متعلقه حسب تبصـره  ـ4تبصره 
حقوق و 42، ماده 41، ماده 38، ماده 34ماده 2و 1، و تبصره 34، ماده 33ماده 

.گردندتلقى مى) حقوق ثابت(مزایاى مستمر 
ل حقوق و برابر حداق7حداکثر سقف حقوق و مزایاى مستمر نباید از ـ5تبصره 

.مزایاى مستمر تجاوز کند
ـام جمهـورى اسـالمى        . 34ماده ـان نظ ـار در حفـظ کی عوامل اثرگذار نظیر تـالش و ایث

، )ایثارگرى و حضور در مناطق جنگى به هنگام خدمت در سازمان در زمان جنگ(
ـار در   دریافت نشان لیاقت، احراز مقام نمونه و دریافت احکام تقدیر، خالقیت و ابتک

حق منزلت شغلى و اندیشـمندى بـراى   ، شرایط و وضعیت سازمان و کشوربهبود 
ـابه     ـاز مربوطـه، مش شاغل که صرفاً در صورت دارا بودن شاغل از عوامل مزبور امتی

.گرددبخش عمومى در حقوق وى لحاظ مى
ـا     ـ1تبصره  ـابه ب ـازمان مش ـارگران س معادل ریالى کلیه امتیازات اعطا شده به ایث

اى کـه بـه تصـویب    نامهدر بخش عمومى براساس مقررات و آیینکارکنان ایثارگر
مشـروط بـر   . العاده پرداخت خواهد شـد صورت فوقهیئت مدیره خواهد رسید به

.نامه امتیازى مشابه اعطا نشده باشداینکه براساس مقررات این آیین
ـاطق جنـگ زده    ـ2تبصره  به کارکنان و بازنشستگانى که در زمان جنـگ در من

ـادل  ل خدمت ادارى بودهمشغو اند مطابق بخش عمومى امتیاز مربوطه لحاظ و مع
.ریالى منظور خواهد شد

معرفى و تعریف کلى عوامل ارزشیابى، تعیین نسبت ارزشـى اجـزاء کلیـه عوامـل     .35ماده
نسبت به عوامل اصلى فردى و شغلى، تعیین و تخصیص امتیاز به عوامل اصلى و فرعى 

بنـدى و  صیص امتیاز به آنها و سایر عوامل اصلى در طرح طبقـه و تعیین درجات و تخ
.گرددارزشیابى مشاغل که به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید، لحاظ مى

ـالى     5رتبه بندى مشاغل سازمان در . 36ماده دسته پایه، مقـدماتى، ارشـد، خبـره و ع
ـاغل  ارتقاى رتبه براساس ارزشیابى کمى و کیفى عمل. گرددبندى مىطبقه کرد ش

.باشددر شغل مورد تصدى مى
ـام وظیفـه مـى    . 37ماده ـار انج نماینـد  به کارکنانى که در شرایط غیرمتعارف محیط ک

ـار قابـل پرداخـت مـى    فوق باشـد، حـداکثر میـزان    العاده سختى شرایط محیط ک
ـاوز  فوق العاده مذکور از پنجاه درصد امتیاز عوامل شغل در ضریب ریالى مربوط تج

.ردنخواهد ک
پـذیرى و تـأثیر فعالیـت در    العاده ویژه با توجه به عواملى از قبیل ریسـک فوق. 38ماده

مجمـوع  % 50افزایش منابع درآمدى سازمان و کاهش مصارف به میزان حـداکثر  
.هاى مستمر قابل پرداخت استالعادهامتیازات عوامل حقوق ثابت و فوق

نگهدارى نیروهاى متخصص براى مشاغل و تواند به منظور جذب و سازمان مى. 39ماده
ـا     1050العاده انگیزش خدمت تا یا مناطق خاص فوق ـاردانى، ت ـا سـطح ک امتیاز ت

.امتیاز پرداخت نماید3000امتیاز تا سطح کارشناسى و باالتر تا 2250
تواند به منظور جبران خدمت متصدیان مشاغل مدیریت و سرپرستى در سازمان مى. 40ماده
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ریـزى، سـازماندهى،   با وظایف و مسؤولیت مدیران و سرپرستان که شامل برنامهارتباط
کنترل و نظارت، هدایت، آموزش و جلب مشارکت کارکنان و نیز ارزشیابى عملکرد افراد 

العاده مـذکور  پرداخت نماید، حداقل فوق» العاده جذب مدیریتفوق«تحت سرپرستى 
.باشدىامتیاز م7500امتیاز و حداکثر آن 750

ـابقه    نامه تطبیق داده مىکارکنانى که حقوق آنان با این آیین. 41ماده ـال س شود هـر س
ـاز مربوطـه برخـوردار       خدمت آنان جزء سنوات قابل قبول منظـور شـده و از امتی

ـاه     ـال بـه تناسـب م ـارکرد مـالك    خواهند گردید، خدمت کمتر از یک س ـاى ک ه
.محاسبه خواهد بود

کارکنان در ساعات غیرادارى و براى انجـام وظـایف محولـه حسـب     در صورتى که. 42ماده
کـارى براسـاس سـاز و کـار     العـاده اضـافه  دستور مقام مافوق انجام وظیفه نمایند فوق

.بینى شده براى کارکنان دولت در ازاى هر ساعت کار اضافى دریافت خواهند نمودپیش
.ت مدیره خواهد رسیددستورالعمل پرداخت اضافه کارى به تصویب هیئ.تبصره

ـا بخـش عمـومى      ها و کمک هزینـه العادهتواند فوقسازمان مى. 43ماده ـابه ب ـایى مش ه
هایى که به تصـویب هیئـت مـدیره خواهـد رسـید      براساس ضوابط و دستورالعمل

:پرداخت نماید
ـان از  :العاده محل خدمتفوق)الف به کارکنانى که محل جغرافیایى خدمت آن

.یابداستخدام به شهرستان دیگر تغییر مىشهرستان محل 
به کارکنانى که در نقاط :العاده بدى آب و هوا و مناطق توسعه نیافتهفوق)ب

.نمایندبد آب و هوا و توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته خدمت مى
صورت مـأمور  کارکنانى که به خارج از کشور بهبه:العاده خارج از کشورفوق)پ

.گردندعزام مىسازمانى ا
صورت نـوبتى  به کارکنانى که به:العاده نوبت کارى، شیفت و کشیکفوق)ت

.و یا شیفتى و یا کشیک اشتغال دارند
به کارکنانى که به خارج از محل خدمت بـه طـور موقـت    :العاده روزانهفوق)ث

.شونداعزام مى
محل جغرافیایى آنان به کارکنانى که بنا به انتقال:هزینه سفر و نقل و مکان)ج

.یابداز شهرستانى به شهرستان دیگر تغییر مى
از محل صرفه جـویى  % 25تواند حداکثر تا سازمان مى:ورىالعاده بهرهفوق)چ

بودجه ساالنه خود به برخى از کارکنان خود براساس ضـوابط مصـوب هیئـت    
.ورى پرداخت نمایدالعاده بهرهمدیره فوق

از % 70از حقوق ثابت را به % 25تواند حداکثر، سازمان مى:ىالعاده کارایفوق)ح
بخشـى و  کارکنان براساس عواملى نظیر رضایت ارباب رجوع، رشد و ارتقاى اثر

العاده کارایى کـه ضـوابط   عنوان فوقسرعت در انجام کار و ارزشیابى عملکرد به
.شود، پرداخت نمایدآن توسط هیئت مدیره تعیین مى

به کارکنانى که در داخل محدوده شهرى بدون استفاده :اب و ذهابهزینه ای)خ
.گردنداز وسیله نقلیه سازمان به مأموریت اعزام مى

منـدى و  العاده عائلهکارکنان مشمول فوق:مندى و اوالدکمک هزینه عائله)د
.گردداوالد، مشابه با بخش عمومى پرداخت مى

منـدى از فکـر و   نگیزه و افزایش کارایى و بهرهتواند به منظور ایجاد اسازمان مى)ذ
ـارکت       ـار مناسـب بـراى جلـب مش اندیشه و خالقیت کارکنان ذیربط ساز و ک

گیرى حسب ضوابطى کـه بـه تصـویب    کارکنان اثرگذارى آنان در نظام تصمیم
.بینى و پرداخت نمایدرسد پاداش پیشهیئت مدیره می
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هاي شغلی، سطوح و ها، رشتهبندي مشاغل شامل رستهطرح طبقه. 32ماده
.باشدمراتب مختلف شغلی می

هاي شغلی است که از لحاظ وظایف و رسته شامل مجموعه رشتهـ 1تبصره 
اي هـاي نزدیـک داشـته و حرفـه    ها، وابستگی و تجانس مشایعتمسئولیت

.دهدیخاص را تشکیل م
ها و خصوصیات کلی رشته شغلی شرح کلی از وظایف و مسئولیتـ 2تبصره 
هـر رشـته شـغلی حـاوي عنـوان،      . یابدهایی که در آن تخصیص میپست

هـا، عوامـل   شماره، تاریخ تصویب، امتیاز شغل، نمونـه وظـایف و مسـئولیت   
.باشدهاي قابل تخصیص در آن میاثرگذار، شرایط احراز و پست

هاي مشـاغل و  رتبه شغلی بر اساس گسترش وظایف و مسئولیتـ 3تبصره 
.گرددتجربه کارکنان تعیین می/ سنوات خدمت

ها و تحصـیالت الزم بـراي انجـام وظـایف و     شرایط احراز مهارتـ 4تبصره 
.باشدهاي مترتب یا رشته شغلی میمسئولیت

وع عوامل اصلی ارزشیابی مشاغل صندوق عبـارت اسـت از مجمـ   ـ 5تبصره 
بندي و ارزشیابی مشاغل برابر طرح طبقه» عوامل شغلی«و » عوامل شاغل«

.صندوق
کارکنان صندوق در طول خـدمت و در صـورت رضـایت بخـش     ـ 6تبصره 

توانند بـه  خدمات آنان و ارزشیابی عملکرد در صورت واجد شرایط بودن می
.هاي شغلی باالتر ارتقاء یابندرتبه

ل هر یک از کارکنان طبـق ضـوابط مربـوط    در صورت تغییر شغـ 7تبصره 
شود لکن رتبه کارکنـان مزبـور تغییـر    امتیاز شغل جدید تخصیص داده می

.خواه یافت
بندي مشاغل کارکنان قوانین و مقررات مربوط کلیات طرح طبقهـ 8تبصره 

به پس از تصویب هیأت مدیره به تأیید معاونت توسعه و مدیریت و سـرمایه  
.ر خواهد رسیدانسانی رئیس جمهو

مبناي پرداخت حقوق و مزایا کارکنان عبارتست از حاصل ضـرب  .33ماده
مجموع امتیازات حاصل از عوامل ارزشیابی شـغل و شـاغل و سـایر مـوارد     

ـا لیاقـت و      تواند کارکنانى را کسازمان مى. 44ماده ـام دهنـد و ی ه خدمات برجسـته انج
معادل یک تا حـداکثر دو  . هاى خود ابراز نمایندشایستگى قابل توجهى در فعالیت

.عنوان پاداش پرداخت نمایدهاى مستمر در طول سال بهالعادهماه حقوق فوق
.ى این ماده به تصویب هیئت مدیره خواهد رسیدیضوابط اجرا.تبصره

ـانون حفاظـت در برابـر اشـعه مصـوب      ساز. 45ماده مان مکلف است با رعایت ضوابط ق
مجلس شوراى اسالمى و اصالحات بعدى در رابطه با کارکنان ذیربط 20/1/1368

.اقدام نماید
.میزان عیدى پایان سال معادل بخش عمومى خواهد بود. 46ماده
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مذکور در موارد آتی در ضریب ریالی در چارچوب ضوابط و مقررات مربـوط  
.خواهد بودبه ارزشیابی مشاغل که به صورت ماهیانه قابل پرداخت است، 

ضریب ریـالی حقـوق کارکنـان صـندوق معـادل ضـریب حقـوق        ـ 1تبصره 
.گرددکارمندان دولت، توسط هیأت امنا تعیین می

عوامل اصلی خصوصیات شغلی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظـایف و  ـ 2تبصره 
امتیاز به 9000تخصصی بوده که حداکثر هاي شغلی، سطح ها، ویژگیمسئولیت

.باشدمی1500بد و حداقل امتیاز مکتسبه از عوامل مزبور یاآن اختصاص می
هـاي  کلیه شـاغلین بـر اسـاس عـواملی نظیـر تحصـیالت، دوره      ـ 3تبصره 

6750شـوند کـه حـداکثر    تجربه ارزرشیابی مـی / آموزشی، سنوات خدمت
یابد و حـداقل امتیـاز مکتسـبه از عوامـل مزبـور      امتیاز به آن اختصاص می

. باشدمی1500
شـغل و  (32مـاده  3و 2مبالغ پرداختی ناشی از امتیازات تبصره ـ 4ه تبصر
.گرددحقوق ثابت تلقی می) العاده مدیریتفوق(39، ماده )شاغل

در زمره ) سختی کار(26مبالغ پرداختی ناشی از امتیازات موضوع ماده ـ
.گردندهاي مستمر تلقی میالعادهفوق

برابـر  7هـاي مسـتمر نبایـد از    لعـاده احداکثر سقف حقوق و فوقـ 5تبصره 
.حداقل حقوق و مزایاي مستمر تجاوز کند

هاي ایثارگري متناسب با درصد جانبازي و مدت خدمت العادهفوق.34ماده
داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت و همچنین براي دارندگان نشـان دولتـی   

بـا  حداکثر امتیاز مقرر براي مشمولین قـانون مـدیریت خـدمات کشـوري    
.تصویب هیأت مدیره تخصیص داده خواهد شد

زده در منـاطق جنـگ  به کارکنان و بازنشستگانی که در زمان جنگ. تبصره
اند مطـابق کارکنـان مشـمول قـانون خـدمات      مشمول خدمات اداري بوده

.کشوري امتیاز مربوطه لحاظ و معادل ریالی منظور خواهد شد
شیابی، تعیین نسبت ارزشی اجـزاء  معرفی و تعریف کلی عوامل ارز.35ماده

کلیه عوامل اصلی و شاغل، تعیین و تخصیص امتیاز به عوامل اصلی و فرعی 
و تعیین درجات و تخصیص امتیاز به آنها و سـایر عوامـل اصـلی در طـرح     

بندي و ارزشیابی با پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب هیأت امنا و تأیید طبقه
.انسانی رئیس جمهور خواهدرسیدمعاونت توسعه مدیریت و سرمایه

مقدماتی، پایه، ارشد، (صورت افقی دسته به5بندي مشاغل صندوق در رتبه
ارتقـاي  . گرددبندي میدسته به صورت عمودي طبقه9و در ) غیره و عالی

رتبه براساس ارزشیابی کمی و کیفی عملکرد شلغل در شغل مورد تصدي و 
ابطه نحوه ارتقاء رتبه کارکنان صندوق با باشد، ضمتناسب با تجربه مفید می

.پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب هیأت امنا خواهدرسید
به کارکنانی که در شرایط غیرمتعارف محـیط کـار انجـام وظیفـه     .36ماده
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العاده سختی شرایط محیط کار حداکثر تا سقف مقـرر بـراي   مینمایند فوق
هیـأت مـدیره قابـل    مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوري با تصـویب 

.پرداخت بود
پـذیري و تـأثیر   العاده ویژه با توجه به عواملی از قبیل ریسـک فوق.37ماده

فعالیت در افزایش منابع درآمدي صندوق و کاهش مصارف، انجام فعالیت و 
وظایف تخصصی و حساسیت کار با پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب هیـأت  

% 50از مشـاغل حـداکثر تـا میـزان     % 50مدیره و تصویب هیأت امنا براي 
.العادهاي مستمر قابل پرداخت استامتیاز حقوق و فوق

تواند به منظور جذب و نگهداري نیروهاي متخصص براي صندوق می.38ماده
هـا  ها، پیچیدگی وظایف و مسئولیتمشاغل متناسب با سطح تخصص، مهارت

2250کـاردانی، تـا   امتیاز تا سـطح 105تا ) انگیزش خدمت(العاده شغل فوق
امتیاز پرداخت نماید، ضابطه مربوطه 3000امتیاز تا سطح کارشناسی و باالتر تا 

.با پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب هیأت امنا خواهد رسید
مندي تواند به منظور ایجاد انگیزه و افزایش کارایی و بهرهصندوق می.تبصره

سازوکار مناسب جلب مشـارکت  از فکر و اندیشه و خالقیت کارکنان ذیربط 
20گیري در چارچوب ضـوابط موضـوع مـاده    کارکنان آنن در نظام تصمیم

.بینی و پرداخت نمایدقانون مدیریت خدمات کشوري پاداش پیش
تواند به نظور جبران خدمت متصدیان مشاغل مدیریت صندوق می.39ماده

رستان که شامل و سرپرستی در ارتباط با وظایف و مسئولیت مدیران و سرپ
ریزي، سازماندهی، کنترل و نظارت، هدایت، آموزش و جلب مشارکت برنامه

العـاده جـذب   فـوق «کارکنان و نیز ارزشیابی عملکرد افراد تحت سرپرستی 
ـاز مـی  750العاده مـذکور  حداقل فوق. ، پرداخت نماید»مدیریت باشـد و  امتی

پیشنهاد هیأت مدیره بـه  ضابطه مربوطه با(باشد امتیاز می7500حداکثر آن 
.)تصویب هیأت امنا خواهدرسید

کلیه کارمندان موظفند در ساعات تعیین شـده بـه انجـام وظـایف     .40ماده
مربوط بپردازند و در صورتی که در مواقع ضـروري خـارج از وقـت اداري و    
مقرر و یا ایام تعطیل به خدمات آنان نیاز باشد براساس اعالم نیـاز صـندوق   

باشـند کـه بـه آن    ضور در محل کار وانجام وظایف محولـه مـی  مکلف به ح
الزحمه یا اضافه کاري در چارچوب قوانین و مقررات که میزان آن به تصویب حق

.هیأت امنا خواهدرسید پرداخت خواهد شد
- هاي مواد قبلی این فصل فـوق تواند عالوه بر پرداختیصندوق می.41ماده
بشرح ذیل در چارچوب قـوانین و مقـررات و   هایی را ها و کمک هزینهالعاده

هایی که به تصویب هیأت امنـا خواهدرسـید   براساس ضوابط و دستورالعمل
.پرداخت نماید
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شـیفت و  (هزینه سفر، مأموریت روزانه داخل و خارج از کشور، نوبت کاري
العاده ، جابجایی محل خدمت کارکنان، کسر صندوق و تضمین،فوق)کشیک

الترجمـه،  التـدریس و حـق  التحقیـق و حـق  کشـور، حـق  اشتغال خـارج از  
العاده مناطق مندي و اوالد، کمک هزینه ایاب و ذهاب، فوقالتألیف، عایلهحق

.هاي رفاهیکمتر توسعه یافته و بدي آب و هوا و سایر کمک
وري؛ به منظور ارتقاي سطح کرایی صندوق و ایجاد العاده بهرهفوق.42ماده

وري متناسب بـا مـازاد وصـولی،    العاده بهرکارکنان، فوقانگیزه و تحرك در 
وري جویی و با لحاظ عملکـرد و بهـره  میزان و کیفیت ارائه خدمات و صرفه

اي با پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب هیأت امنـا  کارکنان و براساس ضابطه
.خواهی رسید، پرداخت نماید

رکنـان صـندوق براسـاس    از کا% 70حداکثر بـه  : العاده کاراییفوق.43ماده
عواملی نظیر نمرات ارزشیابی، رضایت ارباب رجوع، رشد و ارتقاء اثربخشی و 

براي (سرعت انجام کار متناسب با رتبه احرازي حسب ارزیابی عملکرد واحد 
20حـداکثر تـا   %) 30، متوسـط  %50خـوب  کارکنان،% 70واحد عالی به 

، هر سه ماه یکبار )موردحسب(هاي مستمر العادهدرصد حقوق ثابت و فوق
اي که به پیشـنهاد هیـأت مـدیره بـه تصـویب هیـأت امنـا        براساس ضابطه

.باشدخواهدرسید، قابل پرداخت می
- نامه فوقاین آیین43،42،38،37هاي مربوط به العادهپرداخت فوق. تبصره
3که بـه صـورت   به تناسب درآن) وري و کارآییهاي ویژه، شغل، بهرهالعاده
شود بنا به پیشنهاد هیأت مدیره بـه تصـویب هیـاأت امنـا     ارزیابی میماهه

.رسیدخواهد
تواند به کارکنانی که خدمات برجسته انجام دهند و یـا  صندوق می.44ماده

هاي خود ابراز نمایند معادل یک لیاقت و شایستگی قابل توجهی در فعالیت
وان پاداش پرداخـت  هاي مستمر در طول سال به عنالعادهماه حقوق و فوق

درصـد از  10توانـد بـراي   در صورت افزایش درآمـدها صـندوق مـی   . نماید
هـاي مسـتمر بـه عنـوان پـاداش      العـاده ماه حقوق و فوق2کارکنان معادل 

.پرداخت نماید
. ضوابط اجراي این ماده به تصویب هیأت مدیره خواهدرسید. تبصره

ق قانون مـدیریت خـدمات   میزان عیدي پایان سال کارکنان صندو.45ماده
.کشوري خواهد بود

در صورت کاهش حقوق و مزایاي کارکنان صندوق ناشی از اجراي .46ماده
این فصل با پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب هیأت امنا تفاوت مزبور به نحـو  

.مقتضی جبران و پرداخت خواهد شد
.بودخواهد1388/ 1/1تاریخ اجراي این اصالحیه از تاریخ . 1تبصره 
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.گرددکلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل لغو می. 2تبصره 
کارکنانتکالیف عمومى:فصل ششم

کارکنان موظف به اجراى وظایف و تکالیف محوله به نحو احسن در .47ماده
ساعات مقرر ادارى و در محل خدمت تعیین شده از سوى سـازمان بـوده و   

مـدارك ادارى و امـور محرمانـه و اسـرار سـازمان      مکلفند در حفظ اسناد و
.کوشا باشند

ترتیب و تنظـیم  . باشدساعت در هفته مى44ساعات کار کارکنان ـ1تبصره 
ســاعت کــار در طــول هفتــه و نحــوه حضــور و غیــاب کارکنــان براســاس 

.دستورالعملى است که به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید
ـار ادارى در   کارکنان موظفند در صوـ2تبصره  ـاعات ک رت نیاز سازمان در خارج از س

.محل خدمت حضور یافته و انجام وظیفه نمایند
کارکنان سازمان مکلف هسـتند در چـارچوب قـوانین، مقـررات و     .48ماده

هاى صادره دستورات مقام مافوق را در امور مربوط به وظـایف  دستورالعمل
یـک از کارکنـان دسـتورات    در صورتى که هر . محوله اطاعت و اجرا نمایند

اى یـا مصـالح سـازمان    صادره را خالف قوانین و مقررات یـا مـوازین حرفـه   
با ذکر دلیل بـه مقـام صـادر کننـده     تشخیص دهند موظفند مراتب را کتباً

صورت و بهاًمجددرا دستور گزارش نمایند، هرگاه مقام مافوق اجراى دستور 
باشـند و مسـؤولیت   م دستور مىکتبى خواستار شد، کارکنان مکلف به انجا

.دهنده خواهد بودناشى از اجراى امر متوجه مقام دستور
هاى دولتى، مؤسسات و نهادهاى اشتغال کارکنان سازمان در دستگاه.49ماده

.استنامه مجازاین آیین12و 11ي در اجراي مادهعمومى غیردولتى 
هاى مندرج در این ماده گاهوقت کارکنان دستوقت و پارهاشتغال تمام.تبصره

.در سازمان مجاز است
توانند کتباً با دو مـاه اعـالم قبلـى از    هر یک از کارکنان سازمان مى.50ماده

خدمت استعفاء نمایند لکن تقاضـاى اسـتعفاى آنـان در هـیچ مـورد رافـع       
استعفاء از تـاریخى  . هاى محوله نخواهد بودتعهدات آنان در قبال مسؤولیت

. یابد که سازمان بـه موجـب حکـم رسـمى بـا آن موافقـت کنـد       تحقق مى
اند موظفند در مدت مقـرر در ایـن   کارکنانى که تقاضاى استعفاء ارائه نموده

د و در پایان این مدت استعفاى آنان قبول نماده در محل خدمت حاضر شو
.گرددشده تلقى مى

ه در انجـام  در مواردى که استعفاى هر یک از کارکنان موجب وقفـ1تبصره 
شـود، زمـان موافقـت بـا اسـتعفاء      وظایف مربوط به شغل مورد تصدى مـى 

تواند حداکثر شش ماه پس از تقاضاى کارکنان باشد که در این صـورت  مى
.باید در فاصله دو ماه موضوع این ماده کتباً به کارکنان ابالغ گردد
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ر قبـال  استعفاى کارکنان در هیچ موردى رافـع تعهـدات آنـان د   ـ2تبصره 
.هاى زمان اشتغال نخواهد بودمسؤولیت

کارکنانى که تعهد خدمت به سازمان دارند قبل از پایان دوره تعهد ـ3تبصره 
توانند استعفاء دهند مگر آنکه هزینـه تعهـدات مربـوط را بـه سـازمان      نمى

.پرداخت نموده و تسویه حساب نمایند
قـانون رسـیدگى بـه    رسیدگى به تخلفات کارکنان سـازمان طبـق   .51ماده

مجلس شـوراى اسـالمى و اصـالحات و    1372تخلفات ادارى مصوب سال 
.الحاقات بعدى آن خواهد بود

به کارکنان مستعفى به ازاء هر سال خدمت قابل قبول از لحاظ این .52ماده
هاى مستمر و همچنـین  العادهفوقو نامه معادل یک ماه آخرین حقوق آیین

هاى استحقاقى استفاده نشده پرداخـت  ى ایام مرخصىهاالعادهحقوق و فوق
. خواهد شد

تواند نسبت به بکـارگیرى بازنشسـتگان متخصـص بـا     سازمان مى.53ماده
اى غیرمستمر، مدرك تحصیلى کارشناسى و باالتر در موارد خدمات مشاوره

هاى حقوقى با مجموع ساعات اشتغال حداکثر تا یک سوم تدریس و مشاوره
.رى کارکنان موظف اقدام نمایدساعت ادا

حقوق استخدامى کارکنان:فصل هفتم
کارکنان سازمان در هر حال حـق اسـتفاده از سـى روز مرخصـى     .54ماده

استحقاقى به نسبت مدت خدمت را بدون احتساب ایام تعطیل بـا دریافـت   
نحوه استفاده یـا ذخیـره آن   . هاى مربوط خواهند داشتالعادهحقوق و فوق

.باشدقررات این فصل مىتابع م
صورت روزانه یا ساعتى یا تقاضاى استفاده از مرخصى استحقاقى بهـ1تبصره 

کتبى هر یک از کارکنان و موافقت مدیر یا سرپرست بالفصل قبل از شروع 
در هر حال استفاده از مرخصـى موکـول بـه دارا    . پذیر استمرخصى امکان

.دباشبودن مرخصى استحقاقى ذخیره شده مى
(کارکنان موظفند حداقلـ2تبصره 

2
از مرخصى اسـتحقاقى خـود را در   ) 1

(توانند همان سال استفاده نمایند و چنانچه بخواهند مى
2
از آن را بـراى  ) 1

. هاى آینده ذخیره نمایندسال
ارکنان هر پنج سال تواند براساس تقاضاى هر یک از کسازمان مىـ3تبصره 

هاى العادهیک بار مرخصى ذخیره شده آنان را براساس آخرین حقوق و فوق
.دریافتى مستمر مندرج در حکم کارگزینى پرداخت نماید

تواننـد از  حداکثر مدتى که کارکنـان در یـک سـال تقـویمى مـى     .55ماده
د نـ هاى قبل اسـتفاده نمای مرخصى همان سال و مرخصى ذخیره شده سال

.جمعاً از سه ماه تجاوز نخواهد کرد



و آیین نامه هاي آن                                                                                   قانون تامین اجتماعی

هاى ذخیره شده کارکنانى که بازنشسته، از کارافتاده وجوه مرخصى.56ماده
شوند یا رابطه استخدامى آنان به هر دلیل با سـازمان قطـع   کلى یا فوت مى

هاى مستمر منـدرج در حکـم   العادهگردد بر مبناى آخرین حقوق و فوقمى
. شدکارگزینى پرداخت خواهد 

هایى که مانع از انجـام  کارکنان سازمان در صورت ابتالء به بیمارى.57ماده
خدمت آنان باشد به گواهى پزشک معالج و تأیید پزشـک معتمـد سـازمان    

ى بیش هایدر مورد مرخص. توانند از مرخصى استعالجى استفاده نمایندمى
.امى استهاى مزبور توسط کمیسیون پزشکى الزروز، تأیید گواهى5از 

در صورتى که کارکنان در حال اسـتفاده از مرخصـى اسـتحقاقى،    ـ1تبصره 
بیمار شوند طبق مقررات ناظر بر مرخصى استعالجى با آنان رفتـار خواهـد   

.گرددشد و در این صورت مرخصى استحقاقى استفاده نشده وى لغو مى
سـال  مـاه در هـر   4حداکثر مدت استفاده از مرخصى استعالجى ـ2تبصره 

هـاى مسـتمر   العـاده خدمتى خواهد بود که در این مدت تمام حقوق و فوق
. شودمندرج در آخرین حکم کارگزینى به کارکنان مزبور پرداخت مى

العالج، بیمارى به سبب در صورت ابتالء کارکنان به بیمارى صعبـ3تبصره 
ز حـد  انجام وظیفه یا حادثه ناشى از کار که به مرخصى استعالجى بـیش ا 

این ماده نیاز باشد برابر دسـتورالعملى کـه بـه تصـویب     ) 2(مقرر در تبصره 
. هیئت مدیره خواهد رسید، با وى رفتار خواهد شد

قانون تـرویج تغذیـه بـا شـیرمادر و حمایـت از مـادران در دوران       .58ماده
و اصالحات بعدى آن و مقـررات مربـوط بـه    22/6/1374شیردهى مصوب 

نامه ستخدمین رسمى دولت در مورد مشمولین این آیینمعذوریت زایمان م
. باشدالزم االجراء مى

به ایام مرخصى استعالجى و معذوریت زایمان مرخصى استحقاقى .59ماده
.گیردتعلق مى

سال از مرخصى ) 3(توانند با موافقت سازمان حداکثر از کارکنان مى.60ماده
رخصى استحقاقى ذخیـره  بدون حقوق در طول خدمت، به شرط نداشتن م

براى انجام تحصیالت عالى در رشته مورد نیاز سازمان . شده استفاده نمایند
.سال دیگر قابل اعطاء است) 2(عالوه بر آن تا 

اعطاى مرخصى بدون حقوق به کارکنان ثابت زن که همسر آنان بـه  .تبصره
و شود براسـاس مقـررات عمـومى دولـت     مأموریت خارج از کشور اعزام مى

. باشدموافقت سازمان بالمانع مى
حفظ پست سازمانى کارکنان در ایام مرخصى بدون حقوق الزامـى  .61ماده

نیست و در صورتى که پس از پایـان دوره مرخصـى بـدون حقـوق پسـت      
سازمانى مناسب جهت ارجاع به کارکنان مزبـور موجـود نباشـد، آمـاده بـه      



٢٣٤

و آیین نامه هاي آنمین اجتماعیأقانون ت

.خدمت خواهند گردید
بانوان برابر مقررات عمومى دولـت و بـا موافقـت    وقتخدمت نیمه.62ماده

. باشدسازمان بالمانع مى
هاى محوله در برابـر  کارکنان سازمان در انجام وظایف و مسؤولیت.63ماده

باشند و سازمان مکلف اسـت بـه   شاکى یا شاکیان مورد حمایت قضایى مى
ارشناسـان  تقاضاى این قبیل کارکنان، براى دفـاع از آنـان بـا اسـتفاده از ک    
.حقوقى خود یا وکالى دادگسترى حمایت قضایى به عمل آورد

بازنشستگى:فصل هشتم
با کارکنان از لحاظ بازنشستگى، از کارافتادگى کلى و فـوت طبـق   .64ماده

.مقررات قانون تأمین اجتماعى رفتار خواهد شد
سقف مقرر هاي مستمر کارمندان صندوق با رعایت العادهحقوق ثابت و فوق.65ماده

ـأمین       44ماده 5در تبصره  ـانون ت مشمول کسـرحق بیمـه درصـدهاي مقـرر در ق
1.باشداجتماعی می

به کارکنانى که به سبب انجام وظیفه یا ناشـى از کـار، فـوت یـا از     .66ماده
شوند حسب ضوابطى که به تصویب هیئت مدیره خواهـد  کارافتاده کلى مى

.گرددرسید مستمرى پرداخت مى
شـوند  به مستخدمینى که بازنشسته، از کارافتاده کلى یا فوت مـى .67ماده

هاى استحقاقى استفاده نشده، به ازاء هر سال سابقه عالوه بر وجوه مرخصی
هـاى مشـمول کسـر    العادهماه آخرین حقوق و فوقخدمت آنان معادل یک

. عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت خواهد شدحق بیمه به
ان شهید، جانباز از کارافتاده کلـى، آزاده جانبـاز از کارافتـاده    کارکن.68ماده

کلى و مفقوداالثر و خانواده آنان تابع مقررات مربوط به مستخدمین ایثـارگر  
.باشنددولت مى

به منظور رعایت عدالت استخدامى و حفظ تناسب حقوق کارکنان .69ماده
هاى مستمر کارکنـان  العادهشاغل و بازنشسته، هر نوع افزایش حقوق و فوق

شاغل، به کارکنان بازنشسته، از کارافتاده کلى و بازماندگان کارکنان متـوفى  
ها طبق ضوابطى کـه بـه تصـویب هیئـت     با لحاظ افزایش ساالنه مستمري

حکم این ماده درباره کارکنانى که قبل از . گرددرسد، پرداخت مىمدیره می
بازنشسته، از کارافتـاده کلـى یـا فـوت     نامه االجرا شدن این آیینتاریخ الزم

. باشدنامه نیز الزم االجرا مىاند ضمن تطبیق وضعیت آنان با این آیینشده

ـاون توسـعه مـدیریت و    1/3/90مـورخ  4459/200به موجب نامـه  .1 ـانی   مع سـرمایه انس
ـاده قـدیم    . باشدمی1/1/88جمهور اصالح شده است و اجراي آن از تاریخ رئیس مـتن م

ـازمان مشـمول کسـر    العادهکلیه حقوق و فوق. 65ماده «: عبارت است از هاى کارکنان س
».باشددرصدهاى مقرر در قانون تأمین اجتماعى مىطبق حق بیمه 
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سنوات خدمت کارکنان ثابت مشروط به این که به شرایط عمومى .70ماده
:بازنشستگى نرسیده باشند، به شرح زیر قابل خرید است

وابق خدمت خود را داشـته باشـند   به کارکنانى که تقاضاى بازخرید س)الف
براساس مقررات عمومى ناظر بر کارکنان دولت وجوه بازخریـدى پرداخـت   

. خواهد شد
ها در چارچوب اصالح تواند کارکنانى را که به دلیل واحد و پستسازمان مى)ب

اند، بازخرید تشکیالت مصوب و عدم وجود پست بالتصدى آماده به خدمت شده
هر سال خدمت قابل قبول حداقل معادل یک ماه آخرین حقوق نماید و به ازاى

ـاى مرخصـى    و مزایاى مندرج در آخرین حکم کارگزینى به اضافه حقوق و مزای
استحقاقى استفاده نشده و سهم پس انداز آنان در صندوق پس انداز به استثناى 

. کسور حق بیمه را پرداخت نماید
هاى رسـیدگى بـه   جراى آراى هیئتآن دسته از کارکنانى که در ا.71ماده

شوند، تابع تخلفات ادارى و مراجع قانونى ذیصالح محکوم به بازخریدى مى
.باشدضوابط خاص خود مى

تسهیالت رفاهى:فصل نهم
به منظور تشویق کارکنان به پس انـداز و تـأمین رفـاه و رفـع نیـاز و      .72ماده

صندوق پس انـداز و رفـاه   «مشکالت آنان در موارد اضطرارى، صندوقى به نامه 
.گرددشود، تشکیل مىکه به اختصار صندوق نامیده مى» کارکنان سازمان

هـاى  العادهدرصد از مجموع حقوق و فوق) 4(سازمان مکلف است .73ماده
مندرج در حکم کارگزینى یا حکم قراردادى ماهانه کارکنان ثابت و موقت را 

عنـوان سـهم   تـا دو برابـر آن را بـه   انداز سهم مستخدم کسر وعنوان پسبه
. سازمان ماهانه به طور یکجا به حساب صندوق واریز نماید

نامه نحوه اداره امور صندوق و تغییرات سهم مستخدم و سایر آیینـ1تبصره 
.موارد به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید

و پس از تشکیل صندوق کلیه امکانات و دارایى صندوق پس اندازـ2تبصره 
. السهم اعضاء به این صندوق منتقل خواهد شدکارگشایى با لحاظ حق

ـاى بیمـه داخلـى    تواند نسبت به انعقاد قرارداد با یکى از شرکتسازمان مى.74ماده ه
ـاى تکمیلـى   جهت استفاده کارکنان شاغل و بازنشسته و خانواده آنان از مزایاى بیمـه  ه

. درمان اقدام نماید
وظف است کارکنان شاغل خود را در برابر ضایعات جسمى سازمان م.75ماده

هـاى داخلـى بیمـه عمـر و     ناشى از بالیا، حوادث و فوت، نزد یکـى از شـرکت  
. حوادث، بیمه نماید

هاى موضوع مواد فوق براساس ضـوابطى کـه بـه تصـویب     حق بیمه.تبصره
. گرددهیئت مدیره خواهد رسید توسط سازمان و کارکنان تأمین مى
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تواند در حدود اعتبارات مصوب خـود و در چـارچوب   سازمان مى.76ادهم
شرایط عمومى ناظر بر کارکنان دولت نسبت بـه ارائـه تسـهیالت رفـاهى و     

تسـهیالت و  اعطاى وام خرید یا ساخت مسکن بـا سـود مناسـب و سـایر    
امکانات و خدمات رفاهى را براساس ضوابطى که بـه تصـویب هیئـت    

خود اعم از شاغل، بازنشسـته، ازکارافتـاده   رکنانکارسد به مدیره می
.کلى و بازماندگان کارکنان متوفى اعطاء نماید

تسهیالت موضوع ماده فوق به هـر یـک از کارکنـان زوج شـاغل در     .تبصره
. گرددسازمان اعطاء مى

سازمان مکلف است نسبت به تـأمین شـرایط بهداشـتى، ایمنـى،     .77ماده
و تقویت بنیه جسمى و روحـى کارکنـان اقـدام و    ایجاد محیط مناسب کار 

هاى مسکن و مصرف را هاى تعاونى کارکنان از جمله تعاونیتشکیل شرکت
. مورد حمایت قرار داده و تسهیالت الزم را به آنها اعطاء نماید

تطبیق وضع کارکنان:فصل دهم
ام وقت نامه به طور تمکلیه کارکنانى که در تاریخ تصویب این آیین.78ماده
دارند با حفظ نوع استخدام با این صورت ثابت یا موقت به خدمت اشتغال و به

.یابندمقررات تطبیق وضع مى
هـاى منـدرج در حکـم    العـاده در صورتى که مجموع حقوق و فوق.79ماده

هـاى وى  العـاده کارگزینى کارکنان پس از تطبیق، از مجموع حقوق و فـوق 
. گـردد ت عنـوان تفـاوت تطبیـق پرداخـت مـى     کمتر شود مابه التفاوت تح

هاى کارکنان مزبـور تـا اسـتهالك    العادههرگونه افزایش بعدى حقوق و فوق
. کامل از تفاوت تطبیق مزبور کسر خواهد شد

نامه در مـوارد  االجرا شدن این آیینعدم حضور کارکنان در تاریخ الزم.80ماده
مادگى به خدمت، غیبت موجه مرخصى استحقاقى، استعالجى و بدون حقوق، آ

در . نامه نخواهد بـود یا با مأموریت مانع از تطبیق وضع آنان با مقررات این آیین
این گونه موارد آخرین پست مورد تصدى مستخدم در سازمان مالك تطبیـق  

. وضع خواهد بود
در موارد آمادگى به خـدمت و سـایر مـوارد مشـابه آخـرین پسـت       . تبصره

. یق وضع خواهد بودکارکنان مالك تطب
سایر مقررات:فصل یازدهم

ماه از تاریخ تصویب این سازمان مکلف است حداکثر ظرف مدت چهار.81ماده
نامه، مقررات اجرایـى مربـوط را تهیـه و جهـت تصـویب تسـلیم مراجـع        آیین
مادامى که مقـررات مـذکور تصـویب نشـده اسـت ضـوابط و       . صالح نمایدذي

.باشدل حسب مورد کماکان معتبر و قابل اجراء مىهاى مورد عمدستورالعمل
در صورتى که با تصویب قوانین و مقررات عنـوان سـازمان تـأمین    .82ماده

نامه ذکر شده است، تغییـر  اجتماعى یا ارکان تشکیالتى آن که در این آیین



و آیین نامه هاي آن                                                                                   قانون تامین اجتماعی

. یابد عناوین متناظر حسب مورد جایگزین خواهد شد
شـود و در  بینی شده و یا مـی ن دولت پیشمواردي که براي کارمندا.83ماده

پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب بینی شده نشده است بنا به نامه پیشاین آیین
ـاي باشـد     هیأت امنا خواهدرسید چنانچه اینگونه موارد در رابطه با حقـوق و مزای

1.قانون مدیریت خدمات کشوري خواهد بود74مستلزم رعایت مفاد 

بـه  28/12/1386تبصره در تـاریخ  47ماده و 83ل بر نامه مشتماین آیین
معاونـت توسـعه مـدیریت و    (ریزى کشور تصویب سازمان مدیریت و برنامه

.رسید) منابع انسانی

قانون تأمین ) 4(الحاقی به ماده ) 5(نامه اجرایی تبصره آیین.25
1387مصوباجتماعی 

)3/3/1388مصوب (

:روندات زیر در معانی مشروح مربوط به کار مینامه اصطالحدر این آیین.1ماده
.ـ و اصالحات بعدي آن1354قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب: قانون)الف
.سازمان تأمین اجتماعی: سازمان)ب
قـانون کـه داراي مجـوز    ) 2(مـاده  ) 3(هاي موضوع بنـد  کارگاه: کارگاه)پ

.باشندفعالیت از مراجع ذیصالح می
حقیقی و مدیران اشخاص حقـوقی غیردولتـی کـه    اشخاص: بیمه شده)ت

.نمایندحقوق دریافت نمی
.باشدقانون می) 28(نرخ حق بیمه مطابق ماده .2ماده
مبناي کسر حق بیمه ماهانه بیمـه شـده، بـین حـداقل و حـداکثر      .3ماده

بود و از ابتداي هـر سـال بـه میـزان     دستمزد قانونی زمان پرداخت خواهد
ات مصوب شوراي عـالی کـار بـه سـطوح دسـتمزد      درصدي که طبق مقرر

در هر حال، مبناي پرداخـت حـق   . یابدگردد، افزایش میشاغالن اضافه می
بیمه نباید از حداقل دستمزد کمتر و از حداکثر دستمزد مبناي کسر حـق  

.بیمه بیشتر باشد
مبناي پرداخت حق بیمه ماهانه بیمه شده براي کسانی که بیش از ـ1تبصره
ل سابقه پرداخت حق بیمه دارند عبارت از میانگین مبناي حق بیمـه  ده سا

پرداختی در آخرین دوازده ماه قبل از تاریخ ثبت تقاضا اسـت مشـروط بـر    
اینکه مبلغ مذکور کمتر از حداقل دستمزد مبناي پرداخت حق بیمه زمـان  

ـانی      1/3/90مـورخ  4459/200به موجب نامـه  . 1 ـاون توسـعه مـدیریت و سـرمایه انس مع
ـاده قـدیم    . باشدمی1/1/88جمهور اصالح شده است و اجراي آن از تاریخ رئیس مـتن م

بینى نشده است نامه پیشدر هر مورد که مقرراتى در این آیین. 83ماده «: عبارت است از
».االجرا خواهد بودمقررات عمومى دولت الزم
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.پرداخت نباشد
تر از ده سال اي که کممبناي پرداخت حق بیمه ماهانه بیمه شدهـ2تبصره

سابقه پرداخت حق بیمه دارد به انتخاب متقاضی بـین حـداقل و حـداکثر    
.دستمزد مبناي کسر حق بیمه خواهد بود

هـاي  دستمزد ماهیانه مبناي کسر حق بیمه بیمه شده در کارگاهـ 3تبصره
قانون از بیشترین دستمزد مقطوع ) 35(داراي دستمزد مقطوع موضوع ماده 

.اهد بودکارگاه کمتر نخو
:شودنحوه احتساب سوابق معوقه بیمه شده به شرح زیر تعیین می.4ماده
کارفرمایان حقیقی و حقوقی غیردولتـی کـه تـا تـاریخ تصـویب ایـن       )الف

قانون اقدام به ارسال ) 28(هاي خود براساس ماده نامه از طریق کارگاهآیین
از پرداخت سـهم  بیمه نموده و یا طبق قانون معافیت لیست و پرداخت حق

ـ مصوب  ـ نسبت به 1361بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند 
ارسال لیست و پرداخت حق بیمه خود به همراه حق بیمه کارکنان شـاغل  

هـاي ارسـالی و حـق    اند، سوابق آنها به استناد لیسـت در کارگاه اقدام نموده
.شودمحسوب میاي کارفرماهاي پرداختی جزو سوابق بیمهبیمه

معادل سابقه پرداخت حق بیمه تا این تاریخ به حداکثر شرط سـنی  .تبصره
.گرددبیمه شده اضافه می

نامه به استناد قانون اصـالح  اي که قبل از تاریخ تصویب این آیینبیمه شده)ب
ـ نسبت 1365قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب ) 4(ماده ) 3(و تبصره » ب«بند 

تواند با پرداخـت حـق   پردازي خود اقدام نموده است، مید و بیمهبه عقد قراردا
با ارسال لیست ) سهم بیمه شده و کارفرما(نامه این آیین) 2(بیمه موضوع ماده 

.اقدام نمایدپردازي خود نسبت به ادامه بیمه
اند، بـا داشـتن   کارفرمایانی که نسبت به بیمه نمودن خود اقدامی نکرده)ج

تواننـد بـا   قـانون مـی  ) 90(و پنج سال سـن و رعایـت مـاده    حداکثر پنجاه
نامـه و ارسـال لیسـت    این آیـین ) 3(حق بیمه موضوع ماده % 27پرداخت 

نامـه قـرار گرفتـه و از مزایـاي قـانونی آن      مشمول احکام مقرر در این آیین
برخوردار شوند و سوابق قبلی بیمه شده به شرط سـنی موضـوع ایـن بنـد     

.شوداضافه می
نامه اقدام به بیمه نمودن خود نزد کارفرمایانی که تا تاریخ ابالغ این آیین)د

نامه پس از انعقـاد قـرارداد،   توانند بعد از ابالغ این آییناند، میسازمان نکرده
مدارك و مستندات خود را جهت پذیرش سوابق گذشته به سازمان ارائه تـا  

ق بیمه براساس دسـتمزد  پس از احراز اشتغال توسط سازمان با پرداخت ح
.مبناي انعقاد قرارداد، سوابق معوقه به حساب آنها منظور گردد

حق بیمه متعلقه در صورت تقاضاي کارفرمـا و موافقـت سـازمان    ـ1تبصره
.قانون حداکثر در سی و شش قسط قابل تقسیط است) 46(مطابق ماده 
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امـه پرداخـت  ناي کـه در اجـراي ایـن آیـین    هاي معوقهبیمهحقـ 2تبصره
هـاي خـدمت مربـوط صـرفاً در محاسـبه میـزان       شود، به نسبت سـال می

.گیردمستمري بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و فوت مالك عمل قرار می
بود که کارفرما احتساب سوابق آینده بیمه شده صرفاً براي ایامی خواهد)ه

.پرداخت نمایدنام خود را در لیست ارسالی درج و حق بیمه متعلقه را نیز 
هـاي  بیمه شده با ارسال لیسـت و پرداخـت حـق بیمـه از حمایـت     .5ماده

.شودبازنشستگی، ازکارافتادگی کلی، فوت و خدمات درمانی برخوردار می
شـدگانی کـه طبـق گـواهی پزشـک معتمـد سـازمان قبـل از         بیمه.6ماده

نامـه بـه دلیـل نقـص عضـو ازکارافتـاده      درخواست بیمه موضوع این آیـین 
کارافتـادگی  ازتواننـد از حمایـت مربـوط بـه     شوند، نمـی تشخیص داده می

مند شوند، مگر در مواردي کـه بـه دلیـل حادثـه یـا بیمـاري دیگـري        بهره
.ازکارافتاده گردند

بـه تأییـد مقـام محتـرم ریاسـت      26/8/1388نامـه در تــاریخ   این تصویب
.جـمهوري رسیده است

مین اجتماعی معامالتی صندوق تأنامه آیین.26
)8/9/1390مصوب (

بـه اسـتناد مـواد    8/9/1390هیات امناي سازمان تامین اجتماعی در تاریخ 
اساسـنامه صـندوق کـه در تـاریخ     12ماده ) ت(و بند 8ماده ) ث(، بند 24
نامـه  هـ ابـالغ گردیـده آیـین   42496ت/ 97863تحت شماره 3/5/1389

.   ذیل به تصویب رساندمعامالتی صندوق تامین اجتماعی را به شرح
کلیات –فصل اول 

هدف، محدوده و منظور.1ماده 
هدف از تدوین این آیین نامه وضع مقررات و ضوابطی است که موجب - الف

به نحوي کـه خـدمات و کاالهـاي    . تسهیل و بهبود معامالت صندوق گردد
ندوق مورد نیاز با صرف حداقل زمان و هزینه با کیفیت مطلوب در اختیار ص

. و واحدهاي تابعه قرار گیرد
هـا، شـعب،   اعم از ادارات کل اسـتان (ستاد صندوق و  واحدهاي تابعه - ب

. مشمول مقررات این آیین نامه می باشند) هاها و درمانگاهبیمارستان
منظور از معامالت مذکور در این آیین نامـه عبـارت اسـت از خریـد و     –ج 

اموال فرسوده و یا مازاد بر (رائیهاي منقول فروش کاال و یا خدمات، فروش دا
، عقد قرارداد اجاره، )تهاتر(و غیرمنقول، دارائیهاي غیر مشهود، معاوضه ) نیاز
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استجاره، پیمانکاري، تاسیساتی، اجرت کار، پیمان مدیریت، مشاوره و غیـره  
براساس این آیین نامـه و  مقـررات مربوطـه از    ) باستثناء موارد استخدامی(

.مناقصه یا مزایده خواهد بودطریق 
تعاریف- 2ماده 

. واژگانی که در این آیین نامه  به کار برده شده، به شرح زیر تعریف می شوند
طبـق  (مناقصه فرآیندي است رقابتی براي تأمین کیفیت مورد نظـر  - الف

که در آن تعهدات موضـوع معاملـه بـه مناقصـه گـري کـه       ) اسناد مناقصه
. را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می شودکمترین قیمت مناسب

ایـن آیـین نامـه کـه     ) 1(ماده ) ب(مناقصه گزار دستگاه موضوع بند - ب 
. مناقصه را برگزار می نماید

مناقصه گر شخصی حقیقی یـا حقـوقی اسـت کـه اسـناد مناقصـه را       - ج 
. کنددریافت و در مناقصه شرکت می

هایی هستند با حداقل سه عضو خبـره  کمیته هاي فنی بازرگانی کارگروه- د 
کارگروه فنی مهندسی و عمرانی، کارگروه تجهیزات (فنی بازرگانی صالحیتدار 

کـه از سـوي مقامـات مجـاز دسـتگاه      ) پزشکی و کارگروه خدمات و پشتیبانی
مناقصه گزار و با حکم آنها انتخاب می شوند و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها 

. وظایف مقرر در این آیین نامه را بر عهده می گیرندو سایر) حسب مورد(
ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها فرآینـدي اسـت کـه در آن مشخصـات،     - ـه

دوام و سایر ویژگی هاي فنی بازرگانی که کمیته مشخص - استانداردها، کارایی
می کند، پیشنهادهاي مناقصه گران بررسی، ارزیابی و پیشنهادهاي قابل قبول 

. رگزیده می شوندب
ارزیابی کیفی مناقصه گران عبارت است از ارزیابی توان انجـام تعهـدات   - و 

مناقصه گران که از سوي مناقصه گزار یا به تشخیص وي توسط کمیته هاي 
. فنی بازرگانی انجام می شود

ارزیابی مالی فرآیندي است که در آن مناسب تـرین قیمـت بـه شـرح     - ز 
این آیین نامه از بین پیشـنهادهایی کـه از نظـر فنـی     )22(مندرج در ماده 

. اند، برگزیده می شودبازرگانی پذیرفته شده
ارزیابی شکلی عبارت است از بررسی کامل بودن اسناد و امضـاي آنهـا،   - ح

. غیر مشروط و خوانا بودن پیشنهاد قیمت
امله انحصار در معامله عبارت است از یگانه بودن متقاضی شرکت در مع- ط 

:شودکه به طرق زیر تعیین می
. اعالن هیئت وزیران براي کاالها و خدماتی که در انحصار دولت است.1
در . (انتشار آگهی عمومی و ایجاب تنها یک متقاضی براي انجام معامله .2

در ایـن  . اینصورت الزم است یک بار دیگر فرایند مناقصه تکرار گـردد 
ز شرکت کنندگان رسمیت خواهد مرحله، مناقصه با حضور هر تعداد ا
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)داشت
برنامه زمانی مناقصه سندي است که در آن زمـان و مهلـت برگـزاري    - ي 

مراحل مختلف مناقصه، مـدت اعتبـار پیشـنهادها و زمـان انعقـاد قـرارداد       
. مشخص می شود

طبقه بندي معامالت - 3ماده 
:دبه سه دسته تقسیم می شون) قیمت معامله(معامالت از نظر نصاب 

. معامالتی که کمتر از پنجاه و پنج میلیون ریال باشد: معامالت کوچک.1
معامالتی که مبلغ مورد معامله بیش از سـقف مبلـغ   : معامالت متوسط.2

معامالت کوچک بوده و از ده برابر سقف ارزش معامالت کوچک تجاوز 
.نکند

ف معامالتی که برآورد اولیه آنها بـیش از ده برابـر سـق   : معامالت بزرگ.3
. ارزش مبلغ معامالت کوچک باشد

نصاب معامالت هر ساله براساس شاخص بهاي کاالها و خـدمات  - 1تبصره 
اعالم شده توسط بانک مرکزي جمهوري اسـالمی ایـران، تصـویب هیئـت     

. وزیران و ابالغ هیئت مدیره صندوق خواهد بود
ر مبلغ نصاب براي معامالت کوچک و متوسط مـورد معاملـه و د  - 2تبصره 

. معامالت بزرگ مبلغ برآوردي واحد متقاضی معامله می باشد
مبلغ یا برآورد معامالت مشمول هر یک از نصاب هاي فوق نباید - 3تبصره 

با تفکیک اقالمی که به طور متعارف یک مجموعه واحد تلقی می شوند، به 
. نصاب پایین تر برده شوند

سـاخت،  (مراحـل از جملـه   کلیه) ساخت و ساز(در امور عمرانی - 4تبصره 
بعنوان یک معامله واحد انجام می پذیرد و تفکیک آن بـه  ) دستمزد، مصالح

.باشداجزاء امکان پذیر نمی
حد نصابهاي مندرج جهـت اجـراء در سـتاد و واحـدهاي تابعـه      - 5تبصره 

تعیـین تقلیـل حدنصـاب،    .صندوق با شرایط هر واحد قابل تقلیل می باشـد 
.واحدها و اشخاص به عهده مدیرعامل خواهد بودتفویض و ابالغ آن به

سقف اختیارات هیئت مدیره و مدیر عامل صـندوق هرسـاله در   - 6تبصره 
امناء سازمان تامین اجتمـاعی  هیئتهاي برنامه و بودجه، مصوب تبصره

.مشخص خواهد شد
طبقه بندي انواع مناقصات - 4ماده 
: زیر طبقه بندي می شوندمناقصات از نظر مراحل بررسی به انواع) الف

مناقصه یک مرحله اي مناقصه اي است که در آن نیازي به ارزیـابی فنـی   .1
در این مناقصه پاکتهاي پیشنهاد مناقصه گران . بازرگانی پیشنهادها نباشد

.در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می شود
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خیص مناقصـه گـزار،   مناقصه دو مرحله اي مناقصه اي است که به تش.2
در این مناقصه، کمیته فنی . بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها الزم باشد

بازرگانی مربوطه تشکیل مـی شـود و نتـایج ارزیـابی فنـی بازرگـانی       
پیشنهادها را به هیئت مناقصه گزارش می کند و  براساس مفاد مـاده  

. این آیین نامه برنده مناقصه تعیین می شود) 22(
:ه از نظر روش دعوت مناقصه گران به انواع زیر طبقه بندي می شوندمناقص) ب
مناقصه عمومی مناقصه اي است که در آن فراخوان مناقصـه از طریـق   .1

.آگهی عمومی به اطالع مناقصه گران می رسد
مناقصه محدود مناقصه اي است که در آن بـه تشـخیص و مسـئولیت    .2

محـدودیت برگـزاري   باالترین مقامات مجـاز دسـتگاه مناقصـه گـزار،    
فراخوان مناقصه از طریق ارسال . مناقصه عمومی با ذکر ادله تأیید شود

دعوتنامه براي مناقصه گران صالحیتدار براساس ضوابط موضوع مـواد  
. این آیین نامه به اطالع مناقصه گران می رسد) 27(و ) 14(

سازماندهی مناقصات و مزایده - فصل دوم 
و مزایده هیئت مناقصه - 5ماده 

:هیئت مناقصه یا مزایده در ستاد صندوق از اعضاي زیر تشکیل می شود) الف
)رئیس هیئت(مدیر عامل صندوق یا نماینده وي .1
معاون اداري مالی.2
) دبیر هیئت(مدیر کل امور مالی .3
باالترین مقام واحدي که مناقصه یا مزایده  بـه درخواسـت وي برگـزار    .4

.شودمی
) حسب مورد(ازرگانی مسئول کمیته فنی ب.5
)بدون حق راي(یکی از خدمت گیرندگان متشکل و سازمان یافته .6
هاي تابعه از اعضاي زیر تشکیل یا مزایده در مراکز استانهیئت مناقصه) ب
:شودمی
)  رئیس هیئت(مدیر امور درمان و یا بیمه اي حسب مورد .1
معاون اداري مالی امور درمان و یا بیمه اي حسب مورد .2
) دبیر هیئت(مدیر امور مالی .3
باالترین مقام واحدي که مناقصه یا مزایده  بـه درخواسـت وي برگـزار     .4

بدون حق راي ) بعنوان مدعو. (می شود
)بدون حق راي(یکی از خدمت گیرندگان متشکل و سازمان یافته .5
هیئت با حضور تمامی اعضاي مزبور رسمیت دارد و تمام اعضاء مکلف به ) ج

تصمیمات با رأي اکثریت اعضاء معتبـر  . جلسه و ابراز نظر هستندحضور در 
. خواهد بود
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ــاس     ) د ــه، براس ــازمان یافت ــکل و س ــدگان متش ــاب گیرن ــی و انتخ معرف
.دستورالعمل صادره از طرف هیئت مدیره صندوق انجام خواهد شد

وظایف هیئت مناقصه- 6ماده 
:اهم وظایف به شرح زیر است

.قصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصهتشکیل جلسات منا) الف
بررسی پیشنهادهاي مناقصه گران از نظر کامل بودن مدارك و امضاي آنها و ) ب

).ارزیابی شکلی(نیز خوانا بودن و غیر مشروط بودن پیشنهادهاي قیمت 
ارزیابی پیشنهادها و تعیین پیشنهادهاي قابل قبول طبق شرایط و اسناد ) ج

.مناقصه
ررسی فنـی پیشـنهادها بـه کمیتـه فنـی بازرگـانی مربوطـه در        ارجاع ب) د

اي مناقصات دو مرحله
) 21و 20طبق ضوابط مواد (تعیین برندگان اول و دوم مناقصه ) ـه
تنظیم صورتجلسات مناقصه) و
اظهار نظر درباره تجدید یا لغو مناقصه) ز

هیئت رسیدگی به شکایات - 7ماده 
ین مناقصه گر و مناقصه گزار هیأت رسیدگی به منظور رسیدگی به دعاوي ب

.تشکیل می گردد
آئین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد اداره حقوقی صندوق  پس –تبصره 

.از تایید مدیرعامل به تصویب هیئت مدیره  خواهد رسید
وظایف هیئت رسیدگی به شکایات - 8ماده 
ک از مواد این آیـین  رسیدگی به اعتراضات مربوط به اجرا نشدن هر ی) الف

نامه و شرایط مندرج در مناقصه  
صدور رأي تجدید یا لغو مناقصه ) ب

موارد زیر مشمول رسیدگی از سوي هیئت رسیدگی به شـکایات  –تبصره 
:نیست
معیارها و روش هاي ارزیابی پیشنهادها .1
ترجیح پیشنهاد دهندگان داخلی .2
ها ارسال شده باشداعتراضاتی که یک ماه پس از اعتبار پیشنهاد.3
شکایات برندگان مناقصات پس از انعقاد قرارداد .4

برگزاري مناقصات :فصل سوم
فرآیند برگزاري مناقصات - 9ماده 

. فرآیند برگزاري مناقصات به ترتیب شامل مراحل زیر است
)وجود اعتبار(تأمین منابع مالی ) الف
اي یا دو مرحلـه اي،  یک مرحله (تعیین نوع مناقصه در معامالت بزرگ ) ب
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)عمومی یا محدود
تهیه اسناد مناقصه ) ج
ارزیابی کیفی مناقصه گران در صورت لزوم) د

فراخوان مناقصه ) هـ
ارزیابی پیشنهادها ) و
تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد) ز

تأمین منابع مالی - 10ماده 
ستگاه هـاي موضـوع   انجام معامله به هر طریق مشروط به آن است که د- الف 
به نحو مقتضی نسبت به پیش بینی منابع مـالی معاملـه در   ) 1(ماده ) ب(بند 

. مدت قرارداد اطمینان حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قید شده باشد
موضوع پیش بینی منابع مالی و نحوه ضمان تأخیر تعهدات بـراي انجـام   - ب 

ه از سوي دستگاه مناقصه گزار معامله باید به صراحت در شرایط و اسناد مناقص
. قید و تعهد شود

روش هاي انجام مناقصه    - 11ماده 
:مناقصه به طرق زیر انجام می شود

در معامالت کوچک، کارپرداز یا مأمور خرید با توجه بـه کـم و کیـف    ) الف
درباره بهاي آن تحقیـق نمایـد و بـا    ) کاال، خدمت یا حقوق(موضوع معامله 

الح و اخذ فاکتور مشـخص و بـه تشـخیص و مسـئولیت     رعایت صرفه و ص
. خود، معامله را با تأمین کیفیت مناسب به کمترین بهاي ممکن انجام دهد

در معامالت متوسط، کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه بـه کـم و کیـف    ) ب
درباره بهاي آن تحقیق نماید و با رعایت ) کاال، خدمت یا حقوق(موضوع معامله 

و صالح و اخذ حداقل سه فقره استعالم کتبی، با تـأمین کیفیـت مـورد    صرفه
نظر، چنانچه بهاي به دست آمده مورد تأیید مسئول واحد تـدارکاتی یـا مقـام    
مسئول همتراز وي باشد، معامله با عقد قرارداد یـا اخـذ فـاکتور انجـام دهـد و      

ل تدارکاتی یـا  چنانچه اخذ سه فقره استعالم کتبی ممکن نباشد با تایید مسئو
. مقام مسئول همتراز وي به تعداد موجود کفایت می شود

چنانچه مسئولیت واحد تدارکاتی بر عهده کـارپرداز واحـد باشـد    –تبصره 
در صورتی که . امضاي نامبرده به منزله امضاي مسئول واحد تدارکاتی است

آیـین  واحدهاي اجرایی فاقد کارپرداز باشد می توان وظایف مندرج در ایـن  
. نامه را به متصدیان پستهاي مشابه سازمانی و یا به مأمور خرید محول نمود

:در معامالت بزرگ به یکی از روش هاي زیر عمل می شود) ج
برگزاري مناقصه عمومی از طریـق انتشـار فراخـوان در روزنامـه هـاي      .1

کثیراالنتشار داخلی و یا عندالزوم خارجی 
برگزاري مناقصه محدود .2

تحویل کاال یا خدمات مورد معامله صندوق با رعایـت مـوارد زیـر    –12ماده 
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:شودانجام می
در مورد معامالت کوچک بوسیله و مسئولیت انباردار یا تحویل گیرنده ) الف

کاال یا خدمات حسب مورد گواهی و تطبیق مشخصـات، کیفیـت و مقـدار    
.باشدکاال یا خدمات بعهده انباردار یا گیرنده کاال یا خدمات می

در مورد معامالت متوسط اگر مورد معامله کاال باشد بوسیله و مسئولیت ) ب
انباردار و نماینده قسمت تقاضا کننده و چنانچه مورد معامله انجام خـدمات  
باشد بوسیله و مسئولیت تحویل گیرنده خدمات و تأیید نماینده واحد تقاضا 

. کننده با تنظیم صورتمجلس انجام خواهد شد
در مورد معامالت بزرگ با گواهی و مسئولیت هیئت تحویل که مرکب از ) ج

:افراد زیر می باشد
مقـام  (نماینده مدیرعامل در ستاد  یا نماینده بـاالترین مقـام صـندوق    .1

.هادر استان) مجاز
مدیرکل امور مالی یا نماینده وي.2
جهت تأیید و مطابقـت  ) کارشناس ذیصالح(نماینده واحد تحویل گیرنده .3

کاالي خریداري شده یا خدمات انجام شده با مشخصات اولیه مورد نظـر  
. واحد متقاضی

در معامالت عمده براي تحویل هر فقره کاالي خریـداري شـده یـا    - 1تبصره 
می باید صورتجلسه اي که طی آن بطور ) هر نوبت تحویل(خدمات انجام شده 

طبـق نمونـه یـا    صریح قید شود کاالي مورد معامله یـا خـدمات انجـام شـده    
باشد تهیه شده و ذیل آنـرا تمـام   مشخصات مندرج در قرارداد و یا سفارش می

. اعضاي هیئت تحویل امضاء نمایند
هیئت تحویل در صورت لزوم می تواند براي تطبیق مشخصـات  - 2تبصره 

کاالي خریداري شده با نمونه یا مشخصات فنـی منـدرج در سـفارش و یـا     
رشناس ذیصالح صندوق یا مهندس مشاور یـا یـک   قرارداد براساس نظر کا

.موسسه بازرسی فنی به نمایندگی از طرف صندوق اقدام نماید
کلیه اسناد هزینه و خرید باید مدارك ذیل را حسب مورد همراه - 13ماده 

:داشته باشد
خریدهاي داخلی ) الف

در مورد کاالهـائی  (رسید انبار –فاکتور خرید معتبر - درخواست خرید
مدارك مربوط به مناقصه یـا تـرك مناقصـه     –) که وارد انبار می شوند

تاییدیه درخواست کننـده مبنـی بـر    –دستور پرداخت –حسب مورد 
در مورد (تصویر قرارداد –مطابقت شرایط فنی با درخواست اولیه خرید 

رسـید انبـار مسـتقیم مصـرف در مـورد      –) خریدهاي در قالب قرارداد
.انبار نمی شوندکاالهائی که وارد
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خریدهاي خارجی ) ب
در مورد کاالهـایی  (رسید انبار –فاکتور خرید معتبر - درخواست خرید

مدارك مربوط به مناقصه یـا تـرك مناقصـه    –) که وارد انبار می شوند
تاییدیه درخواست کننـده مبنـی بـر    –دستور پرداخت –حسب مورد 

در مورد (تصویر قرارداد –مطابقت شرایط فنی با درخواست اولیه خرید 
- اعالمیه بانک و مـدارك تـرخیص کـاال   –) خریدهاي در قالب قرارداد

.رسید انبار مستقیم مصرف در مورد کاالهائی که وارد انبار نمی شوند
خدمات قراردادي ) ج

مـدارك  –قـرارداد  –صورتحساب و یا صورت وضعیت حسـب مـورد   
ابالغ افزایش یا کاهش –مربوط به مناقصه یا ترك مناقصه حسب مورد

تاییدیه مقام مسئول مبنی بر انجام موضوع قرارداد حسب شرایط –کار 
ارائه مفاصاحساب طرف قرارداد از سوي مراجع قانونی حسب –قرارداد 

ارائه  مستندات مبنی بر پرداخت به ذینفع - مورد 
ارزیابی کیفی مناقصه گران - 14ماده 
:صه گران باید موارد زیر لحاظ شوددر ارزیابی کیفی مناق) الف
تضمین کیفیت خدمات و محصوالت .1
داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر .2
حسن سابقه .3
داشتن پروانه کار با گواهینامه هاي صالحیت، در صورت لزوم.4
توان مالی متقاضی براي انجام کار در صورت لزوم.5

:استمراحل ارزیابی کیفی مناقصه گران به شرح زیر ) ب
تعیین معیارهاي ارزیابی و اهمیت نسبی معیارها.1
تهیه اسناد ارزیابی .2
دریافت، تکمیل و ارسال ارزیابی از سوي متقاضیان .3
ارزیابی اسناد دریافت شده و تعیین امتیاز هر یک از مناقصه گـران و رتبـه   .4

بندي آنها 
ه آنها اعالم اسامی مناقصه گران صالحیتدار به کارفرما و امتیازات و رتب.5

) تهیه لیست کوتاه(
مستند سازي ارزیابی کیفی مناقصه گران .6

فراخوان مناقصه - 15ماده 
:مفاد فراخوان مناقصه حداقل باید شامل موارد زیر باشد) الف
نام و نشانی مناقصه گزار.1
نوع، کمیت و کیفیت کاال یا خدمات .2
ی در نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه با نظـر مـدیرکل امـور مـال    .3

حداقل (ستاد و مدیران امور مالی و روساي حسابداري واحدهاي تابعه 
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بصورت واریز نقدي به ) مبلغ کل برآوردي معامله% 10و حداکثر % 2
هاي صندوق، چک بین بانکی در وجه صندوق، ارائـه ضـمانت   حساب

آیین نامه ) 65(نامه معتبر بانکی و یا هریک از تضمینات موضوع ماده 
ق مالی صندو

محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل و گشایش پیشنهادها .4
در صورتی که تعیین آن میسر یا (مبلغ برآورد شده معامله و مبانی آن .5

در مواردي که فهرست بهاي پایه وجود دارد، برآورد ) به مصلحت باشد
. مربوط طبق فهرست بهاي یاد شده تهیه می شود

به تشخیص مناقصه گزار از دو تا سه نوبت فراخوان مناقصه عمومی باید) ب
هاي کثیراالنتشار کشوري و یـا اسـتان مربـوط و    حداقل در یکی از روزنامه
. منتشر گردد) عندالزوم(مطبوعات خارج از کشور 

ایـن مـاده از   ) ب(مناقصه گزار می تواند عالوه بر موارد مـذکور در بنـد   ) ج
ارتباط جمعی یا شـبکه هـاي   طریق سایر رسانه هاي گروهی و رسانه هاي 

. نیز فراخوان را منتشر نماید) مجازي(اطالع رسانی 
اسناد مناقصه- 16ماده 
. تمامی اسناد مناقصه باید به طور یکسان به همه داوطلبان تحویل شود) الف
:اسناد مناقصه شامل موارد زیر است) ب
نام و نشانی مناقصه گزار.1
نوع و مبلغ تضمین مناقصه.2
ان و مهلت دریافت اسناد، تحویل پیشنهادها و گشایش آنها محل، زم.3
مبلغ پیش پرداخت و تضمین حسن انجام کار .4
مدت اعتبار پیشنهادها .5
شرح کار، مشخصات فنی بازرگانی، استانداردها، نوع، کمیت و کیفیـت  .6

کاال یا خدمات 
برنامه ریزي انجام کار یا تحویل کاال .7
ناقصه گرانمعیارها و روش ارزیابی کیفی م.8
روش تهیه و مهلت مقرر براي تسلیم پیشنهادها و تعداد نسخه هاي آنها .9
متن قرارداد شامل موافقتنامه، شرایط عمومی و خصوصی و ضمائم آن.10
) 18(صورتجلسات و توضیحات موضوع ماده .11
. سایر اسناد و شرایطی که به تشخیص مناقصه گزار الزم باشد.12

پیشنهاد ها ترتیب تهیه و تسلیم- 17ماده 
شرکت کنندگان در مناقصـه پـس از دریافـت یـا خریـد اسـناد بایـد        ) الف

:پیشنهادهاي خود را به ترتیب زیر تهیه و به مناقصه گزار تسلیم کنند
تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهادها .1
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تسلیم پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه.2
دریافت رسید تحویل پیشنهادها .3

ول پیشنهادها در مورد مناقصات داخلی و بین المللی از آخرین مهلت قب) ب
. مهلت تحویل اسناد مناقصه به ترتیب نباید کمتر از ده روز و یک ماه باشد

شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها - 18ماده 
هیچ یک از شرکت کنندگان در مناقصه، جـز در مـواردي کـه در اسـناد     ) الف

.نمی توانند بیش از یک پیشنهاد تسلیم کنندمناقصه پیش بینی شده باشد،
شرکت کنندگان در مناقصه، اسناد مناقصه و پیشنهادهاي خود را بایـد  ) ب

، )پاکـت الـف  (شـامل تضـمین   (هاي جداگانـه الك و مهـر شـده    در پاکت
بگذارنـد و  )) پاکـت ج (و  پیشنهاد قیمت ) پاکت ب(پیشنهاد فنی بازرگانی 

. پاکت مناسب و الك و مهر شده قرار دهندهمه پاکت ها را در لفاف و 
مناقصه گزار موظف است در مهلت مقرر همه پیشنهادهاي ارائـه شـده   ) ج

شرکت کنندگان را پس از دریافت، ثبت و تا جلسه بازگشایی، از پاکـت هـا   
. صیانت نماید

هر گونه تسلیم، تحویل، اصالح، جایگزینی و یا پس گرفتن پیشنهاد باید ) د
. قابل گواهی و در مهلت و مکان مقرر در اسناد مناقصه انجام شودبه صورت

توضیح تشریح اسناد - 19ماده 
چنانچه شرکت کننده در اسناد مناقصه، ابهام یا ایرادي مشاهده کنـد،  ) الف

. می تواند از مناقصه گزار توضیح بخواهد
توضیحات و پاسخ به پرسش هاي مناقصه گران و همچنین در صـورت  ) ب

) 24(، رونوشت صورتجلسه آن مطابق مـاده  »جلسه توضیح اسناد«تشکیل 
. به طور یکسان براي همه شرکت کنندگان مناقصه ارسال خواهد شد

گشایش پیشنهادها - 20ماده 
. پیشنهادهاي مناقصه گران در زمان و مکان مقرر گشوده می شود) الف
: مراحل گشایش پیشنهادها به شرح زیر است) ب
، )پیشـنهاد دهنـدگان  (فهرست اسامی دریافت کننـدگان اسـناد   تهیه .1

حاضران و شرکت کنندگان در جلسه 
و کنترل آن) پاکت الف(بازکردن پاکت تضمین .2
بازکردن پاکت فنی بازرگانی .3
باز کردن پیشنهاد قیمت و کنترل از نظر کامل بودن مدارك و امضاي آنها .4

مناقصات یک مرحله اي و کنارگذاشتن پیشنهادهاي غیرقابل قبول در
تحویل پاکت هاي فنی بازرگـانی بـه کمیتـه هـاي فنـی بازرگـانی در       .5

مناقصات دو مرحله اي 
تهیه و تنظیم و امضاي صورتجلسه گشایش پیشنهادها توسـط هیئـت   .6

مناقصه 
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تحویل پاکت هاي قیمت و پاکت تضـمین پیشـنهادهاي رد شـده بـه     .7
مناقصه گزار براي استرداد به ذینفع

ر صورت برگزاري مناقصه دو مرحله اي، زمـان و  مکـان تشـکیل جلسـه     د) ج
گشایش پیشنهادهاي قیمت، در جلسه بعد از گشایش پاکت هاي ارزیابی فنی 

این مدت فقط براي یک بار تا سقف مـدت اعتبـار   . و بازرگانی اعالم خواهد شد
در این صورت پاکت هاي قیمـت در یـک لفـاف    . پیشنهادها قابل تمدید است

در . الك و مهر شده توسط حراست دستگاه مناقصه گـزار صـیانت مـی شـود    
مناقصات یک مرحله اي پیشنهادهاي قیمت بی درنگ گشوده و براساس ماده 

.برنده مناقصه تعیین می شود) 22(
دستگاه مناقصه گزار می تواند از مناقصه گران یا نمایندگان آنهـا جهـت   ) د

. الی دعوت نمایدحضور در جلسه گشایش پیشنهادهاي م
ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها - 21ماده 
در مناقصات دو مرحله اي، مناقصه گزار موظف است براساس معیارها ) الف

هاي اعالم شده در اسناد مناقصه، ارزیـابی کیفـی مناقصـه گـران و     و روش
. ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را انجام و اعالم نماید

ه بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها الزم باشد، نتیجه بررسی در صورتی ک) ب
طی مهلتی که هیئت مناقصه معین می کند به جلسه بعدي احاله می شود 

هاي قیمت پیشـنهاد  و براساس گزارش کمیته فنی بازرگانی مربوطه، پاکت
. دهندگانی که امتیاز فنی بازرگانی الزم را احراز کرده اند، گشوده می شود

گونه ارزیابی فنی بازرگانی، تنها پیش از گشـودن پیشـنهادهاي قیمـت    هر) ج
. مجاز است

پاکت پیشنهاد قیمت مناقصه گرانی که در ارزیابی هـاي فنـی بازرگـانی    ) د
. پذیرفته نشده اند، باید ناگشوده  بازگردانده  شود

ارزیابی مالی و تعیین برنده مناقصه - 22ماده 
مناقصه گري کـه مناسـبترین قیمـت در شـرایط     هنگام ارزیابی مالی،) الف

مساوي را حائز شده باشد، به عنوان برنده اول اعالم خواهد شد و برنده دوم 
در صورتی اعالم می شود که تفاوت قیمـت پیشـنهادي وي بـا برنـده اول،     

روش ارزیابی مالی باید در اسناد مناقصه . کمتر از مبلغ تضمین نفر اول باشد
با ذکر نحوه تأثیرگذاري ارزیابی فنی بازرگانی بـر قیمـت   به صورت مشروح 

. اعالم می شود
پس از گشودن پاکت هاي قیمت، چنانچه بررسی قیمت ها و تجزیـه و  ) ب

کنترل مبانی آن الزم باشد، هیئـت مناقصـه مـی توانـد بررسـی آن را بـه       
کثر هاي فنی بازرگانی ارجاع نماید و کمیته فنی بازرگانی مربوطه حداکمیته

. ظرف دو هفته نتیجه ارزیابی را به هیئت مناقصه اعالم می کند
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پس از گشـودن پیشـنهادهاي قیمـت، تضـمین برنـده اول و دوم، نـزد       ) ج
. مناقصه گزار نگهداري و تضمین سایر مناقصه گران بازگردانده می شود

در صـورت دارا بـودن   (در مناقصات بین المللی، مناقصـه گـران داخلـی    ) د
نسبت به مناقصه ) الزم کاال و یا خدمات حسب تایید مراجع قانونیکیفیت 

نحوه ترجیح مناقصـه گـران داخلـی، در اسـناد     . گران خارجی ترجیح دارند
. مناقصه قید خواهد شد

انعقاد قرارداد - 23ماده 
قرارداد با برنده مناقصه، باید پـیش از پایـان مـدت اعتبـار پیشـنهادها      ) الف

. منعقد شود
دت حداکثر براي یک بار و برابر مـدت پـیش بینـی شـده در اسـناد      این م

بعد از عقد قرارداد تضمین پیشـنهاد دهنـده دوم   . مناقصه قابل تمدید است
. مسترد می گردد

قرارداد با برنده اول در مهلت پیش بینی شده در اسناد، منعقـد خواهـد   ) ب
و یـا ضـمانت انجـام    چنانچه برنده اول از انعقاد قـرارداد امتنـاع نمایـد   . شد

تضمین مناقصه وي ضـبط و قـرارداد بـا برنـده دوم     . تعهدات را ارائه ننماید
در صورت امتناع نفر دوم، تضمین وي نیز ضبط و مناقصه . منعقد می گردد

در هر صورت تعیین برنده دوم در مناقصه، مشـروط بـه   . تجدید خواهد شد
اول بـیش از میـزان   این است که اختالف قیمت پیشـنهادي وي بـا برنـده   

درغیر این صورت تعیـین نفـردوم   . سپرده شرکت در مناقصه نفر اول نباشد
.منتفی بوده و سپرده ایشان نیز مسترد خواهد شد

کلیه قراردادهاي موضوع مناقصه قبل از امضاء شدن نهایی می بایست از ) ج
ر مالی جهت حقوقی و تطبیق با مقررات به ترتیب به تایید امور حقوقی و امو

.برسد
مقررات مناقصه :فصل چهارم

شرایط ارسال اسناد و مکاتبات - 24ماده 
در صـورتی  ) 22(ارسال مکاتبات یا اسناد مرتبط با مناقصـه موضـوع مـاده    

معتبر است که فرستادن آن جز در موارد تغییر نشانی یا محل قابل تصدیق 
.باشد، مانند پست سفارشی، تلگرام، تلکس و نظایر آن

تجدید و لغو مناقصه - 25ماده 
به اسـتناد  (مناقصه در شرایط زیر در صورت تایید باالترین مقام مجاز ) الف
: تجدید می گردد) ماده شش) ز(بند 

کم بودن تعداد مناقصه گران از حد نصاب تعیین شده در اسناد مناقصه .1
امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد .2
ت اعتبار پیشنهادها پایان مد.3
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رأي هیأت رسیدگی به شکایات.4
. طرح منتفی گرددباال بودن قیمت ها به نحوي که توجیه اقتصادي .5
اعالم عدم صالحیت امنیتی از سوي مراجع امنیتی  .6

به استناد بند (مناقصه در شرایط زیر در صورت تایید باالترین مقام مجاز ) ب
:شودلغو می) ماده شش) ز(
کاال یا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشدنیاز به .1
تغییرات زیادي در اسناد مناقصه الزم باشـد و موجـب تغییـر در ماهیـت     .2

.مناقصه گردد
پیشامدهاي غیرمتعارف نظیر جنگ، زلزله، سیل و مانند آنها .3
رأي هیأت رسیدگی به شکایات .4
تشخیص کمیسیون مناقصه مبنی بر تبانی بین مناقصه گران .5
عدم صالحیت امنیتی از سوي مراجع امنیتی  اعالم.6
به آگـاهی  ) 24(مناقصه گزار باید تجدید و یا لغو مناقصه را مطابق ماده ) ج

.همه مناقصه گران برساند
نحوه رسیدگی به شکایات- 26ماده 
چنانچه هر یک از مناقصه گران نسبت به اجرا نشدن مـوادي از آیـین   ) الف

اض داشته باشد مـی توانـد بـه بـاالترین مقـام      نامه برگزاري مناقصات اعتر
. دستگاه مناقصه گزار شکایت کند

گزار مکلف است در مهلـت پـانزده روز کـاري از تـاریخ     دستگاه مناقصه) ب
هـاي الزم را بـه عمـل آورده و در صـورت وارد     دریافت شکایت، رسـیدگی 

کایت دانست اعتراض، مطابق مقررات مربوط اقدام نماید و در صورتی که ش
را وارد تشخیص ندهد، ظرف مهلت تعیین شده جوابیـه الزم را بـه شـاکی    

. اعالم کند
صورت عدم پذیرش نتیجه توسط شاکی، هیأت رسیدگی به شکایات در) ج

. موضوع را بررسی و رأي قطعی را طی پانزده روز اعالم خواهد کرد
نحوه برگزاري مناقصه محدود - 27ماده 

:در موارد زیر برگزار می شود) 14(و ) 4(ت مواد مناقصه محدود با رعای
وجود فهرست هاي مناقصه گران صالحیت دار معرفی شده توسط مراجع ) الف

ذیصالح صندوق تهیه این فهرست با رعایت اصل رقابت بـین تمـامی مناقصـه    
گران صالحیتدار، به پیشنهاد معاون اداري مالی صندوق به تصویب مدیر عامل 

. خواهد رسید
) 14(وجود فهرست کوتاه مناقصه گـران صـالحیتدار کـه طبـق مـاده      ) ب

. حداکثر دو سال قبل تهیه شده باشد
در مناقصه محدود نیازي به انتشار آگهی انجـام ترتیبـات موضـوع    - تبصره
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. نیست) 15(ماده » ج«، »ب«بندهاي 
ترك تشریفات مناقصه- 28ماده 

توجیهی دستگاه مناقصه گزار در مواردي که انجام مناقصه براساس گزارش
میسر نباشد، ) 29(به تشخیص یک هیأتی مرکب از مقامات مذکور در ماده 

می توان معامله را به طریق دیگري انجام داد و در این صورت هیأت تـرك  
تشریفات مناقصه با رعایت صرفه و صالح دستگاه ترتیب انجـام ایـن گونـه    

هر مورد براي یک نوع کاال یا خدمت معامالت را با رعایت مقررات مربوط در 
. تعیین و اعالم خواهد نمود

ترکیب هیئت ترك تشریفات مناقصه - 29ماده 
در مــورد ) 28(ترکیــب هیئــت تــرك تشــریفات مناقصــه موضــوع مــاده  

:این آیین نامه به شرح زیر خواهد بود) 1(ماده ) ب(هاي موضوع بند دستگاه
رئـیس  (مدیر عامـل یـا نماینـده وي    در مورد معامالت ستاد صندوق ) الف

، مـدیرکل  )دبیـر هیئـت  (معاون اداري مالی، مـدیرکل امـور مـالی    ) هیئت
حراست و مسئول کمیته فنی و بازرگانی حسب مورد   

در مورد معامالت استانهاي تابعه، مدیر امور درمان و یا بیمه اي حسـب  ) ب
ا بیمـه اي حسـب   ، معاون اداري مالی امور درمان و یـ )رئیس هیئت(مورد 

، مسئول حراست، مسئول کمیته فنی )دبیر هیئت(مورد، مسئول امور مالی 
و بازرگانی حسب مورد   

هیئت موضوع این ماده که در هر مـورد بنـا بـه دعـوت بـاالترین مقـام       ) ج
دستگاه اجرایی ذیربط و یا مقامات مجاز از طرف آنها تشکیل می شـود، بـا   

میت دارد و کلیه اعضاء مکلف به حضور در حضور تمامی اعضاي مربوطه رس
جلسات هیئت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجیهی دسـتگاه اجرایـی   
مربوط در مورد تقاضاي ترك مناقصه و همچنین نحوه انجام معاملـه مـورد   

. نظر هستند لکن تصمیمات هیئت با رأي اکثریت اعضاء، معتبر خواهد بود
در صورتی که مبلغ معامله بیش از یکصد برابر در اجراي این ماده - 1تبصره

نصاب معامالت کوچک باشد، انجام معاملـه پـس از تصـویب هیئـت هـاي      
. موضوع این ماده حسب مورد پس از تایید مدیر عامل مجاز خواهد بود

در صورتی که مبلغ معامله بـیش از دویسـت   ) 28(در اجراي ماده - 2تبصره 
انجام معامله پـس از تصـویب هیئـت هـاي     برابر نصاب معامالت کوچک باشد

.موضوع این ماده منوط به تصویب مدیرعامل و تایید هیئت مدیره خواهد بود
موارد عدم الزام به برگزاري مناقصه- 30ماده 

در موارد زیر الزام به برگزاري مناقصه نیست و دستگاه هاي اجرایی منـدرج در   
تشریفات مناقصه، معامله مورد نظـر را  توانند بدون انجام می) 1(ماده ) ب(بند 

:انجام دهند
خرید خدمات و یا تولیدات مستقیم از و یا تهیه و تامین کاال و خدمات ) الف
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از تولیدکننـدگان یــا ارائــه دهنــدگان خــدمات بــه طــور مســتقیم توســط  
هایی با سهام پنجاه و یک درصد یا بیشتر متعلق به صندوق با رعایت شرکت
ا تشخیص و مسئولیت مـدیرعامل و یـا مقامـات  مجـاز از     صالح  بصرفه و

. طرف آنها
خرید اموال منقول، خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسئولیت مدیر ) ب

طبق تعریف ) انحصاري(عامل و یا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر به فرد 
.باشد) 2(ماده ) ط(بند 

وال غیرمنقـول کـه بـا    خرید، اجاره به شرط تملیک یا اجاره گـرفتن امـ  ) ج
تشخیص و مسئولیت مدیرعامل و یا مقامات مجاز از طرف آنها با کسب نظر 

. از کارشناسان رسمی دادگستري حداقل سه نفر انجام خواهد شد
خرید اموال منقول و غیر منقول، کاال و خدمات با قیمت تعیین شده یا کمتر ) د

. صالح تعیین شده باشدی ذيیا حقوقی که نرخ هاي آنها از طرف مراجع قانون
تعمیر تجهیزات و ماشین آالت ثابت و متحرك و با تشخیص و مسـئولیت  ) هـ

. مدیر عامل و یا مقامات مجاز از طرف آنها با رعایت صرفه و صالح صندوق
خرید خدمات مشاوره اعم از مهندسی مشاور و مشـاوره فنـی بازرگـانی    ) و 

یت بر طرح و اجرا و نظارت و یا هر نوع مشتمل بر مطالعه، طراحی و یا مدیر
اي، کارشناسی و درمانی با رعایت صرفه و صالح با تشخیص خدمات مشاوره

.  و مسئولیت مدیرعامل یا مقامات مجاز از طرف آنها
خدمات فرهنگی و هنري، آموزشی و ورزشی به تشـخیص و مسـئولیت   ) ز

اقصـه مقـدور نباشـد    باالترین مقام دستگاه اجرایی که امکـان برگـزاري من  
بارعایت صرفه و صالح با تشخیص و مسئولیت مدیر عامل و یا مقامات مجاز 

.از طرف آنها
خرید قطعات یدکی براي تعویض و یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشـین  ) ح

آالت ثابت و متحرك موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه گیري 
ی، پزشکی و فنی و نظایر آن که تأمین آن لوازم آزمایشگاه هاي علمدقیق و

با تشخیص و مسئولیت مدیر عامل یا مقامات مجاز از طرف آنهـا از طریـق   
مناقصه امکان پذیر نباشد، با تعیین بهاي مورد معامله از سوي حداقل یـک  
نفر کارشناس رشته مربوط که حسب مورد توسط مدیرعامل و یـا مقامـات   

. شوندمجاز از طرف آنها انتخاب می
.در مورد معامالت محرمانه به تشخیص مدیرعامل و تایید هیئت مدیره) ط
. خرید سهام واوراق مشارکت و تعهدات ناشی از اجراي احکام قضائی) ي
چاپ و صحافی مطبوعات، انتشارات، دفترچه هاي بیمه و آگهی هـا بـا   ) ك

رعایت ضوابط و مقررات عمومی ناظر بر این امور
و لوازم مصرفی پزشـکی و درمـانی، خریـد مـواد و مایحتـاج      خرید دارو) ل
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غذایی فاسد شدنی روزانه بیمارسـتانها و مراکـز درمـانی، خریـد نـرم افـزار       
)پس از تایید کمیته فنی و بازرگانی(کامپیوتر 

اعضاي هیئت امناء، هیئت مدیره، مدیر عامل، هیئت نظارت و کلیه - 31ماده 
ه یک آنان در حدود قانون منع مداخله کارکنان کارکنان صندوق و خانواده درج

دولت در معامالت دولتی نمی تواننـد بطـور مسـتقیم و یـا غیـر مسـتقیم در       
.مداخله و یا مشارکت نمایند) اعم از خرید یا فروش(معامالت صندوق 

مزایده :فصل پنجم
اموال منقول مشروحه ذیل به پیشـنهاد معـاون اداري و مـالی و    - 32ماده 
: ب مدیر عامل قابل فروش خواهد بودتصوی
اموال اسقاطی ) الف
اموال مازاد بر نیاز ) ب
.اموالی که تداوم نگهداري آنها به صرفه و صالح صندوق نباشد) ج

تشخیص موارد فوق می بایست توسط کمیته مربـوط و براسـاس   - تبصره 
ضوابطی صورت پذیرد که ترکیب کمیته مـذکور و ضـوابط مـورد اشـاره از    

. طرف هیئت مدیره صندوق  تعیین و ابالغ خواهد شد
در مورد معامالت کوچک، فروش به حداکثر قیمـت ممکـن بـه    - 33ماده 

تشخیص و مسئولیت کامل مأمور فروش انجام مـی شـود و در ایـن رابطـه     
مأمور فروش مکلف است به داوطلبان خرید مراجعه و پس از تحقیق کامـل  

الح صندوق معامله را انجام داده و پیشـنهاد  از بهاء ضمن رعایت صرفه و ص
خریدار را که متضمن مشخصات اموال مورد فروش و مبلغ آن باشد با قیـد  
این عبارت که معامله با بیشترین بهاي ممکـن و صـرفه و صـالح صـندوق     

. انجام شده و ذکر نام خود امضاء نماید
مقامات مجاز از در معامالت متوسط، فروش با تأیید مدیرعامل یا- 34ماده 

بدین ترتیب کـه ابتـدا   . طرف ایشان می تواند از طریق حراج انجام می شود
بهاي اموال مورد معامله توسط کارشناس رسمی دادگستري ارزیابی شده و 

نـوع،  ) بهر نحو که اقتضا نمـوده و بـه صـالح باشـد    (سپس از طریق آگهی 
روز، سـاعت و محـل   مشخصات، مقدار اموال مورد معامله و قیمت پایه آن، 

در آگهی حراج همچنین بایـد قیـد   . حراج به اطالع داوطلبان خواهد رسید
گردد که موضوع مورد معامله به خریداري که باالترین قیمـت را پیشـنهاد   
نماید فروخته شده در مقابل فروش موضوع حراج، وجه آن دریافت شـده و  

.خواهد بود) برنده(دار به عهده خری...  پرداخت هر گونه مالیات و عوارض و 
در معامالت بزرگ، فروش از طریق انتشار آگهی مزایده عمـومی یـا   - 35ماده 

در آگهی مزایده عمومی و یا دعوتنامـه  . ارسال دعوتنامه مزایده به عمل می آید
مزایده محدود شرایطی که در این آیین نامه  براي آگهی مناقصه و مقرراتی که 

صه، تعیین برنده، انعقـاد قـرارداد و تحویـل مـورد     در مورد تشکیل هیئت مناق
قرارداد مقرر گردیده در صورتیکه با عمل مزایده منطبق باشد می بایسـتی بـه   
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.مورد اجرا گذارده شود
در صورتی که باالترین بهاي مورد ارائه در مزایده از برآورد بـه عمـل   - 1تبصره

می تواند ضـمن  آمده توسط کارشناس رسمی دادگستري کمتر باشد صندوق 
. درخواست تجدید نظر در نحوه ارزیابی، مزایده را یک بار دیگرتکرار نماید

در صورتیکه با رعایت مفاد این آیین نامه خریداري درخصـوص  - 2تبصره 
وجود نداشته باشـد  ) پس از برگزاري حداقل دو بار مزایده(32موضوع ماده 

ئت مناقصه یا مزایده می می توان طی صورتجلسه اي که به تایید اعضاء هی
.رسد نسبت به معدوم نمودن اموال مورد نظر اقدام نمود

فروش اموال غیر منقول بنا به پیشنهاد مدیر عامل، تایید هیئـت  - 36ماده 
مدیره و تصویب هیئت امناء با کسب نظر کارشناس رسمی دادگسـتري در  

و رشته مربـوط بصـورت مزایـده عمـومی و یـا از طریـق موسسـه امـالك        
. مستغالت صندوق انجام خواهد شد

آیین نامه فوق که در پنج  فصل، سی و شش ماده و هفده تبصره به تصویب 
از تاریخ تصـویب و ابـالغ،   . هیئت امناء سازمان تامین اجتماعی رسیده است

الزم االجرا بوده و کلیه دستورالعملها، بخشنامه ها و مصوبات مغایر با آن لغو 
بعدي در مفاد آن بنا به پیشنهاد هیئـت مـدیره صـندوق    و اعمال تغییرات 

.باید به تصویب هیئت امناء سازمان تامین اجتماعی برسدمی

مالی صندوق تأمین اجتماعی نامه آیین.27
)22/9/1390مصوب (

و 8مـاده  ) ث(، بند 24هیات امناي سازمان تامین اجتماعی به استناد مواد 
تحت شـماره  3/5/1389ندوق که در تاریخ  اساسنامه ص12ماده ) ت(بند 

هـ  ابـالغ گردیـده، آئـین نامـه مـالی صـندوق تـامین        42496ت/97863
:  اجتماعی را به شرح ذیل به تصویب رساند

تعاریف: فصل اول
ادارات کل (صندوق تامین اجتماعی شامل واحدهاي تابعه صندوق –1ماده 

و ستاد صندوق می باشد که از این ) استانها، شعب، بیمارستانها و درمانگاهها
.پس در این آئین نامه به اختصار صندوق نامیده می شود

هـا و  گروه صندوق تامین اجتمـاعی شـامل مـاده یـک و شـرکت     - 2ماده 
درصد از سهام و مالکیت آنهـا متعلـق بـه    51موسساتی است که بیشتر از 

.صندوق می باشد
است که از اول فروردین سال مالی صندوق یکسال هجري شمسی- 3ماده 

. ماه هر سال شروع  و به پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد
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درآمد عبارتست از موارد مطروحه که در اساسنامه صندوق و قانون - 4ماده 
.تامین اجتماعی و دیگر قوانین موضوعه پیش بینی شده است

ارف معـین کـه بـه    اعتبار عبارتست از مبلغی که براي مصرف یا مصـ - 5ماده 
. منظور نیل به اهداف و اجراي برنامه ها در بودجه صندوق  به تصویب می رسد

تأمین اعتبار عبارتست از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبـار  - 6ماده 
مصوب براي هزینه معین 

بودجه صندوق برنامه مالی صندوق است که براي یک سال مـالی  - 7ماده 
کوتاه مدت و برنامه هاي عملیاتی تهیه شـده و حـاوي    براساس برنامه هاي 

پیش بینی درآمدهاي حاصل از انجام وظایف و یا درآمدهاي سایر خـدماتی  
که طبق قانون تامین اجتماعی و مقررات مربوط عاید صندوق مـی شـود و   
همچنین سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه به منظور انجام عملیات و  

هایی که در برنامه صندوق پیش بینی شده و نیـل  اجراي طرحفعالیت ها و
. به اهداف صندوق را در ظرف سال مالی مربوط امکان پذیر می سازد

بودجه تلفیقی گروه صندوق  برنامه مالی صندوق است که براي یـک  - 8ماده 
هاي کوتاه مدت و برنامه هاي عملیاتی تهیـه شـده و   سال  مالی براساس برنامه

بینی درآمدهاي حاصـل از انجـام وظـایف و یـا درآمـدهاي سـایر       پیشحاوي 
شود خدماتی که طبق قانون تامین اجتماعی و مقررات مربوط عاید صندوق می

و همچنین سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه به منظور انجـام عملیـات و   
نیل بـه  ها و اجراي طرح هایی که در برنامه صندوق پیش بینی شده وفعالیت

.سازداهداف صندوق را در ظرف سال مالی مربوط امکان پذیر می
سایر منابع تأمین اعتبار عبارتست از منابعی که تحت عنوان کمـک و  –9ماده 

تعهدات دولت، تسهیالت، استفاده از ذخایر و اندوخته ها بر اسـاس اساسـنامه   
به منظور نمودن آنهـا  صندوق و یا عناوین مشابه دیگر که صندوق  قانوناً مجاز 

.در بودجه خود می یابد
عبارتست از دریافت منابع مالی از دولت یا بانکها و ) وام(تسهیالت - 10ماده 

یا موسسات مالی و اعتباري مجاز که میزان و نحوه دریافت آن می بایسـت  
.   در بودجه هر سال پیش بینی و به تصویب هیئت امناء برسد

ست از بدهی هاي قابل پرداخت سـنوات گذشـته کـه    دیون عبارت- 11ماده 
اعتبار الزم براي آن در بودجه منظور شده باشد و در هر صورت به یکـی از  

: طرق زیر و بدون اختیار صندوق ایجاد شده باشد
.احکام قطعی صادره از طرف مراجع صالحه) الف
از انواع بدهی به وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت هـاي دولتـی ناشـی   ) ب

خدمات انجام شده مانند هزینه هاي برق، آب، مخابرات، پست و هزینه هاي 
. مشابه

سایر بدهی هایی که خارج از اختیار صندوق طبق ضوابط مربوط ایجـاد  ) ج
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.شده باشد
تشخیص عبارتست از تعیین و انتخاب انواع کاال، خدمات و سـایر  - 12ماده 

نیـل بـه اهـداف و اجـراي     هایی که تحصیل یا انجـام آنهـا جهـت   پرداخت
. هاي صندوق ضروري استبرنامه
: تعهد عبارتست از ایجاد دین بر عهده صندوق ناشی از- 13ماده 
. خرید و تحویل کاال یا انجام دادن خدمات) الف
.اجراي قراردادهایی که با رعایت قوانین و مقررات منعقد و مبادله شده باشد) ب
.ونی و ذیصالحاحکام صادره از مراجع قان) ج
هـا یـا مجـامع    پیوستن به قراردادهاي بین المللی و عضویت در سازمان) د

. المللی با اجازه قانونبین
تسجیل عبارتست از تعیین میزان بدهی قابل پرداخـت صـندوق   - 14ماده 

.براساس اسناد و مدارکی که بدهی مذکور را اثبات می نماید
سندي کـه از سـوي مـدیرعامل یـا     دستور پرداخت عبارتست از - 15ماده 

مقامات مجاز از طرف ایشان براي پرداخـت تعهـدات و بـدهی هـاي قابـل      
پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده مدیرکل امور مالی یا مقـام مجـاز از   

. طرف وي در وجه ذینفع صادر می گردد
هزینه عبارتست از مصرف اعتبارات یا پرداخت هایی که بصـورت  - 16ماده 
ی به ذینفع در قبال تعهد یا تحت عنوان کمـک یـا عنـاوین مشـابه بـا      قطع

. رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت می پذیرد
تنخواه گردان وجهی است که از طـرف مـدیرکل امـور مـالی یـا      - 17ماده 

مقامات مجاز از طرف وي  با تأیید مدیرعامل یا مقامات مجاز از طرف ایشان 
ر اختیار واحدهاي تابعه، مأمورین یا اشخاصی کـه  براي هزینه هاي مربوط د

مجاز به دریافت تنخواه گردان هستند قرار می گیرد تا به تدریج که هزینـه  
هاي مربوط انجام می شود اسناد مربوط را تحویل و مجـدداً وجـه دریافـت    

ضوابط  اجرایی این ماده براساس دستورالعملی خواهد بود که توسط  . دارند
. مالی تهیه و به تصویب  مدیرعامل صندوق خواهد رسیدمدیرکل امور

پیش پرداخت عبارتست از پرداختی که در قبـال اخـذ ضـمانت    - 18ماده 
معتبر از محل اعتبارات مربوط به موجب احکام و قراردادها طبـق مقـررات   

. پیش از انجام تعهد صورت می پذیرد
اداي قسـمتی از  علی الحساب عبارتست از پرداختی کـه جهـت   - 19ماده 

. تعهدات با رعایت مقررات صورت می گیرد
سـپرده عبارتسـت از وجهـی کـه براسـاس قـوانین و مقـررات و        - 20ماده 

قراردادها و یا احکام صادره از سوي مراجع قضایی بـه منظـور تـأمین و یـا     
جلوگیري از تضییع حقوق صندوق دریافت شده و استرداد یا ضبط آن تابع 
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وانین و مقررات و قراردادها و آیین نامه اي خواهد بود کـه  شرایط مقرر در ق
توسط مدیرکل امور مالی تهیه و پس از تایید مدیرعامل به تصویب هیئـت  

.مدیره خواهد رسید
دارایی هاي ثابت مشهود عبارتست از مجموعه اموال منقول و یا غیر - 21ماده 

خریداري، احداث منقول که با هدف استفاده مستمر در طول فعالیت صندوق
. و یا تحصیل شده و با توجه به اصل اهمیت، عمر آنها بیش از یکسال باشد

شخصی اسـت کـه از بـین مسـتخدمین     ) مامور خرید(کارپرداز - 22ماده 
ماده دو آیین نامه استخدامی صـندوق  بنـا بـه    ) ب(رسمی و قراردادي بند 

یر کل امور اداري و پیشنهاد مدیرکل امور خدمات عمومی و رفاه و حکم مد
در واحدهاي تابعه توسط ردیفهاي همتراز  بـدین سـمت منصـوب شـده و     
نسبت به تدارك و خرید کاال و خدمات مورد نیاز با رعایت مقررات مربـوط  

در صورت نبود مستخدم رسمی از مستخدم قراردادي واجد . اقدام می نماید
ز نـامبرده تضـمین   صالحیت استفاده گردیده و می باید تا سـقف تنخـواه ا  

گردش عملیات تنخواه کارپردازان در پایان هر  ماه کنترل، . معتبر اخذ گردد
.تصفیه و یا ترمیم خواهد گردید

امین اموال شخصی است که از بین مستخدمین رسـمی واجـد   - 23ماده 
صالحیت صندوق بنا به پیشنهاد مدیر کل امور مالی و یا نماینـده وي و بـا   

یا مقامات مجاز به این سمت منصوب شده و مسـئولیت  موافقت مدیرعامل
حراست، تحویل و تحول و تنظیم حسابهاي اموال منقول و غیـر منقـول و   

. کاالهاي تحت ابوابجمعی به عهده او واگذار می گردد
صندوق دار شخصـی اسـت کـه از بـین مسـتخدمین رسـمی و       - 24ماده 

انی، مسئولیت دریافت وجـوه  ماده دو  بنا بر وظایف سازم) ب(قراردادي بند 
.نقد و یا اوراق بهادار را بر عهده دارد

حــق صــندوق داري و یــا اخــذ ضــمانت از صــندوق دار بنــابر - 1تبصــره 
دستورالعملی خواهد بود که براساس آئین نامه استخدامی توسط مدیر کـل  

.امور مالی تهیه و به تصویب مدیرعامل خواهد رسید
د واجد صـالحیت بـا مشخصـات فـوق وجـود      در مواردي که فر- 2تبصره 

نداشته باشد با مسئولیت باالترین مقام مجاز واحد تابعه بکارگیري سایر افراد 
.بالمانع می باشد

حساب بانکی درآمد حسابهاي غیر قابل برداشتی می باشـند کـه   –25ماده 
به نام هریک از واحدهاي صندوق در بانکهاي محل افتتاح شده و مخصوص 

. رآمدهاي وصولی می باشندواریز د
حساب بانکی پرداخت حسابهاي جاري مـی باشـند کـه بـه نـام      - 26ماده 

هریک از واحدهاي صندوق در بانک محل افتتاح شـده و مخصـوص انجـام    
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.عملیات پرداخت واحد مربوطه خواهند بود
حساب بانکی تمرکز وجوه درآمد حسابی است که به نام صندوق - 27ماده 

طرف حساب در مرکز افتتاح شده و وجوه حساب بانکی درآمد نزد بانکهاي 
یا درآمد واحدهاي صندوق تحت شرایطی که مدیر عامل تعیین خواهد کرد 

.  به این حساب واریز می گردد
حساب بانکی پرداختهاي انتقالی حسابی است که به نام صندوق - 28ماده 

آن طبـق قـانون   نزد بانکهاي طرف حساب در مرکز افتتاح شده و موجودي
تامین اجتماعی، آیین نامه ها و مقررات مربوطه بر مبناي اعتبارات مصـوب  

.به حسابهاي بانکی پرداخت و ذخائر انتقال داده می شود
حساب بانکی ذخائر حسابی است که به نام صندوق نزد بانکهـاي  - 29ماده 

دهاي طرف حساب در مرکز افتتاح شده و وجوه مازاد درآمد هزینه و درآمـ 
مرتبط با سرمایه گذاري به این حساب منتقل و مطابق مقررات به سـرمایه  

.گذاري اختصاص داده می شود
نقصان متعارف، کمبود مقداري یا عددي موجودي ها اسـت کـه   - 30ماده 

میزان قابل قبـول آن توسـط کـارگروهی مرکـب از معـاون اداري و مـالی،       
و رفاه و یا پشـتیبانی درمـان   مدیرکل امور مالی، مدیر کل خدمات عمومی 

.  در موضوع مربوطه تعیین می گردد) حسب مورد(
نقصان متعارف به حساب هزینه هاي سال جاري صندوق منظـور  - تبصره 

) باستثناي اموال و اثاثیه. (گرددمی
هزینه ها و سایر پرداخت هـاي صـندوق  پـس از طـی مراحـل      - 31ماده 

ل و صدور دستور پرداخت و بـا اعمـال   تشخیص، تأمین اعتبار، تعهد، تسجی
.نظارت مالی انجام خواهد شد

ه اختیار و مسئولیت تشخیص، تعهد، تسجیل و دستور پرداخت ب–32ماده 
عهده مدیرعامل صندوق و مسئولیت تـأمین اعتبـار و تطبیـق بـا قـوانین و      

. مقررات مربوطه  بعهده مدیرکل امور مالی می باشد
شخاصی هستند که اختیارات عهـده مـدیرعامل و   مقامات مجاز ا- 1تبصره 

.    مدیرکل امورمالی موضوع این ماده کتباً به آنها تفویض شده باشد
اختیار و مسئولیت هاي این ماده حسب مورد از طرف مقامات فوق - 2تبصره

کالً یا بعضاً قابل تفویض خواهد بود ولی ) مقامات مجاز(به سایر مقامات صندوق 
تفویض اختیار موجب سلب اختیار و مسئولیت از تفویض کننـده  در هیچ مورد 

.نخواهد بود
افراد مجاز در مقابل اختیارات واگذارشده داراي مسئولیت بوده و –3تبصره 

.بایستی در برابر اقدامات خود پاسخگو باشندمی
تفویض اختیار و مسئولیتهاي این ماده نمی تواند از سوي مقامات –4تبصره
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.شخص یا اشخاص دیگر واگذار گرددمجاز به 
چک، سفته و مـوارد  (کلیه اسناد و اوراق تعهد آور مالی صندوق - 5تبصره 
براساس قوانین و مقررات مربوطه با امضاء مـدیرعامل صـندوق و یـا    ) مشابه

مقامات مجاز از طرف ایشان و مدیرکل امور مالی و یا مقامات مجاز از طرف 
. وي معتبر خواهد بود

هاي مربوط به مدیرعامل و مدیرکل امور تفویض اختیار مسئولیت- 6ه تبصر
هـاي مـدیرعامل بـه    مالی به شخص واحد و نیز تفویض اختیـار مسـئولیت  

.     مدیرکل امور مالی یا کارکنان تحت نظر وي مجاز  نخواهد بود
مدیرکل امور مالی، روساي امور مالی و یا نمایندگان آنهـا مجـاز   - 7تبصره 

ند که از طرف مدیرعامل و یا سایر مقامات مجاز اسناد پرداخت هزینه نیست
.را امضاء نمایند

وظایف و تشکیالت:فصل دوم
وظایف و مسئولیت هاي امور مالی - الف 

نظارت و کنترل امور مالی صندوق مشتمل بر امور مالی صندوق –33ماده 
لیـات، اعمـال   تامین اجتماعی، از جمله ثبت عملیات مـالی، همـاهنگی عم  

اي، اجراي تصمیمات مالی مأخوذه و بررسـی کلـی وضـعیت    کنترل بودجه
مالی و تهیه و ارائه گزارش هاي مالی مربـوط بـه مراجـع ذیـربط در قالـب      

هـا و  سیستم هاي مکـانیزه، بررسـی نتـایج بدسـت آمـده و ارائـه گـزارش       
. هاي مالیهاي مالی، تهیه و تنظیم و پیشنهاد دستورالعملصورت

:وظایف مدیرکل امور مالی- 34ماده 
نظـارت بـر امـور مـالی و محاسـباتی و نگاهـداري و تهیـه و تنظـیم         - الف

هاي مالی بر طبـق قـانون و ضـوابط و مقـررات مربـوط و صـحت و       صورت
. سالمت آنها

نظارت و هماهنگی در اجراي قوانین و مقررات حاکم بر عملیات مـالی  - ب 
. دفاتر مالیصندوق و حفظ اسناد، مدارك و

نظارت بر انجام کلیه دریافتهـا و پرداختهـا، ثبـت و ضـبط درآمـدها و      –ج 
.هزینه ها و صدور اسناد مربوطه

.نگهداري حساب اموال صندوق و نظارت بر اموال مذکور- د 
.اي و تهیه گزارش هاي مربوطنظارت بر اعمال کنترل بودجه- هـ 

.و مقررات مالی و محاسباتی صندوقاعمال نظارت بر حسن اجراي قوانین - و
نظارت بـر حسـن اجـراي وظـایف روسـاي ادارات امـور مـالی در مرکـز و         - ز 

.واحدهاي تابعه
سایر وظایفی که به موجب این آیـین نامـه و سـایر قـوانین و مقـررات      - ح 

. مربوط واگذار می گردد
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ایـن  مدیرکل امور مالی می تواند وظایف تعیین شـده خـود را در   - تبصره 
آیین نامه به معاونین یا روساي امـور مـالی واحـدهاي تابعـه حسـب مـورد       

. تفویض نماید
تشکیالت - ب 

مدیرکل امور مالی صندوق از بین کارکنان رسمی و قراردادي بند - 35ماده 
آئین نامه استخدامی رسته امور مالی و یا مامور براسـاس آیـین   2ماده ) ب(

پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره و نامه استخدامی صندوق بنا به
با حکم مدیرعامل صندوق منصوب شده و عزل وي نیز بصورت فوق خواهد 

.وي در مقابل مدیرعامل مسئولیت مستقیم خواهد داشت. بود
در مواقع اضطراري مدیرعامل می تواند در صورت عزل و یا فوت مدیر - تبصره 

. ماهه اقدام نماید6موقت حداکثر  کل امور مالی، نسبت به حکم سرپرستی
معاونین اداره کل امور مالی در سـتاد صـندوق بنـا بـه پیشـنهاد      - 36ماده 

مدیرکل امور مالی و با حکم معاون اداري مالی و رؤساي امور مـالی اسـتانها   
بنا به پیشـنهاد مـدیرکل اسـتان و حکـم مـدیرکل امـور مـالی و رؤسـاي         

شنهاد مسئولین واحدهاي تابعه و تایید مدیر حسابداري واحدهاي تابعه به پی
امور مالی استان و حکم مدیرکل امور مالی منصوب شده و عزل آنان نیز به 

رؤساي ادارات امـور مـالی هـر اسـتان تحـت نظـر       . صورت فوق خواهد بود
مدیرکل استان مربوطه و رؤساي حسـابداري واحـدهاي تابعـه تحـت نظـر      

م وظیفه نموده و در مقابل مدیرکل امور مـالی  باالترین مقام واحد تابعه انجا
. صندوق مسئول و پاسخگو خواهند بود

مدیر امور مالی قبلی و بعدي مکلفند حداکثر ظرف یکماه از تاریخ - تبصره 
اشتغال مدیر مالی جدید نسبت به تنظیم صورت مجلس تحویـل و تحـول   

اقـدام  ) دارایـی متناسب با فرمهاي امور ذیحسابیهاي وزارت امور اقتصـاد و (
در . این صورت مجلس باید به تاییـد مـدیر کـل امـور مـالی برسـد      . نمایند

مواردي که مدیر مالی از تحویل ابواب جمعـی خـود اسـتنکاف ورزد ابـواب     
جمعی وي با حضور نماینده مدیر کل امور مالی و نماینـده بـاالترین مقـام    

. هـد شــد صـندوق در اسـتان و  مـدیر مـالی جدیـد تحویـل و تحـول خوا       
.درخصوص مدیرکل امور مالی نیز به ترتیب فوق عمل خواهد گردید

تهیه و تنظیم و تصویب بودجه : فصل سوم
بودجه تفصیلی صندوق در هر سال مالی در مهلت مقرر قـانونی  - 37ماده 

براساس اهداف، برنامه هـا و وظـایف صـندوق توسـط اداره کـل بودجـه و       
ه و تنظیم بودجه جمع آوري و تنظیم، تشکیالت با رعایت دستورالعمل تهی

تا پس از تایید مدیرعامل و هیئت مدیره جهـت تصـویب بـه هیئـت امنـاء      
. ارسال می گردد
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دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه و همچنین تعیین بودجـه هـر   - تبصره 
نفـر کـه   7یـا  5یک از واحدهاي تابعه صندوق توسط کارگروهی مرکب از 

. می گردند صورت خواهد گرفتتوسط مدیرعامل انتخاب 
چنانچه در شروع سال مالی صندوق ، بودجـه تفصـیلی تصـویب و    - 38ماده 

ابالغ نگردیده باشد تا زمان تصویب و ابـالغ بـه منظـور جلـوگیري از هرگونـه      
ماه مجـوز  3اي در انجام امور پس از تصویب هیئت مدیره هر ماه حداکثر وقفه

رات هزینـه اي و تملـک دارایـی سـال قبـل      خرج بر مبناي یک دوازدهم اعتبا
.صندوق صادر خواهد شد

درصدي از اعتبارات درآمدهاي صندوق، بدون الـزام بـه رعایـت    - 1تبصره 
مفاد این آیین نامه و سایر مقـررات عمـومی در اختیـار مـدیر عامـل قـرار       

گیرد که براساس دستورالعملی که به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید می
.دهزینه گرد

درصد مذکور هر ساله به پیشنهاد مـدیر عامـل و تاییـد هیئـت     - 2تبصره 
.مدیره در قالب بودجه ساالنه به تصویب هیئت امناء خواهد رسید

بودجه هر یک از واحدهاي تابعه صندوق، پس از تصویب بودجـه  - 39ماده 
از سوي هیئت امناء به تفکیک سرفصل هاي هزینه و درآمد توسـط مـدیر   

مسئولین واحدهاي تابعه و رؤساي امـور  . وق ابالغ خواهد گردیدعامل صند
. بودجه و امور مالی واحدها مسئول حسن اجراي آن خواهند بود

دستیابی به اهداف بودجه مصوب از لحاظ وصول درآمدهاي حق - 40ماده 
بیمه و متفرعات آن با توجه به قانون تامین اجتماعی بعهده معاونت فنـی و  

ـ  درآمد و از ج ه هت وصول درآمدهاي حاصل از بکارگیري وجوه و ذخـایر  ب
.عهده معاونت اقتصادي و برنامه ریزي می باشد

مدیرعامل صندوق می تواند در صورت افزایش فعالیت ها، حـین  - 41ماده 
اجراي بودجه ارقام بودجه مصوب را با تایید هیئت مدیره و تصویب هیئـت  

. ر دهدامناء و با رعایت مقررات مربوط تغیی
جابجایی اعتبارات درداخل هریک از فصول هزینه اي تا میزان ده –1تبصره 

درصد با تصویب هیئت مدیره صندوق مجاز خواهد بود مشروط بر اینکه در 
هر حال در جمع اعتبارات بودجه عملیات یا بودجه هزینه هاي سـرمایه اي  

موکول با تصویب هر نوع تغییر متجاوز از میزان فوق . تغییري حاصل نگردد
. هیئت امناء خواهد بود

وجود اعتبار در بودجه  بخودي خود براي اشخاص اعم از حقیقی - 2تبصره 
یا حقوقی ایجاد حق ننموده و استفاده از اعتبارات باید بـا رعایـت قـوانین و    

. مقررات مربوط انجام گردد
امـوال  در مورد آن قسمت از هزینه هاي جاري و مستمر و خرید- 42ماده 

که نوعاً انجام آن از یکسال مالی تجاوز می کند صندوق می تواند براي مدت 
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متناسب قراردادهایی که مدت اجراي آن از سال مالی تجاوز می کند منعقد 
لیکن صندوق مکلف است در بودجه ساالنه خود اعتبارات الزم بـراي  . نماید

. ور نمایدپرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر سایر اعتبارات منظ
کلیه اعتبارات بودجه مصوب هر سال تا پایان سال مالی قابل تعهد - تبصره 

و پرداخت است و مانده وجوه اعتبارات مصرف نشـده بایسـتی حـداکثر تـا     
پایان فروردین ماه سال بعد به حسابی که توسط اداره کل امور مـالی اعـالم   

.  می شود واریز گردد
ثر تعهد زائد بر اعتبار یا عدم رعایـت مقـررات   در مواردي که بر ا- 43ماده 

خدمتی انجام شود یا مالی به تصرف صندوق درآید، مقام یا مقامـات مجـاز   
در صورتی که رد عین آن میسر نبوده . مکلف به رد معامله مربوط می باشد

و یا فروشنده از قبول آن امتناع داشته باشد و همچنین در مـورد خـدمات   
قبول و وجه مورد معامله در حدود اعتبارات موجود یـا  مکلف بهانجام شده

لیکن اقدامات فوق مانع تعقیب قانونی . اعتبارات سال بعد قابل پرداخت است
. متخلف نخواهد بود

در صورتی که براساس گواهی خالف واقع مـدیرکل امورمـالی و   - 44ماده 
ر عامل یا مقامات مدیران مالی نسبت به تامین اعتبار و یا اقدام یا دستور مدی

مجاز زائد بر اعتبار مصوب و یا بر خالف قانون و مقررات وجهی پرداخت یـا  
تعهدي علیه صندوق ایجاد شود هریک از این تخلفات در حکم تصرف غیـر  

.قانونی در وجوه و اموال صندوق خواهد بود
صندوق مجاز است به منظور اخـذ مطالبـات و یـا بـدهی هـا از      - 45ماده 

و یـا پایاپـاي نمـودن    ) معاوضـه (یقی و حقوقی نسبت به تهاتر اشخاص حق
مطالبات و بدهی ها حسب ضوابطی که به تصویب هیئـت مـدیره صـندوق    

.خواهد رسید اقدام نماید
بودجه مصوب هر سال مالی تا آخـر همـان سـال قابـل تعهـد و      - 46ماده 

ل ها که در سال جـاري یـا سـنوات قبـ    پرداخت است و آن میزان از هزینه
تحقق یافته اند در حساب تعهدات پرداختنی منظور  و از آن محل پرداخت 

. خواهد گردید
صندوق مجاز می باشد به منظور تامین بخشی از تعهـدات آتـی   - 47ماده 

نسبت به انجام سرمایه گذاري حسـب ضـوابط و  مقرراتـی کـه در بودجـه      
.یدساالنه صندوق به تصویب هیئت امناء خواهد رسید اقدام نما

در صورت عدم تحقق منابع نقدي پیش بینـی شـده در بودجـه    - 48ماده 
ساالنه و به منظور تامین بخشی از هزینه هاي صندوق در مواقـع ضـروري،   
مدیر عامل صندوق با تصویب هیئت مدیره مجاز خواهد بود نسبت به اخـذ  
تسهیالت از سیستم بانکی، حداکثرتا معادل یک دوازدهـم بودجـه مصـوب    
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الزم است صـندوق در  . ه در بخش مصارف تعهدات قانونی، اقدام نمایدساالن
بودجه سال بعد منابع باز پرداخت اینگونه تسهیالت را  پیش بینـی و آن را  

.    پرداخت نماید
نقدي یـا غیـر   ) کمک بالعوض(پرداخت هرگونه کمک و یا اعانه - 49ماده 

تاي شرح وظـایف و  نقدي به اشخاص، موسسات دولتی یا غیردولتی در راس
بینـی و بـه   ماموریت صندوق می بایست در بودجه سـاالنه صـندوق پـیش   

.تصویب برسد
بودجه تلفیقی گروه صندوق تامین اجتماعی در هر سال در مهلت –50ماده 

مقرر قانونی توسط دفتر امور مجامع با رعایت دستورالعمل تهیـه و تنظـیم   
هیئت مدیره به تصویب هیئـت  بودجه جمع آوري و تنظیم تا پس از تایید 

دفتر امور مجامع صندوق در مقابـل هیئـت مـدیره مسـئولیت     . امناء برسد
.مستقیم خواهد داشت

حسابهاي بانکی :فصل چهارم
واحدهاي تابعه صندوق می توانند حسب نیاز و با ارائه درخواست - 51ماده 

کهـا و  و تایید مدیرکل امـور مـالی و تصـویب مـدیرعامل در هـر یـک از بان      
. موسسات مالی و اعتباري مجاز نسبت به افتتاح حساب اقدام نمایند

به همراه مهـر  (برداشت از هر حساب بانکی حداقل با دو امضاء مجاز ـتبصره  
می باشد که یکی از آنها مدیرعامل یا مقامات مجاز از طرف ایشـان و  ) صندوق

ک فـرد در عـین حـال    امضاي دیگر مدیرکل امور مالی یا نماینده وي بوده و ی
تواند به عنوان مقام مجاز از طرف مدیرعامل و مـدیرکل امـور مـالی توامـاً     نمی

. تعیین گردد
کلیه پرداخت هاي صندوق به جـز پرداخـت هـاي جزیـی و یـا      - 52ماده 

استثنایی که از طریق تنخواه گردان صورت خواهد پذیرفت بایستی از طریق 
رداخت الکترونیکی بـا رعایـت ضـوابط و    صدور چک و یا حواله بانکی و یا پ

. مقررات انجام گردد
در متن اسناد فارغ از آنکـه پرداخـت بابـت چـه مـوردي باشـد       - 53ماده 

ضروري است مشخصات و هویت گیرنده وجـه و موضـوع پرداخـت بطـور     
. مشروح قید گردد

اخذ وجه نقد یا چک در وجه حامل بابـت حـق بیمـه، خسـارت،     - تبصره 
.نی و یا مطالبات دیگر توسط صندوق مجاز نمی باشدجرائم قانو

سیستم حسابداري : فصل پنجم
عملیات مالی و حسابداري صندوق و نحوه تهیه و تنظیم بودجـه  - 54ماده 

گروه صندوق براساس نظام تعهدي و بر مبناي اصـول و مـوازین متـداول و    
ورد اجـرا  استانداردهاي حسابداري و قوانین و مقررات مربوط صندوق به مـ 
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. گذارده می شود
به منظور حصول آگاهی از عملکرد مالی، مـدیرکل  امـور مـالی    - 55ماده 

صندوق  موظف است هر سه ماه یکبار گزارش جـامعی در مـورد وضـعیت    
کلی امور مالی صندوق در سه ماه گذشته تهیه نموده و گزارش هاي مذکور 

ئه و توضیح مدل هـاي  را با کاربرد روش ها و تکنیک هاي ضروري ضمن ارا
مقداري پردازش و به انضمام صورتهاي مالی مورد لزوم به هیئـت مـدیره و   
مدیرعامل صندوق ارائه نماید تا امکان اتخاذ تصمیمات به موقـع و صـحیح   
براساس اطالعات ارائه شده در گزارش هاي مالی موضوع این ماده از سـوي  

. مدیریت صندوق امکان پذیر باشد
هـاي  وه تهیه و تنظیم حسابها و دفاتر مالی و نگهـداري حسـاب  نح- 56ماده 

صندوق طبق مقررات مندرج در این آیین نامه و سایر مقررات مربوط و براساس 
استانداردهاي حسابداري در کشور خواهد بود در پایان هر سال مالی حسابها و 

اس دفاتر صندوق بسته شده و ترازنامه ساالنه و گـزارش مـالی صـندوق براسـ    
مهلت تعیین شده در اساسنامه و تحت نظارت و مسئولیت مدیرکل امور مـالی  
تهیه و پس از تأیید مدیر عامل و تصویب هیئـت مـدیره جهـت رسـیدگی بـه      

. مراجع ذیربط تسلیم خواهد شد
مهلت مقرر در ماده فوق االشاره براساس درخواست مدیر کل امور –تبصره 

.تا یک ماه قابل تمدید خواهد بودمالی و تأیید مدیر عامل حداکثر 
کلیه عملیات مربـوط بـه دریافتهـا، پرداختهـا و سـایر عملیـات       - 57ماده 

حسابداري که انجام آنها براساس اصول حسابداري در پایان سال مالی براي 
تنظیم صورتهاي مالی صندوق  ضروریست می باید از طریـق صـدور سـند    

. حسابداري انجام گردد
نظور تأمین ذخیره اسـتهالك دارایـی ثابـت، در هـر سـال      به م- 58ماده 

اي براساس اصول و موازین متداول حسـابداري و قـوانین مالیـاتی و    ذخیره
دستورالعمل مربوط و ضمن رعایت قوانین و مقررات موضـوعه در حسـابها   

. منظور خواهد شد
به منظور تأمین ذخیره کافی جهت پرداخت مزایاي پایان خدمت - 59ماده 

و بازخرید سنوات خدمت کارکنان صندوق ضروري است همه ساله براساس 
قوانین و مقررات موضوعه در آیین نامه استخدامی صـندوق تحـت عنـوان    
ذخیره مزایاي پایان خدمت و بازخرید سنوات خدمت کارکنان در حسـابها  

. منظورگردد
به (وقی چنانچه قسمتی از مطالبات صندوق از اشخاص حقیقی یا حق- 60ماده 

با توجه به سوابق مربوط و وجـود دالیـل   ) استثاء حق بیمه و جرائم متعلقه آن
کافی غیر قابل وصول تشخیص داده شوند، برگشت آنها از حسابها به شرح ذیل 
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:مجاز می باشد
تا مبلغ صد میلیون ریال به پیشـنهاد مـدیرکل امـور مـالی و موافقـت      : الف

مدیرعامل
االتر تا پانصد میلیون ریال به پیشنهاد مدیر عامل و از صد میلیون ریال ب: ب

تصویب هیئت مدیره 
مبالغ بیش از پانصد میلیون ریال به پیشنهاد مدیر عامـل، تاییـد هیئـت    : ج

مدیره و تصویب هیئت امناء 
دارایی هاي ثابت به هنگام خرید به بهاي تمام شده و در صـورت  - 61ماده 

ایی و اشخاص حقیقی و حقوقی به صـندوق  انتقال از سایر دستگاه هاي اجر
) توسط کارشناس رسمی دادگستري منتخب صندوق(به بهاي ارزیابی شده 

.در حساب دارایی ها ثبت خواهد شد
سایر مقررات :فصل ششم

اعمال کنترل نسبت به حفاظت اموال صندو ق و حصول به منظور - 62ماده 
مه، حداکثر هر سه سال یـک  اطمینان از انعکاس صحیح دارایی ها در ترازنا

بار براساس دستورالعملی توسط مسئولین مالی مرکـز و واحـدهاي تابعـه و    
ها تحت نظارت و مسئولیت مدیرکل امور مالی صورت جامعی از کلیه دارایی

. تهیه خواهد شد
حقوقی که در نتیجه تخلف از اجراي شرایط قراردادهاي منعقده - 63ماده 

ود بجز در موارد صـدور احکـام از سـوي مراجـع     براي صندوق ایجاد می ش
.االجرا می باشد کالً و بعضاً قابل بخشش نیستقضایی که الزم

در مواردي که براساس مفاد قراردادهـاي منعقـده و حسـب نظـر     –تبصره 
هیئت مدیره محرز گردد که تمام یا قسمتی از تخلـف از شـرایط ناشـی از    

داد بوده است براساس نظریه هیئـت  حوادث و علل خارج از اراده طرف قرار
.مدیره  اقدام خواهد شد

در مواردي که براساس شرایط مندرج در احکام و قراردادهـا کـه   - 64ماده 
پرداخت وجهی قبل از انجام تعهد ضروري باشد و همچنین در مواردي که 
تهیه اسناد مثبته قبل از پرداخت میسر نباشد با دستور کتبی مدیرعامل یـا  

مجاز از طرف ایشـان مبـالغ الزم پـیش پرداخـت ضـمن دریافـت       مقامات
الحساب در حدود اعتبارات مصـوب قابـل   تضمین معتبر معادل آن و یا علی

پرداخت خواهد بود تا پس از تهیه یا تکمیل اسناد مثبته به حساب هزینـه  
. قطعی منظور و تسویه گردد

، اوراق )سـفته (وراق بهادار نامه بانکی، اسناد خزانه، ادریافت ضمانت- 65ماده 
مشارکت و سهام بدون نام، وثیقه اسناد مربوط به امالك و مستغالت و یا هریک 

شـرکت در  ) تضـمین (از انواع تضمینات مصوب هیئت وزیران به عنوان سپرده 
درخصوص دریافت . (بالمانع می باشد... مناقصه، مزایده، حسن انجام معامله و یا 
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)اخذ مجوز از هیئت مدیره الزامی است) سفته(اوراق بهادار 
درخصوص شرکتهاي وابسته یا تابعه صندوق که بیش از پنجاه در - تبصره 

صد سهام آن مربوط به صندوق باشد چک شرکت به همراه تاییدیـه صـادر   
.   کندشده از سوي رئیس هیئت مدیره شرکت کفایت می

تها و موسساتی که به منظور حصول آگاهی از عملکرد مالی شرک- 66ماده 
درصد سهام و مالکیت آنها متعلق به صندوق می باشـد دفتـر   51بیشتر از 

امور مجامع صندوق موظف است هرسه ماه یکبار گزارش جامعی در مـورد  
وضعیت کلی امور مالی گروه صندوق در سـه مـاه گذشـته تهیـه نمـوده و      

ضمن ارائه گزارش هاي مذکور را با کاربرد روش ها و تکنیک هاي ضروري 
و توضیح مدل هاي مقداري پردازش و به انضمام صورتهاي مالی مورد لزوم  
به هیئت مدیره و مدیر عامل صندوق ارائه نماید تا امکان اتخـاذ تصـمیمات   
به موقع و صحیح براساس اطالعات ارائه شده در گزارش هاي مالی موضوع 

. این ماده از سوي مقامات صندوق امکان پذیر باشد
صندوق می تواند در موارد خـاص ناشـی از جنـگ زلزلـه آتـش      - 67ده ما

سوزي، سیل و سایر حوادث قهري که دسترسی به اصـل اسـناد و مـدارك    
اثبات کننده خرج در حسابها میسر نباشد به تشخیص کارگروهی متشکل از 

موضوع ) نماینده مدیر عامل، مدیرکل حراست و  مدیرکل امور مالی(سه نفر 
قرائن و شواهد موجود بررسـی و در صـورت صـحت بـا تنظـیم      را براساس

صورتمجلس پس از تایید مدیر عامل و تصـویب هیئـت مـدیره بـه هزینـه      
. قطعی منظور نماید

صندوق مجاز است به منظور افـزایش سـطح خـدمات خـود در     - 68ماده
مراکز ملکی، همچنین افزایش درآمـدها و تـامین مـالی بهینـه نسـبت بـه       

ظرفیت بالاستفاده از فضا و امکانات و اموال ) ارکت یا استجارهمش(واگذاري 
منقول و غیرمنقول و امالك و ابنیه خود و یا فعالیتهـاي اقتصـادي پـس از    
بازاریابی مناسب و با رعایت صـرفه و صـالح و مقـررات صـندوق از طریـق      
اشخاص حقیقی یا حقوقی بنحوي که وظایف حاکمیتی صندوق مخـدوش  

. مایدنگردد اقدام ن
اجراي این ماده منوط به دسـتورالعملی اسـت کـه بـه پیشـنهاد      - تبصره 

.مدیرعامل به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید
بازرس قانونی صندوق بر اساس اساسـنامه، سـازمان حسابرسـی    - 69ماده 

.خواهد بود
در صورتی که مدیرکل امورمالی پرداخت وجهی را خالف مقررات - 70ماده 

منعکس ) مقام مجاز(راتب را با ذکر دلیل به دستور دهنده تشخیص دهد م
می نماید با صدور دستور کتبی مجدد و قبول مسئولیت امر توسط دسـتور  
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دهنده، مدیرکل امور مالی ضمن اجراي دستور مراتب را به ترتیب به مـدیر  
عامل و در صورتی که فرد دستور دهنده مدیر عامل باشد به هیئـت مـدیره   

.د نمودگزارش خواه
در صورتی که مدیران امور مالی و یا روساي حسابداري هریـک از  - تبصره 

واحدهاي تابعه صندوق، پرداخت وجهی را خالف مقررات تشخیص دهنـد  
منعکس می نماینـد بـا   ) مقام مجاز(مراتب را با ذکر دلیل به دستور دهنده 

صدور دستور کتبی مجدد و قبول مسـئولیت امـر توسـط دسـتور دهنـده،     
مدیران امور مالی و یاروساي حسابداري ضمن اجراي دستور، مراتب را  بـه  

مدیرکل امور مالی در . مدیرعامل و مدیرکل امور مالی گزارش خواهند نمود
. صورت تشخیص تخلف مراتب را به هیئت مدیره گزارش خواهد نمود

صندوق مجاز است به منظور ارائه خـدمات بهتـر بـه مشـمولین     - 71ماده 
ین اجتماعی حسب دستورالعملهایی که به تصویب هیئت مدیره صندوق تام

خواهد رسید نسبت به پرداخت پرکیس و طرح هاي درمانی خودکفایی در 
هزینه هاي ناشی از اجراي این ماده از محل بودجه . بخش درمان اقدام نماید

.مصوب واحدهاي درمانی تامین می گردد
یـن آیـین نامـه اخـتالف نظـر بـین       در مواردي که در تفسـیر ا - 72ماده 

مدیرعامل و مدیرکل امور مالی وجود داشته باشد مدیرعامل موظف است در 
نسبت بـه مطـرح کـردن    ) حداکثر ظرف یکماه(اولین جلسه هیئت مدیره 

. موضوع و اخذ راي هیئت مدیره اقدام نماید
یـن  تغییر تشکیالت اداري یا عناوین شغلی صندوق در اجراي مفـاد ا - تبصره

آیین نامه موثر نبوده و واحدهاي جایگزین مربوط موظف به اجراي این مقررات 
.خواهند بود

این آیین نامه مشتمل بر شش فصل و هفتاد و دو  ماده و بیست و هفت تبصره 
مفاد این آیین نامه از تاریخ تصویب . صندوق رسیده استبه تصویب هیئت امناء

و مصوبات مغـایر  ها و بخشنامه هادستورالعملو ابالغ الزم االجرا بوده و  کلیه
با آن لغو و اعمال تغییرات بعدي در مفـاد آیـن آیـین نامـه بنـا بـه پیشـنهاد        

.مدیرعامل و تایید هیئت مدیره می باید به تصویب هیئت امناء برسد
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هیئت 20/4/1389مصوب (اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی
1)وزیران

- قانون تأمین اجتماعی) 1(موضوع ماده 2تأمین اجتماعیسازمان -1ماده 

معاونت حقوقی ریاست 17/10/1393مورخ 123090ه شماره با توجه به نظری-1
قانون ساختار نظام جـامع رفـاه   ) 12(ماده ) 2(جمهوري، هر چند به موجب تبصره 

اي حکـم بـه   ، براساس ماهیت فعالیت هـاي بیمـه  1383و تأمین اجتماعی مصوب 
تغییر عناوین تشکیالتی نهادهاي فعال درخصـوص بیمـه اجتمـاعی و درمـانی بـه      

اي موضـوع  داده شده است و تأمین اجتماعی متولی فعالیت هاي بیمـه » ندوقص«
) 5(از جملـه مـاده   (تبصره مزبور می باشد، لیکن مقـنن در احکـام قـانونی مـؤخر     

، ضـمن بـر   )1393اصالحی قـانون بیمـه اجتمـاعی کـارگران سـاختمانی مصـوب       
آن توسـط  اي، حکـم بـه انجـام    شمردن امور و فعالیـت هـاي داراي ماهیـت بیمـه    

داده است و متولی اجراي این احکام، دستگاهی جز آن » سازمان تأمین اجتماعی«
» سـازمان «بنابراین استفاده از عنوان تشـکیالتی  . نیست) تأمین اجتماعی(دستگاه 

.توسط آن دستگاه کامالً منطبق با قانون است
وزیـران  توسط هیـأت  11/5/1391اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ -2

ب رئـیس مجلـس شـوراي    /هــ 56264اصالح گردید که به موجب نظریـه شـماره   
متن مصوبه ملغی شده به شرح زیـر  . ، ملغی االثر گردید26/9/1391اسالمی مورخ 

:است
)11/5/1391مصوب (اصالح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی 

اون، کـار و  بنا بـه پیشـنهاد وزارت تعـ   11/5/1391هیأت وزیران در جلسه مورخ «
) 17(رفاه اجتماعی و تایید شوراي عالی رفاه و تامین اجتماعی و بـه اسـتناد مـاده    

:تصویب نمود-1383مصوب -قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی 
ــماره      ــه شـ ــویب نامـ ــوع تصـ ــاعی موضـ ــامین اجتمـ ــندوق تـ ــنامه صـ اساسـ

.می شودبه شرح زیر اصالح 3/5/1389هـ مورخ 42496ت/97863
:به شرح زیر اصالح می شود) 1(ماده -الف 
قـانون مـدیریت خـدمات کشـوري و     ) 113(به موجب قانون اصـالح مـاده   -1ماده

صــندوق تــامین -1388مصــوب -چگـونگی مــدیریت ســازمان تــامین اجتمـاعی   
.اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی تغییر نام می یابد

:اضافه می شود) 7(متن زیر به ابتداي ماده -ب 
هیأت امناي سازمان عالوه بر سـازمان تـامین اجتمـاعی در حکـم هیـأت      -7ماده 

امناي کلیه صندوق هـا از جملـه صـندوق بازنشسـتگی کشـوري و صـندوق بیمـه        
.روستاییان و عشایر خواهد بود

تلقی و تبصره هاي ذیـل بـه آن الحـاق    ) 1(به عنوان تبصره ) 14(تبصره ماده -ج 
:شودمی

:شرایط انتصاب مدیر عامل سازمان به شرح زیر است-1تبصره 
داشتن مدرك تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد-1
داشتن پنج سال سابقه کار تخصصی در امور مدیریتی یا اقتصـادي یـا مـالی یـا     -2

حسابداري یا انفورماتیک و گروه پزشکی
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قـانون سـاختار نظـام    ) 12(مـاده  ) 2(که به موجب تبصره - 1354مصوب 
جامع و رفاه و تأمین اجتماعی به صندوق تأمین اجتماعی تغییر نـام یافتـه   
است، از این پس براساس مفاد این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط 

.شوداداره می
هدف صندوق تأمین اجتماعی که در ایـن اساسـنامه بـه اختصـار     - 2ماده 

هـاي تـأمین   شود، اجرا، تعمـیم و گسـترش انـواع بیمـه    صندوق نامیده می
اجتماعی و درمانی و استقرار نظام هماهنگ متناسب با اهداف نظـام جـامع   
رفاه و تأمین اجتماعی و تمرکز وجوه و درآمـدهاي موضـوع قـانون تـأمین     

اي در حـوزه بیمـه و رعایـت    کارگیري اصول محاسبات بیمـه اجتماعی با به
گیري از وجوه و گذاري با بهرهداري و اقتصادي در حوزه سرمایهاصول بنگاه

.باشدذخایر در اختیار صندوق می
اي مقـرر در  صندوق در راستاي تحقق اهداف بیمهموضوع فعالیت- 3ماده 

له قانون سـاختار نظـام جـامع رفـاه و تـأمین      قوانین ومقررات مربوط از جم
اجتماعی و قانون تأمین اجتماعی همچون بازنشستگی، بیکاري، حـوادث و  

ها، غرامت دستمزد، مستمري از کارافتادگی و بازماندگان و همچنین بیماري
هاي اجتماعی و هاي بیمهخدمات درمانی و تشکیل، اداره و نظارت بر بخش

) گذاري تحـت پوشـش  هاي سرمایهشرکت(اقتصادي هاي درمانی و فعالیت
.باشدمربوط می

باشـد و بـه   صندوق داراي شخصیت حقوقی و استقالل مـالی مـی  - 4ماده 
وزارت رفاه و تأمین اجتماعیصورت مؤسسه عمومی غیردولتی زیرمجموعه 

.شده و سایر قوانین و مقررات مربوط اداره خواهدمطبق مقررات این اساسنا
)عاون، کار و رفاه اجتماعیوزارت ت(

: هد بودمنظور از امور مدیریتی شامل موارد زیر خوا-3تبصره 
مدیریت دولتی شامل وزراء، معاونین و مشاورین و مدیران کل و همتراز آنهـا در  -1

هاي اجراییدستگاه
مــدیریت بازرگــانی و صــنعتی شــامل اعضــاي هیــأت مــدیره و مــدیران عامــل  -2

هاي دولتی و شـرکت هـاي فعـال در حـوزه بازرگـانی و صـنعتی و تجـارت        شرکت
رابورس پذیرفته شده در بازار بورس و ف

مدیریت حقوقی و قضایی شامل معاونین و مدیران ستادي قوه قضاییه و روساي -3
هـاي  کل دادگستري ها و دادستان هاي مراکز استان و معاونین حقـوقی دسـتگاه  

اجرایی در سطح معاونین وزیر
سایر مدیریت ها از جمله روساي دانشگاه ها، دانشکده ها و مراکز آموزش عـالی  -4

پس از تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور حسب مورد 
با ) 3(و ) 2(احراز شرایط مدیر عامل منتخب موضوع تبصره هاي -4تبصره 

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و تایید نهایی رییس 
».شوراي عالی رفاه و تامین اجتماعی خواهد بود
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توانـد در تهـران و سـایر    مرکز اصلی صندوق در تهران است و می- 5ماده 
ها یا از طریـق واگـذاري برخـی از    مناطق کشور از طریق شعب و نمایندگی

قانون ساختار نظام جامع ) 12(ماده ) 1(ها با رعایت تبصره امور به کارگزاري
.نجام وظایف قانونی خود اقدام نمایدرفاه و تأمین اجتماعی نسبت به ا

.باشدامکان جابجایی مرکز اصلی صندوق در اختیار هیأت امنا می- 1تبصره 
صندوق مجاز است با رعایت قوانین و مقرات مربوط بـر حسـب   - 2تبصره 

.ضرورت نسبت به تأسیس شعبه یا نمایندگی در خارج از کشور اقدام نماید
:زیر استارکان صندوق به شرح- 6ماده 
هیأت امنا- الف
هیأت مدیره - ب
مدیرعامل- پ
هیأت نظارت- ت

تعداد اعضاي هیأت امناي صندوق بر اسـاس قـانون اصـالح مـاده     - 7ماده 
قانون مدیریت خدمات کشوري و چگونگی تعیین مدیریت سـازمان  ) 113(

مصـوب  - هـاي درمـانی  هاي بازنشستگی و بیمـه تأمین اجتماعی و صندوق
دار است جمعـاً ازجمله مسئولیت هیأت امناي صندوق را عهدهکه- 1388

:گردندنه نفر بوده و به صورت زیر تعیین می
و تصویب شوراي عالی وزیر رفاه و تأمین اجتماعینفر با پیشنهاد شش- الف

).وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی.(رفاه و تأمین اجتماعی
قـانون سـاختار   ) 17(مـاده  ) الف(بند) 2(سه نفر باقیمانده مطابق جزء - ب

.نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی
سـال انتخـاب مـی شـوند و     ر اعضاي هیأت امنا براي مدت چهـا - 1تبصره 

ها بالمانع است و حکم انتصاب جایگزینی پیش از موعد و تجدید انتخاب آن
.شودصادر میوزیر رفاه و تأمین اجتماعیرئیس و اعضاي هیأت امنا توسط 

).وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی(
چنانچه هر یک از اعضاي هیأت امنا برکنار، فوت یا استعفا نماید - 2تبصره 

یا بیش از سه جلسه متوالی با تشخیص رئیس هیأت امنا بدون عذر موجـه  
غیبت کند، جانشین او براي بقیه مدت مقرر به نحـو مـذکور در ایـن مـاده     

.انتخاب خواهد شد
ور شش نفر از اعضـا رسـمیت   ضلسات هیأت امنا حداقل با حج- 3تبصره 

قل پنج عضو حاضر قطعیت خواهـد  أیافته و تصمیمات آن با رأي موافق حد
.یافت

وزیـر رفـاه و   در صورتی که یکی از اعضاي هیـأت امنـا شـخص    - 4تبصره 
وزیـر  (.باشد، ریاست هیأت امنا به عهـده وي خواهـد بـود   تأمین اجتماعی
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).فاه اجتماعیتعاون،کار و ر
:باشدوظایف و اختیارات هیأت امنا به شرح زیر می- 8ماده 
تصویب خط مشی و راهبردهاي کالن صندوق- الف
هاي مالی و عملکرد ساالنه صندوقتصویب برنامه و بودجه، صورت- ب
مدیره و هیأت نظارتنصب و عزل اعضاي هیأت- پ

د هیـأت امنـا و تأییـد و    نصب و عزل مدیرعامل صندوق با پیشـنها - تبصره
وزیـر تعاون،کـار و رفـاه    (.پـذیرد انجام میوزیر رفاه و تأمین اجتماعیحکم 

).اجتماعی
مـدیره، مـدیرعامل و   تعیین حقـوق و مزایـا و پـاداش اعضـاي هیـأت     - ت

با رعایت (الزحمه هیأت نظارت در حدودي که شوراي حقوق و دستمزد حق
.نمایدتعیین می) قانون مدیریت خدمات کشوري74ماده 

هـاي مـالی، معـامالتی، اداري اسـتخدامی و سـایر      نامـه تصویب آیـین - ث
.هاي مورد نیاز صندوقنامهآیین

هاي عملکرد بر اساس اهداف و راهبردهایی که توسـط  تصویب شاخص- ج
.گرددمدیره تدوین و پیشنهاد میهیأت

.مدیرهأتبررسی و تصویب تشکیالت کالن صندوق به پیشنهاد هی- چ
جهت بررسی وزارت رفاه و تأمین اجتماعیپیشنهاد اصالح اساسنامه به - ح

وزارت (.وزیـران ارسال آن جهت تصویب نهایی در هیأتو در صورت تأیید،
).تعاون،کار و رفاه اجتماعی

از جمله نرخ حق (و مقررات بازنشستگی پیشنهاد تغییر یا اصالح قوانین- د
هاي جمعیتی امید بـه زنـدگی و   براساس شاخص)بیمه و سن بازنشستگی

.وزیران و سیر مراحل قانونیاي جهت تصویب در هیأتمحاسبات بیمه
اي نامـه نحوه تشکیل و اداره جلسات هیأت امنا به موجـب آیـین  - 1تبصره 

.رسدخواهد بود که پس از تشکیل اولین جلسه به تصویب هیأت امنا می
یأت مـدیره بـدون حـق رأي در جلسـات     مدیرعامل و اعضاي ه- 2تبصره 

.کنندهیأت امنا شرکت می
سی و اظهارنظر درخصوص مسـایل صـندوق   رهیأت امنا براي بر- 3تبصره 

ترتیـب تشـکیل جلسـات    . باشـد هاي تخصصـی داشـته  تواند کار گروهمی
اي خواهد بود که ظرف سه ماه پس از نامههاي تخصصی طبق آیینکارگروه

.رسدبه تصویب هیأت امنا میتشکیل اولین جلسه 
مـاده  ) 1(و تبصـره  ) ب(اعضاي هیأت مدیره صندوق مطابق بنـد  - 9ماده 

یـا  مین اجتمـاعی متشـکل از پـنج    أقانون ساختار نظام جامع رفاه و ت) 17(
باشـد کـه از سـوي    نفر داراي تخصص و تجارب مختلف مورد نیاز میهفت 

هـا  نانتخـاب مجـدد آ  . شـد هیأت امنا براي مدت چهارسال انتخاب خواهند 
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اساسـنامه صـندوق تـأمین    ) 9(به موجـب اصـالح مـاده    (.باشدبالمانع می
اضـافه  » یـا هفـت  «عبارت » پنج«بعد از واژه 7/3/1391اجتماعی مصوب 

.)شده است
وزیـر رفـاه و تـأمین    صدور احکام اعضاي هیأت مدیره به عهـده  - 1تبصره 

).اعیوزیر تعاون،کار و رفاه اجتم(.استاجتماعی
هیأت مدیره در اولین جلسه از بین اعضاي خود یک نفـر را بـه   - 2تبصره 

.نمایدعنوان رئیس، یک نفر نائب رئیس و یک نفر منشی انتخاب می
:مدیره به شرح زیر استوظایف رئیس هیأتـ10ماده 

مدیره جهت تشکیل جلساتالف ـ دعوت از اعضاي هیأت
مدیرهب ـ اداره جلسات هیأت

مدیره به هیأت امنا و ابالغ مصوبات هیأت نعکاس پیشنهادهاي هیأتپ ـ ا 
مدیره به مدیرعاملامنا و هیأت

مدیره، تمامی وظایف را نایب رئیس برعهده در غیاب رئیس هیأتتبصره ـ  
.دارد

صالحها و مراجع ذيت ـ مکاتبه الزم با دستگاه
تجدید انتخاب .مدیره چهار سال استمدت عضویت اعضاي هیأتـ11ماده 

.یا جایگزینی قبل از موعد آنان به ترتیب مقرر در این اساسنامه خواهد بود
مدیره قبلی در مدیره جدید، هیأتتا زمان انتخاب اعضاي هیأتـ1تبصره 

.سمت خود انجام وظیفه خواهند نمود
مـدیره،  در صورت استعفا، عزل یا فوت هریک از اعضـاي هیـأت  ـ2تبصره 

ه ترتیب مقرر در این اساسنامه، ظرف یک مـاه جانشـین وي را   هیأت امنا ب
.نمایدتعیین می

:وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است- 12ماده 
هاي اجرایی الزم بررسی و تدوین خط مشی، راهبردهاي کالن و برنامه- الف

.براي دستیابی به اهداف صندوق جهت ارایه به هیأت امنا
وري جهت تحصـیل اهـداف   ه عملیاتی با رعایت اصول بهرهتدوین برنام- ب

.سالهراهبردي و خط مشی به صورت ساالنه و پنج
هاي مـالی و عملکـرد سـاالنه صـندوق     بررسی و تدوین بودجه، صورت- پ

.جهت ارایه به هیأت امنا
هاي مـالی، معـامالتی، اداري و اسـتخدامی و    نامهبررسی و تدوین آیین- ت

.ها و ضوابط مورد نیاز و ارایه آنها به هیأت امناهنامسایر آیین
بررسی و تدوین ساختار و تشکیالت کالن صندوق و ارایه آن به هیـأت  - ث

امنا و تصویب تشکیالت تفصیلی صندوق براساس اصول و معیارهاي ابالغی 
.هیأت امنا
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بـرداري از وجـوه ذخـایر صـندوق و     بررسی و تأیید نحوه استفاده و بهره- ج
.ت امناأیشنهاد آن به هیپ

ها و موسسات تـابع بـدون واسـطه و    تعیین اعضاي هیأت مدیره شرکت- چ
هاي زیرمجموعه جهت صدور حکم توسط مدیرعامل پس از تأیید هلدینگ

).وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی(.وزیر رفاه و تأمین اجتماعی
یه گـزارش بـه   ها و مؤسسات تابع صندوق و ارنظارت بر عملکرد شرکت- ح

.هیأت امنا
انجام سایر امور الزم براي صندوق جهـت حضـور در جلسـات مجـامع     - خ

هایی که تمام یا قسمتی از سهام آنها متعلق به صـندوق  مؤسسات و شرکت
.باشدمی

تفریغ بودجه سال قبل تا پایان خرداد هر سال و ارائه آن به همراه ارزیابی - ر
. عملکرد صندوق به هیأت امنا

تواند در صورت لزوم بخشی از اختیارات خود را به هیأت مدیره می- تبصره
مـدیره نخواهـد   این واگذاري رافع مسئولیت هیأت. مدیرعامل تفویض نماید

.بود
جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسـمیت  - 13ماده 

حاضر معتبـر  یافته و تصمیمات آنان با رأي موافق حداقل سه نفر از اعضاي 
.خواهد بود

اي نامـه نحوه تشکیل و اداره جلسات هیأت مدیره به موجب آیـین - تبصره
.رسدمدیره میخواهد بود که به تصویب هیأت

وزیر امنا و تأیید و حکم نصب و عزل مدیرعامل با پیشنهاد هیأت- 14ماده 
وزیـر  (.گیـرد براي مـدت چهـار سـال صـورت مـی     رفاه و تأمین اجتماعی

. )تعاون،کار و رفاه اجتماعی
توانـد بـراي   مـی وزیر رفاه و تـأمین اجتمـاعی  در صورت ضرورت، - تبصره

هـاي مـدیرعامل صـندوق،    حداکثر شش ماه بـه منظـور انجـام مسـئولیت    
.)وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی(.سرپرست تعیین و منصوب نماید

:وظایف واختیارات مدیرعامل به شرح زیر است- 15ماده 
هـا،  مشیاداره امور جاري صندوق در چارچوب قوانین و مقررات، خط- الف

.هیأت مدیرههاي مصوب هیأت امنا و ها و دستورالعملبرنامه
هاي مالی و عملکـرد  ها و صورتتهیه و تنظیم برنامه و بودجه، گزارش- ب

.صندوق جهت ارائه به هیأت مدیره
.تشکیالت مصوباستقرار و عملیاتی نمودن ساختار و - پ
ها و مؤسسات تابع صندوق و ارائه گزارش بـه  نظارت بر عملکرد شرکت- ت

.مدیرههیأت
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.شدههاي محولمدیره درخصوص ماموریتپاسخگویی به هیأت- ث
سسـات تحـت   ؤهـا و م صدور احکام نصب و عزل هیأت مدیره شـرکت - ج

پس از تصویب هیأت مدیره صندوق پوشش 
مـدیرعامل شـرکت هـا و مؤسسـات تحـت      و عـزل  حکام نصبچ ـ صدور  

هـا و تصـویب   واسطه پس از پیشنهاد هیـأت مـدیره آن شـرکت   بیپوشش 
.مدیره صندوقهیأت

.مدیرعامل و مدیران استانیمعاونان نصب و عزل - ح
وزیر رفـاه و تـأمین   نصب و عزل مذکور در این ماده پس از تأیید - 1تبصره 

.)تعاون،کار و رفاه اجتماعیوزیر(.پذیر استامکاناجتماعی
مدیرعامل در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع قانونی، - 2تبصره 

توانـد ایـن اختیـار را شخصـاً یـا بـه وسـیله        و میباشدنماینده صندوق می
کند، اعمال نمایـد، ایـن تفـویض، رافـع     نمایندگان یا وکالیی که تعیین می

.هاي قانونی وي نخواهد بودمسئولیت
مکاتبات، قراردادها و اسناد تعهدآور صندوق در چارچوب ضوابط، - 3تبصره 

هاي مربوط با امضاي مدیرعامل و با مهر صندوق معتبـر  نامهمقررات و آیین
.خواهد بود

توانـد بـا مسـئولیت خـود، قسـمتی از وظـایف و       مدیرعامل می- 4تبصره 
.ا به مدیران اجرایی صندوق تفویض نمایدراختیاراتش 

شده با امضاي مـدیرعامل و مـدیر مـالی و مهـر     هاي صادرچک- 5تبصره 
.صندوق معتبر خواهد بود

ها و تجارب اعضاي هیأت نظارت مرکب از سه نفر داراي تخصص- 16ماده 
امنا بـراي مـدت چهـار سـال     باشد که از سوي هیأتمختلف مورد نیاز می

.باشدانتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنها بالمانع می
گونه دخالتی در امـور اجرایـی صـندوق    هیأت نظارت حق هیچ- 1تبصره 

نخواهد داشت و در اجراي وظایف خود جهت دریافت اطالعات مورد نیـاز و  
.رسیدگی به دفاتر و مدارك باید از طریق مدیرعامل اقدام نماید

مدیرعامل موظف است هرگونه مدارك یا توضیحاتی را که مورد - 2تبصره 
شـده در  هاي قانونی یا تعیینواست کتبی هیأت نظارت باشد، در مهلتدرخ

.دهدنان قرارآاختیار 
اداره امور داخلی هیأت نظارت و طرز تشکیل جلسات آن و نحوه - 3تبصره 

اي خواهد بود که توسط هیأت یادشده تدوین نامهانجام رسیدگی طبق آیین
.و تصویب خواهد شد

أت نظارت از بین اعضـاي هیـأت نظـارت، بـه     س هییانتخاب رئ- 4تبصره 
.باشدعهده رییس هیأت امناي صندوق می
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وزیـر رفـاه و   صدور احکام اعضاء و رئیس هیأت نظارت، به عهده - 5تبصره 
).وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی. (می باشدتأمین اجتماعی

ه وظایف بازرس قانونی به عهده سازمان حسابرسی می باشـد کـ  - 6تبصره 
.جهت بررسی و اظهار نظر ارایه خواهد نمودگزارش خود را به هیأت نظارت 

:وظایف و اختیارات هیأت نظارت به شرح زیر است- 17ماده 
نظارت بر حسن اجراي مفاد اساسنامه و تطبیق عملیـات صـندوق بـا    - الف

.مقررات قانونی
هیأت اظهارنظر درخصوص ترازنامه و عملکرد تنظیمی قبل از طرح در- ب
.امنا
.اظهارنظر درخصوص گزارش بازرس قانونی و ارائه به هیأت امنا- پ
انجام سایر وظایفی که به موجب این اساسنامه یا قوانین و مقـررات در  - ت

.باشدصالحیت هیأت نظارت می
چنانچه هیأت نظارت در اداره امور صندوق عملی خالف قـوانین و  - تبصره

ساسنامه مشاهده نماید، مراتب را به هیأت مدیره مقررات یا مغایر مفاد این ا
کند و هیأت اعالم و هیأت مدیره ظرف پانزده روز پاسخ مکتوب را اعالم می

.نظارت پس از بررسی، گزارش نهایی را به اطالع هیأت امنا خواهد رساند
سال مالی صندوق از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند - 18ماده 

.یابدخاتمه میهمان سال 
متناسب با سال مالی مذکور جهت تهیه تراز تلفیقـی، سـال مـالی    - تبصره

.گرددهاي متعلق و وابسته اصالح میمؤسسات و شرکت
:ها و درآمدهاي صندوق به شرح زیر استدارایی- 19ماده 
هـاي  گـذاري هاي موجـود و منـافع حاصـل از سـرمایه    وجوه و دارایی- الف

.صندوق
شدگان، کارفرمایـان  هاي دریافتی ودریافتنی شامل سهم بیمهمهحق بی- ب

.و دولت
وجوه حاصل از خسارت، جـرایم و جزاهـاي نقـدي موضـوع قـوانین و      - پ

.هامقررات مربوط یا احکام قطعی دادگاه
هاي اشخاص حقیقی و حقوقی اعـم از داخـل یـا خـارج     هدایا و کمک- ت

.کشور
.نونی دولت به صندوقها و تعهدات قاها، کمکبدهی- ث
قـانون سـاختار نظـام جـامع رفـاه و      ) 7(سایر منابعی که بر اساس ماده - ج

.تأمین اجتماعی یا قوانین و مقررات مربوط قابل جذب توسط صندوق باشد
التفاوت سهم درمان مشموالن قانون تأمین اجتماعی موضوع تبصره مابه- چ
ـ1373مصوب ـ انی کشور قانون بیمه همگانی خدمات درم) 9(ماده ) 1(
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مدیره مکلف است تا پایان آذر هر سال بودجه پیشـنهادي  هیأت- 20ماده 
هیأت امنا موظف . صندوق را براي سال بعد تنظیم و به هیأت امنا ارائه نماید

مدیره همان سال، بودجه سال بعد را تصویب و به هیأتاست تا پایان بهمن
.ابالغ نماید

ه ساالنه و گزارش مالی صندوق باید تا پایان تیر جهت ارایه ترازنام- 21ماده 
گزارش مالی ساالنه صـندوق  . ربط تهیه و تسلیم گرددبه مراجع قانونی ذي

شده به همراه گزارش هیأتهاي مالی تلفیقی، حسابرسیمشتمل بر صورت
و وضعیت عمومی صندوق در سال مورد گزارش باید مدیره در مورد فعالیت

.یان آبان به هیأت نظارت و هیأت امنا ارسال گرددتا پا
هـاي مـالی تلفیقـی سـالیانه صـندوق بایـد بـا رعایـت         صـورت - 1تبصره 

صالح قانونی تدوین شده یـا  استانداردهاي حسابداري که توسط مرجع ذي
.شود، تهیه و ارائه گرددمی

هاي مالی صندوق توسط هیـأت امنـا بـه منزلـه     تصویب صورت- 2تبصره 
مدیره براي عملکرد سال مورد نظر اصاحساب مدیرعامل و اعضاي هیأتمف

.باشدمی
اي از نظـات خـود در مـورد    هیأت نظارت مکلـف اسـت نسـخه   - 3تبصره 

هـا را ظـرف   هـا و بـدهی  هاي مالی و صورت داراییترازنامه ساالنه و گزارش
.مدیره تسلیم نمایدپانزده روز از تاریخ دریافت آن به هیأت

هیأت مدیره موظف است ظرف پانزده روز از تاریخ وصول نظرات - 4ره تبص
.هیأت نظارت، آن را بررسی و توجهات خود را به هیأت امنا تقدیم کند

هیأت امناي صندوق موظف است ظرف یک ماه از تاریخ وصـول  - 22ماده 
هاي مالی و تلفیقی، تصمیم مقتضی اتخـاذ  گزارش عملکرد ساالنه و صورت

.نماید
هرسـه سـال   (هیأت مدیره مکلف است در مقاطع زمانی مناسب - 23ماده 

صـندوق را کـه توسـط    ) ايبیمـه (گزارش محاسبات فنـی  ) حداقل یک بار
ه است بـه همـراه گـزارش    داي تهیه گردیکارشناسان واجد صالحیت حرفه

.مالی تلفیقی به هیأت امنا ارائه نماید
اداري و اسـتخدامی بـه همـراه    هـاي مـالی، معـامالتی،   نامهآیین- 24ماده 
مدیره و هیـأت نظـارت و   هاي نحوه تشکیل و اداره جلسات هیأتنامهآیین

ماه پس از ابـالغ ایـن   هاي مورد نیاز صندوق باید ظرف ششنامهسایر آیین
.اساسنامه توسط هیأت مدیره صندوق تدوین و به تصویب هیأت امنا برسد

انـد،  مـذکور بـه تصـویب نرسـیده    هـاي نامـه کـه آیـین  تـا زمـانی  - تبصره
.باشندهاي موجود به قوت خود باقی مینامهآیین
اعضاء هیأت امنا، هیـأت مـدیره، هیـأت نظـارت و مـدیرعامل و      - 25ماده 
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توانند در معامالتی که با صندوق یـا بـه   اعضاي درجه یک خانواده آنان نمی
یم سـهیم یـا   پذیرد، به طور مستقیم یا غیر مستقحساب صندوق انجام می

.شریک باشند
اعضاي هیأت امنا، هیأت نظارت، هیـأت مـدیره و مـدیرعامل در    - 1تبصره 

هاي پزشکی با مجوز هیأت امنـا درخصـوص عقـد    صورت فعالیت در رشته
شدگان تحت قرارداد درمانی خارج از وقت اداري جهت ارائه خدمات به بیمه

.باشندپوشش صندوق مشمول حکم این ماده نمی
پرداخت حق بیمه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به صندوق - 2ره تبص

.شودمعامله محسوب نمی


