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 قانون تأمین اجتماعی

 

  1صفحه  

 قانون تأمین اجتماعی
۱۴۰۰/ ۲۴/۷ با آخرین اصالحات تا ۳/۴/۱۳۵۴ مصوب  

 کلیات -تعاریف  -ل فصل او

بمنظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هم آهنگ و متناسب با برنامه های تأمین  -(۲۸/۴/۱۳۵۸ اصالحی)۱ماده 

ای موضوع قانون تأمین اجتماعی و سرمایه گذاری و بهره برداری از محل و جوه و ذخائر، سازمان مستقلی بنام  اجتماعی، همچنین تمرکز و جوه و درآمده

 .ماعی« وابسته بوزارت بهداری و بهزیستی که در این قانون »سازمان« نامیده میشود، تشکیل میگردد»سازمان تأمین اجت

 طبق اساسنامه ای که بتصویب هیئتسازمان دارای شخصیت حقوقی و استقالل مالی و اداری اس 
ً
 .وزیران میرسد، اداره خواهد شد ت و امور آن منحصرا

   ۳/۱۳۸۷/ ۲۶ اساس نامه سازمان تأمین اجتماعی مصوب

در سازمان   ۱۳۵۵صوب تیرماه بهداری و بهزیستی، مقانون تشکیل وزارت  ۱۰صندوق تأمین اجتماعی موضوع ماده  -(۲۸/۴/۱۳۵۸ الحاقی)۱تبصره 

 .سازمان منتقل میشود ادغام و کلیه و ظایف و دارائی و مطالبات و دیون و تعهدات صندو ق مذکور، به

قانون  ۶کلیه و احدهای اجرائی تأمین اجتماعی سازمانهای منطقه ای بهداری و بهزیستی استانها، موضوع ماده  -(۲۸/۴/۱۳۵۸ الحاقی)۲تبصره 

دیون و تعهدات به »سازمان«  ، از سازمانهای مذکور منتزع و با کلیه وظایف و دارائی و مطالبات و ۱۳۵۵تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی مصوب تیرماه 

 .منتقل میشود

تی به سازمانهای  رت بهداری و بهزیسقانون تشکیل و زا  ۶کلیه کارکنان سازمان تأمین اجتماعی سابق که در اجرای ماده   -(۲۸/۴/۱۳۵۸  الحاقی)۳تبصره  

مذکور بمنظور انجام و ظایف مربوط به تأمین اجتماعی در   منطقه ای بهداری و بهزیستی استانها منتقل شده اند و همچنین کارمندانیکه توسط سازمانهای

تأمین اجتماعی اشتغال دارند و کلیه حقوق و مزایای    نواحی بهداری و بهزیستی طبق آئیننامه استخدامی بیمه های اجتماعی استخدام شده و عمال در کار

 .به سازمان منتقل میشوندخود را از محل اعتبارات پرسنلی و اداری تأمین اجتماعی دریافت میدارند 

 :تعاریف -۲ماده 

این قانون استفاده از مزایای مقرر در   بیمه شده شخصی است که رأسا مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه حق -۱

 .را دارد

 .کنندوضوع این قانون استفاده می خانواده بیمه شده شخص یا اشخاصی هستند که به تبع بیمه شده از مزایای م -۲
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  2صفحه  

 .کندکارگاه محلی است که بیمه شده به دستور کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می  -۳

کارگاه  دار اداره کند. کلیه کسانی که به عنوان مدیر یا مسئول عهدهدستور یا به حساب او کار می وقی است که بیمه شده به  کارفرما شخص حقیقی یا حق  -۴

 .گیرندشوند و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مزبور در قبال بیمه شده به عهده می تند نماینده کارفرما محسوب میهس

 .ودش د در این قانون شامل هر گونه وجوه و مزایای نقدی یا غیر نقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده میق یا کارمز مزد یا حقو  -۵

 .گرددحق بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان پرداخت می  -۶

یا اینکه شودکند یا موجب عدم توانایی موقت اشتغال به کار می خدمات درمانی را ایجاب می  می یا روحی است که انجامبیماری، وضع غیر عادی جس -۷

 .گردددو در آن واحد می موجب هر 

صدماتی بر د و موجبدهبینی نشده که تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ میحادثه از لحاظ این قانون اتفاقی پیش -۸

 .گرددجسم یا روان بیمه شده می

این قانون توانایی موقت، اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق به حکم شود که در ایام بارداری بیماری و عدم غرامت دستمزد بوجوهی اطالق می  -۹

 .شودبه جای مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت می 

 .روندمی ستند که به منظور اعاده سالمت یا برای جبران نقص جسمانی یا تقویت یکی از حواس به کارپروتزواتز( وسایلی هوسایل کمکی پزشکی )  -۱۰

 .گرددهای ناشی از ازدواج به بیمه شده پرداخت می ک ازدواج مبغلی است که طبق شرایط خاصی برای جبران هزینهکم -۱۱

 .شودفرما به بیمه شده پرداخت می مندی توسط کار یط خاص در مقابل عائلهمندی مبلغی است که طبق شراکمک عائله -۱۲

قبلی  از درآمد ( ۱(.)۳شده به نحوی که نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری بیش از )یمهازکارافتادگی کلی عبارت است از کاهش قدرت کار ب -۱۳

 .خود را به دست آورد

دست ه به نحوی که با اشتغال به کار سابق یا کار دیگر فقط قسمتی از درآمد خود را بهت از کاهش قدرت کار بیمه شدازکارافتادگی جزیی عبارت اس  -۱۴

 .آورد

 .بازنشستگی عبارت است از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون  -۱۵

فوت او برای مام یا قسمتی از درآمد به بیمه شده و در صورتمقرر در این قانون به منظور جبران قطع تمستمری عبارت از وجهی است که طبق شرایط    -۱۶

 .شوددگان وی به آنان پرداخت می تأمین معیشت بازمان
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 .شودمی غرامت مقطوع نقص عضو مبلغی است که به طور یکجا برای جبران نقص عضو با جبران تقلیل درآمد بیمه شده به شخص او داده    -۱۷

عهده انواده او این امر را بههای مربوط به کفن و دفن بیمه شده در مواردی که خکمک کفن و دفن مبلغ مقطوعی است که به منظور تأمین هزینه -۱۸

 .گرددگیرند پرداخت می می 

 :باشدتأمین اجتماعی موضوع این قانون شامل موارد زیر می   -۳ماده 

 .حوادث و بیماریها -الف 

 .بارداری -ب 

 .غرامت دستمزد -ج 

 .ازکارافتادگی -د 

 .بازنشستگی -ه 

 .مرگ -و

 .مندی طبق مقررات مربوط برخوردار خواهند شدانون از کمکهای ازدواج و عائله مشمولین این ق -(۸/۸/۱۳۷۹ اصالحی) ۱تبصره

ه شدن به  ای است که در بدو بیمتأمین اجتماعی ، شناسنامه مالک تشخیص سن برای برخورداری از مزایای قانون  -(۸/۸/۱۳۷۹ الحاقی ) ۲تبصره 

افراد تحت  ی که پس از آن در شناسنامه به عمل آید برای سازمان یاد شده معتبر نخواهد بود.  شود و هرگونه تغییراتارائه شده یا می سازمان تأمین اجتماعی 

 .تکفل بیمه شده نیز مشمول این حکم خواهند بود

 :ن قانون عبارتند ازین ایمشمول  -۴ماده 

 .کنندافرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می -الف

 .ملغی شده است( ۶/۱۳۶۵/ ۳۰مصوب) اجتماعی تأمین قانون  ۴ماده  ۳اصالح بند ب و تبصره   قانون به موجب -ب

 .کنندگان مستمریهای بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوتدریافت  -ج
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  4صفحه  

انحاء از موارد  حوی از ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و مستخدمین مؤسسات وابسته به دولت که طبق قوانین مربوط به نمستخدمین وزارتخانه  -۱ره بصت

وزارت رفاه اجتماعی  شنهادای که به پینامهباشند و در سایر مواردی که قوانین خاص برای آنها وجود ندارد طبق آیینمند می مذکور در ماده سه این قانون بهره 

 .ین قانون خواهند بودو تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تابع مقررات ا

این قانون ولمشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و افزارمندان مشمول قانون تعاون و بیمه بازنشستگی افزارمندان ارتش از شم -۲تبصره  

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

 .ملغی شده است( ۳۰/۶/۱۳۶۵ مصوب) اجتماعی تأمین قانون ۴ده ما   ۳ تبصره  و ب بند اصالح قانون به موجب -۳تبصره 

مؤسسات کماکان تابع مقررات قانون مذکور خواهند بود مشمولین قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت  -۴تبصره 

مربوط به بیمه درمانی سهم خود و بیمه شده را کسر و توسط صندوق حمایت اعالم سازمان تأمین خدمات درمانی حق مشمول قانون مذکور مکلفند با

درمانی  رات بیمه خدمات درمانی موضوع قانون تأمین خدمات سازمان نامبرده بپردازند. میزان حق بیمه درمانی موضوع این ماده تابع ضوابط و مقر 

بینی فوت پیشانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی ومستخدمین دولت است و نحوه وصول آن عینا به ترتیبی است که در ق

 .شده است

اشخاص حقیقی باشند ۱۳۵۴/ ۴/ ۳قانون تأمین اجتماعی مصوب (  ۲ماده)( ۴بند)در مواردی که کارفرمایان موضوع . -(۸/۴/۱۳۹۰ اصالحی)۵تبصره 

قانون مذکور و اصالحات  (  ۲۸د با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به ترتیب مقرر در .ماده)و همچنین مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی می توانن

 .ولین قانون مذکور قرار گیرندبعدی آن از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشم

ابه پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به تصویب هیأت  آئین نامه اجرائی این تبصره شامل نحوه احتساب سوابق خدمت وپرداخت حق بیمه های معوقه بن

 .وزیران خواهد رسید

 -  ۱۳۸۷مصوب   -قانون تأمین اجتماعی ( ۴الحاقی به ماده )( ۵)آیین نامه اجرایی تبصره 

قوانین و مقررات مربوط در ایران بکار اشتغال دارند تابع مقررات این قانون خواهد بود مگر  بیمه اتباع بیگانه که طبق  -(۲۷/۶/۱۳۵۸ اصالحی) ۵ماده 

 :در موارد زیر

ه یا چند جانبه تأمین اجتماعی منعقد شده باشد که در  هوری اسالمی ایران موافقتنامه های دو جانبدر صورتیکه بین دول متبوع آنان و دولت جم -الف

 .عمل خواهد شد اینصورت طبق موافقتنامه

ده در هرگاه تبعه بیگانه طبق گواهی مقامات صالح دولت متبوع خود در مدت اشتغال در ایران در کشور خود یا در کشور دیگر در موارد پیش بینی ش  -ب

 بیمه شده باشند که در اینصورت در همان موارد از شمول مقررات این قانون معاف میب ۳ماده 
ً
 .اشنداین قانون کال یا بعضا
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  5صفحه  

المللی کار از شمول بند )ب( سازمان بین( ۹حوادث ناشی از کار اتباع کشورهای ملحق شده به مقاوله نامه شماره ) -(۴/۱۱/۱۳۷۸ تبصره )الحاقی

 .خواهد رسیدواهد بود که توسط سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران ای خمأخذ حق بیمه طبق آیین نامهباشد و نرخ و یمستثنی م

توسعه اسباجرای هر یک از موارد مندرج در ماده سه این قانون درباره روستاییان و افراد خانواده آنها به تدریج در مناطق مختلف مملکت و به تن  -۶ماده 

 .خواهد بود این قانون ۱۱۷امکانات و مقدورات سازمان به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورای عالی سازمان با توجه به ماده 

وزیر  صویباند به ترتیب زیر به پیشنهاد هیأت مدیره و تهای اجتماعی نشدهافراد شاغل در فعالیتهایی که تا تاریخ تصویب این قانون مشمول بیمه -۷ماده 

 .رفاه اجتماعی مشمول مقررات این قانون قرار خواهند گرفت

حق بیمه با ج و با توجه به امکانات سازمان اجراء خواهد شد، و در این صورت میزاناین قانون به تدری ۳و( ماده  -ه  -د  -موارد مذکور در بندهای )ج   -الف 

کارفرما   ۱۳۵۴حقوق یا مزد خواهد بود که در سال %۲۱معادل  ۱۳۵۵حقوق یا مزد و از اول سال  %۱۹، ۱۳۵۴این قانون تا خاتمه سال  ۲۸توجه به ماده 

 .پردازندمی   %۲و دولت   %۵و بیمه شده  %۱۴رماکارف ۱۳۵۵و از سال  %۲و دولت  %۴و بیمه شده   ۱۳%

شدگان بیمهم را براید شد که سازمان وسایل و امکانات درمانی الز این قانون به تدریج و در صورتی اجراء خواه ۳موارد مذکور در بندهای الف و ب ماده   -ب

 .فراهم نموده باشد

در  شوند به تأدیه حق بیمه از تاریخی است که بیمه آنها از طریق انتشار آگهیمقررات این قانون می   الزام کارفرمایان یا افرادی که به موجب این ماده مشمول

 اعالم می 
ً
 .دشو روزنامه و یا کتبا

های اجتماعی یا قانون بیمه افراد و شاغلین فعالیتهایی که تا تاریخ تصویب این قانون به نحوی از انحاء مشمول مقررات قانون بیمه -۸ماده 

 .اند با توجه به مقررات این قانون ادامه خواهد یافتاجتماعی روستاییان قرار گرفتههایبیمه

شدگان بیمهدر این قانون برای کسانی که به شغلی غیر از علل مندرج در این قانون از ردیف های مقرر  یا قسمتی از بیمه  شرایط مربوط به ادامه تمام و  -تبصره

 .بودنامه مربوط تعیین خواهد گردید و به هر حال پرداخت کلیه حق بیمه در این قبیل موارد به عهده بیمه شده خواهدخارج شوند به موجب آیین

 .باشدالف و ب( ماده سه این قانون به عهده سازمان تأمین خدمات درمانی می ناشی از موارد مذکور در بندهای )  تعهداتانجام   -۹ماده 

کلیه شوند وهای اجتماعی روستاییان در سازمان تأمین اجتماعی ادغام می های اجتماعی و سازمان بیمهاین قانون سازمان بیمه  از تاریخ اجرای   -۱۰ماده  

ه نامی آییناجراتعهدات و دیون و مطالبات و بودجه و دارایی و کارکنان آنها با حفظ حقوق و سوابق و مزایای استخدامی خود که تا تاریخ تصویب و  وظایف و

 .گردنداین قانون معتبر خواهد بود به سازمان منتقل می  ۱۳موضوع ماده 

سازمان  با حفظ مالکیت در اختیار عی که از محل ذخایر سازمان مذکور تأمین شده استهای اجتماتأسیسات و تجهیزات درمان سازمان بیمه -۱۱ماده 

 .گیردتأمین خدمات درمانی قرار می 
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خواهند ی درمانی مذکور در این ماده با حفظ حقوق و سوابق و مزایای استخدامی خود به سازمان تأمین خدمات درمانی منتقلکارکنان واحدها - هتبصر 

 .شد

 ارکان و تشکیالت  -فصل دوم

طبق مالی آن منحصرا باشد و امور شود دارای شخصیت حقوقی و استقالل مالی و اداری می سازمان که زیر نظر وزیر رفاه اجتماعی اداره می  -۱۲ماده 

 .مقررات این قانون اداره خواهد شد

شود و ی و دارایی تهیه می های رفاه اجتماعی و امور اقتصادله وزارتخانه های مالی و معامالتی سازمان که وسینامهآیین -(۸/۴/۱۳۹۰ اصالحی)۱۳ماده 

رسد پس از تأیید هیأت وزیران به تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین شور می که به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کهای استخدامی نامهآیین

 .خواهد رسید

ا تهیه و تقدیم مجلسین نماید و تا تصویب  های مذکور ر نامه تاریخ تصویب این قانون آیینوزارت رفاه اجتماعی مکلف است ظرف یک سال از 

 .های فعلی قابل اجرا استنامهآیینمجلسین

نامه آیینهای مالی و اداری و استخدامی فعالی سازمان خواهد بود و تا تصویبنامهو اداری و استخدامی سازمان تأمین خدمات درمانی تابع آیین  امور مالی

 .های اجتماعی خواهند بودنامه استخدامی فعلی سازمان بیمهاستخدامی سازمان کارکنان تأمین خدمات درمانی تابع آیین

 .ن برای انجام وظایف خودداری تشکیالت مرکزی و شعب و نمایندگیهایی خواهد بودسازما -۱۴ماده 

 :ارکان سازمان عبارتند از  -۱۵ماده 

 .شورای عالی

 .ت مدیرهیأه

 بازرس(حسابرس )

 :اعضاء شورای عالی عبارتند از -۱۶ماده 

 .وزیر رفاه اجتماعی که ریاست شورای عالی را به عهده خواهد داشت

 .ر امور اقتصادی و دارایی یا معاون اووزی

 .وزیر بهداری یا معاون او
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 .وزیر تعاون و امور روستاها یا معاون او

 .ماعی یا معاون اووزیر کار و امور اجت

 .وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه یا معاون او

 .رییس کل بانک مرکزی یا معاون او 

 .او رییس کل بیمه مرکزی یا معاون

 .دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور یا معاون او

 .مقام اومدیر عامل جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران یا قائم 

 .مقام اوسازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی یا قائم عامل مدیر

 .دو نفر نماینده کارفرمایان به معرفی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

 .دو نفر نماینده اصناف به معرفی هیأت عالی نظارت بر اتاقهای اصناف کشور

 .دو نفر از سایر گروهها به انتخاب وزیر رفاه اجتماعی  سه نفر نماینده کارگران بیمه شده به معرفی سازمانهای کارگری و

 نسخ شده است ۱۳۹۹به موجب قانون فهرست قوانین و احکام نا معتبر در حوزه معدن مصوب  ۱۶اعضای شورایعالی ماده 

شورای ند، تغییر آنها در مدت عضویتشوعالی انتخاب می دگان برای مدت سه سال به عضویت شورای ش نمایندگان کارفرمایان، اصناف و بیمه -۱۷ماده 

 .عالی سازمان و تجدید انتخاب آنها بالمانع است

 .نامه داخلی شورای عالی سازمان پس از تصویب شورا به موقع اجرا گذارده خواهد شدآیین  -۱۸ماده 

 :استعالی سازمان به شرح زیر وظایف و اختیارات شورای  -۱۹ماده 

 .های اجرایی که طبق این قانون به آن محول شده استنامه تصویب آیین -الف

 .اتخاذ تصمیم درباره خط مشی و سیاست کلی تأمین اجتماعی به پیشنهاد هیأت مدیره -ب

 .ویب آنرسیدگی به بودجه و گزارش مالی و ترازنامه سازمان و تص -ج
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اعضای  بازرس( و تعیین حق حضورالزحمه حسابرس )اء هیأت مدیره پس از تأیید شورای حقوق و دستمزد و تعیین حق و مزایای اعضتعیین حقوق  -د

 .انتخابی شورای عالی

 .تصویب خرید یا فروش اموال غیر منقول -ه

 .باشندنمیدیره قادر به پرداخت آنبوده و به تشخیص هیأت م از بیست هزار ریال کمتر اتخاذ تصمیم در مورد بخشیدن بدهی کارفرمایانی که بدهی آنها  -و

یا وقفه  تعطیل و  کارفرمایانی که به عللی قادر به پرداخت حق بیمه معوقه نباشند و یا پرداخت بدهی به طور یکجا خارج از حدود قدرت مالی کارفرما و موجب 

همچنین ترتیبی تمام یا قسمتی از خسارات مقرر در این قانون معاف دارد ه کارفرما را از پرداخت  ند به پیشنهاد هیأت مدیر تواکار کارگاه باشد شورای عالی می 

 .برای تقسیط بدهی با رعایت مهلت کافی بدهد

 .اتخاذ تصمیم در سایر اموری که رییس شورای عالی طرح آنها را در شورای عالی الزم تشخیص دهد -ز 

فوت عینا قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و ۳ماده   الی تأمین اجتماعی موضوعظایف و اختیارات شورای عو -۱تبصره 

 .شودبه شورای عالی تأمین اجتماعی موضوع این قانون محول و شورای مذکور منحل می 

مدت مقرر  ه متوالی بدون عذر موجه غیبت نماید جانشین او برای بقیهلسج ۳ا فوت کند یا بیش از  هر گاه هر یک از اعضاء شورای عالی استعفا ی -۲تبصره 

 .به نحو مذکور فوق انتخاب خواهد شد. تشخیص عذر موجه با رییس شورای عالی است

 .باشدهیأت مدیره مرکب از پنج نفر عضو به شرح زیر می  -(۸/۴/۱۳۹۰ اصالحی)۲۰ماده 

 .یر عامل سازمان استکه رییس هیأت مدیره و مداعی وزارت رفاه اجتماعی معاون تأمین اجتم

 وزیراندو نفر عضو هیأت مدیره به پیشنهاد وزیر رفاه اجتماعی و تصویب هیأت

 .یک نفر نماینده کارگران و یک نفر نماینده کارفرمایان به پیشنهاد وزیر رفاه اجتماعی و تصویب هیأت وزیران

مقرر الزم اب آنها بالمانع است و در صورتی که تغییر آنها قبل از انقضاء موعدباشد و تجدید انتخال میت اعضاء هیأت مدیره سه س مدت عضوی -تبصره

مدیره پس از  شناخته شود و نیز در صورت فوت یا استعفاء هر یک از آنها شخص دیگری به ترتیب مذکور برای بقیه مدت انتخاب خواهد شد. اعضاء هیأت

 .اکان به کار خود ادامه خواهند دادعیین هیأت مدیره جدید کمام مدت مأموریت خود تا تاتم

 :وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است -۲۱ماده 

 .های اجرایی تأمین اجتماعی به شورای عالیپیشنهاد سیاست کلی و خط مشی و برنامه  -۱
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 .د مقررات مربوطدیره و مدیر عامل در حدوبه پیشنهاد رییس هیأت م تصویب دستورالعملهای اداری و داخلی سازمان -۲

 .های اجرایی این قانون برای پیشنهاد آن به مراجع ذیصالحیتنامه تأیید آیین -۳

 .تصویب برنامه و بودجه و گزارش مالی و ترازنامه سازمان جهت طرح در شورای عالی -۴

 .ب شورای عالیتصویب تشکیالت سازمان در حدود بودجه مصو  -۵

 .میلیون ریال باشد  ۵عامالتی که مبلغ آن بیش از کلیه متصویب  -۶

 .تصمیمات هیأت مدیره با اکثریت آراء معتبر خواهد بود -۲۲ماده 

بازرس( حق شود حسابرس)بازرس( برای هر سال مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای عالی انتخاب می حسابرس ) -۲۳ماده 

 بازرس(حسابرس )تواند نظرات خود را به رییس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان اطالع دهد. انتخاب مجدد ور سازمان مداخله کند ولی می ندارد در ام

 .بالمانع است

تواند با می(بازرسبازرس( همان است که در قانون تجارت برای بازرس شرکت تعیین گردیده است و حسابرس )وظایف و اختیارات حسابرس ) -۲۴ماده 

 .زم بداند اخذ کندانجام وظیفه ال  اطالع رییس هیأت مدیره و مدیر عامل به دفاتر سازمان رسیدگی و هر گونه توضیح و اطالع را که به منظور

داده شود بازرس(ابرس )ترازنامه ساالنه و گزارش مالی و صوت دارایی و بدهی سازمان باید حداقل سی روز قبل از طرح در شورای عالی به حس  -۲۵ماده 

روز قبل از تشکیل ز گزارش خود را دهای امکلف است نسخه  بازرس(بازرس( به شورای عالی تقدیم گردد. حسابرس )و پس از رسیدگی با گزارش حسابرس )

 .شورای عالی به هیأت مدیره تسلیم کند

 :زیر استوظایف و اختیارات رییس هیأت مدیره و مدیر عامل به شرح  -۲۶ماده 

 .ها و مصوبات شورای عالی هیأت مدیرهاجرای برنامه  -۱

 .عالید آن به هیأت مدیره و تقدیم بودجه حداکثر سه ماه قبل از اتمام سال به شورایتهیه و تنظیم بودجه و برنامه و گزارش مالی و ترازنامه و پیشنها -۲

 .به هیأت مدیره پیشنهاد تشکیالت سازمان با رعایت برنامه و بودجه مصوب -۳

 .تصویب و انجام معامالت تا پنج میلیون ریال -۴

کلیه باشد بر ان و مأمور اجرای این قانون و مصوبات شورای عالی و هیأت مدیره می رییس هیأت مدیره و مدیر عامل که مسئول اداره امور سازم -۲۷ماده 

و مدیر  باشد رییس هیأت مدیره های آن دارای اختیارات کامل مینامهود این قانون و آیینتشکیالت سازمان ریاست داشته و برای اداره امور سازمان در حد
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که تعیین تواند این حق را شخصا یا به وسیله وکال و نمایندگیه مراجع قانونی نماینده سازمان بوده و می عامل در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی و کلی

 .کند اعمال نمایدمی 

سازمان به تواند قسمتی از اختیارات و وظایف خود را به هر یک از اعضاء هیأت مدیره یا هر یک از کارکنانه و مدیر عامل می أت مدیر رییس هی -تبصره

 .سئولیت خود تفویض نمایدم

اعضا ا انجام دهد یک نفر ازدر صورتی که رییس هیأت مدیره و مدیر عامل به عللی از قبیل بیماری یا مرخصی و مسافرت برای مدتی نتواند وظایف خود ر 

نفر از کارکنان دار خواهد بود. در این صورت یکهظایف او را عهدهیأت مدیره به پیشنهاد رییس هیأت مدیره و مدیر عامل و تصویب وزیر رفاه اجتماعی کلیه و

 .سات هیأت مدیره شرکت خواهد کردسازمان به انتخاب وزیر رفاه اجتماعی در غیاب رییس هیأت مدیره و مدیر عامل با حق رأی در جل

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

 :باشدرح زیر می منابع درآمد سازمان به ش  -۲۸ماده 

درصد به  و هجده به میزان بیست و هشت درصد مزد یا حقوق است که هفت درصد آن به عهده بیمه شده  ۱۳۵۴حق بیمه از اول مهر ماه تا پایان سال  -۱

 .عهده کارفرما و سه درصد به وسیله دولت تأمین خواهد شد

 .درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان -۲

 .های نقدی مقرر در این قانوناصل از خسارات و جریمهوجوه ح -۳

 .کمکها و هدایا -۴

مه شده و کمک دولت کل وق بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیحق بیمه سهم کارفرما بیست درصد مزد یا حق ۱۳۵۵از اول سال  -۱تبصره 

 .یابدبیمه به سی درصد مزد یا حقوق افزایش می حق

 .مکلف است حق بیمه سهم خود را به طور یکجا در بودجه ساالنه کل کشور منظور و به سازمان پرداخت کنددولت  -۲تبصره 

 .ل محاسبات احتمالی تطبیق و مراتب را به شورای عالی گزارش دهدک بار امور مالی خود را با اصو سازمان باید حداقل هر سه سال ی -۳تبصره 

  ۳ماده های ناشی از موارد مذکور در بندهای الف و ب این قانون حسب مورد برای هزینه ۲۸ق بیمه مذکور در ماده نه درصد از مأخذ محاسبه ح -۲۹ماده 

 .فتبه سایر تعهدات اختصاص خواهد یا  یابد و بقیهاین قانون تخصیص می 

 .باشدزمان می شود به عهده ساشدگان که از طرف کارفرما پرداخت نمیغرامت دستمزد ایام بیماری بیمه - تبصره
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 .نمایندد به سازمان پرداختاین قانون حق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خو   ۲ماده    ۵کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای مذکور در بند   -۳۰ماده  

عالی به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب شورایای که نامه و نظایر آنها طبق آیین - پوشاک - ارزش مزایای غیر نقدی مستمر مانند مواد غذایی  - تبصره

 .گرددخواهد رسید به طور مقطوع تعیین و حق بیمه از آن دریافت می 

مقطوعا شود درآمد تقریبی هر طبقه یا حرفه ز مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تأمین میکه تمام یا قسمتی ا شدگانیدر مورد بیمه -۳۱ماده 

 .اد هیأت مدیره و تصویب شورای عالی تعیین و مأخذ دریافت حق بیمه قرار خواهد گرفتبه پیشنه

مورد  گردد این حق بیمه در هیچریافت می حق بیمه مأخذ کل درآمد ماهانه آنها احتساب و د دارندشدگانی که کارمزد دریافت می در مورد بیمه  -۳۲ماده 

 .گیرد کمتر باشدر عادی تعلق می ای که به حداقل مزد کارگنباید از حق بیمه

مزد یا  مورد نباید از میزانی که به حداقل حق بیمه کارآموزان باید به نسبت مزد یا حقوق آنها پرداخت شود و در هر حال میزان حق بیمه در این  -۳۳ماده 

عهده  التفاوت حق بیمه سهم کارآموز بهاشد پرداخت مابه کارآموز کمتر از حداقل دستمزد ب گیرد کمتر باشد. در صورتی که مزد یا حقوق حقوق تعلق می 

 .کارفرما خواهد بود

بیمه پردازند حق بیمه سهمی هر یک از کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقی که مدر صورتی که بیمه شده برای دو یا چند کارفرما کار کند  -۳۴ماده 

 .شده را از مزد یا حقوق او کسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمایند

را به بندی نماید و حق بیمهتها را طبقهشدگان بعضی از فعالیرای عالی سازمان مزد یا حقوق بیمهتواند در موارد لزوم با تصویب شو سازمان می  -۳۵ماده 

 .طوع وصول و کمکهای نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نمایدمأخذ درآمد مق

بیمه شده موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهمباشد و مکلف است در  کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می  -۳۶ماده 

 .دنموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نمای را کسر 

  در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصا مسئول پرداخت آن خواهد بود تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا 

 .ولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بودپرداخت آن رافع مسئعدم

پرداخت به  شود مکلفند حق بیمه سهم خود را برایاین قانون تأمین می  ۳۱شدگانی که تمام یا قسمتی از درآمد آنها به ترتیب مذکور در ماده بیمه -بصرهت

 .ت حق بیمه خواهد بودسازمان به کارفرما تأدیه نمایند ولی در هر حال کارفرما مسئول پرداخ

حقوق صلح -رهنی  -شرطی  -ارگاههای مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی ن یا منافع مؤسسات و کهنگام نقل و انتقال عی -۳۷ماده 

معوق بابت سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال به طور رسمی یا غیر رسمی انجام بگیرد انتقال گیرنده مکلف است گواهی

استعالم نمایند سمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذارکنندهدهنده مطالبه نماید دفاتر اسناد ر تفرعات آن از انتقالحق بیمه و م

اب ثبت خواهد مفاصاحسسخی به دفترخانه ندهد دفترخانه معامله را بدون روز از تاریخ ورود برگ استعالم به دفتر سازمان پا  ۱۵در صورتی که سازمان ظرف  
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اینکه پرداخت بدهی حق تواند با پرداخت بدهی معامله را انجام دهد بدون ذارکننده بدهی داشته باشد میکرد. در صورتی که بنابه اعالم سازمان واگ

 .میزان حق بیمه ساقط کند واگذارکننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی به

 .گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسئولیت تضامنی خواهند بودنده و انتقالدهارائه گواهی مذکور انتقالدر صورت انجام معامله بدون 

هر نوع در موقع تقاضای تجدید پروانه کسب یا  ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی همچنین شهرداریها و اتاقهای اصناف و سایر مراجع ذیربط مکلفندوزارتخانه

حق بیمه ند. در هر حال تجدید پروانه کسب موکول به ارائه مفاصاحساب پرداختگر مفاصاحساب پرداخت حق بیمه را از متقاضی مطالبه نمایفعالیت دی

 .باشدمی 

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

را کند مقاطعه کار شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می نجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می دی که ادر موار  -۳۸ماده 

 .زدبپرداوناین قان ۲۸اید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده  کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نممتعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه

 .کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بودپرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه

است درخو کنند معادل حق بیمه پرداختی بنا بهم و پرداخت می کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیدر مورد مقاطعه

 .سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد

دارد  کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق هر گاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه

همچنین شهرداریها - ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی  د. کلیه وزارتخانه کار مطالبه و وصول نمایسازمان پرداخته است از مقاطعه   وجوهی را که از این بابت به

 .باشندالمنفعه مشمول مقررات این ماده می و اتاق اصناف و مؤسسات غیر دولتی و مؤسسات خیریه و عام 

ی فند، مطالبات سازمان تأمین اجتماعهای اجتماعی سابق مکلقانون بیمه  ۲۹ع این ماده و ماده  کلیه کارفرمایان موضو -(۲۶/۲/۱۳۷۲  الحاقی)۱تبصره  

مهندسین مشاوری که حداقل یکسال از تاریخ خاتمه، تعلیق و یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان  کاران واز مقاطعه  

ور  کاران و مهندسین مشا  ا ضمن اعالم فهرست مشخصات مقاطعه اند ر مفاصا حساب سازمان تأمین اجتماعی مراجعه ننموده  اجرای قرارداد و ارائهشاغل در

 .محل پنج درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نماینداز

کار  قانون تأمین اجتماعی و ابالغ مجدد به پیمان ۴۴وع ماده میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و بر اساس آراء هیأت تجدید نظر موض

 .روز از تاریخ ابالغ توسط سازمان تأمین اجتماعی اعالم خواهد شد ۲۰پرداخت بدهی حق بیمه ظرف جهت

 .رسدیای خواهد بود که توسط سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران منامه نحوه اجرای تبصره به موجب آیین 

  -۱۳۵۴مصوب  -قانون تامین اجتماعی (  ۳۸آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ) 
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مهندسی ثابت هایی که دارای کارگاههای صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان -(۱/۲/۳۹۴۱ الحاقی)۲تبصره 

لی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق شود، بر اساس فهرست ارساشاغل در همان کارگاه انجام می باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد می 

 .ندگونه قراردادهای پیمان را صادر کباشند و سازمان تأمین اجتماعی باید مفاصاحساب اینبیمه جهت قرارداد پیمان معاف می

شدگان را به بیمهازمان بپردازد. همچنین صورت مزد یا حقوق اه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به س کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر م -۳۹ماده  

حداکثر ظرف شش ید. سازماننامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم نماترتیبی که در آیین

این   ۱۰۰به شرح ماده ر صورت مشاهده نقص یا اختالف یا مغایرت د اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و دماه از تاریخ دریافت صورت مز 

صول تعیین و مطالبه و والتفاوت حق بیمه را رأسا مان مابه التفاوت را وصول مینماید هرگاه کارفرما از ارائه اسناد و مدارک امتناع کند سازقانون اقدام و مابه 

 .خواهد کرد

 ۳۹موضوع ماده ۱۳۵۴/ ۱۲/ ۱۹ آئین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آنها به سازمان)مصوب

کارفرما مطالبه  زتواند حق بیمه را رأسا تعیین و ا این قانون خودداری کند سازمان می   ۳۹مزد مذکور در ماده  در صورتی که کارفرما از ارسال صورت   -۴۰ماده  

 .و وصول نماید

 تعیینتواند پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورای عالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان می  -۴۱ماده  

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

اعتراض تواند ظرف سی روز از تاریخ ابالغدر صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارات تأخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد می -۴۲ماده  

 به سازمان تسلیم نماید. سازمان مکلف است اعتراض کارف
ً
مطالبات مطرح  تشخیص رما را حداکثر تا یک ماه پس از دریافت آن در هیأت بدویخود را کتبا

 .نماید

خواهد این قانون وصول ۵۰در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر تشخیص سازمان قطعی و میزان حق بیمه و خسارات تعیین شده طبق ماده 

 .شد

 :گردندمطالبات سازمان از افراد زیر تشکیل می هیأتهای بدوی تشخیص   -(۸/۴/۱۳۹۰ اصالحی)۴۳ماده 

 .که ریاست هیأت را به عهده خواهد داشت ارت رفاه اجتماعیده وز نماین -۱

مربوط به  نده صنفیک نفر به عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نمای -۲

 .شاغل آزادمعرفی اتاق اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و م

 .یک نفر به انتخاب شورای عالی تأمین اجتماعی -۳
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آراء هیئتهای بدوی در صورتیکه مبلغ مورد مطالبه سازمان  نماینده کارگران در مورد کارگران مشمول قانون تأمین اجتماعی بانتخاب وزیر رفاه اجتماعی. -۴

االجرا خواهد بود. در صورتیکه الزم   مورد اعتراض واقع نشود قطعی و  یا اینکه در موعد مقرر   اصل حق بیمه و خسارات دویست هزار ریال یا کمتر باشد و  اعم از

یا قانونی رأی هیئت بدوی روز از تاریخ ابالغ واقعی ۲۰ریال باشد کارفرما و سازمان ظرف  (  ۱۵۰۰۰۰۰مبلغ مورد مطالبه بیش از یک میلیون و پانصد هزار )

 .اشتحق تقاضای تجدید نظر خواهند د 

 :شودها با شرکت افراد زیر تشکیل می هیأتهای تجدید نظر تشخیص مطالبات درمراکز استان -(۲۷/۷/۱۳۷۶ اصالحی)۴۴ماده 

 .نماینده وزارت رفاه اجتماعی که ریاست هیأت را به عهده خواهد داشت -۱

 .تری به انتخاب وزارت دادگسترییک نفر از قضات دادگس -۲

 .اعیرای عالی تأمین اجتمیک نفر به انتخاب شو  -۳

 .نماینده سازمان به انتخاب رییس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان -۴

اصناف در  نده اتاق یک نفر به عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نمای -۵

 .ان حرف و مشاغل آزادمورد افراد صنفی و صاحب

 .االجراء استآراء هیأت تجدید نظر قطعی و الزم 

 .هیأتهای بدوی و تجدید نظر تاریخ رسیدگی را به کارفرما ابالغ خواهند کرد و حضور کارفرما برای ادای توضیحات بالمانع است -تبصره

خواهد بود که یانامهها و ترتیب رسیدگی و صدور رأی و ابالغ به موجب آییننحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدید نظر و تشکیل جلسات هیأت -۴۵ماده  

 .یشنهاد هیأت مدیره سازمان به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسیدبه پ

 (اجتماعی أمینت عالی  شورای  ۱۳۷۳/ ۵/ ۲۴ )مصوب مطالبات تشخیص هایهیأت نامهآیین

دوازده  اکثر تا سی و شش قسط ماهانه تقسیط نماید و در این صورت کارفرما باید معادلتواند به درخواست کارفرما بدهی او را حدسازمان می  -۴۶ماده 

 .درصد در سال نسبت به مانده بدهی خود بهره به سازمان بپردازد

 .ن وصول خواهد شداین قانو  ۵۰ه حال شده و طبق ماده در رأس موعد پرداخت نکند بقیه اقساط تبدیل ب در صورتی که کارفرما هر یک از اقساط مقرر را

تعیین در مواردی که به علت بحران مالی که موجب وقفه کار کارگاه باشد پرداخت حق بیمه در موعد مقرر مقدور نگردد کارفرما میتواند در موعد -تبصره

تقاضای کارفرما  نظر تشخیص مطالبات بهیزان خسارت و جریمه دیرکرد را تقاضا نماید. در این صورت هیأتهای بدوی و تجدید  شده در این ماده تخفیف در م

 .رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهند نمود
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 .درصد مبلغ حق بیمه عقب افتاده برای هر سال کمتر باشد  ۱۲میزان خسارت و جریمه دیرکرد در هر حال نباید از  

اختیار او ارک الزم را در موقع مراجعه به بازرس به سازمان در شدگان همچنین دفاتر و مدکارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه -۴۷ماده 

 .بگذارند

و ر یک از رؤسا و کارمندانتوانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیه و برای کسب اطالعات الزم به هبازرسان سازمان می 

 .کارگران کارگاه و مراجع ذیربط مراجعه نمایند

قانون   ۵۳و  ۵۲سان سازمان حق دارند کارگاههای مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند و دارای همان اختیارات و مسئولیتهای مذکور در مواد بازر 

 .رف سازمان به کارفرما اعالم خواهد شدخواهند بود. نتیجه بازرسی حداکثر ظرف یک ماه از طکار

نسبت به این قانون گروه جدیدی را مشمول بیمه اعالم نماید ملزم به انجام تعهدات قانونی طبق مقررات ۷به ماده  از تاریخی که سازمان با توجه  -۴۸ماده 

 .بور مشمول بیمه اعالم شده است به سازمان بپردازندشدگان خواهد بود و کارفرمایان موظفند حق بیمه را از همان تاریخی که گروه مزبیمه

این قانون ۴۰شدگان را بر اساس مأخذی که طبق ماده  تواند مزد یا حقوق بیمهمزد در موعد مقرر از طرف کارفرما سازمان می در صورت عدم ارسال   -تبصره

مذکور میسر  قرار دهد. در مواردی که تعیین مزد یا حقوق بیمه شده به طریقمبنای تعیین حق بیمه قرار گرفته است احتساب و مأخذ پرداخت مزایای نقدی  

 .الحساب پرداخت نمایدسازمان مزایای نقدی را به مأخذ حداقل مزد یا حقوق به طور علینباشد 

 .باشدمطالبات سازمان ناشی از اجرای قانون در عداد مطالبات ممتاز می  -۴۹ماده 

قانون های اجتماعی وقوانین سابق بیمههای نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا خسارات تأخیر و جریمهبابت حق بیمه و مطالبات سازمان  -۵۰ماده 

مطالبات  این قانون در حکم  ۱۰۰و  ۹۹و خسارات مذکور در مواد  ۸۹و  ۶۵های انجام شده طبق مواد های اجتماعی روستاییان باشد، همچنین هزینه بیمه

 .باشده مأمورین اجرای سازمان قابل وصول میمربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیل االجراء بوده و طبق مقرراتستناد الزم مستند به ا

دادگستری و پس از تصویب وزارت رفاه اجتماعی و وزارت حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف سازمان تهیه   نامه اجرایی این مادهآیین

  ۳۵نامه ماده آییننامه مزبور مقررات این ماده توسط مأمورین اجرای احکام محاکم دادگستری بر اساسشد تا تصویب آیین گذارده خواهد به موقع اجرا

 .های اجتماعی اجراء خواهد شدقانون بیمه

 ۱۳۳۵مصوب قانون تامین اجتماعی  ۵۰آیین نامه اجرایی ماده 

 مقررات مالی -فصل چهارم

شورای عالی ماه هر سال بودجه کل سازمان را برای سال بعد تنظیم و به شورای عالی سازمان پیشنهاد نماید.  هیأت مدیره مکلف است تا اول دی  -۵۱ماده  

 .ابالغ نماید سازمان مکلف است حداکثر تا پانزدهم اسفند ماه بودجه سال بعد را تصویب و به هیأت مدیره 
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بودجه باید در  ۲۹این قانون به ترتیب مقرر در ماده  - ۳از بندهای الف و ب ماده های ناشی سهم سازمان تأمین خدمات درمانی از بابت هزینه -تبصره

 .سازمان مشخص گردد

گذاریها و  سرمایه ها و سود اوراق بهادار و سوده سپردهمانده درآمد پس از وضع مخارج و کلیه درآمدهای حاصل از خسارات و زیان دیرکرد و بهر  -۵۲ماده 

 .برداری از اموال سازمان کال به حساب ذخائر منظور خواهد شدواگذاری و یا بهره درآمد حاصل از فروش یا 

و اد ساختمانها یا تأسیساتشورای عالی سازمان هر سال به پیشنهاد هیأت مدیره از محل ذخائر مبلغی جهت خرید اموال غیر منقول و ایج -۱تبصره 

 .شده باشد تخصیص خواهد دادتجهیزات جدید که اعتبار آن در بودجه سازمان تأمین ن

صورت ایجاد تأسیسات درمانی به پیشنهاد سازمان تأمین خدمات درمانی و تأیید هیأت مدیره سازمان و تصویب شورای عالی از محل ذخائر  -۲تبصره 

 .یت سازمان در اختیار سازمان تأمین خدمات درمانی گذارده خواهد شدخواهد گرفت و با حفظ مالک

کار خواهد ائر سازمان نزد بانک رفاه کارگران متمرکز خواهد شد بانک مذکور ذخائر مزبور را تحت نظر هیأتی با تصویب شورای عالی سازمان بهذخ -۵۳ماده  

 .انداخت

 حوادث و بیماریها و بارداری -فصل پنجم

بیماری  گیرند در صورت مصدوم شدن بر اثر حوادث یا ابتالء بهمی  شدگان و افراد خانواده آنها از زمانی که مشمول مقررات این قانون قراربیمه  -۵۴ماده 

  - رپایی س توانند از خدمات پزشکی استفاده نمایند. خدمات پزشکی که به عهده سازمان تأمین خدمات درمانی است شامل کلیه اقدامات درمانی می 

 .باشدتحویل داروهای الزم و انجام آزمایشات تشخیص طبی می -بیمارستانی 

  ب تبصره آن( مصوب  -قانون تأمین اجتماعی )بند الف  ۵۵به وزارت بهداری و بهزیستی اجازه داده میشود که ماده  -(۱/۷/۱۳۵۸ اصالحی)۵۵ماده 

 :اجرا در آورد را که بشرح زیر تغییر داده میشود بمورد ۵/۱۳۵۴/ ۱۰

 .اولویت درمان به روش درمان مستقیم داده شود -الف

ز روش درمان غیر مستقیم با اختیار و تشخیص وزارت بهداری و بهزیستی بموجب آئیننامه ای خواهد بود که وزارت بهداری و بهزیستی ظرف استفاده ا  -ب

 .خواهد آمد روز پس از تصویب این ماده واحده تهیه و بمرحله اجرا در ۱۵مدت 

تأمین ه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب شورای فنی سازمان ضوابط استفاده از روش های فوق طبق آئیننامه ای که ظرف ششما -تبصره

 .خدمات درمانی خواهد رسید تعیین میگردد
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درمانی  اند سازمان تأمین خدمات رت کار اولیه خود را از دست دادهدیده که قدشدگان آسیببخشی ترمیم و تجدید فعالیت بیمهبه منظور توان -۵۶ماده 

خواهد رسید هایی که از طرف شورای فنی سازمان مذکور پیشنهاد و به تصویب شورای عالی سازمان نامه نها به کارهای مناسب دیگر طبق آییناشتغال آ  برای

 .ای معلولین اقدام خواهد نموداز طریق مؤسسات حرفه 

که از تان دیگر باشد ترتیب نقل و انتقال طبق ضوابطی خواهد بوددر صورتی که معالجه بیمار مستلزم انتقال او از روستا یا از شهرستان به شهرس  -۵۷ماده 

 .رسدطرف سازمان تأمین خدمات درمانی پیشنهاد و به تصویب شورای فنی سازمان مذکور می 

 :کنند عبارتند ازاین قانون استفاده می  ۵۴کهای مقرر در ماده افراد خانواده بیمه شده که از کم -۵۸ماده 

 .همسر بیمه شده -۱

موضوع شود و سن او از شصت سال متجاوز باشد یا طبق نظر کمیسیون پزشکیشوهر بیمه شده در صورتی که معاش او توسط بیمه شده زن تأمین می  -۲

 .زکارافتاده شناخته شوداین قانون ا ۹۱ماده 

 :مه شده که دارای یکی از شرایط زیر باشندان بیفرزند -۳

مؤسسات کمتر از هجده سال تمام داشته باشند و در مورد فرزندان اناث به شرط نداشتن شوهر تا بیست سالگی و یا منحصرا طبق گواهی یکی از -الف 

 .رسمی آموزشی به تحصیل اشتغال داشته باشند

 .ر به کار نباشندی سازمان تأمین خدمات درمانی قاداثر بیماری یا نقص عضو طبق گواه در -ب 

قانون اصالح سن فرزندان ذكور مشمولین صندوقهای بازنشستگی كشوری ، لشكری و تأمین اجتماعی و سایر صندوقها در برخورداری از  

 ۱۳۸۷/ ۲۰/۵ خدمات درمانی مصوب 

کشوری، لشکری وتأمین اجتماعی و سایر کور مشمولین صندوقهای بازنشستگی  از خدمات درمانی برای فرزندان ذ  حدنصاب سن برخورداری  -ماده واحده  

د نیز خدمات  صندوقهای بیمه و بازنشستگی ازتاریخ تصویب این قانون به شرط عدم اشتغال به کار، به بیست و دو سال افزایش یافته و از سن مذکور به بع

 .ودابط جاری صندوقهای متبوع خواهد بدرمانی کماکان مطابق ضو 

  پس از سن بیست و دو سالگی با کسربیست و هفت هزار و پانصد ریال بابت هرفرزند از بیمه گذار فرزندان وی می توانند از خدمات درمانی آن  -تبصره

 .صندوق بهره مند گردند

المی مورخ بیستم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اس قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یك تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه 

 .به تأیید شورای نگهبان رسید ۱۳۸۷/ ۵/ ۳۰تصویب و در تاریخ 
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ای کمیسیونهپدر و مادر تحت تکفل بیمه شده مشروط بر اینکه سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال متجاوز باشد و یا اینکه به تشخیص  -۴

 .ازکارافتاده باشند و در هر حال از سازمان مستمری دریافت ننمایند ۹۱پزشکی موضوع ماده 

نیستند گیرند و بنا به تشخیص سازمان تأمین خدمات درمانی موقتا قادر به کاربخشی قرار می شدگانی که تحت معالجه و یا درمانهای توان بیمه -۵۹ماده 

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

 .ای تحت درمان قرار گرفته باشدبیمه شده بر اثر حوادث ناشی از کار و غیر ناشی از کار یا بیماریهای حرفه  -الف 

بیماری مشغول ستراحت مطلق یا بستری شدن داشته باشد و در تاریخ اعالمدر صورتی که بیمه شده به سبب بیماری و طبق گواهی پزشک احتیاج به ا  -ب

 .به کار بوده و یا در مرخصی استحقاقی باشد

 .افتدحوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می -۶۰ماده 

کارفرما  مه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمانها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستورمقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بی

 .دار انجام مأموریتی باشددر خارج از محوطه کارگاه عهده 

وظیفه از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام بخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده  اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توان

 .گردد مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشدمحسوب می 

 .شودافتد حادثه ناشی از کار محسوب می شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه 

مسئولیت گردد. مدت ای به موجب جدولی که به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید تعیین میبیماریهای حرفه  -۶۱ده ما

 .شودمی ای پس از تغییر کار بیمه شده به شرحی است که در جدول مزبور قیدسازمان تأمین خدمات درمانی نسبت به درمان هر یک از بیماریهای حرفه

 :باشدمدت پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و میزان آن به شرح زیر می  -۶۲ماده 

نباشد پرداخت ای و به موجب تشخیص سازمان تأمین خدمات درمانی قادر به کارغرامت دستمزد از اولین روزی که بیمه شده بر اثر حادثه یا بیماری حرفه -۱

 .خواهد شد

خواهد ل به کار و معالجه به سبب بیماری باشد در صورتی که بیمار در بیمارستان بستری نشود غرامت دستمزد از روز چهارم پرداخت ر مواردی که عدم اشتغاد

 .شد

اده افتارپرداخت غرامت دستمزد تا زمانی که بیمه شده به تشخیص سازمان تأمین خدمات درمانی قادر به کار نبوده و به موجب مقررات این قانون از ک -۲

 .شناخته نشده باشد ادامه خواهد یافت
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 .گرددمی ای که دارای همسر یا فرزند یا پدر و مادر تحت تکفل باشد به میزان سه چهارم آخرین مزد یا حقوق روزانه او پرداختغرامت دستمزد بیمه شده -۳

مگر اینکه باشداشد معادل دو سوم آخرین مزد یا حقوق روزانه او می ای که همسر یا فرزند یا پدر و مادر تحت تکفل نداشته بغرامت دستمزد بیمه شده -۴

 .وی خواهد بودبیمه شده به هزینه سازمان تأمین خدمات درمانی بستری شود که در این صورت غرامت دستمزد معادل یک دوم آخرین مزد یا حقوق روزانه

بر غرامت لجه به شهرستان دیگری اعزام دارد و درمان او را به طور سرپایی انجام دهد عالوه ای را برای معاهر گاه سازمان تأمین خدمات درمانی بیمه شده  -۵

 .دستمزد متعلق معادل صد درصد غرامت دستمزد روزانه هم بابت هزینه هر روز اقامت او پرداخت خواهد شد

بیمه وه بر مخارج مسافرت معادل پنجاه درصد حقوق یا دستمزددر صورتی که به تشخیص پزشک معالج مادام که بیمار احتیاج به همراه داشته باشد عال

 .شده نیز به همراه بیمار از طرف سازمان پرداخت خواهد شد

دریافتی  در مورد بیماریها یا حوادث آخرین مزد یا حقوق روزانه بیمه شده به منظور محاسبه غرامت دستمزد ایام بیماری عبارت است از جمع کل -۶۳ماده 

کارمزد دریافت  شدگانی کهروز قبل از شروع بیماری تقسیم به روزهای کار و در مورد بیمه  ۹۰ده که به مأخذ آن حق بیمه دریافت شده است در آخرین  بیمه ش 

ماری تقسیم شروع بیروز قبل از ۹۰کنند آخرین مزد عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به مأخذ آن حق بیمه دریافت شده است در آخرین می 

صورتی که بیمه شده گیرد کمتر نباشد. دربر نود مشروط بر اینکه غرامت دستمزد این مبلغ از غرامت دستمزدی که به حداقل مزد کارگر عادی تعلق می 

دستمزد مذکور قرار  کننده کارمزد ظرف سه ماه مذکور مدتی از غرامت دستمزد استفاده کرده باشد متوسط دستمزدی که مبنای محاسبه غرامتدریافت 

 .گرفته است به منزله دستمزد روزانه ایام بیماری تلقی و در محاسبه منظور خواهد شد

خدمات  شدگان بیمار خود را پرداخت نمایند سازمان تأمیندر مواردی که کارفرمایان طبق قوانین و مقررات دیگری مکلف باشند حقوق یا مزد بیمه  -۶۴ماده  

 .معالجه آنها طبق مقررات این قانون خواهد بود داردرمانی فقط عهده 

طبق دار معالجه آنهادر مواردی که کارفرمایان طبق قوانین دیگری مکلف باشند حقوق کارگران مسلول خود را پرداخت نمایند سازمان فقط عهده -تبصره

 .مقررات این قانون خواهد بود

مراتب را ا مکلف است اقدامات الزم اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده به عمل آورده و در صورت وقوع حادثه ناشی از کار کارفرم  -۶۵ماده 

 به اطالع سازمان برساند. در صورتی که کارفرما بابت اقدامات اولیه مذکور متحمل هزینه ظرف سه
ً
خدمات  ای شده باشد سازمان تأمینروز اداری کتبا

 .اهد پرداختای مربوط را خو درمانی هزینه 

بهداشتی و در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات -۶۶ماده 

یره را پرداخته  و غغرامات و مستمریها   های مربوط به معالجه واحتیاط الزم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان تأمین خدمات درمانی و سازمان هزینه 

 .این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود ۵۰و طبق ماده 

 .الذمه شودتواند با پرداخت معادل ده سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری مقصر می  -۱تبصره 
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شخصا  شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی و یا  هر گاه بیمه شده مشمول مقررات مربوط به بیمه -۲تبصره 

به  خود نسبتتکمکهای مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهند داد و شرکتهای بیمه موظفند خسارات وارده به سازمانها را در حدود تعهدا 

 .شخص ثالث بپردازند

تواند به می زن یا همسر بیمه شده مرد در صورتی که ظرف یک سال قبل از زایمان سابقه پرداخت حق بیمه شصت روز را داشته باشدبیمه شده  -۶۷ماده 

حداکثر برای باشد کهمی  ۶۳طبق ماده شرط عدم اشتغال به کار از کمک بارداری استفاده نماید. کمک بارداری دو سوم آخرین مزد یا حقوق بیمه شده 

 .زده هفته جمعا قبل و بعد از زایمان بدون کسر سه روز اول پرداخت خواهد شدمدت دوا

کمکها و بیمه شده زن یا همسر بیمه شده مرد در صورتی که در طول مدت یک سال قبل از وضع حمل حق بیمه شصت روز را پرداخته باشد از  -۶۸ماده 

 .بعد از وضع حمل استفاده خواهد کردبی و معالجات قبل از زایمان و حین زایمان و های طمعاینه

تواند به جای کمکهای مذکور مبلغی وجه نقد به بیمه شده پرداخت نماید، مبلغ مزبور  سازمان تأمین خدمات درمانی بنا به درخواست بیمه شده می 

 .رسد تعیین خواهد شدیدرمانی تهیه و به تصویب شورای عالی سازمان م ای که از طرف هیأت مدیره تأمین خدمات نامهآییندر 

شود آور باشد یا پس از زایمان فوتدر صورتی بیمه شده زن و یا همسر بیمه شده مرد به بیماریهایی مبتال شود که شیردادن برای طفل او زیان  -۶۹ماده 

 .ماهگی تحویل خواهد شد۱۸شیر مورد نیاز تا 

 ز کار افتادگیا  -فصل ششم

یا بخشیبخشی و اعالم نتیجه توان شوند پس از انجام خدمات تواننظر پزشک معالج غیر قابل عالج تشخیص داده می  شدگانی که طبقبیمه -۷۰ماده 

خواهد به ترتیب زیر با آنها رفتار   این قانون توانایی خود را کال یا بعضا از دست داده باشند  ۹۱اشتغال چنانچه طبق نظر کمیسیونهای پزشکی مذکور در ماده  

 :شد

 .شودهرگاه درجه کاهش قدرت کار بیمه شده شصت و شش درصد و بیشتر باشد از کارافتاده کلی شناخته می  - الف

 .شودمیشناخته  چنانچه میزان کاهش قدرت کار بیمه شده بین سی و سه تا شصت و شش درصد و به علت حادثه ناشی از کار باشد از کار افتاده جزیی   -ب

مقطوع را بیمه شده بین ده تا سی و سه درصد بوده و موجب آن حادثه ناشی از کار باشد استحقاق دریافت غرامت نقص اگر درجه کاهش قدرت کار -ج 

 .خواهد داشت

اق استحقبدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بیمهای از کار افتاده کلی شناخته شود  ای که در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری حرفه بیمه شده  -۷۱ماده  

 ..دریافت مستمری ازکارافتادگی ناشی از کار را خواهد داشت
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ام مزد یا حقوق متوسط بیمه شده میزان مستمری ماهانه ازکارافتادگی کلی ناشی از کار عبارت است از یک سی -(۱۶/۱۲/۱۳۷۱ اصالحی)۷۲ماده 

در مورد  ا حقوق متوسط ماهانه او کمتر و از صد درصد آن بیشتر نباشد.شروط بر اینکه این مبلغ از پنجاه درصد مزد یپرداخت حق بیمه م ضرب در سنوات

متوسط آنها کمتر شدگانی که دارای همسر بوده یا فرزند یا پدر و مادر تحت تکفل داشته باشند و مستمری استحقاقی آنها از شصت درصد مزد یا حقوق بیمه

 .پرداخت خواهد شدتجاوز نکند %۶۰ان کمک مشروط بر آن که جمع مستمری و کمک از بر آن معادل ده درصد مستمری استحقاقی به عنو باشد عالوه 

 :شوندشوهر یا فرزند یا پدر یا مادر با شرایط زیر تحت تکفل بیمه شده محسوب می  -۱تبصره 

به حکم فتاده کلی بوده و در هر دو حالتاین قانون از کار ا  ۹۱های پزشکی موضوع ماده  سن شوهر از شصت سال متجاوز باشد و یا به تشخیص کمیسیون -۱

 .این قانون مستمری دریافت ننماید و معاش او توسط زن تأمین شود

 .این قانون باشند ۵۸ماده   ۳فرزندان بیمه شده که حائز شرایط مذکور در بند  -۲

باشند و این قانون ازکارافتاده ۹۱ی پزشکی موضوع ماده سال بیشتر بوده یا اینکه به تشخیص کمیسیونهاسن پدر از شصت و سن مادر از پنجاه و پنج  -۳

 .معاش آنها توسط بیمه شده تأمین و در هر حال به موجب این قانون مستمری دریافت ندارند

ظرف  گردیده زد یا حقوق او که به مأخذ آن حق بیمه دریافتمزد یا حقوق متوسط ماهانه بیمه شده موضوع این ماده عبارت است از جمع کل م -۲تبصره 

 .درسیای که منجر به ازکارافتادگی شده است تقسیم به روزهای کار ضربهفت صد و بیست روز قبل از وقوع حادثه ناشی از کار یا شروع بیماری حرفه 

ازکارافتادگی اشد مستمریصت و شش درصد توانایی کار خود را دست داده بای که در اثر حادثه ناشی از کار بین سی و سه تا ش به بیمه شده -۷۳ماده 

 .جزیی ناشی از کار پرداخت خواهد شد

 .گرددمیاین قانون تعیین  ۷۰میزان مستمری عبارت است از حاصل ضرب درصد ازکارافتادگی در مبلغ مستمری ازکارافتادگی کلی استحقاقی که طبق ماده  

عضو و سه درصد توانایی کار خود را از دست داده باشد استحقاق دریافت غرامت نقصکه در اثر حادثه ناشی از کار بین ده تا سی  ایبیمه شده -۷۴ماده 

 .این قانون ضرب در، درصد ازکارافتادگی ۷۲را خواهد داشت میزان این غرامت عبارت است از سی و شش برابر مستمری استحقاقی مقرر در ماده  

نود یر ناشی از کار یا ابتالء به بیماری حداقل حق بیمه یک سال کار را که متضمن حق بیمهای که ظرف ده سال قبل از وقوع حادثه غه شدهبیم -۷۵ماده 

مستمری  ه ازروز کار ظرف یک سال قبل از وقوع حادثه یا بیماری منجر به ازکارافتادگی باشد پرداخت نموده باشد در صورت ازکارافتادگی کلی حق استفاد

 .هانه را خواهد داشتازکارافتادگی کلی غیر ناشی از کار ما

 .گرفتآن صورت خواهد ۲این قانون و تبصره   ۷۰محاسبه متوسط دستمزد و مستمری ازکارافتادگی موضوع ماده فوق به ترتیب مقرر در ماده    -تبصره
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 بازنشستگی -فصل هفتم

 .را خواهند داشت ن شرایط زیر حق استفاده از مستمری بازنشستگیمشمولین این قانون در صورت حائزبود -۷۶ماده 

 .حداقل ده سال حق بیمه مقرر را قبل از تاریخ تقاضای بازنشستگی پرداخته باشند -۱

 .سن مرد به شصت سال تمام و سن زن به پنجاه و پنج سال تمام رسیده باشد -۲

به سازمان پرداخته باشند در صورتی که سن  ار کرده و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را  سال تمام ک  ۳۰کسانی که    -(۱۶/۱۲/۱۳۷۱  اصالحی)۱تبصره  

  توانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند.سال تمام باشد می   ۴۵سال و سن زنان   ۵۰مردان 

شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار،  آور کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی،  کارهای سخت و زیان    -الف  -(۱۴/۷/۱۳۸۰  اصالحی)۲تبصره  

اشتغال کارگر تنشی به مراتب باالتر از ظرفیتهای طبیعی )جسمی و روانی( در وی ایجاد گردد که نتیجه آن بیماری شغلی و  استاندارد بوده و در اثر  غیر

مشاغل کاهش یا  آور بودن را از آنی و غیره صفت سخت و زیان بتوان با بکارگیری تمهیدات فنی، مهندسی، بهداشتی و ایمنعوارض ناشی از آن بوده و 

 حذف نمود.

 آور اعالمربط سخت و زیان  کارفرمایان کلیه کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی که تمام یا برخی از مشاغل آنها حسب تشخیص مراجع ذی  -۱

استاندارد های  حیط کار مطابق حد مجاز و  سازی عوامل شرایط مگردیده یا خواهند گردید، مکلفند ظرف دو سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به ایمن  

 های مربوطه و سایر قوانین موضوعه در این زمینه اقدام نمایند. نامه   مشخص شده در قانون کار و آیین

آنان نات پزشکی  آور به بیمه شدگان، ضمن انجام معایکارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی مکلفند قبل از ارجاع کارهای سخت و زیان   -۲

ای  دوره  قانون تأمین اجتماعی(، نسبت به انجام معاینات  ۹۰ابلیت و استعداد جسمانی متناسب با نوع کارهای رجوع داده شده )موضوع ماده از لحاظ ق

آگاهی از روند سالمتی و تشخیص به هنگام ب جسمی و  یماری و پیشگیری از فرسایشآنان که حداقل در هر سال نباید کمتر از یك بار باشد، نیز به منظور 

کارفرمایان  های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی مکلفند تمهیدات الزم را در انجام این بند توسط روحی اقدام نمایند، وزارتخانه 

 اعمال نمایند.

 حمایتها -ب

حق مخل سالمت( اشتغال داشته باشند و در هر مورد ر )آوب در کارهای سخت و زیان افرادی که حداقل بیست سال متوالی و بیست و پنج سال متناو -۱

آور  زیانتوانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند. هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند می

 .یک و نیم سال محاسبه خواهد شد
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سخت صره قبل از رسیدن به سابقه مقرر در این قانون دچار فرسایش جسمی و روحی ناشی از اشتغال در کارهای ه بیمه شدگان موضوع این تبدر صورتی ک - ۲

خوردار برقانون تأمین اجتماعی( با هر میزان سابقه خدمت از مزایای مندرج در این تبصره  ۹۱موضوع ماده آور گردند با تأیید کمیسیونهای پزشکی ) و زیان 

 .خواهند شد

افزایش ورد سایر بیمه شدگان حداقل سابقه پرداخت حق بیمه برای استفاده از مستمری بازنشستگی از تاریخ تصویب این قانون هر سال یک سالدر م -۳

 .خواهد یافت تا آنکه این حداقل به بیست سال تمام برسد

در مه مقرر در قانون تأمین اجتماعی افزوده خواهد شد که آنهمبه نرخ حق بی( %۴ار درصد )از تاریخ تصویب این قانون جهت مشموالن این تبصره، چه -۴

 .صورت تقاضای مشموالن قانون، بطور یکجا یا به طور اقساطی توسط کارفرمایان پرداخت خواهد شد

تبصره به  وحه در این ی و روحی و سایر موارد مطر آور و نحوه احراز توالی و تناوب اشتغال، نحوه تشخیص فرسایش جسمتشخیص مشاغل سخت و زیان -۵

درمان وآموزش  های کار و امور اجتماعی و بهداشت،ای خواهد بود که حداکثر ظرف چهار ماه توسط سازمان تأمین اجتماعی و وزارتخانه نامهموجب آیین

 .پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

مزایای  توانند با استفاده ازآور به تاریخ قبل از تاریخ تصویب این قانون باشند می سخت و زیان پرداخت حق بیمه در کارهای  بیمه شدگانی که دارای سابقه   -۶

مستمری این قانون درخواست بازنشستگی نمایند در این صورت با احراز شرایط توسط بیمه شده، کارفرمایان مربوطه مکلفند حق بیمه مربوطه و میزان

را یکجا به  میزان مستمری برقراری نسبت به سنوات قبل از تصویب این قانون( %۴همچنین چهاردرصد )( ۲تبصره) ا تا احراز شرایط مندرج دربرقراری ر 

 .سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمایند

(   ۷۶و تبصره ماده )(  ۷۷و )  (  ۷۲قانون اصالح مواد ) (  ۷۶الحاقی ماده ) (  ۲ه قانون اصالح تبصره ) جزء ) ب ( ماده واحد(  ۵آیین نامه اجرایی بند ) 

 ۱۳۸۵مصوب  -  ۱۳۸۰مصوب  - ۱۳۷۱مصوب (  ۷۶و الحاق دو تبصره به ماده )  ۱۳۵۴قانون تأمین اجتماعی مصوب 

توانند بدون در نظر گرفتن شرط سنی مقرر   د میسابقه پرداخت حق بیمه باشنسال تمام    ۳۵شدگانی که دارای  بیمه    -(۱۶/۱۲/۱۳۷۱  الحاقی)۳تبصره  

 نمایند. در قانون تقاضای بازنشستگی

توانند روز حقوق می ( ۲۰سال سن به شرط پرداخت حق بیمه با )( ۴۲سال سابقه کار و )( ۲۰زنان کارگر با داشتن ) -(۱/۷/۱۳۷۶ الحاقی)۴تبصره 

 بازنشسته شوند.

ام متوسط مزد یا حقوق بیمه شده ضربدر سنوات پرداخت حق  ن مستمری بازنشستگی عبارتست از یك سی میزا  -(۱۶/۱۲/۱۳۷۱ اصالحی)۷۷ماده 

 .ام متوسط مزد یا حقوق تجاوز ننمایدسی و پنجم، سی (  ۳۵/  ۳۰بیمه مشروط بر آنکه از )

جموع مزد یا حقوق بیمه شده که بر اساس آن  ری بازنشستگی عبارتست از ممتوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستم -(۱۶/۱۲/۱۳۷۱  تبصره)اصالحی

 .گردیده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر بیست و چهارحق بیمه پرداخت 
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د انداده به کار خود ادامه شدگانی را که حداقل پنج سال پس از رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانونتواند بازنشستگی بیمهکارفرما می  -۷۸ماده 

 .از سازمان تقاضا نماید

سازمان تأمین اجتماعی موظف است با درخواست کارفرمایان واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره برداری، بیمه شدگانی  - (۲۶/۵/۱۳۸۲  تبصره)الحاقی

 .ازنشسته نمایدباشند ب  ۳/۴/۱۳۵۴ قانون تأمین اجتماعی مصوب( ۷۶را که حایز شرایط مقرر در ماده ) 

 .ین منابع مربوط به هزینه های احتمالی ناشی از اجرای این تبصره به تصویب دولت خواهد رسیدچگونگی تأم

خواهد در مورد مستخدمین شرکتهای دولتی که به موجب قانون اکثریت سهام آنها متعلق به بخش خصوصی شده یا بشود به ترتیب زیر رفتار  -۷۹ماده 

 :شد

اند خاص بوده تخدامی شرکتهای دولتی و مستخدمین شرکتهای دولتی که مشمول مقررات بازنشستگی و وظیفهمقررات اس  ۳۳ن مشمول ماده  مستخدمی -۱

 .تابع مقررات بازنشستگی و وظیفه مورد عمل خود خواهند بود

 .نون خواهند شدهای اجتماعی هستند مشمول مقررات این قامستخدمین شرکتهای دولتی که مشمول قانون بیمه -۲

 .تخدمین تابع مقررات قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت خواهند شدسایر مس -۳

و میزان پرداخت کسور بازنشستگی توسط مستخدم و    ۳و ۱نحوه احتساب سوابق خدمت دولتی مستخدمین مذکور در بندهای   (۸/۴/۱۳۹۰اصالحی)۴

ای خواهد بود که توسط وزارت رفاه اجتماعی با نامهبازنشستگی و وظیفه مستخدمین آنان به موجب آیین همچنین ترتیب تعیین حقوق و کارفرما 

 .رسدسازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب شورای عالی تأمین اجتماعی می همکاری

 ن تأمین اجتماعیقانو  ۷۹نامه اجرایی ماده آیین 

 مرگ  -فصل هشتم

 :بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی در یکی از حاالت زیر مستمری بازماندگان دریافت خواهند داشت -(۲۷/۷/۱۳۷۶ اصالحی)۸۰ماده 

 .در صورت فوت بیمه شده بازنشسته -۱

 .بگیرستمریدر صورت فوت بیمه شده از کار افتاده کلی م -۲

روز ۹۰ای که در ده سال آخر حیات خود، حداقل حق بیمه یک سال کار، مشروط براینکه ظرف آخرین سال حیات حق بیمه درصورت فوت بیمه شده - ۳

 .کار را پرداخت کرده باشد
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احده فوت شده و به هر علت در مورد آنان  ون تأمین اجتماعی که قبل از تصویب این ماده و بیمه شدگان مشمول قان -(۲۷/۷/۱۳۷۶ الحاقی)۱تبصره 

 .هستند( ۲است، حسب مورد مشمول شرایط مقرر در این بند یا تبصره )مستمری برقرار نشده 

حق بیمه مقرر را قبل از فوت پرداخت سال ( ۲۰چنانچه بیمه شده فاقد شرایط مقرر در این بند باشد ولی حداقل ) -(۲۷/۷/۱۳۷۶ الحاقی)۲تبصره 

از مستمری برخوردار خواهند شد. در تعیین متوسط مزد یا حقوق ماهانه مشموالن این تبصره برای محاسبه میزان مستمری،  ، بازماندگان وی کرده باشد

 .گیرد تامین اجتماعی مالك عمل قرار می  قانون ( ۷۷تبصره ماده )

ست سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد به بازماندگان وی به  در صورت فوت بیمه شده ای که بین ده تا بی - ۱-(۲۲/۳/۱۳۸۶ اصالحی) ۳تبصره 

همان قانون مستمری پرداخت (  ۸۳قانون تأمین اجتماعی و به نسبت سهام مقرر در ماده )(  ۱۱۱نسبت سنوات پرداخت حق بیمه بدون الزام به رعایت ماده )

 می گردد.

می شود چنانچه سابقه پرداخت حق بیمه او از یك سال تا ده سال باشد به بازماندگان وی در ازاء   ه ای که از تاریخ تصویب این قانون به بعد فوتبیمه شد  -۲

ماده   هر سال سابقه پرداخت حق بیمه غرامت مقطوعی معادل یك ماه حداقل دستمزد کارگر عادی در زمان فوت به طور یکجا و به نسبت سهام مقرر در

 د.قانون تأمین اجتماعی پرداخت می شو ( ۸۳)

 .ای فوت نمایددر مواردی که بیمه شده بر اثر حادثه ناشی از کار یا بیماریهای حرفه -۴

مطالبه    ماه مستمری بازنشستگی یا ازکارافتادگی کلی خود را  بگیر بازنشسته یا از کار افتاده به مدت ششهرگاه مستمری -(۱۸/۲/۱۳۸۷  تبصره )الحاقی

 مستمری و یا حقوق وظیفه قانونی خود را تقاضا و دریافت کنند. در صورتی که معلوم شود شخص مذکور    ننماید، بازماندگان واجد شرایط وی حق 
ً
دارند موقتا

 ن تبصره خواهند بود. در حال حیات است وضع مستمری او به حالت اول اعاده می گردد. بازنشستگان کلیه صندوقهای بازنشستگی کشور نیز مشمول ای

 :بازماندگان واجد شرایطی متوفی که استحقاق دریافت مستمری را خواهند داشت عبارتند از -۸۱ماده 

 .عیال دائم بیمه شده متوفی مادام که شوهر اختیار نکرده است -۱

دوم، توسط تأمین اجتماعی   عقد دائم( در صورت فوت شوهراند )تیار نمودههمسران بیمه شدگان متوفی که شوهر اخ -(۲۱/۶/۱۳۷۴  الحاقی)۱تبصره  

 به آنها 
ً
 .شدگان تأمین خواهد شدکمک دولت به بیمه( %۳مستمری پرداخت خواهد شد. بار مالی ناشی از این تبصره از محل سه درصد )مجددا

 .رسید جتماعی پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران خواهدنامه اجرائی این قانون ظرف مدت دو ماه توسط سازمان تأمین اآیین

 قانون تامین اجتماعی(  ۸۱ماده )  (  ۱آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به بند )  

عضو طبق یماری یا نقصفرزندان متوفی در صورتی که سن آنان کمتر از هیجده سال تمام باشد و یا منحصرا به تحصیل اشتغال داشته باشند یا به علت ب -۲

 .این قانون قادر به کار نباشند ۹۱گواهی کمیسیون پزشکی موضوع ماده 
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که به تشخیص  انیا سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال تجاوز کرده باشد و یا آنپدر و مادر متوفی در صورتی که اوال تحت تکفل او بوده ث -۳

 .این قانون ازکارافتاده باشند و در هر حال مستمری از سازمان دریافت ندارند ۹۱کمیسیون پزشکی موضوع ماده  

 .ند کردبازماندگان بیمه شده زن با شرایط زیر از مستمری استفاده خواه -۸۲ماده 

قانون  این ۹۱وع ماده شوهر مشروط بر اینکه اوال تحت تکفل زن بوده ثانیا سن او از شصت سال متجاوز باشد یا طبق نظر کمیسیون پزشکی موض -۱

 .ازکارافتاده بوده و در هر حال مستمری از سازمان دریافت نکند

 :فرزندان در صورت حائزبودن شرایط زیر -۲

 .د حیات نبوده یا واجد شرایط مذکور در بند اول این ماده باشد و از مستمری دیگری استفاده نکندپدر آنها در قی -الف 

گواهی ال تمام باشد و یا منحصرا به تحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل و یا به علت بیماری یا نقص عضو طبقسن آنها کمتر از هجده س  -ب 

 .قانون قادر به کار نباشنداین  ۹۱کمیسیون پزشکی موضوع ماده  

تشخیص  و پنج سال تجاوز کرده باشد و یا آن که به پدر و مادر در صورتی که اوال تحت تکفل او بوده ثانیا سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه -۳

 .دارنداین قانون ازکارافتاده باشند و در هر حال مستمری از سازمان دریافت ن ۹۱کمیسیون پزشکی موضوع ماده  

 :باشدسهم مستمری هر یک از بازماندگان بیمه شده متوفی به شرح زیر می  -۸۳ماده 

همسر دائم فی معادل پنجاه درصد مستمری استحقاقی بیمه شده است و در صورتی که بیمه شده مرد دارای چندمیزان مستمری همسر بیمه شده متو  -۱

 .باشد مستمری به تساوی بین آنان تقسیم خواهد شد

دست داده  مادر را از   باشد و در صورتی که پدر ومیزان مستمری هر فرزند بیمه شده متوفی معادل بیست و پنج درصد مستمری استحقاقی بیمه شده می  -۲

 .باشد مستمری او دو برابر میزان مذکور خواهد بود

 .ی استحقاقی بیمه شده باشدمیزان مستمری هر یک از پدر و مادر بیمه شده متوفی معادل بیست درصد مستمر -۳

سهم ر گاه مجموع مستمری از این میزان تجاوز کندمجموع مستمری بازماندگان بیمه شده متوفی نباید از میزان مستمری استحقاقی متوفی تجاوز نماید ه 

مستمری  د یا فاقد شرایط استحقاقی دریافت بگیران فوت شو شود و در این صورت اگر یکی از مستمریبگیران به نسبت تقلیل داده می هر یک از مستمری 

بازماندگان  و در هر حال بازماندگان بیمه شده از صد درصد مستمریبندی مذکور در این ماده افزایش خواهد یافت گردد سهم بقیه آنان با توجه به تقسیم

 .متوفی استفاده خواهند کرد

فوت شوند شدگانی که در اثر هر نوع حادثه یا بیماری باشد. در مورد بیمه ری حین فوت او می منظور از مستمری استحقاقی بیمه شده متوفی مستم - تبصره

 .شودتمری که برای بیمه شده ازکارافتاده کلی حسب مورد برقرار می مستمری استحقاقی عبارت است از مس
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 .درمانی پرداخت خواهد شدهرگاه بیمه شده فوت کند هزینه کفن و دفن او از طرف سازمان تأمین خدمات  -۸۴ماده 

 مندی ازدواج و عائله -فصل نهم

ازدواج ند مبلغی معادل یک ماه متوسط مزد یا حقوق با رعایت شرایط زیر به عنوان کمککبه بیمه شده زن یا مرد که برای اولین بار ازدواج می  -۸۵ماده 

 .شودپرداخت می 

 .در تاریخ ازدواج رابطه استخدامی او با کارفرما قطع نشده باشد -۱

 .هفت صد و بیست روز کار را به سازمان پرداخته باشد ظرف پنج سال قبل از تاریخ ازدواج حداقل حق بیمه -۲

 .عقد ازدواج دائم بوده و در دفتر رسمی ازدواج به ثبت رسیده باشد  -۳

پرداخت مزد یا حقوق متوسط موضوع این ماده عبارت است از جمع دریافتی بیمه شده ظرف دو سال قبل از ازدواج که به مأخذ آن حق بیمه -۱تبصره 

 .۲۴سیم بر شده است تق

 .اجد شرایط مذکور در این ماده باشند کمک ازدواج به هر دو نفر داده خواهد شددر صورتی که طرفین عقد ازدواج و  -۲تبصره 

 تا دو فرزند بیمه شده  مندی کمک عائله -۸۶ماده 
ً
 :شود مشروط بر آنکهپرداخت می  منحصرا

 .یست روز کار را داشته باشدبیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه هفت صد و ب -۱

 به فرز  -(۱/۱۲/۱۳۹۱ اصالحی)۲
ً
ندان اناث بیمه شده در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور وی تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصرا

این قانون قادر به کار   ۹۱ماده  گواهی کمیسیونهای پزشکی موضوع تحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل یا در اثر بیماری یا نقص عضو طبق

 .نباشند

 .باشدمندی معادل سه برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده در مناطق مختلف برای هر فرزند در هر ماه می ئلهمیزان کمک عا

انی جمعیت مصوب  قانون حمایت از خانواده و جو ۷۳اجتماعی به موجب ماده  قانون تامین ۸۶های مربوط به تعداد فرزند در ماده محدودیت 

 نسخ شد ۱۴۰۰

 .باشد و باید در موقع پرداخت مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت شودمندی به عهده کارفرما می پرداخت کمک عائله -۸۷ماده

عمل قانون کارو کارفرما حاصل شود به طریق مذکور در فصل حل اختالف  مندی اختالفی بین بیمه شدههر گاه در مورد پرداخت کمک عائله -تبصره

 .خواهد شد
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 مقررات کلی راجع به کمکها   -فصل دهم

اشعه آور از قبیل گازهای سمی،شدگانی که در محیط کار با مواد زیانانجام خدمات بهداشتی مربوط به محیط کار به عهده کارفرمایان است. بیمه -۸۸ماده  

 .سازمان تأمین خدمات درمانی معاینه پزشکی شونده تماس داشته باشند باید حداقل هر سال یک بار از طرف و غیر 

خانواده شوند و افراد بالفصل های اجتماعی یا به موجب این قانون بازنشسته و یا ازکارافتاده شده یا می افرادی که به موجب قوانین سابق بیمه -۸۹ماده 

الف و ب ماده  درصد از مستمری دریافتی از خدمات درمانی مذکور در بندهایدارند با پرداخت دو  که مستمری بازماندگان دریافت می   آنها همچنین افرادی

تا مبالغی که طبق شدگان موضوع این ماده التفاوت وجوه پرداختی توسط بیمهاین قانون توسط سازمان تأمین خدمات درمانی برخوردار خواهند شد. مابه   ۳

 .ود از طرف سازمان تأمین خواهد شدضوابط قانون تأمین درمان مستخدمین دولت باید پرداخت ش 

کار  افراد شاغل در کارگاهها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع داشته باشند بدین منظور کارفرمایان مکلفند قبل از به  -۹۰ماده 

 .نها را بدهندگماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی آ 

پزشکی نون معلوم شود که نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه در صورتی که پس از استخدام مشمولین قا

قانون را درباره ی و این سازمان مقررات اینآنها تعلل کرده است و بالنتیجه بیمه شده دچار حادثه شده و یا بیماریش شدت یابد سازمان تأمین خدمات درمان

 .این قانون مطالبه و وصول خواهند نمود ۵۰های مربوط را از کارفرما طبق ماده  اجرا و هزینهبیمه شده 

شد. شکیل خواهدشدگان و افراد خانواده آنها کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر پزشکی تبرای تعیین میزان ازکارافتادگی جسمی و روحی بیمه -۹۱ماده 

سازمان و  ای خواهد بود که به پیشنهاد ایننامهدگی و صدور رأی بر اساس جدول میزان ازکارافتادگی طبق آیینترتیب تشکیل و تعیین اعضا و ترتیب رسی

 .رسدسازمان تأمین خدمات درمانی به تصویب شورای عالی می 

   ۱۳۶۶/ ۶/۳ مصوب اجتماعیتأمین  قانون  ۹۱ ماده  نظر موضوعو تجدید بدوی پزشکی هایکمیسیون اجرایی نامهآیین

نفر از کارشناسان بیمه درمانی به انتخاب   ۳به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف درمانی ناشی از اجرای این قانون  -(۸/۴/۱۳۹۰ اصالحی)۹۲ماده 

 .قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت عضویت خواهند یافت  ۴اده در شورای فنی سازمان تأمین خدمات درمانی موضوع مماعیوزیر رفاه اجت

 .تغییر میزان ازکارافتادگی در موارد زیر مستلزم تجدید نظر در مبلغ مستمری میباشد -۹۳ماده 

تقلیل شود. در صورتی کهمی  بگیر قطعازکارافتادگی کلی به محض اشتغال مجدد مستمریمستمری ازکارافتادگی کلی در صورت از بین رفتن شرایط  -۱

نقص عضو این قانون باشد حسب مورد مستمری ازکارافتادگی جزیی ناشی از کار یا غرامت  ۷۴و    ۷۳میزان ازکارافتادگی ناشی از کار به میزان مندرج در مواد  

 .پرداخت خواهد شد
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 .باشدسال از تاریخ برقراری قابل تجدید نظر می این قانون ظرف پنج  ۷۳ی جزیی ناشی از کار موضوع ماده مستمری ازکارافتادگ -۲

  ۷۴باشد مستمری او قطع خواهد شد و در صورتی که مشمول مادهدر صورتی که در نتیجه تجدید نظر معلوم گردد که بیمه شده فاقد یکی از شرایط مقرر می

 .مت مذکور در آن ماده را دریافت خواهد نموداین قانون شناخته شود غرا

حسب مورد  میزان ازکارافتادگی جزیی ناشی از کار افزایش یابد و این تغییر نتیجه حادثه منجر به ازکارافتادگی باشد مستمری ازکارافتادگی جزییهرگاه  -۳

 .ش خواهد یافتبه مستمری کلی ناشی از کار تبدیل و یا میزان مستمری ازکارافتادگی جزیی افزای

خواهد د کمک نقدی موضوع این قانون به بیمه شده تعلق گیرد فقط کمک نقدی که میزان آن بیشتر است پرداختهر گاه برای یک مدت دو یا چن -۹۴ماده  

 .مندی و نوزاد که دریافت آنها مانع استفاده از سایر کمکهای مقرر نخواهد بودشد به استثنای کمک ازدواج و عائله

بیمه های اجتماعی برخوردار خواهند بود. سازمان موظف است حقده از مزایای قانونی بیمهشدگان در ایام خدمت سربازی بیمه ش فراد تحت تکفل بیمها

 .این افراد را طبق نرخ سازمان تأمین خدمات درمانی به سازمان مزبور پرداخت نماید

بیمه آنها ون جزو سابقه پرداخت حقاز پایان خدمت و اشتغال مجدد در مؤسسات مشمول این قانمدت خدمت وظیفه مشمولین این قانون پس  -۹۵ماده 

 .منظور خواهد شد

از سازمان مکلف است میزان کلیه مستمریهای بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر -۹۶ماده 

 .ه همان نسبت افزایش دهدا توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران بسالی یک بار کمتر نباشد ب

 ۱۴۰۱تصویب نامه در خصوص افزایش دریافت حداقل مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه مصوب 

 مقررات کیفری - تخلفات  -فصل یازدهم

نماید یا تناد اسناد و گواهیهای خالف واقع یا با توسل به عناوین و وسائل تقلبی از مزایای مقرر در این قانون به نفع خود استفادههر کس به اس  -۹۷ماده 

ن تأمین سازمابه پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارات وارده بهموجبات استفاده افراد خانواده خود یا اشخاص ثالث را از مزایای مذکور فراهم سازد 

 .روز تا شش ماه محکوم خواهد شد ۶۱ای از  خدمات درمانی یا این سازمان و در صورت تکرار به حبس جنحه

نیم در تأدیه حق بیمه به پرداخت مبلغی معادل کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون حق بیمه موضوع قانون را پرداخت ننمایند عالوه بر  -۹۸ماده 

 .خواهد شداین قانون وصول ۵۰افتاده برای هر روز تأخیر بابت خسارت تأخیر ملزم خواهند بود این خسارت نیز به ترتیب مقرر در ماده   هزار مبلغ عقب

ان  سازمخود با  ۱۳۵۴داخت بدهی معوقه متعلق به قبل از فروردین کارفرمایانی که ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون در مورد ترتیب پر  -۹۹ماده 

پرداخت بدهیهای  توافق نمایند از تأدیه خسارت تأخیر و جرائم معاف خواهند بود. همچنین ظرف مدت یک سال فوق کارفرمایانی که به تشخیص سازمان به 

هیأتهای تشخیص  به تواننداند می فاده از قسمتی از کمکهای قانونی مقرر نداشتهباشند و یا آن که کارگران آنان عماًل امکان استسابق خود معترض می 

 .مراجعه نمایند  ۴۴و  ۴۳مطالبات مقرر در مواد  
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 .شود رسیدگی نموده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهند کردهیأتهای مذکور به دالئل و مدارکی که از طرف کارفرما ابراز می 

قطعی و  گی مجدد در هیأت تجدید نظر بوده و تصمیم متخذه هزار ریال به تقاضای کارفرما و یا سازمان موضوع قابل رسید  در مورد بدهیهای زائد بر دویست

کارفرما باید  قسط ماهانه بدهند و در این مدت  ۳۶توانند به درخواست کارفرما ترتیب پرداخت بدهی او را حداکثر در الذکر می االجرا است هیأتهای فوق الزم 

  .د درصد نسبت به مانده بدهی خود بهره به سازمان بپرداز  ۱۲زان به می

بوده و  این قانون ۴۴و  ۴۳در مورد دیون قطعی اعم از اینکه قطعیت آن ناشی از انقضای مهلت اعتراض مقرر در قانون و یا صدور آراء هیأتهای موضوع مواد 

از تأدیه  را داده باشد  مربوط تا تاریخ تصویب این قانون ترتیب پرداخت اصل بدهی خودباشد، در صورتی که کارفرمای  ۱۳۵۴مربوط به قبل از فروردین 

 .خسارت تأخیر که پرداخت ننموده معاف خواهد بود

رار گرفته قدر صورتی که کارفرما از انجام تعهدات و اجرای ترتیب پرداخت بدهی خود که مورد موافقت سازمان   ۱۳۵۴در مورد دیون مربوط به قبل از فروردین  

 .وصول خواهد بود  تخلف نماید کلیه جرائم و خسارات بخشوده شده قابل

در ماده  نامه مربوط خودداری کنند و کارفرمایانی که در موعد مقررکارفرمایانی که از تنظیم صورت مزد یا حقوق به ترتیب مذکور در قانون و آیین -۱۰۰ماده  

نکنند به شود در مورد ارسال صورت مزد عملسال ندارند با به ترتیبی که با موافقت قبلی سازمان معین می شدگان را به سازمان ار صورت مزد بیمه ۳۹

طریق اجراییه این قانون از ۵۰اند ملزم خواهند بود، این خسارت طبق ماده پرداخت خسارتی معادل یک دوازدهم حق بیمه آن ماهی که صورت مزد نداده 

 .وصول خواهد شد

ش ماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و در صورتی که از لحاظ  سازمان مکلف است به صورت مزد ارسالی از طرف کارفرما ظرف ش  -۱۰۱ماده 

  شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا مدت کار اختالفی مشاهده نماید مراتب را به کارفرما ابالغ کند در صورتی که کارفرما تسلیم نظر سازمانبیمهتعداد

ی رسیدگی کند هر گاه رأی هیأت مبنی بر تأیید نظر سازمان باشد کارفرما عالوه  این قانون تقاضا  ۴۴و    ۴۳واند از هیأتهای تشخیص موضوع مواد  تمینباشد

 .شدول خواهداین قانون از طریق صدور اجراییه وص   ۵۰التفاوت ملزم خواهد بود که طبق ماده  پرداخت حق بیمه به تأدیه خسارتی معادل یک دوازدهم مابه بر

عکس آنها به و از اقدامات بازرس سازمان جلوگیری نموده یا از ارائه دفاتر و مدارک مربوط و تسلیم رونوشت یادر صورتی که کارفرما یا نماینده ا -۱۰۲ماده 

گزارش ضابطین ر این خصوص در حکمبازرس خودداری کند به جزای نقدی از پانصد ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد گزارش بازرسان سازمان د

 .دادگستری است

میلیون ریال تعدیل (  ۲۰.۰۰۰.۰۰۰تا بیست )(  ۱.۰۰۰.۰۰۰به یک ) هیات وزیران  ۲۵/ ۱۳۹۹/۱۲مصوبه مورخ   ندرج در این تبصره به موجبجزای نقدی م

 .شد

عالوه بر شدگان برداشت نماینداز مزد یا حقوق و مزایای بیمه کارفرمایانی که عمدا وجوهی زائد بر میزان مقرر در این قانون به عنوان حق بیمه -۱۰۳ماده 

 .ز تا شش ماه محکوم خواهند شدرو  ۶۱ای از  الزام به استرداد وجوه مذکور به حبس جنحه
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اموال آن مجاز در وجوه و اموال سازمان در حکم وجوه و اموال عمومی میباشد و هر گونه برداشت غیر قانونی از وجوه مذکور و تصرف غیر  -۱۰۴ماده 

 .اختالس یا تصرف غیر قانونی است و مرتکب طبق قوانین کیفری تعقیب خواهد شد

خسارت باشد در صورت صدور گواهی خالف واقع عالوه بر جبرانکه گواهی آنان مجوز استفاده از مزایای مقرر در این قانون می کلیه کسانی  -۱۰۵ماده 

 .ماه محکوم خواهند شد  ۶ روز تا ۶۱ای از وارده به حبس جنحه 

 .یز و جزء درآمدهای آن منظور خواهد شدکلیه خسارات و وجوه حاصل از جرائم نقدی مقرر در این قانون به حساب سازمان وار  - ۱۰۶ماده 

 .به شکایات و دعاوی سازمان در مراجع قضایی خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد -۱۰۷ماده 

قت موافشدگان را ظرف یک ماه پس از ابالغ آن از طرف سازمان نپردازند یا ترتیبی برای پرداخت آن بابیمه قطعی شده بیمه  کارفرمایانی که حق -۱۰۸ماده  

 .این قانون خواهند شد ۹۷سازمان ندهند و برابر خسارت مذکور در ماده 

خواهد بود نون متوجه مدیر عامل شرکت یا هر شخص دیگری در صورتی که کارفرما شخص حقوقی باشد، مسئولیتهای جزایی مقرر در این قا -۱۰۹ماده 

 .شدگان فراهم شده استزیان سازمان یا بیمه که در اثر فعل یا ترک فعل و موجبات ضرر و

 مقررات مختلف  -فصل دوازدهم

سازمان تأمین معاف است، همچنین سازمان و  سازمان از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض اعم از نوسازی و غیره و پرداخت هزینه تمبر دعاوی  -۱۱۰ماده 

قبال مورد تأیید وزارت  و لوازم بیمارستانها و درمانگاهها که معافیت آنها خدمات درمانی از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی آن قسمت از داروها و تجهیزات 

 .امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است معاف خواهند بود

 .رافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشدمستمری ازکا -۱۱۱ماده 

 ۱۴۰۱ات پرداخت حق بیمه مصوب تصویب نامه در خصوص افزایش دریافت حداقل مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان متناسب با سنو

گونه کنند نسبت به وجوه دریافتی از پرداخت هر یافت میشدگانی که به موجب این قانون مستمری یا کمک نقدی دیگری از سازمان دربیمه -۱۱۲ماده 

 .باشندمالیات معاف می 

 .زایا مانند مستخدمین رسمی دولت خواهند بودکلیه کارکنان سازمان از لحاظ پرداخت مالیات و عوارض بر حقوق و م -۱۱۳ماده 

استخدام سازمان قبل از موعد مقرر تابع ضوابط و مقررات قانون ضوابط سنی و مدت خدمت برای احتساب مستمری بازنشستگی کارکنان -۱۱۴ماده 

خدمت که مأخذ وق و مزایای دریافتی دو سال آخرکشوری و تغییرات و اصالحات بعدی آن خواهد بود. حقوق بازنشستگی این افراد برابر با متوسط حق

 .باشدپرداخت حق بیمه بوده است می 
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سازمان های اجتماعی مستمری در حق آنان برقرار شده است مستمری خود را ازیب این قانون طبق قوانین سابق بیمهافرادی که تا تاریخ تصو  -۱۱۵ماده  

 .دریافت خواهند داشت

 .شمولین این ماده نیز رعایت خواهد شددر مورد م ۹۶مفاد ماده 

صندوق یک این قانون نزد شرکت سهامی بیمه ایران بنگاه رفاه اجتماعی  سوابق پرداخت حق بیمه افراد بیمه شده از نظر تعهدات مذکور در ماده -۱۱۶ماده  

استفاده از مزایای  اند برایو همچنین افرادی که بیمه اختیاری بوده های اجتماعی  های اجتماعی کارگران و سازمان بیمهتعاون و بیمه کارگران و سازمان بیمه

 :شد مشروط بر این کهمذکور در این قانون جزء سابقه آنان محسوب خواهد 

اشتغال شد و ای که بیمه شده در آن به کار اشتغال داشته است کارگران و کارمندان خود را نزدیکی از مؤسسات مذکور بیمه نموده باکارگاه با مؤسسه -۱

 .بیمه شده نیز در آن کارگاه یا مؤسسه مسلم باشد

 . بینی شده باشدداخت گردیده پیش کمک مورد تقاضا در قانونی که حق بیمه به موجب آن پر  -۲

کمکهای قانونی و های اجتماعی روستاییان و ترتیب وصول آن و انواع میزان حق بیمه روستاییان شمول قانون بیمه -(۸/۴/۱۳۹۰اصالحی )۱۱۷ماده 

ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت رفاه اجتماعی به تصویب کمیسیونهای نامهشدگان روستایی به موجب آیینهای مربوط به بیمههزینه منابع مالی تأمین

 .رسدمجلسین می مربوط

 . عی روستاییان به قوت خود باقی استهای اجتماهای موجود قانون بیمهنامهنامه مذکور مقررات و آیینتا زمان تصویب آیین

های آن و قانون افزایش مستمریهای بعضی  و اصالحیه ۱۳۳۹های اجتماعی مصوب سال قانون بیمه - از تاریخ اجرای این قانون  -۱۱۸ماده 

 .این قانون مغایرت دارد ملغی استهای اجتماعی قانون تأمین آموزش فرزندان کارگر و سایر قوانینی که با ران مشمول قانون بیمهبگیمستمریاز

 .شودکلیه تعهدات مالی و اموال و دارایی صندوق تأمین آموزش فرزندان کارگر به سازمان منتقل می  -۱تبصره 

 .زندان کارگر به سازمان منتقل و تابع مقررات و نظامات استخدامی سازمان خواهند بودکارکنان صندوق تأمین آموزش فر  -۲تبصره 

این های اجرایینامههای اجتماعی که با این قانون مغایرت نداشته باشد تا زمان تنظیم و تصویب آیینهای اجرایی قانون سابق بیمهنامهآیین -۳تبصره 

 .قانون قابل اجرا است

تیر ماه  شنبه سومر جلسه روز سه ، د   ۳/۱۳۵۴/ ۱۹  ل بر یکصد و هجده ماده و چهل تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبهقانون فوق مشتم

 .یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید
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