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 تعالیبسمه 

  قانون تامین اجتماعی
  

   کلیات–تعاریف  •
  

 استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه اي تـامین   به منظور اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه هاي اجتماعی و   -1ماده  
  .اجتماعی سازمان تامین اجتماعی که در این قانون تسازمان ت نامیده می شود تشکیل می گردد

  
  : تعاریف -2ماده 

 پرداخت مبالغی به عنوان حـق بیمـه حـق    ه شده شخصی است که راسات مشمول مقررات تامین اجتماعی بوده و با  بیم -1
  .استفاده از مزایاي مقرر در این قانون را دارد

  
  . مزایاي موضوع این قانون استفاده می کنند خانواده بیمه شده شخص یا اشخاصی هستند که به تبع بیمه شده از-2
  . آنجا کار می کندی است که بیمه شده به دستور کارفرما یا نماینده او در کارگاه محل-3
کلیه کسانی که به عنـوان  .  او کار می کند کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه شده به دستور یا به حساب           -4

سئول انجـام کلیـه تعهـداتی    مدیر یا مسئول عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما م             
  .است که نمایندگان مزبور در قبال بیمه شده به عهده می گیرند

 نقدي یا غیر نقدي مستمر است که در مقابل کار  مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هر گونه وجوه و مزایاي             -5
  .به بیمه شده داده می شود

 از مزایاي موضوع آن به سازمان پرداخت مـی  ین قانون و براي استفاده حق بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم ا     -6
  .گردد

 ایجاب می کند یا موجب عـدم توانـایی    بیماري ، وضع غیر عادي جسمی یا روحی است که انجام خدمات درمانی را     -7
  .موقت اشتغال به کار می شود یا اینکه موجب هر دو در آن واحد می گردد

 یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفـاق ناگهـانی   قانون اتفاقی پیش بینی نشده که تحت تاثیر عامل حادثه از لحاظ این    -8
  .رخ می دهد و موجب صدماتی بر جسم یا روان بیمه شده می گردد

 توانـایی موقـت ، اشـتغال بـه کـار و عـدم        غرامت دستمزد بوجوهی اطالق می شود که در ایام بارداري بیماري و عدم  -9
  .زد یا حقوق به حکم این قانون به جاي مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت می شوددریافت م

 سالمت یا براي جبران نقص جسمانی یا تقویت وسایل هستند که به منظور اعاده  ) پروتزواتز( وسایل کمکی پزشکی     -10
  .یکی از حواس به کار می روند

 ناشی از ازدواج به بیمه شده پرداخت می ران هزینه هاي کمک ازدواج مبغلی است که طبق شرایط خاصی براي جب-11 
  .گردد

 توسط کارفرما به بیمه شده پرداخت مـی   کمک عائله مندي مبلغی است که طبق شرایط خاص در مقابل عائله مندي -12
  .شود
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ابق یـا کـار    نتواند با اشتغال بـه کـار سـ    ازکارافتادگی کلی عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوي که             -13
  .از درآمد قبلی خود را به دست آورد) 1)/(3(دیگري بیش از 

 که با اشتغال به کار سـابق یـا کـار دیگـر      ازکارافتادگی جزیی عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوي    -14
  .فقط قسمتی از درآمد خود را به دست آورد

  . به سن بازنشستگی مقرر در این قانون ه کار به سبب رسیدن بازنشستگی عبارت است از عدم اشتغال بیمه شده ب-15
 منظور جبران قطع تمام یا قسمتی از درآمـد بـه    مستمري عبارت از وجهی است که طبق شرایط مقرر در این قانون به     -16

  .بیمه شده و در صورت فوت او براي تامین معیشت بازماندگان وي به آنان پرداخت می شود
 عضو با جبران تقلیل درآمد بیمه شـده بـه   نقص عضو مبلغی است که به طور یکجا براي جبران نقص غرامت مقطوع    -17

  .شخص او داده می شود
 به کفن و دفن بیمه شده در مواردي که  کمک کفن و دفن مبلغ مقطوعی است که به منظور تامین هزینه هاي مربوط     -18

  . گرددخانواده او این امر را به عهده می گیرند پرداخت می
  

  : تامین اجتماعی موضوع این قانون شامل موارد زیر می باشد-3ماده 
  . حوادث و بیماریها-الف 

  . بارداري -ب 
  . غرامت دستمزد-ج 
  . ازکارافتادگی -د 
  . بازنشستگی -ه 
  . مرگ -و 
  

  .اهند شد مربوط برخوردار خو مشمولین این قانون از کمکهاي ازدواج و عائله مندي طبق مقررات-تبصره 
  

  : مشمولین این قانون عبارتند از-4ماده 
   افرادي که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار-الف 

  .می کنند
  . صاحبان حرف و مشاغل آزاد-ب 
  . دریافت کنندگان مستمریهاي بازنشستگی ، ازکارافتادگی و فوت -ج 
  

 موسسات وابسته به دولت که طبق قوانین اي دولتی و مستخدمین   مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات و شرکته       -1تبصره  
مربوط به نحوي از انحا از موارد مذکور در ماده سه این قانون بهره مند می باشند و در سـایر مـواردي کـه قـوانین خـاص           

اري و اسـتخدامی  براي آنها وجود ندارد طبق آیین نامه اي که به پیشنهاد وزارت رفاه اجتمـاعی و تاییـد سـازمان امـور اد         
  .کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تابع مقررات این قانون خواهند بود
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 مـشمول قـانون تعـاون و بیمـه بازنشـستگی       مشمولین قانون استخدام نیروهـاي مـسلح شاهنـشاهی و افزارمنـدان           -2تبصره  
  . خاص خود خواهند بودافزارمندان ارتش از شمول این قانون خارج بوده و تابع قانون و مقررات

  
 توسط افراد صنفی و سایر صاحبان حرف و مـشاغل   این قانون باید28 تعیین میزان حق بیمه که با توجه به ماده     -3تبصره  

آزاد پرداخت شود طبق آیین نامه اي خواهد بود که بـه پیـشنهاد وزارت رفـاه اجتمـاعی بـه تـصویب کمیـسیونهاي رفـاه                   
  .دارایی مجلسین می رسداجتماعی و امور اقتصادي و 

  
 و ازکارافتادگی و فوت کماکان تـابع مقـررات    مشمولین قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیري      -4تبصره  

قانون مذکور خواهند بود موسسات مشمول قانون مذکور مکلفند با اعالم سازمان تامین خدمات درمانی حق بیمه درمـانی         
میـزان حـق بیمـه درمـانی     . کسر و توسط صندوق حمایت مربـوط بـه سـازمان نـامبرده بپردازنـد          سهم خود و بیمه شده را       

موضوع این ماده تابع ضوابط و مقررات بیمه خدمات درمانی موضوع قـانون تـامین خـدمات درمـانی مـستخدمین دولـت             
 ناشـی از پیـري و   است و نحـوه وصـول آن عینـات بـه ترتیبـی اسـت کـه در قـانون حمایـت کارمنـدان در برابـر اثـرات                      

  .ازکارافتادگی و فوت پیش بینی شده است 
  

 اشتغال دارند جز در مواردي که طبق مقاوله نامه هـا   اتباع بیگانه که در ایران طبق قوانین و مقررات مربوط به کار   -5ماده  
 صورتی کـه مـشمول   و قراردادهاي دو جانبه یا چند جانبه بین ایران و سایر کشورها ترتیب خاص مقرر گردیده است در         

قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیري و از کارافتادگی و فوت نباشد مشمول مقررات این قـانون خواهنـد            
  .بود
  

 روستاییان و افراد خانواده آنها به تـدریج در منـاطق    اجراي هر یک از موارد مندرج در ماده سه این قانون درباره      -6ماده  
ه تناسب توسعه امکانات و مقدورات سازمان به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شوراي عالی سـازمان         مختلف مملکت و ب   

  . این قانون خواهد بود117با توجه به ماده 
  

 بیمه هاي اجتماعی نشده اند بـه ترتیـب زیـر بـه      افراد شاغل در فعالیتهایی که تا تاریخ تصویب این قانون مشمول        -7ماده  
  . و تصویب وزیر رفاه اجتماعی مشمول مقررات این قانون قرار خواهند گرفت پیشنهاد هیات مدیره

 تدریج و با توجه به امکانـات سـازمان اجـرا خواهـد      این قانون به3ماده )  و- ه - د -ج ( موارد مذکور در بندهاي -الف  
حقوق یا مزد و از اول سـال  % 19، 1354 این قانون تا خاتمه سال 28شد، و در این صورت میزان حق بیمه با توجه به ماده              

 1355و از ســال % 2و دولـت  % 4و بیمـه شـده   % 13حقـوق یـا مـزد خواهـد بـود کـه در سـال کارفرمـا         % 21 معـادل  1355
  .می پردازند% 2و دولت % 5 شده 1354و بیمه% 14کارفرما

  
خواهد شد کـه سـازمان وسـایل و     صورتی اجرا  این قانون به تدریج و در3 موارد مذکور در بندهاي الف و ب ماده   -ب  

الزام کارفرمایان یا افرادي که به موجب ایـن مـاده مـشمول    . امکانات درمانی الزم را براي بیمه شدگان فراهم نموده باشد      
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مقررات این قانون می شوند به تادیه حق بیمه از تاریخی است که بیمه آنها از طریق انتشار آگهـی در روزنامـه و یـا کتبـا             
  .شوداعالم می 

 به نحوي از انحا مشمول مقررات قانون بیمه هـاي   بیمه افراد و شاغلین فعالیتهایی که تا تاریخ تصویب این قانون       -8  ماده  
  .اجتماعی یا قانون بیمه هاي اجتماعی روستاییان قرار گرفته اند با توجه به مقررات این قانون ادامه خواهد یافت 

  
 این قانون براي کـسانی کـه بـه شـغلی غیـر از علـل       ام و یا قسمتی از بیمه هاي مقرر در شرایط مربوط به ادامه تم   -تبصره  

مندرج در این قانون از ردیف بیمه شدگان خارج شوند به موجب آیین نامه مربوط تعیین خواهـد گردیـد و بـه هـر حـال          
  .پرداخت کلیه حق بیمه در این قبیل موارد به عهده بیمه شده خواهد بود

  
 سه این قانون به عهده سـازمان تـامین خـدمات    ماده) الف و ب (جام تعهدات ناشی از موارد مذکور در بندهاي  ان-9ماده  

  .درمانی می باشد
  

 بیمه هاي اجتماعی روستاییان در سازمان تـامین   از تاریخ اجراي این قانون سازمان بیمه هاي اجتماعی و سازمان       -10ماده  
یف و تعهدات و دیون و مطالبات و بودجه و دارایی و کارکنان آنها با حفظ حقـوق        اجتماعی ادغام می شوند و کلیه وظا      

 این قانون معتبـر خواهـد بـود    13و سوابق و مزایاي استخدامی خود که تا تاریخ تصویب و اجراي آیین نامه موضوع ماده  
  .به سازمان منتقل می گردند

  
 ذخایر سازمان مذکور تامین شـده اسـت بـا    جتماعی که از محل  تاسیسات و تجهیزات درمان سازمان بیمه هاي ا        -11ماده  

  .حفظ مالکیت در اختیار سازمان تامین خدمات درمانی قرار می گیرد
  

 سوابق و مزایـاي اسـتخدامی خـود بـه سـازمان       کارکنان واحدهاي درمانی مذکور در این ماده با حفظ حقوق و           -تبصره  
  .تامین خدمات درمانی منتقل خواهند شد

  
   ارکان و تشکیالت- دوم فصل •

  
 شخـصیت حقـوقی و اسـتقالل مـالی و اداري مـی       سازمان که زیر نظر وزیر رفاه اجتماعی اداره می شود داراي         -12ماده  

  .باشد و امور مالی آن منحصرات طبق مقررات این قانون اداره خواهد شد
  

 اجتماعی و امور اقتصادي و دارایی تهیه می شود اه آیین نامه هاي مالی و معامالتی که وسیله وزارتخانه هاي رف           -13ماده  
و آیین نامه هاي استخدامی که به تایید سازمان امور اداري و استخدامی کشور می رسد پـس از تاییـد هیـات وزیـران بـه            

  .تصویب کمیسیونهاي مربوط مجلسین خواهد رسید
  

 آیین نامه هاي مـذکور را تهیـه و تقـدیم    ونوزارت رفاه اجتماعی مکلف است ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قان             
امور مالی و اداري و استخدامی سازمان تـامین  . مجلسین نماید و تا تصویب مجلسین آیین نامه هاي فعلی قابل اجرا است           
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خدمات درمانی تابع آیین نامـه هـاي مـالی و اداري و اسـتخدامی فعـالی سـازمان خواهـد بـود و تـا تـصویب آیـین نامـه                       
  .سازمان کارکنان تامین خدمات درمانی تابع آیین نامه استخدامی فعلی سازمان بیمه هاي اجتماعی خواهند بوداستخدامی 

  
--------------------------------------------------------------------------------  

     
   سازمان براي انجام وظایف خودداري تشکیالت مرکزي و شعب و-14ماده 

  .هایی خواهد بودنمایندگی
  

  : ارکان سازمان عبارتند از-15ماده 
  .شوراي عالی 
  .هیات مدیره 

  )بازرس (حسابرس 
  

  : اعضا شوراي عالی عبارتند از-16ماده 
  .وزیر رفاه اجتماعی که ریاست شوراي عالی را به عهده خواهد داشت 

  .وزیر امور اقتصادي و دارایی یا معاون او
  .وزیر بهداري یا معاون او

  .وزیر تعاون و امور روستاها یا معاون او
  .وزیر کار و امور اجتماعی یا معاون او

  .وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه یا معاون او
  .رییس کل بانک مرکزي یا معاون او
  .رییس کل بیمه مرکزي یا معاون او

  .دبیر کل سازمان امور اداري و استخدامی کشور یا معاون او
  .امل جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران یا قائم مقام اومدیر ع

  .مدیر عامل سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی یا قائم مقام او
  .ایران  دو نفر نماینده کارفرمایان به معرفی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن

  .دو نفر نماینده اصناف به معرفی هیات عالی نظارت بر اطاقهاي اصناف کشور
  .سایر گروهها به انتخاب وزیر رفاه اجتماعی  نماینده کارگران بیمه شده به معرفی سازمانهاي کارگري و دو نفر ازسه نفر 

  
عضویت شوراي عالی انتخاب می شـوند،    نمایندگان کارفرمایان ، اصناف و بیمه شدگان براي مدت سه سال به        -17ماده  

  .ید انتخاب آنها بالمانع است سازمان و تجد تغییر آنها در مدت عضویت شوراي عالی
  

   آیین نامه داخلی شوراي عالی سازمان پس از تصویب شورا به موقع-18ماده 
  .اجرا گذارده خواهد شد
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  : وظایف و اختیارات شوراي عالی سازمان به شرح زیر است -19ماده 
  .است   تصویب آیین نامه هاي اجرایی که طبق این قانون به آن محول شده-الف 

  .هیات مدیره   اتخاذ تصمیم درباره خط مشی و سیاست کلی تامین اجتماعی به پیشنهاد- ب
  . رسیدگی به بودجه و گزارش مالی و ترازنامه سازمان و تصویب آن -ج 
دسـتمزد و تعیـین حـق الزحمـه حـسابرس        تعیین حقوق و مزایاي اعضا هیات مدیره پـس از تاییـد شـوراي حقـوق و                 -د
  .شوراي عالی  حق حضور اعضاي انتخابیو تعیین ) بازرس (

  . تصویب خرید یا فروش اموال غیر منقول - ه 
بیست هزار ریال کمتر بوده و به تـشخیص هیـات     اتخاذ تصمیم در مورد بخشیدن بدهی کارفرمایانی که بدهی آنها از -و  

بدهی  ق بیمه معوقه نباشند و یا پرداختکارفرمایانی که به عللی قادر به پرداخت ح .نمی باشند  مدیره قادر به پرداخت آن    
 می تواند بـه   کار کارگاه باشد شوراي عالی به طور یکجا خارج از حدود قدرت مالی کارفرما و موجب تعطیل و یا وقفه         

ترتیبـی   پرداخت تمام یا قسمتی از خسارات مقرر در ایـن قـانون معـاف دارد همچنـین     پیشنهاد هیات مدیره کارفرما را از     
  .سیط بدهی با رعایت مهلت کافی بدهدبراي تق

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

قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشـی   3 وظایف و اختیارات شوراي عالی تامین اجتماعی موضوع ماده    -1تبصره  
منحـل   عینات به شوراي عالی تامین اجتماعی موضوع این قانون محول و شوراي مذکور    فوتاز پیري و ازکارافتادگی و      

  .می شود
  

 جلسه متـوالی بـدون عـذر موجـه غیبـت      3از   هر گاه هر یک از اعضا شوراي عالی استعفا یا فوت کند یا بیش        -2تبصره  
           تـشخیص عـذر موجـه بـا ریـیس     . بـه نحـو مـذکور فـوق انتخـاب خواهـد شـد            نماید جانشین او بـراي بقیـه مـدت مقـرر          

  .است  شوراي عالی
  

  . هیات مدیره مرکب از پنج نفر عضو به شرح زیر می باشد-20ماده 
  معاون تامین اجتماعی وزارت رفاه اجتماعی که رییس هیات مدیره و مدیر عامل

یک نفر نماینده کارگران  یات وزیراندو نفر عضو هیات مدیره به پیشنهاد وزیر رفاه اجتماعی و تصویب ه .سازمان است 
  .رفاه اجتماعی و تصویب هیات وزیران  و یک نفر نماینده کارفرمایان به پیشنهاد وزیر

  
آنها بالمانع است و در صـورتی کـه تغییـر      مدت عضویت اعضا هیات مدیره سه سال می باشد و تجدید انتخاب         -تبصره  

ترتیـب   ود و نیز در صورت فوت یا استعفا هر یک از آنها شخص دیگري بـه شناخته ش آنها قبل از انقضا موعد مقرر الزم      
مدت ماموریت خود تـا تعیـین هیـات مـدیره       اعضا هیات مدیره پس از اتمام     . مذکور براي بقیه مدت انتخاب خواهد شد      

  .خواهند داد جدید کماکان به کار خود ادامه



 ٧

  
  
  
  

  :ر است  وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زی-21ماده 
  .شوراي عالی   پیشنهاد سیاست کلی و خط مشی و برنامه هاي اجرایی تامین اجتماعی به-1
مـدیره و مـدیر عامـل در حـدود مقـررات         تصویب دستورالعملهاي اداري و داخلی سازمان به پیـشنهاد ریـیس هیـات             -2

  .مربوط
  .ذیصالحیت  ع تایید آیین نامه هاي اجرایی این قانون براي پیشنهاد آن به مراج-3
  .شوراي عالی   تصویب برنامه و بودجه و گزارش مالی و ترازنامه سازمان جهت طرح در-4 

  . تصویب تشکیالت سازمان در حدود بودجه مصوب شوراي عالی -5
  . میلیون ریال باشد5 تصویب کلیه معامالتی که مبلغ آن بیش از -6
  

  .بر خواهد بود تصمیمات هیات مدیره با اکثریت آرا معت-22ماده 
  

اقتصادي و دارایی و تصویب شوراي عالی انتخـاب   براي هر سال مالی به پیشنهاد وزیر امور) بازرس ( حسابرس -23ماده  
مـدیره   ندارد در امور سازمان مداخله کند ولی می تواند نظرات خود را به رییس هیـات  حق) بازرس  (می شود حسابرس    

  .است  بالمانع) بازرس (تخاب مجدد حسابرس ان. و مدیر عامل سازمان اطالع دهد
  

تجارت براي بازرس شرکت تعیـین گردیـده    همان است که در قانون    ) بازرس  ( وظایف و اختیارات حسابرس      - 24ماده  
 اطالع رییس هیات مدیره و مدیر عامل بـه دفـاتر سـازمان رسـیدگی و هـر گونـه             می تواند با  ) بازرس  (است و حسابرس    
  .ا که به منظور انجام وظیفه الزم بداند اخذ کندتوضیح و اطالع ر

  
باید حداقل سـی روز قبـل از طـرح در شـوراي       ترازنامه ساالنه و گزارش مالی و صوت دارایی و بدهی سازمان      -25ماده  

 .به شـوراي عـالی تقـدیم گـردد    ) بازرس (و پس از رسیدگی با گزارش حسابرس        داده شود ) بازرس  (عالی به حسابرس    
شوراي عالی به هیات مـدیره تـسلیم    مکلف است نسخه اي از گزارش خود را ده روز قبل از تشکیل      ) بازرس  (حسابرس  

  .کند
  

   وظایف و اختیارات رییس هیات مدیره و مدیر عامل به شرح زیر-26ماده 
  :است 

  . اجراي برنامه ها و مصوبات شوراي عالی هیات مدیره -1
  زارش مالی و ترازنامه و پیشنهاد تهیه و تنظیم بودجه و برنامه و گ-2

  .عالی  آن به هیات مدیره و تقدیم بودجه حداکثر سه ماه قبل از اتمام سال به شوراي
  .مدیره   پیشنهاد تشکیالت سازمان با رعایت برنامه و بودجه مصوب به هیات-3
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  . تصویب و انجام معامالت تا پنج میلیون ریال -4
  
  

مامور اجـراي ایـن قـانون و مـصوبات شـوراي       دیر عامل که مسئول اداره امور سازمان و رییس هیات مدیره و م     -27ماده  
 تشکیالت سازمان ریاست داشته و براي اداره امور سـازمان در حـدود ایـن قـانون و        عالی و هیات مدیره می باشد بر کلیه       

 مقابل اشخاص حقیقی یا حقـوقی  در آیین نامه هاي آن داراي اختیارات کامل می باشد رییس هیات مدیره و مدیر عامل           
و می تواند این حق را شخصات یا به وسیله وکال و نماینـدگی کـه تعیـین مـی            و کلیه مراجع قانونی نماینده سازمان بوده      

  .اعمال نماید کند
  

ره وظایف خود را به هر یک از اعضا هیات مدی  رییس هیات مدیره و مدیر عامل می تواند قسمتی از اختیارات و-تبصره 
در صورتی که رییس هیات مدیره و مدیر عامل بـه عللـی    .مسئولیت خود تفویض نماید    یا هر یک از کارکنان سازمان به      

هیـات مـدیره بـه     مرخصی و مسافرت براي مدتی نتواند وظایف خود را انجام دهـد یـک نفـر از اعـضا        از قبیل بیماري یا   
در ایـن  . اجتماعی کلیه وظایف او را عهده دار خواهد بـود   رفاهپیشنهاد رییس هیات مدیره و مدیر عامل و تصویب وزیر      

مدیر عامل با حق راي  کارکنان سازمان به انتخاب وزیر رفاه اجتماعی در غیاب رییس هیات مدیره و          صورت یک نفر از   
  .در جلسات هیات مدیره شرکت خواهد کرد

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

  
  : منابع درآمد سازمان به شرح زیر می باشد-28ماده 

درصد مزد یا حقوق است که هفـت درصـد آن بـه      به میزان بیست و هشت1354 حق بیمه از اول مهر ماه تا پایان سال    -1
  .عهده کارفرما و سه درصد به وسیله دولت تامین خواهد شد عهده بیمه شده و هجده درصد به

  .وه و ذخایر و اموال سازمان  درآمد حاصل از وج-2
  . وجوه حاصل از خسارات و جریمه هاي نقدي مقرر در این قانون -3
  . کمکها و هدایا-4
  

بیمه شده خواهد بـود و بـا احتـساب سـهم       حق بیمه سهم کارفرما بیست درصد مزد یا حقوق1355 از اول سال   -1تبصره  
  .ا حقوق افزایش می یابدسی درصد مزد ی بیمه شده و کمک دولت کل حق بیمه به

  
کـل کـشور منظـور و بـه سـازمان        دولت مکلف است حق بیمه سهم خود را بـه طـور یکجـا در بودجـه سـاالنه       -2تبصره  

  .پرداخت کند
  

محاسـبات احتمـالی تطبیـق و مراتـب را بـه        سازمان باید حداقل هر سه سال یک بار امور مالی خود را با اصول   -3تبصره  
  .هدشوراي عالی گزارش د
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حسب مورد براي هزینـه هـاي ناشـی از مـوارد       این قانون28 نه درصد از ماخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده -29ماده  
  .این قانون تخصیص می یابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت  3مذکور در بندهاي الف و ب ماده 

  
  

  .پرداخت نمی شود به عهده سازمان می باشد از طرف کارفرما غرامت دستمزد ایام بیماري بیمه شدگان که -تبصره 
  

 این قانون حق بیمه مقرر را کسر و به اضـافه  2ماده  5 کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایاي مذکور در بند        -30ماده  
  .پرداخت نمایند سهم خود به سازمان

  
نظایر آنها طبـق آیـین نامـه اي کـه بـه پیـشنهاد         و-وشاك  پ- ارزش مزایاي غیر نقدي مستمر مانند مواد غذایی     -تبصره  

  .خواهد رسید به طور مقطوع تعیین و حق بیمه از آن دریافت می گردد هیات مدیره به تصویب شوراي عالی
  

وسـیله مـشتریان یـا مـراجعین تـامین مـی شـود          در مورد بیمه شدگانی که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها به  -31ماده  
حق بیمه  مقطوعات به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شوراي عالی تعیین و ماخذ دریافت د تقریبی هر طبقه یا حرفه  درآم

  .قرار خواهد گرفت 
   

کل درآمد ماهانه آنها احتـساب و دریافـت     در مورد بیمه شدگانی که کارمزد دریافت می دارند حق بیمه ماخذ-32 ماده  
  .نباید از حق بیمه اي که به حداقل مزد کارگر عادي تعلق می گیرد کمتر باشد وردمی گردد این حق بیمه در هیچ م

  
شود و در هر حال میزان حق بیمـه در ایـن مـورد      حق بیمه کارآموزان باید به نسبت مزد یا حقوق آنها پرداخت- 33ماده  

کمتـر از   کـه مـزد یـا حقـوق کـارآموز     در صورتی . مزد یا حقوق تعلق می گیرد کمتر باشد    نباید از میزانی که به حداقل     
  .عهده کارفرما خواهد بود حداقل دستمزد باشد پرداخت مابه التفاوت حق بیمه سهم کارآموز به

  
از کارفرمایـان مکلفنـد بـه نـسبت مـزد یـا         در صورتی که بیمه شده براي دو یا چند کارفرما کار کند هـر یـک         -34ماده  

  شده را از مزد یا حقوق او کسر و به انضمام سـهم خـود بـه سـازمان پرداخـت         بیمه حقوقی که می پردازند حق بیمه سهم      
  .نمایند

  
مزد یا حقوق بیمه شدگان بعـضی از فعالیتهـا را     سازمان می تواند در موارد لزوم با تصویب شوراي عالی سازمان-35ماده  

 بـر همـان اسـاس محاسـبه و پرداخـت     به ماخذ درآمد مقطوع وصول و کمکهاي نقـدي را   طبقه بندي نماید و حق بیمه را  
  .نماید

  
می باشد و مکلف اسـت در موقـع پرداخـت      کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان      -36ماده  

در صـورتی کـه    .کسر نموده و سهم خود را برآن افزوده بـه سـازمان تادیـه نمایـد       مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را        
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مـسئول پرداخـت آن خواهـد بـود تـاخیر کارفرمـا در        سر حق بیمه سهم بیمه شده خودداري کند شخـصات      کارفرما از ک  
  .پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود پرداخت حق بیمه یا عدم

  
  
  

این قانون تامین می شود مکلفند حق  31در ماده   بیمه شدگانی که تمام یا قسمتی از درآمد آنها به ترتیب مذکور-تبصره 
حـق بیمـه    به سازمان به کارفرما تادیه نمایند ولی در هر حـال کارفرمـا مـسئول پرداخـت      بیمه سهم خود را براي پرداخت     

  .خواهد بود
  

عـی  این قانون اعم از اینکه انتقال به صورت قط  هنگام نقل و انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاههاي مشمول  -37ماده  
انتقـال   اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال به طـور رسـمی یـا غیـر رسـمی انجـام بگیـرد         صلح حقوق یا - رهنی   - شرطی   -

حق بیمه و متفرعات آن از انتقال دهنـده مطالبـه    گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت    
نمایند در صورتی که   سند از سازمان راجع به بدهی واگذارکننده استعالممکلفند در موقع تنظیم    نماید دفاتر اسناد رسمی   

سازمان پاسخی بـه دفترخانـه ندهـد دفترخانـه معاملـه را بـدون         روز از تاریخ ورود برگ استعالم به دفتر15سازمان ظرف   
مـی توانـد بـا پرداخـت      در صورتی که بنابه اعالم سازمان واگذارکننده بدهی داشته باشد   . خواهد کرد  مفاصاحساب ثبت 

واگذارکننـده را نـسبت بـه اعتـراض بـه تـشخیص سـازمان و          بدهی معامله را انجام دهد بدون اینکه پرداخت بدهی حـق          
 در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور انتقال دهنـده و انتقـال گیرنـده     . بیمه ساقط کند   رسیدگی به میزان حق   

وزارتخانـه هـا و موسـسات و شـرکتهاي دولتـی       .اي مـسئولیت تـضامنی خواهنـد بـود        براي پرداخت مطالبات سازمان دار    
 و سایر مراجع ذیربط مکلفند در موقع تقاضـاي تجدیـد پروانـه کـسب یـا هـر نـوع           همچنین شهرداریها و اتاقهاي اصناف    

 کسب موکول به ارائه حال تجدید پروانه در هر. فعالیت دیگر مفاصاحساب پرداخت حق بیمه را از متقاضی مطالبه نمایند     
  .مفاصاحساب پرداخت حق بیمه می باشد

  
مفاصاحساب صادر و بـه تقاضـاکننده تـسلیم      سازمان مکلف است حداکثر پس از یک ماه از تاریخ ثبت تقاضا          -تبصره  
  .نماید

  
ایـد در  حقـوقی واگـذار مـی شـود کارفرمـا ب       در مواردي که انجام کار به طور مقاطعه بـه اشـخاص حقیقـی یـا            -38ماده  

 را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه کـاران فرعـی را نـزد    قراردادي که منعقد می کند مقاطعه کار     
پرداخـت پـنج درصـد بهـاي کـل کـار        .بپردازد  این قانون28سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده   

در مـورد مقاطعـه کـارانی کـه      .مفاصاحساب از طرف سـازمان خواهـد بـود        ائهمقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ار       
به سازمان تسلیم و پرداخت می کنند معادل حق بیمه پرداختی بنا  صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر         

بـدون مطالبـه   هـر گـاه کارفرمـا آخـرین قـسط مقاطعـه کـار را         .سازمان از مبلـغ مـذکور آزاد خواهـد شـد      به درخواست 
وجـوهی را کـه از    بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد   مفاصاحساب سازمان 

کلیه وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهاي دولتـی  . وصول نماید این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه کار مطالبه و       
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مشمول مقررات این ماده می  موسسات غیر دولتی و موسسات خیریه و عام المنفعهشهرداریها و اتاق اصناف و      همچنین -
  .باشند

  
  
  
  

همچنـین  . آخرین روز ماه بعد به سـازمان بپـردازد    کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا           -39ماده  
شـوراي   و ارسال صورت مزد که بـه تـصویب  را به ترتیبی که در آیین نامه طرز تنظیم  صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان    

شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسـناد و      سازمان حداکثر ظرف  . عالی سازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم نماید       
  ایـن 100قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختالف یـا مغـایرت بـه شـرح مـاده       مدارك کارفرما را مورد رسیدگی   

و مدارك امتناع کند سازمان مابه التفـاوت حـق    ه التفاوت را وصول مینماید هرگاه کارفرما از ارائه اسنادقانون اقدام و ماب  
  .و وصول خواهد کرد بیمه را راسات تعیین و مطالبه

  
قانون خـودداري کنـد سـازمان مـی توانـد        این39 در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده -40ماده  

  .مطالبه و وصول نماید ا راسات تعیین و از کارفرماحق بیمه ر
  

مـدیره و تـصویب شـوراي عـالی سـازمان        در مواردي که نوع کار ایجاب کند سازمان می تواند پیشنهاد هیـات     -41ماده  
  .تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید نسبت مزد را به کل کار انجام یافته

   
شده از طرف سازمان معترض باشد می توانـد    صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارات تاخیر تعیین      در -42ماده  

 سـازمان مکلـف اسـت اعتـراض کارفرمـا را     . خود را کتبا به سازمان تسلیم نمایـد       ظرف سی روز از تاریخ ابالغ اعتراض      
در صورت عدم اعتراض کارفرمـا   .نماید مطرححداکثر تا یک ماه پس از دریافت آن در هیات بدوي تشخیص مطالبات         

 این قانون وصـول خواهـد   50بیمه و خسارات تعیین شده طبق ماده  ظرف مدت مقرر تشخیص سازمان قطعی و میزان حق   
  .شد
  

  :می گردند  هیاتهاي بدوي تشخیص مطالبات سازمان از افراد زیر تشکیل- 43ماده 
  .یات را به عهده خواهد داشت  نماینده وزارت رفاه اجتماعی که ریاست ه-1
و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع   یک نفر به عنوان نمایند کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع  -2

  .آزاد مربوط به معرفی اتاق اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل یا یک نفر نماینده صنف
  .وراي عالی تامین اجتماعی  یک نفر به انتخاب ش-3
آرا هیاتهـاي بـدوي    .انتخاب وزیر رفاه اجتماعی   نماینده کارگران در مورد کارگران مشمول قانون تامین اجتماعی به  -4

بیمه و خسارات دویست هزار ریال یا کمتر باشد و یـا اینکـه در    در صورتی که مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق      
مطالبـه بـیش از دویـست     در صورتی که مبلغ مـورد . اعتراض واقع نشود قطعی و الزم االجرا خواهد بودمورد  موعد مقرر 
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تاریخ ابالغ واقعی یا قانونی راي هیـات بـدوي تقاضـاي تجدیـد نظـر        روز از20هزار ریال باشد کارفرما و سازمان ظرف        
  .خواهند داشت 

  
  
  
  
  

  :تشکیل می شود  تهران با شرکت افراد زیر هیاتهاي تجدید نظر تشخیص مطالبات در-44ماده 
  . نماینده وزارت رفاه اجتماعی که ریاست هیات را به عهده خواهد داشت -1
  . یک نفر از قضات دادگستري به انتخاب وزارت دادگستري -2
  . یک نفر به انتخاب شوراي عالی تامین اجتماعی -3
  .یر عامل سازمان  نماینده سازمان به انتخاب رییس هیات مدیره و مد-4
و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع   یک نفر به عنوان نمایند کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع  -5

آرا هیات تجدید نظر قطعی و الزم  .اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد    یا یک نفر نماینده اتاق    
  .االجرا است 

  
خواهنـد کـرد و حـضور کارفرمـا بـراي اداي        هیاتهاي بدوي و تجدید نظر تاریخ رسیدگی را به کارفرمـا ابـالغ     -تبصره  

  .توضیحات بالمانع است 
  

هیاتهـا و ترتیـب رسـیدگی و صـدور راي و        نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدید نظر و تشکیل جلـسات           - 45ماده  
به پیشنهاد هیات مدیره سـازمان بـه تـصویب شـوراي عـالی سـازمان خواهـد        که   ابالغ به موجب آیین نامه اي خواهد بود       

  .رسید
   

و شش قسط ماهانه تقسیط نمایـد و در ایـن     سازمان می تواند به درخواست کارفرما بدهی او را حداکثر تا سی           -46 ماده  
در صـورتی کـه    . بپـردازد درصد در سال نسبت به مانده بدهی خـود بهـره بـه سـازمان        صورت کارفرما باید معادل دوازده    

 ایـن قـانون   50بقیه اقساط تبدیل به حال شده و طبق ماده  کارفرما هر یک از اقساط مقرر را در راس موعد پرداخت نکند   
  .وصول خواهد شد

  
باشد پرداخت حق بیمه در موعـد مقـرر مقـدور      در مواردي که به علت بحران مالی که موجب وقفه کار کارگاه  -تبصره  

در . نمایـد  تعیین شده در این ماده تخفیف در میزان خسارت و جریمه دیرکـرد را تقاضـا   فرما میتواند در موعد  نگردد کار 
کارفرما رسیدگی و راي مقتـضی صـادر خواهنـد      این صورت هیاتهاي بدوي و تجدید نظر تشخیص مطالبات به تقاضاي          

  .افتاده براي هر سال کمتر باشد بلغ حق بیمه عقب درصد م12میزان خسارت و جریمه دیرکرد در هر حال نباید از  .نمود
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همچنـین دفـاتر و مـدارك الزم را در موقـع       کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایـاي بیمـه شـدگان            -47ماده  
کور بازرسان سازمان می توانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارك مذ .اختیار او بگذارند   مراجعه به بازرس به سازمان در     

کارگران کارگاه و مراجع ذیـربط   یا عکس تهیه و براي کسب اطالعات الزم به هر یک از روسا و کارمندان و          رونوشت
و داراي همان اختیـارات   بازرسان سازمان حق دارند کارگاههاي مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند          .مراجعه نمایند 

نتیجه بازرسی حداکثر ظرف یک ماه از طرف سـازمان بـه   . خواهند بود ار قانون ک 53 و   52و مسئولیتهاي مذکور در مواد      
  .اعالم خواهد شد کارفرما

  
  

را مـشمول بیمـه اعـالم نمایـد ملـزم بـه انجـام          این قانون گروه جدیدي7 از تاریخی که سازمان با توجه به ماده        -48ماده  
کـه   فرمایان موظفنـد حـق بیمـه را از همـان تـاریخی     به بیمه شدگان خواهد بود و کار تعهدات قانونی طبق مقررات نسبت  

  .گروه مزبور مشمول بیمه اعالم شده است به سازمان بپردازند
  

می تواند مزد یا حقـوق بیمـه شـدگان را بـر       در صورت عدم ارسال مزد در موعد مقرر از طرف کارفرما سازمان     -تبصره  
نقـدي   یمه قرار گرفته است احتساب و ماخذ پرداخت مزایايقانون مبناي تعیین حق ب  این40اساس ماخذي که طبق ماده     

میسر نباشـد سـازمان مزایـاي نقـدي را بـه ماخـذ        در مواردي که تعیین مزد یا حقوق بیمه شده به طریق مذکور           . قرار دهد 
  .علی الحساب پرداخت نماید حداقل مزد یا حقوق به طور

  
  .می باشد عداد مطالبات ممتاز مطالبات سازمان ناشی از اجراي قانون در - 49ماده 

  
که ناشی از اجراي ایـن قـانون یـا قـوانین       مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تاخیر و جریمه هاي نقدي    -50ماده  

 و 89و  65بیمه هاي اجتماعی روستاییان باشد، همچنین هزینه هاي انجام شـده طبـق مـواد     سابق بیمه هاي اجتماعی و قانو   
 این قانون در حکم مطالبات مستند به استناد الزم االجرا بوده و طبق مقـررات مربـوط   100 و 99در مواد  خسارات مذکور   

آیین نامه اجرایـی ایـن مـاده حـداکثر      .وسیله مامورین اجراي سازمان قابل وصول می باشد به اجراي مفاد اسناد رسمی به    
و پـس از تـصویب وزارت رفـاه اجتمـاعی و وزارت     طـرف سـازمان تهیـه      ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون از        

مامورین اجـراي احکـام    موقع اجرا گذارده خواهد شد تا تصویب آیین نامه مزبور مقررات این ماده توسط   دادگستري به 
  .بیمه هاي اجتماعی اجرا خواهد شد  قانون35محاکم دادگستري بر اساس آیین نامه ماده 

   
  فصل چهارم مقررات مالی •

  
را براي سال بعد تنظیم و بـه شـوراي عـالی      هیات مدیره مکلف است تا اول دي ماه هر سال بودجه کل سازمان        -51ماده  

بـه   سازمان مکلف است حداکثر تا پانزدهم اسفند ماه بودجه سـال بعـد را تـصویب و         شوراي عالی . سازمان پیشنهاد نماید  
  .هیات مدیره ابالغ نماید

  
 این قـانون بـه ترتیـب    -3بندهاي الف و ب ماده  ت درمانی از بابت هزینه هاي ناشی از   سهم سازمان تامین خدما    -تبصره  

  .بودجه سازمان مشخص گردد  باید در29مقرر در ماده 
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و زیان دیرکرد و بهره سپرده ها و سود   مانده درآمد پس از وضع مخارج و کلیه درآمدهاي حاصل از خسارات         -52ماده  

 درآمد حاصل از فروش یا واگذاري و یا بهره برداري از امـول سـازمان کـالت بـه     گذاریها و اوراق بهادار و سود سرمایه      
  .حساب ذخائر منظور خواهد شد

  
  
  
  

ذخائر مبلغـی جهـت خریـد امـوال غیـر منقـول و         شوراي عالی سازمان هر سال به پیشنهاد هیات مدیره از محل  -1تبصره  
  .داد ه اعتبار آن در بودجه سازمان تامین نشده باشد تخصیص خواهدتجهیزات جدید ک ایجاد ساختمانها یا تاسیسات و

  
و تاییـد هیـات مـدیره سـازمان و تـصویب        ایجاد تاسیسات درمانی به پیشنهاد سـازمان تـامین خـدمات درمـانی      -2تبصره  

رمـانی  گرفت و با حفظ مالکیت سازمان در اختیار سـازمان تـامین خـدمات د    شوراي عالی از محل ذخائر صورت خواهد    
  .خواهد شد گذارده

  
مذکور ذخائر مزبـور را تحـت نظـر هیـاتی بـا        ذخائر سازمان نزد بانک رفاه کارگران متمرکز خواهد شد بانک          -53ماده  

  .خواهد انداخت  تصویب شوراي عالی سازمان به کار
  

   حوادث و بیماریها و بارداري-فصل پنجم  •
  

این قانون قـرار مـی گیرنـد در صـورت مـصدوم        زمانی که مشمول مقررات بیمه شدگان و افراد خانواده آنها از     -54ماده  
سـازمان   خدمات پزشکی که به عهـده . بیماري می توانند از خدمات پزشکی استفاده نمایند  شدن بر اثر حوادث یا ابتال به      

 و انجام آزمایـشات   تحویل داروهاي الزم-بیمارستانی  -تامین خدمات درمانی است شامل کلیه اقدامات درمانی سرپایی   
  .تشخیص طبی می باشد

  
  : خدمات درمانی موضوع این قانون به دو صورت انجام می گیرد-55ماده 
بیمارستانها و سـایر امکانـات درمـانی متعلـق بـه ایـن        - درمانگاه - روش مستقیم براي بیمه شدگانی که از پزشک     -الف  

  .می نمایند سازمان استفاده
بیمارسـتان آزادي عمـل خواهنـد داشـت و      - بیمه شدگانی که در انتخاب پزشک درمانگاه       روش غیر مستقیم براي    -ب  

  .خرید خدمات درمانی انجام می دهد سازمان تعهدات درمانی خود را از طریق
  

از تـاریخ تـصویب ایـن قـانون تهیـه و بـه         ضوابط استفاده از روشهاي فوق طبق آیین نامه اي که ظرف شش ماه      -تبصره  
  .درمانی خواهد رسید تعیین می گردد اي فنی سازمان تامین خدماتتصویب شور
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که قـدرت کـار اولیـه خـود را از دسـت        به منظور توان بخشی ترمیم و تجدید فعالیت بیمه شدگان آسیب دیده       -56ماده  
 از طرف شوراي اشتغال آنها به کارهاي مناسب دیگر طبق آیین نامه هایی که داده اند سازمان تامین خدمات درمانی براي 

موسـسات حرفـه اي معلـولین اقـدام      سازمان مذکور پیشنهاد و به تصویب شوراي عالی سازمان خواهد رسید از طریق    فنی
  .خواهد نمود

  
  
  
  
  

شهرستان به شهرستان دیگر باشد ترتیب نقل و انتقال   در صورتی که معالجه بیمار مستلزم انتقال او از روستا یا از      -57ماده  
سازمان مذکور می  که از طرف سازمان تامین خدمات درمانی پیشنهاد و به تصویب شوراي فنی   ی خواهد بود  طبق ضوابط 

  .رسد
  

  :قانون استفاده می کنند عبارتند از  این54 افراد خانواده بیمه شده که از کمکهاي مقرر در ماده -58ماده 
  . همسر بیمه شده -1
و سن او از شصت سـال متجـاوز باشـد یـا      سط بیمه شده زن تامین می شود شوهر بیمه شده در صورتی که معاش او تو   -2

  .این قانون ازکارافتاده شناخته شود 91طبق نظر کمیسیون پزشکی موضوع ماده 
  : فرزندان بیمه شده که داراي یکی از شرایط زیر باشند-3

داشـتن شـوهر تـا بیـست سـالگی و یـا       شـرط ن   کمتر از هجده سال تمام داشته باشند و در مـورد فرزنـدان انـاث بـه      -الف  
  .رسمی آموزشی به تحصیل اشتغال داشته باشند منحصرات طبق گواهی یکی از موسسات

  .قادر به کار نباشند  در اثر بیماري یا نقص عضو طبق گواهی سازمان تامین خدمات درمانی-ب 
ن مـادر از پنجـاه و پـنج سـال متجـاوز      سـ   پدر و مادر تحت تکفل بیمه شده مشروط بر اینکه سن پدر از شصت سال و    -4

  ازکارافتاده باشـند و در هـر حـال از سـازمان مـستمري       91پزشکی موضوع ماده     باشد و یا اینکه به تشخیص کمیسیونهاي      
  دریافت ننمایند

  
مـی گیرنـد و بنـا بـه تـشخیص سـازمان تـامین          بیمه شدگانی که تحت معالجه و یا درمانهاي توان بخـشی قـرار      - 59ماده  
دریافـت   نیستند به شرط عدم اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یـا حقـوق اسـتحقاق         مات درمانی موقتات قادر به کار     خد

  :غرامت دستمزد را با رعایت شرایط زیر خواهند داشت 
  .بیماریهاي حرفه اي تحت درمان قرار گرفته باشد  بیمه شده بر اثر حوادث ناشی از کار و غیر ناشی از کار یا-الف 

استراحت مطلـق یـا بـستري شـدن داشـته        در صورتی که بیمه شده به سبب بیماري و طبق گواهی پزشک احتیاج به        -ب  
  .کار بوده و یا در مرخصی استحقاقی باشد باشد و در تاریخ اعالم بیماري مشغول به

  
 .ه شـده اتفـاق مـی افتـد    سـبب آن بـراي بیمـ     حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و بـه           -60ماده  

موسـسات وابـسته یـا سـاختمانها و محوطـه آن       مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگـاه یـا   
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اوقـات مراجعـه بـه     .کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام مـاموریتی باشـد         مشغول کار باشد و یا به دستور      
توان بخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منـزل بـه کارگـاه     و یا براي معالجات درمانی و    درمانگاه و یا بیمارستان     

کارگاه اتفاق افتـاده   وظیفه محسوب می گردد مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادي رفت و برگشت به       جز اوقات انجام  
آنان اتفاق می افتد حادثه ناشـی   مساعدت بهحوادثی که براي بیمه شده حین اقدام براي نجات سایر بیمه شدگان و        .باشد

  .از کار محسوب می شود
  

تصویب شوراي عالی سازمان خواهد رسید   بیماریهاي حرفه اي به موجب جدولی که به پیشنهاد هیات مدیره به         -61ماده  
 اي پـس از  تامین خدمات درمانی نسبت به درمان هـر یـک از بیماریهـاي حرفـه         مدت مسئولیت سازمان  . تعیین می گردد  

  .کار بیمه شده به شرحی است که در جدول مزبور قید می شود تغییر
  :می باشد  مدت پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماري و میزان آن به شرح زیر-62ماده 

  
حرفـه اي و بـه موجـب تـشخیص سـازمان تـامین         غرامت دستمزد از اولین روزي که بیمه شده بر اثر حادثه یا بیماري          -1

در مواردي که عدم اشتغال به کار و معالجه به سبب بیماري باشـد   .پرداخت خواهد شد رمانی قادر به کار نباشد    خدمات د 
  .شد بیمار در بیمارستان بستري نشود غرامت دستمزد از روز چهارم پرداخت خواهد در صورتی که

  
ت درمـانی قـادر بـه کـار نبـوده و بـه       خـدما   پرداخت غرامت دستمزد تا زمانی که بیمه شده به تشخیص سازمان تامین           -2

  .افتاده شناخته نشده باشد ادامه خواهد یافت  موجب مقررات این قانون از کار
  
تحت تکفل باشد به میزان سه چهارم آخرین مزد   غرامت دستمزد بیمه شده اي که داراي همسر یا فرزند یا پدر و مادر    -3

  .می گردد یا حقوق روزانه او پرداخت
  
نداشته باشد معادل دو سوم آخرین مـزد یـا    دستمزد بیمه شده اي که همسر یا فرزند یا پدر و مادر تحت تکفل    غرامت   -4

 بیمه شده به هزینه سازمان تامین خدمات درمانی بـستري شـود کـه در ایـن صـورت            حقوق روزانه او می باشد مگر اینکه      
  .هد بودغرامت دستمزد معادل یک دوم آخرین مزد یا حقوق روزانه وي خوا

  
شهرستان دیگـري اعـزام دارد و درمـان او را بـه       هر گاه سازمان تامین خدمات درمانی بیمه شده اي را براي معالجه به      -5

روز  غرامت دستمزد متعلق معادل صد درصد غرامت دستمزد روزانه هم بابت هزینـه هـر   طور سرپایی انجام دهد عالوه بر   
باشد عالوه  که به تشخیص پزشک معالج مادام که بیمار احتیاج به همراه داشتهدر صورتی  .اقامت او پرداخت خواهد شد  

به همراه بیمار از طـرف سـازمان پرداخـت خواهـد      بر مخارج مسافرت معادل پنجاه درصد حقوق یا دستمزد بیمه شده نیز       
  .شد

   
ر محاسـبه غرامـت دسـتمزد ایـام     شـده بـه منظـو     در مورد بیماریها یا حوادث آخرین مزد یا حقوق روزانـه بیمـه       -63ماده  

قبل از   روز90دریافتی بیمه شده که به ماخذ آن حق بیمه دریافت شده است در آخرین  بیماري عبارت است از جمع کل     
دریافت می کنند آخرین مـزد عبـارت اسـت از     شروع بیماري تقسیم به روزهاي کار و در مورد بیمه شدگانی که کارمزد   
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تقـسیم    روز قبل از شـروع بیمـاري  90ماخذ آن حق بیمه دریافت شده است در آخرین   که بهجمع کل دریافتی بیمه شده   
به حداقل مـزد کـارگر عـادي تعلـق مـی گیـرد        بر نود مشروط بر اینکه غرامت دستمزد این مبلغ از غرامت دستمزدي که     

 ز غرامت دستمزد استفاده کـرده دریافت کننده کارمزد ظرف سه ماه مذکور مدتی ا در صورتی که بیمه شده  . کمتر نباشد 
به منزله دسـتمزد روزانـه ایـام بیمـاري      باشد متوسط دستمزدي که مبناي محاسبه غرامت دستمزد مذکور قرار گرفته است           

  .تلقی و در محاسبه منظور خواهد شد
  

ان بیمار خود را باشند حقوق یا مزد بیمه شدگ  در مواردي که کارفرمایان طبق قوانین و مقررات دیگري مکلف          -64ماده  
  .خدمات درمانی فقط عهده دار معالجه آنها طبق مقررات این قانون خواهد بود پرداخت نمایند سازمان تامین

  
کارگران مـسلول خـود را پرداخـت نماینـد       در مواردي که کارفرمایان طبق قوانین دیگري مکلف باشند حقوق        -تبصره  

  . این قانون خواهد بودمقررات سازمان فقط عهده دار معالجه آنها طبق
  

الزم اولیـه را بـراي جلـوگیري از تـشدید       در صورت وقوع حادثه ناشی از کار کارفرما مکلف اسـت اقـدامات            -65ماده  
 در صـورتی کـه کارفرمـا   . را ظرف سه روز اداري کتبا به اطالع سازمان برساند وضع حادثه دیده به عمل آورده و مراتب      

درمـانی هزینـه اي مربـوط را خواهـد      حمـل هزینـه اي شـده باشـد سـازمان تـامین خـدمات       بابت اقدامات اولیه مذکور مت   
  .پرداخت 

  
مقـررات حفاظـت فنـی و بـروز بیمـاري        در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیمات ناشی از عدم رعایت          -66ماده  

 و بـوده سـازمان تـامین خـدمات    احتیـاط الزم از طـرف کـارفرم یـا نماینـدگان ا      ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و  
 ایـن قـانون از   50پرداختـه و طبـق مـاده     درمانی و سازمان هزینه هاي مربوط به معالجه و غرامـات و مـستمریها و غیـره را          

  .کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود
  

  .ت بري الذمه شودبه سازمان از این باب  مقصر می تواند با پرداخت معادل ده سال مستمري موضوع این ماده-1تبصره 
  

در صورت وقوع حادثـه سـازمان و سـازمان      هر گاه بیمه شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد  -2تبصره  
شرکتهاي بیمه  کمکهاي مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهند داد و تامین خدمات درمانی و یا شخصات  

  .نسبت به شخص ثالث بپردازند ا را در حدود تعهدات خودموظفند خسارات وارده به سازمانه
  

قبـل از زایمـان سـابقه پرداخـت حـق بیمـه         بیمه شده زن یا همسر بیمه شده مرد در صورتی که ظرف یک سـال -67ماده  
 کمک بارداري دو سـوم . شرط عدم اشتغال به کار از کمک بارداري استفاده نماید   شصت روز را داشته باشد می تواند به       

دوازده هفته جمعات قبـل و بعـد از زایمـان      می باشد که حداکثر براي مدت 63آخرین مزد یا حقوق بیمه شده طبق ماده         
  .شد بدون کسر سه روز اول پرداخت خواهد
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سال قبل از وضع حمل حق بیمه شـصت    بیمه شده زن یا همسر بیمه شده مرد در صورتی که در طول مدت یک     -68ماده  
اسـتفاده   معاینه هاي طبی و معالجات قبل از زایمان و حین زایمان و بعد از وضـع حمـل         باشد از کمکها و    روز را پرداخته  

کمکهاي مذکور مبلغی وجه نقـد   سازمان تامین خدمات درمانی بنا به درخواست بیمه شده می تواند به جاي   .خواهد کرد 
  طرف هیات مدیره تامین خدات درمانی تهیه و به تـصویب آیین نامه اي که از به بیمه شده پرداخت نماید، مبلغ مزبور در     

  .شوراي عالی سازمان می رسد تعیین خواهد شد
  

مبتال شود که شیردادن براي طفـل او زیـان آور     در صورتی بیمه شده زن و یا همسر بیمه شده مرد به بیماریهایی      -69ماده  
  حویل خواهد شدماهگی ت18شیر مورد نیاز تا  باشد یا پس از زایمان فوت شود

  
  
  

   از کار افتادگی-فصل ششم  •
  

می شـوند پـس از انجـام خـدمات تـوان        بیمه شدگانی که طبق نظر پزشک معالج غیر قابل عالج تشخیص داده       -70ماده  
 ایـن قـانون توانـایی    91چنانچه طبق نظر کمیسیونهاي پزشکی مذکور در ماده    بخشی و اعالم نتیجه توان بخشی یا اشتغال       

  :الت یا بعضات از دست داده باشند به ترتیب زیر با آنها رفتار خواهد شدرا ک خود
  .از کارافتاده کلی شناخته می شود  هرگاه درجه کاهش قدرت کار بیمه شده شصت و شش درصد و بیشتر باشد-الف 

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

موجـب آن حادثـه ناشـی از کـار باشـد        اگر درجه کاهش قدرت کار بیمه شده بین ده تا سـی و سـه درصـد بـوده و          -ج  
  .داشت  استحقاق دریافت غرامت نقص مقطوع را خواهد

  
کار افتـاده کلـی شـناخته شـود بـدون در نظـر        ي از بیمه شده اي که در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماري حرفه ا      -71ماده  

  ..دریافت مستمري ازکارافتادگی ناشی از کار را خواهد داشت  گرفتن مدت پرداخت حق بیمه استحقاق
  

از یک سی و پنجم مزد یـا حقـوق متوسـط      میزان مستمري ماهانه ازکارافتادگی کلی ناشی از کار عبارت است     -72ماده  
مشروط بر اینکه این مبلغ از پنجاه درصد مزد یـا حقـوق متوسـط ماهانـه او       پرداخت حق بیمهبیمه شده ضرب در سنوات    

  در مورد بیمه شدگانی که داراي همسر بوده یا فرزند یا پـدر و مـادر تحـت تکفـل         .و از صد درصد آن بیشتر نباشد       کمتر
کمتـر باشـد عـالوه بـر آن معـادل ده       داشته باشند و مستمري استحقاقی آنها از شصت درصد مزد یا حقوق متوسـط آنهـا             

تجـاوز نکنـد پرداخـت    % 60بـر آن کـه جمـع مـستمري و کمـک از         درصد مستمري استحقاقی به عنوان کمک مشروط      
  .خواهد شد

    
  :شده محسوب می شوند  شوهر یا فرزند یا پدر یا مادر با شرایط زیر تحت تکفل بیمه-1تبصره 

 این قانون از کـار افتـاده   91موضوع ماده  یا به تشخیص کمیسیونهاي پزشکی سن شوهر از شصت سال متجاوز باشد و      -1
  .این قانون مستمري دریافت ننماید و معاش او توسط زن تامین شود کلی بوده و در هر دو حالت به حکم
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  .باشند  این قانون58 ماده 3 فرزندان بیمه شده که حائز شرایط مذکور در بند -2
به تشخیص کمیسیونهاي پزشـکی موضـوع مـاده     ادر از پنجاه و پنج سال بیشتر بوده یا اینکه سن پدر از شصت و سن م  -3

دریافـت   معاش آنها توسط بیمه شده تامین و در هر حال به موجب این قـانون مـستمري          این قانون ازکارافتاده باشند و     91
  .ندارند

  
است از جمع کل مزد یا حقوق او که بـه ماخـذ    ارت مزد یا حقوق متوسط ماهانه بیمه شده موضوع این ماده عب     -2تبصره  

که  هفت صد و بیست روز قبل از وقوع حادثه ناشی از کار یا شروع بیماري حرفه اي   آن حق بیمه دریافت گردیده ظرف     
  .منجر به ازکارافتادگی شده است تقسیم به روزهاي کار ضرب درسی 

  
  

شصت و شش درصد توانایی کار خـود را دسـت     کار بین سی و سه تا به بیمه شده اي که در اثر حادثه ناشی از       -73ماده  
میزان مستمري عبارت است از حاصل ضـرب   .جزیی ناشی از کار پرداخت خواهد شد     داده باشد مستمري ازکارافتادگی   

  . این قانون تعیین می گردد70ازکارافتادگی کلی استحقاقی که طبق ماده  درصد ازکارافتادگی در مبلغ مستمري
  

درصد توانایی کـار خـود را از دسـت داده باشـد       بیمه شده اي که در اثر حادثه ناشی از کار بین ده تا سی و سه      -74ماده  
 را خواهد داشت میزان ایـن غرامـت عبـارت اسـت از سـی و شـش برابـر مـستمري         استحقاق دریافت غرامت نقص عضو   

  .تادگی  این قانون ضرب در، درصد ازکاراف72استحقاقی مقرر در ماده 
  

یا ابتال به بیماري حداقل حق بیمه یک سـال    بیمه شده اي که ظرف ده سال قبل از وقوع حادثه غیر ناشی از کار -75ماده  
 کار ظرف یک سال قبل از وقـوع حادثـه یـا بیمـاري منجـر بـه ازکارافتـادگی باشـد             کار را که متضمن حق بیمه نود روز       

ازکارافتادگی کلی غیر ناشـی از کـار ماهانـه     ی کلی حق استفاده از مستمريپرداخت نموده باشد در صورت ازکارافتادگ 
  .را خواهد داشت 

  
 ایـن قـانون و   70ترتیـب مقـرر در مـاده      محاسبه متوسط دستمزد و مستمري ازکارافتادگی موضوع ماده فوق بـه           -تبصره  
  . آن صورت خواهد گرفت 2تبصره 

  
   بازنشستگی–فصل هفتم  •

  
  .مستمري بازنشستگی را خواهند داشت  ین قانون در صورت حائزبودن شرایط زیر حق استفاده از مشمولین ا-76ماده 

  .پرداخته باشند  حداقل ده سال حق بیمه مقرر را قبل از تاریخ تقاضاي بازنشستگی-1 
  .باشد  سن مرد به شصت سال تمام و سن زن به پنجاه و پنج سال تمام رسیده-2
  

سال متوالی یا بیست و پنج سـال متنـاوب در    که قبل از تقاضاي بازنشستگی حداقل مدت بیست در مورد افرادي  -تبصره  
 اشـتغال داشـته انـد سـن    ) زیـان آور (یـا آنکـه بـه کارهـاي سـخت و مخـل سـالمتی         مناطق بد آب و هوا کار کرده اند و     

 بیمه مقرر را به سازمان پرداختـه  کرده و حق بازنشستگی پنجاه و پنج سال تمام خواهد بود، کسانی که سی سال تمام کار             
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و  منـاطق بـد آب و هـوا   . پنج سال تمام می توانند تقاضـاي مـستمري بازنشـستگی کننـد         باشند در صورت داشتن پنجاه و     
  .شد کارهاي زیان آور به موجب آیین نامه مربوط مصوب هیات وزیران تعیین خواهد

  
یا حقوق بیمه شده ضـرب در سـنوات    ی و پنجم متوسط مزد میزان مستمري بازنشستگی عبارت است از یک س       -77ماده  

  .متوسط مزد یا حقوق تجاوز ننماید پرداخت حق بیمه مشروط بر آن که از صد درصد
  

از مجموع مزد یا حقوق بیمه شـده کـه بـر      متوسط مزد یا حقوق براي محاسبه مستمري بازنشستگی عبارت است    -تبصره  
  .آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر بیست و چهار فاساس آن حق بیمه پرداخت گردیده ظر

  
  

پس از رسیدن به سـن بازنشـستگی مقـرر در      کارفرما می تواند بازنشستگی بیمه شدگانی را که حداقل پنج سال        -78ماده  
  .از سازمان تقاضا نماید این قانون به کار خود ادامه داده اند

  
سهام آنها متعلق به بخش خـصوصی شـده یـا     ی که به موجب قانون اکثریت در مورد مستخدمین شرکتهاي دولت   -79ماده  

  :بشود به ترتیب زیر رفتار خواهد شد
شرکتهاي دولتی کـه مـشمول مقـررات      مقررات استخدامی شرکتهاي دولتی و مستخدمین33 مستخدمین مشمول ماده   -1

  .رد عمل خود خواهند بودمقررات بازنشستگی و وظیفه مو بازنشستگی و وظیفه خاص بوده اند تابع
  .مشمول مقررات این قانون خواهند شد  مستخدمین شرکتهاي دولتی که مشمول قانون بیمه هاي اجتماعی هستند-2
ناشی از پیري و ازکارافتادگی و فـوت خواهنـد     سایر مستخدمین تابع مقررات قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات        -3

  .شد
میزان پرداخت کـسور بازنشـستگی توسـط      و3 و1 دولتی مستخدمین مذکور در بندهاي    نحوه احتساب سوابق خدمت    -4

حقوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین آنان به موجب آیـین نامـه اي خواهـد     مستخدم و کارفرما و همچنین ترتیب تعیین 
ب شـوراي عـالی تـامین    تـصوی  توسط وزارت رفاه اجتماعی با همکاري سازمان امور اداري و استخدامی کشور به   بود که 

  .اجتماعی می رسد
  

   مرگ–فصل هشتم  •
  

  :مستمري بازماندگان دریافت خواهند داشت   بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی در یکی از حاالت زیر-80ماده 
  . در صورت فوت بیمه شده بازنشسته -1 

  . در صورت فوت بیمه شده از کار افتاده مستمري بگیر-2
یـک سـال کـار را در آخـرین سـال       وت بیمه شده اي که در ده سال آخر حیات خود حداقل حـق بیمـه           در صورت ف   -3

  .حیات پرداخته باشد
  .حرفه اي فوت نماید  در مواردي که بیمه شده بر اثر حادثه ناشی از کار یا بیماریهاي-4
  

  : داشت عبارتند ازخواهند  بازماندگان واجد شرایطی متوفی که استحقاق دریافت مستمري را-81ماده 
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  . عیال دائم بیمه شده متوفی مادام که شوهر اختیار نکرده است -1
یا منحصرات به تحصیل اشتغال داشته باشـند    فرزندان متوفی در صورتی که سن آنان کمتر از هیجده سال تمام باشد و    -2

  .قانون قادر به کار نباشند این 91گواهی کمیسیون پزشکی موضوع ماده  یا به علت بیماري یا نقص عضو طبق
  
پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج   پدر و مادر متوفی در صورتی که اوالت تحت تکفل او بوده ثانیات سن       -3

هـر    این قـانون ازکارافتـاده باشـند و در   91به تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع ماده  سال تجاوز کرده باشد و یا آن که       
  . دریافت ندارندحال مستمري از سازمان

  
  

  .خواهند کرد  بازماندگان بیمه شده زن با شرایط زیر از مستمري استفاده-82ماده 
سال متجاوز باشد یا طبـق نظـر کمیـسیون      شوهر مشروط بر اینکه اوالت تحت تکفل زن بوده ثانیات سن او از شصت          -1

  .مري از سازمان دریافت نکندازکارافتاده بوده و در هر حال مست  این قانون91پزشکی موضوع ماده 
  : فرزندان در صورت حائزبودن شرایط زیر-2

  .این ماده باشد و از مستمري دیگري استفاده نکند  پدر آنها در قید حیات نبوده یا واجد شرایط مذکور در بند اول-الف 
تا پایان تحصیل و یا بـه علـت   اشتغال داشته باشند   سن آنها کمتر از هجده سال تمام باشد و یا منحصرات به تحصیل         -ب  

  . این قانون قادر به کار نباشند91گواهی کمیسیون پزشکی موضوع ماده  بیماري یا نقص عضو طبق
شصت سال و سن مادر از پنجـاه و پـنج سـال      پدر و مادر در صورتی که اوالت تحت تکفل او بوده ثانیات سن پدر از -3

حـال    این قانون ازکارافتـاده باشـند و در هـر   91یون پزشکی موضوع ماده تشخیص کمیس تجاوز کرده باشد و یا آن که به   
  .مستمري از سازمان دریافت ندارند

  
  :می باشد  سهم مستمري هر یک از بازماندگان بیمه شده متوفی به شرح زیر-83ماده 

در صـورتی کـه بیمـه    استحقاقی بیمه شده اسـت و    میزان مستمري همسر بیمه شده متوفی معادل پنجاه درصد مستمري -1
  .باشد مستمري به تساوي بین آنان تقسیم خواهد شد شده مرد داراي چند همسر دائم

مـستمري اسـتحقاقی بیمـه شـده مـی باشـد و در         میزان مستمري هر فرزند بیمه شده متوفی معادل بیست و پنج درصـد              -2
  .مذکور خواهد بودداده باشد مستمري او دو برابر میزان  صورتی که پدر و مادر را از دست

 .مـستمري اسـتحقاقی بیمـه شـده باشـد       میزان مستمري هر یک از پدر و مادر بیمه شده متوفی معادل بیـست درصـد            -3   
متـوفی تجـاوز نمایـد هـر گـاه مجمـوع          مجموع مستمري بازماندگان بیمه شده متوفی نباید از میزان مـستمري اسـتحقاقی            

از مستمري بگیران به نسبت تقلیل داده می شـود و در ایـن صـورت اگـر          یکمستمري از این میزان تجاوز کند سهم هر         
بقیـه آنـان بـا توجـه بـه تقـسیم        مستمري بگیران فوت شود یا فاقد شرایط استحقاقی دریافت مستمري گردد سهم       یکی از 

 بازمانـدگان  در هر حال بازماندگان بیمه شـده از صـد درصـد مـستمري      بندي مذکور در این ماده افزایش خواهد یافت و        
  .استفاده خواهند کرد متوفی
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در مورد بیمه شدگانی کـه در اثـر   . می باشد  منظور از مستمري استحقاقی بیمه شده متوفی مستمري حین فوت او-تبصره  
 مستمري استحقاقی عبارت است از مـستمري کـه بـراي بیمـه شـده ازکارافتـاده کلـی        هر نوع حادثه یا بیماري فوت شوند 

  .قرار می شودحسب مورد بر
  

  .تامین خدمات درمانی پرداخت خواهد شد  هرگاه بیمه شده فوت کند هزینه کفن و دفن او از طرف سازمان-84ماده 
  
  
  
  
  
  
  

   ازدواج و عائله مندي-فصل نهم  •
  

رعایـت  معادل یک ماه متوسط مزد یا حقوق بـا    به بیمه شده زن یا مرد که براي اولین بار ازدواج می کند مبلغی-85ماده  
  .پرداخت می شود شرایط زیر به عنوان کمک ازدواج

  . در تاریخ ازدواج رابطه استخدامی او با کارفرما قطع نشده باشد-1
  .کار را به سازمان پرداخته باشد  ظرف پنج سال قبل از تاریخ ازدواج حداقل حق بیمه هفت صد و بیست روز-2
  .ج به ثبت رسیده باشد عقد ازدواج دائم بوده و در دفتر رسمی ازدوا-3
  

بیمه شـده ظـرف دو سـال قبـل از ازدواج       مزد یا حقوق متوسط موضوع این ماده عبارت است از جمع دریافتی -1تبصره  
  .24تقسیم بر  که به ماخذ آن حق بیمه پرداخت شده است

  
ج بـه هـر دو نفـر داده    باشند کمـک ازدوا   در صورتی که طرفین عقد ازدواج واجد شرایط مذکور در این ماده  -2تبصره  

  .خواهد شد
  

  :مشروط بر آن که   کمک عائله مندي منحصرات تا دو فرزند بیمه شده پرداخت می شود-86ماده 
  .داشته باشد  بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه هفت صد و بیست روز کار را-1
  
داشته باشند تا پایان تحصیل یا در اثر بیمـاري   ال سن فرزندان او از هجده سال کمتر باشد و یا منحصرا به تحصیل اشتغ  -2

میزان کمک عائلـه منـدي    . این قانون قادر به کار نباشند91کمیسیونهاي پزشکی موضوع ماده  یا نقص عضو طبق گواهی   
  .مناطق مختلف براي هر فرزند در هر ماه می باشد معادل سه برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده در

     
پرداخـت مـزد یـا حقـوق بـه بیمـه شـده         رداخت کمک عائله مندي به عهده کارفرما می باشد و باید در موقع      پ -87 ماده  

  .پرداخت شود
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کارفرما حاصل شود به طریـق مـذکور در     هر گاه در مورد پرداخت کمک عائله مندي اختالفی بین بیمه شده و        -تبصره  

  .فصل حل اختالف قانون کار عمل خواهد شد
  

 قررات کلی راجع به کمکها م-فصل دهم  •
  

بیمه شدگانی که در محیط کار با مـواد  . است   انجام خدمات بهداشتی مربوط به محیط کار به عهده کارفرمایان     -88ماده  
تـامین   اشعه و غیره تماس داشته باشند باید حداقل هر سـال یـک بـار از طـرف سـازمان      زیان آور از قبیل گازهاي سمی ، 

  .پزشکی شوندخدمات درمانی معاینه 
  
  
  

این قانون بازنشسته و یا ازکارافتاده شده یا می   افرادي که به موجب قوانین سابق بیمه هاي اجتماعی یا به موجب-89ماده 
پرداخـت دو درصـد از    خانواده آنها همچنین افرادي که مستمري بازماندگان دریافت می دارنـد بـا        شوند و افراد بالفصل   

 این قانون توسط سازمان تامین خدمات درمـانی  3ب ماده     درمانی مذکور در بندهاي الف و      مستمري دریافتی از خدمات   
طبق ضوابط قـانون   مابه التفاوت وجوه پرداختی توسط بیمه شدگان موضوع این ماده تا مبالغی که      .برخوردار خواهند شد  

  .سازمان تامین خواهد شد تامین درمان مستخدمین دولت باید پرداخت شود از طرف
  

با کارهاي مرجوع داشـته باشـند بـدین منظـور       افراد شاغل در کارگاهها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب     -90ماده  
  .گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی آنها را بدهند کارفرمایان مکلفند قبل از به کار

  
استخدام قابلیت و استعداد کار مرجـوع   یندر صورتی که پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شود که نامبردگان در ح         

 آنها تعلل کرده است و بالنتیجه بیمه شده دچار حادثـه شـده و یـا بیمـاریش شـدت      را نداشته و کارفرما در معاینه پزشکی    
بیمه شـده اجـرا و هزینـه هـاي مربـوط را از       یابد سازمان تامین خدمات درمانی و این سازمان مقررات این قانون را درباره 

  .مطالبه و وصول خواهند نمود  این قانون50رفرما طبق ماده کا
  

افراد خانواده آنها کمیسیونهاي بدوي و تجدید   براي تعیین میزان ازکارافتادگی جسمی و روحی بیمه شدگان و      -91ماده  
 انترتیب تشکیل و تعیین اعضا و ترتیب رسیدگی و صـدور راي بـر اسـاس جـدول میـز      .نظر پزشکی تشکیل خواهد شد   

سازمان تامین خدمات درمانی به تصویب شوراي  ازکارافتادگی طبق آیین نامه اي خواهد بود که به پیشنهاد این سازمان و   
  .عالی می رسد

  
 نفر از کارشناسان بیمه درمـانی بـه   3قانون   به منظور نظارت بر حسن اجراي وظایف درمانی ناشی از اجراي این        -92ماده  

درمـانی    قـانون تـامین خـدمات   4شوراي فنی سازمان تامین خدات درمانی موضـوع مـاده         ی در انتخاب وزیر رفاه اجتماع   
  .مستخدمین دولت عضویت خواهند یافت 
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  .مبلغ مستمري میباشد  تغییر میزان ازکارافتادگی در موارد زیر مستلزم تجدید نظر در-93ماده 
کلی به محض اشتغال مجدد مستمري بگیر  ارافتادگی مستمري ازکارافتادگی کلی در صورت از بین رفتن شرایط ازک          -1

  ایـن قـانون باشـد   74 و 73ازکارافتادگی ناشی از کار به میزان مندرج در مـواد       در صورتی که تقلیل میزان    . قطع می شود  
  .خواهد شد حسب مورد مستمري ازکارافتادگی جزیی ناشی از کار یا غرامت نقص عضو پرداخت

ظرف پنج سال از تاریخ برقراري قابـل تجدیـد     این قانون73زیی ناشی از کار موضوع ماده        مستمري ازکارافتادگی ج   -2
شرایط مقرر می باشـد مـستمري    در صورتی که در نتیجه تجدید نظر معلوم گردد که بیمه شده فاقد یکی از .نظر می باشد 

مذکور در آن ماده را دریافت خواهد این قانون شناخته شود غرامت    74او قطع خواهد شد و در صورتی که مشمول ماده           
  .نمود

  
  
تغییـر نتیجـه حادثـه منجـر بـه ازکارافتـادگی باشـد          هرگاه میزان ازکارافتادگی جزیی ناشی از کار افزایش یابد و این      -3

ازکارافتادگی جزیـی   حسب مورد به مستمري کلی ناشی از کار تبدیل و یا میزان مستمري       مستمري ازکارافتادگی جزیی  
  . خواهد یافت افزایش

  
بیمه شده تعلق گیـرد فقـط کمـک نقـدي       هر گاه براي یک مدت دو یا چند کمک نقدي موضوع این قانون به-94ماده  

به استثناي کمـک ازدواج و عائلـه منـدي و نـوزاد کـه دریافـت آنهـا مـانع           که میزان آن بیشتر است پرداخت خواهد شد       
راد تحت تکفل بیمه شدگان در ایام خدمت سربازي بیمـه شـده از مزایـاي           اف .از سایر کمکهاي مقرر نخواهد بود      استفاده
را طبـق نـرخ سـازمان تـامین      سازمان موظف است حق بیمـه ایـن افـراد   . بیمه هاي اجتماعی برخوردار خواهند بود      قانونی

  .خدمات درمانی به سازمان مزبور پرداخت نماید
  

اشتغال مجدد در موسسات مـشمول ایـن قـانون     از پایان خدمت و   مدت خدمت وظیفه مشمولین این قانون پس         - 95ماده  
  .منظور خواهد شد جزو سابقه پرداخت حق بیمه آنها

  
ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمري بازمانـدگان را    سازمان مکلف است میزان کلیه مستمریهاي بازنشستگی ، -96ماده  

وزیـران بـه    با توجه به افزایش هزینه زندگی با تـصویب هیـات  از سالی یک بار کمتر نباشد  در فواصل زمانی که حداکثر 
  .همان نسبت افزایش دهد

  
   مقررات کیفري- تخلفات -فصل یازدهم  •

  
عناوین و وسائل تقلبـی از مزایـاي مقـرر در ایـن       هر کس به استناد اسناد و گواهیهاي خالف واقع یا با توسل به-97ماده  

مذکور فراهم سازد به  موجبات استفاده افراد خانواده خود یا اشخاص ثالث را از مزایاينماید یا  قانون به نفع خود استفاده
سازمان تامین خدمات درمانی یا این سازمان و در صورت تکـرار    پرداخت جزاي نقدي معادل دو برابر خسارات وارده به        

  . روز تا شش ماه محکوم خواهد شد61از  به حبس جنحه اي
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قانون را پرداخت ننمایند عالوه بر تادیه حق بیمـه    که در موعد مقرر در این قانون حق بیمه موضوع کارفرمایانی -98ماده  
خواهنـد بـود ایـن     نیم در هزار مبلغ عقب افتاده براي هر روز تاخیر بابـت خـسارت تـاخیر ملـزم      به پرداخت مبلغی معادل   

  . شد این قانون وصول خواهد50خسارت نیز به ترتیب مقرر در ماده 
    

ترتیب پرداخت بدهی معوقه متعلق به قبل   کارفرمایانی که ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون در مورد     -99ماده  
مـدت   همچنین ظـرف . توافق نمایند از تادیه خسارت تاخیر و جرائم معاف خواهند بود  خود با سازمان   1354از فروردین   

خـود معتـرض مـی باشـند و یـا آن کـه          پرداخـت بـدهیهاي سـابق      یک سال فوق کارفرمایانی که به تشخیص سازمان بـه         
از کمکهاي قانونی مقرر نداشته اند می توانند به هیاتهاي تشخیص مطالبـات    کارگران آنان عمال امکان استفاده از قسمتی      

 ود رسـیدگی هیاتهاي مذکور به دالئل و مدارکی که از طرف کارفرما ابراز مـی شـ   . مراجعه نمایند44 و  43در مواد    مقرر
 در مورد بدهیهاي زائد بر دویست هزار ریال به تقاضاي کارفرما و یا سـازمان  .نموده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهند کرد   

الزم االجرا است هیاتهـاي فـوق الـذکر     موضوع قابل رسیدگی مجدد در هیات تجدید نظر بوده و تصمیم متخذه قطعی و    
 قسط ماهانه بدهنـد و در ایـن مـدت کارفرمـا     36بدهی او را حداکثر در  داختمی توانند به درخواست کارفرما ترتیب پر 

در مورد دیون قطعی اعـم از اینکـه قطعیـت آن     . درصد نسبت به مانده بدهی خود بهره به سازمان بپردازد12میزان   باید به 
و مربـوط بـه     این قانون بوده44 و 43مقرر در قانون و یا صدور آرا هیاتهاي موضوع مواد  ناشی از انقضاي مهلت اعتراض 

تاریخ تصویب این قانون ترتیـب پرداخـت اصـل بـدهی       باشد، در صورتی که کارفرماي مربوط تا 1354قبل از فروردین    
در مورد دیون مربوط به قبل از فروردین  .خسارت تاخیر که پرداخت ننموده معاف خواهد بود       خود را داده باشد از تادیه     

تعهدات و اجراي ترتیب پرداخت بـدهی خـود کـه مـورد موافقـت سـازمان قـرار              فرما از انجام   در صورتی که کار    1354
  .تخلف نماید کلیه جرائم و خسارات بخشوده شده قابل وصول خواهد بود گرفته

  
در قانون و آیین نامه مربوط خودداري کننـد    کارفرمایانی که از تنظیم صورت مزد یا حقوق به ترتیب مذکور        -100ماده  

کـه بـا     صورت مزد بیمه شدگان را بـه سـازمان ارسـال ندارنـد بـا بـه ترتیبـی       39در ماده  کارفرمایانی که در موعد مقرر    و  
به پرداخت خـسارتی معـادل یـک دوازدهـم      موافقت قبلی سازمان معین می شود در مورد ارسال صورت مزد عمل نکنند      

 ایـن قـانون از طریـق اجراییـه     50 این خـسارت طبـق مـاده    ملزم خواهند بود، حق بیمه آن ماهی که صورت مزد نداده اند   
  .خواهد شد وصول

  
ماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و   سازمان مکلف است به صورت مزد ارسالی از طرف کارفرما ظرف شش           -101ماده  

 تب را به کارفرمامیزان مزد یا حقوق یا مدت کار اختالفی مشاهده نماید مرا در صورتی که از لحاظ تعداد بیمه شدگان یا
 این قانون 44 و 43تشخیص موضوع مواد  ابالغ کند در صورتی که کارفرما تسلیم نظر سازمان نباشد می تواند از هیاتهاي   

 مبنی بر تایید نظر سازمان باشد کارفرما عالوه بر پرداخـت حـق بیمـه بـه تادیـه            تقاضاي رسیدگی کند هر گاه راي هیات      
قانون از طریـق صـدور اجراییـه وصـول       این50به التفاوت ملزم خواهد بود که طبق ماده  خسارتی معادل یک دوازدهم ما    

  .خواهد شد
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جلوگیري نموده یا از ارائـه دفـاتر و مـدارك      در صورتی که کارفرما یا نماینده او از اقدامات بازرس سازمان     -102 ماده  
محکـوم   زاي نقدي از پانصد ریال تا ده هـزار ریـال  آنها به بازرس خودداري کند به ج مربوط و تسلیم رونوشت یا عکس    

  .دادگستري است  خواهد شد گزارش بازرسان سازمان در این خصوص در حکم گزارش ضابطین
  

قانون به عنوان حق بیمه از مزد یا حقوق و مزایاي   کارفرمایانی که عمدات وجوهی زائد بر میزان مقرر در این         -103ماده  
محکـوم    روز تـا شـش مـاه   61عالوه بر الزام به استرداد وجوه مذکور به حـبس جنحـه اي از    دبیمه شدگان برداشت نماین  

  .خواهند شد
  

گونه برداشت غیر قانونی از وجـوه مـذکور     وجوه و امول سازمان در حکم وجوه و اموال عمومی میباشد و هر    -104ماده  
  .مرتکب طبق قوانین کیفري تعقیب خواهد شدیا تصرف غیر قانونی است و  و تصرف غیر مجاز در اموال آن اختالس

  
این قانون می باشد در صـورت صـدور گـواهی      کلیه کسانی که گواهی آنان مجوز استفاده از مزایاي مقرر در  -105ماده  

  . ماه محکوم خواهند شد6 روز تا 61به حبس جنحه اي از  خالف واقع عالوه بر جبران خسارت وارده
به حساب سازمان واریـز و جـز درآمـدهاي     وجوه حاصل از جرائم نقدي مقرر در این قانون     کلیه خسارات و     - 106ماده  

  .آن منظور خواهد شد
  

  .رسیدگی خواهد شد  به شکایات و دعاوي سازمان در مراجع قضایی خارج از نوبت-107ماده 
  

 آن از طرف سازمان نپردازنـد  پس از ابالغ  کارفرمایانی که حق بیمه قطعی شده بیمه شدگان را ظرف یک ماه       -108ماده  
  .شد  این قانون خواهند97موافقت سازمان ندهند و برابر خسارت مذکور در ماده  یا ترتیبی براي پرداخت آن با

  
در این قانون متوجه مدیر عامل شرکت   در صورتی که کارفرما شخص حقوقی باشد، مسئولیتهاي جزایی مقرر -109ماده  

فعل یا ترك فعل و موجبات ضرر و زیان سازمان یا بیمه شدگان فـراهم شـده    که در اثریا هر شخص دیگري خواهد بود     
  .است 

  
   مقررات مختلف-فصل دوازدهم  •

  
غیره و پرداخـت هزینـه تمبـر دعـاوي معـاف        سازمان از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض اعم از نوسازي و       -110ماده  

انی از پرداخت حقوق و عـوارض گمرکـی آن قـسمت از داروهـا و     خدمات درم است ، همچنین سازمان و سازمان تامین    
امور اقتصادي و دارایی قرار گرفتـه   و لوازم بیمارستانها و درمانگاهها که معافیت آنها قبالت مورد تایید وزارت         تجهیزات

  .است معاف خواهند بود
  

ازماندگان در هر حال نباید از حداقل ب  مستمري ازکارافتادگی کلی و مستمري بازنشستگی و مجموع مستمري         -111ماده  
  .مزد کارگر عادي کمتر باشد
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از سازمان دریافت می کننـد نـسبت بـه      بیمه شدگانی که به موجب این قانون مستمري یا کمک نقدي دیگري-112ماده  
  .معاف می باشند وجوه دریافتی از پرداخت هر گونه مالیات

  
 و مزایـا ماننـد مـستخدمین رسـمی دولـت      رداخت مالیات و عوارض بر حقوق کلیه کارکنان سازمان از لحاظ پ-113ماده  

  .خواهند بود
    

سـازمان قبـل از موعـد مقـرر تـابع        ضوابط سنی و مدت خدمت براي احتساب مستمري بازنشستگی کارکنـان           -114ماده  
نشـستگی ایـن افـراد    حقـوق باز . تغییرات و اصالحات بعدي آن خواهد بـود  ضوابط و مقررات قانون استخدام کشوري و     

  .بوده است می باشد متوسط حقوق و مزایاي دریافتی دو سال آخر خدمت که ماخذ پرداخت حق بیمه برابر با
  

بیمه هاي اجتماعی مستمري در حق آنان برقرار شـده    افرادي که تا تاریخ تصویب این قانون طبق قوانین سابق          -115ماده  
 در مورد مشمولین ایـن مـاده نیـز رعایـت خواهـد      96مفاد ماده  .اهند داشت سازمان دریافت خو است مستمري خود را از   

  .شد
در ماده یک ایـن قـانون نـزد شـرکت سـهامی        سوابق پرداخت حق بیمه افراد بیمه شده از نظر تعهدات مذکور   -116ماده  

بیمه هـاي   ارگران و سازمانصندوق تعاون و بیمه کارگران و سازمان بیمه هاي اجتماعی ک   بیمه ایران بنگاه رفاه اجتماعی    
از مزایـاي مـذکور در ایـن قـانون جـز سـابقه آنـان         اجتماعی و همچنین افرادي که بیمه اختیاري بوده انـد بـراي اسـتفاده     

  :که  محسوب خواهد شد مشروط بر این
  
دیکـی از  کـارگران و کارمنـدان خـود را نز     کارگاه با موسسه اي که بیمـه شـده در آن بـه کـار اشـتغال داشـته اسـت                 -1

  .اشتغال بیمه شده نیز در آن کارگاه یا موسسه مسلم باشد موسسات مذکور بیمه نموده باشد و
  
  .پیش بینی شده باشد   کمک مورد تقاضا در قانونی که حق بیمه به موجب آن پرداخت گردیده-2
  

ب وصـول آن و انـواع کمکهـاي    روسـتاییان و ترتیـ    میزان حق بیمه روستاییان شمول قانون بیمه هاي اجتماعی    -117ماده  
پیـشنهاد   هزینه هاي مربوط به بیمه شدگان روستایی به موجب آیین نامه اي خواهد بـود کـه بـه          قانونی و منابع مالی تامین    

تا زمان تـصویب آیـین نامـه مـذکور مقـررات و       .وزارت رفاه اجتماعی به تصویب کمیسیونهاي مربوط مجلسین می رسد   
  .اجتماعی روستاییان به قوت خود باقی است  ون بیمه هايآیین نامه هاي موجود قان

  
 و اصالحیه هاي آن و قانون افـزایش  1339 قانون بیمه هاي اجتماعی مصوب سال     - از تاریخ اجراي این قانون       -118ماده  

 رمشمول قانون بیمه هاي اجتمـاعی قـانون تـامین آمـوزش فرزنـدان کـارگر و سـای           مستمریهاي بعضی از مستمري بگیران    
  .قوانینی که با این قانون مغایرت دارد ملغی است 

  
  .فرزندان کارگر به سازمان منتقل می شود  کلیه تعهدات مالی و اموال و دارایی صندوق تامین آموزش-1تبصره 
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تابع مقررات و نظامات استخدامی سـازمان    کارکنان صندوق تامین آموزش فرزندان کارگر به سازمان منتقل و        -2تبصره  
  .اهند بودخو

  
قانون مغایرت نداشـته باشـد تـا زمـان تنظـیم و        آیین نامه هاي اجرایی قانون سابق بیمه هاي اجتماعی که با این       -3تبصره  

  .قانون قابل اجرا است  تصویب آیین نامه هاي اجرایی این
، 1354/3/19شـنبه  در جلـسه روز دو  قانون فوق مشتمل بر یکصد و هجده ماده و چهل تبصره پس از تصویب مجلس سنا             

  .سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس شوراي ملی رسید در جلسه روز سه شنبه سوم تیر ماه یک هزار و
  

   عبداهللا رياضي-ريیس مجلس شوراي ملي 
  
  
  
  
  

  فرم تحویل وتحول سوابق ذیحسابی
  جمهوري اسالمی ایران

  
  وزارت امور اقتصادي و دارائی

  
   

  
                   صورت مجلس تحویل و تحول سوابق ذیحسابی                  

  
  تملک دارائیهاي سرمایه اي/                 اعتبارات هزینه اي                               

   
ــصادي و دا13/     /       در اجــراي حکــم شــماره                                       مــورخ         ــی ســوابق  وزارت امــور اقت رائ

فعالیتهاي ما لـــی ذیحسابی                                                                           بشرح صورتهاي زیر که به تائیـد طـرفین         
ــاریخ                 ــه ت ــد ب ــسوب میگردن ــس مح ـــورت مجل ــن صـــ ــک ای ــزء الینف ــیده و ج ــین        13/            /            رس                                                    ب

  ذیحساب تحویــــل دهنده  و 
  

  .. ذیحســاب تحویل گیرنده  تحویل و تحول گردید
  
ــغ                                                               1 ــا بمبلـــ ــماره یـــــک جمعـــ ــرم شـــ ــشرح فـــ ــانکی بـــ ــسابهاي بـــ ــه حـــ ــودي کلیـــ ـــ فهرســـــت موجـــ ــــ

  .ریال
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ــا بمبلــــغ                                                              2 ــماره دو جمعــ ــرم شــ ــایر تــــضمینها بــــشرح فــ ــانکی و ســ ــت ضــــمانتنامه هــــاي بــ  ــــــ فهرســ
  .ریال

    )3طبق فرم شماره( ــ فهرست کلیه دفاتر اموال و حسابداري 3
                                                 ریا ل و انواع  ــ صورت ریز مانده انواع پیش پرداخت سال جاري جمعــا بمبلغ                 4

  .پیش پرداخت سنواتی جمعا بمبلغ                                                                     ریال
   

                             ریال و انـواع  ــ صورت ریز مانده  انواع علی الحساب سال جاري جمعا بمبلغ                                            5
  .علی الحسـاب سنواتی جمعا  بمبلغ                                                                   ریال

  
     ریال و علی الحساب  ــ صورت ریزپیش پرداخت سایر منابع جمعا بمبلغ                                                                6

  .سایر منابع جمعا بمبلغ                                                             ریال
  
  
  . ــ صورت ریز مانده تنخواه گردان پرداخت جمعا بمبلغ                                                                                   ریال7
  
   

  
جمعـــا   ) 9حـســاب  (  ــ صـــورت ریز سپرده هــــاي موجود در حـســــاب خزانــــــه تمرکـز وجــــــوه سپـــرده          8

  .ـهبمبــــلغ                                                          ریـــال منضـم به تائیدیه شماره                                                   خزان
  

  138/           /                                                                                                                       تاریخ                  
  
بـه   ــ صورت مغایرتهاي حسابهــاي بانکی  مندرج در فهرسـت موضـوع بنـد یـک ایـن صـــــورت مجلـس منـضم                      9   

  .تائیدیــه هـــاي بانکی مربوط
  

 ــ صورت موجودي تمبر و اوراق بهادار منطبق با دفاتر مربوط و موجودي مخـزن بـشرح صــورت وضـعیت گـردش             10
  )) قانون محاسبات عمومی کشور  ) 97( دستورالعمل اجرائی ماده  ) 2(موضوع بند ه ردیف (( تمبر و سایر اوراق بهادار 
   تنظـیم  138/        /          هار نـسخه کـه هرچهـار نـسخه حکـم واحـد را دارد در تـاریخ                این صورت مجلس در چ    

  .گردید
  ضمنا آخرین حساب ماهیانه تهیه شده تا تاریخ تحویل و تحول که مراتب ارائه آن به وزارت امور اقتصادي و دارائــــی

  
  .                   میباشداعالم گردیده است مربوط به ماه                       

  
   



 ٣٠

  
  ذیحساب تحویل گیرنده:                                                                            ذیحساب تحویل دهنده 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   فرمهاي ضمانتنامه شرکت در مناقصه ضمانتنامه پیش پرداخت ضمانتنامه انجام تعهدات ضمانتنامه استرداد حسن
  

  بسمه تعالی
  

  ضمانتنامه شرکت درمناقصه 
  
  )نمونه یک (

  
  :به نشانی *                                              نظربه اینکه 

  
  **شرکت نماید،این ****                              مایل است درمناقصه 

  
ــ*                                                  از ــال ***                                         ل ،درمقاب ــراي  مبلــغ                            ری ،ب

  ***تضمین وتعهدمی نماید چنانچه 
  

اطالع دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبول واقع شده ومشارالیه ازامـضاي   **                                    به این   
یاتسلیم ضمانتنامه انجـام تعهـدات پیمـان اسـتنکاف نمـوده اسـت ، تـا میـزان                                   ریـال                پیمان مربوط   

***                                                       مطالبـــه نماید،بـــه محـــض دریافـــت اولـــین تقاضـــاي کتبـــی واصـــله ازســـوي  ***               هرمبلغـــی راکـــه 
اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یااقامه دلیل ویاصدوراظهارنامه یااقدامی ازمجاري قانونی یاقضائی داشته باشد بی          بدون  

  .بپردازد***                              درنگ دروجه یاحواله کرد
  



 ٣١

  .میباشد      مدت اعتباراین ضمانتنامه سه ماه است وتاآخرساعت اداري روز                  معتبر
  

**                                       براي حداکثرسه ماه دیگر قابل تمدید است ودرصورتیکه ***                                این مدت بنا به درخواست کتبی 
                                    موجب این *                                            نتواند یانخواهد مدت این ضمانتنامه راتمدید کند ویا

  **  راموافق باتمدید ننماید،**                                                 تمدید رافراهم نسازد و  
  

                                 ***     متعهداست   بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج شـده درایـن ضـمانتنامه رادروجـه یاحوالـه کـرد               
  .پرداخت کند

  
  ***        چنانچه مبلغ این ضمانتنامه درمدت مقررازسوي 

  
                                             مطالبه نشود،ضمانتنامه درسررسید ،خودبه خـود باطـل وازدرجـه اعتبارسـاقط اسـت ،اعـم        

  .ازاینکه مسترد گردد یا مسترد نگردد
  
  عنوان پیمانکار *
  

  عنوان بانک یاموسسات اعتباري غیربانکی داراي مجوز**
  

  عنوان دستگاه اجرایی یاکارفرما ***
  

  موضوع قراردادموردنظر ****
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  
  بسمه تعالی

  
  ضمانتنامه انجام تعهدات  

  
  )نمونه دو (

  
  :             به نشانی *                                 نظربه اینکه 

  
  ****اطالع داده است قصدانعقادقرارداد**                                    به این 

  
  *از**                                دارد،این ***                                           رابا
  

بلغ                                    ریال بمنظورانجام تعهداتی که بموجـب قـرارداد          براي م ***                                  درمقابل  
  ***یادشده به عهده می گیردتضمین وتعهد می نمایددرصورتی که 

  
  **                             کتباٌوقبل ازانقضاي سررسیداین ضمانتنامه به این 

  
                   ازاجراي هریک ازتعهدات ناشی ازقراردادیادشـده تخلـف ورزیـده اسـت     *                         اطالع دهدکه  

  ****،تامیزان                                                 ریال ،هرمبلغی راکه 
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  ***                                مطالبه کند،به محض دریافت اولین تقاضاي کتبی واصله ازسوي 
  

                    
  

       بدون آنکه احتیاجی به صدوراظهارنامه یااقدامی ازمجـاري قـانونی وقـضایی داشـته باشـد،بیدرنگ دروجـه یاحوالـه            
  .بپردازد***                                               کرد

  
ــاراین ضــمانتنامه تاآخروقــت اداري روز                          ــی                                                         مــدت اعتب ــه درخواســت کتب ــا ب                   اســت وبن

  **واصله تاقبل ازپایان وقت اداري روزتعیین شده ،براي مدتی که درخواست شودقابل تمدیدمی باشدودرصورتی که 
  

                                       موجـب ایـن تمدیـدرافراهم            *                 نتواندیانخواهدمدت این ضمانتنامه راتمدیدکنـدویا    
  **            راحاضربه تمدیدنماید**                                                نسازدونتواند

  
شد،مبلغ درج شده درباال رادروجه                                                        متعهداست بدون آنکه احتیاجی به مطالبه مجددبا

  .پرداخت کند***                                                              یاحواله کرد
  
   

  
   

  
   

  
  یمانکارعنوان پ                                                                                                                       *

  
  عنوان بانک یاموسسات اعتباري غیربانکا داراي مجوز**
  

  عنوان دستگاه اجرایی یاکا رفرما***
  

  موضوع قراردادموردنظر****
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  بسمه تعالی

  
  ضمانتنامه پیش پرداخت  

  
  )نمونه سه (

  
   :به نشانی*                                              نظربه اینکه 

  
  ****اطالع داده است قرارداد**                                    به این 

  
*                       منعقد نموده است وقراراست  مبلغ                             ریال  بعنوان پـیش پرداخـت بـه           ***                                  رابا

کتبـاٌ بـه ایـن بانـک     ***                                                       متعهد است درصورتی کـه       **           پرداخت شود،این   
است ،هرمبلغی تامیزان مانده *                                  اطالع دهد که خواستاربازپرداخت مبلغ پیش پرداخت داده شده به 

  ***   تقاضاي کتبی واصله ازسوي ازمبلغ پیش پرداخت رابه محض دریافت اولین
  

                                      بدون اینکه احتیاجی به صدوراظهارنامه ویااقدامی ازمجاري قـانونی وقـضایی داشـته باشـد،بی              
  .بپردازد***                                               درنگ دروجه یاحواله کرد

  
ــمان  ــاراین ضـ ــی             اعتبـ ــت کتبـ ــه درخواسـ ــا بـ ــت وبنـ ــت اداري روز                             اسـ ***                                      تنامه تاآخروقـ

**                                   واصله تاقبل ازپایان وقت اداري روز تعیین شده ،براي مدتی که درخواست شود قابل تمدید میباشد ودرصـورتی کـه       



 ٣۵

موجب این تمدید رافراهم نسازد *                                                نتواند یانخواهد مدت این ضمانتنامه راتمدید کند ویا
  ** راحاضربه تمدید نماید**                                       ونتواند

  
  ***                    درج شده درباال رادروجه یاحواله کردمتعهد است بدون آنکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد، مبلغ 

  
  .                                   پرداخت کند

  
که درآن مبلغ پـیش پرداخـت واریزشـده    *                                                   مبلغ این ضمانتنامه بنا به درخواست کتبی      

  *** درج شده است ،طبق نظرکتبی 
  

  ** که باید حداکثرظرف سی روزازتاریخ تحویل نامه استعالم 
  
درموردمبلغ پیش پرداخت واریزشـده واصـل گردد،تقلیـل داده میـشود          ***                                                            به  

  ***ودرصورت عدم وصول پاسخی ازسوي 
  

  .                               اعالم نموده است ،تقلیل داده خواهد شد*          ضمانتنامه معادل مبلغی که 
  

درصورتی که تمام مبلغ این پیش پرداخت به ترتیب تعیین شده دراین ضمانتنامه واریزگرددومبلغ آن بـه صـفرتقلیل داده     
انـک مستردگرددیامـسترد   شود،این ضمانتنامه خودبه خود باطل وازدرجه اعتبارساقط اسـت ،اعـم ازاینکـه اصـل آن بـه ب           

  .نگردد
  
   

  
   

  
   

  
  عنوان پیمانکار*
  

  عنوان بانک یاموسسات اعتباري غیربانکی داراي مجوز**
  

  عنوان دستگاه اجرایی یاکارفرما ***
  

  موضوع قراردادموردنظر ****



 ٣۶

  
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بسمه تعالی
  

  ضمانتنامه استرداد حسن انجام کار 
  
  )نمونه چهار (

  
  :به نشانی *                                     ه اینکه          نظرب

  
  اطالع داده است که مقرراست مبلغ                             ریال **                                    به این 

  
ــرف  ــارق  ***                                                 ازطـــ ــام کـــ ــسن انجـــ ــترداد حـــ ــوان اســـ ****                                                         رارداد         بعنـــ

  *به 
  

ــساب      ــه مزبوربحـ ــت وجـ ــس ازپرداخـ ــود،ازاین روپـ ــت شـ ــن  *                                       پرداخـ ــزد       ایـ **                                 نـ
  ***است درصورتی که متعهد**                            این 

  
  **                کتباٌ وقبل ازانقضاي سررسید این ضمانتنامه به ابن 

  
ازاجراي تعهدات ناشی ازقرارداد یاشـده تخلـف ورزیـده اسـت ،تـا میـزان                                                   *                                         اطالع دهد که    

  ***ی راکه ریال ، هرمبلغ



 ٣٧

  
  ***مطالبه کند، به محض دریافت اولین تقاضاي کتبی واصله ازسوي 

  
بدون اینکه احتیاجی بـه صـدوراظهارنامه یااقـدامی ازمجـاري قـانونی وقـضایی داشـته باشـد،به درنـگ دروجـه یاحوالـه                     

  .بپردازد***                          کرد
  

***                                             ي روز                              اســت وبنــا بــه درخواســت کتبــی         مــدت اعتبــاراین ضــمانتنامه تاآخروقــت ادار   
  **  واصله تاقبل ازپایان وقت اداري روز تعیین شده ،براي مدتی که درخواست شود قابل تمدید میباشدودرصورتی که 

  
  * نقضاي آن تمدید کند ویانتواندیانخواهد مدت این ضمانتنامه را قبل ازا

  
ــد    ــسازد ونتوانـ ــراهم نـ ــد رافـ ــن تمدیـ ــب ایـ ــد **                                             موجـ ــد نمایـ ــربه تمدیـ **                                                    راحاضـ

  .پرداخت کند ***جه یاحواله کردمتعهد است بدون آنکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده درباالرادرو
  
  عنوان پیمانکار*
  

  عنوان بانک یاموسسات اعتباري غیربانکی داراي مجوز**
  

  عنوان دستگاه اجرایی یاکارفرما ***
  

  موضوع قراردادموردنظر****
  
 


