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 تعالیبسمه 

 

 كليات -تعاريف  -فصل اول <-اجتماعي تامين متن قانون
 

مين اجتمااعی ساااما  بمنظور اجراء و تعميم و گسترش انواع بيمه هاي اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه هاي ت -1ماده 

 ناميده ميشود تشكيل ميگردد. "سااما   "مين اجتماعی كه در اين قانو  ت

 عاريف :ت -2ماده 

مين اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی بعنوا  حق بيمه حاق اساتداده اا ميايااي مشمول مقررات ت "بيمه شده شخصی اي است كه راسا - 1 

 مقرر در اين قانو  را دارد .

 نند .خانواده بيمه شده شخص يا اشخاصی هستند كه به تبع بيمه شده اا مياياي موضوع اين قانو  استداده ميك - 2 

 كارگاه محلی است كه بيمه شده بدستور كارفرما، يا نماينده او در آنجا كار ميكند . - 3 

كارفرما شخص حقيقی يا حقوقی است كه بيمه شده بدستور يا بحساب او كار ميكند ، كليه كسانيكه بعنوا  مدير يا مسئول عهده دار اداره  - 4 

ند و كارفرما مسئول انجام كليه تعهداتی است كاه نماينادگا  ميباور در قباال بيماه شاده بعهاده كارگاه هستند نماينده كارفرما محسوب ميشو

 ميگيرند .

ميد يا حقوق يا كارميد در اين قانو  شامل هر گونه وجوه و مياياي نقدي يا غير نقدي مستمر است كه در مقابل كاار باه بيماه شاده داده  - 5 

 ميشود .

 است كه بحكم اين قانو  و براي استداده اا مياياي موضوع آ  بسااما  پرداخت ميگردد . حق بيمه عبارت اا وجوهی - 6 

بيماري ، وضع غير عادي جسمی يا روحی است كه انجام خدمات درمانی را ايجاب می كند يا موجب عدم توانائی موقت اشاتغال بكاار مای  - 7 

 شود يا اينكه موجب هر دو در آ  واحد می گردد .

ثه اا لحاظ اين قانو  اتداقی است پيش بينی نشده كه تحت تاثير عامل يا عوامل خارجی در اثر عمال ياا اتدااق ناگهاانی رد ميدهاد و حاد - 8 

 موجب صدماتی بر جسم يا روا  بيمه شده ميگردد .

بكار و عدم دريافت ميد يا حقوق بحكام غرامت دستميد به وجوهی اطالق ميشود كه در ايام بارداري ، بيماري و عدم توانائی موقت اشتغال  - 9 

 اين قانو  بجاي ميد يا حقوق به بيمه شده پرداخت ميشود .

وسائل كمكی پيشكی ) پروتي و ارتي ( وسائلی هستند كه بمنظور اعاده سالمت يا براي جبرا  نقص جسمانی يا تقويت يكی اا حواس بكاار  -11 

 ميروند .

 شرايط خاصی براي جبرا  هيينه هاي ناشی اا اادواج به بيمه شده پرداخت ميگردد .كمك اادواج مبلغی است كه طبق  -11 

 كمك عائله مندي مبلغی است كه طبق شرايط خاص در مقابل عائله مندي توسط كارفرما به بيمه شده پرداخت ميشود . -12 

با اشتغال بكار سابق ياا كاار ديگاري بايش اا ياك ساوم اا اا كار افتادگی كلی عبارتست اا كاهش قدرت كار بيمه شده بنحوي كه نتواند  -13 

 درآمد قبلی خود را بدست آورد .

اا كار افتادگی جيئی عبارتست اا كاهش قدرت كار بيمه شده بنحوي كه با اشتغال بكار سابق يا كار ديگر فقط قسامتی اا درآماد خاود را  -14 

 بدست آورد .

 يمه شده بكار بسبب رسيد  بسن باانشستگی مقرر در اين قانو  .باانشستگی عبارتست اا عدم اشتغال ب -15 

مستمري عبارت اا وجهی است كه طبق شرايط مقرر در اين قانو  بمنظور جبرا  قطع تمام يا قسمتی اا درآمد به بيمه شده و در صورت  -16 

 مين معيشت بااماندگا  وي به آنا  پرداخت ميشود .فوت او براي تا

 طوع نقص عضو مبلغی است كه بطور يكجا براي جبرا  نقص عضو يا جبرا  تقليل درآمد بيمه شده به شخص او داده ميشود .غرامت مق -17 

مين هيينه هاي مربوط به كدن و دفن بيمه شده در مواردي كه خانواده او اين امار را كمك كدن و دفن مبلغ مقطوعی است كه بمنظور ت -18 

 گردد .بعهده می گيرند پرداخت می 

 مين اجتماعی موضوع اين قانو  شامل موارد اير ميباشد :ت -3ماده 
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 حوادث و بيماريها. -الف  

 بارداري . -ب  

 غرامت دستميد . -ج  

 اا كارافتادگی . -د  

 باانشستگی . -ه  

 مرگ . -و  

 دار خواهند شد .مشمولين اين قانو  اا كمكهاي اادواج و عائله مندي طبق مقررات مربوط برخور -تبصره 

 مشمولين اين قانو  عبارتند اا: -4ماده 

 افرادي كه بهر عنوا  در مقابل دريافت ميد يا حقوق كار می كنند . -الف  

 صاحبا  حرف و مشاغل آااد . -ب  

 دريافت كنندگا  مستمريهاي باانشستگی ، اا كارافتادگی و فوت . -ج  

ت و شركتهاي دولتی و مستخدمين موسسات وابسته به دولت كه طبق قاوانين مرباوط بنحاوي اا مستخدمين واارتخانه ها و موسسا -1تبصره 

ي كه به انحاء اا موارد مذكور در ماده سه اين قانو  بهره مند می باشند در ساير مواردي كه قوانين خاص براي آنها وجود ندارد طبق آئين نامه ا

مور اداري و استخدامی كشور بتصويب هيئت وايرا  خواهد رسيد تابع مقررات اين قانو  خواهند پيشنهاد واارت رفاه اجتماعی و تاييد سااما  ا

 بود .

مشمولين قانو  استخدام نيروهاي مسلح و افيارمندا  مشمول قانو  تعاو  و بيمه باانشستگی افيارمندا  ارتش اا شمول ايان قاانو   -2تبصره 

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

اين قانو  بايد توسط افراد صندی و ساير صاحبا  حرف و مشااغل آااد پرداخات شاود  28تعيين مييا  حق بيمه كه با توجه به ماده  -3تبصره 

ساين مای اي خواهد بود كه به پيشنهاد واارت رفاه اجتماعی بتصويب كميسيونهاي رفاه اجتماعی و امور اقتصاادي و دارائای مجلطبق آئين نامه

 رسد .

مشمولين قانو  حمايت كارمندا  در برابر اثرات ناشی اا پيري و اا كارافتادگی و فوت كماكا  تابع مقررات قانو  مذكور خواهند بود .  -4تبصره 

وسط صندوق مين خدمات درمانی حق بيمه درمانی سهم خود و بيمه شده را كسر و تموسسات مشمول قانو  مذكور مكلدند با اعالم سااما  ت

حمايت مربوط بسااما  نامبرده بپردااند . مييا  حق بيمه درمانی موضوع اين ماده تابع ضوابط و مقررات بيمه خادمات درماانی موضاوع قاانو  

پيري بترتيبی است كه در قانو  حمايت كارمندا  در برابر اثرات ناشی اا  "مين خدمات درمانی مستخدمين دولت است و نحوه وصول آ  عيناتا

 و اا كارافتادگی و فوت پيش بينی شده است .

ياا اتباع بيگانه كه در ايرا  طبق قوانين و مقررات مربوط بكار اشتغال دارند جي در موارديكه طبق مقاوله نامه ها و قراردادهاي دو جانبه  -5ماده 

ل قانو  حمايت كارمندا  در برابر اثرات ناشی اا پيري و چند جانبه بين ايرا  و ساير كشورها ترتيب خاص مقرر گرديده است درصورتيكه مشمو

 اا كارافتادگی و فوت نباشند مشمول مقررات اين قانو  خواهند بود .

اجراي هر يك اا موارد مندرج در ماده سه اين قانو  در باره روستائيا  و افراد خانواده آنها به تدريج در منااطق مختلاف مملكات و باه  -6ماده 

 اين قانو  خواهد بود . 117ه امكانات و مقدورات سااما  به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب شورايعالی سااما  با توجه بماده تناسب توسع

افراد شاغل در فعاليتهائی كه تا تاريخ تصويب اين قانو  مشمول بيمه هاي اجتماعی نشده اند بترتيب اير به پيشانهاد هيئات ماديره و  -7ماده 

 ه اجتماعی مشمول مقررات اين قانو  قرار خواهند گرفت .تصويب واير رفا

اين قانو  به تدريج و با توجه به امكانات سااما  اجراء خواهد شد و در اينصاورت ميايا   3موارد مذكور در بندهاي ) ج ، د ،ه ، و ( ماده  -الف  

حقوق و يا ميد خواهد باود  %21معادل  1355يد و اا اول سال حقوق يا م %19،  1354اين قانو  تا خاتمه سال  28حق بيمه با توجه به ماده 

 می پردااند . %2و دولت  %5و بيمه شده  %14كارفرما  1355و اا سال  %2و دولت  %4و بيمه شده  %13كارفرما  1354كه در سال 

كه سااما  وساايل و امكاناات درماانی  ام را اين قانو  به تدريج و در صورتی اجراء خواهد شد  3موارد مذكور در بندهاي الف و ب ماده  -ب  

دياه حاق بيماه اا براي بيمه شدگا  فراهم نموده باشد . اليام كارفرمايا  يا افراديكه بموجب اين ماده مشمول مقررات اين قانو  می شوند به تا

 اعالم می شود . "تاريخی است كه بيمه آنها اا طريق انتشار آگهی در روانامه و يا كتبا



 3 

بيمه افراد و شاغلين فعاليتهائی كه تا تاريخ تصويب اين قانو  بنحوي اا انحاء مشمول مقررات قانو  بيمه هاي اجتماعی يا قاانو  بيماه  -8ه ماد

 هاي اجتماعی روستائيا  قرار گرفته اند با توجه به مقررات اين قانو  ادامه خواهد يافت .

ی اا بيمه هاي مقرر در اين قانو  براي كسانيكه به علتی غيار اا علال منادرج در ايان قاانو  اا شرايط مربوط به ادامه تمام و يا قسمت -تبصره 

رديف بيمه شدگا  خارج شوند بموجب آئين نامه مربوط تعيين خواهد گرديد و بهر حال پرداخت كليه حق بيمه در اين قبيل ماوارد باه عهاده 

 بيمه شده خواهد بود .

 مين خدمات درمانی می باشد .ا موارد مذكور در بندهاي )الف و ب ( ماده سه اين قانو  بعهده سااما  تانجام تعهدات ناشی ا -9ماده 

مين اجتماعی ادغاام مای اا تاريخ اجراي اين قانو  سااما  بيمه هاي اجتماعی و سااما  بيمه هاي اجتماعی روستائيا  در سااما  ت -11ماده

مطالبات و بودجه و دارائی و كاركنا  آنها با حدظ حقوق و سوابق و مياياي استخدامی خود كه تا تااريخ  شوند و كليه وظايف و تعهدات و ديو  و

 اين قانو  معتبر خواهد بود بسااما  منتقل می گردند . 13تصويب و اجراي آئين نامه موضوع ماده 

مين شده است با حدظ مالكيت ساااما  سااما  مذكور ت تاسيسات و تجهييات درمانی سااما  بيمه هاي اجتماعی كه اا محل ذخاير -11ماده

 مين خدمات درمانی قرار می گيرد .در اختيار سااما  تا

ماين خادمات درماانی كاركنا  واحدهاي درمانی مذكور در اين ماده با حدظ حقوق و سوابق و مياياي استخدامی خاود باه ساااما  ت -تبصره 

 تشكيالت -اركا   -فصل دوم <-اجتماعی تامين متن قانو  منتقل خواهند شد .

 

سااما  كه اير نظر واير رفاه اجتماعی اداره می شود داراي شخصايت حقاوقی و اساتقالل ماالی و اداري مای باشاد و اماور ماالی آ   -12ماده

 طبق مقررات اين قانو  اداره خواهد شد . "منحصرا

ه واارتخانه هاي رفاه اجتماعی و امور اقتصادي و دارائی تهيه ميشود و آئين نامه هااي آئين نامه هاي مالی و معامالتی سااما  كه وسيل -13ماده

استخدامی كه به تائيد سااما  امور اداري و استخدامی كشور می رسد پس اا تاييد هيئت وايرا  بتصاويب كميسايو  هااي مرباوط مجلساين 

خ تصويب اين قانو  آئين نامه هاي مذكور را تهيه و تقديم مجلسين نمايد و خواهد رسيد . واارت رفاه اجتماعی مكلف است ظرف يكسال اا تاري

 تا تصويب مجلسين آئين نامه هاي فعلی قابل اجراء است . امور مالی و اداري و استخدامی سااما  تامين خدمات درمانی تاابع آئاين ناماه هااي

مين خدمات درمانی تابع آئاين نامه استخدامی سااما  ، كاركنا  سااما  تا مالی و اداري و استخدامی فعلی سااما  خواهد بود و تا تصويب آئين

مين خدمات درماانی نامه هاي مالی و اداري و استخدامی فعلی سااما  خواهد بود و تا تصويب آئين نامه استخدامی سااما  ، كاركنا  سااما  تا

 د بود .تابع آئين نامه استخدامی فعلی سااما  بيمه هاي اجتماعی خواهن

 سااما  براي انجام وظايف خود داراي تشكيالت مركيي و شعب و نمايندگيهائی خواهد بود . -14ماده

 اركا  سااما  عبارتند اا: -15ماده

 شورايعالی . 

 هيئت مديره . 

 حسابرس ) باارس (. 

 اعضاء شورايعالی عبارتند اا: -16ماده

 ده خواهد داشت .واير رفاه اجتماعی كه رياست شورايعالی را بعه 

 واير امور اقتصادي و دارائی يا معاو  او . 

 واير بهداري يا معاو  او . 

 واير تعاو  و امور روستاها يا معاو  او . 

 واير كار و امور اجتماعی يا معاو  او . 

 واير مشاور و رئيس سااما  برنامه و بودجه يا معاو  او . 

 رئيس كل بانك مركيي يا معاو  او . 

 ئيس كل بيمه مركيي يا معاو  او .ر 

 دبير كل سااما  امور اداري و استخدامی كشور يا معاو  او . 

 مدير عامل جمعيت شير و خورشيد سرد ايرا  يا قائم مقام او . 
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 دو ندر نماينده كارفرمايا  به معرفی اطاق باارگانی و صنايع و معاد  ايرا  . 

 الی نظارت بر اطاق هاي اصناف كشور.دو ندر نماينده اصناف بمعرفی هيئت ع 

 سه ندر نماينده كارگرا  بيمه شده بمعرفی ساامانهاي كارگري و دو ندر اا ساير گروهها بانتخاب واير رفاه اجتماعی . 

در مادت نمايندگا  كارفرمايا  ، اصناف و بيمه شدگا  براي مدت سه سال به عضاويت شاورايعالی انتخااب مای شاوند . تغييار آنهاا  -17ماده

 عضويت شواريعالی سااما  و تجديد انتخاب آنها بالمانع است .

 آئين نامه داخلی شورايعالی سااما  پس اا تصويب شورا بموقع اجراء گذارده خواهد شد . -18ماده

 وظايف و اختيارات شورايعالی سااما  بشرح اير است : -19ماده

 نو  به آ  محول شده است .تصويب آئين نامه هاي اجرائی كه طبق اين قا -الف  

 مين اجتماعی به پيشنهاد هيئت مديره .اتخاذ تصميم در باره خط مشی و سياست كلی تا -ب  

 رسيدگی به بودجه و گيارش مالی و تراانامه سااما  و تصويب آ  . -ج  

ق اليحمه حساابرس ) بااارس ( و تعياين حاق تعيين حقوق و مياياي اعضاء هيئت مديره پس اا تاييد شوراي حقوق و دستميد و تعيين ح -د  

 حضور اعضاي انتخابی شورايعالی .

 تصويب خريد يا فروش اموال غير منقول . -ه  

اتخاذ تصميم در مورد بخشيد  بدهی كارفرمايانی كه بدهی آنها اا بيست هيار ريال كمتر بوده و به تشخيص هيئت ماديره قاادر بپرداخات  -و  

ايانی كه بعللی قادر بپرداخت حق بيمه معوقه نباشند و يا پرداخت بدهی بطور يكجا خارج اا حدود قدرت مالی كارفرماا و آ  نمی باشند . كارفرم

رر در موجب تعطيل و يا وقده كار كارگاه باشد شورايعالی می تواند به پيشنهاد هيئت مديره كارفرما را اا پرداخت تمام يا قسمتی اا خسارات مقا

 ارد همچنين ترتيبی براي تقسيط بدهی با رعايت مهلت كافی بدهد .اين قانو  معاف د

 اتخاذ تصميم در ساير موارديكه رئيس شوراي عالی طرح آنها را در شورايعالی  ام تشخيص دهد . -ا  

اا پيري و اا كار افتادگی و قانو  حمايت كارمندا  در برابر اثرات ناشی  3مين اجتماعی موضوع ماده وظايف و اختيارات شورايعالی ت -1تبصره 

 مين اجتماعی موضوع اين قانو  محول و شوراي مذكور منحل ميشود .به شورايعالی ت "فوت عينا

جلسه متوالی بدو  عذر موجه غيبت نمايد جانشاين او باراي بقياه  3هرگاه هر يك اا اعضاء شورايعالی استعدا يا فوت كند يا بيش اا  -2تبصره 

 ذكور فوق انتخاب خواهد شد . تشخيص عذر موجه با رئيس شورايعالی است .مدت مقرر به نحو م

 هيئت مديره مركب اا پنج ندر عضو بشرح اير ميباشد : -21ماده

مين اجتماعی واارت رفاه اجتماعی كه رئيس هيئت مديره و مدير عامل سااما  است . دو ندر عضو هيئت مديره به پيشنهاد واير رفااه معاو  تا 

 عی و تصويب هيئت وايرا  . يكندر نماينده كارگرا  و يكندر نماينده كارفرمايا  به پيشنهاد واير رفاه اجتماعی و تصويب هيئت وايرا  .اجتما

مدت عضويت اعضاء هيئت مديره سه سال ميباشد و تجديد انتخاب آنها بالمانع است و درصورتيكه تغيير آنها قبل اا انقضاء موعد مقارر  -تبصره 

م شناخته شود و نيي در صورت فوت يا استعداء هر يك اا آنها شخص ديگري بترتيب مذكور براي بقيه مدت انتخاب خواهد شد . اعضاء هيئت  ا

 مديره پس اا اتمام مدت ماموريت خود تا تعيين هيئت مديره جديد كماكا  بكار خود ادامه خواهند داد .

 اير است : وظايف و اختيارات هيئت مديره بشرح -21ماده

 مين اجتماعی به شورايعالی .پيشنهاد سياست كلی و خط مشی و برنامه هاي اجرائی ت -1 

 تصويب دستورالعملهاي اداري و داخلی سااما  به پيشنهاد رئيس هيئت مديره و مدير عامل در حدود مقررات مربوط . -2 

 مراجع ذيصالحيت .تاييد آئين نامه هاي اجرائی اين قانو  براي پيشنهاد آ  ب -3 

 تصويب برنامه و بودجه و گيارش مالی و تراانامه سااما  جهت طرح در شورايعالی . -4 

 تصويب تشكيالت سااما  در حدود بودجه مصوب شورايعالی . -5 

 ميليو  ريال باشد . 5تصويب كليه معامالتی كه مبلغ آ  بيش اا  -6 

 معتبر خواهد بود . تصميمات هيئت مديره با اكثريت آراء -22ماده

حسابرس ) باارس ( براي هر سال مالی به پيشنهاد واير امور اقتصادي و دارائی و تصويب شاورايعالی انتخااب مای شاود . حساابرس )  -23ماده

هاد.انتخاب باارس ( حق ندارد در امور سااما  مداخله كند ولی می تواند نظرات خود را به رئيس هيئت مديره و مادير عامال ساااما  اطاالع د

 مجدد حسابرس ) باارس ( بالمانع است .
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وظايف و اختيارات حسابرس ) باارس ( همانست كه در قانو  تجارت براي باارس شركت تعيين گرديده است و حساابرس ) بااارس (  -24ماده

ا كه بمنظور انجام وظيده  ام بداناد اخاذ می تواند با اطالع رئيس هيئت مديره و مدير عامل بدفاتر سااما  رسيدگی و هرگونه توضيح و اطالع ر

 كند .

تراانامه سا نه و گيارش مالی و صورت دارائی و بدهی سااما  بايد حداقل سی روا قبل اا طرح در شوراي عالی به حسابرس ) بااارس  -25ماده

) باارس ( مكلف اسات نساخه اي اا گايارش ( داده شود و پس اا رسيدگی با گيارش حسابرس ) باارس ( به شورايعالی تقديم گردد . حسابرس 

 خود را ده روا قبل اا تشكيل شورايعالی به هيئت مديره تسليم كند .

 وظايف و اختيارات رئيس هيئت مديره و مدير عامل بشرح اير است : -26ماده

 اجراي برنامه ها و مصوبات شوراي عالی و هيئت مديره . -1 

گيارش مالی و تراانامه و پيشنهاد آ  به هيئت مديره و تقديم بودجه حداكثر سه ماه قبل اا اتماام ساال باه تهيه و تنظيم بودجه و برنامه و  -2 

 شورايعالی .

 پيشنهاد تشكيالت سااما  با رعايت برنامه و بودجه مصوب به هيئت مديره . -3 

 تصويب و انجام معامالت تا پنج ميليو  ريال . -4 

ير عامل كه مسئول اداره امور سااما  و مامور اجراي اين قانو  و مصوبات شورايعالی و هيئت مديره می باشاد رئيس هيئت مديره و مد -27ماده

. بر كليه تشكيالت سااما  رياست داشته و براي اداره امور سااما  در حدود اين قانو  و آئين نامه هااي آ  داراي اختياارات كامال مای باشاد 

 "مقابل اشخاص حقيقی يا حقوقی و كليه مراجع قانونی نماينده سااما  بوده و می تواند اين حاق را شخصاا رئيس هيئت مديره و مدير عامل در

 يا بوسيله وكال و نمايندگانی كه تعيين می كند اعمال نمايد .

ه و يا هر ياك اا كاركناا  رئيس هيئت مديره و مدير عامل می تواند قسمتی اا اختيارات و وظايف خود را بهر يك اا اعضاء هيئت مدير -تبصره 

سااما  به مسئوليت خود تدويض نمايد . در صورتيكه رئيس هيئت مديره و مدير عامل بعللی اا قبيل بيماري يا مرخصی و مسافرت براي مادتی 

رفااه اجتمااعی كلياه نتواند وظايف خود را انجام دهد يكندر اا اعضاء هيئت مديره به پيشنهاد رئيس هيئت مديره و مدير عامل و تصاويب وايار 

ر وظايف او را عهده دار خواهد بود . در اينصورت يكندر اا كاركنا  سااما  به انتخاب واير رفاه اجتماعی در غيااب رئايس هيئات ماديره و مادي

حق بيماه و  ماخذ احتساب -فصل سوم منابع درآمد <-اجتماعی تامين متن قانو  عامل با حق راي در جلسات هيئت مديره شركت خواهد كرد.

 نحوه وصول آ 

 

 منابع درآمد سااما  بشرح اير می باشد: -28ماده

بمييا  بيست و هشت درصد ميد يا حقوق است كه هدت درصد آ  بعهده بيمه شده و هجاده  1354حق بيمه اا اول مهر ماه تا پايا  سال  -1 

 مين خواهد شد .درصد بعهده كارفرما و سه درصد بوسيله دولت ت

 آمد حاصل اا وجوه و ذخاير و اموال سااما  .در -2 

 وجوه حاصل اا خسارات و جريمه هاي نقدي مقرر در اين قانو  . -3 

 كمكها و هدايا. -4 

حق بيمه سهم كارفرما بيست درصد ميد يا حقوق بيمه شده خواهد بود و با احتسااب ساهم بيماه شاده و كماك  1355اا اول سال  -1تبصره 

 ی درصد ميد حقوق افيايش می يابد .دولت حق بيمه به س

 دولت مكلف است حق بيمه سهم خود را بطور يكجا در بودجه سا نه كل كشور منظور و بسااما  پرداخت كند . -2تبصره 

 ش دهد .سااما  بايد حداقل هر سه سال يكبار امور مالی خود را با اصول محاسبات احتمالی تطبيق و مراتب را به شورايعالی گيار -3تبصره 

ماين هييناه هااي ناشای اا ماوارد ماذكور در اين قانو  حسب مورد باراي ت 28نه درصد اا ماخذ محاسبه حق بيمه مذكور در ماده  -29ماده

 اين قانو  تخصيص می يابد و بقيه به ساير تعهدات اختصاص خواهد يافت . 3بندهاي الف و ب ماده 

 ا  كه اا طرف كارفرما پرداخت نميشود بعهده سااما  می باشدغرامت دستميد ايام بيماري بيمه شدگ -تبصره 

اين قانو  حق بيمه مقارر را كسار و باضاافه ساهم خاود بساااما   2ماده  5كارفرمايا  موظدند اا كليه وجوه و مياياي مذكور در بند  -31ماده

 پرداخت نمايند .
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و نظاير آنها طبق آئاين ناماه اي كاه باه پيشانهاد هيئات ماديره بتصاويب  اراش مياياي غير نقدي مستمر مانند مواد غذائی ، پوشاك -تبصره 

 شورايعالی خواهد رسيد بطور مقطوع تعيين و حق بيمه اا آ  دريافت می گردد .

قه ياا مين می شود درآمد تقريبی هر طبدر مورد بيمه شدگانی كه تمام يا قسمتی اا ميد و درآمد آنها بوسيله مشتريا  يا مراجعين ت -31ماده

 به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب شورايعالی تعيين و ماخذ دريافت حق بيمه قرار خواهد گرفت . "حرفه مقطوعا

در مورد بيمه شدگانی كه كارميد دريافت می دارند حق بيمه بماخذ كل درآمد ماهانه آنها احتساب و دريافت می گردد اين حاق بيماه  -32ماده

 اي كه به حداقل ميد كارگر عادي تعلق می گيرد كمتر باشد .مهدر هيچ مورد نبايد اا حق بي

حق بيمه كارآمواا  بايد به نسبت ميد يا حقوق آنها پرداخت شود و در هر حال مييا  حق بيمه در اين مورد نباياد اا مييانای كاه باه  -33ماده

وا كمتر اا حداقل دستميد باشد پرداخات ماباه التدااوت حاق حداقل ميد يا حقوق تعلق ميگيرد كمتر باشد . در صورتی كه ميد يا حقوق كارآم

 بيمه سهم كارآموا بعهده كارفرما خواهد بود .

در صورتيكه بيمه شده براي دو يا چند كارفرما كار كند هر يك اا كارفرمايا  مكلدند به نسبت ميد يا حقوقی كه می پردااند حق بيمه  -34ماده

 و كسر و به انضمام سهم خود بسااما  پرداخت نمايند .سهم بيمه شده را اا ميد يا حقوق ا

سااما  می تواند در موارد ليوم با تصويب شورايعالی سااما  ميد يا حقوق بيمه شدگا  بعضی اا فعاليت ها را طبقه بندي نمايد و حق  -35ماده

 نمايد .بيمه را بماخذ درآمد مقطوع وصول و كمكهاي نقدي را بر هما  اساس محاسبه و پرداخت 

كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه شده بسااما  می باشد و مكلف است در موقع پرداخت ميد يا حقوق و ميايا ساهم  -36ماده

ناد كبيمه شده را كسر نموده و سهم خود را بر آ  افيوده بسااما  تاديه نمايد . در صورتيكه كارفرما اا كسر حق بيمه سهم بيمه شده خودداري 

مسئول پرداخت آ  خواهد بود تاخير كارفرما در پرداخت حق بيمه يا عدم پرداخت آ  رافع مسئوليت و تعهدات سااما  در مقابل بيمه  "شخصا

 شده نخواهد بود .

ساهم خاود را  مين می شود مكلدند حاق بيماهاين قانو  ت 31بيمه شدگانی كه تمام يا قسمتی اا درآمد آنها بترتيب مذكور در ماده  -تبصره 

 براي پرداخت بسااما  بكارفرما تاديه نمايند ولی در هر حال كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه خواهد بود .

صلح  -رهنی  -شرطی  -هنگام نقل و انتقال عين يا منافع موسسات و كارگاههاي مشمول اين قانو  اعم اا اينكه انتقال بصورت قطعی  -37ماده

اعم اا اينكه انتقال بطور رسمی يا غير رسمی انجام بگيرد انتقال گيرنده مكلف است گواهی سااما  را مبنای بار نداشاتن حقوق يا اجاره باشد و 

ه بدهی معوق بابت حق بيمه و متدرعات آ  اا انتقال دهنده مطالبه نمايد . دفاتر اسناد رسمی مكلدند در موقع تنظيم ساند اا ساااما  راجاع با

روا اا تاريخ ورود برگ استعالم بدفتر سااما  پاسخی به دفتار خاناه ندهاد،  15عالم نمايند در صورتی كه سااما  ظرف بدهی واگذار كننده است

اخات دفتر خانه معامله را بدو  مداصا حساب ثبت خواهد كرد . در صورتيكه بنا باعالم سااما  واگذار كننده بدهی داشته باشد می تواناد باا پرد

دهد بدو  اينكه پرداخت بدهی حق واگذار كننده را نسبت به اعتراض به تشخيص سااما  و رسيدگی بميايا  حاق بيماه بدهی معامله را انجام 

ساقط كند . در صورت انجام معامله بدو  ارائه گواهی مذكور انتقال دهنده و انتقال گيرناده باراي پرداخات مطالباات ساااما  داراي مسائوليت 

ها و موسسات و شركتهاي دولتی همچنين شهرداريها و اطاق هاي اصناف و ساير مراجع ذيربط مكلدند در موقع تضامنی خواهند بود . واارتخانه 

تقاضاي تجديد پروانه كسب يا هر نوع فعاليت ديگر مداصا حساب پرداخت حق بيمه را اا متقاضی مطالبه نمايناد . در هار حاال تجدياد پرواناه 

 حق بيمه می باشد . كسب موكول به ارائه مداصا حساب پرداخت

 سااما  مكلف است حداكثر پس اا يكماه اا تاريخ ثبت تقاضا مداصا حساب صادر و به تقاضا كننده تسليم نمايد .  -تبصره 

در موارديكه انجام كار بطور مقاطعه به اشخاص حقيقی يا حقوقی واگذار ميشود كارفرما بايد در قراردادي كه منعقد می كناد مقاطعاه  -38ماده

مااده كار را متعهد نمايد كه كاركنا  خود و همچنين كاركنا  مقاطعه كارا  فرعی را نيد سااما  بيمه نمايد و كل حق بيمه را بترتيب مقرر در 

.  اين قانو  بپردااد . پرداخت پنج درصد بهاي كل كار مقاطعه كار اا طرف كارفرما موكول به ارائه مداصا حساب اا طرف سااما  خواهد باود 28

در مورد مقاطعه كارانی كه صورت ميد و حق بيمه كاركنا  خود را در موعد مقرر بسااما  تسليم و پرداخت می كنند معادل حق بيمه پرداختی 

د بنا بدرخواست سااما  اا مبلغ مذكور آااد خواهد شد . هر گاه كارفرما آخرين قسط مقاطعه كار را بدو  مطالبه مداصا حسااب ساااما  بپارداا

سئول پرداخت حق بيمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را كه اا اين بابت بسااما  پرداخته است اا مقاطعه كار مطالباه م

و وصول نمايد كليه واارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتی همچنين شهرداريها و اتاق اصناف و موسسات غير دولتای و موسساات خيرياه و 

 عه مشمول مقررات اين ماده می باشند .عام المند
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كارفرما مكلف است حق بيمه مربوط بهر ماه را حداكثر تا آخرين روا ماه بعد بسااما  بپردااد . همچنين صورت مايد ياا حقاوق بيماه  -39ماده

يد بسااما  تسليم نمايد . ساااما  شدگا  را بترتيبی كه در آئين نامه طرا تنظيم و ارسال صورت ميد كه بتصويب شورايعالی سااما  خواهد رس

حداكثر ظرف ششماه اا تاريخ دريافت صورت ميد اسناد و مدارك كارفرما را مورد رسيدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقاص ياا اخاتالف ياا 

مادارك امتنااع كناد ساااما  ماباه  اين قانو  اقدام و مابه التداوت را وصول می نمايد . هرگاه كارفرما اا ارائه اساناد و 111مغايرت بشرح ماده 

 تعيين و مطالبه و وصول خواهد كرد . "التداوت حق بيمه را راسا

تعياين و اا  "اين قانو  خودداري كند سااما  می تواند حق بيمه را راسا 39در صورتيكه كارفرما اا ارسال صورت ميد مذكور در ماده  -41ماده

 كارفرما مطالبه و وصول نمايد .

ر موارديكه نوع كار ايجاب كند سااما  می تواند به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب شورايعالی سااما  نسبت ميد را به كل كار انجاام د -41ماده

 يافته تعيين و حق بيمه متعلق را بهما  نسبت مطالبه و وصول نمايد .

ف سااما  معترض باشد می تواناد ظارف سای روا اا تااريخ در صورتيكه كارفرما بمييا  حق بيمه و خسارات تاخير تعيين شده اا طر -42ماده

بسااما  تسليم نمايد . سااما  مكلف است اعتراض كارفرما را حداكثر تا يكماه پس اا دريافات آ  در هيئات بادوي  "ابالغ اعتراض خود را كتبا

عی و مييا  حق بيماه و خساارات تعياين تشخيص مطالبات مطرح نمايد در صورت عدم اعتراض كارفرما ظرف مدت مقرر تشخيص سااما  قط

 اين قانو  وصول خواهد شد . 51شده طبق ماده 

 هيئتهاي بدوي تشخيص مطالبات سااما  اا افراد اير تشكيل می گردند : -43ماده

 نماينده واارت رفاه اجتماعی كه رياست هيئت را بعهده خواهد داشت . -1 

اتاق باارگانی و صنايع و معاد  ايرا  در مورد باارگانا  و صاحبا  صانايع ياا يكندار نمايناده صانف يكندر بعنوا  نماينده كارفرما بانتخاب  -2 

 مربوط بمعرفی اتاق اصناف در مورد افراد صندی و صاحبا  حرف و مشاغل آااد .

 مين اجتماعی .يكندر بانتخاب شوراي عالی تا -3 

مين اجتماعی بانتخاب واير رفاه اجتماعی . آراء هيئتهاي بدوي در صورتيكه مبلاغ ماورد انماينده كارگرا  در مورد كارگرا  مشمول قانو  ت -4 

ام مطالبه سااما  اعم اا اصل حق بيمه و خسارات دويست هيار ريال يا كمتر باشد و يا اينكه در موعد مقرر مورد اعتراض واقع نشود قطعای و  

روا اا تاريخ ابالغ واقعی يا قاانونی  21بيش اا دويست هيار ريال باشد كارفرما و سااما  ظرف  ا جرا خواهد بود . در صورتيكه مبلغ مورد مطالبه

 راي هيئت بدوي حق تقاضاي تجديد نظر خواهند داشت .

 هيئتهاي تجديد نظر تشخيص مطالبات در تهرا  با شركت افراد اير تشكيل می شود : -44ماده

 ست هيئت را بعهده خواهد داشت .نماينده واارت رفاه اجتماعی كه ريا - 1 

 يكندر اا قضات دادگستري بانتخاب واارت دادگستري . - 2 

 مين اجتماعی .يكندر بانتخاب شورايعالی ت - 3 

 نماينده سااما  بانتخاب رئيس هيئت مديره و مدير عامل سااما  . - 4 

و معاد  ايرا  در مورد باارگانا  و صااحبا  صانايع ياا يكندار نمايناده اتااق  يكندر بعنوا  نماينده كارفرما بانتخاب اتاق باارگانی و صنايع - 5 

 اصناف در مورد افراد صندی و صاحبا  حرف و مشاغل آااد . آراء هيئت تجديد نظر قطعی و  ام ا جراء است .

 رما براي اداي توضيحات بالمانع است . هيئت هاي بدوي و تجديد نظر تاريخ رسيدگی را بكارفرما ابالغ خواهند كرد و حضور كارف -تبصره 

اي نحوه تسليم اعتراض و درخواست تجديد نظر و تشكيل جلسات هيئتها و ترتيب رسيدگی و صدور راي و اباالغ بموجاب آئاين ناماه -45ماده

 خواهد بود كه به پيشنهاد هيئت مديره سااما  به تصويب شورايعالی سااما  خواهد رسيد .

تواند به درخواست كارفرما بدهی او را حداكثر تا سی و شش قسط ماهاناه تقسايط نامياد و در ايان صاورت كارفرماا باياد سااما  می  -46ماده

عاد معادل دوااده درصد در سال نسبت به مانده بدهی خود بهره به سااما  بپردااد . در صورتی كه كارفرما هر يك اا اقساط مقارر را در راس مو

 اين قانو  وصول خواهد شد . 51بديل به حال شده و طبق ماده پرداخت نكند بقيه اقساط ت

در مواردي كه بعلت بحرا  مالی كه موجب وقده كار كارگاه باشد پرداخت حق بيمه در موعد مقرر مقدور نگردد كارفرماا مای تواناد در  -تبصره 

ايد . در اينصورت هيئت هاي بدوي و تجديد نظر تشاخيص موعد تعيين شده در اين ماده تخديف در مييا  خسارت و جريمه ديركرد را تقاضا نم

درصاد مبلاغ  12مطالبات به تقاضاي كارفرما رسيدگی و راي مقتضی صادر خواهند نمود . مييا  خسارت و جريمه دير كرد در هر حال نبايد اا 

 حق بيمه عقب افتاده براي هر سال كمتر باشد .
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ق و مياياي بيمه شدگا  همچنين دفاتر و مادارك  ام را در موقاع مراجعاه بااارس ساااما  در كارفرمايا  مكلدند صورت ميد و حقو -47ماده

ام باه اختيار او بگذارند . باارسا  سااما  می توانند اا تمام يا قسمتی اا دفاتر و مدارك مذكور رونوشت يا عكس تهيه و براي كسب اطالعاات  

مراجع ذيربط مراجعه نمايند . باارسا  سااما  حاق دارناد كارگاههااي مشامول قاانو  را ماورد  هر يك اا روسا و كارمندا  و كارگرا  كارگاه و

قانو  كار خواهند بود . نتيجه باارسی حداكثر ظرف يكماه  53و  52باارسی قرار دهند و داراي هما  اختيارات و مسئوليت هاي مذكور در مواد 

 اا طرف سااما  بكارفرما اعالم خواهد شد .

اين قانو  گروه جديدي را مشمول بيمه اعالم نمايد مليم بانجام تعهدات قاانونی طباق مقاررات  7اا تاريخی كه سااما  با توجه بماده  -48ماده

نسبت به بيمه شدگا  خواهد بود و كارفرمايا  موظدند حق بيمه را اا هما  تاريخی كه گروه ميبور مشمول بيمه اعالم شده اسات باه ساااما  

 .بپردااند 

در صورت عدم ارسال صورت ميد در موعد مقرر اا طرف كارفرما سااما  ميتواند ميد يا حقوق بيمه شدگا  را بار اسااس ماخاذي كاه  -تبصره 

اين قانو  مبناي تعيين حق بيمه قرار گرفته است احتساب و ماخذ پرداخت مياياي نقدي قرار دهد . در مواردي كه تعيين ميد يا  41طبق ماده 

 يمه شده بطريق مذكور ميسر نباشد سااما  می تواند مياياي نقدي را بماخذ حداقل ميد يا حقوق بطور علی الحساب پرداخت نمايد .حقوق ب

 مطالبات سااما  ناشی اا اجراي اين قانو  در عداد مطالبات ممتاا ميباشد . -49ماده

ي نقدي كه ناشی اا اجراي اين قانو  يا قوانين سابق بيمه هاي اجتماعی مطالبات سااما  بابت حق بيمه و خسارات تاخير و جريمه ها -51ماده

ايان  111و  98خساارات ماذكور در ماواد  91و  66و قانو  بيمه هاي اجتماعی روستائيا  باشد ، همچنين هيينه هاي انجام شده طبق ماواد 

ط به اجراي مداد اسناد رسمی بوسيله مامورين اجراي سااما  قابل قانو  در حكم مطالبات مستند به اسناد  ام ا جرا بوده و طبق مقررات مربو

ه وصول می باشد . آئين نامه اجرائی اين ماده حداكثر ظرف ششماه اا تاريخ تصويب اين قانو  اا طرف سااما  تهيه و پس اا تصويب واارت رفاا

نامه ميبور مقررات اين ماده توسط مامورين اجراي احكام محااكم اجتماعی و واارت دادگستري بموقع اجراء گذارده خواهد شد . تا تصويب آئين 

 مقررات مالی -فصل چهارم <-اجتماعی تامين متن قانو  قانو  بيمه هاي اجتماعی اجراء خواهد شد . 35دادگستري براساس آئين نامه ماده 

 

سال بعد تنظيم و به شوراي عالی ساااما  پيشانهاد نماياد  هيئت مديره مكلف است تا اول دي ماه هر سال بودجه كل سااما  را براي -51ماده

 شورايعالی سااما  مكلف است حداكثر تا پانيدهم اسدند ماه بودجه سال بعد را تصويب و به هيئت مديره ابالغ نمايد .

باياد در  29ه ترتيب مقرر در ماده اين قانو  ب 3مين خدمات درمانی اا بابت هيينه هاي ناشی اا بندهاي الف و ب ماده سهم سااما  ت -تبصره 

 بودجه سااما  مشخص گردد .

مانده درآمد پس اا وضع مخارج و كليه درآمدهاي حاصل اا خسارات و ايا  ديركارد و بهاره ساپرده هاا و ساود اوراق بهاادار و ساود  -52ماده

 به حساب ذخائر منظور خواهد شد . "ااما  كالسرمايه گذاري ها و درآمد حاصل اا فروش و يا واگذاري و يا بهره برداري اا اموال س

شورايعالی سااما  هر سال به پيشنهاد هيئت مديره اا محل ذخائر مبلغای جهات خرياد اماوال غيار منقاول و ايجااد سااختمانها ياا  -1تبصره 

 مين نشده باشد تخصيص خواهد داد .تاسيسات و تجهييات جديد كه اعتبار آ  در بودجه سااما  ت

مين خدمات درمانی و تاييد هيئت مديره سااما  و تصاويب شاورايعالی اا محال ذخاائر ايجاد تاسيسات درمانی به پيشنهاد سااما  تا -2تبصره 

 صورت خواهد گرفت و با حدظ مالكيت سااما  در اختيار سااما  تامين خدمات درمانی گذارده خواهد شد .

ركي خواهد شد بانك مذكور ذخائر ميبور را تحت نظر هيئتی باا تصاويب شاورايعالی ساااما  ذخائر سااما  نيد بانك رفاه كارگرا  متم -53ماده

 حوادث و بيماريها و بارداري -فصل پنجم <-اجتماعی تامين بكار خواهد انداختمتن قانو 

 

ورت مصدوم شد  بر اثر حوادث ياا اباتالء بيمه شدگا  و افراد خانواده آنها اا امانی كه مشمول مقررات اين قانو  قرار می گيرند در ص -54ماده

مين اجتماعی خدمات درمانی است شامل كلياه به بيماري می توانند اا خدمات پيشكی استداده نمايند . خدمات پيشكی كه به عهده سااما  ت

 بيمارستانی تحويل داروهاي  ام و انجام آامايشات تشخيص طبی می باشد . -اقدامات درمانی سرپائی 

 خدمات درمانی موضوع اين قانو  بدو صورت انجام می گيرد: -55ماده

 بيمارستانها و ساير امكانات درمانی متعلق به اين سااما  استداده مينمايند . -روش مستقيم براي بيمه شدگانی كه اا پيشك درمانگاه -الف  

ستا  آاادي عمل خواهند داشت و ساااما  تعهادات درماانی درمانگاه بيمار -روش غير مستقيم براي بيمه شدگانی كه در انتخاب پيشك  -ب  

 خود را اا طريق خريد خدمات درمانی انجام می دهد .
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اي كه ظرف ششماه اا تاريخ تصويب اين قانو  تهيه و به تصويب شوراي فنی ساااما  ضوابط استداده اا روش هاي فوق طبق آئين نامه -تبصره 

 ين می گردد .مين خدمات درمانی خواهد رسيد تعيت

بمنظور توا  بخشی ، ترميم و تجديد فعاليت بيمه شدگا  آسيب ديده كه قدرت كار اوليه خاود را اا دسات داده اناد ساااما  تاامين  -56ماده

خدمات درمانی براي اشتغال آنها به كارهاي مناسب ديگر طبق آئين نامه هائی كه اا طرف شاوراي فنای ساااما  ماذكور پيشانهاد و بتصاويب 

 اي معلولين اقدام خواهد نمود.شوراي عالی سااما  خواهد رسيد اا طريق موسسات حرفه

در صورتی كه معالجه بيمار مستليم انتقال او اا روستا يا اا شهرستا  به شهرستا  ديگار باشاد ترتياب نقال و انتقاال طباق ضاوابطی  -57ماده

 و به تصويب شوراي فنی سااما  مذكور می رسد .مين خدمات درمانی پيشنهاد خواهد بود كه اا طرف سااما  ت

 اين قانو  استداده می كنند عبارتند اا: 54افراد خانواده بيمه شده كه اا كمكهاي مقرر در ماده  -58ماده

 همسر بيمه شده. -1 

شد يا طباق نظار كميسايو  شوهر بيمه شده در صورتی كه معاش او توسط بيمه شده ا  تامين می شود و سن او اا شصت سال متجاوا با -2 

 اين قانو  اا كار افتاده شناخته شود . 91پيشكی موضوع ماده 

 فراندا  بيمه شده كه داراي يكی اا شرايط اير باشند : -3 

اا طبق گاواهی يكای  "كمتر اا هجده سال تمام داشته باشند و در مورد فراندا  اناث بشرط نداشتن شوهر تا بيست سالگی و يا منحصرا -الف  

 موسسات رسمی آمواشی به تحصيل اشتغال داشته باشند .

 در اثر بيماري يا نقص عضو طبق گواهی سااما  تامين خدمات درمانی قادر بكار نباشند . -ب  

ه پدر و مادر تحت تكدل بيمه شده مشروط بر اينكه سن پدر اا شصت سال و سن مادر اا پنجااه و پانج ساال متجااوا باشاد و ياا اينكاه با -4 

بيمه شدگانی كاه  -59اا كار افتاده باشند و در هر حال اا سااما  مستمري دريافت ننمايند . ماده 91تشخيص كميسيو  پيشكی موضوع ماده 

قادر بكار نيستند باه شارط عادم  "تحت معالجه و يا درمانهاي توا  بخشی قرار می گيرند و بنا به تشخيص سااما  تامين خدمات درمانی موقتا

 بكار و عدم دريافت ميد يا حقوق استحقاق دريافت غرامت دستميد را با رعايت شرايط اير خواهند داشت : اشتغال

 بيمه شده بر اثر حوادث ناشی اا كار و غير ناشی اا كار يا بيماريهاي حرفه اي تحت درما  قرار گرفته باشد . -الف  

يشك احتياج به استراحت مطلق يا بستري شد  داشته باشد و در تااريخ اعاالم در صورتی كه بيمه شده به سبب بيماري و طبق گواهی پ -ب  

 بيماري مشغول بكار بوده و يا در مرخصی استحقاقی باشد .

مقصود اا حين انجام وظيداه حوادث ناشی اا كار حوادثی است كه در حين انجام وظيده و به سبب آ  براي بيمه شده اتداق می افتد .  -61ماده

تمام اوقاتی است كه بيمه شده در كارگاه يا موسسات وابسته يا ساختمانها و محوطه آ  مشاغول كاار باشاد و ياا بدساتور كارفرماا در خاارج اا 

نی و توا  بخشی و اوقاات رقات محوطه كارگاه عهده دار انجام ماموريتی باشد . اوقات مراجعه به درمانگاه و يا بيمارستا  و يا براي معالجات درما

و برگشت بيمه شده اا منيل به كارگاه جيء اوقات انجام وظيده محسوب می گردد مشروط بر اينكه حادثه در اماا  عاادي رفات و برگشات باه 

حين اقادام باراي نجاات كارگاه اتداق افتاده باشد حوادثی در اما  عادي رفت و برگشت به كارگاه اتداق افتاده باشد حوادثی كه براي بيمه شده 

 ساير بيمه شدگا  و مساعدت به آنا  اتداق می افتد حادثه ناشی اا كار محسوب می شود.

اي بموجب جدولی كه به پيشنهاد هيئت مديره به تصويب شورايعالی سااما  خواهد رسايد تعياين مای گاردد مادت بيماريهاي حرفه -61ماده

به درما  هر يك اا بيماريهاي حرفه اي پس اا تغيير كار بيماه شاده باه شارحی اسات كاه در مين خدمات درمانی نسبت مسئوليت سااما  ت

 جدول ميبور قيد می شود . 

 مدت پرداخت غرامت دستميد ايام بيماري آ  بشرح اير می باشد: -62ماده

مين خدمات درمانی قاادر بكاار سااما  ت غرامت دستميد اا اولين رواي كه بيمه شده بر اثر حادثه يا بيماري حرفه اي و بموجب تشخيص -1 

نباشد پرداخت خواهد شد . در مواردي كه عدم اشتغال بكار و معالجه بسبب بيماري باشد در صاورتی كاه بيماار در بيمارساتا  بساتري نشاود 

 غرامت دستميد اا روا چهارم پرداخت خواهد شد .

سااما  تامين خدمات درمانی قادر بكار نبوده و بموجب مقاررات ايان قاانو  اا پرداخت غرامت دستميد تا امانی كه بيمه شده به تشخيص  -2 

 كار افتاده شناخته نشده باشد ادامه خواهد يافت .

غرامت دستميد بيمه شده اي كه داراي همسر يا فراند يا پدر و يا مادر تحت تكدل باشد به مييا  سه چهارم آخرين ميد يا حقوق روااناه او  -3 

 ردد .پرداخت ميگ
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غرامت دستميد بيمه شده اي كه همسر يا فراند يا پدر و مادر تحت تكدل نداشته باشد معاادل دو ساوم آخارين مايد ياا حقاوق روااناه او  -4 

ميباشد مگر اينكه بيمه شده به هيينه سااما  تامين خدمات درمانی بستري شود كه در اين صورت غرامت دستميد معادل يك دوم آخرين ميد 

 ق رواانه وي خواهد بود .يا حقو

مين خدمات درمانی بيمه شده اي را براي معالجه به شهرستا  ديگري اعيام دارد و درما  او را بطور سارپائی انجاام دهاد هرگاه سااما  ت -5 

شد . در صورتی كه باه عالوه بر غرامت دستميد متعلق معادل صد درصد غرامت دستميد رواانه هم بابت هيينه هر روا اقامت او پرداخت خواهد 

 تشخيص پيشك معالج مادام كه بيمار احتياج به همراه داشته باشد عالوه بر مخارج مسافرت معادل پنجاه درصد حقوق يا دستميد بيمه شده نيي

 به همراه بيمار اا طرف سااما  پرداخت خواهد شد .

شده بمنظور محاسبه غرامت دستميد ايام بيماري عباارت اسات اا جماع  در مورد بيماريها يا حوادث آخرين ميد يا حقوق رواانه بيمه -63ماده

روا قبل اا شروع بيماري تقسيم به رواهااي كاار و در ماورد  91كل دريافتی بيمه شده كه به ماخذ آ  حق بيمه دريافت شده است در آخرين 

ی بيمه شده كه به ماخذ آ  حق بيمه دريافت شده اسات بيمه شدگانی كه كارميد دريافت می كنند آخرين ميد عبارت است اا جمع كل دريافت

مشروط بر اينكه غرامت دستميد اين مبلغ اا غرامت دستميدي كه به حداقل مايد كاارگر  91روا قبل اا شروع بيماري تقسيم بر  91در آخرين 

مدتی اا غرامت دستميد استداده كرده باشد  عادي تعلق می گيرد كمتر نباشد. درصورتيكه بيمه شده دريافت كننده كارميد ظرف سه ماه مذكور

متوسط دستميدي كه مبناي محاسبه غرامت دستميد مذكور قرار گرفته است به منيله دستميد رواانه ايام بيماري تلقای و در محاسابه منظاور 

 خواهد شد .

مه شدگا  بيمار خود را پرداخت نمايند ساااما  در مواردي كه كارفرمايا  طبق قوانين و مقررات ديگري مكلف باشند حقوق يا ميد بي -64ماده

 تامين خدمات درمانی فقط عهده دار معالجه آنها طبق مقررات اين قانو  خواهد بود .

در مواردي كه كارفرمايا  طبق قوانين ديگري مكلف باشند حقوق كارگرا  مسلول خاود را پرداخات نمايناد ساااما  فقاط عهاده دار  -تبصره 

 مقررات اين قانو  خواهد بود .معالجه آنها طبق 

در صورت وقوع حادثه ناشی اا كار كارفرما مكلف است اقدامات  ام اوليه را براي جلوگيري اا تشديد وضع حادثه دياده بعمال آورده و  -65ماده

متحمال هييناه اي شاده باشاد  باطالع سااما  برساند . در صورتی كه كارفرما بابت اقادامات اولياه ماذكور "مراتب را ظرف سه روا اداري كتبا

 سااما  تامين خدمات درمانی هيينه هاي مربوط را خواهد پرداخت .

ناشی اا عدم رعايات مقاررات حداظات فنای و باروا بيمااري ناشای اا عادم مقاررات  "در صورتی كه ثابت شود وقوع حادثه مستقيما -66ماده

مين خدمات درمانی و سااما  هيينه هاي مربوط به معالجه و غراماات و وده سااما  تبهداشتی و احتياط  ام اا طرف كارفرما يا نمايندگا  او ب

 اين قانو  اا كارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود . 51مستمري ها و غيره را پرداخته و طبق ماده 

 بري الذمه شود .مقصر می تواند با پرداخت معادل ده سال مستمري موضوع اين ماده به سااما  اا اين بابت  -1تبصره 

هرگاه بيمه شده مشمول مقررات مربوط به بيمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سااما  و سااما  تامين خدمات درماانی و  -2تبصره 

ا در حدود كمكهاي مقرر در اين قانو  را نسبت به بيمه شده انجام خواهند داد و شركتهاي بيمه موظدند خسارات وارده به ساامانها ر "يا شخصا

 تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردااند .

بيمه شده ا  يا همسر بيمه شده مرد در صورتيكه ظرف يكسال قبل اا اايما  سابقه پرداخت حق بيمه شصت روا را داشته باشد مای  -67ماده

مای باشاد  63د يا حقوق بيمه شده طبق مااده تواند بشرط عدم اشتغال بكار اا كمك بارداري استداده نمايد . كمك بارداري دو سوم آخرين مي

 قبل و بعد اا اايما  بدو  كسر سه روا اول پرداخت خواهد شد . "كه حداكثر براي مدت دوااده هدته جمعا

بيمه شده ا  يا همسر بيمه شده مرد در صورتيكه در طول مدت يكسال قبل اا وضع حمل حق بيمه شصات روا را پرداختاه باشاد اا  -68ماده

مين خادمات درماانی ها و معاينه هاي طبی و معالجات قبل اا اايما  و حين اايما  و بعد اا وضع حمل استداده خواهد كرد . سااما  ت كمك

ف بنا بدرخواست بيمه شده می تواند بجاي كمكهاي مذكور مبلغی وجه نقد به بيمه شده پرداخت نمايد ، مبلغ ميبور در آئين نامه اي كه اا طار

 مين خدمات درمانی تهيه و بتصويب شورايعالی سااما  می رسد تعيين خواهد شد .ره تهيئت مدي

در صورتيكه بيمه شده ا  و يا همسر بيمه شده مرد به بيماريهائی مبتال شود كه شير داد  براي طدال او اياا  آور باشاد ياا پاس اا  -69ماده

 د . .ماهگی تحويل خواهد ش 18اايما  فوت شود شير مورد نياا تا 

 اا كار افتادگی -فصل ششم  <-اجتماعی تامين متن قانو 
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بيمه شدگانی كه طبق نظر پيشك معالج غير قابل عالج تشخيص داده می شوند پس اا انجام خدمات توا  بخشی و اعالم نتيجه تاوا   -71ماده

اا دست داده باشند بترتيب  "يا بعضا "توانائی خود را كالاين قانو   91بخشی يا اشتغال چنانچه طبق نظر كميسيونهاي پيشكی مذكور در ماده 

 اير با آنها رفتار خواهد شد:

 هرگاه درجه كاهش قدرت كار بيمه شده شصت و شش درصد و بيشتر باشد اا كارافتادگی كلی شناخته می شود . -الف  

بعلت حادثه ناشای اا كاار باشاد اا كاار افتااده جيئای چنانچه مييا  كاهش قدرت كار بيمه شده بين سی و سه تا شصت و شش درصد و  -ب  

 شناخته ميشود .

اگر درجه كاهش قدرت كار بيمه شده بين ده تا سی و سه درصد بوده و موجب آ  حادثه ناشی اا كار باشد استحقاق دريافت غرامت نقاص  -ج  

 مقطوع را خواهد داشت .

ا بيماري حرفه اي اا كار افتاده كلی شناخته شود بدو  در نظر گرفتن مدت پرداخات حاق اي كه در اثر حادثه ناشی اا كار يبيمه شده -71ماده

 بيمه استحقاق دريافت مستمري اا كارافتادگی كلی ناشی اا كار را خواهد داشت .

شده ضرب در سانوات  مييا  مستمري ماهانه اا كار افتادگی كلی ناشی اا كار عبارتست اا يك سی و پنجم ميد يا حقوق متوسط بيمه -72ماده

پرداخت حق بيمه مشروط بر اينكه اين مبلغ اا پنجاه درصد ميد يا حقوق متوسط ماهانه او كمتر و اا صد در صاد آ  بيشاتر نباشاد . در ماورد 

د ياا حقاوق بيمه شدگانی كه داراي همسر بوده يا فراند يا پدر يا مادر تحت تكدل داشته باشند و مستمري استحقاقی آنها اا شصت درصاد ماي

تجااوا  %61متوسط آنها كمتر باشد عالوه بر آ  معادل ده درصد مستمري استحقاقی بعنوا  كمك مشروط بر آنكه جمع مساتمري و كماك اا 

 نكند پرداخت خواهد شد .

 

 شوهر يا فراند يا پدر يا مادر با شرايط اير تحت تكدل بيمه شده محسوب ميشوند . -1تبصره 

اين قانو  اا كار افتاده كلی بوده و در هار دو  91ال متجاوا باشد و يا به تشخيص كميسيونهاي پيشكی موضوع ماده سن شوهر اا شصت س -1 

 مين شود .حالت بحكم اين قانو  مستمري دريافت ننمايد و معاش او توسط ا  ت

 اين قانو  باشند . 58ماده  3فراندا  بيمه شده كه حائي شرايط مذكور در بند  -2 

ايان قاانو  اا كاار  91ن پدر اا شصت و سن مادر اا پنجاه و پنجسال بيشتر بوده يا اينكه به تشخيص كميسيونهاي پيشكی موضوع ماده س -3 

 مين و در هر حال بموجب اين قانو  مستمري دريافت ندارند.افتاده باشند و معاش آنها توسط بيمه شده تا

موضوع اين ماده عبارت است اا جمع كل ميد يا حقوق او كاه بماخاذ آ  حاق بيماه دريافات  ميد يا حقوق متوسط ماهانه بيمه شده -2تبصره 

اي كه منجر به اا كارافتاادگی شاده اسات تقسايم باه گرديده ظرف هدتصد و بيست روا قبل اا وقوع حادثه ناشی اا كار يا شروع بيماري حرفه

 رواهاي كار ضرب در سی .

حادثه ناشی اا كار بين سی و سه تا شصت و شش درصد توانائی كار خود را اا دست داده باشد مساتمري اا  اي كه در اثربه بيمه شده -73ماده

كار افتادگی جيئی ناشی اا كار پرداخت خواهد شد . مييا  مساتمري عبارتسات اا حاصال ضارب درصاد اا كارافتاادگی در مبلاغ مساتمري اا 

 نو  تعيين ميگردد .اين قا 72كارافتادگی كلی استحقاقی كه طبق ماده 

اي كه در اثر حادثه ناشی اا كار بين ده تا سی و سه درصد توانائی كار خود را اا دست داده باشد اساتحقاق دريافات غرامات بيمه شده -74ماده

ب در ، درصاد اين قانو  ضر 72نقص عضو را خواهد داشت مييا  اين غرامت عبارت است اا سی و شش برابر مستمري استحقاقی مقرر در ماده 

 اا كارافتادگی .

اي كه ظرف ده سال قبل اا وقوع حادثه غير ناشی اا كار يا ابتالء به بيماري حداقل حق بيمه يكسال كار را كه متضمن حاق بيمه شده -75ماده

در صاورت اا كاار افتاادگی كلای بيمه نود روا كار ظرف يكسال قبل اا وقوع حادثه يا بيماري منجر به اا كار افتادگی باشد پرداخت نموده باشد 

 حق استداده اا مستمري اا كار افتادگی كلی غير ناشی اا كار ماهانه را خواهد داشت .

آ  صورت خواهد  2اين قانو  و تبصره  72محاسبه متوسط دستميد و مستمري اا كار افتادگی موضوع ماده فوق بترتيب مقرر در ماده  -تبصره 

 باانشستگی -فصل هدتم  <-جتماعیا تامين متن قانو  گرفت .

 

 مشمولين اين قانو  در صورت حائي بود  شرايط اير حق استداده اا مستمري باانشستگی را خواهند داشت . -76ماده

 حداقل ده سال حق بيمه مقرر را قبل اا تاريخ تقاضاي باانشستگی پرداخته باشند . -1 
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 و پنج سال تمام رسيده باشد .سن مرد به شصت سال تمام و سن ا  به پنجاه  -2 

در مورد افراديكه قبل اا تقاضاي باانشستگی حداقل مدت بيست سال متوالی يا بيست و پنجسال متناوب در مناطق بد آب و هاوا كاار  -تبصره 

تمام خواهد بود . كسانيكه كرده اند و يا آنكه به كارهاي سخت و مخل سالمتی ) ايا  آور ( اشتغال داشته اند سن باانشستگی پنجاه و پنجسال 

سی سال تمام كار كرده و حق بيمه مقرر را به سااما  پرداخته باشند در صورت داشاتن پنجااه و پنجساال تماام ميتوانناد تقاضااي مساتمري 

 باانشستگی كنند . مناطق بد آب و هوا و كارهاي ايا  آور بموجب آئين نامه مربوط مصوب هيئت وايرا  تعيين خواهد شد .

مييا  مستمري باانشستگی عبارت است اا يك سی و پنجم متوسط ميد يا حقوق بيمه شاده ضارب در سانوات پرداخات حاق بيماه  -77دهما

 مشروط بر آنكه اا صد درصد متوسط ميد يا حقوق تجاوا ننمايد . 

ه شاده كاه براسااس آ  حاق بيماه متوسط ميد يا حقوق براي محاسبه مستمري باانشستگی عبارتست اا مجموع ميد يا حقاوق بيما -تبصره 

 پرداخت گرديده ظرف آخرين دو سال پرداخت حق بيمه تقسيم بر بيست و چهار .

كارفرما می تواند باانشستگی بيمه شدگانی را كه حداقل پنجسال پس اا رسيد  بسن باانشستگی مقرر در اين قانو  بكار خاود اداماه  -78ماده

 داده اند اا سااما  تقاضا نمايد .

در مورد مستخدمين شركتهاي دولتی كه بموجب قانو  اكثريت سهام آنها متعلق به بخش خصوصی شده يا بشود بترتياب ايار رفتاار  -79دهما

 خواهد شد : 

مقررات استخدامی شركتهاي دولتی و مستخدمين شركتهاي دولتی كه مشمول مقررات باانشستگی و وظيده  33مستخدمين مشمول ماده  -1 

 د تابع مقررات باانشستگی و وظيده مورد عمل خود خواهند بود .خاص بوده ان

 مستخدمين شركتهاي دولتی كه مشمول قانو  بيمه هاي اجتماعی هستند مشمول مقررات اين قانو  خواهند شد . -2 

 وت خواهند شد .ساير مستخدمين تابع مقررات قانو  حمايت كارمندا  در برابر اثرات ناشی اا پيري و اا كارافتادگی و ف -3 

و مييا  پرداخت كسور باانشستگی توسط مساتخدم و كارفرماا و  3و  1نحوه احتساب سوابق خدمت دولتی مستخدمين مذكور در بندهاي  -4 

همچنين ترتيب تعيين حقوق باانشستگی و وظيده مستخدمين آنا  بموجب آئين نامه اي خواهد بود كه توسط واارت رفاه اجتماعی با همكاري 

 مرگ -فصل هشتم  <-اجتماعی تامين متن قانو  مين اجتماعی ميرسد .ااما  امور اداري و استخدامی كشور بتصويب شورايعالی تس

 

 بااماندگا  واجد شرايط بيمه شده متوفی در يكی اا حا ت اير مستمري بااماندگا  دريافت خواهند داشت : -81ماده

 در صورت فوت بيمه شده باانشسته . -1 

 در صورت فوت بيمه شده اا كار افتاده كلی مستمري بگير . -2 

 اي كه در ده سال آخر حيات خود حداقل حق بيمه يكسال كار را در آخرين سال حيات پرداخته باشد .در صورت فوت بيمه شده -3 

 اي فوت نمايد .در مواردي كه بيمه شده بر اثر حادثه ناشی اا كار يا بيماريهاي حرفه -4 

 بااماندگا  واجد شرايط متوفی كه استحقاق دريافت مستمري را خواهند داشت عبارتند اا : -81ادهم

 عيال دائم بيمه شده متوفی مادام كه شوهر اختيار نكرده است . -1 

ا بعلت بيماري يا نقاص به تحصيل اشتغال داشته باشند ي "فراندا  متوفی در صورتيكه سن آنا  كمتر اا هجده سال تمام باشد و يا منحصرا -2 

 اين قانو  قادر بكار نباشند . 91عضو طبق گواهی كميسيو  پيشكی موضوع ماده 

سن پدر اا شصت سال و سن مادر اا پنجاه و پنجسال تجاوا كرده باشاد و ياا  "تحت تكدل او بوده ثانيا "پدر و مادر متوفی در صورتيكه او  -3 

 اين قانو  اا كار افتاده باشند و در هر حال مستمري اا سااما  دريافت ندارند . 91اده آنكه به تشخيص كميسيو  پيشكی موضوع م

 بااماندگا  بيمه شده ا  با شرايط اير اا مستمري استداده خواهند كرد:  -82ماده

 91  پيشاكی موضاوع مااده سن او اا شصت سال متجاوا باشد يا طبق نظر كميسيو "شوهر مشروط بر اينكه او  تحت تكدل ا  بوده ثانيا -1 

 اين قانو  اا كار افتاده بوده و در هر حال مستمري اا سااما  دريافت نكند .

 فراندا  در صورت حائي بود  شرايط اير: -2 

 پدر آنها در قيد حيات نبوده يا واجد شرايط مذكور در بند اول اين ماده باشد و اا مستمري ديگري استداده نكند . -الف  

بتحصيل اشتغال داشته باشند تا پايا  تحصيل و يا بعلت بيماري يا نقص عضو طباق  "نها كمتر اا هجده سال تمام باشد و يا منحصراسن آ -ب  

 اين قانو  قادر بكار نباشند . 91گواهی كميسيو  پيشكی موضوع ماده 
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سن مادر اا پنجاه و پنجسال تجاوا كرده باشد و يا آنكه باه سن پدر اا شصت سال و  "تحت تكدل او بوده ثانيا "پدر و مادر در صورتيكه او  -3 

 اين قانو  اا كار افتاده باشند و در هر حال مستمري اا سااما  دريافت ندارند . 91تشخيص كميسيو  پيشكی موضوع ماده 

 سهم مستمري هر يك اا بااماندگا  بيمه شده متوفی بشرح اير می باشد :  -83ماده

مسر بيمه شده متوفی معادل پنجاه درصد مستمري استحقاقی بيمه شده است و در صورتيكه بيمه شده مرد داراي چناد مييا  مستمري ه -1 

 همسر دائم باشد مستمري به تساوي بين آنا  تقسيم خواهد شد . 

در صورتيكه پدر و ماادر را  مييا  مستمري هر فراند بيمه شده متوفی معادل بيست و پنج درصد مستمري استحقاقی بيمه شده می باشد و -2 

 اا دست داده باشد مستمري اا دو برابر مييا  مذكور خواهد بود .

مييا  مستمري هر يك اا پدر و مادر بيمه شده متوفی معادل بيست درصد مستمري استحقاقی بيمه شده مای باشاد . مجماوع مساتمري  -3 

قی متوفی تجاوا نمايد هرگاه مجموع مستمري اا اين مييا  تجااوا كناد ساهم هار بااماندگا  بيمه شده متوفی نبايد اا مييا  مستمري استحقا

يك اا مستمري بگيرا  به نسبت تقليل داده می شود و در اينصورت اگر يكی اا مستمري بگيرا  فوت شود يا فاقد شارايط اساتحقاقی دريافات 

ه افيايش خواهد يافت و در هر حال بااماندگا  بيمه شده اا صد درصد مستمري گردد سهم بقيه آنا  با توجه به تقسيم بندي مذكور در اين ماد

 مستمري بااماندگا  متوفی استداده خواهند كرد .

منظور اا مستمري استحقاقی بيمه شده متوفی مستمري حين فوت او می باشد . در مورد بيمه شدگانی كه در اثر هار ناوع حادثاه ياا  -تبصره 

 حقاقی عبارت است اا مستمري ، كه براي بيمه شده اا كار افتاده كلی حسب مورد برقرار ميشود .بيماري فوت شوند مستمري است

 تاامين ماتن قاانو  مين خادمات درماانی پرداخات خواهاد شاد .هرگاه بيمه شده فوت كند هيينه كدن و دفن او اا طرف سااما  ت -84ماده

 اادواج و عائله مندي -فصل نهم <-اجتماعی

 

ه بيمه شده ا  يا مرد كه براي اولين بار اادواج می كند مبلغی معادل يكماه متوسط ميد يا حقوق با رعايت شرايط اير بعنوا  كماك ب -85ماده

 اادواج پرداخت می شود:

 در تاريخ اادواج رابطه استخدامی او با كارفرما قطع نشده باشد . -1 

 دتصد و بيست روا كار را بسااما  پرداخته باشد .ظرف پنجسال قبل اا تاريخ اادواج حداقل حق بيمه ه -2 

 عقد اادواج دائم بوده و در دفتر رسمی اادواج به ثبت رسيده باشد . -3 

ميد يا حقوق متوسط موضوع اين ماده عبارتست اا جمع دريافتی بيمه شده ظرف دو سال قبال اا اادواج كاه بماخاذ آ  حاق بيماه  -1تبصره 

 . 24پرداخت شده است تقسيم بر 

 در صورتيكه طرفين عقد اادواج واجد شرايط مذكور در اين ماده باشند كمك اادواج بهر دو ندر داده خواهد شد . -2تبصره 

 تا دو فراند بيمه شده پرداخت می شود مشروط بر آنكه: "كمك عائله مندي منحصرا -86ماده

 را داشته باشد . بيمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بيمه هدتصد و بيست روا كار -1 

به تحصيل اشتغال داشته باشند تا پايا  تحصيل يا در اثر بيماري يا نقص عضو طبق  "سن فراندا  او اا هجده سال كمتر باشد و يا منحصرا -2 

روااناه كاارگر  اين قانو  قادر بكار نباشند . مييا  كمك عائله مندي معادل سه برابر حاداقل مايد 91گواهی كميسيونهاي پيشكی موضوع ماده 

 ساده در مناطق مختلف براي هر فراند در هر ماه می باشد .

 پرداخت كمك عائله مندي بعهده كارفرما می باشد و بايد در موقع پرداخت ميد يا حقوق به بيمه شده پرداخت شود .  -87ماده

اصل شود بطريق مذكور در فصل حل اختالف قانو  كاار هرگاه در مورد پرداخت كمك عائله مندي اختالفی بين بيمه شده و كارفرما ح -تبصره 

 مقررات كلی راجع به كمك ها -فصل دهم <-اجتماعی تامين متن قانو  عمل خواهد شد .

 

انجام خدمات بهداشتی مربوط به محيط كار بعهده كارفرمايا  است . بيمه شدگانی كه در محيط كار با مواد ايا  آور اا قبيل گااهااي  -88ماده

 مين خدمات درمانی معاينه پيشكی شوند .ی ، اشعه و غيره تماس داشته باشند بايد حداقل هر سال يكبار اا طرف سااما  تاسم

افراديكه بموجب قوانين سابق بيمه هاي اجتماعی يا بموجب اين قانو  باانشسته و يا اا كار افتاده شده يا مای شاوند و افاراد بالفصال  -89ماده

نين افراديكه مستمري بااماندگا  دريافت می دارند با پرداخت دو درصد اا مستمري درياافتی اا خادمات ماذكور در بنادهاي خانواده آنها همچ
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مين خدمات درمانی برخوردار خواهند شد . مابه التداوت وجوه پرداختی توسط بيمه شدگا  موضوع اين قانو  توسط سااما  تا 3الف و ب ماده 

 مين خواهد شد .طبق ضوابط قانو  تامين درما  مستخدمين دولت بايد پرداخت شود اا طرف سااما  تااين ماده تا مبالغی كه 

افراد شاغل در كارگاهها بايد قابليت و استعداد جسمانی متناسب با كارهاي مرجوع داشته باشند بدين منظور كارفرمايا  مكلدناد قبال  -91ماده

آنها را بدهند . در صورتيكه پس اا استخدام مشامولين قاانو  معلاوم شاود كاه نامبردگاا  در حاين  اا بكار گمارد  آنها ترتيب معاينه پيشكی

ياا استخدام قابليت و استعداد كار مرجوع را نداشته و كارفرما در معاينه پيشكی آنها تعلل كرده است بالنتيجه بيمه شاده دچاار حادثاه شاده و 

و اين سااما  مقررات اين قانو  را درباره بيمه شده اجرا و هيينه هاي مرباوط را اا كارفرماا  مين خدمات درمانیبيماريش شدت يابد سااما  ت

 اين قانو  مطالبه و وصول خواهند نمود . 51طبق ماده 

كيل براي تعيين مييا  اا كارافتادگی جسمی و روحی بيمه شدگا  و افراد خانواده آنها كميسيونهاي بدوي و تجديد نظار پيشاكی تشا -91ماده

اي خواهد بود كاه خواهد شد . ترتيب تشكيل و تعيين اعضا و ترتيب رسيدگی و صدور راي بر اساس جدول مييا  اا كار افتادگی طبق آئين نامه

 مين خدمات درمانی بتصويب شورايعالی می رسد .به پيشنهاد اين سااما  و سااما  ت

ی اا اجراي اين قانو  سه ندراا كارشناسا  بيمه درمانی بانتخاب واير رفاه اجتمااعی بمنظور نظارت بر حسن اجراي وظائف درمانی ناش -92ماده

 مين خدمات درمانی مستخدمين دولت عضويت خواهند يافت .قانو  ت 4مين خدمات درمانی موضوع ماده در شوراي فنی سااما  ت

 مبلغ مستمري می باشد:تغيير مييا  اا كارافتادگی در موارد اير مستليم تجديد نظر در  -93ماده

مستمري اا كار افتادگی كلی در صورت اا بين رفتن شرايط اا كار افتادگی كلی بمحض اشتغال مجدد مستمري بگير قطاع مای شاود . در  -1 

افتادگی جيئی  اين قانو  باشد حسب مورد مستمري اا كار 74و  73صورتيكه تقليل مييا  اا كار افتادگی ناشی اا كار به مييا  مندرج در مواد 

 ناشی اا كار يا غرامت نقص عضو پرداخت خواهد شد.

اين قانو  پنجسال اا تاريخ برقراري قابل تجديد نظر مای باشاد . در صاورتيكه  73مستمري اا كار افتادگی جيئی ناشی اا كار موضوع ماده  -2 

 74شد مستمري او قطع خواهد شد و در صورتيكه مشامول مااده در نتيجه تجديد نظر معلوم گردد كه بيمه شده فاقد يكی اا شرايط مقرر ميبا

 اين قانو  شناخته شود غرامت مذكور در آ  ماده را دريافت خواهد نمود .

دگی هرگاه مييا  اا كارافتادگی جيئی ناشی اا كار افيايش يابد و اين تغيير نتيجه حادثه منجر به اا كار افتادگی باشد مستمري اا كاار افتاا -3 

 ی حسب مورد به مستمري كلی ناشی اا كار تبديل و يا مييا  مستمري اا كار افتادگی جيئی افيايش خواهد يافت .جيئ

هرگاه براي يك مدت دو يا چند كمك نقدي موضوع اين قانو  به بيمه شده تعلق گيرد فقط كمك نقدي كه ميايا  آ  بيشاتر اسات  -94ماده

عائله مندي و نوااد كه دريافت آنها مانع استداده اا ساير كمكهاي مقرر نخواهاد باود . افاراد تحات  پرداخت خواهد شد باستثناي كمك اادواج و

تكدل بيمه شدگا  در ايام خدمت سربااي بيمه شده اا مياياي قانونی بيمه هاي اجتماعی برخوردار خواهند بود . سااما  موظف است حق بيمه 

 درمانی بسااما  ميبور پرداخت نمايد .مين خدمات اين افراد را طبق نرد سااما  ت

مدت خدمت وظيده مشمولين اين قانو  پس اا پايا  خدمت و اشتغال مجدد در موسسات مشمول اين قانو  جيو سابقه پرداخت حق  -95ماده

 بيمه آنها منظور خواهد شد .

و مجموع مستمري بااماندگا  را در فواصال اماانی كاه  سااما  مكلف است مييا  كليه مستمريهاي باانشستگی ، اا كار افتادگی كلی -96ماده

 تاامين ماتن قاانو  حداكثر اا سالی يكبار كمتر نباشد با توجه به افيايش هيينه اندگی با تصويب هيئت وايرا  بهماا  نسابت افايايش دهاد .

 مقررات كيدري -تخلدات  -فصل ياادهم <-اجتماعی

 

اي خالف واقع يا با توسل بعناوين و وسائل تقلبی اا مياياي مقرر در اين قاانو  بنداع خاود اساتداده هر كس باستناد اسناد و گواهی ه -97ماده

وارده  نمايد يا موجبات استداده افراد خانواده خود يا اشخاص ثالث را اا مياياي مذكور فراهم سااد بپرداخت جياي نقدي معادل دو برابر خسارات

 61اي اا ن سااما  و در صورت تكرار بحبس جنحهمين خدمات درمانی يا ايبسااما  تا

 روا تا ششماه محكوم خواهد شد . 

كارفرمايانی كه در موعد مقرر در اين قانو  حق بيمه موضوع قانو  را پرداخت ننمايند عالوه بر تاديه حق بيمه بپرداخت مبلغی معادل  -98ماده

ايان قاانو   51خسارت تاخير مليم خواهند بود اين خسارت نياي بترتياب مقارر در مااده نيم در هيار مبلغ عقب افتاده براي هر روا تاخير بابت 

 وصول خواهد شد .
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خاود باا  1354كارفرمايانی كه ظرف يكسال اا تاريخ تصويب اين قانو  در مورد ترتيب پرداخت بدهی معوقه متعلق بقبل اا فاروردين  -99ماده

و جرائم معاف خواهند بود . همچنين ظرف مدت يكسال فوق كارفرمايانی كه به تشاخيص ساااما  سااما  توافق نمايند اا تاديه خسارت تاخير 

امكا  استداده اا قسمتی اا كمكهاي قانونی مقرر نداشته اند می  "بپرداخت بدهی هاي سابق خود معترض می باشند و ياآنكه كارگرا  آنا  عمال

مراجعه نمايند. هيئتهاي مذكور بد ئل و مداركی كه اا طرف كارفرما ابراا می شاود  44و  43تواند به هيئتهاي تشخيص مطالبات مقرر در مواد 

رسيدگی نموده و تصميم مقتضی اتخاذ خواهند كرد . در مورد بدهيهاي اائد بر دويست هيار ريال بتقاضاي كارفرما و ياا ساااما  موضاوع قابال 

قطعی و  ام ا جراء است هيئتهاي فوق الذكر ميتوانند بدرخواست كارفرماا ترتياب رسيدگی مجدد در هيئت تجديد نظر بوده و تصميم متخذه 

درصد نسبت بماناده بادهی خاود بهاره بساااما   12قسط ماهانه بدهند و در اين مدت كارفرما بايد بمييا   36پرداخت بدهی او را حداكثر در 

و  43نقضاي مهلت اعتراض مقرر در قانو  و يا صدور آراء هيئتهاي موضوع مواد بپردااد . در مورد ديو  قطعی اعم اا اينكه قطعيت آ  ناشی اا ا

باشد در صورتيكه كارفرماي مربوط تا تاريخ تصاويب ايان قاانو  ترتياب پرداخات اصال  1354اين قانو  بوده و مربوط به قبل اا فروردين  44

در  1354ف خواهاد باود . در ماورد دياو  مرباوط بقبال اا فاروردين بدهی خود را داده باشد اا تاديه خسارت تاخير كه پرداخت ننماوده معاا

 صورتيكه كارفرما اا انجام تعهدات و اجراي ترتيب پرداخت بدهی خود كه مورد موافقت سااما  قرار گرفته تخلف نمايد كليه جارائم و خساارات

 بخشوده شده قابل وصول خواهد بود .

يا حقوق بترتيب مذكور در قانو  و آئين نامه مرباوط خاودداري كنناد و كارفرمايانيكاه در موعاد  كارفرمايانيكه اا تنظيم صورت ميد -111ماده

صورت ميد بيمه شدگا  را بسااما  ارسال ندارند يا بترتيبی كه با موافقت قبلی سااما  معين می شود در مورد ارسال صاورت  39مقرر در ماده 

هم حق بيمه آ  ماهی كه صورت ميد نداده اند مليم خواهند بود ، اين خسارت طباق مااده ميد عمل نكنند بپرداخت خسارتی معادل يك دوااد

 اين قانو  اا طريق صدور اجرائيه وصول خواهد شد . 51

سااما  مكلف است بصورت ميد ارسالی اا طرف كارفرما ظرف ششماه اا تاريخ وصول رسيدگی كناد و در صاورتيكه اا لحااظ تعاداد  -111ماده

  يا مييا  ميد يا حقوق يا مدت كار اختالفی مشاهده نمايد مراتب را به كارفرما ابالغ كند در صورتيكه كارفرما تساليم نظار ساااما  بيمه شدگا

اين قانو  تقاضاي رسيدگی كند هر گاه راي هيئت مبنی بر تاييد نظر سااما  باشد  44و  43نباشد می تواند اا هيئتهاي تشخيص موضوع مواد 

اين قانو  اا طريق صدور  51وه بر پرداخت حق بيمه بتاديه خسارتی معادل يك دواادهم مابه التداوت مليم خواهد بود كه طبق ماده كارفرما عال

 اجرائيه وصول خواهد شد .

تساليم رونوشات ياا  در صورتيكه كارفرما يا نماينده او اا اقدامات باارس سااما  جلوگيري نموده يا اا ارائه دفاتر و مدارك مرباوط و -112ماده

عكس آنها بباارس خودداري كند بجياي نقدي اا پانصد ريال تا ده هيار ريال محكوم خواهد شد گيارش باارساا  ساااما  در ايان خصاوص در 

 حكم گيارش ضابطين دادگستري است .

د يا حقوق و مياياي بيمه شدگا  برداشت نمايند وجوهی اائد بر مييا  مقرر در اين قانو  بعنوا  حق بيمه اا مي "كارفرمايانيكه عمدا -113ماده

 روا تا ششماه محكوم خواهند شد . 61عالوه بر اليام به استرداد وجوه مذكور بحبس جنحه اي اا 

وجوه و اموال سااما  در حكم وجوه و اموال عمومی می باشد و هر گونه برداشت غير قانونی اا وجوه مذكور و تصارف غيار مجااا در  -114ماده

 موال آ  اختالس يا تصرف غير قانونی است و مرتكب طبق قوانين كيدري تعقيب خواهد شد .ا

كليه كسانيكه گواهی آنا  مجوا استداده اا مياياي مقرر در اين قانو  ميباشد در صورت صدور گواهی خالف واقاع عاالوه بار جبارا   -115ماده

 خواهد شد . روا تا ششماه محكوم 61اي اا خسارت وارده به حبس جنحه

 كليه خسارات و وجوه حاصل اا جرائم نقدي مقرر در اين قانو  بحساب سااما  واريي و جيء درآمدهاي آ  منظور خواهد شد . -116ماده

 بشكايات و دعاوي سااما  در مراجع قضائی خارج اا نوبت رسيدگی خواهد شد . -117ماده

دگا  را ظرف يكماه پس اا ابالغ آ  اا طرف سااما  نپردااند يا ترتيبی باراي پرداخات كارفرمايانی كه حق بيمه قطعی شده بيمه ش -118ماده

 اين قانو  محكوم خواهند شد . 97آ  با موافقت سااما  ندهند به دو برابر خسارت مذكور در ماده 

ير عامل شركت يا هر شاخص ديگاري در صورتيكه كارفرما شخص حقوقی باشد ، مسئوليت هاي جيائی مقرر در اين قانو  متوجه مد -119ماده

فصال  <-اجتمااعی تاامين متن قاانو  خواهد بود كه در اثر فعل يا ترك فعل او موجبات ضرر و ايا  سااما  يا بيمه شدگا  فراهم شده است .

 مقررات مختلف -دواادهم 
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هيينه تمبر دعاوي معاف اسات ، همچناين ساااما  و  سااما  اا پرداخت هر گونه ماليات و عوارض اعم اا نوسااي و غيره و پرداخت -111ماده

مين خدمات درمانی اا پرداخت حقوق و عوارض گمرگی آ  قسمت اا داروها و تجهييات و لواام بيمارستانها و درمانگاهها كه معافيات سااما  ت

 مورد تائيد واارت امور اقتصادي و دارائی قرار گرفته است معاف خواهند بود . "آنها قبال

مستمري اا كار افتادگی كلی و مستمري باانشستگی و مجموع مستمري بااماندگا  در هر حال نبايد اا حاداقل مايد كاارگر عاادي  -111دهما

 كمتر باشد . 

بيمه شدگانی كه بموجب اين قانو  مستمري يا كمك نقدي ديگري اا سااما  دريافت می كنند نسبت بوجاوه درياافتی اا پرداخات  -112ماده

 ه ماليات معاف می باشند .هر گون

 كليه كاركنا  سااما  اا لحاظ پرداخت ماليات و عوارض بر حقوق و ميايا مانند مستخدمين رسمی دولت خواهند بود . -113ماده

ضوابط سنی و مدت خدمت براي احتساب مستمري باانشستگی كاركنا  سااما  قبل اا موعد مقارر تاابع ضاوابط و مقاررات قاانو   -114ماده

 ستخدام كشوري و تغييرات و اصالحات بعدي آ  خواهد بود . حقوق باانشستگی اين افراد برابر با متوسط حقوق و مياياي دريافتی دو سال آخرا

 خدمت كه ماخذ پرداخت حق بيمه بوده است می باشد .

در حق آنا  برقرار شده است مستمري خود را  افرادي كه تا تاريخ تصويب اين قانو  طبق قوانين سابق بيمه هاي اجتماعی مستمري -115ماده

 در مورد مشمولين اين ماده نيي رعايت خواهد شد . 96اا سااما  دريافت خواهند داشت . مداد ماده 

سوابق پرداخت حق بيمه افراد بيمه شده اا نظر تعهدات مذكور در ماده يك اين قانو  نيد شركت ساهامی بيماه ايارا  ، بنگااه رفااه  -116ماده

اجتماعی صندوق تعاو  و بيمه كارگرا  و سااما  بيمه هاي اجتماعی كارگرا  و سااما  بيماه هااي اجتمااعی و همچناين افارادي كاه بيماه 

 اختياري بوده اند براي استداده اا مياياي مذكور در اين قانو  جيء سابقه آنا  محسوب خواهد شد مشروط بر اينكه:

ده در آ  بكار اشتغال داشته است كارگرا  و كارمندا  خود را نيد يكی اا موسسات مذكور بيمه نموده باشد اي كه بيمه شكارگاه يا موسسه -1 

 و اشتغال بيمه شده نيي در آ  كارگاه يا موسسه مسلم باشد .

 كمك مورد تقاضا در قانونی كه حق بيمه بموجب آ  پرداخت گرديده پيش بينی شده باشد . -2 

مه روستائيا  مشمول قانو  بيمه هاي اجتماعی روستائيا  و ترتيب وصول آ  و اناواع كمكهااي قاانونی و مناابع ماالی مييا  حق بي -117ماده

مين هيينه هاي مربوط به بيمه شدگا  روستائی بموجب آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد واارت رفاه اجتماعی بتصويب كميسايونهاي ت

تصويب آئين نامه مذكور مقررات و آئين نامه هاي موجود قانو  بيمه هاي اجتمااعی روساتائيا  بقاوت خاود  مربوط مجلسين می رسد . تا اما 

 باقی است .

و اصالحيه هاي آ  و قانو  افيايش مساتمريهاي بعضای اا  1339قانو  بيمه هاي اجتماعی مصوب سال  -اا تاريخ اجراي اين قانو   -118ماده

مين آمواش فراندا  كارگر و ساير قوانينی كه با ايان قاانو  مغاايرت دارد ملغای مه هاي اجتماعی ، قانو  تمستمري بگيرا  مشمول قانو  بي

 است .

 مين آمواش فراندا  كارگر بسااما  منتقل می شود .كليه تعهدات مالی و اموال و دارائی صندوق ت -1تبصره 

   منتقل و تابع مقررات و نظامات استخدامی سااما  خواهند بود .مين آمواش فراندا  كارگر بسااماكاركنا  صندوق ت -2تبصره 

آئين نامه هاي اجرائی قانو  سابق بيمه هاي اجتماعی كه با اين قانو  مغايرت نداشته باشد تا اما  تنظيم و تصويب آئين ناماه هااي  -3تبصره 

 اجرائی اين قانو  قابل اجراء است .

، در جلساه روا ساه  19/3/1354ماده و چهل تبصره پس اا تصويب مجلس سنا در جلسه روا دوشانبه قانو  فوق مشتمل بر يكصد و هيجده  

 شنبه سوم تير ماه يكهيار و سيصد و پنجاه و چهار شمسی بتصويب مجلس شوراي ملی رسيد.
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 قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني

 2233آبان  32مصوب 

 

ختمانی اعم اا ايجاد ساختما  يا توسعه ساختما  و يا تجديد بنا و تخريب مربوط به آ  بترتياب منادرج كارگرا  شاغل در كارهاي سا -1ماده 

 در اين قانو  نيد سااما  بيمه هاي اجتماعی در مقابل حوادث ناشی اا كار بيمه خواهند شد .

اريها و موسسات عام المندعاه و بانكهاا اعام اا اينكاه كارگرا  شاغل در كارهاي ساختمانی موسسات دولتی يا وابسته به دولت ، شهرد -1تبصره 

توسط موسسات مذكور تصدي شود و همچنين كارگرا  ساختمانی كارخانجات كه مقررات قانو  بيمه هاي  "انجام كار به پيمانكار واگذار يا راسا

 اجتماعی در باره آنها اجرا شده و می شود مشمول مقررات اين قانو  نخواهند بود .

منظور اا حادثه ناشی اا كار در اين ماده حادثه ايست كه حين انجام كار و بسبب آ  در محدوده كارگاه ساختمانی براي كارگر اتدااق  -2هتبصر 

 می افتد .

كاارگر  "راكارفرمايانی كه كارگرا  مشمول اين قانو  را بكار می گمارند يا نمايندگا  آنا  موظدند در صورت وقوع حادثه ناشی اا كار فو -2ماده

 حادثه ديده را بنيديكترين واحد درمانی سااما  بيمه هاي اجتماعی اعيام نمايند و در صورت عدم دسترسی به واحد درمانی سااما  بيماه هااي

ارش حادثه اجتماعی كارفرما يا نماينده او مكلف است كارگر حادثه ديده را بنيديكترين واحد درمانی اعيام دارد و مراتب را ضمن تنظيم برگ گي

 حداكثر ظرف سه روا به اطالع سااما  بيمه هاي اجتماعی برساند . سااما  هيينه هاي ميبور را پرداخت خواهد كرد .

 62 - 61 - 61 - 47 - 46 -45كارگرا  مشمول اين قانو  در صورتيكه بر اثر حادثه ناشی اا كار آسيب ببينناد طباق مقاررات ماواد  -3ماده

اعی اا كمكهاي مندرج در قانو  مذكور برخوردار خواهند شد . در صورت فوت بيمه شاده بار اثار حادثاه ناشای اا كاار ياا هاي اجتمقانو  بيمه

 قانو  بيمه هاي اجتماعی رفتار خواهد شد . 69و  68بااماندگا  وي طبق مقررات مواد 

قانو  بيمه هاي اجتمااعی بناا باه پيشانهاد هيئات  22ه بترتيب مقرر در ماد 3دستميد مبناي محاسبه كمكهاي نقدي مذكور در ماده  -4ماده

 مديره و تصويب شورايعالی سااما  تعيين خواهد شد .

متقاضيا  پروانه ساختما  اعم اا ايجاد و يا تجديد بنا مكلدند براي هر متر مربع حسب مورد نسبت بسطح كل اير بنا در جمع طبقات و  -5ماده

توسعه يافته مبلغ سی ريال بعنوا  حق بيمه بحساب سااما  بيمه هاي اجتماعی در يكی اا شعب باناك  جهت توسعه بنا نسبت بسطح اير بناي

حاق  رفاه كارگرا  يا بانكهاي دولتی ديگر كه اا طرف سااما  بيمه هاي اجتماعی تعيين می شود واريي و رسيد مبلغ مذكور را اخذ نمايند . ايان

متر مربع يا كمتر باشد براي هر متار مرباع پانج رياال خواهاد باود . ساااما  بيماه هااي  151ي آ  بيمه در مورد خانه هائی كه سطح اير بنا

 اجتماعی موظف است حساب درآمد هيينه هاي موضوع اين قانو  را جداگانه نگاهداري نمايد .

 ماده خواهد بود .صدور پروانه ساختما  اا طرف شهرداريها موكول به ارائه و تسليم رسيد وجوه موضوع اين  -1تبصره 

در مورد آ  دسته اا كارهاي ساختمانی مشمول اين قانو  كه انجام آنها اا طريق انعقاد پيما  به پيمانكار واگذار می شود حاق بيماه  -2تبصره 

طباق مقاررات  قانو  بيمه هاي اجتماعی وصول خواهد شد . مبالغی كه در موقع صادور پرواناه 29كارگرا  پيمانكار طبق مقررات عمومی ماده 

 اين ماده به حساب سااما  بيمه هاي اجتماعی واريي شده است در محاسبه حق بيمه كارگرا  پيمانكار محسوب خواهد گرديد .

 قانو  بيمه هاي اجتماعی رفتار خواهد شد . 87و  35در صورت عدم پرداخت حق بيمه مقرر در اين قانو  طبق مواد  -6ماده 

  بيمه هاي اجتماعی در صورتی كه بنحوي اا انحاء با اجراي مقررات اين قانو  ارتباط داشته باشد قابل اجراء خواهاد ساير مقررات قانو -7ماده 

 بود .


