
 قانون تامين اجتماعي

 ١صفحھ 

 ی اجتماعنيمأقانون ت
  كليات- تعاريف

 نظام هماهنگ و متناسـب بـا برنامـه اي تـامين       استقرار  به منظور اجرا و تعميم و گسترش انواع بيمه هاي اجتماعي و            -١ ماده
 . كه در اين قانون تسازمان ت ناميده مي شود تشكيل مي گردداجتماعي اجتماعي سازمان تامين

 : تعاريف -٢ ماده
 مبالغي به عنوان حق بيمه حق استفاده رداخت پ مشمول مقررات تامين اجتماعي بوده و بااًده شخصي است كه راس بيمه ش-١

 . داردرا از مزاياي مقرر در اين قانون

 . موضوع اين قانون استفاده مي كنندمزاياي  خانواده بيمه شده شخص يا اشخاصي هستند كه به تبع بيمه شده از-٢

 . كار مي كندآنجا ت كه بيمه شده به دستور كارفرما يا نماينده او در كارگاه محلي اس-٣

كليه كسـاني كـه بـه عنـوان     .  كار مي كنداو  كارفرما شخص حقيقي يا حقوقي است كه بيمه شده به دستور يا به حساب             -٤
 است تعهداتي  انجام كليه هستند نماينده كارفرما محسوب مي شوند و كارفرما مسئولكارگاه مدير يا مسئول عهده دار اداره

 .كه نمايندگان مزبور در قبال بيمه شده به عهده مي گيرند

 يا غير نقدي مستمر است كه در مقابل كار بـه  نقدي  مزد يا حقوق يا كارمزد در اين قانون شامل هر گونه وجوه و مزاياي -٥
 .بيمه شده داده مي شود

 مزاياي موضوع آن بـه سـازمان پرداخـت مـي     از انون و براي استفاده حق بيمه عبارت از وجوهي است كه به حكم اين ق         -٦
 .گردد

 مي كنـد يـا موجـب عـدم توانـايي      ايجاب  بيماري ، وضع غير عادي جسمي يا روحي است كه انجام خدمات درماني را          -٧
 . دو در آن واحد مي گرددهر موقت اشتغال به كار مي شود يا اينكه موجب

 عوامل خارجي در اثر عمل يا اتفاق ناگهـاني رخ  يا ن اتفاقي پيش بيني نشده كه تحت تاثير عامل حادثه از لحاظ اين قانو -٨
 . يا روان بيمه شده مي گرددجسم مي دهد و موجب صدماتي بر

 موقـت ، اشـتغال بـه كـار و عـدم      توانـايي   غرامت دستمزد بوجوهي اطالق مي شود كه در ايام بـارداري بيمـاري و عـدم       -٩
 . جاي مزد يا حقوق به بيمه شده پرداخت مي شودبه ا حقوق به حكم اين قانوندريافت مزد ي

 يا براي جبران نقص جسماني يا تقويـت       سالمت وسايل هستند كه به منظور اعاده     ) تزرپروتزوا( وسايل كمكي پزشكي     -١٠
 .يكي از حواس به كار مي روند

 از ازدواج به بيمه شـده پرداخـت مـي    ناشي زينه هاي  كمك ازدواج مبغلي است كه طب شرايط خاصي براي جبران ه           -١١
 .گردد

 كارفرما به بيمه شـده پرداخـت مـي    توسط  كمك عائله مندي مبلغي است كه طبق شرايط خاص در مقابل عائله مندي           -١٢
 .شود
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ا كـار   بـا اشـتغال بـه كـار سـابق يـ      نتوانـد   ازكارافتادگي كلي عبارت است از كاهش قدرت كار بيمه شده به نحوي كه             -١٣
 . را به دست آوردخود از درآمد قبلي) ١)/(٣(ديگري بيش از 

 با اشتغال به كار سابق يا كار ديگر فقـط  كه  ازكارافتادگي جزيي عبارت است از كاهش قدرت كار بيمه شده به نحوي -١٤
 .آورد قسمتي از درآمد خود را به دست

 . سن بازنشستگي مقرر در اين قانون به  به سبب رسيدن بازنشستگي عبارت است از عدم اشتغال بيمه شده به كار-١٥

 جبران قطع تمام يا قسمتي از درآمد به بيمه منظور  مستمري عبارت از وجهي است كه طبق شرايط مقرر در اين قانون به-١٦
 . تامين معيشت بازماندگان وي به آنان پرداخت مي شودبراي شده و در صورت فوت او

 با جبران تقليـل درآمـد بيمـه شـده بـه      عضو ضو مبلغي است كه به طور يكجا براي جبران نقص غرامت مقطوع نقص ع   -١٧
 .شخص او داده مي شود

 كفن و دفن بيمه شـده در مـواردي كـه    به  كمك كفن و دفن مبلغ مقطوعي است كه به منظور تامين هزينه هاي مربوط    -١٨
 . گيرند پرداخت مي گرددمي خانواده او اين امر را به عهده

 : تامين اجتماعي موضوع اين قانون شامل موارد زير مي باشد-٣ ماده

 . حوادث و بيماريها- الف

 . بارداري - ب

 . غرامت دستمزد- ج

 . ازكارافتادگي - د

 . بازنشستگي - ه

 . مرگ - و

 . برخوردار خواهند شدمربوط  مشمولين اين قانون از كمكهاي ازدواج و عائله مندي طبق مقررات- تبصره

 : مشمولين اين قانون عبارتند از-٤ ماده

 . كنندمي  افرادي كه به هر عنوان در مقابل دريافت مزد يا حقوق كار- الف

 . صاحبان حرف و مشاغل آزاد- ب

 . دريافت كنندگان مستمريهاي بازنشستگي ، ازكارافتادگي و فوت - ج

 وابسته به دولت كـه طبـق قـوانين    موسسات و مستخدمين مستخدمين وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي      -١ تبصره
 بـراي  خاص  در ماده سه اين قانون بهره مند مي باشند و در ساير مواردي كه قوانين  مذكور مربوط به نحوي از انحا از موارد      

خدامي كشـور بـه   اجتماعي و تاييد سازمان امور اداري و اسـت     آنها وجود ندارد طبق آيين نامه اي كه به پيشنهاد وزارت رفاه           
 . رسيد تابع مقررات اين قانون خواهند بودخواهد تصويب هيات وزيران

 قـانون تعـاون و بيمـه بازنشسـتگي          مشـمول   مشـمولين قـانون اسـتخدام نيروهـاي مسـلح شاهنشـاهي و افزارمنـدان               -٢ تبصره
 .ند بود بوده و تابع قانون و مقررات خاص خود خواهخارج افزارمندان ارتش از شمول اين قانون
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 افراد صـنفي و سـاير صـاحبان حـرف و مشـاغل      توسط  اين قانون بايد٢٨ تعيين ميزان حق بيمه كه با توجه به ماده     -٣ تبصره
 رفاه اجتماعي كميسيونهاي  نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت رفاه اجتماعي به تصويبآيين آزاد پرداخت شود طبق

 .مي رسدو امور اقتصادي و دارايي مجلسين 

 ازكارافتـادگي و فـوت كماكـان تـابع مقـررات      و  مشمولين قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري         -٤ تبصره
 درمـاني   قانون مذكور مكلفند با اعالم سازمان تامين خدمات درماني حـق بيمـه         مشمول قانون مذكور خواهند بود موسسات    

ميزان حق بيمه درمـاني موضـوع   .  بپردازندنامبرده ق حمايت مربوط به سازمانسهم خود و بيمه شده را كسر و توسط صندو      
 و نحـوه  اسـت   بيمه خدمات درماني موضوع قانون تامين خدمات درماني مستخدمين دولت          مقررات اين ماده تابع ضوابط و    

 ازكارافتـادگي و فـوت پـيش     اثرات ناشي از پيـري و برابر  به ترتيبي است كه در قانون حمايت كارمندان در     اًوصول آن عين  
 .بيني شده است 

 دارند جز در مواردي كه طبق مقاوله نامه هـا و  اشتغال  اتباع بيگانه كه در ايران طبق قوانين و مقررات مربوط به كار            -٥ ماده
قـانون   مشمول كه  جانبه بين ايران و ساير كشورها ترتيب خاص مقرر گرديده است در صورتيچند قراردادهاي دو جانبه يا   

 . و فوت نباشد مشمول مقررات اين قانون خواهند بودكارافتادگي حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و از

 و افراد خـانواده آنهـا بـه تـدريج در منـاطق        روستاييان  اجراي هر يك از موارد مندرج در ماده سه اين قانون درباره            -٦ ماده
 عالي سازمان بـا  شوراي انات و مقدورات سازمان به پيشنهاد هيات مديره و تصويب      توسعه امك  تناسب مختلف مملكت و به   

 . اين قانون خواهد بود١١٧توجه به ماده 

 هـاي اجتمـاعي نشـده انـد بـه ترتيـب زيـر بـه         بيمه  افراد شاغل در فعاليتهايي كه تا تاريخ تصويب اين قانون مشمول    -٧ ماده
 . اجتماعي مشمول مقررات اين قانون قرار خواهند گرفت  رفاهوزير پيشنهاد هيات مديره و تصويب

 و با توجه به امكانات سازمان اجرا خواهد شـد،  تدريج  اين قانون به٣ماده )  و- ه - د -ج ( موارد مذكور در بندهاي     - الف
 ١٣٥٥و از اول سـال   مـزد  حقوق يا% ١٩، ١٣٥٤ اين قانون تا خاتمه سال     ٢٨ بيمه با توجه به ماده       حق و در اين صورت ميزان    

 ١٣٥٥و از ســال % ٢و دولــت % ٤و بيمــه شــده % ١٣ كارفرمــا ١٣٥٤حقــوق يــا مــزد خواهــد بــود كــه در ســال  % ٢١معــادل 
 .مي پردازند% ٢و دولت % ٥ شده و بيمه% ١٤كارفرما

 وسـايل و   اجـرا خواهـد شـد كـه سـازمان     صورتي  اين قانون به تدريج و در٣ موارد مذكور در بندهاي الف و ب ماده  - ب
   . شدگان فراهم نموده باشدبيمه امكانات درماني الزم را براي

 شوند به تاديه حق بيمه از تاريخي است كه  مي الزام كارفرمايان يا افرادي كه به موجب اين ماده مشمول مقررات اين قانون            
 . روزنامه و يا كتبا اعالم مي شوددر بيمه آنها از طريق انتشار آگهي

 نحوي از انحـا مشـمول مقـررات قـانون بيمـه هـاي       به ه افراد و شاغلين فعاليتهايي كه تا تاريخ تصويب اين قانون          بيم -٨ ماده
 . يافت خواهد  روستاييان قرار گرفته اند با توجه به مقررات اين قانون ادامهاجتماعي اجتماعي يا قانون بيمه هاي
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 قانون براي كساني كه به شغلي غير از علل مندرج اين مه هاي مقرر در شرايط مربوط به ادامه تمام و يا قسمتي از بي      - تبصره
 پرداخت كليه حال  شدگان خارج شوند به موجب آيين نامه مربوط تعيين خواهد گرديد و به هربيمه در اين قانون از رديف

 .حق بيمه در اين قبيل موارد به عهده بيمه شده خواهد بود

 اين قانون بـه عهـده سـازمان تـامين خـدمات      سه ماده) الف و ب (وارد مذكور در بندهاي      انجام تعهدات ناشي از م     -٩ ماده
 .درماني مي باشد

 هـاي اجتمـاعي روسـتاييان در سـازمان تـامين      بيمه  از تاريخ اجراي اين قانون سازمان بيمه هاي اجتماعي و سازمان  -١٠ ماده
 و حقـوق  مطالبات و بودجه و دارايي و كاركنان آنها با حفـظ  و تعهدات و ديون و      وظايف اجتماعي ادغام مي شوند و كليه     

 ايـن قـانون معتبـر خواهـد بـود بـه       ١٣ ماده موضوع سوابق و مزاياي استخدامي خود كه تا تاريخ تصويب و اجراي آيين نامه 
 .سازمان منتقل مي گردند

 سـازمان مـذكور تـامين شـده اسـت بـا       ذخاير  تاسيسات و تجهيزات درمان سازمان بيمه هاي اجتماعي كه از محل          -١١ ماده
 . درماني قرار مي گيردخدمات حفظ مالكيت در اختيار سازمان تامين

 و مزاياي استخدامي خود به سازمان تـامين    سوابق  كاركنان واحدهاي درماني مذكور در اين ماده با حفظ حقوق و           - تبصره
 .شد خدمات درماني منتقل خواهند

  اركان و تشكيالت- دوم فصل
 حقوقي و استقالل مالي و اداري مي باشد و شخصيت  سازمان كه زير نظر وزير رفاه اجتماعي اداره مي شود داراي-١٢ ادهم

 . اين قانون اداره خواهد شدمقررات  طبقاًامور مالي آن منحصر

و دارايي تهيه مي شـود و   و امور اقتصادي اجتماعي  آيين نامه هاي مالي و معامالتي كه وسيله وزارتخانه هاي رفاه         -١٣ ماده
 به تصويب وزيران  تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي رسد پس از تاييد هياتبه آيين نامه هاي استخدامي كه   

 .كميسيونهاي مربوط مجلسين خواهد رسيد

هيـه و تقـديم    نامـه هـاي مـذكور را ت   آيـين   رفاه اجتماعي مكلف است ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين قـانون          وزارت
 . نامه هاي فعلي قابل اجرا است آيين مجلسين نمايد و تا تصويب مجلسين

 نامه هاي مالي و اداري و استخدامي فعالي سـازمان  آيين  مالي و اداري و استخدامي سازمان تامين خدمات درماني تابع          امور
ستخدامي فعلي سازمان  ادرماني تابع آيين نامه نامه استخدامي سازمان كاركنان تامين خدمات    آيين خواهد بود و تا تصويب    

 .بيمه هاي اجتماعي خواهند بود

 . خواهد بودنمايندگيهايي  سازمان براي انجام وظايف خودداري تشكيالت مركزي و شعب و-١٤ ماده

 : اركان سازمان عبارتند از-١٥ ماده

 . عالي شوراي

 . مديره هيات

 )بازرس  (حسابرس
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 :الي عبارتند از اعضا شوراي ع-١٦ ماده

 . رفاه اجتماعي كه رياست شوراي عالي را به عهده خواهد داشت وزير

 . امور اقتصادي و دارايي يا معاون اووزير

 . بهداري يا معاون اووزير

 . تعاون و امور روستاها يا معاون اووزير

 . كار و امور اجتماعي يا معاون اووزير

 .جه يا معاون او مشاور و رييس سازمان برنامه و بودوزير

 . كل بانك مركزي يا معاون اورييس

 . كل بيمه مركزي يا معاون اورييس

 . كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور يا معاون اودبير

 . عامل جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران يا قائم مقام اومدير

 . عامل سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي يا قائم مقام اومدير

  .ايران ماينده كارفرمايان به معرفي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن نفر ندو

 . نفر نماينده اصناف به معرفي هيات عالي نظارت بر اطاقهاي اصناف كشوردو

  نفر نماينده كارگران بيمه شده به معرفي سازمانهاي كارگري و دو نفر ازسه

 . گروهها به انتخاب وزير رفاه اجتماعي ساير

 شوراي عـالي انتخـاب مـي شـوند،     عضويت مايندگان كارفرمايان ، اصناف و بيمه شدگان براي مدت سه سال به  ن -١٧ ماده
 . و تجديد انتخاب آنها بالمانع است سازمان تغيير آنها در مدت عضويت شوراي عالي

 .د گذارده خواهد شاجرا  آيين نامه داخلي شوراي عالي سازمان پس از تصويب شورا به موقع-١٨ ماده

 : وظايف و اختيارات شوراي عالي سازمان به شرح زير است -١٩ ماده

  .است  تصويب آيين نامه هاي اجرايي كه طبق اين قانون به آن محول شده- الف

 . مديره هيات  اتخاذ تصميم درباره خط مشي و سياست كلي تامين اجتماعي به پيشنهاد- ب

 .مه سازمان و تصويب آن  رسيدگي به بودجه و گزارش مالي و ترازنا- ج

) بـازرس  ( و تعيين حق الزحمه حسابرس دستمزد  تعيين حقوق و مزاياي اعضا هيات مديره پس از تاييد شوراي حقوق و       -د
   . عالي شوراي و تعيين حق حضور اعضاي انتخابي

 . تصويب خريد يا فروش اموال غير منقول -ه 

 هزار ريال كمتـر بـوده و بـه تشـخيص هيـات      بيست اياني كه بدهي آنها از اتخاذ تصميم در مورد بخشيدن بدهي كارفرم   - و
 . باشندنمي مديره قادر به پرداخت آن
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 به طـور يكجـا خـارج از حـدود قـدرت      بدهي  كه به عللي قادر به پرداخت حق بيمه معوقه نباشند و يا پرداخت      كارفرماياني
 شوراي عـالي مـي توانـد بـه پيشـنهاد هيـات مـديره كارفرمـا را از         كارگاه باشد كار مالي كارفرما و موجب تعطيل و يا وقفه      

 براي تقسيط بدهي با رعايت مهلت كافي ترتيبي  تمام يا قسمتي از خسارات مقرر در اين قانون معاف دارد همچنينپرداخت
 .بدهد

 .دهد عالي الزم تشخيص شوراي  اتخاذ تصميم در ساير اموري كه رييس شوراي عالي طرح آنها را در- ز

 حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشـي از  قانون ٣ وظايف و اختيارات شوراي عالي تامين اجتماعي موضوع ماده   -١ تبصره
 مـي  منحـل   به شوراي عالي تامين اجتماعي موضوع اين قـانون محـول و شـوراي مـذكور      اًعين پيري و ازكارافتادگي و فوت    

 .شود

 جلسه متوالي بدون عذر موجه غيبت نمايـد  ٣ از  عالي استعفا يا فوت كند يا بيش     هر گاه هر يك از اعضا شوراي       -٢ تبصره
  .است تشخيص عذر موجه با رييس شوراي عالي.  نحو مذكور فوق انتخاب خواهد شدبه جانشين او براي بقيه مدت مقرر

 . هيات مديره مركب از پنج نفر عضو به شرح زير مي باشد-٢٠ ماده

 . است سازمان وزارت رفاه اجتماعي كه رييس هيات مديره و مدير عامل تامين اجتماعي معاون

 نفـر نماينـده كـارگران و يـك نفـر      يـك   نفر عضو هيات مديره به پيشنهاد وزير رفاه اجتماعي و تصويب هيـات وزيـران          دو
 . اجتماعي و تصويب هيات وزيران رفاه نماينده كارفرمايان به پيشنهاد وزير

 بالمانع است و در صورتي كه تغيير آنها   آنها ضا هيات مديره سه سال مي باشد و تجديد انتخاب          مدت عضويت اع   - تبصره
 مـذكور  ترتيب  شود و نيز در صورت فوت يا استعفا هر يك از آنها شخص ديگري به   شناخته قبل از انقضا موعد مقرر الزم     

اموريـت خـود تـا تعيـين هيـات مـديره جديـد         ممـدت  اعضا هيات مديره پس از اتمـام     . براي بقيه مدت انتخاب خواهد شد     
 . دادخواهند كماكان به كار خود ادامه

 : وظايف و اختيارات هيات مديره به شرح زير است -٢١ ماده

 . عالي شوراي  پيشنهاد سياست كلي و خط مشي و برنامه هاي اجرايي تامين اجتماعي به-١

 . و مدير عامل در حدود مقررات مربوطمديره نهاد رييس هيات تصويب دستورالعملهاي اداري و داخلي سازمان به پيش-٢

    .ذيصالحيت  تاييد آيين نامه هاي اجرايي اين قانون براي پيشنهاد آن به مراجع-٣

 . عالي شوراي  تصويب برنامه و بودجه و گزارش مالي و ترازنامه سازمان جهت طرح در-٤

 .وراي عالي  تصويب تشكيالت سازمان در حدود بودجه مصوب ش-٥

 . ميليون ريال باشد٥ تصويب كليه معامالتي كه مبلغ آن بيش از -٦

 . تصميمات هيات مديره با اكثريت آرا معتبر خواهد بود-٢٢ ماده

 براي هر سال مالي به پيشنهاد وزير امور) بازرس ( حسابرس -٢٣ ماده

 در امور سازمان مداخله كند ولي ندارد حق) رس باز( و دارايي و تصويب شوراي عالي انتخاب مي شود حسابرس اقتصادي
 بالمانع) بازرس (انتخاب مجدد حسابرس .  و مدير عامل سازمان اطالع دهدمديره مي تواند نظرات خود را به رييس هيات
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  .است

 بـراي بـازرس شـركت تعيـين گرديـده      تجـارت  همان است كه در قانون) بازرس ( وظايف و اختيارات حسابرس     - ٢٤ ماده
 توضيح  رييس هيات مديره و مدير عامل به دفاتر سازمان رسيدگي و هر گونهاطالع مي تواند با) بازرس (است و حسابرس    

 .و اطالع را كه به منظور انجام وظيفه الزم بداند اخذ كند

در شوراي عالي  حداقل سي روز قبل از طرح بايد  ترازنامه ساالنه و گزارش مالي و صوت دارايي و بدهي سازمان    -٢٥ ماده
 .به شوراي عالي تقديم گردد) بازرس ( پس از رسيدگي با گزارش حسابرس و داده شود) بازرس (به حسابرس 

 عـالي بـه هيـات مـديره تسـليم      شـوراي  مكلف است نسخه اي از گزارش خود را ده روز قبل از تشكيل) بازرس   (حسابرس
 .كند

  :است  مدير عامل به شرح زير وظايف و اختيارات رييس هيات مديره و-٢٦ ماده

 . اجراي برنامه ها و مصوبات شوراي عالي هيات مديره -١

  تهيه و تنظيم بودجه و برنامه و گزارش مالي و ترازنامه و پيشنهاد-٢

  .عالي  به هيات مديره و تقديم بودجه حداكثر سه ماه قبل از اتمام سال به شورايآن

  .مديره ت برنامه و بودجه مصوب به هيات پيشنهاد تشكيالت سازمان با رعاي-٣

 . تصويب و انجام معامالت تا پنج ميليون ريال -٤

 اجراي اين قانون و مصوبات شوراي عـالي  مامور  رييس هيات مديره و مدير عامل كه مسئول اداره امور سازمان و     -٢٧ ماده
 نامـه  آيـين  داره امور سازمان در حدود اين قانون و سازمان رياست داشته و براي ا   تشكيالت و هيات مديره مي باشد بر كليه      

 مقابل اشخاص حقيقي يا حقوقي و كليه مراجع در هاي آن داراي اختيارات كامل مي باشد رييس هيات مديره و مدير عامل
 . نمايداعمال  يا به وسيله وكال و نمايندگي كه تعيين مي كنداً مي تواند اين حق را شخصو قانوني نماينده سازمان بوده

 خود را به هر يك از اعضا هيات مديره يا وظايف  رييس هيات مديره و مدير عامل مي تواند قسمتي از اختيارات و- تبصره
 .مسئوليت خود تفويض نمايد هر يك از كاركنان سازمان به

دتي نتوانـد وظـايف    و مسافرت بـراي مـ  مرخصي  صورتي كه رييس هيات مديره و مدير عامل به عللي از قبيل بيماري يا   در
 اجتمـاعي   مديره به پيشنهاد رييس هيات مديره و مدير عامل و تصويب وزير رفـاه هيات خود را انجام دهد يك نفر از اعضا  

 سـازمان بـه انتخـاب وزيـر رفـاه اجتمـاعي در       كاركنـان  در اين صورت يك نفر از . كليه وظايف او را عهده دار خواهد بود       
 . عامل با حق راي در جلسات هيات مديره شركت خواهد كردرمدي غياب رييس هيات مديره و

  بيمه و نحوه وصول آنحق  ماخذ احتساب- منابع درآمد - سوم فصل
 : منابع درآمد سازمان به شرح زير مي باشد-٢٨ ماده

 آن بـه   مزد يا حقـوق اسـت كـه هفـت درصـد     درصد  به ميزان بيست و هشت١٣٥٤ حق بيمه از اول مهر ماه تا پايان سال   -١
 . كارفرما و سه درصد به وسيله دولت تامين خواهد شدعهده عهده بيمه شده و هجده درصد به

 . درآمد حاصل از وجوه و ذخاير و اموال سازمان -٢
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 . وجوه حاصل از خسارات و جريمه هاي نقدي مقرر در اين قانون -٣

 . كمكها و هدايا-٤

 شده خواهد بود و با احتساب سهم بيمـه  بيمه ما بيست درصد مزد يا حقوق حق بيمه سهم كارفر١٣٥٥ از اول سال   -١ تبصره
 . درصد مزد يا حقوق افزايش مي يابدسي شده و كمك دولت كل حق بيمه به

 كشور منظور و به سازمان پرداخـت  كل  دولت مكلف است حق بيمه سهم خود را به طور يكجا در بودجه ساالنه         -٢ تبصره
 .كند

 احتمـالي تطبيـق و مراتـب را بـه     محاسـبات  يد حداقل هر سه سال يك بار امور مالي خـود را بـا اصـول           سازمان با  -٣ تبصره
 .شوراي عالي گزارش دهد

 مـورد بـراي هزينـه هـاي ناشـي از مـوارد       حسب  اين قانون  ٢٨ نه درصد از ماخذ محاسبه حق بيمه مذكور در ماده            -٢٩ ماده
 .خصيص مي يابد و بقيه به ساير تعهدات اختصاص خواهد يافت  قانون تاين ٣مذكور در بندهاي الف و ب ماده 

 . نمي شود به عهده سازمان مي باشدپرداخت  غرامت دستمزد ايام بيماري بيمه شدگان كه از طرف كارفرما- تبصره

 و بـه اضـافه    اين قانون حق بيمه مقـرر را كسـر  ٢ ماده ٥ كارفرمايان موظفند از كليه وجوه و مزاياي مذكور در بند            -٣٠ ماده
 . نمايندپرداختسهم خود به سازمان

 آنها طبق آيين نامه اي كه به پيشنهاد هيـات    نظاير  و – پوشاك   - ارزش مزاياي غير نقدي مستمر مانند مواد غذايي          - تبصره
 . رسيد به طور مقطوع تعيين و حق بيمه از آن دريافت مي گرددخواهد مديره به تصويب شوراي عالي

 مشتريان يا مراجعين تامين مي شود درآمـد  وسيله ورد بيمه شدگاني كه تمام يا قسمتي از مزد و درآمد آنها به   در م  -٣١ ماده
 بيمه قرار خواهد حق  به پيشنهاد هيات مديره و تصويب شوراي عالي تعيين و ماخذ دريافت اًمقطوع تقريبي هر طبقه يا حرفه    

  .گرفت 

 درآمد ماهانه آنها احتساب و دريافت مي كل د دريافت مي دارند حق بيمه ماخذ در مورد بيمه شدگاني كه كارمز     -٣٢ماده  
 . از حق بيمه اي كه به حداقل مزد كارگر عادي تعلق مي گيرد كمتر باشدنبايد گردد اين حق بيمه در هيچ مورد

ن حق بيمه در اين مورد نبايد  و در هر حال ميزاشود  حق بيمه كارآموزان بايد به نسبت مزد يا حقوق آنها پرداخت- ٣٣ ماده
 در صورتي كه مزد يا حقوق كارآموز.  يا حقوق تعلق مي گيرد كمتر باشدمزد از ميزاني كه به حداقل

 . كارفرما خواهد بودعهده  از حداقل دستمزد باشد پرداخت مابه التفاوت حق بيمه سهم كارآموز بهكمتر

 كارفرمايان مكلفند به نسبت مزد يـا حقـوقي   از كارفرما كار كند هر يك در صورتي كه بيمه شده براي دو يا چند    -٣٤ ماده
 .نمايند  شده را از مزد يا حقوق او كسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداختبيمه كه مي پردازند حق بيمه سهم

ن بعضـي از فعاليتهـا را    يا حقوق بيمـه شـدگا  مزد  سازمان مي تواند در موارد لزوم با تصويب شوراي عالي سازمان         -٣٥ ماده
 .نمايد  ماخذ درآمد مقطوع وصول و كمكهاي نقدي را بر همان اساس محاسبه و پرداختبه طبقه بندي نمايد و حق بيمه را

 باشد و مكلف است در موقع پرداخت مزد مي  كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه شده به سازمان       -٣٦ ماده
 . نموده و سهم خود را برآن افزوده به سازمان تاديه نمايدكسر مه شده رايا حقوق و مزايا سهم بي
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 پرداخـت آن خواهـد بـود تـاخير     مسـئول   صورتي كه كارفرما از كسر حق بيمه سهم بيمه شـده خـودداري كنـد شخصـا           در
 .خواهد بود آن رافع مسئوليت و تعهدات سازمان در مقابل بيمه شده نپرداخت كارفرما در پرداخت حق بيمه يا عدم

 اين قانون تامين مي شود مكلفنـد حـق   ٣١ ماده   در  بيمه شدگاني كه تمام يا قسمتي از درآمد آنها به ترتيب مذكور            - تبصره
 بيمه خواهد حق  سازمان به كارفرما تاديه نمايند ولي در هر حال كارفرما مسئول پرداختبه بيمه سهم خود را براي پرداخت 

 .بود

 - قانون اعم از اينكه انتقال به صورت قطعـي  اين و انتقال عين يا منافع موسسات و كارگاههاي مشمول        هنگام نقل    -٣٧ ماده
 گيرنـده  انتقـال   باشد و اعم از اينكه انتقال به طور رسمي يا غير رسـمي انجـام بگيـرد   اجاره  صلح حقوق يا  - رهني   -شرطي  

 بيمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نمايد دفاتر حق مكلف است گواهي سازمان را مبني بر نداشتن بدهي معوق بابت      
 در صورتي كه سازمان ظرف نمايند  در موقع تنظيم سند از سازمان راجع به بدهي واگذاركننده استعالممكلفند اسناد رسمي

 دون مفاصاحسـاب ثبـت   پاسخي به دفترخانه ندهد دفترخانه معامله را بـ    سازمان  روز از تاريخ ورود برگ استعالم به دفتر        ١٥
 تواند با پرداخت بـدهي معاملـه را انجـام     مي در صورتي كه بنابه اعالم سازمان واگذاركننده بدهي داشته باشد         .  كرد خواهد

 بيمـه   را نسبت به اعتراض به تشخيص سازمان و رسيدگي بـه ميـزان حـق          واگذاركننده دهد بدون اينكه پرداخت بدهي حق     
   .ساقط كند

 پرداخـت مطالبـات سـازمان داراي    بـراي  معامله بدون ارائه گواهي مذكور انتقال دهنـده و انتقـال گيرنـده         در صورت انجام    
 .مسئوليت تضامني خواهند بود

 ساير مراجـع ذيـربط مكلفنـد در موقـع       و  ها و موسسات و شركتهاي دولتي همچنين شهرداريها و اتاقهاي اصناف           وزارتخانه
 در هر.  ديگر مفاصاحساب پرداخت حق بيمه را از متقاضي مطالبه نمايندفعاليت عتقاضاي تجديد پروانه كسب يا هر نو

  . تجديد پروانه كسب موكول به ارائه مفاصاحساب پرداخت حق بيمه مي باشدحال
 . صادر و به تقاضاكننده تسليم نمايدمفاصاحساب  سازمان مكلف است حداكثر پس از يك ماه از تاريخ ثبت تقاضا- تبصره

 واگذار مي شود كارفرما بايد در قـراردادي  حقوقي  در مواردي كه انجام كار به طور مقاطعه به اشخاص حقيقي يا   -٣٨ ماده
 بيمـه  سـازمان   متعهد نمايد كه كاركنان خود همچنين كاركنان مقاطعه كاران فرعي را نـزد      را كه منعقد مي كند مقاطعه كار     

 .بپردازد  اين قانون٢٨ نمايد و كل حق بيمه را به ترتيب مقرر در ماده

 . از طرف سازمان خواهد بودمفاصاحساب  پنج درصد بهاي كل كار مقاطعه كار از طرف كارفرما موكول به ارائهپرداخت

 سازمان تسليم و پرداخـت مـي كننـد    به  مورد مقاطعه كاراني كه صورت مزد و حق بيمه كاركنان خود را در موعد مقرر             در
 . از مبلغ مذكور آزاد خواهد شدسازمان ا به درخواستمعادل حق بيمه پرداختي بن

 مسـئول پرداخـت حـق بيمـه مقـرر و      بپـردازد   گاه كارفرما آخرين قسط مقاطعه كار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان    هر
 صـول و  را كه از اين بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه كار مطالبـه و وجوهي خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد      

 و اتـاق اصـناف و موسسـات غيـر دولتـي و      شـهرداريها   همچنـين –كليه وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي        . نمايد
 . مقررات اين ماده مي باشندمشمول موسسات خيريه و عام المنفعه
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همچنـين  .  بپـردازد  روز مـاه بعـد بـه سـازمان    آخـرين   كارفرما مكلف است حق بيمه مربوط به هر ماه را حداكثر تا     -٣٩ ماده
 عالي شوراي  به ترتيبي كه در آيين نامه طرز تنظيم و ارسال صورت مزد كه به تصويبرا صورت مزد يا حقوق بيمه شدگان

 ماه از تاريخ دريافت صورت مزد اسناد و مدارك شش سازمان حداكثر ظرف  . سازمان خواهد رسيد به سازمان تسليم نمايد      
 اقـدام و  قـانون   ايـن ١٠٠ داده و در صورت مشاهده نقص يا اختالف يا مغايرت به شرح ماده قرار كارفرما را مورد رسيدگي 

 مدارك امتناع كند سازمان مابه التفاوت حـق بيمـه را راسـات    و مابه التفاوت را وصول مينمايد هرگاه كارفرما از ارائه اسناد      
 . وصول خواهد كردو تعيين و مطالبه

 خودداري كند سازمان مي توانـد حـق   قانون  اين٣٩ از ارسال صورت مزد مذكور در ماده  در صورتي كه كارفرما -٤٠ ماده
 . و وصول نمايدمطالبه  تعيين و از كارفرمااًبيمه را راس

 و تصويب شوراي عالي سازمان نسبت  مديره  در مواردي كه نوع كار ايجاب كند سازمان مي تواند پيشنهاد هيات            -٤١ ماده
 .تعيين و حق بيمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نمايد جام يافتهمزد را به كل كار ان

 از طرف سازمان معتـرض باشـد مـي توانـد     شده  در صورتي كه كارفرما به ميزان حق بيمه و خسارات تاخير تعيين          -٤٢ ماده
 حداكثر ت اعتراض كارفرما راسازمان مكلف اس.  را كتبا به سازمان تسليم نمايدخود ظرف سي روز از تاريخ ابالغ اعتراض

 .نمايد تا يك ماه پس از دريافت آن در هيات بدوي تشخيص مطالبات مطرح

 و خسـارات تعيـين شـده طبـق     بيمه  صورت عدم اعتراض كارفرما ظرف مدت مقرر تشخيص سازمان قطعي و ميزان حق         در
 . اين قانون وصول خواهد شد٥٠ماده 

 : گردندمي ات سازمان از افراد زير تشكيل هياتهاي بدوي تشخيص مطالب- ٤٣ ماده

 . نماينده وزارت رفاه اجتماعي كه رياست هيات را به عهده خواهد داشت -١

  يك نفر به عنوان نمايند كارفرما به انتخاب اتاق بازرگاني و صنايع-٢

 اتـاق اصـناف در مـورد افـراد      به معرفيمربوط  معادن ايران در مورد بازرگانان و صاحبان صنايع يا يك نفر نماينده صنف           و
 .آزاد صنفي و صاحبان حرف و مشاغل

 . يك نفر به انتخاب شوراي عالي تامين اجتماعي -٣

 . وزير رفاه اجتماعي انتخاب  نماينده كارگران در مورد كارگران مشمول قانون تامين اجتماعي به-٤

 و خسارات دويسـت هـزار ريـال يـا كمتـر      بيمه اصل حق هياتهاي بدوي در صورتي كه مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از        آرا
 مطالبـه  در صورتي كـه مبلـغ مـورد   .  اعتراض واقع نشود قطعي و الزم االجرا خواهد بودمورد باشد و يا اينكه در موعد مقرر 

تقاضـاي   ابالغ واقعي يا قانوني راي هيات بـدوي    تاريخ  روز از  ٢٠بيش از دويست هزار ريال باشد كارفرما و سازمان ظرف           
 .تجديد نظر خواهند داشت 

 : مي شودتشكيل  هياتهاي تجديد نظر تشخيص مطالبات در تهران با شركت افراد زير-٤٤ ماده

 . نماينده وزارت رفاه اجتماعي كه رياست هيات را به عهده خواهد داشت -١

 . يك نفر از قضات دادگستري به انتخاب وزارت دادگستري -٢
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 .وراي عالي تامين اجتماعي  يك نفر به انتخاب ش-٣

 . نماينده سازمان به انتخاب رييس هيات مديره و مدير عامل سازمان -٤

 معادن ايران در مورد بازرگانان و صاحبان صنايع يـا  و  يك نفر به عنوان نمايند كارفرما به انتخاب اتاق بازرگاني و صنايع -٥
 .حبان حرف و مشاغل آزاد در مورد افراد صنفي و صااصناف يك نفر نماينده اتاق

 . هيات تجديد نظر قطعي و الزم االجرا است آرا

 كـرد و حضـور كارفرمـا بـراي اداي     خواهنـد   هياتهاي بدوي و تجديد نظـر تـاريخ رسـيدگي را بـه كارفرمـا ابـالغ          - تبصره
 .توضيحات بالمانع است 

 و ترتيب رسيدگي و صدور راي و ابالغ به تهاهيا  نحوه تسليم اعتراض و درخواست تجديد نظر و تشكيل جلسات- ٤٥ ماده
 . به پيشنهاد هيات مديره سازمان به تصويب شوراي عالي سازمان خواهد رسيدكه موجب آيين نامه اي خواهد بود

  
 شـش قسـط ماهانـه تقسـيط نمايـد و در ايـن       و  سازمان مي تواند به درخواست كارفرما بدهي او را حداكثر تا سي          -٤٦ماده  

 صورتي كه كارفرما در . در سال نسبت به مانده بدهي خود بهره به سازمان بپردازددرصد رما بايد معادل دوازدهصورت كارف
 ايـن قـانون وصـول    ٥٠ اقساط تبديل به حال شـده و طبـق مـاده     بقيه هر يك از اقساط مقرر را در راس موعد پرداخت نكند          

 .خواهد شد

 پرداخـت حـق بيمـه در موعـد مقـرر مقـدور       باشد  موجب وقفه كار كارگاه در مواردي كه به علت بحران مالي كه - تبصره
در ايـن  . نمايد  شده در اين ماده تخفيف در ميزان خسارت و جريمه ديركرد را تقاضا      تعيين نگردد كارفرما ميتواند در موعد    

 .ر خواهند نمود رسيدگي و راي مقتضي صادكارفرما صورت هياتهاي بدوي و تجديد نظر تشخيص مطالبات به تقاضاي

 . براي هر سال كمتر باشدافتاده  درصد مبلغ حق بيمه عقب١٢ خسارت و جريمه ديركرد در هر حال نبايد از ميزان

 دفاتر و مدارك الزم را در موقع مراجعـه  همچنين  كارفرمايان مكلفند صورت مزد و حقوق و مزاياي بيمه شدگان   -٤٧ ماده
 .گذارند او باختيار به بازرس به سازمان در

 عكس تهيه و براي كسب اطالعات الزم يا  سازمان مي توانند از تمام يا قسمتي از دفاتر و مدارك مذكور رونوشتبازرسان
 . كارگاه و مراجع ذيربط مراجعه نمايندكارگران به هر يك از روسا و كارمندان و

 داراي همـان اختيـارات و مسـئوليتهاي      و دهنـد  سازمان حق دارند كارگاههاي مشمول قانون را مورد بازرسي قـرار             بازرسان
 اعـالم  نتيجه بازرسي حداكثر ظرف يك ماه از طرف سـازمان بـه كارفرمـا       .  بود خواهند  قانون كار  ٥٣ و   ٥٢مذكور در مواد    

 .خواهد شد

ه انجام تعهدات  مشمول بيمه اعالم نمايد ملزم برا  اين قانون گروه جديدي٧ از تاريخي كه سازمان با توجه به ماده -٤٨ ماده
 گـروه مزبـور   كـه   بيمه شدگان خواهد بود و كارفرمايان موظفند حق بيمه را از همان تـاريخي        به قانوني طبق مقررات نسبت   

 .مشمول بيمه اعالم شده است به سازمان بپردازند
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ه شـدگان را بـر    توانـد مـزد يـا حقـوق بيمـ     مي  در صورت عدم ارسال مزد در موعد مقرر از طرف كارفرما سازمان     - تبصره
 نقـدي   مبناي تعيين حق بيمه قرار گرفته است احتساب و ماخـذ پرداخـت مزايـاي           قانون  اين ٤٠اساس ماخذي كه طبق ماده      

 نباشد سازمان مزاياي نقدي را به ماخذ حداقل ميسر در مواردي كه تعيين مزد يا حقوق بيمه شده به طريق مذكور        . قرار دهد 
 .اب پرداخت نمايد الحسعلي مزد يا حقوق به طور

 . باشدمي  مطالبات سازمان ناشي از اجراي قانون در عداد مطالبات ممتاز- ٤٩ ماده

 ناشي از اجراي اين قانون يا قوانين سابق كه  مطالبات سازمان بابت حق بيمه و خسارات تاخير و جريمه هاي نقدي            -٥٠ ماده
 و ٨٩ و ٦٥باشـد، همچنـين هزينـه هـاي انجـام شـده طبـق مـواد          هـاي اجتمـاعي روسـتاييان      بيمهن  بيمه هاي اجتماعي و قانو    

استناد الزم االجرا بوده و طبق مقررات مربوط بـه    اين قانون در حكم مطالبات مستند به     ١٠٠ و   ٩٩خسارات مذكور در مواد     
 . مامورين اجراي سازمان قابل وصول مي باشدوسيله اجراي مفاد اسناد رسمي به

 سـازمان تهيـه و پـس از تصـويب     طـرف  ده حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ تصويب ايـن قـانون از      نامه اجرايي اين ما    آيين
 اجرا گذارده خواهد شد تا تصويب آيين نامه مزبور مقـررات ايـن مـاده    موقع وزارت رفاه اجتماعي و وزارت دادگستري به    

 . هاي اجتماعي اجرا خواهد شدبيمه  قانون٣٥ اجراي احكام محاكم دادگستري بر اساس آيين نامه ماده مامورين توسط

   چهارم مقررات ماليفصل
 براي سـال بعـد تنظـيم و بـه شـوراي عـالي       را  هيات مديره مكلف است تا اول دي ماه هر سال بودجه كل سازمان         -٥١ ماده

 هيات به ويب و مكلف است حداكثر تا پانزدهم اسفند ماه بودجه سال بعد را تصسازمان شوراي عالي. سازمان پيشنهاد نمايد
 .مديره ابالغ نمايد

 اين قانون به ترتيب مقرر -٣ الف و ب ماده بندهاي  سهم سازمان تامين خدمات درماني از بابت هزينه هاي ناشي از- تبصره
 . سازمان مشخص گرددبودجه  بايد در٢٩در ماده 

 زيان ديركرد و بهره سـپرده هـا و سـود    و  مانده درآمد پس از وضع مخارج و كليه درآمدهاي حاصل از خسارات       -٥٢ ماده
 حسـاب   به حاصل از فروش يا واگذاري و يا بهره برداري از امول سازمان كالًدرآمد اوراق بهادار و سود سرمايه گذاريها و    

 .ذخائر منظور خواهد شد

ل غير منقول و ايجـاد   مبلغي جهت خريد امواذخائر  شوراي عالي سازمان هر سال به پيشنهاد هيات مديره از محل           -١ تبصره
 .داد  جديد كه اعتبار آن در بودجه سازمان تامين نشده باشد تخصيص خواهدتجهيزات ساختمانها يا تاسيسات و

 تاييد هيات مديره سازمان و تصـويب شـوراي    و  ايجاد تاسيسات درماني به پيشنهاد سازمان تامين خدمات درماني         -٢ تبصره
  و با حفظ مالكيت سازمان در اختيـار سـازمان تـامين خـدمات درمـاني گـذارده             فتگر عالي از محل ذخائر صورت خواهد     

  . شدخواهد
 ذخـائر مزبـور را تحـت نظـر هيـاتي بـا       مـذكور   ذخائر سازمان نزد بانك رفاه كارگران متمركز خواهد شـد بانـك     -٥٣ ماده

 . انداخت خواهد تصويب شوراي عالي سازمان به كار

  و بارداري حوادث و بيماريها- پنجم فصل
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 قانون قرار مي گيرند در صورت مصدوم شدن   اين  بيمه شدگان و افراد خانواده آنها از زماني كه مشمول مقررات           -٥٤ ماده
 تـامين  سـازمان  خدمات پزشكي كـه بـه عهـده   .  مي توانند از خدمات پزشكي استفاده نمايندبيماري بر اثر حوادث يا ابتال به   

 تحويل داروهاي الزم و انجام آزمايشات تشخيص - بيمارستاني-قدامات درماني سرپايي خدمات درماني است شامل كليه ا 
 .طبي مي باشد

 : خدمات درماني موضوع اين قانون به دو صورت انجام مي گيرد-٥٥ ماده

ين سازمان بيمارستانها و ساير امكانات درماني متعلق به ا - درمانگاه - روش مستقيم براي بيمه شدگاني كه از پزشك - الف
 . نمايندمي استفاده

 آزادي عمـل خواهنـد داشـت و    بيمارسـتان  - روش غير مستقيم براي بيمه شدگاني كـه در انتخـاب پزشـك درمانگـاه      - ب
 . خدمات درماني انجام مي دهدخريد سازمان تعهدات درماني خود را از طريق

 تـاريخ تصـويب ايـن قـانون تهيـه و بـه       از شـش مـاه   ضوابط استفاده از روشهاي فوق طبق آيين نامه اي كـه ظـرف           - تبصره
 . خواهد رسيد تعيين مي گردددرماني تصويب شوراي فني سازمان تامين خدمات

 قدرت كار اوليه خـود را از دسـت داده   كه  به منظور توان بخشي ترميم و تجديد فعاليت بيمه شدگان آسيب ديده     -٥٦ ماده
  آنها به كارهاي مناسب ديگر طبق آيين نامه هايي كه از طـرف شـوراي فنـي        الاشتغ اند سازمان تامين خدمات درماني براي     

 حرفه اي معلولين اقـدام خواهـد   موسسات  مذكور پيشنهاد و به تصويب شوراي عالي سازمان خواهد رسيد از طريق         سازمان
 .نمود

هرستان ديگر باشد ترتيـب نقـل و انتقـال     به ششهرستان  در صورتي كه معالجه بيمار مستلزم انتقال او از روستا يا از       -٥٧ ماده
 مـذكور مـي   سازمان  از طرف سازمان تامين خدمات درماني پيشنهاد و به تصويب شوراي فني          كه طبق ضوابطي خواهد بود   

 .رسد

 : استفاده مي كنند عبارتند ازقانون  اين٥٤ افراد خانواده بيمه شده كه از كمكهاي مقرر در ماده -٥٨ ماده

 . همسر بيمه شده -١

 سن او از شصت سال متجاوز باشد يا طبق و  شوهر بيمه شده در صورتي كه معاش او توسط بيمه شده زن تامين مي شود          -٢
 . قانون ازكارافتاده شناخته شوداين ٩١نظر كميسيون پزشكي موضوع ماده 

 : فرزندان بيمه شده كه داراي يكي از شرايط زير باشند-٣

 اً نداشتن شوهر تا بيست سـالگي و يـا منحصـر   شرط هجده سال تمام داشته باشند و در مورد فرزندان اناث به  كمتر از    - الف
 . آموزشي به تحصيل اشتغال داشته باشندرسمي طبق گواهي يكي از موسسات

 . به كار نباشندقادر  در اثر بيماري يا نقص عضو طبق گواهي سازمان تامين خدمات درماني- ب

 مادر از پنجاه و پنج سال متجاوز باشد و سن در تحت تكفل بيمه شده مشروط بر اينكه سن پدر از شصت سال و پدر و ما-٤
 دريافـت   ازكارافتـاده باشـند و در هـر حـال از سـازمان مسـتمري        ٩١ موضوع ماده    پزشكي يا اينكه به تشخيص كميسيونهاي    

 .ننمايند
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 گيرند و بنا به تشخيص سازمان تامين خـدمات    مي اي توان بخشي قرار    بيمه شدگاني كه تحت معالجه و يا درمانه        - ٥٩ ماده
 غرامت دسـتمزد  دريافت  به شرط عدم اشتغال به كار و عدم دريافت مزد يا حقوق استحقاق     نيستند  قادر به كار   اًدرماني موقت 

 :را با رعايت شرايط زير خواهند داشت 

 .بيماريهاي حرفه اي تحت درمان قرار گرفته باشد شي از كار يا بيمه شده بر اثر حوادث ناشي از كار و غير نا- الف

 مطلق يا بستري شدن داشته باشد و استراحت  در صورتي كه بيمه شده به سبب بيماري و طبق گواهي پزشك احتياج به- ب
 . بوده و يا در مرخصي استحقاقي باشدكار در تاريخ اعالم بيماري مشغول به

 . آن براي بيمه شده اتفاق مي افتدسبب ار حوادثي است كه در حين انجام وظيفه و به حوادث ناشي از ك-٦٠ ماده
 وابسته يا ساختمانها و محوطه آن مشغول موسسات  از حين انجام وظيفه تمام اوقاتي است كه بيمه شده در كارگاه يا     مقصود

 مراجعه به درمانگاه و يـا  اوقات . ماموريتي باشد در خارج از محوطه كارگاه عهده دار انجام  كارفرما كار باشد و يا به دستور     
  بخشي و اوقات رفت و برگشت بيمه شده از منزل به كارگاه جز اوقـات انجـام      توان بيمارستان و يا براي معالجات درماني و      

 . اتفاق افتاده باشدكارگاه  محسوب مي گردد مشروط بر اينكه حادثه در زمان عادي رفت و برگشت بهوظيفه

 اتفاق مي افتد حادثـه ناشـي از كـار    آنان  كه براي بيمه شده حين اقدام براي نجات ساير بيمه شدگان و مساعدت به   حوادثي
  .محسوب مي شود

 شوراي عالي سـازمان خواهـد رسـيد    تصويب  بيماريهاي حرفه اي به موجب جدولي كه به پيشنهاد هيات مديره به    -٦١ ماده
  خدمات درماني نسبت به درمان هر يك از بيماريهاي حرفه اي پـس از تغييـر  تامين مدت مسئوليت سازمان  . تعيين مي گردد  

 . بيمه شده به شرحي است كه در جدول مزبور قيد مي شودكار

 : باشدمي  مدت پرداخت غرامت دستمزد ايام بيماري و ميزان آن به شرح زير-٦٢ ماده

 اي و بـه موجـب تشـخيص سـازمان تـامين      حرفـه   يـا بيمـاري   غرامت دستمزد از اولين روزي كه بيمه شده بر اثـر حادثـه         -١
 . خواهد شدپرداخت خدمات درماني قادر به كار نباشد

 در بيمارسـتان بسـتري نشـود غرامـت     بيمار  مواردي كه عدم اشتغال به كار و معالجه به سبب بيماري باشد در صورتي كه       در
 .شد دستمزد از روز چهارم پرداخت خواهد

 درماني قادر به كار نبوده و به موجـب  خدمات دستمزد تا زماني كه بيمه شده به تشخيص سازمان تامين پرداخت غرامت  -٢
 . شناخته نشده باشد ادامه خواهد يافت افتاده مقررات اين قانون از كار

  غرامت دستمزد بيمه شده اي كه داراي همسر يا فرزند يا پدر و مادر-٣

 . گرددمي خرين مزد يا حقوق روزانه او پرداخت تكفل باشد به ميزان سه چهارم آتحت

 باشد معـادل دو سـوم آخـرين مـزد يـا      نداشته  غرامت دستمزد بيمه شده اي كه همسر يا فرزند يا پدر و مادر تحت تكفل  -٤
  شده به هزينه سـازمان تـامين خـدمات درمـاني بسـتري شـود كـه در ايـن صـورت         بيمه حقوق روزانه او مي باشد مگر اينكه    

 . دستمزد معادل يك دوم آخرين مزد يا حقوق روزانه وي خواهد بودغرامت
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شهرستان ديگري اعزام دارد و درمان او را به طـور    بيمه شده اي را براي معالجه به هر گاه سازمان تامين خدمات درماني     -٥
 اقامت او روز بت هزينه هر دستمزد متعلق معادل صد درصد غرامت دستمزد روزانه هم باغرامت سرپايي انجام دهد عالوه بر

 .پرداخت خواهد شد

 عالوه بر مخارج مسافرت معادل پنجـاه  باشد  صورتي كه به تشخيص پزشك معالج مادام كه بيمار احتياج به همراه داشته      در
 . همراه بيمار از طرف سازمان پرداخت خواهد شدبه درصد حقوق يا دستمزد بيمه شده نيز

 به منظور محاسبه غرامت دسـتمزد ايـام بيمـاري    شده ا حوادث آخرين مزد يا حقوق روزانه بيمه در مورد بيماريها ي -٦٣ ماده
 از شـروع  قبـل   روز٩٠ بيمه شده كه به ماخذ آن حق بيمه دريافت شده اسـت در آخـرين    دريافتي عبارت است از جمع كل    

ند آخرين مزد عبارت است از جمـع كـل    مي كندريافت بيماري تقسيم به روزهاي كار و در مورد بيمه شدگاني كه كارمزد 
 بر نود مشروط تقسيم  روز قبل از شروع بيماري٩٠ آن حق بيمه دريافت شده است در آخرين ماخذ دريافتي بيمه شده كه به

در .  حداقل مـزد كـارگر عـادي تعلـق مـي گيـرد كمتـر نباشـد           به بر اينكه غرامت دستمزد اين مبلغ از غرامت دستمزدي كه         
 متوسـط  باشـد   كننده كارمزد ظرف سه ماه مذكور مدتي از غرامـت دسـتمزد اسـتفاده كـرده              دريافت ه شده صورتي كه بيم  

 منزله دستمزد روزانه ايام بيماري تلقي و در محاسبه به دستمزدي كه مبناي محاسبه غرامت دستمزد مذكور قرار گرفته است      
 .منظور خواهد شد

 حقوق يا مزد بيمه شـدگان بيمـار خـود را        باشند ن و مقررات ديگري مكلف     در مواردي كه كارفرمايان طبق قواني      -٦٤ ماده
 . درماني فقط عهده دار معالجه آنها طبق مقررات اين قانون خواهد بودخدمات پرداخت نمايند سازمان تامين

اينـد   مسـلول خـود را پرداخـت نم   كـارگران   در مواردي كه كارفرمايان طبق قوانين ديگري مكلـف باشـند حقـوق        - تبصره
 . اين قانون خواهد بودمقررات سازمان فقط عهده دار معالجه آنها طبق

 اوليه را براي جلوگيري از تشـديد وضـع   الزم  در صورت وقوع حادثه ناشي از كار كارفرما مكلف است اقدامات       -٦٥ ماده
 بابـت  ر صـورتي كـه كارفرمـا   د.  ظرف سه روز اداري كتبا به اطالع سـازمان برسـاند          را حادثه ديده به عمل آورده و مراتب      

 . هزينه اي مربوط را خواهد پرداخت درماني اقدامات اوليه مذكور متحمل هزينه اي شده باشد سازمان تامين خدمات

 حفاظت فني و بروز بيماري ناشـي  مقررات  در صورتي كه ثابت شود وقوع حادثه مستقيمات ناشي از عدم رعايت     -٦٦ ماده
 و درمـاني   الزم از طرف كارفرم يـا نماينـدگان او بـوده سـازمان تـامين خـدمات         احتياط تي و از عدم رعايت مقررات بهداش    

 اين قانون از كارفرمـا مطالبـه و   ٥٠ و طبق ماده پرداخته سازمان هزينه هاي مربوط به معالجه و غرامات و مستمريها و غيره را           
 .وصول خواهد نمود

 . سازمان از اين بابت بري الذمه شودبه ل مستمري موضوع اين ماده مقصر مي تواند با پرداخت معادل ده سا-١ تبصره

 صـورت وقـوع حادثـه سـازمان و سـازمان      در  هر گاه بيمه شده مشمول مقررات مربوط به بيمه شخص ثالث باشد    -٢ تبصره
    مقرر در اين قانون را نسبت به بيمه شده انجام خواهند داد وكمكهاي اًتامين خدمات درماني و يا شخص

 . به شخص ثالث بپردازندنسبت شركتهاي بيمه موظفند خسارات وارده به سازمانها را در حدود تعهدات خود
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 از زايمان سابقه پرداخت حق بيمه شصت قبل  بيمه شده زن يا همسر بيمه شده مرد در صورتي كه ظرف يك سال        -٦٧ ماده
 آخـرين  كمك بـارداري دو سـوم  . مك بارداري استفاده نمايد عدم اشتغال به كار از ك شرط روز را داشته باشد مي تواند به      

 هفته جمعات قبل و بعد از زايمان بـدون كسـر   دوازده  مي باشد كه حداكثر براي مدت٦٣مزد يا حقوق بيمه شده طبق ماده        
 .شد سه روز اول پرداخت خواهد

 قبل از وضع حمل حـق بيمـه شصـت    لسا  بيمه شده زن يا همسر بيمه شده مرد در صورتي كه در طول مدت يك           -٦٨ ماده
 اسـتفاده   هاي طبي و معالجات قبل از زايمـان و حـين زايمـان و بعـد از وضـع حمـل       معاينه روز را پرداخته باشد از كمكها و      

 .خواهد كرد

 مذكور مبلغي وجـه نقـد بـه بيمـه شـده      كمكهاي  تامين خدمات درماني بنا به درخواست بيمه شده مي تواند به جاي    سازمان
 عـالي  شوراي ات درماني تهيه و به تصويبم نامه اي كه از طرف هيات مديره تامين خدآيين اخت نمايد، مبلغ مزبور در   پرد

 .سازمان مي رسد تعيين خواهد شد

 شود كـه شـيردادن بـراي طفـل او زيـان آور      مبتال  در صورتي بيمه شده زن و يا همسر بيمه شده مرد به بيماريهايي       -٦٩ ماده
 .ماهگي تحويل خواهد شد١٨ مورد نياز تا شير ز زايمان فوت شودباشد يا پس ا

   از كار افتادگي- ششم فصل
 شوند پس از انجام خدمات توان بخشي مي  بيمه شدگاني كه طبق نظر پزشك معالج غير قابل عالج تشخيص داده-٧٠ ماده

 كال را  اين قانون توانايي خود٩١كور در ماده  طبق نظر كميسيونهاي پزشكي مذ   چنانچه و اعالم نتيجه توان بخشي يا اشتغال      
 : از دست داده باشند به ترتيب زير با آنها رفتار خواهد شد يا بعضا

 . كارافتاده كلي شناخته مي شوداز  هرگاه درجه كاهش قدرت كار بيمه شده شصت و شش درصد و بيشتر باشد- الف

 و به علت حادثه ناشي از كار باشد از درصد سه تا شصت و شش چنانچه ميزان كاهش قدرت كار بيمه شده بين سي و - ب
  .كار افتاده جزيي شناخته مي شود

 آن حادثه ناشي از كار باشد استحقاق موجب  اگر درجه كاهش قدرت كار بيمه شده بين ده تا سي و سه درصد بوده و          - ج
  .داشت دريافت غرامت نقص مقطوع را خواهد

 افتاده كلي شناخته شود بدون در نظر گرفتن كار ر اثر حادثه ناشي از كار يا بيماري حرفه اي از        بيمه شده اي كه د     -٧١ ماده
 مدت پرداخت حق بيمه استحقاق

 .دگي ناشي از كار را خواهد داشت  مستمري ازكارافتادريافت

زد يا حقوق متوسط بيمه  يك سي و پنجم م از  ميزان مستمري ماهانه ازكارافتادگي كلي ناشي از كار عبارت است          -٧٢ ماده
 از و  بر اينكه اين مبلغ از پنجاه درصد مزد يا حقوق متوسط ماهانه او كمترمشروط شده ضرب در سنوات پرداخت حق بيمه   

   .صد درصد آن بيشتر نباشد
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 آنهـا از   باشـند و مسـتمري اسـتحقاقي   داشته در مورد بيمه شدگاني كه داراي همسر بوده يا فرزند يا پدر و مادر تحت تكفل     
 باشد عالوه بـر آن معـادل ده درصـد مسـتمري اسـتحقاقي بـه عنـوان كمـك         كمتر شصت درصد مزد يا حقوق متوسط آنها     

 .تجاوز نكند پرداخت خواهد شد% ٦٠ آن كه جمع مستمري و كمك از بر مشروط

 : محسوب مي شوندشده  شوهر يا فرزند يا پدر يا مادر با شرايط زير تحت تكفل بيمه-١ تبصره

 ايـن قـانون از كـار افتـاده     ٩١ ماده  موضوع  سن شوهر از شصت سال متجاوز باشد و يا به تشخيص كميسيونهاي پزشكي             -١
 . قانون مستمري دريافت ننمايد و معاش او توسط زن تامين شوداين كلي بوده و در هر دو حالت به حكم

 .باشند  قانون اين٥٨ ماده ٣ فرزندان بيمه شده كه حائز شرايط مذكور در بند -٢

 ٩١ تشخيص كميسيونهاي پزشكي موضوع مـاده  به  سن پدر از شصت و سن مادر از پنجاه و پنج سال بيشتر بوده يا اينكه        -٣
 . ندارنددريافت  آنها توسط بيمه شده تامين و در هر حال به موجب اين قانون مستمريمعاش اين قانون ازكارافتاده باشند و

 از جمع كل مزد يا حقوق او كه به ماخذ آن   است سط ماهانه بيمه شده موضوع اين ماده عبارت        مزد يا حقوق متو    -٢ تبصره
 منجر كه  صد و بيست روز قبل از وقوع حادثه ناشي از كار يا شروع بيماري حرفه اي       هفت حق بيمه دريافت گرديده ظرف    

 .به ازكارافتادگي شده است تقسيم به روزهاي كار ضرب درسي 

 و شش درصـد توانـايي كـار خـود را دسـت      شصت يمه شده اي كه در اثر حادثه ناشي از كار بين سي و سه تا      به ب  -٧٣ ماده
 . ناشي از كار پرداخت خواهد شدجزيي داده باشد مستمري ازكارافتادگي

 كلي استحقاقي كه طبـق  ازكارافتادگي  مستمري عبارت است از حاصل ضرب درصد ازكارافتادگي در مبلغ مستمري     ميزان
  . اين قانون تعيين مي گردد٧٠ماده 
 توانـايي كـار خـود را از دسـت داده باشـد      درصـد   بيمه شده اي كه در اثر حادثه ناشي از كار بين ده تا سي و سـه          -٧٤ ماده

  خواهد داشت ميزان اين غرامت عبارت است از سي و شش برابر مستمريرا استحقاق دريافت غرامت نقص عضو

  . اين قانون ضرب در، درصد ازكارافتادگي ٧٢  مقرر در مادهاستحقاقي
 ابتال به بيماري حداقل حـق بيمـه يـك سـال     يا  بيمه شده اي كه ظرف ده سال قبل از وقوع حادثه غير ناشي از كار   -٧٥ ماده

  ظرف يك سال قبل از وقوع حادثه يا بيماري منجر به ازكارافتادگي باشدكار كار را كه متضمن حق بيمه نود روز

 كلي غير ناشي از كـار ماهانـه را   ازكارافتادگي  نموده باشد در صورت ازكارافتادگي كلي حق استفاده از مستمري         اختپرد
 .خواهد داشت 

 اين قانون و تبصـره  ٧٠ مقرر در ماده ترتيب  محاسبه متوسط دستمزد و مستمري ازكارافتادگي موضوع ماده فوق به     - تبصره
 . آن صورت خواهد گرفت ٢

  بازنشستگي-  هفتمفصل
. بازنشستگي را خواهند داشت مستمري  مشمولين اين قانون در صورت حائزبودن شرايط زير حق استفاده از-٧٦ ماده

  
 . باشندپرداخته  حداقل ده سال حق بيمه مقرر را قبل از تاريخ تقاضاي بازنشستگي-١
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 .باشد ه سن مرد به شصت سال تمام و سن زن به پنجاه و پنج سال تمام رسيد-٢

 متوالي يـا بيسـت و پـنج سـال متنـاوب در      سال  در مورد افرادي كه قبل از تقاضاي بازنشستگي حداقل مدت بيست  - تبصره
 بازنشستگي اشتغال داشته اند سن) زيان آور( آنكه به كارهاي سخت و مخل سالمتي   يا مناطق بد آب و هوا كار كرده اند و        

 و حـق بيمـه مقـرر را بـه سـازمان پرداختـه باشـند در        كـرده  ني كه سي سال تمام كارپنجاه و پنج سال تمام خواهد بود، كسا    
 كارهاي زيان آور و مناطق بد آب و هوا.  سال تمام مي توانند تقاضاي مستمري بازنشستگي كنندپنج صورت داشتن پنجاه و

 .شد به موجب آيين نامه مربوط مصوب هيات وزيران تعيين خواهد

 حقـوق بيمـه شـده ضـرب در سـنوات      يا ري بازنشستگي عبارت است از يك سي و پنجم متوسط مزد      ميزان مستم  -٧٧ ماده
 . مزد يا حقوق تجاوز ننمايدمتوسط پرداخت حق بيمه مشروط بر آن كه از صد درصد

 مجموع مزد يـا حقـوق بيمـه شـده كـه بـر       از  متوسط مزد يا حقوق براي محاسبه مستمري بازنشستگي عبارت است       - تبصره
 . دو سال پرداخت حق بيمه تقسيم بر بيست و چهارآخرين س آن حق بيمه پرداخت گرديده ظرفاسا

 از رسيدن به سن بازنشستگي مقرر در ايـن  پس  كارفرما مي تواند بازنشستگي بيمه شدگاني را كه حداقل پنج سال    -٧٨ ماده
 . سازمان تقاضا نمايدازقانون به كار خود ادامه داده اند

 آنها متعلـق بـه بخـش خصوصـي شـده يـا       سهام ورد مستخدمين شركتهاي دولتي كه به موجب قانون اكثريت در م  -٧٩ ماده
  :بشود به ترتيب زير رفتار خواهد شد

 دولتـي كـه مشـمول مقـررات     شـركتهاي   مقررات استخدامي شركتهاي دولتي و مستخدمين  ٣٣ مستخدمين مشمول ماده     -١
 . بازنشستگي و وظيفه مورد عمل خود خواهند بودقرراتم بازنشستگي و وظيفه خاص بوده اند تابع

 . مقررات اين قانون خواهند شدمشمول  مستخدمين شركتهاي دولتي كه مشمول قانون بيمه هاي اجتماعي هستند-٢

 . از پيري و ازكارافتادگي و فوت خواهند شدناشي  ساير مستخدمين تابع مقررات قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات-٣

 پرداخـت كسـور بازنشسـتگي توسـط     ميـزان   و٣ و١ نحوه احتساب سوابق خدمت دولتي مستخدمين مذكور در بنـدهاي    -٤
 بازنشستگي و وظيفه مستخدمين آنان به موجب آيين نامه اي خواهد بـود       حقوق مستخدم و كارفرما و همچنين ترتيب تعيين      

 شوراي عالي تامين اجتماعي تصويب ري و استخدامي كشور به وزارت رفاه اجتماعي با همكاري سازمان امور اداتوسط كه
 .مي رسد

  مرگ- هشتم فصل
 :ازماندگان دريافت خواهند داشت  بمستمري  بازماندگان واجد شرايط بيمه شده متوفي در يكي از حاالت زير-٨٠ ماده

 . در صورت فوت بيمه شده بازنشسته -١

 .تمري بگير در صورت فوت بيمه شده از كار افتاده مس-٢

 سال كار را در آخرين سـال حيـات   يك  در صورت فوت بيمه شده اي كه در ده سال آخر حيات خود حداقل حق بيمه       -٣
 .پرداخته باشد

 . اي فوت نمايدحرفه  در مواردي كه بيمه شده بر اثر حادثه ناشي از كار يا بيماريهاي-٤
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 : داشت عبارتند ازخواهند ريافت مستمري را بازماندگان واجد شرايطي متوفي كه استحقاق د-٨١ ماده

 . عيال دائم بيمه شده متوفي مادام كه شوهر اختيار نكرده است -١

 به تحصيل اشتغال داشته باشند يا بـه  اً منحصريا  فرزندان متوفي در صورتي كه سن آنان كمتر از هيجده سال تمام باشد و        -٢
 . اين قانون قادر به كار نباشند٩١كي موضوع ماده  كميسيون پزشگواهي علت بيماري يا نقص عضو طبق

 از شصت سال و سن مـادر از پنجـاه و پـنج سـال     پدر  سناً تحت تكفل او بوده ثاني پدر و مادر متوفي در صورتي كه اوالً -٣
حـال   هـر   ايـن قـانون ازكارافتـاده باشـند و در    ٩١ تشخيص كميسيون پزشكي موضوع مـاده  به تجاوز كرده باشد و يا آن كه     

 .مستمري از سازمان دريافت ندارند

 . كردخواهند  بازماندگان بيمه شده زن با شرايط زير از مستمري استفاده-٨٢ ماده

 متجاوز باشد يا طبق نظـر كميسـيون پزشـكي    سال  سن او از شصتاً تحت تكفل زن بوده ثاني شوهر مشروط بر اينكه اوالً  -١
 .ده و در هر حال مستمري از سازمان دريافت نكند بوازكارافتاده  اين قانون٩١موضوع ماده 

 : فرزندان در صورت حائزبودن شرايط زير-٢

 . ماده باشد و از مستمري ديگري استفاده نكنداين  پدر آنها در قيد حيات نبوده يا واجد شرايط مذكور در بند اول- الف

 داشته باشند تا پايان تحصيل و يا به علت بيماري شتغالا  به تحصيلاً سن آنها كمتر از هجده سال تمام باشد و يا منحصر- ب
 . اين قانون قادر به كار نباشند٩١ كميسيون پزشكي موضوع ماده گواهي يا نقص عضو طبق

 سال و سن مادر از پنجـاه و پـنج سـال تجـاوز     شصت  سن پدر ازاً تحت تكفل او بوده ثاني پدر و مادر در صورتي كه اوالً  -٣
 مستمري از حال  اين قانون ازكارافتاده باشند و در هر   ٩١ كميسيون پزشكي موضوع ماده      تشخيص ن كه به  كرده باشد و يا آ    

 .سازمان دريافت ندارند

 : باشدمي  سهم مستمري هر يك از بازماندگان بيمه شده متوفي به شرح زير-٨٣ ماده

 بيمه شده است و در صورتي كه بيمه شده ياستحقاق  ميزان مستمري همسر بيمه شده متوفي معادل پنجاه درصد مستمري   -١
 . مستمري به تساوي بين آنان تقسيم خواهد شدباشد مرد داراي چند همسر دائم

 استحقاقي بيمه شده مي باشد و در صورتي مستمري  ميزان مستمري هر فرزند بيمه شده متوفي معادل بيست و پنج درصد-٢
 .و دو برابر ميزان مذكور خواهد بودداده باشد مستمري ا كه پدر و مادر را از دست

 . استحقاقي بيمه شده باشدمستمري  ميزان مستمري هر يك از پدر و مادر بيمه شده متوفي معادل بيست درصد-٣

 تجاوز نمايد هر گاه مجموع مستمري متوفي  مستمري بازماندگان بيمه شده متوفي نبايد از ميزان مستمري استحقاقي      مجموع
  مستمري بگيـران بـه نسـبت تقليـل داده مـي شـود و در ايـن صـورت اگـر يكـي از          از وز كند سهم هر يك   از اين ميزان تجا   

 آنان با توجه به تقسيم بنـدي مـذكور      بقيه  بگيران فوت شود يا فاقد شرايط استحقاقي دريافت مستمري گردد سهم           مستمري
 اسـتفاده  صـد درصـد مسـتمري بازمانـدگان متـوفي      هر حال بازماندگان بيمه شـده از  در در اين ماده افزايش خواهد يافت و     

 .خواهند كرد
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در مورد بيمه شدگاني كه در اثر هر .  باشدمي  منظور از مستمري استحقاقي بيمه شده متوفي مستمري حين فوت او         - تبصره
 حسـب  ي استحقاقي عبارت است از مستمري كه براي بيمـه شـده ازكارافتـاده كلـ    مستمري نوع حادثه يا بيماري فوت شوند     

 .مورد برقرار مي شود

 . خدمات درماني پرداخت خواهد شدتامين  هرگاه بيمه شده فوت كند هزينه كفن و دفن او از طرف سازمان-٨٤ ماده

   ازدواج و عائله مندي- نهم فصل
ق بـا رعايـت    يك ماه متوسط مـزد يـا حقـو   معادل  به بيمه شده زن يا مرد كه براي اولين بار ازدواج مي كند مبلغي     -٨٥ ماده

 . مي شودپرداخت شرايط زير به عنوان كمك ازدواج

 . در تاريخ ازدواج رابطه استخدامي او با كارفرما قطع نشده باشد-١

 . را به سازمان پرداخته باشدكار  ظرف پنج سال قبل از تاريخ ازدواج حداقل حق بيمه هفت صد و بيست روز-٢

 .ازدواج به ثبت رسيده باشد عقد ازدواج دائم بوده و در دفتر رسمي -٣

 شده ظرف دو سال قبل از ازدواج كه به بيمه  مزد يا حقوق متوسط موضوع اين ماده عبارت است از جمع دريافتي-١ تبصره
 .٢٤ بر تقسيم ماخذ آن حق بيمه پرداخت شده است

دواج بـه هـر دو نفـر داده     كمـك از باشـند   در صورتي كه طرفين عقد ازدواج واجد شرايط مذكور در ايـن مـاده           -٢ تبصره
 .خواهد شد

 : بر آن كه مشروط  تا دو فرزند بيمه شده پرداخت مي شوداً كمك عائله مندي منحصر-٨٦ ماده

 . باشدداشته  بيمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بيمه هفت صد و بيست روز كار را-١

 باشند تا پايان تحصيل يا در اثر بيماري يـا  داشته غال سن فرزندان او از هجده سال كمتر باشد و يا منحصرا به تحصيل اشت        -٢
 . اين قانون قادر به كار نباشند٩١ پزشكي موضوع ماده كميسيونهاي نقص عضو طبق گواهي

اي هـر فرزنـد در هـر مـاه مـي       مختلف برمناطق  كمك عائله مندي معادل سه برابر حداقل مزد روزانه كارگر ساده در    ميزان
 .باشد
 مزد يا حقوق به بيمه شده پرداخت پرداخت ت كمك عائله مندي به عهده كارفرما مي باشد و بايد در موقع پرداخ-٨٧ماده 
 .شود

 حاصـل شـود بـه طريـق مـذكور در      كارفرما  هر گاه در مورد پرداخت كمك عائله مندي اختالفي بين بيمه شده و             - تبصره
 .فصل حل اختالف قانون كار عمل خواهد شد

 كلي راجع به كمكها مقررات - دهم فصل
بيمه شدگاني كه در محيط كـار بـا مـواد         . است  انجام خدمات بهداشتي مربوط به محيط كار به عهده كارفرمايان          -٨٨ ماده

 تـامين   و غيره تماس داشته باشند بايـد حـداقل هـر سـال يـك بـار از طـرف سـازمان           اشعه زيان آور از قبيل گازهاي سمي ،      
 .وندخدمات درماني معاينه پزشكي ش
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 قانون بازنشسته و يا ازكارافتاده شـده يـا مـي    اين  افرادي كه به موجب قوانين سابق بيمه هاي اجتماعي يا به موجب -٨٩ ماده
 دو درصـد از  پرداخـت   آنها همچنين افرادي كه مستمري بازمانـدگان دريافـت مـي دارنـد بـا           خانواده شوند و افراد بالفصل   

 اين قانون توسط سـازمان تـامين خـدمات درمـاني     ٣ ماده ب كور در بندهاي الف و  مستمري دريافتي از خدمات درماني مذ     
 .برخوردار خواهند شد

 ضوابط قانون تـامين درمـان مسـتخدمين    طبق  التفاوت وجوه پرداختي توسط بيمه شدگان موضوع اين ماده تا مبالغي كه  مابه
 . تامين خواهد شدسازمان دولت بايد پرداخت شود از طرف

 كارهـاي مرجـوع داشـته باشـند بـدين منظـور       بـا   افراد شاغل در كارگاهها بايد قابليت و استعداد جسماني متناسب    -٩٠ ماده
 . آنها ترتيب معاينه پزشكي آنها را بدهندگماردن كارفرمايان مكلفند قبل از به كار

ابليت و استعداد كار مرجـوع را   قاستخدام  صورتي كه پس از استخدام مشمولين قانون معلوم شود كه نامبردگان در حين  در
 يابـد   تعلل كرده است و بالنتيجه بيمه شده دچار حادثه شـده و يـا بيمـاريش شـدت             آنها نداشته و كارفرما در معاينه پزشكي     

 شده اجرا و هزينه هـاي مربـوط را از كارفرمـا    بيمه سازمان تامين خدمات درماني و اين سازمان مقررات اين قانون را درباره     
 . و وصول خواهند نمودمطالبه  اين قانون٥٠ده طبق ما

 خانواده آنها كميسـيونهاي بـدوي و تجديـد     افراد  براي تعيين ميزان ازكارافتادگي جسمي و روحي بيمه شدگان و          -٩١ ماده
 .نظر پزشكي تشكيل خواهد شد

 طبق آيين نامه اي خواهد گيازكارافتاد  تشكيل و تعيين اعضا و ترتيب رسيدگي و صدور راي بر اساس جدول ميزانترتيب
 . تامين خدمات درماني به تصويب شوراي عالي مي رسدسازمان بود كه به پيشنهاد اين سازمان و

 نفـر از كارشناسـان بيمـه درمـاني بـه      ٣ قانون  به منظور نظارت بر حسن اجراي وظايف درماني ناشي از اجراي اين            -٩٢ ماده
 درمـاني   قـانون تـامين خـدمات   ٤ات درمـاني موضـوع مـاده    م سازمان تامين خـد  فني شوراي انتخاب وزير رفاه اجتماعي در    

 .مستخدمين دولت عضويت خواهند يافت 

 . مستمري ميباشدمبلغ  تغيير ميزان ازكارافتادگي در موارد زير مستلزم تجديد نظر در-٩٣ ماده

به محض اشتغال مجـدد مسـتمري بگيـر     كلي    مستمري ازكارافتادگي كلي در صورت از بين رفتن شرايط ازكارافتادگي          -١
  ايـن قـانون باشـد   ٧٤ و ٧٣ ناشي از كـار بـه ميـزان منـدرج در مـواد      ازكارافتادگي در صورتي كه تقليل ميزان. قطع مي شود 

 . شدخواهد  مورد مستمري ازكارافتادگي جزيي ناشي از كار يا غرامت نقص عضو پرداختحسب

 پنج سال از تاريخ برقراري قابل تجديد نظر ظرف  اين قانون٧٣ر موضوع ماده   مستمري ازكارافتادگي جزيي ناشي از كا      -٢
 .مي باشد

 مقرر مي باشد مسـتمري او قطـع خواهـد    شرايط  صورتي كه در نتيجه تجديد نظر معلوم گردد كه بيمه شده فاقد يكي از            در
 .ده را دريافت خواهد نمود قانون شناخته شود غرامت مذكور در آن مااين ٧٤شد و در صورتي كه مشمول ماده 
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 نتيجه حادثه منجر به ازكارافتادگي باشد مستمري تغيير  هرگاه ميزان ازكارافتادگي جزيي ناشي از كار افزايش يابد و اين  -٣
 جزيـي افـزايش   ازكارافتـادگي   مورد به مستمري كلي ناشي از كار تبديل و يـا ميـزان مسـتمري         حسب ازكارافتادگي جزيي 

 .خواهد يافت 

 شده تعلق گيرد فقط كمك نقـدي كـه   بيمه  هر گاه براي يك مدت دو يا چند كمك نقدي موضوع اين قانون به           -٩٤ دهما
 از  استثناي كمك ازدواج و عائله مندي و نوزاد كه دريافت آنهـا مـانع اسـتفاده   به ميزان آن بيشتر است پرداخت خواهد شد      

 بيمـه   شدگان در ايام خدمت سربازي بيمـه شـده از مزايـاي قـانوني        تحت تكفل بيمه   افراد .ساير كمكهاي مقرر نخواهد بود    
 طبق نرخ سازمان تامين خدمات درماني بـه  را سازمان موظف است حق بيمه اين افراد     . هاي اجتماعي برخوردار خواهند بود    

 .سازمان مزبور پرداخت نمايد

 مجدد در موسسات مشمول اين قانون جزو تغالاش  مدت خدمت وظيفه مشمولين اين قانون پس از پايان خدمت و- ٩٥ ماده
 . خواهد شدمنظور سابقه پرداخت حق بيمه آنها

 كلي و مجموع مستمري بازماندگان را در ازكارافتادگي  سازمان مكلف است ميزان كليه مستمريهاي بازنشستگي ،-٩٦ ماده
 بـه همـان   وزيـران  زينه زندگي با تصويب هيـات  سالي يك بار كمتر نباشد با توجه به افزايش هاز فواصل زماني كه حداكثر  

 .نسبت افزايش دهد

  مقررات كيفري- تخلفات - يازدهم فصل
 و وسائل تقلبي از مزاياي مقرر در اين قانون عناوين  هر كس به استناد اسناد و گواهيهاي خالف واقع يا با توسل به     -٩٧ ماده

 فـراهم سـازد بـه    مـذكور  خـانواده خـود يـا اشـخاص ثالـث را از مزايـاي       يا موجبات استفاده افراد      نمايد به نفع خود استفاده   
 تامين خدمات درماني يا اين سازمان و در صورت تكرار بـه   سازمان پرداخت جزاي نقدي معادل دو برابر خسارات وارده به        

 . روز تا شش ماه محكوم خواهد شد٦١ از حبس جنحه اي

 را پرداخت ننمايند عالوه بر تاديه حق بيمه بـه  قانون ن قانون حق بيمه موضوع كارفرماياني كه در موعد مقرر در اي  -٩٨ ماده
 بود ايـن خسـارت   خواهند  در هزار مبلغ عقب افتاده براي هر روز تاخير بابت خسارت تاخير ملزم           نيم پرداخت مبلغي معادل  

 .شد  اين قانون وصول خواهد٥٠ر ماده نيز به ترتيب مقرر د

 پرداخت بدهي معوقه متعلق به قبل از ترتيب ه ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين قانون در مورد   كارفرماياني ك  -٩٩ ماده
 يـك  مـدت  همچنين ظرف.  نمايند از تاديه خسارت تاخير و جرائم معاف خواهند بود    توافق  خود با سازمان   ١٣٥٤فروردين  

معترض مي باشند و يا آن كه كـارگران آنـان    خود سال فوق كارفرماياني كه به تشخيص سازمان به پرداخت بدهيهاي سابق    
 ٤٣ مـواد  در  كمكهاي قانوني مقرر نداشته اند مي توانند به هياتهاي تشخيص مطالبات مقرر از عمال امكان استفاده از قسمتي    

 . مراجعه نمايند٤٤و 

قتضـي اتخـاذ خواهنـد     و تصـميم م نمـوده   مذكور به دالئل و مداركي كه از طرف كارفرما ابراز مي شود رسيدگي    هياتهاي
 .كرد
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 قابل رسيدگي مجدد در هيات تجديد موضوع  مورد بدهيهاي زائد بر دويست هزار ريال به تقاضاي كارفرما و يا سازمان             در
  االجرا است هياتهاي فوق الذكر مي توانند به درخواست كارفرمـا ترتيـب پرداخـت   الزم نظر بوده و تصميم متخذه قطعي و    

 درصد نسبت به مانده بدهي خود بهره ١٢ ميزان  قسط ماهانه بدهند و در اين مدت كارفرما بايد به٣٦  او را حداكثر دربدهي
 .به سازمان بپردازد

 در قـانون و يـا صـدور آرا هياتهـاي     مقـرر   مورد ديون قطعي اعم از اينكه قطعيـت آن ناشـي از انقضـاي مهلـت اعتـراض        در
 تـاريخ   باشد، در صورتي كه كارفرمـاي مربـوط تـا   ١٣٥٤به قبل از فروردين  مربوط و  اين قانون بوده  ٤٤ و   ٤٣موضوع مواد   

 تاخير كه پرداخت ننموده معاف خواهـد  خسارت تصويب اين قانون ترتيب پرداخت اصل بدهي خود را داده باشد از تاديه            
 .بود

راي ترتيـب پرداخـت بـدهي     و اجـ تعهدات  در صورتي كه كارفرما از انجام١٣٥٤ مورد ديون مربوط به قبل از فروردين        در
 . نمايد كليه جرائم و خسارات بخشوده شده قابل وصول خواهد بودتخلف خود كه مورد موافقت سازمان قرار گرفته

 قانون و آيين نامه مربوط خـودداري كننـد و   در  كارفرماياني كه از تنظيم صورت مزد يا حقوق به ترتيب مذكور      -١٠٠ ماده
 بـا موافقـت   كـه   صورت مزد بيمه شدگان را به سازمان ارسال ندارند با به ترتيبـي ٣٩ ماده در ركارفرماياني كه در موعد مقر  

 پرداخت خسارتي معادل يك دوازدهم حق بيمـه آن     به قبلي سازمان معين مي شود در مورد ارسال صورت مزد عمل نكنند           
 . شدخواهد  قانون از طريق اجراييه وصول اين٥٠ خواهند بود، اين خسارت طبق ماده ملزم ماهي كه صورت مزد نداده اند

 از تاريخ وصـول رسـيدگي كنـد و    ماه  سازمان مكلف است به صورت مزد ارسالي از طرف كارفرما ظرف شش   -١٠١ ماده
  مزد يا حقوق يا مدت كار اختالفي مشاهده نمايد مراتب را بـه كارفرمـا        ميزان در صورتي كه از لحاظ تعداد بيمه شدگان يا        

 ايـن قـانون   ٤٤ و ٤٣ موضوع مـواد  تشخيص در صورتي كه كارفرما تسليم نظر سازمان نباشد مي تواند از هياتهاي كند  ابالغ
  بر تاييد نظر سازمان باشـد كارفرمـا عـالوه بـر پرداخـت حـق بيمـه بـه تاديـه              مبني تقاضاي رسيدگي كند هر گاه راي هيات      

 از طريـق صـدور اجراييـه وصـول     قـانون   ايـن ٥٠ه طبق مـاده    معادل يك دوازدهم مابه التفاوت ملزم خواهد بود ك         خسارتي
   .خواهد شد

 نمـوده يـا از ارائـه دفـاتر و مـدارك      جلـوگيري   در صورتي كه كارفرما يا نماينده او از اقدامات بازرس سـازمان       -١٠٢ماده  
 محكـوم   هـزار ريـال   به بازرس خودداري كند به جزاي نقدي از پانصـد ريـال تـا ده       آنها مربوط و تسليم رونوشت يا عكس     

 . است دادگستري خواهد شد گزارش بازرسان سازمان در اين خصوص در حكم گزارش ضابطين

 به عنوان حق بيمه از مزد يا حقوق و مزاياي بيمـه  قانون  وجوهي زائد بر ميزان مقرر در اين       اً كارفرماياني كه عمد   -١٠٣ ماده
 خواهنـد  محكـوم   روز تا شـش مـاه  ٦١جوه مذكور به حبس جنحه اي از      بر الزام به استرداد و     عالوه شدگان برداشت نمايند  

  .شد
 برداشت غير قانوني از وجـوه مـذكور و   گونه  وجوه و امول سازمان در حكم وجوه و اموال عمومي ميباشد و هر      -١٠٤ ماده

 .خواهد شد تصرف غير قانوني است و مرتكب طبق قوانين كيفري تعقيب يا تصرف غير مجاز در اموال آن اختالس
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 قانون مـي باشـد در صـورت صـدور گـواهي         اين  كليه كساني كه گواهي آنان مجوز استفاده از مزاياي مقرر در           -١٠٥ ماده
 . ماه محكوم خواهند شد٦ روز تا ٦١ حبس جنحه اي از به خالف واقع عالوه بر جبران خسارت وارده

 حساب سازمان واريز و جـز درآمـدهاي آن   به ر اين قانون كليه خسارات و وجوه حاصل از جرائم نقدي مقرر د     - ١٠٦ ماده
 .منظور خواهد شد

 . خواهد شدرسيدگي  به شكايات و دعاوي سازمان در مراجع قضايي خارج از نوبت-١٠٧ ماده

 از ابالغ آن از طرف سازمان نپردازند يـا  پس  كارفرماياني كه حق بيمه قطعي شده بيمه شدگان را ظرف يك ماه        -١٠٨ ماده
 .شد  اين قانون خواهند٩٧ سازمان ندهند و برابر خسارت مذكور در ماده موافقت تيبي براي پرداخت آن باتر

 اين قانون متوجه مدير عامل شركت يا در  در صورتي كه كارفرما شخص حقوقي باشد، مسئوليتهاي جزايي مقرر-١٠٩ ماده
 . ضرر و زيان سازمان يا بيمه شدگان فراهم شده است  يا ترك فعل و موجباتفعل هر شخص ديگري خواهد بود كه در اثر

  مقررات مختلف- دوازدهم فصل
 و پرداخت هزينه تمبر دعاوي معاف است ، غيره  سازمان از پرداخت هرگونه ماليات و عوارض اعم از نوسازي و-١١٠ ماده

 و  قسمت از داروها و تجهيـزات  درماني از پرداخت حقوق و عوارض گمركي آنخدمات همچنين سازمان و سازمان تامين   
 اقتصـادي و دارايـي قـرار گرفتـه اسـت معـاف           امـور   مورد تاييد وزارت   لوازم بيمارستانها و درمانگاهها كه معافيت آنها قبالً       

 .خواهند بود
 در هر حـال نبايـد از حـداقل    بازماندگان  مستمري ازكارافتادگي كلي و مستمري بازنشستگي و مجموع مستمري      -١١١ ماده

 .زد كارگر عادي كمتر باشدم
  سـازمان دريافـت مـي كننـد نسـبت بـه       از  بيمه شدگاني كه به موجب اين قانون مستمري يا كمك نقدي ديگري -١١٢ ماده

 . مي باشندمعاف جوه دريافتي از پرداخت هر گونه ماليات

اننـد مسـتخدمين رسـمي دولـت     و مزايـا م  ق   پرداخت ماليات و عوارض بـر حقـو         كليه كاركنان سازمان از لحاظ     -١١٣ ماده
 .خواهند بود

 قبل از موعد مقرر تابع ضوابط سازمان  ضوابط سني و مدت خدمت براي احتساب مستمري بازنشستگي كاركنان-١١٤ ماده
 متوسط حقوق بازنشستگي اين افراد برابر با.  و اصالحات بعدي آن خواهد بودتغييرات و مقررات قانون استخدام كشوري و

 . است مي باشدبوده اياي دريافتي دو سال آخر خدمت كه ماخذ پرداخت حق بيمهحقوق و مز

 هاي اجتماعي مسـتمري در حـق آنـان برقـرار شـده      بيمه  افرادي كه تا تاريخ تصويب اين قانون طبق قوانين سابق    -١١٥ ماده
 .ين ماده نيز رعايت خواهد شد در مورد مشمولين ا٩٦ ماده مفاد . دريافت خواهند داشت سازمان است مستمري خود را از

 ماده يك اين قانون نزد شركت سـهامي بيمـه   در  سوابق پرداخت حق بيمه افراد بيمه شده از نظر تعهدات مذكور   -١١٦ ماده
 هـاي  بيمـه   تعاون و بيمـه كـارگران و سـازمان بيمـه هـاي اجتمـاعي كـارگران و سـازمان                   صندوق ايران بنگاه رفاه اجتماعي   

 مزاياي مذكور در اين قانون جز سابقه آنـان محسـوب   از افرادي كه بيمه اختياري بوده اند براي استفادهاجتماعي و همچنين  
  :كه خواهد شد مشروط بر اين
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 و كارمندان خود را نزديكـي از موسسـات   كارگران  كارگاه با موسسه اي كه بيمه شده در آن به كار اشتغال داشته است       -١
 . بيمه شده نيز در آن كارگاه يا موسسه مسلم باشدالاشتغ مذكور بيمه نموده باشد و

 . بيني شده باشد پيش  كمك مورد تقاضا در قانوني كه حق بيمه به موجب آن پرداخت گرديده-٢

 و ترتيب وصول آن و انواع كمكهاي قانوني روستاييان  ميزان حق بيمه روستاييان شمول قانون بيمه هاي اجتماعي-١١٧ ماده
 وزارت رفاه پيشنهاد  هاي مربوط به بيمه شدگان روستايي به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به           هزينه تامينو منابع مالي    

 .اجتماعي به تصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين مي رسد

  روستاييان به قـوت خـود بـاقي   اجتماعي  زمان تصويب آيين نامه مذكور مقررات و آيين نامه هاي موجود قانون بيمه هاي       تا
 .است 

 و اصـالحيه هـاي آن و قـانون افـزايش     ١٣٣٩  قانون بيمه هاي اجتماعي مصوب سال- از تاريخ اجراي اين قانون       -١١٨ ماده
 قـوانيني   قانون بيمه هاي اجتماعي قانون تامين آموزش فرزندان كارگر و سايرمشمول مستمريهاي بعضي از مستمري بگيران    
 .ت كه با اين قانون مغايرت دارد ملغي اس

 . كارگر به سازمان منتقل مي شودفرزندان  كليه تعهدات مالي و اموال و دارايي صندوق تامين آموزش-١ تبصره

 مقـررات و نظامـات اسـتخدامي سـازمان       تابع  كاركنان صندوق تامين آموزش فرزندان كارگر به سازمان منتقل و          -٢ تبصره
 .خواهند بود

 مغـايرت نداشـته باشـد تـا زمـان تنظـيم و       قـانون  ابق بيمه هاي اجتماعي كه بـا ايـن       آيين نامه هاي اجرايي قانون س      -٣ تبصره
   . قابل اجرا است قانون تصويب آيين نامه هاي اجرايي اين

 
، در  ۱۹/۳/۱۳۵۴  جلسه روز دوشنبهدر قانون فوق مشتمل بر يكصد و هجده ماده و چهل تبصره پس از تصويب مجلس سنا         

 . و پنجاه و چهار شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيدسيصد ماه يك هزار وجلسه روز سه شنبه سوم تير 
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