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مقررات  مرتبط





 آیين نامه طرز تنظيم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آنها به سازمان
موضوع ماده 39 قانون تأمين اجتماعی 

)مصوب 1354/12/19 شوراي عالي تأمين اجتماعی(

نظـر بـه اين كه تنظيم ليسـت )صـورت مزد يا حقوق( بيمه شـدگان مسـتلزم شناسـايي كامل  ماده1- 
كارگاه و كارگـران شـاغل در كارگاه و تعييـن شـماره مخصوص كارگاه و بيمه شـدگان اسـت 
كارفرمايـان كارگاه هايـي كه مشـمول قانـون تأمين اجتماعی قرار مي گيرند بايـد حداكثر ظرف 
مـدت پانـزده روز پـس از تاريـخ شـمول به سـازمان مراجعـه و با اسـتفاده از فرم هـاي چاپي 
كـه در اختيـار آنـان قـرار خواهـد گرفـت مشـخصات كارگاه و كارگـران خـود را بـه نحوي 
كـه در فرم هـاي مذكـور منـدرج اسـت تكميـل نمـوده و بـه واحدهـاي مربوطه در سـازمان 

تأمين اجتماعی تسليم كنند. 
كارفرمايـان كارگاه هايـي كـه بعـد از شـمول قانون ايجـاد مي شـوند و كارفرماياني كـه كارگاه  تبصره	1-	

مشمول قانون به آنان منتقل مي شود بايد به ترتيب مذكور اقدام كنند. 
كارفرمايـان كارگاه هـاي مشـمول قانـون كـه كارگـر جديـد اسـتخدام مي كننـد بايـد حداكثر  تبصره	2-	
ظـرف 15 روز از تاريـخ اسـتخدام بـراي نام نويسـي و دريافت شـماره انفـرادي كارگر جديد 

االستخدام اقدام كنند. 
كليـه كارفرمايانـي كـه كارگـر يـا كارمنـد مشـمول قانـون تأمين اجتماعـی در اسـتخدام يا در  ماده 2- 
اختيـار دارنـد صرفنظر از نـوع قرارداد كار و ترتيب اسـتخدام و نحوه پرداخـت مزد يا حقوق 
موظفنـد صـورت مـزد و حقوق، فوق العاده شـغل و مزايـاي كاركنان خود را كـه بايد از طرف 
كارفرمـا امضـا شـده و حـاوي مراتب زير باشـد، مرتبـاً و در موعد مقرر بـه واحدهاي مربوط 

سازمان ارسال دارند. 
نـام و نـام خانوادگـي كارفرمـا )در صورتـي كـه كارگاه بـه صـورت شـركت اداره  الف( 
مي شـود، مشـخصات و نـام و نـام خانوادگـي مديرعامل( بـه عالوه شـماره اختصاصي 

كارگاه )كد( كه از طرف سازمان به كارفرما اعالم شده است. 
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نام و نشاني دقيق و در صورت تعدد كارگاه ها، مشخصات كامل هر يك از كارگاه ها. ب( 
نام ماه و تعيين روزهايي كه صورت مزد يا حقوق براي آن مدت تهيه شده است. ج( 

شـماره رديف و نام و نام خانوادگي )منطبق با شناسـنامه( بيمه شـده و شماره اختصاصي  د( 
كه از طرف سازمان جهت هر بيمه شده تعيين و اعالم شده است. 

مبلغ حق بيمه سهم بيمه شده. هـ( 
جمع مبلغ حق بيمه سهم كارفرما و بيمه شده. و( 

كارفرمايان مكلف به رعايت درج عناوين شغلی بيمه شدگان درصورت مزد و حقوق ارسالی  ز( 
به سازمان تأمين اجتماعی هستند. )الحاقی	مورخ	1393/12/19	هیأت	امناء	سازمان	تأمین	اجتماعی(
مزايـاي نقدي غير مشـمول كسـر حق بيمه عبارتسـت از: بازخريد ايام مرخصـی، كمك عائله  تبصره	1- 
منـدی طبـق قانون)ماده 86 قانون تأمين اجتماعی(، هزينه سـفر و فوق العـاده مأموريت، عيدی، 
كمـك هزينـه مسـكن و خواربـار در ايـام بيمـاری، حق شـير، پـاداش، نهضت سـواد آموزی، 
حـق التضمين)كسـرصندوق( خسـارت اخـراج و مزايـای پايـان كار و پاداش افزايـش توليد. 
سـاير مزايـای نقـدی كـه تحت هـر عنوان بـه بيمه شـدگان پرداخت می گردد، مشـمول كسـر 

حق بيمه خواهد بود. )اصالحی مورخ 1372/2/4 شورای عالی تأمين اجتماعی( 
نـوع مزايـاي غيـر نقـدي كـه بايـد حق بيمـه از آن كسـر شـود و تعييـن ارزش آن بـر طبـق  تبصره	2-	

آيين نامه مربوطه خواهد بود. 
كارفرمـا مكلـف اسـت صورت مـزد يا حقوق تنظيم شـده را به امضاي بيمه شـدگان برسـاند  ماده 3- 
و در صورتي كه بيمه شـده سـواد نداشـته باشـد، مهـر يا اثر انگشـت او كافي خواهـد بود. در 
مـواردي كـه صورت مزد بيمه شـدگان به وسـيله ماشـين حسـابگر تهيه می شـود يا مـزد آنان 
از طريـق بانـك پرداخـت مي گـردد و همچنين در موارد ديگـر كه اخذ امضـا در صورت مزد 
يـا حقـوق از بيمه شـده ميسـر نباشـد، سـازمان مي توانـد كارفرمايـان مربوطه را از تشـريفات 
امضـاي صـورت مـزد يـا حقـوق از طـرف بيمه شـدگان معـاف نمايـد، ولـي به هـر صورت 

كارفرما مسئول صحت ارقام مندرج در صورت مزد يا حقوق مي باشد. 
چنانچـه بيمه شـده اي بـر اثر بيمـاري نتواند در كارگاه حضـور يابد كارفرما مكلف اسـت، ايام  ماده 4- 
بيمـاري را بـا ذكـر تاريـخ در سـتون مالحظـات صورت مزد ارسـالي تعييـن و اعـالم دارد و 
همچنيـن در صـورت تـرك كار يـا پايـان خدمت بيمه شـده كارفرما موظف اسـت ظرف يك 
هفتـه تاريـخ تـرك كار يـا پايان خدمـت بيمه شـده را كتباً به سـازمان اعالم و هنـگام تنظيم و 
ارسـال صـورت مـزد يا حقـوق، موضوع را بـا ذكر تاريخ تـرك كار يا پايان خدمت بيمه شـده 

در ستون مالحظات مقابل رديف مربوط به آن بيمه شده قيد نمايد. 
اوراق صـورت مـزد يـا حقـوق بيمه شـدگان از طرف سـازمان چاپ و بـه تعداد مـورد نياز به  ماده 5- 

طور رايگان در اختيار كارفرمايان گذاشته خواهد شد. 
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كارفرمـا مكلـف اسـت صـورت مزد يـا حقوق بيمه شـدگان را بـراي هر مـاه تا آخريـن روز  ماده 6- 
مـاه بعـد به واحد مربوط در سـازمان تسـليم نمايـد. سـازمان می تواند به درخواسـت كارفرما 
آخريـن ليسـت ارسـالي كارگاه را صـورت مـزد يـا حقـوق شـش ماهه يـا يك سـاله آتي آن 
كارگاه تلقـي نمايـد و در چنين صورتي كارفرما مكلف اسـت كه تغييـرات حاصله در آخرين 
صـورت مـزد يـا حقـوق ارسـالي در هـر مـاه را در مهلـت مقـرر بـه سـازمان اعـالم نمايـد. 
تغييـرات حاصلـه در صـورت مـزد يـا حقـوق ارسـالي نيـز بـه ترتيـب مقـرر در مـاده 2 اين 

آيين نامه تنظيم و ارسال خواهد شد. 
سـازمان بنـا به درخواسـت مدلّـل و موّجه كارفرمـا مي توانـد موافقت نمايد كـه مدت مهلت  تبصره- 
ارسـال صـورت مـزد يـا حقـوق تا يك مـاه ديگر كـه جمعـاً از دو ماه تجـاوز ننمايـد تمديد 
گـردد. بديهـي اسـت در ايـن صـورت كارفرمـا بايد حق بيمـه را به ترتيـب مقرر در مـاده 29 

قانون تأمين اجتماعی به سازمان پرداخت نمايد. 
كارفرمـا مكلـف اسـت صورت مـزد يا حقـوق بيمه شـدگان را به واحـد مربوطه سـازمان كه  ماده 7- 
كارگاه در حـوزه عمـل آن واقع اسـت بفرسـتد و در صورتي كه كارفرمايـي داراي كارگاه هاي 
متعـدد باشـد، صـورت مـزد بيمه شـدگان مربـوط بـه هـر كارگاه را جداگانـه تنظيم و بـه واحد 

مربوطه ارسال دارد. 
كارفرمـا بايـد بـه ضميمه صـورت مزد يا حقوق هـر ماه بـرگ اظهارنامه را كه از اين سـازمان  ماده 8- 

دريافـت خواهد داشـت، تنظيم و بـه واحد مربوطه تسـليم نمايد.

آیين نامه  اجرایي  ماده  50 قانون  تأمين اجتماعي
)مصوب  1355/10/25 وزارتين  دادگستري  و بهداري  و بهزیستي (

فصل		اول-	صدور	اجراییه	
مطالبـات  سـازمان  تأمين اجتماعـی  بابت  حق بيمه ، خسـارات  تأخير و جريمه هاي  نقدي  ناشـي   ماده 1- 
از اجـراي  قانـون  تأمين اجتماعـی  يـا قوانيـن  سـابق  بيمه هـاي  اجتماعـي  و قانـون  بيمه هـاي  
اجتماعـي  روسـتاييان  و قانون  تأمين  آمـوزش  فرزندان  كارگران  و مطالبات  منـدرج  در مواد 42 
و 46 و 66 و 90 و 98 و 100 و 101 و 108 قانـون  تأمين اجتماعـی  از طريـق  صـدور اجراييـه  

به  وسيله  مسئولين  و مأمورين  اجراي  سازمان  قابل  مطالبه  و وصول  مي باشد. 
واحـدي  كه  در سـازمان  مسـئوليت  عمليـات  اجرايي  را به  عهـده  خواهد گرفـت  و به  اختصار  ماده  2- 

اجرا ناميده  مي شود مرجع  عمليات  اجرايي  موضوع  ماده  يك  اين  آيين نامه  مي باشد. 
در صورتـي  كـه  اشـخاص  حقيقي  يا حقوقي  مشـمول  مقررات  قانـون  تأمين اجتماعی  با اخطار  ماده3- 
كتبـي  سـازمان  ظـرف  مدت  48 سـاعت  از تاريخ  ابالغ  اخطاريه  سـازمان  مطالبات  قطعي  شـده  
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را پرداخـت  نكننـد يـا ترتيـب  پرداخـت  آن  را ندهنـد سـازمان  مي توانـد بـا رعايت  مفـاد اين  
آيين نامه  عليه  آنها اقدام  به  صدور اجراييه  بنمايد. 
فرم  اخطاريه  از طرف  سازمان  تهيه  خواهد شد. تبصره		1-	

ابـالغ  اخطاريـه  به  وسـيله  مأمورين  اجراي  سـازمان  براسـاس  مقـررات  اين  آيين نامـه  به  عمل   تبصره		2- 
خواهد آمد. 

برگ  اجراييه  كه  فرم  آن  توسط  سازمان  تهيه  مي شود شامل  نكات  ذيل  خواهد بود: ماده  4- 
نام  واحد صادر كننده  برگ  اجراييه  و محل  اقامت  آن  و امضاي  شخص  مسئول .  الف( 

نـام  و نـام  خانوادگـي  بدهـكار و محـل  اقامـت  او و در صـورت  فوت  بدهكار نـام  و نام   ب( 
خانوادگي  وراث  يا قيم  يا ولي  با تعيين  اقامتگاه  هر يك . 

موضوع  و مبلغ  اجراييه  و شماره  و تاريخ  اخطاريه  و تاريخ  ابالغ . پ( 
بـرگ  اجراييـه  بـه  تعـداد هريـك  از بدهـكاران  در دو نسـخه  تنظيم  مي گـردد، يك  نسـخه  به  هر  تبصره-	

بدهكار تسليم  و نسخه  ثاني  با قيد ابالغ  به  وسيله  مأمور اجرا به  اجرا اعاده  مي گردد. 

فصل		دوم-	ابالغ		
اجـرا مكلـف  اسـت  براسـاس  تقاضانامـه  صـدور اجراييـه  و بـرگ  اخطاريـه  ابـالغ  شـده  بـه   ماده  5- 
بدهـكار نسـبت  به  صـدور اجراييه  اقـدام  نمايد. تقاضاهـاي  واصله  ظرف  24 سـاعت  در دفتر 
مخصـوص  اجـرا ثبـت  و نسـبت  بـه  تقاضاهـاي  ثبت  شـده  در دفتـر مذكـور به  ترتيـب  اقدام  
خواهـد شـد. چنانچـه  بدهـكار مقيم  محل  صدور اجراييه  باشـد نـام  مأمور اجـرا در برگ هاي  
اجرايـي  قيـد و برگ هـاي  مذكـور بـراي  ابالغ  به  مأمـور اجرا تسـليم  خواهد شـد. در صورتي  
كـه  بدهـكار در حـوزه  ديگـر مقيم  باشـد برگ هـاي  اجرايي  از طريـق  واحد سـازمان  در محل  
اقامـت  او ابـالغ  و اقـدام  خواهـد شـد و در صورتـي  كـه  در محـل  اقامـت  شـخص  مذكـور 
سـازمان  فاقـد شـعبه  و يا نمايندگي  باشـد برگ هـاي  اجرايي  بايـد ظرف  مدت  48 سـاعت  به  
شـهرباني  يا ژاندارمري  و در مورد مقيمين  در كشـورهاي  خارجي  به  وسـيله  سـازمان  مركزي  

به  وزارت  امورخارجه  ارسال  شود كه  طبق  مقررات  ابالغ  نمايند. 
اقامتـگاه  بدهـكار همان  اسـت  كـه  در پرونده  امـر منعكس  مي باشـد و مادام  كـه  بدهكار تغيير  ماده  6- 
محـل  اقامـت  خود را به  سـازمان  اعالم  ننموده  اسـت  برگ هـاي  اجرايي  و سـاير اوراق  مربوط  

به  محل  سابق  او ابالغ  خواهد شد. 
بدهـكار مكلـف  اسـت  محـل  اقامـت  جديـد خـود را بـه  مرجـع  مربوط  اطـالع  دهـد و دليل   تبصره-	
اقامـت  خـود را كـه  عبـارت  خواهـد بـود از گواهـي  شـهرباني  يـا ژاندارمري  محـل  در داخل  
كشـور و كنسـولگري  و يـا مأموريـن  سياسـي  در خـارج  از كشـور بـه  ضميمـه  اطالعيه  خود 
ارسـال  نمايـد. در غيـر ايـن  صورت  به  تغييـر محل  اقامت  اعالم  شـده  ترتيب  اثـر داده  نخواهد 
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شد و در هرحال  ابالغات  قبلي  به  قوت  قانوني  خود باقيست . 
مأمـور اجـرا مكلـف  اسـت  ظرف  48 سـاعت  يـك  نسـخه  از اجراييـه  را به  شـخص  بدهكار  ماده  7- 
تسـليم  و در نسـخه  دوم  بـا ذكـر تاريخ  رسـيد بگيـرد. در صورتي  كه  بدهـكار در محل  حاضر 
نباشـد بـه  يكـي  از اهل  خانـه  و يا كارگاه  ابالغ  مي شـود، مشـروط  بر اين كه به  نظـر مأمورين  
سـن  ظاهـري  اين  اشـخاص  بـراي  تميـز اهميت  بـرگ  اجراييه  كافي  باشـد و مشـروط  بر اين 
كـه بيـن  بدهـكار و شـخصي  كه  بـرگ  را دريافـت  مـي دارد تعارض  منفعـت  نباشـد و هرگاه  
اشـخاص  نامبـرده  نباشـند و يا نخواهند رسـيد بدهند مأمور اجـرا موظف  اسـت  اجراييه  را به  
اقامتـگاه  بدهـكار الصـاق  نمـوده  و مراتـب  را در نسـخه  ثاني  قيد نمـوده  و به  اجرا عـودت  دهد.

احتساب  مواعد طبق  مقررات  مندرج  در آيين  دادرسي  مدني  است .   ماده  8- 
در صورتـي  كـه  اجراييـه  عليـه  اشـخاص  حقوقي  باشـد اجراييـه  به  مديـر و يا قائم  مقـام  او و  ماده  9- 
يـا اشـخاصي  كـه  حـق  امضـاء دارند ابـالغ  خواهد شـد و چنانچه  مأمـور نتواند اجراييـه  را به  

اشخاص  مذكور ابالغ  نمايد به  مسئول  دفتر ابالغ  مي نمايد. 
اجراييه  عليه  اشخاص  حقوقي  منحل  شده  به  مدير يا مديران  تصفيه  ابالغ  خواهد شد.  تبصره	1- 

چنانچـه  ابـالغ  اجراييـه  عليه  اشـخاص  حقوقي  در محل  تعيين  شـده  ممكن  نگـردد برگ هاي   تبصره	2- 
اجرايي  در آخرين  محلي  كه  به  اداره  ثبت  شركت ها معرفي  شده  ابالغ  خواهد شد. 

در صورتـي  كـه  اجراييـه  عليـه  وزارتخانه هـا و ادارات  رسـمي  و سـازمان هاي  وابسـته  بـه  دولت  و  ماده  10- 
مؤسسـات  مأمور به  خدمت  عمومي  و شـهرداري ها و مؤسسـاتي  كه  سـرمايه  آن  جزئاً يا كاًل متعلق  

به  دولت  است  صادر گردد، اجراييه  به  رئيس  دفتر مربوطه  يا قائم  مقام  او ابالغ  مي گردد. 
در موارد زير مأمور اجرا نمي تواند متصدي  امر ابالغ  و اجرا شود: ماده  11- 

مأموري  كه  با بدهكار قرابت  سببي  و يا نسبي  تا درجه  سوم  از طبقه  دوم  داشته  باشد. الف( 
در صورتـي  كـه  بيـن  مأمور اجرا و بدهـكار دعوي  مدني  يا جزايي  در دادگاه  مطرح  باشـد  ب( 
و يـا ايـن كـه دعـوي  جزايي  سـابق  مطرح  بـوده  و در جرم  جنحـه  بيش  از دو سـال  و در 

جنايي  بيش  از پنج  سال  از تاريخ  ختم  آن  نگذشته  باشد. 

فصل		سوم	-	ترتیب		اجرا
هميـن  كـه  اجراييـه  بـه  بدهكار ابالغ  شـد نامبرده  مكلف  اسـت  ظـرف  يك ماه  بدهـي  خود را  ماده  12- 
پرداخـت  نمايـد و يـا ترتيبـي  بـراي  پرداخـت  آن  بدهـد و يا مالي  معرفـي  نمايد كه  اسـتيفاي  
طلـب  از آن  ميسـر باشـد و در صورتـي  كه  بدهكار خـود را قادر به  اجراي  مفـاد اجراييه  نداند 
بايـد ظـرف  مهلـت  مذكـور صورت  جامعـي  از دارايـي  خود را به  مسـئول  اجرا تسـليم  كند و 
بـه  هـر صورت  مشـمول  مقـررات  قانون  منع  بازداشـت  اشـخاص  در قبال  مقـررات  و الزامات  

مالي  مصوب  آبان  ماه  سال  1352 خواهد بود.   
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قيمـت  مالـي  كـه  بـراي  فـروش  نشـان  داده  مي شـود بايد متناسـب  با دين  بـوده  و تعلـق  آن  به   تبصره-	
بدهكار محرز باشد. 

اجـرا مي توانـد پـس  از ابالغ  اجراييـه  عنداالقتضاء قبل  از انقضـاي  مهلت  مقرر در مـاده  12 از  ماده  13- 
اموال  بدهكار معادل  مبلغ  مورد اجرا به  اضافه  30 درصد بازداشت  نمايد. 

مـاده  14- هـرگاه  بدهـكار در حيـن  اجـرا فوت  شـود تـا زمان  تعييـن  ورثه  يـا قيم  )در صـورت  صغير 
بودن  ورثه ( عمليات  اجرايي  متوقف  مي شود. 

مـاده  15- هـرگاه  محـل  اقامـت  بدهـكار معلوم  نباشـد و امـكان  ابالغ  اجراييه  هم  ميسـر نگـردد ولي  به  
امـوال  او دسترسـي  باشـد مسـئول  اجـرا در عين  حال  كـه  برگ هـاي  اجراييه  را صـادر مي كند 

اموال  بدهكار را هم  معادل  بدهي  او تحت  توقيف  احتياطي  درخواهد آورد. 

فصل		چهارم	-	بازداشت		اموال		منقول		
مـاده  16- عـدم  حضـور بدهـكار مانع  از بازداشـت  اموال  او نخواهـد بود و هرگاه  محلي  كـه  مال  در آن  
موجـود اسـت  بسـته  يـا قفل  باشـد و بدهكار يا كسـان  او از بازكـردن  آن  امتناع  نماينـد بايد با 
حضـور نماينـده  دادسـرا، يا شـهرباني  و يـا ژاندارمـري  و يا دهبان  محـل  باز شـده  و اموال  او 

بازداشت  گردد.  
مـاده  17- مأمـور اجـرا در موقع  بازداشـت  اموال  يـك  نفر ارزياب  سـازمان  تأمين اجتماعـی  همراه  خود 
خواهـد داشـت  و از امـوال  بدهكار معادل  مبلـغ  اجراييه  به  اضافه  30 درصد بازداشـت  خواهد 
كـرد و در صورتـي  كـه  مورد بازداشـت  مـال  منقول  غيرقابل  تجزيـه  و بيش  از ميـزان  مقرر در 

اين  ماده  ارزش  داشته  باشد تمام  آن  بازداشت  خواهد شد. 
ارزيـاب  از طـرف  سـازمان  تعييـن  خواهـد شـد و چنانچـه  بدهكار بـه  نظر ارزيـاب  معترض   تبصره-	
باشـد مي توانـد بـا توديـع  حق الزحمـه  ارزيابي  طبق  مقـررات  مربوط  به  دسـتمزد كارشناسـان  
رسـمي  دادگسـتري  تقاضـا كند كه  ارزيابي  اموال  وسـيله  ارزيابي  رسـمي  به  عمل  آيـد و در اين 

صورت  نظريه  كارشناس  رسمي  از لحاظ  بدهكار قطعي  است . 
ماده  18ـ اشياء زير از مستثنيات  دين  محسوب  و توقيف  نمي شود:

لباس  و اشياء و اسبابي  كه  براي  ايفاي  حوائج ضروري  مديون  و خانواده  او الزم  است . الف( 
اسناد مديون  به  استثناي  اوراق  بهادار و سهام  شركت ها. ب( 

لبـاس  رسـمي  و نيمه  رسـمي  بدهـكار و همچنين  اسـباب  و آالت  كشـاورزي  و صنعتي   پ( 
و ابـزار كار كـه  بـراي  شـغل  مديون  الزم  اسـت . )به موجب تبصره مـاده )3( قانـون رفع موانع 
توليـد رقابت پذيـر و ارتقـای نظـام مالـی كشـور مصـوب 1394/2/1 سـازمان تأمين اجتماعی مكلف 
اسـت تـا پايـان سـال 1395 از ممنوع الخروج نمـودن كارفرما و توقيـف ابزار و ماشـين آالت توليد و 

مـواد اوليه خـودداری كند.(
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ماده  19- مأمور اجرا نمي تواند اموال  بازداشـت  شـده را به  اقرباي  نسـبي  يا سـببي  خود تا درجه  سـوم  
از طبقـه دوم  بسـپارد. در مـواردي  كـه  اشـخاص  معتبر و اميـن  براي  حفظ  اموال  توقيف  شـده  
حاضـر نشـوند اموال  بازداشـت  شـده  بـه  محلي  كه  اجـرا تعيين  خواهد كرد ارسـال  و توسـط  

اشخاصي  كه  از طرف  اجرا تعيين  مي شوند محافظت  خواهد شد. 
ماده  20- مأمور اجرا رونوشت  صورت  اموال  بازداشت  شده را به  حافظ  اموال  داده  قبض  رسيد مي گيرد و 

به  تقاضاي  بدهكار رونوشت  گواهي  شده  از صورت  اموال  را به  او مي دهد. 
در صورتـي  كـه  حافـظ  امـوال  توقيف  شـده  )غير از كاركنان  سـازمان  و سـازمان  تأميـن  خدمات   ماده  21- 
درمانـي  كـه  مجـاز به  مطالبـه  حق الحفاظه  نيسـتند( مطالبـه  حق الحفاظه  نمايـد ميـزان  آن  را اجرا 
معـادل  بـا ميزان  كرايه  محلي  كه  براي  حفظ  اموال  بازداشـت  شـده  الزم  اسـت  تعييـن  خواهد كرد 
اگرچـه  آن  محـل  متعلـق  بـه  خود حافظ  باشـد. ميـزان  حق الحفاظـه  را اجرا تعييـن  خواهد نمود.

هـرگاه  حافـظ  از تسـليم  امـوال  مورد حفاظـت  امتناع  و يا نسـبت  به  آن  تعـدي  و تفريط  نمايد  ماده  22- 
معادل  آن  از اموال  شخصي  او استيفا خواهد شد. 

هرگاه  اموال  بازداشت  شده  منافعي  داشته  باشد حافظ  اموال  مزبور مسئول منافع  آن  نيز مي باشد. ماده  23- 
در صورتـي  كـه  بخواهنـد قسـمتي  از امـوال  بدهـكار را بازداشـت  نماينـد و مديون  يا كسـان   ماده  24- 
او غايـب  باشـند بايـد از بقيـه  اموالـي  كـه  توقيـف  نشـده  اسـت  صـورت  جامعي  با قيـد كليه  
مشـخصات  تهيـه  نماينـد و همچنيـن  اگر بخواهند مال  بازداشـت  شـده  را از محلي  كـه  اموال  
ديگـر بدهـكار در آنجـا اسـت  خـارج  نماينـد بايد بـا حضـور نماينده  دادسـرا يا شـهرباني  يا 
ژاندارمـري  و يـا دهبـان  محل  صـورت  مذكور را تهيه  و اجرا شـخص  امينـي  را براي  حفاظت  

ساير اموال  مديون  تعيين  نمايد. 
بازداشت  اموال  ضايع  شدني  ممنوع  است  و بايد اموال  مذكور به  تدريج  كه  به  دست  مي آيد فوراً  ماده  25- 

بدون  صدور آگهي  به  طريق  مزايده  حضوري  فروخته  شده  و صورت  آن  برداشته  شود. 
بازداشـت  امـوال  منقولـي  كـه  در تصـرف  غير اسـت  و متصرف  نسـبت  به  آن  ادعـاي  مالكيت   ماده  26- 

مي كند ممنوع  است . 
قبل  از بازداشـت  اموال  بايد صورتي  تهيه  شـود كه  در آن  اسـامي  كليه  اشـياء بازداشـت  شـده   ماده  27- 
نوشـته  شـود و در موقـع  لـزوم ، كيـل  و وزن  و عـدد اشـيا معيـن  شـود و در مورد طـال و نقره 
آالت هـرگاه عيـار آنهـا معين باشـد در صـورت مجلس قيد گـردد و در مـورد جواهر، عدد و 
انـدازه  و صفـات  و اسـامي  آنها معين  شـود، در كتب ، اسـم  كتاب  و مصنّـف  و تاريخ  طبع  و در 
تصويـر و پرده هـاي  نقاشـي ، موضـوع  پرده  طول  و عرض  آنها و اسـم  نقاش  اگر معلوم  باشـد، 
در مال التجـاره  نـوع  مال التجـاره  و تعداد عدل  تصريح  شـود. در سـهام  و كاغذهاي  قيمتي  عدد 
و قيمـت  اصلـي  و نـوع  آنها در صورت  مجلس  معين  شـود و همچنين  در صورت  ريز اشـياء،  

نو و مستعمل  بودن  آنها بايد قيد گردد. 
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عـدد و كيـل  و وزن  بايد با تمام  حروف  نوشـته  شـود، صـورت  تنظيمي  از اموال  توقيف  شـده   تبصره	1- 
در صورتـي  كـه  بيـش  از يـك  بـرگ  باشـد بايـد بـه  يكديگر ملصـق  و منگنـه  شـده  و به  مهر 

مأمور اجرا برسد. 
اگـر در صـورت  ريز اشـيا سـهو و اشـتباهي  به  عمل  آيـد، در آخر صورت  تصريـح  و به  امضا  تبصره	2-	

مأمور اجرا مي رسد. تراشيدن  و پاك  كردن  و نوشتن  بين  سطرها ممنوع  است . 
صورتمجلس  روي  برگ هاي  چاپي  تهيه  و تنظيم  خواهد شد. تبصره	3-	

هـرگاه  نسـبت  به  اشـيايي  كه  بازداشـت  مي شـود اشـخاص  ثالـث  اظهـار حقي  نماينـد مأمور  ماده  28- 
اجرا اسم  مدعي  و چگونگي  اظهار او را قيد مي كند. 

در مـواردي  كـه  بدهـكار و يـا نماينـده  دادسـرا و مأموريـن  ژاندارمـري  و شـهرباني  و دهبـان   ماده  29- 
حضور داشته  باشند صورت  ريز به  امضاي  آنها مي رسد. 

اشـخاص  مذكـور در مـاده  قبل  مي توانند ايرادات  خـود را در باب  صورت  تنظيم  شـده  به  مأمور  ماده  30- 
اجـرا اظهـار نماينـد و مأمـور اجـرا اظهارات  آنـان  را با جهـات  رّد و قبـول  آن  در صورتمجلس  

قيد مي كند. 
هـرگاه  امـوال  منقـول  توقيف  شـده  در جاي  محفـوظ  و معيني  باشـد مأمور اجرا مدخـل  آنها را  ماده  31- 
بسـته  و مهر و موم  مي نمايد و هرگاه  اشـيا در جاي  محفوظ  و معين  نباشـد به  هركدام  از اشـياء  
كاغـذي  الصـاق  كـرده  و مهـر مي نمايد. بدهكار نيـز مي تواند پهلـوي  مهر مأمور اجـرا مهر نمايد.

هرگاه  طول  مدت  بازداشـت  باعث  فسـاد بعضي  از اشـياي  بازداشـت  شده  شـود از قبيل  فرش   ماده  32- 
و پارچه هـاي  پشـمي  و غيره ، اشـياي  مذكـور را بايد جدا كـرده  و طوري  بازداشـت  نمايند كه  

بتوان  از آنها سركشي  و مراقبت  نمود. 
چنانچـه  بدهـكار در موقـع  عمليـات  بازداشـت  حاضـر باشـد و ايـرادي  ننمايـد ديگـر حـق   ماده  33- 
شـكايت  از اقدامـات  مأمـور اجـرا نخواهد داشـت . )اطالق	این	مـاده	به	موجب	بند	الـف	دادنامه	

شماره	19	مورخ	1397/1/21	هیأت	عمومی	دیوان	عدالت	اداری	ابطال	شده	است.( 
هـرگاه  بدهـكار يكي  از زوجين  باشـد كه  در يك  خانـه  زندگي  مي نمايند از اثاث  خانـه  آنچه  عادتًا  ماده  34- 
مـورد اسـتعمال  زنانـه  اسـت  مـال  زن  و آنچـه  عادتاً مورد اسـتعمال  مرد اسـت  متعلق  به  شـوهر و 
مابقـي  مشـترك  بيـن  زوجين  محسـوب  خواهد شـد مگـر اين كه خـالف  ترتيب  فوق  ثابت  شـود.
هـرگاه  مالـي  كـه  بازداشـت  مي شـود بيـن  بدهكار و شـخص  يا اشـخاص  ديگر مشـاع  باشـد  ماده  35- 

شركت  بين  آنها به  نحو تساوي  فرض  مي شود مگر اين كه خالف  آن  ثابت  شود. 

فصل		پنجم-	بازداشت		اموال		منقول		بدهكار	نزد	اشخاص		ثالث	
هـرگاه  معلـوم  شـود كـه  وجـه  نقد يـا امـوال  منقـول  ديگـري  از بدهكار نـزد اشـخاص  ثالث   ماده  36- 
مي باشـد، مراتـب  توقيـف  آن  كتباً به  شـخص  ثالـث  ابالغ  و رسـيد دريافت  مي شـود و جريان  
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امر كتباً به  بدهكار نيز اعالم  خواهد شد. 
ابـالغ  بازداشـت نامه  شـخص  ثالـث  را ملـزم  مي نمايد كه  وجـه  يا اموال  بازداشـت  شـده  را به   ماده  37- 
صاحـب  آن  ندهـد واال اجـرا معـادل  وجـه  نقد يـا قيمـت  امـوال  را از او وصـول  خواهد كرد 

)ايـن  نكتـه  در بازداشـت نامه  بايد قيد شـود(.
هـرگاه  مـال  بازداشـت  شـده  در نـزد شـخص  ثالـث ، وجـه  نقـد يا طلب  حالّ  باشـد شـخص   ماده  38- 

مزبور بايد آن  را فوراً در قبال  اخذ رسيد به  مأمور اجرا تأديه  نمايد. 
هـرگاه  شـخص  ثالثـي  كه  مال  يـا طلب  حالّ  بدهكار نزد او بازداشـت  شـده  اسـت  از تأديه  آن   ماده  39- 

خـودداري  نمايـد بازداشـت  امـوال  او مطابق  مقررات  ايـن  آيين نامه  به  عمـل  خواهد آمد.
هـرگاه  شـخص  ثالـث  منكـر وجود تمـام  يا قسـمتي  از وجه  نقد يا امـوال  منقـول  بدهكار نزد  ماده  40- 
خـود باشـد بايـد ظـرف  ده  روز از تاريـخ  ابـالغ  بازداشـت نامه  مراتـب  را به  اجـرا اطالع  دهد 

واال خود مسئول  پرداخت  وجه  يا تسليم  مال  خواهد بود.  
)این	ماده	به	موجب	دادنامه	شماره	835	مورخ	1391/11/9	هیأت	عمومی	دیوان	عدالت	اداری	به	لحاظ	

مغایرت	با	موازین	شرع	مقدس	اسالم	ابطال	شده	است.	متن	رأی	مزبور	عبارت	است	از؛
	با	توجه	به	این	که	به	موجب	رأی	شماره	199-1389/5/18	هیأت	عمومی	دیوان	عدالت	اداری	 الف(	
مواد	41-	الی	36	آیین	نامه	اجرایی	ماده	50	قانون	تأمین	اجتماعی	به	لحاظ	عدم	مغایرت	با	موازین	
قانونی	ابطال	نشده	است،	بنابراین	از	این	حیث	رسیدگی	به	درخواست	ابطال	ماده	40	آیین	نامه	

مذکور	مشمول	قاعده	امر	مختوم	است	و	موجبی	برای	اتخاذ	تصمیم	مجدد	وجود	ندارد.
نظر	به	این	که	درخصوص	ادعای	مغایرت	ماده	40	آیین	نامه	اجرایی	ماده	50	قانون	تأمین	اجتماعی	 ب(	
با	موازین	شرع	مقدس	اسالم،	قائم	مقام	دبیر	شورای	نگهبان	به	موجب	نامه	شماره	91/30/48231-

1391/7/16-	اعالم	کرده	است	که:
»ماده	40	آیین	نامه	خالف	موازین	شرع	شناخته	شد	و	انكار	شخص	ثالث	ولو	درخارج	از	مهلت	ده	
روزه	مذکور	مؤثر	است	و	در	صورت	ترافع	مدعی	باید	به	دادگاه	صالحه	مراجعه	تا	رسیدگی	شود«.
بنابراین	در	اجرای	مواد	41	و	20	قانون	دیوان	عدالت	اداری،	ماده	40	آیین	نامه	اجرایی	ماده	50	قانون	

تأمین	اجتماعی	به	لحاظ	مغایرت	با	موازین	شرع	مقدس	اسالم	از	تاریخ	تصویب	ابطال	می	شود«(.
در صورتـي  كـه  شـخص  ثالـث  منكـر وجـود مـال  يا طلـب  بدهـكار نزد خـود باشـد و ظرف   ماده  41- 
مـدت  مقـرر در مـاده  40 مراتـب  را بـه  اجرا اطـالع  دهد عمليات  اجرايي  نسـبت  بـه  او متوقف  
شـده  و سـازمان  تأمين اجتماعـي  مي توانـد براي  اثبـات  وجود وجه  يـا مال  يا طلـب  بدهكار نزد 
شـخص  ثالـث  بـه  دادگاه  صالـح  مراجعه  كنـد و يا از امـوال  ديگر بدهكار اسـتيفاي  طلـب  نمايد.

در مـواردي  كـه  وجـه  و مـال  يا طلب  نزد شـخص  ثالث  به  موجب  سـند رسـمي  محرز باشـد  تبصره-	
صرف  انكار شخص  ثالث  مانع  از تعقيب  عمليات  اجرايي  نسبت  به  او نمي باشد. 

چنانچـه  مـورد و موضـوع  بازداشـت نامه،  مال االجـاره  امـوال  منقـول  يـا غيرمنقـول  متعلـق  بـه   ماده  42- 
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بدهـكار نزد مسـتأجر بوده  باشـد رعايـت  مقررات  مواد فوق  براي  مسـتأجر )شـخص  ثالث( تا 
پايان  استهالك  مبلغ  اجراييه  الزم الرعايه  مي باشد. 

بازداشت  وجوه  زير ممنوع  است : ماده  43- 
بيش  از يك  چهارم  حقوق  يا مستمري  بازنشستگي  يا ازكارافتادگي . الف ( 

بيش  از يك  چهارم  حقوق  يا دستمزد شاغلين  معيل . ب ( 
بيش  از يك  سوم  حقوق  يا دستمزد شاغلين  مجرد. پ( 

هزينه  سفر و فوق العاده  مأموريت  كاركنان  دولت  و مؤسسات  و شركت هاي  دولتي . ت( 
حقوق  كاركنان  نيروهاي  مسلح  كه  در جنگ  هستند. ث( 

در مـورد ايـن  مـاده  پس  از ابالغ  بازداشـت نامه ، اداره  يا مؤسسـه  متبوعه  بدهكار مكلف  اسـت   تبصره-	
در كسـر و ارسـال  مبلـغ  بازداشـت  شـده  به  اجرا به  طوري  كه  تقاضا شـده  اسـت  اقـدام  نمايد 

واال مسئول  خواهد بود )مراتب  در بازداشت نامه  بايد قيد شود(. 

فصل		ششم	-	بازداشت		اموال		غیرمنقول		
بازداشـت  امـوال  غيرمنقـول  بـه  نحوي  كه  در ماده  16 و 17 مقرر اسـت  به  عمـل  مي آيد. مأمور  ماده  44- 
صورتـي  كـه  حـاوي  مراتب  ذيل  باشـد روي  نمونـه  چاپي  براي  اموال  بازداشـت  شـده  ترتيب  

خواهد داد: 
تاريخ  و مفاد اجراييه  كه  به  موجب  آن  بازداشت  به  عمل  مي آيد. الف( 

محـل  وقـوع  مـال  غيرمنقـول  در شهرسـتان  و بخـش  و كوي  و كوچـه  و شـماره  آن  اگر  ب( 
داشته  باشد. 

در صورتـي  كـه  ملك  ثبت  شـده  باشـد شـماره  پـالك  ثبتي  ملـك  و در غيـر اين  صورت   پ( 
مشـخصات  ملـك  و توصيـف  اجمالـي  آن  از قبيـل  مسـاحت  تخمينـي  زميـن  و زيربنا و 

ساير اوصاف  ملك . 
در صورتـي  كـه ملـك  مزروعـي  باشـد عالوه  بـر مراتب  فوق  بايـد متعلقـات  آن  از قبيل   ت( 
ماشـين آالت  و توضيحـات  ديگـري  كه  در تسـهيل  فـروش  ملك  مؤثر باشـد در صورت  

مزبور قيد شود. 
هـرگاه  حـدود يـا قسـمتي  از ملـك ، مـورد اختـالف  باشـد مراتـب  در صورتمجلـس  قيـد و  ماده  45- 
در صـورت  امـكان  تصريـح  مي شـود كـه  طـرف  اختـالف  كيسـت  و در چـه  مرجعـي  تحت  

رسـيدگي  مي باشـد.
اجـرا مكلف  اسـت  فوراً بازداشـت  را به  بدهـكار و ثبت  محل  اطـالع  داده  و صورت  وضعيت   ماده  46- 
و جريـان  ثبتـي  ملـك  مـورد بازداشـت  را از اداره  ثبـت  بخواهـد و اداره  مزبـور در صورتي  كه  
ملـك  ثبت  شـده  باشـد در سـتون  مالحظـات  دفتر امـالك  بازداشـت  را يادداشـت  مي نمايد و 
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اگـر ملـك  بـه  موجـب  دفتـر امـالك  متعلق  بـه  غير باشـد ثبت  محـل  فـوراً مراتب  را بـه  اجرا 
اطالع  مي دهد و اجرا از آن  رفع  بازداشت  مي كند. 

چنانچه  ملك  مورد بازداشت  ثبت  شده  نباشد در اين صورت  مطابق  شقوق  ذيل  رفتار خواهد شد: ماده  47- 
هـرگاه  ملـك  مزبـور از طـرف  بدهـكار تقاضاي  ثبت  شـده  و يـا اين كـه مجهول المالك   الف( 

باشد بازداشت  در دفتر بازداشت ها قيد و در پرونده  ثبتي  يادداشت  مي شود. 
هـرگاه  نسـبت  بـه  ملك  از طرف  شـخصي  ديگـر تقاضاي  ثبت  شـده  و يا اين كه اساسـًا  ب( 
مـورد بازداشـت  جـزء نقاطـي  باشـد كـه  مقـررات  ثبت  عمومـي  امـالك  به  مـورد اجرا 

گذارده  نشده  است  مراتب  به  اجرا اطالع  داده  مي شود. 
پـس  از ابـالغ  بازداشـت نامه  بـه  صاحـب  مـال،  نقـل  و انتقال  از طـرف  صاحب  مال  نسـبت  به   ماده  48- 
مـال  بازداشـت  شـده  ممنوع  اسـت  و نسـبت  بـه  انتقال  مزبـور مادام  كه  بازداشـت  باقي  اسـت  
ترتيـب  اثـر داده  نمي شـود، مگـر بـا اجازه  اجـرا و يا ترتيـب  پرداخت  بدهـي  از ناحيـه  بدهكار.
بازداشـت  امـوال  غيرمنقـول  ثبـت  شـده  كـه  در تصرف  غير اسـت  بالمانـع  مي باشـد و ادعاي   ماده  49- 
شـخص  ثالث  اگرچه  متصرف  هم  باشـد مسـموع  نيسـت  ولي  بازداشـت  اموال  غيرمنقول  ثبت  
نشـده  كـه  در تصـرف  مالكانـه  غير اسـت  ولو اين كـه بدهكار مدعـي  مالكيت  آن  باشـد مادام  

كه  حكم  قطعي  از مراجع  صالحيتدار صادر نشده  ممنوع  است . 
بازداشـت  مـال  غيرمنقول  موجب  بازداشـت  منافع  آن  نيسـت  مگر اين كه مـورد تقاضاي  اجرا  ماده  50- 
بـوده  و اصـل  ملـك  و سـاير دارايي  بدهكار كفـاف  تأديه  بدهـي  و هزينه  اجرايـي  را ننموده  و 

يا خود بدهكار رضايت  به  بازداشت  منافع  بدهد. 
در صورتي  كه  تقاضاي  بازداشـت  منافع  از طرف اجرا نشـده  باشـد از تاريخ  بازداشـت  به  بعد  تبصره-	

بدهكار حق  انتقال  منافع  را زائد بر يك سال  نخواهد داشت . 
در بازداشت  محصول  امالك  مزروعي ، دخالت  مأمور اجرا در محصول  تا موقع  برداشت  و تعيين   ماده  51- 

سهم  بدهكار ممنوع  است  ولي  مأمور اجرا بايد براي  جلوگيري  از تفريط  نظارت  و مراقبت  نمايد.
بدهـكار مي توانـد در ظـرف  مـدت  بازداشـت ، مـال  منقـول  و يا غيرمنقول  بازداشـت  شـده  را  ماده  52- 
بـا اطـالع  اجـرا بفروشـد و يـا رهـن  بدهد مشـروط  بر اين كـه قباًل يـا در حين  وقـوع  معامله  

بدهي  مورد اجرا و هزينه هاي  اجرايي  مربوط  را پرداخت  نمايد. 
مـال  غيرمنقـول  بعـد از بازداشـت  موقتـاً در تصـرف  بدهـكار باقـي  مي ماند و نامبـرده  مكلف   ماده  53- 

است  مال  مورد بازداشت  را طبق  صورتي  كه  تحويل  گرفته  تحويل  دهد. 
در صورتـي  كه  منافع  مال  غيرمنقول  بازداشـت  شـده  باشـد منافع  حاصلـه  و محصول  امالك   ماده  54- 
مزروعـي  بـه  امينـي  كه  اجـرا و بدهـكار به  تراضـي  تعيين  خواهند كرد سـپرده  مي شـود. در 
صورتـي  كـه  بدهكار ظـرف  مدت  يك  هفته  نسـبت  به  تعيين  اميـن  توافق  ننمايد اجرا رأسـًا 

امين  تعيين  خواهد كرد در اين صورت  بدهكار حق  اعتراض  نخواهد داشت . 



528  / قانون تأمين اجتماعی و قوانين و مقررات مرتبط

فصل		هفتم-	ارزیابي	
پـس  از بازداشـت  مـال  طبـق  مـواد 16 و 17، نتيجه  ارزيابي  بـه  بدهكار ابالغ  و اعالم  مي شـود  ماده  55- 

كه  چنانچه  به  نتيجه  ارزيابي  معترض  است  اقدامات  زير را به  عمل  آورد: 
دسـتمزد كارشـناس  تجديدنظـر را بـه  ميـزان  تعييـن  شـده  از طـرف  اجـرا در صنـدوق   الف( 

اجرا توديع  نمايد. 
قبض  صندوق  را ضميمه  اليحه  اعتراضي  حداكثر ظرف  5 روز از تاريخ  ابالغ  به  اجرا تسليم  نمايد. ب( 
اجـرا در صـورت  وصـول  اليحـه  اعتـراض  و قبـض  صنـدوق  در مهلـت  مقرر روز و سـاعت   ماده  56- 
انتخـاب  كارشـناس  را بـا توجـه  به  دفتـر اوقات  تعيين  و بـه  بدهكار ابالغ  مي كنـد كه  در وقت  

مقرر براي  انتخاب  كارشناس  حاضر گردد. 
انتخـاب  كارشـناس  رسـمي  به  قيد قرعه  انجـام  خواهد گرفت  و در صـورت  توافق  در انتخاب   تبصره		1- 

كارشناس  استقراع  ضرورت  ندارد. 
عـدم  حضـور بدهـكار مانـع  انتخـاب  كارشـناس  رسـمي  نخواهـد بـود، در اين صـورت  اجرا  تبصره		2- 
ضمـن  تنظيم  صورتمجلس  از بين  سـه  نفر كارشـناس  رسـمي  يك  نفر را به  قيـد قرعه  انتخاب  

خواهد نمود. 
در صورتـي  كـه  بدهـكار در مـدت  مقـرر در مـاده  55 دسـتمزد كارشـناس  را توديـع  ننمايد و  ماده  57- 
يـا اليحـه  اعتراضي  تسـليم  نكنـد نتيجـه  ارزيابي  قطعـي  تلقي  شـده  و آگهي  مزايـده  به  همان  
ميزانـي  كـه  ارزيـاب  نخسـتين  تعييـن  كرده  اسـت  منتشـر مي شـود و در صورتي  كه  دسـتمزد 

كارشناس  توديع  شده  باشد عيناً مسترد مي گردد. 
پـس  از انجـام  ارزيابي  توسـط  كارشـناس  رسـمي  و تسـليم  نظريه  كارشـناس  مذكـور به  اجرا  ماده  58- 

آگهي  مزايده  منتشر خواهد شد. 
اموال  منقولي  كه  داراي  نرخ  ثابت  از طرف  دولت  است  محتاج  به  ارزيابي  نيست . تبصره- 

كارشناسـان رسـمي  برحسـب  مـورد مكلفنـد ارجاعات  اجـرا را قبـول  و طبق  مقـررات  انجام   ماده  59- 
وظيفـه  نمايند. هرگونه  تخلف  از ناحيه  كارشناسـان رسـمي  تابع  مقررات  انتظامي  كارشناسـان  

رسمي  وزارت  دادگستري  مي باشد. 

فصل		هشتم	-	آگهي		مزایده	
آگهـي  مزايـده  بـه  قيمتـي  كـه  ارزياب  سـازمان  يا كارشـناس  رسـمي  دادگسـتري  )در صورت   ماده  60- 
تجديدنظـر( تعييـن  كـرده  اسـت  در يكـي  از روزنامه هـاي  محلـي و در صورتي كـه در محل 

روزنامه منتشر نشود در يكي از جرايد كثيراالنتشار مركز منتشر خواهد شد. 
در آگهي  مزايده  مال  منقول  بايد نكات  ذيل  تصريح  شود: ماده  61- 

نوع  اموال  بازداشت  شده  و توصيف  اجمالي  آن . الف( 
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روز و ساعت  و محل  فروش  و ختم  مزايده . ب( 
قيمتي  كه  مزايده  از آن  شروع  مي شود. پ( 

در آگهي  مزايده  نسبت  به  مال  غيرمنقول  بايد نكات  ذيل  تصريح  شود: ماده  62- 
نام  و نام  خانوادگي  مالك . الف( 

محل  و حدود و توصيف  اجمالي  مال  مورد مزايده . ب( 
تعيين  اين كه در اجاره  است  يا نه  و در صورت  اول  ميزان  اجاره  بها و آخر مدت  اجاره . پ( 

تعيين  اين كه مال  مورد مزايده  ثبت  شده  است  يا نه . ت( 
در صورتي  كه  مال  مورد مزايده  در اجاره  است  با اجاره  بها واگذار مي شود يا نه . ث( 

تصريـح  بـه  ايـن كه تمـام  مال  غيرمنقـول  فروخته  مي شـود و يا قسـمتي  از آن  و توضيح   ج( 
اين كه مشاع  است  يا مفروز. 

محل  فروش  و روز و ساعت  شروع  و ختم  مزايده . چ( 
تذكـر ايـن كـه بدهـي  مربوطـه  بـه  آب  لولـه  كشـي  و بـرق  و تلفـن  و گاز اعـم  از حـق   ح( 
انشـعاب  و يـا حق  اشـتراك  و مكالمه  و مصـرف  در صورتي  كه  مورد مزايـده  داراي  آب  
لولـه  كشـي  و بـرق  و تلفن  و گاز باشـد و همچنيـن  بدهي  ماليات  و عوارض  شـهرداري  
تـا تاريـخ  واگـذاري  و انتقـال  اعـم  از اين كه رقم  قطعي  آنها معلوم  شـده  باشـد يا نشـده  

باشد به  عهده  برنده  مزايده  است . 
سـازمان هاي  آب  و برق  و تلفن  و شـهرداري  و سـاير سـازمان هاي  مربوط  مكلفند نسـبت  به   تبصره-	
اسـتعالم  اجـرا در مـورد ميـزان  بدهي  مـورد مزايده  كه  از طريـق  شـركت كنندگان  در مزايده  به  

عمل  خواهد آمد فوراً پاسخ  دهند. 
روز مزايـده  را بايـد بـه  طريقـي  در آگهـي  تعيين  نمود كـه  فاصله  بيـن  روز آخر آگهـي  مزايده   ماده  63- 
و روز مزايـده  در مـورد امـوال  منقـول  كمتر از هفـت  روز و در مورد امـوال  غيرمنقول  كمتر از 

چهارده  روز نباشد. 
عـالوه  بـر انتشـار آگهـي  مزايـده  در روزنامه  بايـد آگهي  به  قـدر كفايت  به  محل  مـال  يا ملك   ماده  64- 
مـورد مزايـده  و در معابـر بـزرگ  و اماكـن  عمومـي  و محـل  اجـرا الصـاق  گـردد. در صورت  

مراجعه  مشتري ، اجرا بايد قبل  از مزايده،  اموال  مورد مزايده  را به  او ارائه  دهد. 
آگهـي  فـروش  بايد سـه  مرتبـه  با فاصله  15 روز انتشـار يابـد. بدهكار مي تواند بـه  هزينه  خود  ماده  65- 

آگهي  مزبور را در همان  روزنامه  با رعايت  ماده  63 اين  آيين نامه  منتشر نمايد. 
اموال  منقولي  كه  قيمت  ارزيابي  آنها بيش  از يكصد هزار ريال  )100/000( نباشد محتاج  به  انتشار  تبصره- 

آگهي  در روزنامه  نيست  و فقط  الصاق  آگهي  به  شرح  مذكور در ماده  64 كافي  خواهد بود. 
در صورتـي  كـه  آگهـي  فاقـد يكي  از نـكات  مندرج  در مواد 61- و 62 باشـد آگهي  به  دسـتور  ماده  66- 

اجرا تجديد مي شود. 
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چنانچـه  بدهـكار بيمـه  بـودن  مـال  مورد مزايـده  را قبل  از انتشـار آگهـي  به  اجرا اعـالم  نموده   ماده  67- 
باشـد بايـد مراتـب  در آگهـي  مزايده  قيد شـود و هـرگاه  بيمه  بودن  مـال  پس  از انتشـار آگهي  
اعـالم  گـردد موضـوع  در روز جلسـه  مزايده  به  اطالع  خريداران  خواهد رسـيد. پـس  از انتقال  

مال  مورد مزايده  به  برنده  مراتب  از طرف  اجرا به  بيمه گر نيز اعالم  خواهد شد. 

فصل		نهم	-	فروش		اموال		منقول		و	غیرمنقول	
محـل  حـراج  در جايـي  خواهـد بـود كـه  در مرئـي  و منظر عموم  باشـد و اجـرا مي توانـد براي   ماده  68- 
حـراج  محـل  مخصـوص  تعييـن  و تهيـه  كند و در صـورت  لـزوم  مي تواند محـل  آن  را تغييـر دهد.
در صـورت  اقتضـا اجـرا مي توانـد بـا موافقـت  بدهـكار امـوال  بازداشـت  شـده  را در محـل   تبصره- 

بازداشت  به  فروش  برساند. 
اجرا براي  حراج  داراي  دفاتر زير خواهد بود: ماده  69- 

دفتـر ثبـت  اموالي  كـه  حراج  مي شـود )دفتر اموال  منقـول  و غيرمنقـول  از يكديگر منفك    -
مي باشـد(.

دفتر اوقات  حراج .  -
دفتر انبار.  -

اجـرا بايـد وقـت  حـراج  را كـه  در پيش نويس  آگهـي  مزايده  تعيين  شـده  با قيد روز و سـاعت   ماده  70- 
در دفتر اوقات  جهت  حراج  يادداشت  كند. 

اجـرا بايـد وجـه  حاصـل  از فروش  را همـه  روزه  به  حسـابداري  تحويل  نموده  و قبض  رسـيد  ماده  71- 
آن  را با صورت  فروش  ضميمه  پرونده  نمايد. 

حـراج  در حضـور نماينده  دادسـرا يا دادگاه  بخش  و در صورت  فقدان  آنها نماينده  بخشـداري   ماده  72- 
محـل  و مأمـور اجـرا بـه  عمـل  مي آيـد و صورتمجلس  حـراج  بايد بـه  امضاي  آنها رسـيده  و 
در پرونـده  امـر بايگانـي  شـود. بدهـكار مي تواند مثل  سـايرين  در حـراج  شـركت  نمايد ولي  
مباشـرين  فـروش  و كارمنـدان  سـازمان  و ارزيـاب  و نماينـدگان  دادسـرا و قائم  مقـام  آنها حق  

شركت  در حراج  به  طور مستقيم  يا غيرمستقيم  نخواهند داشت . 
حق  حراج  مطابق  تعرفه  ذيل  گرفته  مي شود: ماده  73- 

از اموال  منقول  تا ده  هزار ريال  5 درصد.  -
از ده  هزار و يك  ريال  تا صد هزار ريال  4 درصد.  -

از صد هزار و يك  ريال  به  باال 3 درصد.  -
از اموال  غيرمنقول  تا ده  هزار ريال  3 درصد.  -

از ده  هزار و يك  ريال  به  باال 2 درصد.  -
وجوه  حاصل  از حق  حراج  به  حساب  درآمدهاي  متفرقه  سازمان  واريز و منظور خواهد شد. ماده  74- 
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كسـي  كـه  در نتيجـه  دادن  باالتريـن  قيمـت ، خريـدار واقـع  مي شـود بايد تمـام  قيمـت  را نقداً  ماده  75- 
بپردازد و در صورت  خودداري  در همان  جلسه  به  ديگري  فروخته  مي شود. 

هـرگاه  مـال  مـورد مزايده  معرفي  شـده  از طـرف  بدهكار به  قيمتي  كه  مزايده  شـروع  مي شـود  ماده  76- 
خريـدار نداشـته  باشـد اجـرا بايد ظرف  مدت  يـك مـاه  از روز مزايده  مال  ديگـري  از بدهكار 
بازداشـت  و آن  را بـه  مزايـده  بگـذارد و يـا بدهكار خود مـال  ديگري  معرفي  نمايـد كه  به  نظر 
اجـرا فـروش  مـال  معرفي  شـده  آسـان تر باشـد در اين صـورت  طبق  مقـررات  بازداشـت  و يا 
بـه  طريـق  مزايـده  فروخته  خواهد شـد. معرفي  مال  ديگـر از طرف  اجرا و بدهـكار فقط  براي  

يك  نوبت  مجاز است . 
درخواسـت  بدهكار نسـبت  به  تقديم  و تأخير فروش  نسـبت  به  بعضي  اشـيا پذيرفته  مي شـود  ماده  77- 
و هـر موقـع  كـه  وجوه  حاصلـه  از فروش  براي  اسـتيفاي  مبلغ  مورد اجـرا و هزينه هاي  اجرايي  

و حق االجاره  تكافو كند از فروش  بقيه  اموال  خودداري  خواهد شد. 
در وقـت  فـروش ، مأمـور اجـرا قيمـت  مـال  مـورد مزايـده  را اعـالم  مي كند و چنانچه  كسـي   ماده  78- 
حاضر به  خريد آن  با قيمت  بيشـتر باشـد بايد باالترين  قيمت  پيشـنهادي  وسـيله  بلندگو و يا 
وسـايل  ديگـر اعـالم  و در تابلـو اعالنات  به  خط  درشـت  منعكس  گردد و بـه  همين  ترتيب  تا 
آخـر سـاعت  مقـرر براي  حراج  اقدام  شـود تـا يقين  حاصل  گـردد كه  خريدار ديگري  نيسـت  
و سـپس  آخريـن  قيمـت  سـه  بـار اعـالم  شـود و چنانچه  خريـدار ديگـري  پيدا نشـود مال  به  

شخصي  واگذار مي گردد كه  باالترين  قيمت  را پيشنهاد نموده  است . 
تاريخ  فروش  و شـماره  مال  فروخته  شـده  و نام  و شـهرت  خريدار در دفتر اجرا نوشـته  شـده   ماده  79- 

و به  امضاء خريدار مي رسد و اگر نتواند امضا كند اثر انگشت  وي  منعكس  مي شود. 
در موارد زير فروش  از درجه  اعتبار ساقط  شده  بايد با رعايت  مواد فوق  آگهي  فروش  تجديد شود: ماده  80- 

هرگاه  فروش  در غير روز و ساعت  و يا محلي  كه  در آگهي  تعيين  شده  به   عمل  آيد.  -1
هـرگاه  كسـي  را بـدون  جهـت  قانوني  مانـع  از خريد شـوند و يـا باالترين  قيمتـي  را كه    -2

پيشنهاد كرده  است  رد نمايند. 
در صورتـي  كـه  مزايـده  بدون  حضـور نماينده  دادسـرا يا جانشـين  او بـه  ترتيب  مذكور   -3

در ماده  72 به  عمل  آيد. 
در صورتي  كه  مباشرين  فروش  و كارمندان  سازمان  در خريد شركت  نموده  باشند.  -4

در مـورد مـال  غيرمنقـول  كـه  از طريـق  مزايده  به  فـروش  مي رسـد اجرا بايد ظرف  مدت  سـه   ماده  81- 
روز پرونـده  امـر را بـرگ  شـماري  و منگنـه  نمـوده  و به  پيوسـت  گـزارش  براي  صدور سـند 

انتقال  نزد رئيس  اداره  ثبت  محل  بفرستد. 
هـرگاه  بعـد از تنظيـم  صورتمجلـس  فـروش  مـال  غيرمنقـول  و اخطار اجـرا، بدهـكار ظرف   ماده  82- 
مـدت  5 روز پـس  از ابـالغ  بـراي  امضـاي  سـند انتقـال  حاضـر نشـود اداره  ثبت  اسـناد محل  
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مطابـق  اعـالم  اجـرا به  نمايندگـي  از طرف  بدهـكار )مالك (، سـند انتقال  را امضـا خواهد كرد 
و مطابق  مقررات  در دفتر اسناد رسمي  و دفتر امالك  ثبت  مي شود. 

چنانچـه  بدهـكار قبـل  از صـدور سـند انتقـال ، ترتيـب  پرداخـت  بدهـي  خـود را بدهـد و  تبصره- 
انتقـال  خـودداري  مي شـود. از صـدور سـند  بپـردازد  را  اجرايـي  و بدهـي  خـود  هزينه هـاي  
در مواردي  كه  براي  ملك  مورد مزايده  خريداري  پيدا نشـود بر حسـب  مورد با پيشـنهاد سـازمان   ماده  83- 
و تصويـب  شـوراي  عالي  مي توان  سـند ملك  مزبـور را به  نام  سـازمان  انتقـال  داد، در اين صورت  
ترتيـب  انتقـال  طبـق  ماده  قبل  داده  خواهد شـد. چنانچه  قيمت  ملك  بيش  از مبلغ  منـدرج  در برگ  

اجراييه  و هزينه هاي  مربوط  باشد مابه التفاوت  آن  به  بدهكار پرداخت  مي گردد.)هيأت امناء( 
پس  از انجام  فروش  مال  مورد مزايده،  اجرا بايد آن  را تحويل  خريدار داده  رسيد دريافت  نمايد. ماده  84- 

فصل		دهم	-	اعتراض		شخص		ثالث	
هـرگاه  نسـبت  بـه  مـال  منقول  يا وجه  نقد بازداشـت  شـده ، شـخص  ثالـث  اظهار حقـي  نمايد  ماده  85- 
چنانچـه  اظهار حق  مسـتند به  سـند رسـمي  بوده  كـه  تاريخ  آن  مقدم  بر تاريخ  بازداشـت  باشـد 
بـه  دسـتور اجـرا از وجـه  يا مـال  منقول  رفع  بازداشـت  مي شـود. در غير اين  صـورت  عمليات  
اجرايـي  تعقيـب  و مدعـي  حق  مي توانـد براي  جلوگيـري  از عمل  اجـرا بـه  دادگاه  مراجعه  نمايد.
در چنيـن  مـواردي  اجـرا مخيّـر اسـت  از مال  مـورد بازداشـت  صرف نظـر نموده  امـوال  ديگر   

بدهكار را بازداشت  نمايد. 
هـرگاه  نسـبت  بـه  مـال  غيرمنقولي  كه  بـه  مزايده  گذارده  مي شـود ثالثـي  قبل  از جلسـه  مزايده   ماده  86- 
اظهـار حقـي  نسـبت  بـه  تمـام  مـورد مزايـده  يـا قسـمتي  از آن  بنمايـد چنانچـه  مـورد ادعاي  
شـخص  ثالـث  در دفتـر امـالك  بـه  نـام  مديـون  ثبـت  شـده  يا مـدت  اعتراض  نسـبت  بـه  آن  
گذشـته  باشـد خـودداري  از مزايـده  وقتي  به  عمـل  مي آيد كه  ادعاي  شـخص  ثالث  مسـتند به  

سند رسمي  منتسب  به  مالك  باشد. 
در غيـر ايـن صـورت  اگـر اظهار شـخص  ثالث  بـا صـورت  وضعيت  مـورد مزايـده  مطابقت  

داشته  باشد در موارد ذيل  موقتاً از مزايده  خودداري  مي شود: 
هـرگاه  شـخص  ثالـث  مدعـي  باشـد كه  نسـبت  بـه  مـورد بازداشـت  بيـن  او و بدهكار،   -1
دعـوي  در دادگاه  مطـرح  بـوده  و بعـد از تقاضـاي  ثبـت ، گواهـي  دادگاه  را مبني  بر طرح  

دعوي  در وقتي  كه  هنوز مدت  اعتراض  باقي  بوده  به  اجرا داده  است . 
چنانچه  شخص  ثالث  اظهار كند مورد مزايده  در جريان  ثبت  بوده  و به  آن  اعتراض  شده  است .  -2
اگـر شـخص  ثالـث  اظهـار كند در نتيجه  شـكايت  او بر جريـان  ثبت  مـورد مزايده  قضيه    -3

قابل  طرح  در شوراي  عالي  ثبت  شناخته  شده  است . 
هـرگاه  شـخص  ثالـث  اعـالم  كند كـه  مـورد مزايـده  در جريان  ثبـت  بـوده  و مدت  حق    -4
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اعتراض  نسبت  به  آن  باقي  است  و در مهلت  مقرر اعتراض  به  ثبت  خواهد كرد. 
هـرگاه  بعـد از خـودداري  از مزايـده  در مـوارد مذكـور در مـاده  قبـل  در مورد بند يك ، شـخص   ماده  87- 
ثالـث  گواهـي  از دادگاه  ارائـه  ندهـد كه دعوي خود را دو ماه متوالي مسـكوت نگـذارده و يا در 
مـورد بنـد 2 گواهـي ارائـه ندهد كـه  عرض  حال  اعتـراض  در مدت  قانوني  تقديم  شـده  اسـت  
و در مـورد بنـد 3 گواهـي  تسـليم  نكنـد كه  موضـوع  قابل  طرح  در شـوراي  عالي  ثبت  شـناخته  
شـده  اسـت  و در مورد بند 4 گواهي  تسـليم  ننمايد كه  قبل  از انقضاي  مدت  اعتراض ، از طرف  
او اعتـراض  بـر ثبـت  مـورد مزايده  شـده  اسـت  عمليـات  اجرايي  تعقيب  مي شـود. مـدت  مقرر 
جهـت  تقديـم  گواهي هـاي  مذكـور در ايـن  ماده  بـه  اجرا يك مـاه  پـس  از اعالم  ادعا مي باشـد.

نسـبت  بـه  امالكـي  كـه  نـه  در دفتـر امـالك  ثبـت  شـده  و نـه  در جريـان  ثبـت  باشـد چنانچه   ماده  88- 
دعـوي  شـخص  ثالث  مسـتند به  سـند رسـمي  كـه  تاريخ  آن  مقـّدم  بر تاريخ  بازداشـت  باشـد، 
از مـورد بازداشـت  رفـع  بازداشـت  مي گـردد. در غيـر اين صـورت  مدعي  حـق  مي تواند براي  

جلوگيري  از مزايده  به  دادگاه  مراجعه  نمايد. 
در مـورد مذكـور در ماده  88 و شـق  سـه  مـاده  86 هرگاه  شـخص  ثالث  اظهار كنـد كه  پس  از  تبصره-	
وصـول  صـورت  وضعيـت  ملك  نسـبت  به  ملك  مـورد مزايـده  تقاضاي  ثبت  شـده  يا موضوع  
قابـل  طـرح  در شـوراي  عالـي  ثبت  تشـخيص  شـده،  اجـرا مجـدداً وضعيت  ملك  را اسـتعالم  

خواهد كرد و طبق  مفاد ماده  86 عمل  خواهد نمود. 
در تمـام  مـواردي  كـه  از مزايـده  خودداري  مي شـود اجـرا مي تواند با صرف  نظر كـردن  از مال   ماده  89- 

مورد مزايده  اموال  ديگر بدهكار را بازداشت  نمايد. 

فصل		یازدهم	-	حق	االجرا
حـق  اجـراي  عمليـات  اجرايـي  معـادل  نيم  عشـر مبلغ  منـدرج  در بـرگ  اجراييه  مي باشـد كه   ماده  90- 
پـس  از ابـالغ  اجراييـه  بـه  بدهـكار تعلـق  مي گيرد. وصـول  حق االجـرا به  همان  ترتيبي  اسـت  

كه  براي  وصول  بدهي  مقرر شده  است . 
چنانچـه  بدهـكار ظـرف  مدت  يـك ماه  پـس  از ابالغ  اجراييـه  ترتيب  پرداخت  بدهـي  خود را  ماده  91- 

بدهد نصف  حق االجرا از او دريافت  خواهد شد. 

فصل		دوازدهم-	رسیدگي		به		شكایات		از	عملیات		اجرایي	
اشـخاصی كـه نسـبت بـه عمليـات اجرايی شـكايت داشـته باشـند مي توانند شـكايات خود  ماده  92- 
را بـا توضيـح موضـوع آن و مداركـی كـه دارنـد به اجـراء بدهند. اجـراء فوراً به شـكايات 
رسـيدگی می نمايـد. هـرگاه اجـرا شـكايت را وارد تشـخيص دهـد دسـتور مقتضـی برای 
رفـع شـكايت صـادر می كنـد و اگـر شـكايت را وارد ندانـد آن را رد می نمايـد. در هـر 
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صـورت اجـراء نظريـه خـود را ظـرف مدت يـك هفته به شـاكی اعـالم می دارد و شـاكی 
می توانـد ظـرف مـدت ده روز از تاريـخ ابـالغ تقاضای تجديد رسـيدگی نمايـد. )مواد	92	
و	93	بـه	موجـب	دادنامه	شـماره	268	مـورخ	1381/7/28-	هیـأت	عمومي	دیـوان	عدالت	اداري	

که	ذیل	ماده	93	آمده،	ابطال	شده	است.( 
مرجـع تجديدنظـر هيأتـی مركـب از رئيس دادگاه شهرسـتان يا عضـو علی البدل و دادسـتان  ماده  93- 
شهرسـتان يـا نماينـده او و نماينده سـازمان می باشـد و در جايی كه دادگاه شهرسـتان نباشـد 
دادگاه بخـش وظيفـه دادگاه شهرسـتان را انجام خواهد داد، چنانچـه در محل دادگاه بخش نيز 
نباشـد شـكايت بـه نزديك تريـن  واحد سـازمان كـه در مقر دادگاه شهرسـتان يـا بخش واقع 
شـده برای رسـيدگی هيأت فرسـتاده می شـود. هيأت تجديدنظر كه به رياسـت رئيس دادگاه 
يا نماينده او تشـكيل می گردد برحسـب اطالع نماينده سـازمان در محل كار وی تشـكيل و به 

شكايت رسيدگی و رأی می دهد، رأی هيأت تجديدنظر به اكثريت قاطع خواهد بود.  
هـرگاه هيـأت تجديـد نظـر محتـاج بـه اخـذ توضيـح از اجـراء يـا بدهـكار باشـد می توانـد  تبصره- 

توضيحات الزم را بخواهد. 
)بـه	موجـب	دادنامه	شـماره	268	مـورخ	1381/7/28-	هیـأت	عمومي	دیـوان	عدالـت	اداري	ابطال	

شده	است.	رأي	هیأت	عمومي	دیوان	عدالت	اداری	عبارت	است	از:		
»...قانونگـذار	بـه	شـرح	اصـل	57	قانـون	اساسـی	جمهـوری	اسـالمی	ایران	بـا	تثبیـت	تفكیک	و	
اسـتقالل	قـوای	عالیـه	کشـور	و	تعییـن	وظایـف	و	اختیـارات	اساسـی	هر	یـک	از	قـوای	حاکمه	
حسـب	دو	اصـل	61	و	159	قانـون	مذکـور	مسـئولیت	امـر	خطیر	قضـا	را	به	قوه	قضائیـه	محول	و	
دادگاه	هـای	دادگسـتری	را	در	حـدود	قوانیـن	عـادی	مرجع	عام	رسـیدگی	به	شـكایات	و	تظلمات	
و	حـل	و	فصـل	اختالفـات	و	دعـاوی	قلمـداد	کرده	اسـت.	نظـر	به	این	که	تأسـیس	و	یا	تشـكیل	
مراجـع	شـبه	قضایي	به	منظور	رسـیدگي	به	برخي	از	دعـاوي	و	اختالفات	و	صـدور	رأي	قطعي	در	
جهـت	حـل	و	فصـل	و	تعیین	تكلیـف	آنها	منوط	به	حكـم	یا	اذن	صریـح	قانونگذار	اسـت	مادتین	
92	و	93	آیین	نامـه	اجرایـي	مـاده	50	قانـون	تأمین	اجتماعـی	کـه	متضمـن	وضع	قاعـده	آمره	مبني	
بـر	تأسـیس	مراجـع		شـبه	قضایي	بـدوي	و	تجدیدنظر	بـا	عضویت	قضـات	دادگسـتري	در	هیأت	
تجدیدنظـر	به	منظور	رسـیدگي	به	شـكایت	از	عملیـات	اجرایي	مـاده	50	قانـون	تأمین	اجتماعی	و	
صـدور	رأي	قطعـي	در	ایـن	زمینه	مي	باشـد	مغایـر	قانون	و	خـارج	از	حدود	اختیـارات	قوه	مجریه	
در	وضـع	مقررات	دولتي	تشـخیص	داده	مي	شـود	و	مسـتنداً	به	قسـمت	دوم	مـاده	25	قانون	دیوان	

عدالت	اداري	ابطال	مي	گردد.«(	
پـس  از انقضـاي  ده  روز از خاتمـه  يافتـن  مزايـده  اعـم  از ايـن كه مزايـده  راجع  به  مـال  منقول   ماده  94- 
يـا غيرمنقـول  باشـد و همچنيـن  در صورتي  كـه  عمليات  اجرايـي  منتهي  به  وصـول  وجه  نقد 

از بدهكار شـود ديگر هيچ گونه  شـكايتي  از اشـخاص  مسـموع  نيسـت .
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فصل		سیزدهم	-	مقررات		مختلفه	
عمليات  اجرايي  راجع  به  بدهي  متوفي  در مدت  تحرير تركه  معلق  مي ماند. ماده  95- 

اجرا مي تواند مورد اجرا را در صورتي  كه  قباًل تقسـيط  نشـده  باشـد حداكثر در سـي  و شـش   ماده  96- 
قسـط  ماهانـه  بـا احتسـاب  12درصـد بهره  تقسـيط  نمايـد. در اين صـورت  چنانچـه  بدهكار 
هـر يـك  از اقسـاط  را در موعـد مقـرر پرداخت  نكنـد بقيه  اقسـاط  تبديل  به  حـال ّ مي گردد و 

تجديد تقسيط  بدهي  مزبور مقدور نخواهد بود. 
تقسـيط  بدهـي  بيش  از سـي  و شـش  قسـط  بـا پيشـنهاد اجرا حسـب  مـورد به  هيـأت مديره   ماده  97- 

سازمان  و تصويب  شوراي  عالي  سازمان  امكان  پذير خواهد بود. 
چنانچـه  هريـك  از مسـئولين  و مأموريـن  اجـرا رعايـت  مقررات  مربـوط  را ننمـوده  و تخلف   ماده  98- 

نمايند حسب  مورد طبق  مقررات  اداري  سازمان  با وي  رفتار خواهد شد. 
چنانچـه  اجـرا بدهـي  بدهـكاران  را پس  از صـدور اجراييه  تقسـيط  نمايد، وثيقه  كافـي  از آنها  ماده  99- 
اخـذ خواهـد نمـود. )وثيقـه  در اين  مـورد به تشـخيص اجرا عبارتسـت  از ضمانـت  نامه  بانكـي،  اموال  

غيرمنقول،سفته  يا ساير وثايق به تشخيص سازمان(.)ااصالحی مورخ 1371/7/25(. 
در مـورد بدهكارانـي  كـه  ميـزان  بدهي  كليه  برگ هاي  اجرايي  آنان  در موقع  تقسـيط  تا سـيصد  تبصره-	
هـزار ريـال  باشـد اجـرا مي تواند بـا دريافت  تأميـن  كافي  به  تشـخيص  خود بدهـي  بدهكاران  

مذكور را تقسيط  نمايد. 
ماده  100-  چنانچـه  بدهـكار از پرداخت  اقسـاط  در موعد مقـرر خودداري  نمايد مطابـق  مقررات  مندرج  

در اين  آيين نامه  از طريق  صدور اجراييه  نسبت  به  وصول  آن  اقدام  خواهد شد. 
چنانچـه  اجـرا بخواهـد مـازاد امـوال  بدهـكاران  را كـه  قبـاًل از طريـق  مراجـع  قانونـي  ديگـر  ماده  101- 
بازداشـت  شـده  توقيف  نمايد مي تواند اصل  وجه  طلب  بسـتانكاران  مقّدم  و اجور و خسـارت  
مربـوط  را در صنـدوق  ثبت  دادگسـتري  يا مراجع  مربوط  سـپرده  و رفع  بازداشـت  امـوال  را از 
مراجـع  مذكـور بخواهـد. در اين  مـورد مرجع  بازداشـت كننده  مقّدم ، پس  از احـراز توديع  كليه  
طلـب  و خسـارات  قانونـي،  مـال  مـورد بازداشـت  را فـك ّ نموده  و اجراي  سـازمان  نسـبت  به  

مزايده  مال  مورد بحث  اقدام  خواهد كرد. 
چنانچـه  مـازاد مـال  مـورد بازداشـت  از طـرف  اجـراي  سـازمان  از طريـق  اجـراي  ثبـت  و يـا  ماده  102- 
مراجـع  قضايـي  و مراجـع  قانوني  ديگر بازداشـت  گردد مطابق  مقـررات  ايـن  آيين نامه  اجراي  
سـازمان  مـال  مـورد بازداشـت  را از طريق  مزايده  به  فروش  رسـانيده  مازاد آن  را حسـب  مورد 

به  ترتيب  بازداشت  به  مراجع  مذكور پرداخت  خواهد كرد. 
در صورتـي  كـه  بدهـكاران  متعـدد باشـند و تاريخ  ابـالغ  اجراييه  بـه  آنها متفاوت  باشـد براي   ماده  103- 

هر يك  از بدهكاران  تاريخ  ابالغ  مؤّخر مبداء احتساب  مواعد مزايده  خواهد بود. 
چنانچـه  اجـرا مقتضـي  ندانـد كـه  عمليات  اجرايـي  طبق  مـاده  101- انجام  شـود سـازمان  نيز  ماده  104- 
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جـزو طلبـكاران  مال  بازداشـت  شـده  محسـوب  و پس  از آن  كه  مـال  مورد بازداشـت  از طريق    
اجـراي  ثبـت  و يـا اجـراي  مراجع  ديگر به  فروش  رسـيد مـازاد آن  از طريق  اجـراي  مربوط  به  

اجراي  سازمان  ارسال  خواهد شد. 
مأموريـن  انتظامـي  مكلفنـد در مواقعي  كه  اجـرا به  وجود آنها نيازمند اسـت همـكاري  الزم  را  ماده  105- 

با مأمورين  اجرا جهت  انجام  وظايف  آنها به  عمل  آورند. 
اين  آيين نامه  مشـتمل  بر 105 ماده  و 24 تبصره در تاريخ  1355/10/25 به  تصويب  وزارتين  دادگسـتري  

و بهداري  و بهزيسـتي  رسـيده  و از تاريخ  اول  بهمن  ماه  1355 قابل  اجرا اسـت .

آیين نامه  اجرایي موضوع ماده 79 قانون تأمين اجتماعی
)مصوب 1356/8/22 شوراي عالي تأمين اجتماعی(

سوابق خدمت دولتي مشموالن بندهاي 1- و 3 ماده 79 در تاريخ تغيير وضع شركت دولتي به غيردولتي  ماده 1- 
به موجب مقررات حاكم در آن تاريخ مشخص و به حساب سوابق مستخدم محسوب مي شود.

مسـتخدمين شـركت های دولتـي كه قبـل از تاريـخ 1355/3/31 در اسـتخدام شـركت بوده و  ماده 2- 
در تاريـخ 1352/3/5 فاقـد مقـررات بازنشسـتگي و وظيفـه بوده انـد بـا رعايت مقـررات اين 
آيين نامـه از لحـاظ كسـور و حقوق بازنشسـتگي ازكارافتادگـي و فوت تابع مـاده 33 مقررات 

استخدامي شركت هاي دولتي خواهند بود. 
كسـور بازنشسـتگي مسـتخدمين موضـوع مـاده 2 براسـاس حقـوق و مزايـاي مسـتخدم  ماده 3- 
مشـروط بـر ايـن كه از حداكثـر حقوق جدول حقـوق موضوع مـاده 13 مقررات اسـتخدامي 
شـركت های دولتي تجاوز ننمايد محاسـبه و به صندوق موضوع ماده 33 مقررات اسـتخدامي 
مذكـور واريـز خواهد شـد. كارفرما موظف اسـت همه ماهه كسـور بازنشسـتگي سـهم خود 

و مستخدم را طبق ضوابط مربوط به صندوق پرداخت نمايد. 
حقـوق بازنشسـتگي و وظيفـه ازكارافتادگـي و فـوت مسـتخدمين موضـوع ماده 2 بـا در نظر  ماده 4- 
گرفتـن حداكثـر حقـوق جـدول حقوق مـاده 13 مقـررات اسـتخدامي شـركت های دولتي و 

شرايط مربوط به مقررات بازنشستگي و وظيفه تعيين خواهد شد. 
مسـتخدمين شـركت های دولتي كه در تاريخ 1352/3/5 براسـاس مقررات استخدامي قبلي مشمول  ماده 5- 
مقـررات بازنشسـتگي و وظيفـه خاص بوده اند بـا رعايت مقـررات اين آيين نامه از لحاظ كسـور و 
حقـوق بازنشسـتگي، ازكارافتادگـي و فوت تابع مقررات بازنشسـتگي مربوط به خـود خواهند بود.
كسـور بازنشسـتگي مسـتخدمين موضـوع مـاده 5 ايـن آيين نامـه براسـاس حقـوق و مزاياي  ماده 6- 
مسـتخدم مشـروط بـر ايـن كـه از حداكثـر حقوق جـدول حقوق موضـوع مـاده 13 مقررات 
اسـتخدامي شـركت های دولتـي تجـاوز ننمايـد، محاسـبه و بـه صنـدوق بازنشسـتگي همان 
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شـركت واريز خواهد شـد. كارفرما موظف اسـت همه ماهه كسـور بازنشسـتگي سـهم خود 
و مستخدم را طبق ضوابط مربوط به صندوق مذكور پرداخت نمايد. 

حقـوق بازنشسـتگي و وظيفـه ازكارافتادگـي و فـوت مسـتخدمين موضـوع ماده 5 بـا در نظر  ماده 7- 
گرفتـن حداكثـر حقـوق جـدول حقوق مـاده 13 مقـررات اسـتخدامي شـركت های دولتي و 

شـرايط مربـوط بـه مقـررات بازنشسـتگي و وظيفـه خاص شـركت تعيين خواهد شـد.
مسـتخدمين  و  دولتـي  اسـتخدامي شـركت های  مقـررات  مـاده 34  مشـمول  مسـتخدمين  ماده 8- 
شـركت های دولتـي كـه در موقع خود تابـع مقررات قانون حمايـت كارمنـدان در برابر اثرات 
ناشـي از پيـري و ازكارافتادگـي و فـوت بوده اند تـا تاريـخ 1355/4/16 تابع مقـررات مربوط 
بـوده و از تاريـخ مذكـور بـه بعد به ترتيـب مقرر در مـاده 11- قانون تشـكيل وزارت بهداري 

و بهزيستي مشمول قانون تأمين اجتماعی خواهند بود. 
سـوابق خدمـت مسـتخدمين موضوع مـاده 8 ايـن آيين نامه در شـركت های مربـوط از لحاظ  ماده 9- 
اسـتفاده از حمايت هـای مقـرر بـا رعايـت ترتيبـات زيـر در حكم سـابقه پرداخـت حق بيمه 

مستخدم محسوب خواهد شد. 
حق بيمـه سـوابق خدمـت مربـوط بـه قبـل از 1351/6/1- معـادل 21درصـد حقـوق و  الف( 
مزاياي مسـتخدم در شـهريور ماه 1351- تعيين و محاسـبه خواهد شـد )7درصد سـهم 

بيمه شده و 14درصد سهم كارفرما(. 
حق بيمـه سـوابق خدمـت مربـوط به بعـد از تاريـخ 1351/6/1- تـا تاريـخ 1355/4/16  ب( 
برابـر 21درصـد حقـوق و مزايـاي دريافتـي مسـتخدم محاسـبه و تعييـن خواهـد شـد 
)7درصـد سـهم بيمه شـده و 14درصـد سـهم كارفرمـا(. چنانچـه كارفرمـا در مـورد 
پرداخـت حق بيمـه موضـوع بندهاي الـف و ب اين ماده از نظر سـهم خود با بيمه شـده 
توافـق ننمايـد بيمه شـده مي توانـد كليـه حق بيمـه را شـخصاًً در 120 قسـط مسـاوي 
ماهانـه پرداخت نمايد. هرگاه مسـتخدم قبل از پرداخت كليه اقسـاط مذكور بازنشسـته، 
ازكارافتـاده يـا فوت شـود سـوابق او به نسـبت مبالغ حق بيمه پرداخت شـده محسـوب 

خواهد شد. 

آیين نامه اجرایي تبصره 5 قانون معافيت از پرداخت حق بيمه
سهم كارفرمایاني كه حداكثر 5 نفر كارگر دارند

)مصوب 1362/2/28( 

كارگاه از نظـر ايـن آيين نامـه بـه واحدهـاي توليـديـ  صنعتـي و فنـي اطـالق مي شـود كـه  ماده 1- 
حداكثـر 50 نفـر كارگر داشـته باشـند. 
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ایـن	مـاده	به	موجب	رأي	شـماره	418/86	مـورخ	1386/6/18	هیـأت	عمومي	دیوان	عدالـت	اداري،	
ابطال	شده	است:	

»طبـق	مـاده	واحده	قانـون	معافیت	از	پرداخت	سـهم	بیمـه	کارفرمایانی	کـه	حداکثر	پنـج	نفر	کارگر	
دارنـد	مصـوب	1361،	از	آغـاز	سـال	1362	کارفرمایـان	کلیه	کارگاه	هـای	تولیـدی	و	صنعتی	و	فنی	
کـه	از	خدمـات	دولتـی	)از	قبیـل	برق،	آب،	تلفـن،	راه(	اسـتفاده	می	نماینـد،	تا	میزان	پنـج	نفرکارگر	
از	پرداخـت		حق	بیمـه		سـهم	کارفرمـا	معـاف	گردیـده	و	از	پنـج	نفر	به	باال	نسـبت	به	مـازاد	پنج	نفر	
حق	بیمـه	را	بایـد	بپردازنـد		و	در	تبصره	5	مـاده	واحده	مذکـور	تصویب	آیین	نامـه	ای	منحصراً	جهت	
تعییـن	نـوع	کارگاه	هـای	تولیـدی،	صنعتـی		و		فنی	تجویز	شـده	اسـت.	بنابرایـن	ماده	یـک	آیین	نامه	
اجرایـی	قانـون	مزبـور	که	علیرغم	اطـالق	حكم	مقنن	در	خصـوص	کلیه	کارگاه	های	مذکـور	در	ماده	
واحـده	فـارغ	از	تعـداد	کارگـران	آن	را	مقید	و	محـدود	به	کارگاه	هائـی	که	حداکثـر	دارای	پنجاه	نفر	
کارگـر	می	باشـند،	نموده	اسـت،	خـالف	قانون	و	خـارج	از	حـدود	اختیـارات	قوه	مجریـه	در	وضع	
مقررات	دولتی	تشـخیص	داده	می	شـود	و	به	اسـتناد	قسـمت	اخیر	اصل	170	قانون	اساسـی	جمهوری	

اسالمی	ایران	و	بند	یک	ماده	19	و	ماده	42		قانون	دیوان	عدالت	اداری	ابطال	می	شود.«	
كليـه كارگاه هايـی كـه مشـمول قانـون تأمين اجتماعـی قرار گرفتـه يـا بگيرنـد و اداره آنها به  ماده 2- 
صـورت )اشـخاص حقيقي يا حقوقي( بـوده و فعاليت يا خدمات آنهـا جنبه توليدي، صنعتي 

و فني داشته باشد مشمول معافيت قانون مذكور خواهند بود. 
فهرست فعاليت های موضوع اين قانون مطابق صورت پيوست مي باشد. شناسايي و تعيين ساير  تبصره	1- 
فعاليت ها به عهده هيأتي مركب از وزراي كار و امور اجتماعي، صنايع و وزير مشاور و رئيس 
سازمان بهزيستي )بهزيستي و تأمين اجتماعی( خواهد بود كه پس از تصويب هيأت مذكور به 

اين فهرست اضافه مي گردد. )وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعی( )وزير صنعت، معدن و تجارت( 
شـركت های تعاونـي كـه تحت نظـارت ارگان های دولتـي فعاليت مي كننـد و همچنين معادن  تبصره	2- 
سـطح االرضي كـه جنبـه كارگاهـي دارنـد در صـورت دارا بودن سـاير شـرايط ايـن آيين نامه 

مشمول قانون مذكور مي باشند. 
كارفرمايـان مشـمول ايـن قانون كه حداكثر پنج نفـر كارگر دارند از پرداخت كل حق بيمه سـهم كارفرما  ماده 3- 
معـاف و پرداخـت ايـن رقـم به عهـده دولت مي باشـد. در مـورد كارفرماياني كـه بيـش از 5 نفر كارگر 
دارند نسـبت به متوسـط حق بيمه )سـهم كارفرمـا( كل افراد شـاغل در هر ماه براي پنج نفـر معاف بوده 
و پرداخـت ايـن مبلـغ بـه عهـده دولـت خواهد بـود و كارفرما موظف اسـت بـه پرداخت مابقي سـهم 
خـود مي باشـد. )به	موجب	قوانین	بودجه	سـال	های	1390،	1392	و	1393	کل	کشـور	و	مـاده	63	قانون	الحاق	
برخـی	مـواد	بـه	قانون	تنظیم	بخشـی	از	مقررات	مالی	دولـت)2(	مصـوب	1393/12/4،	کارگاه	های	کشـاورزی	
مشـمول	نظام	صنفی	کشـاورزان	در	شـمول	قانون	معافیت	از	پرداخت	سـهم	بیمه	کارفرمایانی	که	حداکثر	پنج	

نفر	کارگر	دارند	-مصوب	1361/12/16-	و	اصالحات	بعدی	آن	قرار	گرفته	اند.( 
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سـازمان تأمين اجتماعـی مكلـف اسـت حق بيمـه سـهم كارفرمايان موضـوع اين قانـون را كه  ماده 4- 
بايسـتي از طرف دولت پرداخت شـود براسـاس مقـررات تأمين اجتماعی و ايـن قانون ماهانه 
محاسـبه و بـه وزارت امـور اقتصـادي و دارايـي اعالم نماينـد. وزارت مذكـور حداكثر ظرف 

يك ماه از تاريخ اعالم مكلف به پرداخت آن به سازمان تأمين اجتماعی مي باشد. 
كارفرمايـان مشـمول ايـن قانـون مكلفند صورت مزد افـراد شـاغل در كارگاه خود و همچنين  ماده 5- 
حق بيمـه سـهم آنـان و مابقي حق بيمه سـهم خـود را براسـاس مـاده 2 اين آيين نامـه و قانون 
و مقـررات تأمين اجتماعـی ظـرف مهلت هاي مقرر به سـازمان تسـليم و پرداخـت نمايند. در 
غيـر ايـن صـورت قبول ليسـت های معوقـه موكول به بررسـي و تأييـد سـازمان خواهد بود.

در صـورت مشـاهده هرگونـه خـالف موضـوع تبصـره 2 ايـن قانـون در صـورت مزدهـاي  ماده 6- 
ارسـالي بـا توجـه به گزارش بازرسـان سـازمان كـه در اين مـورد در حكم گـزارش ضابطين 
دادگسـتري اسـت از طريـق مراجع صالحـه اقدام خواهد شـد. سـازمان تأمين اجتماعی تا روز 

صدور حكم مراجع صالحه كليه تعهدات خود را انجام خواهد داد. 
با اجراي مقررات اين قانون و آيين نامه آن 6درصد كمك دولت موضوع آيين نامه اجرايي تبصره  ماده 7- 
57 قانون بودجه سال 1361 - مصوب جلسه مورخ 1361/4/30- هيأت وزيران لغو مي گردد.

آیين نامه  داخلي  هيأت  نظارت  سازمان  تأمين اجتماعی
)مصوب  1362/4/14(

هيـأت  نظـارت  سـازمان  تأمين اجتماعـی  كـه  در اين  آيين نامه  هيـأت  ناميده  خواهد شـد، الاقل   ماده  1- 
هفته اي  يك  بار تشكيل  جلسه  خواهد داد. 

تاريخ  تشكيل  هر يك  از جلسات  قبالً از طرف  خود هيأت  تعيين  و اعالم  خواهد شد. ماده  2- 
هيـأت  از بيـن  اعضـاء خـود يـك  نفر را بـه  عنوان  رئيـس  براي  مدتـي  كه  عضويـت  هيأت  را  ماده  3- 

خواهد داشت  انتخاب  خواهد نمود و ابالغ  تصميمات  هيأت  به  عهده  او مي باشد. 
جلسات  هيأت  با حضور الاقل  دو نفر رسميت  خواهد داشت . ماده  4- 

تصميمات  با اكثريت  در رأي  معتبر خواهد بود و نظر مخالف  ذيالً يادداشت  خواهد شد. ماده  5- 
اجـراي  تصميمـات  هيـأت  و اداره  امـور دفتـري  و سـاير امـور مربوط  بـه  دبيرخانـه  هيأت  به   ماده  6- 
عهـده  دبيـر هيـأت  خواهـد بـود كه  طبـق  مفـاد مـاده  7 از طريـق  هيأت  انتخـاب  خواهد شـد.
هيـأت  بـه  منظـور امكان  انجـام  وظايف  و اعمـال  اختيارات  قانوني  خـود افرادي  را كـه  در امور  ماده  7- 
مالي  و درآمد و فني  و حقوقي  سـابقه  و تخصصي  داشـته  باشـند از بين  كاركنان  شـاغل  سازمان  
و بـا توجـه  بـه  تشـكيالت  مصوب  هيـأت  انتخـاب  و به  مديـر عامـل  سـازمان  تأمين اجتماعی  
معرفـي  خواهـد نمـود كه  با صـدور ابـالغ  در اختيار هيأت  قـرار گيرند. نحوه  عمل  و سـاعات  



540  / قانون تأمين اجتماعی و قوانين و مقررات مرتبط

كار و امور كارگزيني  آنان  مطابق  با ساير كاركنان  سازمان  تأمين اجتماعی  خواهد بود. 
كاركنـان  مذكـور با پيشـنهاد هيـأت  و حكم  مدير عامل  سـازمان  تأمين اجتماعـی ، حق  مراجعه   تبصره-	
بـه  شـعب  نمايندگي هـا و دفاتر و اسـناد سـازمان  تأمين اجتماعی  به  منظور تحصيـل  مدارك  و 

اطالعات  مورد  احتياج  را خواهند داشت . 
هيـأت  جهـت  اجـراي  مفـاد مـاده  17 اساسـنامه  سـازمان  مي توانـد از خدمـات  سـازمان   ماده  8- 

حسابرسي  استفاده  نمايد. 
تهيـه  موجبـات  و ترتيـب  انجـام  فوري  مأموريت هـای موضوع  مـاده  8 آيين نامـه  از نظر تأمين   ماده  9- 
وسـائل  و هزينه هـاي  الزم  بـا سـازمان  تأمين اجتماعی  بـوده  و مديرعامل  سـازمان  بدين  منظور 

اعتبارات  الزم  را در بودجه  سازمان  تأمين اجتماعی  پيش بيني  و پرداخت  خواهد نمود. 
افـراد يـا اعضـاء مؤسسـاتي  كـه  بـه  منظـور انجـام  وظايـف  و اعمـال  نظـارت  و اختيـارات   ماده  10- 
حكـم   در  مي شـود  داده   مأموريـت   ايشـان   بـه   كـه   خاصـي   مـوارد  در  هيـأت   قانونـي  
حسابرسـان  و بازرسـان  سـازمان  تلقـي  خواهنـد شـد و كليه  كارفرمايـان  و يا افراد مشـمول  
قانـون  تأمين اجتماعـی  همچنيـن  مسـئولين  سـازمان  تأمين اجتماعـی  و واحدهـاي  تابعـه  و 
سـازمان های وابسـته  مكلفنـد اسـناد و مـدارك  مـورد نيـاز را در اختيـار افـراد و يـا اعضـاء 

مؤسسات  موضوع  اين  ماده  قرار دهند. 
بودجـه  مربـوط  بـه  هيـأت  نظارت  توسـط  سـازمان  بـا نظر هيـأت  تهيـه  و ضمـن  بودجه  كل   ماده  11- 

سـازمان  تأمين اجتماعـی  منظـور خواهد شـد.
صـورت  جلسـات  هيـأت  در دفتـر مخصوصـي  كه  بـراي  اين  منظور تهيـه  مي شـود درج  و به   ماده  12- 

امضـاء اعضـاء هيأت  خواهد رسـيد.
اين  آيين نامه  در سيزده  ماده  و يك  تبصره براساس  ماده  19 اساسنامه  سازمان  تأمين اجتماعي   ماده  13- 

در تاريخ  1362/4/14 در هيأت  نظارت  تصويب  و از همين  تاريخ  قابل  اجرا است . 

آیين نامه نحوه تسليم صورت مزد، ميزان و نحوه پرداخت
حق بيمه كاركنان شاغل در طرح های عمراني

)مصوب 1363/12/8 شورایعالي تأمين اجتماعی و اصالح آن(

تصويـب نامـه مـورخ 62/7/14 هيأت وزيران  مقرر مي دارد: »آيين نامه نحوه تسـليم صـورت مزد، ميزان 
و نحـوه پرداخـت حق بيمـه كاركنان شـاغل در طرح هـای عمرانـي، موضوع مصوبات يكصد و بيسـت 
و نهميـن و يكصـد و چهـل و سـومين جلسـه شـوراي عالـي تأمين اجتماعـی را تأييـد و مقـرر نمودند 
كليـه دسـتگاه های اجرايـي مطابـق آيين نامه مزبور عمـل كنند. اصالحاتي كـه در آينده ضـرورت يابد با 

تصويب شوراي عالي تأمين اجتماعي الزم االجراء خواهد بود«. 
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فصل	اول-	قراردادهاي	پیمانكاران
حق بيمـه كاركنـان شـاغل در پيمان هايـی كه براسـاس فهـارس پايـه وزارت برنامـه و بودجه  ماده 1- 
منعقـد شـده يـا مي شـوند و تمـام يـا قسـمتي از اعتبـار آن از محل اعتبـارات عمرانـي تأمين 

مي گردد مشمول اين آيين نامه خواهد بود. 
پيمانـكاران مشـمول ايـن آيين نامـه مكلفند طبـق مقـررات مـاده 39 قانـون تأمين اجتماعي و  ماده 2- 
آيين نامـه مربوطـه، صـورت مزد ماهانه كاركنان شـاغل در هر پيمان را حداكثـر تا آخرين روز 
مـاه بعـد تهيـه و پـس از تأييد ناظـر مقيم يا دسـتگاه نظارت يا دسـتگاه اجرايي بـه واحدهاي 
سـازمان تأمين اجتماعـی تسـليم و رسـيد مـورد نياز جهـت ارائه بـه كارفرما موضـوع تبصره 

اين ماده را دريافت نمايند. 
تأييد صورت مزد ماهانه دسـتگاه نظارت و دسـتگاه اجرايي رافع مسـئوليت پيمانكار در مورد  تبصره	1- 

صحـت و سـقم صورت مزد از نظر تعداد و مبلغ و دسـتمزد روزهـاي كاركرد نخواهد بود.
صدور دسـتور پرداخت توسـط دسـتگاه اجرايي و پرداخت هر صـورت وضعيت به پيمانكار  تبصره	2- 
موكـول به تسـليم رسـيد دريافـت صورت مـزد ماه های قبل كاركنان شـاغل پيمانكار توسـط 
سـازمان تأمين اجتماعـی و رعايت سـاير مقـررات ايـن آيين نامه مي باشـد. )اصالحي	به	موجب	

مصوبه	مورخ	1364/6/6	شـوراي	عالـي	تأمین	اجتماعی(
سـازمان تأمين اجتماعـی مكلف اسـت پس از دريافت صـورت مزد موضوع مـاده 2 بالفاصله  تبصره	3- 

رسـيد الزم را تهيـه و تحويل پيمانكار نمايد.
حق بيمـه پيمان هايی كه از تاريخ 1363/4/16 منعقد شـده يا مي شـوند مقطوعـاً به ميزان 6درصد  ماده 3- 
كاركـرد پيمانـكار تعيين مي گردد كه به شـرح ماده 4 توسـط ذي حسـابي ها به حسـاب سـازمان 

تأمين اجتماعی واريز مي شود. )اصالحي	مصوب	1364/6/6	شوراي	عالي	تأمین	اجتماعي( 
از هـر صـورت وضعيـت معـادل 1/6- درصد حق بيمه سـهم كاركنان پيمانكار كسـر و معادل  ماده 4- 
4/4 درصـد مبلـغ صـورت وضعيـت نيـز بابـت حق بيمه سـهم كارفرمـا از محل اعتبـار طرح 
مربوطه برداشـت شـده و مجموعاً مبالغ مربوط بالفاصله به حسـاب سـازمان تأمين اجتماعی 

واريز مي گردد. 
پيمان هايـی كـه قبـل از تاريـخ 1363/4/16 تحويـل موقـت گرديـده و تـا تاريـخ ابـالغ ايـن  ماده 5- 
آيين نامـه مفاصـا حسـاب مربـوط بـه آن صـادر شـده اسـت، كسـر 3/2 درصـد از صـورت 
وضعيت هـاي پيمانـكار و پرداخـت آن در وجـه سـازمان تأمين اجتماعـی به منزلـه رقم قطعي 

حق بيمه قرارداد تلقي مي گردد. 
اسـترداد مابـه التفـاوت رقـم 3/2درصـد تـا 5درصـد )1/8درصـد ( مكسـوره از صـورت  تبصره- 
وضعيت هـاي پيمانـكار موكـول به تسـليم صورت هـای مزد كاركنـان شـاغل در دوره اجراي 

پيمان به سازمان تأمين اجتماعی خواهد بود. 
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حق بيمـه پيمان هايـي كـه قبـل از تاريـخ 1363/4/16 منعقـد و كار اجرايـي آن از تاريخ مزبور  ماده 6- 
ادامـه داشـته اسـت بـراي صورت وضعيت هاي تسـليم شـده تا تاريـخ 1363/4/16 بـه ميزان 
3/2 درصـد كاركـرد پيمانـكار و جهـت صـورت وضعيت هـاي از تاريـخ مذكـور بـه ميـزان 
6درصـد )شـش درصـد( كاركـرد پيمانـكار مقطوعاً تعييـن مي گردد كه به شـرح زير توسـط 

ذي حسابي ها به حساب سازمان تأمين اجتماعی واريز مي شود: 
حق بيمـه 3/2 درصـد مذكـور در ايـن مـاده از هـر صـورت وضعيـت پيمانـكار كسـر  الف( 

و در وجه سازمان تأمين اجتماعی پرداخت مي گردد. 
بابـت حق بيمـه 6 درصـد مذكـور در اين مـاده از هر صـورت وضعيت پيمانـكار معادل  ب( 
3/2 درصـد كسـر و معـادل 2/8 درصـد مبلـغ صـورت وضعيـت نيـز از محـل اعتبـار 
طـرح مربـوط برداشـت شـده و مجموعـاً مبالـغ مربـوط، بالفاصله به حسـاب سـازمان 

تأمين اجتماعی واريز مي گردد. 
قراردادهايـي كـه در فاصله 1363/4/16 تا تاريخ ابالغ بخشـنامه شـماره 1-9055/54/2510-  ماده 7- 
وزارت برنامـه و بودجـه بـا ضرايـب باالسـري متفـاوت با ضرايب تعيين شـده در بخشـنامه 
مذكـور منعقـد گرديـده و پيمانكار فرم موضوع بند 7 بخشـنامه شـماره 2510 را تأييد ننموده 
اسـت، پيمـان بـا همـان ضريـب منـدرج در قـرارداد ادامـه يافتـه و برحسـب آن كـه ضريب 
باالسـري براساس بخشـنامه شـماره 16520/54/6900-1- مورخ 1360/12/20 وزارت برنامه 
و بودجـه يـا غيـر از آن تعييـن شـده باشـد بـه ترتيب مشـمول بنـد )ب( مـاده 6 يا مـاده 3 و 

همچنين ساير مفاد اين آيين نامه خواهند بود. 
پرداخـت هـر يـك از صـورت وضعيت هاي آتي موضـوع مـاده 6 موكول به اجـراي مقررات  ماده 8- 

ماده 2 آيين نامه خواهد بود. 
در مـورد كاركردهـاي قبـل از تاريـخ 1363/4/16، پيمانكاران بايسـتي حداكثـر ظرف مدت 2  تبصره- 
مـاه از تاريـخ ابـالغ آيين نامـه صورت هـای مـزد گذشـته خـود را تهيـه )در صورتي كـه قباًل 
تهيـه ننموده انـد( و در صـورت عدم دسترسـي به ناظر مقيـم وقت مسـتقيماً صورت هاي مزد 
مذكـور را بـه سـازمان تأمين اجتماعـی تسـليم نمـوده و ظـرف همين مدت تكليـف پرداخت 

حق بيمه صورت وضعيت هاي گذشته را روشن نمايند. 
در هـر حـال پرداخـت دوميـن صـورت وضعيت ارسـالي پيمانـكار بعـد از تاريخ ابـالغ اين 

آيين نامه از طرف ذي حسابي ها موكول به رعايت موارد زير خواهد بود: 
تسـليم رسـيد بـه سـازمان تأمين اجتماعـی در مـورد دريافـت صورت هـای مـزد گذشـته  الف( 

از طرف پيمانكار. 
مشـخص نمـودن وضعيـت كسـورات حق بيمه صـورت وضعيت هاي گذشـته توسـط  ب( 

ذي حسابي و در صورت عدم پرداخت، تأديه آن به سازمان تأمين اجتماعی. 
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پرداخـت صـورت وضعيـت قطعـي پيمان هـای فصـل اول ايـن آيين نامـه موكـول به تسـليم  ماده 9- 
گواهـي سـازمان تأمين اجتماعـی مبنـي بـر دريافـت صورت هـای مـزد ارسـالي پيمانـكار و 

همچنين وصول حق بيمه هاي مكسوره از صورت وضعيت ها خواهد بود.  
سـازمان تأمين اجتماعـی مكلـف اسـت ظـرف مـدت 15 روز از تاريـخ دريافـت اسـتعالم 
ذي حسـابي ها گواهـي فـوق را تهيه و صـادر نمايد چنانچه مـدارك الزم براي صـدور گواهي 
مذكور به سـازمان تسـليم نشـده باشـد سـازمان مكلف اسـت ظـرف مـدت 15 روز از تاريخ 
دريافـت اسـتعالم فـوق موضوع را به ذي حسـابي اعالم نمايـد. عدم پاسـخ در انقضاي مدت 
مزبـور بـه منزله صـدور گواهي فوق تلقي شـده و پرداخت صورت وضعيـت قطعي پيمانكار 

بالمانع است. )اصالحي مورخ 1364/6/6( 
ميـزان حق بيمـه مكسـوره در مـواد 3 و 4 و 5 و 6 بـه عنوان حق بيمه قطعي هر قـرارداد بوده و  تبصره-	
با پرداخت آن و رعايت سـاير شـرايط اين آيين نامه )به اسـتثناي آن قسـمت از حق بيمه هايي 
كـه پرداخـت آن بـه عهده وزارت برنامـه و بودجه محول گرديده( به عنوان مفاصاحسـاب هر 

قرارداد تلقي مي گردد. )تبصره اصالحي مورخ 1364/6/6( 
پيمانـكاران موضـوع ايـن فصل مكلفنـد صورت مـزد كاركنان دفتـر مركزي خـود را كماكان  ماده 10- 
طبـق مقـررات قانـون تأمين اجتماعـی تهيه و به انضمـام حق بيمه مربـوط و به طـور جداگانه 

بـه شـعبه تأمين اجتماعـی حوزه عملكـرد دفتر مركزي تسـليم و پرداخـت نمايند.
قراردادهايـي كـه بـدون اسـتفاده از فهـارس پايـه و يـا از محـل اعتبـارات جـاري و يا سـاير  ماده 11- 
منابـع تأميـن و منعقـد مي گردند مشـمول مفاد ايـن آيين نامه نبـوده و پرداخـت حق بيمه طبق 

مقررات سازمان تأمين اجتماعی خواهد بود. 

فصل	دوم-	قراردادهاي	مهندسان	مشاور
حق بيمـه كاركنـان شـاغل مهندسـان مشـاور و كارشناسـان در پيمان هـای موضـوع طرح هاي  ماده 12- 
عمرانـي كـه تمـام يـا قسـمتي از اعتبـار آن از محـل اعتبـارات عمرانـي تأميـن و قـرارداد آن 
براسـاس ضوابـط طرح هـای عمراني منعقد شـده يا مي شـوند مشـمول مقررات ايـن فصل از 

آيين نامه خواهد بود. 
قانـون  آيين نامـه مكلفنـد طبـق مـاده 39  ايـن  مهندسـان مشـاور و كارشناسـان مشـمول  ماده 13- 
تأمين اجتماعـی و آيين نامـه مربوطـه، صـورت مـزد ماهانه كاركنان شـاغل در دفتـر مركزي و 
همچنيـن نظـارت كارگاهـي در هـر قـرارداد را حداكثر تا آخريـن روز ماه بعد تهيـه و پس از 
تأييـد كارفرمـا )مـورد كاركنـان نظـارت كارگاهي( بـه سـازمان تأمين اجتماعی ارائه و رسـيد 
مورد نياز را جهت تسـليم به كارفرما دريافت دارند. صدور دسـتور پرداخت توسـط دسـتگاه 
اجرايـي و پرداخـت صـورت حسـاب هـر ماه يا هر قسـط بـه مهندس مشـاور و كارشـناس 



544  / قانون تأمين اجتماعی و قوانين و مقررات مرتبط

موكـول به تسـليم رسـيد صـورت مزد كاركنان شـاغل در قـرارداد منعقده براي مـدت مذكور 
مي باشد. )اصالحي	مورخ	1364/6/6(	

حق بيمـه قراردادهاي مهندسـان مشـاور و يا كارشناسـان كه بعـد از تاريـخ 1363/4/16 منعقد  ماده 14- 
شـده و يا مي شـوند مقطوعاً به ميزان 14درصد حق الزحمه مهندسـان مشـاور و يا كارشناسـان 
تعييـن كـه به شـرح ماده 15 توسـط ذي حسـابي ها به حسـاب سـازمان تأمين اجتماعـی واريز 

مي شود. )اصالحي	مورخ	1364/6/6( 
از هـر صـورت حسـاب مهنـدس مشـاور و يـا كارشـناس معـادل 3/6 درصد بابـت حق بيمه  ماده 15- 
سـهم كاركنان مهندس مشـاور و يا كارشـناس كسـر و معادل 10/4 درصد نيز بابت حق بيمه 
سـهم كارفرمـا از محـل اعتبـار طرح مربـوط برداشـت و مبالغ مربـوط مجموعـاً بالفاصله به 

حساب سازمان تأمين اجتماعی واريز مي گردد. 
حق بيمـه قراردادهاي مهندسـان مشـاور و يا كارشناسـان كـه قبل از تاريـخ 1363/4/16 منعقد  ماده 16- 
گرديده اند و تا تاريخ ابالغ اين اصالحيه مفاصاحسـاب آن صادر نشـده اسـت، به شـرح زير 

به حساب سازمان تأمين اجتماعی واريز مي گردد. )اصالحي	مورخ	1364/6/6( 
حق بيمـه مربـوط بـه صـورت حسـاب هايی كـه قبـل از تاريـخ 1363/4/16 تسـليم  الف( 
گرديـده باشـد بـراي عملكرد قبـل از فروردين مـاه 1357 طبق مقـررات تأمين اجتماعی 
و بـراي عملكـرد از فرورديـن مـاه 1357 بـه بعـد مقطوعـاً به ميـزان 3 درصـد صورت 
حسـاب تعييـن مي گـردد كـه از هـر صورت حسـاب مهنـدس مشـاور و يا كارشـناس 
كسـر و در وجـه سـازمان تأمين اجتماعـی پرداخـت مي شـود و در مـورد پرداخـت 
مابه  التفـاوت موضـوع بنـد 3 مصوبـه شـماره 1715ش ت مـورخ 1357/3/20 شـوراي 
عالـي تأمين اجتماعـی نيـز مطابـق قسـمت آخـر مـاده 24 آيين نامـه عمـل خواهد شـد.

حق بيمـه مربـوط بـه صـورت حسـاب هايي كـه از تاريـخ 1363/4/16 تسـليم شـده و  ب( 
يـا مي شـوند مقطوعـاً بـه ميـزان 14 درصـد صورت حسـاب تعييـن مي گردد كـه از هر 
صـورت حسـاب مهنـدس مشـاور و يا كارشـناس معادل 3 درصد كسـر و معـادل 11- 
درصـد صـورت حسـاب نيز توسـط ذي حسـابي ها از اعتبار طـرح برداشـت و مجموعًا 

بالفاصله به حساب سازمان تأمين اجتماعی واريز مي گردد. 
ميـزان حق بيمـه مذكـور در مـواد 14 و 15 و 16 بـه عنـوان حق بيمـه هـر قـرارداد بـوده و بـا  ماده 17- 
پرداخـت آن و رعايـت سـاير شـرايط اين آيين نامـه )به اسـتثناي آن قسـمت از حق بيمه هايی 
كـه پرداخـت آن بـه عهـده وزارت برنامـه و بودجـه محـول گرديده اسـت( به عنـوان مفاصا 

حساب هر قرارداد تلقي مي گردد. )اصالحي	مورخ	1364/6/6(	
پرداخـت آخريـن صـورت حسـاب يـا قسـط هـر قـرارداد مهندسـان مشـاور يا كارشناسـان  ماده 18- 
موكـول بـه گواهـي سـازمان تأمين اجتماعـی مبنـي بـر دريافـت صورت هـای مزد ارسـالي و 
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همچنين وصول حق بيمه هاي مكسوره از صورت حساب ها خواهد بود. 
سـازمان تأمين اجتماعـی مكلـف اسـت ظـرف مـدت 15 روز از تاريـخ دريافـت اسـتعالم   
ذي حسـابي گواهـي فـوق را تهيـه و صادر نمايـد. چنانچه مـدارك الزم براي صـدور گواهي 
مذكور به سـازمان تسـليم نشـده باشـد سـازمان مكلف اسـت ظـرف مـدت 15 روز از تاريخ 
دريافـت اسـتعالم فـوق موضـوع را بـه ذي حسـابي ها اعـالم نمايـد. عـدم پاسـخ در انقضاي 
مـدت مزبـور بـه منزلـه صدور گواهـي فوق تلقي شـده و پرداخـت آخرين صورت حسـاب 

يا قسط مهندس مشاور يا كارشناس بالمانع مي باشد. )اصالحي	مورخ	1364/6/6( 

فصل	سوم-	سایر	موارد	
مقـررات مربـوط بـه قراردادهـاي بيسـت ميليـون ريـال و كمتـر موضـوع مصوبـات مـورخ  ماده 19- 
1361/8/18- و 1362/11/5 شـوراي عالـي تأمين اجتماعـی )بخشـنامه شـماره 124 و 124/1 
درآمـد( بـراي كاركردهـاي تـا پايان سـال 1363 معتبر و از اول سـال 1364 مشـمول مقررات 

اين آيين نامه خواهد بود. 
دسـتگاه های اجرايـي مكلفند يك نسـخه از قراردادهاي منعقده را بالفاصلـه جهت واحدهاي  ماده 20- 

سازمان تأمين اجتماعی ارسال نمايند. 
قراردادهايـي كه قبل از ابالغ بخشـنامه شـماره 17254/27/-3 مـورخ 63/10/17 وزارت امور  ماده 21- 
اقتصـادي و دارايـي براسـاس مفـاد مـاده 10 مصوبه 8912 مـورخ 1363/4/16 هيـأت وزيران 

نسبت به آنها تسويه حساب به عمل آمده عيناً معتبر مي باشد. 
قراردادهايـي كـه پيمانـكار و يـا مشـاور آن شـركت خارجـي باشـد از شـمول ضوابـط ايـن  ماده 22- 

آيين نامه مستثني بوده و تابع مقررات سازمان تأمين اجتماعی خواهد بود. 
مفـاد ايـن مـاده مربـوط بـه تعـداد فصـول و مـواد و تاريـخ تصويـب آن در شـوراي عالـي  ماده 23- 
تأمين اجتماعـی مي باشـد. )ایـن	آیین	نامـه	در	3	فصل	مشـتمل	بر	23	مـاده	و	6	تبصـره	در	یكصد	و	

بیست	و	نهمین	جلسه	شوراي	عالي	تأمین	اجتماعی	مورخ	1363/12/8	به	تصویب	رسید.( 
در صورتـي كـه مابه التفـاوت ناشـي از افزايـش حق بيمـه صـورت وضعيـت و يـا صـورت  ماده 24- 
حسـاب های تسـليم شـده به كارفرما، در فاصلـه زمانـي 1363/4/16 لغايـت 1363/12/29 )كه به 
موجـب آيين نامـه نحوه تسـليم صورت مـزد ميزان و نحـوه پرداخت حق بيمه كاركنان شـاغل در 
طرح هـاي عمرانـي ايجـاد و پرداخت آن مي بايسـتي از محل اعتبار طرح صورت گيـرد( تا تاريخ 
ابـالغ ايـن اصالحيـه پرداخت نشـده و يا اصـوالً پرداخت آن به تشـخيص مجري طـرح مربوط 
ميسـر نباشـد، پرداخـت آن به عهـده وزارت برنامـه و بودجه خواهد بود. سـازمان تأمين اجتماعی 
مابه التفـاوت موضـوع ايـن مـاده را در سـال های آتـي هنـگام تنظيـم بودجـه بـه وزارت برنامه و 

بودجه جهت پيش بيني اعتبار در اليحه بودجه منعكس مي نمايد. )الحاقي	مورخ	1364/6/6( 
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واريـز حق بيمه هـاي موضـوع آيين نامـه نحـوه تسـليم صورت مـزد ميـزان و نحـوه پرداخت  ماده 25- 
حق بيمـه كاركنـان شـاغل در طرح هـای عمرانـي و ايـن اصالحيـه بـه حسـاب سـازمان 
تأمين اجتماعـی و تعهـد وزارت برنامـه و بودجه )موضوع ماده 24 و قسـمت آخـر بند )الف( 
مـاده 16( بـا رعايـت سـاير شـرايط آيين نامه مذكـور و اصالحيـه آن  در حكم مفاصاحسـاب 
بـوده و نگهـداري 5 درصـد و آخرين قسـط موضـوع مـاده 38 قانون تأمين اجتماعـي موردي 

ندارد. )الحاقي مورخ 1364/6/6( 

آیين نامه  اجرایي  قانون  اصالح  تبصره  2 ماده  واحده  قانون  اجازه  پرداخت  وظيفه
 و مستمري  وراث  كارمندان  مصوب  28 آذرماه  1338 و برقراري  حقوق  وظيفه 

در مورد فرزندان  و نوادگان  اناث 
)مصوب  1364/4/2(

حقـوق  وظيفـه  و مسـتمري  وراث  ذكـور موضوع  تبصره  2 مـاده  واحده  قانون  اجـازه  پرداخت  ماده 1- 
 وظيفـه  و مسـتمري  كارمنـدان  مصـوب  28 آذر مـاه  1338 از تاريـخ  1363/10/2 در صـورت 
 داشـتن 20 سـال  تمـام  قطـع  خواهـد شـد مگـر آن  كه  بـه  موجـب  مـدارك  مثبتـه  در يكي  از 
دانشـگاه ها يا مؤسسـات  آموزش  عالي  رسـمي  داخل  و خارج  كشـور مشـغول  تحصيل  باشند 
كـه  درايـن صـورت  حقـوق  وظيفه  يا مسـتمري  آنها تا پايان  سـن  بيسـت  و پنج  سـالگي  قابل 

 پرداخت  خواهد بود.  
در مـواردي  كـه  صحـت  مـدارك  اشـتغال  بـه  تحصيـل  وراث  موضوع  ايـن  قانون  مـورد ابهام  تبصره- 
 باشـد و نيـز درخصوص  گواهـي  تحصيالت  خارج  از كشـور نظر وزارت  فرهنـگ  و آموزش  

عالي  مناط  خواهد بود. 
بـه  فرزنـدان  و نوادگان  اناث  كليه  مسـتخدمين  وزارتخانه ها و مؤسسـات  و شـركت هاي  دولتي  ماده 2- 
 و شـهرداري ها و همچنيـن  سـازمان های  دولتـي  كـه  شـمول  قانـون  بـر آنها مسـتلزم  ذكـر نام  
اسـت  و  نيـز مشـمولين  قانـون  اسـتخدام  ارتش  جمهوري  اسـالمي  ايـران  و مشـمولين  قانون 
 تأمين اجتماعـی  )درخصـوص  كاركنـان  دولـت( كـه  در تاريـخ  1363/10/2 حقـوق  وظيفـه 
 دريافت  مي دارند در صورتي  كه  شـوهر نداشـته  و داراي  حرفه  و شـغل  نباشـند حقوق  وظيفه 

 و مستمري  سهم  مذكور قابل  پرداخت  مي باشد. 
حقـوق  وظيفـه  و مسـتمري  سـهم  فرزندان  و نـوادگان  اناث  كليه  مسـتخدمين  موضـوع  ماده  3  ماده 3- 
ايـن  آيين نامـه  كـه  مورث  آنـان  بعـد از 1363/10/2 فـوت  مي نماينـد و طبق  مقـررات  مربوط 
 مسـتحق  دريافـت  حقـوق  وظيفـه  يا مسـتمري  مي باشـند در صورتي  كـه  بعـد از تاريخ  فوت  

مورث ، شوهر نداشته  باشند به  شرط  نداشتن  حرفه  و شغل  قابل  پرداخت  مي باشد. 



بخش سوم: مقررات مرتبط  / 547

فرزنـدان  و نـوادگان  انـاث  كـه  طبـق  مقـررات  مربـوط  مسـتحق  دريافـت  حقـوق  وظيفـه  يـا  ماده 4- 
مسـتمري  بوده انـد ولـي  سـهم  حقـوق  وظيفه  يا مسـتمري  آنان  به  علت  رسـيدن  به  سـن  مقرر 
قطع  شـده  و يا برقرار نشـده  اسـت  چنانچه  شـوهر نداشـته  و داراي  حرفه  و شـغل  نباشـند با 

رعايت  مفاد اين  آيين نامه  مشمول  دريافت  حقوق  وظيفه  يا مستمري  خواهند بود. 
حرفـه  و شـغل  از نظـر ايـن  آيين نامـه  انجـام  كار در بخش  دولتي  يا اشـتغال  به  يكـي  از حرف   ماده 5- 

و مشاغل  مشمول  قانون  تأمين اجتماعی  مي باشد.  
)مطابـق	رأی	شـماره	1336	مـورخ	1386/11/14	هیأت	عمومـی	دیوان	عدالـت	اداری،	قید	»حرفه«	و	

»حرف«	از	ماده	5		حذف	گردیده	است.	متن	رأی	مذکور	بدین	شرح	می	باشد:	
»مطابـق	بنـد	)ب(	قانـون	اصـالح	تبصره	2	ماده	واحـده	قانون	اجـازه	پرداخت	وظیفه	و	مسـتمري	وراث	
کارمنـدان	مصـوب	1338/9/28	کـه	در	تاریخ	1363/10/2	به	تصویب	مجلس	شـوراي	اسـالمي	رسـیده	
اسـت،	پرداخـت	حقوق	وظیفه	بـه	فرزندان	و	نـوادگان	اناث	کلیه	مسـتخدمین	واحدهـاي	دولتي	مذکور	
در	آن	بنـد	مشـروط	بـه	نداشـتن	شـوهر	و	حرفـه	و	شـغل	بوده	اسـت	کـه	به	صراحـت	بند	یک	مـاده	5	
قانـون	اصـالح	پـاره	اي	از	مقـررات	مربـوط	به	حقوق	بازنشسـتگي،	بانـوان	شـاغل،	خانواده	ها	و	سـایر	
کارکنـان	مصـوب	1379	منحصـراً	کلمـه	»حرفـه«	از	متـن	بنـد	)ب(	قانون	فوق	االشـعار	حذف	شـده	و	
نتیجتـاً	پرداخـت	حقـوق	وظیفه	به	مشـمولین	مزبور	به	نداشـتن	شـوهر	و	شـغل	محدود	گردیده	اسـت.	
بنابرایـن	قیـد	کلمـات	)حرفـه(	و	)حـرف(	در	مـاده	5	آیین	نامـه	اجرایـی	قانـون	اصالح	تبصـره	2	ماده	
واحـده	قانـون	اجـازه	پرداخت	وظیفه	و	مسـتمري	وراث	کارمندان	مصوب	سـال	1338	و	برقراري	حقوق	
وظیفـه	در	مـورد	فرزنـدان	و	نـوادگان	اناث	مصوب	سـال	1363	خـالف	حكم	صریح	مقنـن	و	خارج	از	
حـدود	اختیـارات	هیـأت	وزیـران	در	وضـع	مقررات	دولتي	اسـت	و	مسـتنداً	بـه	اصل	یكصـد	و	هفتادم	
قانـون	اساسـي	جمهـوري	اسـالمي	ایران	و	ماده	یـک	و	بند	یک	مـاده	19	و	ماده	42	قانـون	دیوان	عدالت	
اداري	مصـوب	1385	کلمـات	مزبـور	از	متـن	مـاده	5	آیین	نامـه	مورد	اعتـراض	حذف	و	ابطال	مي	شـود«(.
سـهم  حقـوق  وظيفـه  و مسـتمري  هـر يـك  از وراث  وظيفـه  يـا مسـتمري بگير مسـتخدمين  ماده 6- 
 وزارتخانه ها و مؤسسـات  و شـركت هاي  دولتي  و شـهرداري ها و همچنين  سـازمان هاي  دولتي  
كـه  شـمول  قانـون  بر آنها مسـتلزم  ذكر نام  اسـت ، مشـمولين  قانون  اسـتخدام  ارتـش  جمهوري  
اسـالمي  ايـران  و قانون  تأمين اجتماعي  )درخصـوص  كاركنان  دولت( در صورتـي كه  براي  امرار 
معـاش  مناسـب  داراي  تمكن  مالي  باشـند و يا افـراد ديگر نفقه  آنـان  را تأمين  نمايند و همچنين 

 دانشجوياني  كه  براي  ادامه  تحصيل  تمكن  مالي  داشته  باشند، قابل  پرداخت  نخواهد بود. 
ادعـاي  عـدم  تمكـن  مالـي  و عـدم  تأمين  نفقـه  و نداشـتن  حرفه  و شـغل  صرفاً با اعـالم  كتبي   ماده 7- 
وظيفـه  يـا مسـتمري بگير پذيرفتـه  خواهـد شـد. وزارتخانه هـا و مؤسسـات  موضـوع  ايـن  
آيين نامـه  مكلفند در اسـرع  وقت  نسـبت  بـه  اخذ اعالم  كتبـي  مذكور اقـدام  و مراتب  را ضمن  

درج  در سوابق  مربوط  به  صندوق  حواله كننده  وجه  اطالع  دهند. 



548  / قانون تأمين اجتماعی و قوانين و مقررات مرتبط

احراز موارد خالف  حسـب  مورد با كميسـيوني  مركب  از رئيس  صندوق  بازنشسـتگي  مربوط ،  ماده 8- 
رئيس  اداره  بازنشسـتگي  دسـتگاه  متبوع  مسـتخدم  يا مسـئول  ذي ربط  در امور بازنشسـتگي  و 
مقام  مسـئول  دسـتگاهي  كـه  صندوق  بازنشسـتگي  مربوط  زير نظـر آن  قـرار دارد خواهد بود.

در صـورت  احـراز تخلـف  عـالوه  بر قطع  حقـوق  وظيفه  يا مسـتمري ، بـراي  اسـترداد وجوه  تبصره-	
 پرداختي  از تاريخ  استفاده  غيرمجاز نيز اقدام  خواهد شد. 

چنانچـه  سـهم  حقـوق  وظيفـه  يا مسـتمري  هـر يـك  از وراث  به  علـت  تمكن  مالي  يـا تأمين  ماده 9- 
 نفقـه  يـا دارا بـودن  شـغل  و حرفـه،  برقـرار نشـده  و يـا قطع  گرديـده  باشـد و بار ديگـر افراد 
مذكـور شـرايط  الزم  را بـراي  دريافـت  حقوق  موضـوع  اين  آيين نامـه  احراز كننـد اين  حقوق  

از تاريـخ  تقاضـاي  مجـدد بـا رعايـت  مقـررات  ايـن  آيين نامه  قابـل  پرداخت  خواهـد بود.
فرزنـدان  و نـوادگان  اناثـي  كـه  براسـاس  ايـن  آيين نامـه  مسـتحق  دريافـت  حقـوق  وظيفه  يا  ماده 10- 
مسـتمري  مي باشـند بايد ظرف  مهلت  شـش  مـاه  از تاريخ  تصويـب  اين  آيين نامه  به  دسـتگاه 
 متبـوع  مـورث  خـود مراجعـه  و كتبـاً تقاضـاي  دريافت  حقـوق  وظيفه  يا مسـتمري  خـود را 
بنماينـد تـا حقـوق  وظيفـه  يـا مسـتمري  آنـان  بـا رعايـت  مقـررات  ايـن  آيين نامـه  از تاريخ  
تصويـب  قانـون  )1363/10/2( برقـرار گـردد. در مورد كسـاني  كه  پس  از ايـن  تاريخ  مراجعه  

مي كنند، تاريخ  برقراري  حقوق  مذكور، تاريخ  مراجعه  و تقاضاي  آنها خواهد بود.  
)ایـن	مـاده	بـه	موجـب	دادنامـه	شـماره	490-489	هیـأت	عمومـی	دیـوان	عدالـت	اداری	مـورخ	

1389/11/4	ابطال	شده	است.	متن	رأی	مزبور	بدین	شرح	است:	
»اوالً،	نظـر	بـه	این	کـه	بـه	موجـب	نامـه	شـماره	88/30/37483	مـورخ	1388/12/2	قائم	مقـام	دبیر	
شـورای	نگهبـان	مـاده	10	آیین	نامه	معترض	عنه	توسـط	فقهای	شـورای	نگهبان	خالف	موازین	شـرع	

تشخیص	داده	نشده	از	این	حیث	قابلیت	ابطال	ندارد.	
ثانیاً،	هر	چند	به	موجب	رأی	هیأت	عمومی	دیوان	عدالت	اداری	به	شماره	دادنامه	643	مورخ	1385/9/12	
برخورداری	وراث	مستخدم	متوفی	از	مستمری	قانونی	مربوط	منوط	به	احراز	شرایط	قانونی	الزم	توسط	
سازمان	بازنشستگی	کشوری	براساس	تقاضای	ورثه	واجد	شرایط	می	باشد،	لیكن	این	حكم	الزاماًً	به	معنای	
برقراری	مستمری	از	تاریخ	تقاضا	نبوده	و	بند	)ب(	ماده	واحده	قانون	»اصالح	تبصره	2	ماده	واحده	قانون	
اجازه	پرداخت	وظیفه	و	مستمری	وراث	کارمندان	مصوب	1338/9/28	و	برقراری	حقوق	وظیفه	در	مورد	
فرزندان	و	نوادگان	اناث	با	اصالحات	بعدی«	نیز	پرداخت	حقوق	وظیفه	و	مستمری	نسبت	به	فرزندان	و	
نوادگان	اناث	را	علی	االطالق	منوط	به	نداشتن	شوهر	و	شغل	دانسته	است.	لذا	ماده	10	آیین	نامه	معترض	
عنه	که	برقراری	حقوق	وظیفه	و	مستمری	را	مقید	به	تاریخ	تقاضا	نموده	و	این	قید	مغایر	اطالق	مندرج	
در	قانون	می	باشد،	به	استناد	بند	یک	ماده	19	و	ماده	41-	قانون	دیوان	عدالت	اداری	ابطال	می	گردد«(.

اصالحـات  الزم  در ايـن  آيين نامـه  بـه  پيشـنهاد سـازمان  امـور اداري  و اسـتخدامي  كشـور بـه   ماده 11- 
تصويب  هيأت  وزيران  خواهد رسيد. 
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آیين نامه  تبصره )3( ماده  واحده  قانون  نقل  و انتقال  حق بيمه  یا بازنشستگي  
)مصوب  1365/11/8 با اصالحات بعدي(

هيأت  وزيران  در جلسـه  مورخ  1365/11/8 بنا به  پيشـنهاد شـماره  3226/ق  مورخ  1365/9/12 سـازمان  
امـور اداري  و اسـتخدامي  كشـور، آيين نامـه  تبصـره 3 مـاده  واحـده  قانـون  نقـل  و انتقـال  حق بيمـه  يـا 

بازنشستگي  مصوب  65/3/27 مجلس  شوراي  اسالمي  را به  شرح  زير تصويب  نمودند: 
مشـمولين  قانـون  تأمين اجتماعـی  و صندوق هـاي  بازنشسـتگي  و صندوق هـاي  مشـابه  كـه   ماده  1- 
حق بيمـه  يـا كسـور بازنشسـتگي  بـه  هـر يـك  از صندوق هـاي  مذكـور پرداخـت  نموده انـد 
در صورتـي  كـه  طبـق  ضوابـط  محـل  كار يـا خدمت  آنـان  تغيير نمـوده  و به  تبع  آن  از شـمول  
صنـدوق  مربـوط  خـارج  شـده  يـا بشـوند يا طبـق  ضوابـط  قانوني  مشـترك  صنـدوق  ديگري  
شـده  يا بشـوند چنانچه  كسـور بازنشسـتگي  يـا حق بيمه  آنان  بـه  صندوق  جديد منتقل  نشـده  
باشـد از لحـاظ  پرداخـت  مابه التفـاوت  منـدرج  در تبصـره 3 قانـون  نقـل  و انتقـال  حق بيمه  يا 

بازنشستگي ، تابع  مقررات  اين  آيين نامه  خواهند بود. 
چنانچـه  حق بيمـه  يـا كسـور بازنشسـتگي  شـخصي  كـه  قبـل  از تاريـخ  65/3/27 از شـمول   ماده  2- 
خدمـات  صنـدوق  بيمـه  يا بازنشسـتگي  مربوط  خارج  شـده  و زير پوشـش  صنـدوق  ديگري  
قـرار گرفتـه  اسـت  انتقـال  نيافته  باشـد مقـررات  اين  آيين نامـه  در تعييـن  وجوه  قابـل  انتقال  و 

مابه التفاوت  متعلقه  به  وي  مجري  خواهد بود. 
در مـورد اشـخاصي  كـه  طبـق  ضوابـط  قانونـي  يـا به  لحـاظ  تغييـر محل  كار يـا خدمت ، مشـترك   ماده  3- 
صنـدوق  ديگـري  بشـوند كسـور حق بيمه بازنشسـتگي  متعلقه سـهم شـخص هـر ماه  از سـنوات  
خدمـت  مـورد نظـر به مأخذ نرخ كسـور مورد عمل صنـدوق جديد )طبق	قوانین	و	مقـررات	مربوط(	
و	براسـاس	حقـوق		و	مزایـاي		ماهانه		زمان	تقاضا	در	محل		خدمت		جدید	که		مبناي		کسـر	بازنشسـتگي		قرار	
مي	گیـرد	محاسـبه		و	مابه	التفـاوت		آن		بـا	کسـور	بازنشسـتگي		یا	حق	بیمه	سـهم	شـخص	و	کارفرمـا	که		از	
صنـدوق	قبلـی	به		صندوق		جدید	منتقل		شـده		اسـت	از	شـخص		متقاضی	وصـول		خواهد	شـد.	)اصالحی	

به	موجب	مصوبه	هیأت	وزیران	مورخ	1392/6/27	و	اصالحات	بعدی	آن	مصوب	1393/7/16( 
در مـورد اشـخاصی كـه طبـق ضوابـط قانونـی، بـه سـبب انتقـال و تغيير سـاختار سـازمانی،  تبصره	1- 
مشـترك صنـدوق تأمين اجتماعی شـده يا بشـوند، حق بيمـه متعلقه هر ماه از سـنوات خدمت 
مـورد نظـر بـه مأخـذ هجده درصـد )18درصـد( – هفـت درصد )7درصد( سـهم مسـتخدم 
و يـازده درصـد )11درصـد( سـهم كارفرمـا – حقـوق و مزايـای ماهانه زمان تقاضـا در محل 
خدمـت جديـد كـه مبنای كسـر حق بيمه قـرار می گيـرد و يا آخريـن حقوق و مزايـای مبنای 
برداشـت كسـور بازنشسـتگی در محـل خدمـت قبلـی )هـر كـدام بيشـتر باشـد( محاسـبه و 
مابه التفاوت آن با كسـور بازنشسـتگی )سـهم شـخص و كارفرما( كه به صندوق جديد منتقل 
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شـده اسـت به ترتيب مقرر در اين تبصره از شـخص و كارفرمای سـابق وصول خواهد شـد. 
)الحاقی	به	موجب	مصوبه	مورخ	1377/8/3	هیأت	وزیران( 

اشـخاصی كـه بـه دليل اسـتعفا، بازخريد خدمـت و اخراج، رابطه اسـتخدامی آنان با دسـتگاه  تبصره	2- 
مربـوط قطـع گرديـده اسـت و مشـترك صنـدوق تأمين اجتماعی شـده يا می شـوند و كسـور 
بازنشسـتگی يـا حق بيمـه خـود را به طور كلـی يا جزئی از دسـتگاه مربوط وصـول ننموده اند 
بـه مأخـذ هجده درصـد )18درصد( به ترتيب مذكـور در تبصره )1( اين ماده محاسـبه و مابه 
التفاوت )سـهم شـخص و كارفرما( از شـخص وصول خواهد شـد. )الحاقی	به	موجب	مصوبه	

مورخ	1377/8/3	هیأت	وزیران( 
در صورتـی كـه مشـمولين تبصـره  هـای )1( و )2( ايـن مـاده ظرف سـه مـاه از تاريـخ ابالغ  تبصره	3- 
نسـبت بـه پرداخـت مابـه التفـاوت اقـدام ننماينـد و يـا ترتيبـی بـرای پرداخـت آن ندهنـد، 
براسـاس تقاضـای مجـدد و رعايـت تبصره  های مذكـور، مابه التفـاوت قابل وصـول خواهد 

بود. )الحاقی	به	موجب	مصوبه	مورخ	1377/8/3	هیأت	وزیران(	
سـوابق مشـمولين تأمين اجتماعـی كـه بـه يكـی از علـل منـدرج در تبصـره )2( ايـن مـاده با  تبصره	4- 
دسـتگاه متبـوع قطـع رابطـه اسـتخدامی نمـوده يا می نماينـد محفـوظ و از مزايـای قانونی آن 

بهره مند می شوند. )الحاقی	به	موجب	مصوبه	مورخ	1377/8/3	هیأت	وزیران( 
در مـورد اشـخاصی كـه پـس از ابالغ اين تصويب نامه بر اسـاس قانـون مذكور از شـمول صندوق  تبصره	5- 
بيمه يا بازنشسـتگی ذی ربط خارج شـده و زير پوشـش صندوق بيمه يا بازنشسـتگی ديگری قرار 
می گيرنـد، صنـدوق بيمـه يا بازنشسـتگی مبدأ موظف اسـت ظرف يك مـاه از زمـان تقاضای بيمه 
شـده نسـبت به محاسـبه مبلغ حق بيمه يا كسـور بازنشسـتگی )اعم از سهم بيمه شـده و كارفرما( با 
ذكـر مـدت بيمه پـردازی و انتقـال آن به صندوق بيمه يا بازنشسـتگی مقصد اقـدام و صندوق بيمه 
يـا بازنشسـتگی مقصـد نيـز موظف اسـت ظرف يـك مـاه مابه التفاوت متعلقه )سـهم شـخص( را 

محاسبه و از شخص وصول نمايد. )الحاقی	به	موجب	مصوبه	مورخ	1393/7/16	هیأت	وزیران( 
صندوق هـای بيمـه يـا بازنشسـتگی ذی ربط مكلفند در مورد آن دسـته از اشـخاص مشـمول  تبصره	6- 
ايـن مـاده كه تـا پايان سـال 1393 نسـبت به تقاضـای انتقال حق بيمه يا كسـور بازنشسـتگی 
اقـدام نمـوده يـا نماينـد از هر لحاظ از جملـه محاسـبه و پرداخت مابه التفاوت متعلقه )سـهم 
شـخص(، مطابق مقررات تصويب نامه شـماره 59522 مـورخ 27/ 11/ 1365 رفتار نمايند. در 
مورد مشـمولين بند )ز( تبصره )15( قانون بودجه سـال 1393 كل كشـور رعايت دستورالعمل 

مربوط الزامی است. )الحاقی	به	موجب	مصوبه	مورخ	1393/7/16	هیأت	وزیران( 
صندوق هـاي  موضـوع  ايـن  آيين نامـه  چنانچـه  طبق  مقـررات  مورد عمـل  عالوه  بـر پرداخت   ماده  4- 
حقـوق  بازنشسـتگي ، ازكارافتادگي و وظيفه  وراث ، مشـتركين  خـود را در برابر بيماري ها بيمه  
خدمـات  درمانـي  نمـوده  باشـند، به  هنگام  انتقال  كسـور بازنشسـتگي  يـا حق بيمـه  از اينگونه  
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صندوق هـا بـه  صندوق هـاي  ديگر، بخشـي  از اين  كسـور يا حق بيمـه  كـه  در ازاي  تأمين  بيمه  
مزبور مي باشد از جمع  وجوه  انتقالي  كسر مي گردد. 

در صورتـي  كـه  حق بيمـه  خدمـات  درمانـي  طبـق  مقـررات  مربـوط  رقـم  معينـي  از كسـور  تبصره- 
بازنشسـتگي  يـا حق بيمـه  پرداختـي  را تشـكيل  ندهـد، )يـك  چهـارم ( مجمـوع  حق بيمـه  يـا 

كسور بازنشستگي  سهم  شخص  و كارفرما از اين  بابت  منظور مي گردد. 
ماده  5-  صرفـاً آن  قسـمت  از سـنوات  پرداخـت  حق بيمـه  يـا بازنشسـتگي  كـه  در اجـراي  مقـررات  
صنـدوق  بيمـه  و بازنشسـتگي  متبوع  شـخص  قابل  احتسـاب  تلقي  شـده  يا مي شـود در تعيين  

ميزان  مابه التفاوت  مالك  عمل  قرار مي گيرد. 
حق بيمـه  يـا كسـور بازنشسـتگي  و مابه التفـاوت  متعلقـه  بـه  شـخص  كه  طبـق  مقـررات  اين   ماده  6- 
آيين نامـه  يـا سـاير قوانيـن  و مقـررات  مربوط  از يـك  صندوق  به  صنـدوق  ديگر منتقل  شـده  
اسـت ، در صورتـي  كـه  محل  خدمت  شـخص  مجـدداً تغيير نموده  يـا بنمايد يا طبـق  ضوابط  
قانونـي  مشـترك  صنـدوق  ديگري  شـده  يا بشـود عيناً به  صنـدوق  جديد منتقل  مي گـردد و از 

بابت  اينگونه  سوابق ، مابه التفاوتي  وصول  نخواهد شد. 
مابه التفـاوت  موضـوع  ايـن  آيين نامـه  بـه  اقسـاط  ماهانه  وصـول  خواهد شـد. ميزان  اقسـاط  با  ماده  7- 
توجـه  بـه  كل  مبلـغ  مابه التفـاوت ، ميـزان  حقـوق  و مزاياي  شـخص  و سـاير مالحظـات  طبق  
توافـق  شـخص  و صنـدوق  مربـوط  تعييـن  مي گـردد، حداكثـر مـدت  پرداخـت  مابه التفـاوت  

معادل  سنوات  خدمت  مورد محاسبه  مي باشد. 
در صورتي  كه  رابطه  اسـتخدامي  شـخص  با دسـتگاه  متبوعش  به  لحاظ  اسـتعفا، اخراج ، بازخريد  ماده  8- 
خدمـت  يـا انفصـال  دايـم  قطـع  شـده  يـا مي شـود و كسـور بازنشسـتگي  يـا حق بيمـه  خـود را 
دريافـت  ننمـوده  باشـد، از لحاظ  انتقال  كسـور بازنشسـتگي  يـا حق بيمه  و احتسـاب  مابه التفاوت  
متعلقـه  تابـع  مقـررات  ايـن  آيين نامـه  خواهـد بـود. در مورد اشـخاصي  كه  كسـور بازنشسـتگي  
متعلقـه  را جزئـاً يـا كاًل از صنـدوق  بازنشسـتگي  ذي ربط  دريافت  داشـته اند مسـأله  نقـل  و انتقال  

كسور موضوعاً منتفي  است . )اصالحی	به	موجب	مصوبه	مورخ	1368/5/28	هیأت	وزیران(  
در اجـراي  مقـررات  قانـون  نقـل  و انتقـال  حق بيمـه  يـا بازنشسـتگي  و ايـن  آيين نامـه ، صرفـًا  ماده  9- 
سـوابق  خدمـت  دولتـي  كاركنـان  كـه  حق بيمـه  يـا كسـور بازنشسـتگي  آن  طبق  مقـررات  اين  
آيين نامـه  منتقـل  شـده  يا مي شـود جزء سـنوات  خدمـت  دولتي  آنـان  از لحاظ  بازنشسـتگي  و 

وظيفـه  قابل  احتسـاب  مي باشـد.
در مـورد شـركت ها و مؤسسـات  و واحدهـاي  غيردولتـي  كـه  تابـع  قانـون  تأمين اجتماعـي  
مي باشـند، سـوابق  خدمـت  دولتـي  كاركنـان  با انتقال  كسـور بازنشسـتگي  يا حق بيمـه  مربوط  
جـزء سـنوات  خدمـت  آنـان  از لحـاظ  بازنشسـتگي  و وظيفـه  محسـوب  و منظـور مي گردد.

كسـور بازنشسـتگی سـوابق خدمـت دولتی بيمه شـدگانی كـه در اجـرای مقررات قانـون نقل و  ماده 10- 
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انتقال حق بيمه، به سـازمان تأمين اجتماعی منتقل شـده يا می شـود، برای متقاضيان بازنشسـتگی 
تنهـا در محاسـبه ميزان مسـتمری بازنشسـتگی به جمع سـنوات پرداخـت حق بيمه آنـان اضافه 
می گـردد و در سـنوات پرداخـت حق بيمـه بـرای احـراز شـرايط بازنشسـتگی منظــور نخواهد 
شد. كســور بازنشستـگی سوابــق خدمـت دولتــی بيمه شدگانی كه ازكارافتادگی كلی يا فوت 
می شـوند  در احراز شـرايط برقراری مسـتمری ازكارافتادگی كلی و فوت و ميزان مسـتمری آنان 

مالك محاسبه قرار خواهد گرفت. )الحاقی به موجب مصوبه مورخ 1377/8/3 هيأت وزيران(  
)ایـن	مـاده	بـه	موجـب	دادنامـه	شـماره	341-	الـی	349	مـورخ	1378/9/21	هیأت	عمومـی	دیوان	

	 عدالت	ادارای،	ابطال	شده	است.	متن	دادنامه	مذکور	به	شرح	ذیل	می	باشد:	
»عموم		و	اطالق		ماده		واحده		قانون		نقل		و	انتقال		حق	بیمه		یا	بازنشستگي		مصوب		1365/3/27	درخصوص		
قابلیت		نقل		و	انتقال		حق	بیمه		یا	بازنشستگي		اشخاص		از	یک		صندوق		بازنشستگي		به		صندوق		بازنشستگي		دیگر	
و	تأکید	مقنن		بر	لزوم		قبول		و	احتساب		سابقه		خدمت		مذکور	به	عنوان		خدمت		به		شرح		مندرج		در	تبصره	2	ماده		
واحده		قانون		فوق	الذکر	مفید	قابلیت		احتساب		مدت		مذکور	از	کلیه		جهات		مندرج		در	قانون		تأمین	اجتماعي		
است		و	مفاد	ماده		10	آیین	نامه		تبصره	3	ماده		واحده		قانون		نقل		و	انتقال		حق	بیمه		یا	بازنشستگي		که		موجب		
محدودیت		آثار	قانوني		مترتب		بر	سابقه		خدمت		مزبور	است		مغایر	قانون		و	خارج		از	حدود	اختیارات		تشخیص		

داده		مي	شود	لذا	مستنداً	به		قسمت		دوم		ماده		25	قانون		دیوان		عدالت		اداري		ابطال		مي	گردد«(.		
آن گروه از مسـتخدمين كه در اجرای اليحه قانونی نحوه انتقال مسـتخدمين وزارتخانه ها و مؤسسـات  تبصره- 
دولتـی مشـمول قانـون اسـتخدام كشـوری به مؤسسـات مسـتثنی شـده از قانـون مزبـور و بالعكس 
مصـوب 1359/2/20 شـورای انقـالب منتقـل می شـوند و نيز مسـتخدمين مؤسسـات دولتـی دارای 
مقـررات اسـتخدامی خـاص كـه طبـق مقـررات مربوط بـه سـاير دسـتگاه های دولتی منتقل شـده يا 

می شوند تابع قوانين مربوط خواهند بود. )الحاقی به موجب مصوبه مورخ 1377/8/3 هيأت وزيران( 

آیين نامه  اجرایي كميسيون هاي  پزشكي  بدوي  و تجدیدنظر
موضوع  ماده  91- قانون  تأمين اجتماعي 

)مصوب  1366/3/6 با اصالحات مورخ 1367/7/6، 1371/5/19و 1378/5/2(

تشـكيل  كميسـيون هاي  پزشـكي  بـدوي  و تجديدنظر به  عهـده  سـازمان  تأمين اجتماعی  كه  در  ماده  1- 
اين  آيين نامه  سازمان  ناميده  مي شود خواهد بود.  

كميسـيون هاي  پزشـكي  بـدوي  و تجديدنظـر بـر حسـب  فراهـم  بـودن  امكانـات  در يكي  از  ماده  2- 
واحدهـاي  سـازمان  و يـا يكـي  از مراكـز درمانـي  بنـا بـه  تشـخيص  سـازمان  تشـكيل  مي گـردد. 
چنانچه  امكان  تشـكيل  كميسـيون هاي  پزشـكي  بدوي  و تجديدنظر با توجه  به  شـرايط  مندرج   ماده  3- 
در ايـن  آيين نامـه  فراهـم  نباشـد، الزم  اسـت  سـازمان  بيمه شـده  را بـه  يكـي  از نزديك تريـن  
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كميسيون هاي  متشكله  در ساير شهرستان ها معرفي  نمايد. 
كميسيون های پزشكي  بدوي  با حضور افراد زير تشكيل  مي گردد:   ماده  4- 

يك  نفر پزشك  متخصص  جراحي  عمومي  به  عنوان  عضو و رئيس  كميسيون  به  پيشنهاد  الف( 
مدير درمان  و تصويب  معاونت  درمان  با ابالغ  دفتر تشكيل  كميسيون های فني  پزشكي. 

يـك  نفـر پزشـك  متخصـص  داخلي  بـه  عنـوان  عضو ثابت  بـه  پيشـنهاد مديـر درمان  و  ب( 
ابالغ  دفتر تشكيل  كميسيون های فني  پزشكي .  

يـك  نفر پزشـك  متخصص  در رشـته  بيمـاري  مربوطه  بـه  عنوان  عضو به  پيشـنهاد مدير  ج( 
درمان  و ابالغ  دفتر تشكيل  كميسيون های فني  و پزشكي .  

مشاور  با پيشنهاد اداره  كل  تأمين اجتماعی  استان  و ابالغ  معاونت  درمان .  د( 
منشـي  بـا ابالغ  مدير درمـان  كه  وظيفه  تهيه  و تنظيـم  و تايپ  صورت جلسـات  را عهده دار  ه ( 

خواهد بـود. )اصالحي  مـورخ  1371/5/19(
بررسـي  پرونده هـاي  بيمه شـدگان  و اظهارنظـر درباره  نـوع  كار، محل  كار، سـاعت  كار، و تعيين   تبصره	1- 
درصد ازكارافتادگي ، ادامه  درمان  و ادامه  كار از وظايف  كميسـيون هاي  پزشـكي  بدوي  مي باشـد. 

)الحاقي  مورخ  1371/5/19(  
دعوت  از پزشـك  متخصص  طب  كار به  منظور مشـاوره  بدون  حق  رأي  در كميسـيون هاي  بدوي  و  تبصره	2- 
تجديدنظر بالمانع  بوده  و در شهرسـتان هايی كه  پزشـك  متخصص  طب  كار وجود نداشـته  باشـد، 
دعوت  از كارشناسـان  بهداشـت  حرفه اي  جهت  مشـاوره  مجاز مي باشـد. )الحاقي  مورخ  1371/5/19( 

كميسيون های پزشكي  تجديدنظر با حضور افراد زير تشكيل  مي گردد: ماده  5- 
يك  نفر پزشك  متخصص  جراحي  عمومي  به  پيشنهاد معاونت  درمان  و تصويب  مدير عامل   الف( 
سازمان  با ابالغ  دفتر تشكيل  كميسيون های فني  پزشكي  به  عنوان  عضو و رئيس  كميسيون . 
يـك  نفـر پزشـك  متخصـص  داخلي  بـه  عنـوان  عضو ثابت  بـه  پيشـنهاد مديـر درمان  و  ب( 

ابالغ  دفتر تشكيل  كميسيون های فني  پزشكي .  
يـك  نفـر پزشـك  متخصص  در رشـته  بيمـاري  مربوطه  به  پيشـنهاد مدير درمـان  و ابالغ   ج( 

دفتر تشكيل  كميسيون های فني  و پزشكي .  
مشاور به  پيشنهاد اداره  كل  تأمين اجتماعی  استان  و ابالغ  معاونت  درمان .  د( 

منشـي  بـا ابالغ  مدير درمان  كه  وظيفـه  تهيه  و تنظيم  و تايپ  صورت جلسـات  را عهده دار  ه ( 
خواهد بود. )اصالحي  مورخ  1371/5/19( 

پزشـكان عضـو كميسـيون های بـدوي مـادام كـه عضويـت يـك كميسـيون بـدوي را دارند  تبصره	1- 
نمي توانند به عضويت كميسيون پزشكي تجديدنظر منصوب شوند. 

بـراي هـر يـك از اعضـاي شـركت كننده در كميسـيون های پزشـكي افـرادي با شـرايط ذكر  تبصره	2- 
شده در اين آيين نامه به عنوان عضو علي البدل تعيين مي گردد. 
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ترتيـب تشـكيل كميسـيون ها و دعـوت اعضـا و بيمه شـدگان طبـق ضوابـط و مقـررات اين  تبصره	3- 
آيين نامه با هماهنگي رئيس كميسيون به عهده دبير مربوطه مي باشد. 

تبصره-  بررسـي  و اظهارنظـر نهايـي  دربـاره  كليه  آراء صادره  كميسـيون های پزشـكي  بـدوي  كه  مورد 
اعتـراض  بيمه شـده  يـا سـازمان  قـرار مي گيـرد از وظايف  كميسـيون های پزشـكي  تجديدنظر 
مي باشـد و نحـوه  اعتـراض  سـازمان  مشـابه  نحوه  اعتـراض  بيمه شـده  موضوع  مـاده  9 خواهد 
بـود. )الحاقـي  مـورخ 1366( »از پزشـكاني )تمامـي رشـته هاي تخصصـي( بـه عنـوان رئيـس 
كميسـيون پزشـكي بـدوي وتجديدنظـر اسـتفاده خدمتي به عمـل آيد كه ضمـن عالقه مندي 
بـه امـور كميسـيون ها، آشـنايي با قوانين و مقررات داشـته و ترجيحاً از كادر رسـمي سـازمان 

باشند«. )الحاقی به مواد 4 و 5 اين آيين نامه مورخ 1378/5/2( 
پرونـده  پزشـكي  بيمه شـده  كـه  شـامل  كليـه  مـدارك  كلينيكـي  و پاراكلينيكي ، نظريه  پزشـك   ماده  6- 
معالـج  و همچنيـن  شـرح  و سـابقه  بيمـاري  با قيد تاريخ  شـروع  آن  و تشـخيص  فعلي  بيماري  
و خالصـة  درمان هـاي  انجام  شـده  بـا ذكر نتيجة  آن  در مـدت  درمان  و اظهارنظـر نهائي  دربارة  
بيمـاري  مي باشـد، بـا انعكاس  علت  ارجاع  پرونده  به  كميسـيون  بدوي  توسـط  دبير كميسـيون  

در دستور كار قرار مي گيرد.  
تاريخ  تشـكيل  كميسـيون هاي  پزشـكي  جهت  حضور بيمه شـده  به  وي  اعـالم  خواهد گرديد.  ماده  7- 
چنانچـه  در شهرسـتان  مربوطـه  امـكان  تشـكيل  كميسـيون هاي  پزشـكي  بـدوي  و تجديدنظر 
بـا توجـه  بـه  شـرايط  منـدرج  در ايـن  آيين نامه  فراهـم  نباشـد، در صـورت  اعزام  بيمه شـده  به  
شهرسـتان  ديگـر هزينة  سـفر و اقامـت  بيمار و همـراه  )در صورت  نياز به  داشـتن  همـراه ( در 
شهرسـتان  محل  تشـكيل  كميسـيون  با رعايت  مقـررات  عام  قانـون  تأمين اجتماعـی  و از محل  

سهم  درمان  موضوع  ماده  29 قانون  مزبور پرداخت  خواهد گرديد.  
ماده  8-  كميسـيون  پزشـكي  بـدوي  با توجه  به  مـدارك  موضوع  مـاده  6 و اقداماتي  كه  لزوماً براسـاس  

ضوابط  قانوني  به  عمل  مي آورد مبادرت  به  صدور رأي  مي نمايد.  
آراء كميسيون هاي  پزشكي  بدوي  كه  جهت  ادامة  درمان  صادر شده  باشد قابل  اعتراض  نخواهد بود. تبصره- 
رأي  كميسـيون هاي  پزشـكي  بدوي  توسـط  كميسـيون  مربوطه  به  بيمه  شـدة  حاضر در جلسـه   ماده  9- 
ابـالغ  خواهـد شـد و در صورتـي  كـه  بيمه شـده  بـه  رأي  صـادره  معتـرض  باشـد مي توانـد 
حداكثـر ظـرف  مدت  يك  مـاه  از تاريخ  ابالغ ، اعتـراض  كتبي  خود را به  شـعبة  تأمين اجتماعی  
مربوطـه  تسـليم  نمايـد و در صـورت  عـدم  حضـور بيمه شـده  در كميسـيون  پزشـكي  واحـد 

تأمين اجتماعی  مربوطه  موظف  است  مراتب  را رأساً به  بيمه شده  ابالغ  نمايد.  
اعتـراض  بيمه شـده  همـراه  بـا مـدارك  الزم  از طـرف  شـعبة  تأمين اجتماعـی  بـه  كميسـيون   تبصره	1- 
تجديدنظـر ارسـال  و كميسـيون  مزبـور با توجه  به  مفـاد ماده  8 ايـن  آيين نامه  اقـدام  به  صدور 

رأي  مي نمايـد. 
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در مـواردي  كه  سـازمان  نسـبت  به  آراء صادره  از طرف  كميسـيون  بـدوي  و تجديدنظر )اعم  از  تبصره	2- 
ايـن كـه به  اسـتناد آيين نامه  قبلـي  يا آيين نامه  فعلي  صورت  گرفته ( مشـكوك  يا معترض  باشـد 
مراتب  در كميسـيون  تجديدنظري  كه  زير نظر مدير عامل  سـازمان  در تهران  تشـكيل  مي گردد 

مطرح  و نظر اين  كميسيون  قطعي  و الزم االجرا خواهد بود. )الحاقي  مورخ  1367/7/6(  
)بـا	لحاظ	دادنامه	شـماره	85	هیـأت	عمومي	دیوان	عدالـت	اداري	مـورخ	1369/3/29	این	تبصره	در	

حال	حاضر	در	سازمان	تأمین	اجتماعی	اجرا	نمي	شود.	متن	رأی	مزبور	بدین	شرح	است؛	
»بـا	توجـه		به		ایـن		که		در	مـاده		91-	قانـون		تأمین	اجتماعي		براي		تعییـن		میزان		ازکارافتادگي		جسـمي		و	
روحـي		بیمه	شـدگان		و	افـراد	خانواده		آنها	کمیسـیون	هایي		تحت		عنوان		کمیسـیون		بـدوي		و	تجدیدنظر	
پیش	بینـي		گردیـده		کـه		علي	االصـول		و	همچنین		طبق		مـاده		9	آیین	نامه		اجرایـي		ماده		فوق	الذکـر،	آراي		
کمیسـیون	هاي		تجدیدنظـر	پزشـكي		قطعـي		و	الزم	االجرا	بـوده		لذا	تعیین		کمیسـیون		رسـیدگي		غیر	از	
مـوارد	مذکـور	در	قانـون		تحت	عنـوان		کمیسـیون		تجدیدنظر	ویژه		پزشـكي		و	رسـیدگي		به		تصمیمات		
اخـذ	شـده		از	ناحیه		کمیسـیون	هاي		بـدوي		و	تجدیدنظر	پزشـكي		از	موقعیـت		قانوني		برخـوردار	نبوده		
و	درنتیجـه		دادنامه	هـاي		شـماره		542-	1368/6/25	و	657-	1368/7/18	و	665-	1368/7/19	صادره		از	
شـعبه		چهـارم		دیوان		کـه		متضمن		این		معني		اسـت		مطابق		بـا	موازین		قانوني		تشـخیص	می	گـردد.	این		
رأي		وفـق		مـاده		20	قانـون		دیـوان		عدالـت		اداري		براي		شـعب		دیوان		و	سـایر	مراجع		مربـوط		در	موارد	

مشابه		الزم	االتباع		است«(.	
كميسـيون هاي پزشـكي بدوي و تجديدنظر با حضور كليه اعضاء تشـكيل خواهد شـد و آراء  ماده 10- 

كميسيون هاي بدوي و تجديدنظر به اتفاق آراء معتبر خواهد بود. 
آراء صـادره از طـرف كميسـيون هاي پزشـكي بـدوي در صورتي كه از طرف بيمه شـده ظرف  ماده 11- 
مـدت مقـرر در ايـن آيين نامـه مـورد اعتـراض قـرار نگيـرد و آراء كميسـيون هاي پزشـكي 

تجديدنظر قطعي و الزم االجراء است. 
آراء كميسـيون هاي پزشـكي مي بايسـت قابل انطباق بـا موازين قانوني صريـح و فاقد هرگونه  تبصره- 
ابهـام باشـد و بـه منظور جلوگيـري از سـرگرداني بيمه شـدگان حتي المقـدور از توصيه تغيير 

شغل در آراء صادره توسط كميسيون ها خودداري گردد. 
بـه  شـركت  كنندگان  در كميسـيون هاي  پزشـكي،  حـق  حضوري  برابر ضوابطـي  كه  به  تصويب   ماده  12- 

هيأت مديره  سـازمان  مي رسـد پرداخت  خواهد گرديـد. )اصالحي  مـورخ  1371/5/19(  
اعتبـار مـورد نيـاز جهـت  انجـام  هزينه هاي  فـوق  از محل  اعتبـارات  موضـوع  مـاده  29 قانون   تبصره- 

تأمين اجتماعی  تأمين  خواهد شد.  
ايـن  آيين نامـه  مشـتمل  بـر 12 مـاده  و 7 تبصـره در يكصد و هشـتاد و ششـمين  جلسـه  شـوراي  عالي  
تأمين  اجتماعـي  مـورخ  1366/3/6 تصويـب  و از تاريـخ  1366/3/6 الزم االجراسـت  و آيين  نامـه  قبلي  از 

اين  تاريخ  ملغي  تلقي  مي گردد. 
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آیين نامه اجرایي قانون اصالح بند )ب( و تبصره 3 ماده 4 قانون تأمين اجتماعي
)مصوب 1366/7/29( ]درخصوص چگونگي تعيين حق بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد

با توجه به قانون اصالح بند )ب( و تبصره 3 ماده 4 قانون تأمين اجتماعی[

صاحبـان حـرف و مشـاغل آزاد در ايـن آيين نامه به افرادي اطالق مي شـود كه بـراي انجام حرفه  ماده 1- 
و شـغل مـورد نظر با داشـتن كارگـر )كارفرما( يا خود بـه تنهايي )خويش فرما( به اسـتناد مجوز 
اشـتغال صادره از سـوي مراجع ذي صالح يا به تشـخيص هيأت مديره سـازمان تأمين اجتماعی 
)كـه مـن بعـد سـازمان تأمين اجتماعـی در اين آيين نامه سـازمان ناميده مي شـود( به كار اشـتغال 

داشته و مشمول مقررات حمايتي خاص )مشابه موارد موضوع اين آيين نامه( نباشد. 
مشمولين اين آيين نامه عبارتند از: ماده 2- 

افراد موضوع ماده يك اين آيين نامه. 	-1
اتبـاع ايرانـي اعم از شـاغل و يا غيرشـاغل در فعاليت هاي مختلف در خارج از كشـور كه  	-2
بيمـه آنـان بـا مقررات قانـون تأمين اجتماعـی و تغييرات بعدي آن مغايرت نداشـته باشـد.
آن دسـته از متقاضيان كه داراي سـابقه پرداخت حق بيمه به مأخذ كامل به مدت 360 روز يا بيشـتر  تبصره-	

مي باشـند بـا رعايـت تبصره مـاده 5 اين آيين نامه مشـمول مقـررات ايـن آيين نامه قـرار مي گيرند.
اجراي مقررات اين آيين نامه با رعايت مقررات ماده 7 قانون تأمين اجتماعي خواهد بود. ماده 3- 

مشـمولين ايـن آيين نامـه بـا پرداخـت حق بيمه مقـرر مي تواننـد به ترتيـب زيـر از حمايت هاي  ماده 4- 
مندرج در قانون تأمين اجتماعی مصوب تير ماه 54 و تغييرات بعدي آن برخوردار گردند. 

بيمه بازنشستگي با نرخ حق بيمه 12 درصد. الف( 
بيمه بازنشستگي و فوت با نرخ حق بيمه 14 درصد. ب( 

بيمه بازنشستگي و ازكارافتادگي و فوت با نرخ حق بيمه 18 درصد. ج( 
بيمه شـدگان موضـوع مـاده 2 ايـن آيين نامـه مي تواننـد عـالوه بـر  پرداخـت حق بيمـه بـا  تبصره	1- 
نرخ هـاي تعييـن شـده در فـوق، بـا پرداخـت حق بيمـه به ميزان مشـخص شـده در مـاده 29 
قانـون تأمين اجتماعـی و تغييـرات بعـدي آن از حمايت هـاي موضوع بندهاي )الـف( و )ب( 
مـاده 3 قانـون تأمين اجتماعـی اسـتفاده نماينـد. تأميـن اعتبار دفترچـه درمان بيمه شـدگان هر 

سه ماه يك بار و با ارائه رسيد پرداخت حق بيمه مقرره انجام خواهد گرفت. 
پرداخـت دو درصـد )2درصـد( حق بيمـه مربوط بـه حمايت هـاي موضوع بندهـاي )الف( و  تبصره	2- 
)ب( يـا )ج( و نيـز يـك درصـد )1درصـد( حق بيمـه موضوع تبصـره يك اين مـاده )جمعاً 3 

درصد( براساس ماده 28 قانون تأمين اجتماعی به عهده دولت خواهد بود. 
درخواسـت متقاضيـان حمايت هـاي بنـد )ج( اين مـاده در صورتي پذيرفته خواهد شـد كه از  تبصره	3- 

سوي مراكز درماني اعالم شده توسط اين سازمان ازكارفتاده كلي شناخته نشوند. 
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اتبـاع ايرانـي خارج از كشـور تا فراهـم نمودن امكانات الزم از سـوي سـازمان منحصراً مخير  تبصره	4- 
بـه اسـتفاده از مزايـاي منـدرج در بندهـاي )الـف( و )ب( و تبصـره يـك اين ماده در كشـور 

ايران خواهند بود. 
تشـخيص حـوادث ناشـي از كار منجر به فـوت يـا ازكارافتادكي كلي در مورد مشـمولين بند  تبصره	5- 
يـك مـاده 2 ايـن آيين نامه به عهده  كميسـيوني مركب از مسـئول واحـد كار و امور اجتماعي 
محـل، مسـئول و بـازرس واحـد تأمين اجتماعـی مربـوط خواهـد بـود همچنيـن در صورت 
فراهـم شـدن امكانـات مـورد نظر در تبصره 4 ايـن ماده، حوادث ناشـي از كار در مـورد اتباع 
ايرانـي خـارج از كشـور موضوعيـت نداشـته و كليه حـوادث غيرناشـي از كار تلقـي خواهد 

گرديد. )تعـاون، كار و رفـاه اجتماعی(
مأخـذ كسـر حق بيمه ماهانه مشـمولين اين آيين نامـه به اختيار متقاضي بيـن حداقل و حداكثر  ماده 5- 
دسـتمزد قانونـي خواهـد بود. بيمه شـده مي تواند هر بار با دارا بودن دو سـال سـابقه پرداخت 
حق بيمـه موضـوع ايـن آيين نامـه از تاريـخ ثبـت درخواسـت كتبـي 10 درصـد ميـزان آن را 
افزايـش دهـد. چنانچـه بيمه شـده مدتـي پـس از انقضاء موعـد مقرر )دو سـال( درخواسـت 
افزايـش مأخـذ حق بيمـه را بنمايـد در اين حالت نيز نسـبت افزايش همـان 10 درصد خواهد 
بـود و بـراي مـدت اضافي زائد بر دو سـال افزايشـي صـورت نخواهد گرفـت و افزايش هاي 
بعـدي نيـز موكـول به گذشـت دو سـال پرداخـت حق بيمه موضـوع ايـن آيين نامـه از تاريخ 

آخرين افزايش خواهد بود. 
مأخـذ كسـر حق بيمـه افـرادي كـه بـه نحـوي از انحـاء داراي سـابقه پرداخت حق بيمـه بوده  تبصره- 
و مشـمول ايـن آيين نامـه قـرار مي گيرند توسـط وي بـه اختيار انتخاب مي شـود مشـروط بر 
ايـن كـه مبلـغ انتخابي، افزايشـي بيـش از 10 درصد متوسـط مبناي ماهانه كسـر حق بيمه يك 

سال آخر نداشته باشد. 
بيمـه مشـمولين واجـد شـرايط از تاريـخ ثبـت تقاضـا در هـر يك از شـعب سـازمان شـروع  ماده 6- 
مي شـود. سـازمان مكلـف اسـت ظرف مـدت دو ماه اسـتحقاق متقاضي را احـراز و بالفاصله 
ضمـن تعييـن نـرخ و ميزان حق بيمـه ماهانه مراتب را بـه متقاضي اعالم نمايـد و متقاضي نيز 
ظـرف يـك مـاه فرصـت پرداخـت حق بيمه بـه واحد سـازمان را خواهـد داشـت در غير اين 

صورت موضوع درخواست مزبور منتفي اعالم مي گردد. 
چگونگـي بيمـه اتبـاع ايرانـي شـاغل يـا غيرشـاغل در كشـورهاي خارجـي بـه ترتيـب زير  ماده 7- 

خواهد بود: 
متقاضـي درخواسـت خـود را طبـق فرم مخصوصي كه توسـط سـازمان تهيـه مي گردد  	-1
بـه نمايندگي هـاي سياسـي جمهـوري اسـالمي ايـران تسـليم و نمايندگي هاي سياسـي 
موظفنـد ظـرف 15 روز از تاريـخ وصـول ايـن قبيل درخواسـت ها ضمـن تأييد تابعيت 
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ايرانـي متقاضيـان، درخواسـت آنهـا را به انضمام فتوكپـي مدارك شناسـايي متقاضيان و 
افراد خانواده موضوع ماده 58 قانون تأمين اجتماعی به سازمان ارسال دارند. 

سـازمان مكلف اسـت ظـرف مدت يك ماه اسـتحقاق متقاضي را احـراز و ضمن تعيين  	-2
نـرخ و ميـزان حق بيمـه ماهانـه از طريـق نمايندگي هاي سياسـي بالفاصله مراتـب را به 

متقاضي اعالم نمايد. 
متقاضيـان حق بيمـه مربـوط را بـه حسـاب بانكـي كـه بـه نـام سـازمان تأمين اجتماعی  	-3
توسـط نمايندگي  هـاي سياسـي افتتـاح خواهـد شـد پرداخـت و رسـيد پرداخـت را به 

نمايندگي هاي مزبور ارسال نمايند. 
نمايندگي هـاي سياسـي مكلفنـد همـه ماهـه موجـودي حسـاب مزبـور را بـه حسـابي  	-4
كـه بانـك مركـزي مشـخص مي نمايـد واريز و صـورت وضعيـت بانكي و رسـيدهاي 

پرداخت حق بيمه را به سازمان تأمين اجتماعي ارسال دارند. 
نحـوه بيمـه ايـن قبيل افراد در سـاير مـوارد تابع مواد ايـن آيين نامه مي باشـد و پرداخت  	-5
حق بيمـه مقـرره مشـمولين اين ماده بايسـتي بـه پولي صورت گيـرد كه در قـرارداد في 

مابين سازمان و متقاضي توافق گرديده است. 
نمايندگي هـاي سياسـي جمهـوري اسـالمي ايـران در كشـورهاي خارجـي موظـف به  	-6

ابالغ مفاد اين آيين نامه به نحو مقتضي به اتباع ايراني خواهند بود. 
در صورتـي كـه پرداخـت حق بيمـه از طـرف بيمه شـده متوقـف گـردد و بيـن تاريـخ قطـع  ماده 8- 
پرداخـت حق بيمـه و پرداخـت مجـدد بيـش از 3 مـاه فاصلـه ايجـاد نشـده باشـد، بيمه شـده 
مي توانـد حق بيمـه معوقـه را بـه سـازمان پرداخت نمايد در غيـر اين صورت ارتباط بيمه شـده 
بـا سـازمان قطـع و ادامـه بيمـه وي موكـول به تسـليم درخواسـت مجـدد و موافقت سـازمان 
خواهـد بـود كـه در اين صورت مبناي كسـر حق بيمـه اين قبيـل متقاضيان همـان مبناي قبلي 

خواهد بود. 
شـرايط برقـراري و ميـزان مسـتمري هاي بازنشسـتگي و بازمانـدگان و ازكارافتادگـي كلـي  ماده 9- 
و همچنيـن اسـتفاده از خدمـات درمانـي و بهداشـتي عينـاً بـه ترتيـب تعييـن شـده در قانون 

تأمين اجتماعی و تغييرات بعدي آن خواهد بود.  
در صورتـي كـه مشـمولين ايـن آيين نامـه پـس از شـروع بيمه بـه نحـوي از انحاء از شـمول  ماده 10- 
مقـررات ايـن آيين نامـه خـارج و يـا طبـق قانـون تأمين اجتماعـی يـا سـاير قوانيـن مربوطـه 
مي بايسـت حق بيمـه را خـود براسـاس مقررات ديگـري پرداخـت نمايند، موظفنـد مراتب را 
كتبـاً بـه آگاهي سـازمان برسـانند تا نسـبت به قطـع بيمه آنـان اقدام گـردد. در صـورت عدم 
اقـدام بيمه شـده در ايـن زمينـه و ادامـه پرداخت حق بيمـه، حق بيمه هاي دريافتي پس از كسـر 

هزينه هاي انجام شده مسترد خواهد شد. 
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آیين نامه اجرایي  قانون  نحوه  تعدیل  نيروي  انساني  دستگاه هاي  دولتي
)مصوب 1367/4/19 و اصالحي مورخ 1377/8/3(

هيأت  وزيران  در جلسـه  مورخ  1367/4/19 و براسـاس صورتجلسه سـازمان های  امور اداري  و استخدامي 
 كشـور، برنامـه و بودجـه و تأمين اجتماعی منضم به نامه شـماره 7100/7973 مورخ 1378/5/26 سـازمان 
تأمين اجتماعـی و موافقـت مـورخ 1377/5/25 معـاون رئيس جمهـور و دبيـركل سـازمان امـور اداری و 
اسـتخدامی و بـه  اسـتناد مـاده  10 قانـون  نحـوه  تعديـل  نيـروي  انسـاني  دسـتگاه هاي  دولتـي  مصـوب 
 1366/10/27 مجلـس  شـوراي  اسـالمي ، آيين نامه  اجرايي  قانـون  مزبور را كه  در ايـن  آيين نامه  به  اختصار 

»قانون « ناميده  مي شود به  شرح  زير تصويب  نمودند: 
در اجـراي مـاده 1 قانـون يـاد شـده، درصـدي كـه به عنوان كسـور بازنشسـتگي يـا حق بيمه  ماده 1- 
طبـق مقـررات بازنشسـتگي و وظيفه مربـوط از حقوق و مزاياي مسـتخدم برداشـت و منتقل 
شـده اسـت از حق بيمه آخرين حقوق و مزاياي مبناي برداشـت كسـور مسـتخدم در صندوق 
قبلـي يـا حداقـل دسـتمزد كارگر عـادي در زمـان پرداخت مابه التفاوت هركدام بيشـتر باشـد 
شـامل سـهم كارفرمـا و كارگـر به مأخذ پانـزده درصد )15درصـد( به ازاي هر ماه محاسـبه و 

كسر مي گردد. 
مشـمولين ايـن قانـون حداكثـر ظـرف يك سـال از تاريـخ بازخريد مهلـت دارند تـا تقاضاي 
كتبـي خـود را به سـازمان تأمين اجتماعـی ارايه نمايند. بـه تقاضاهاي خـارج از مهلت مذكور 

ترتيـب اثـر داده نخواهد شـد. )اصالحي	مـورخ	1377/8/3(
آن عـده از مسـتخدمين دسـتگاه هاي مشـمول قانون تأمين اجتماعـی كه در اجـراي قانون مذكور  تبصره	1-	
بازخريـد مي شـوند از پرداخـت مابه التفـاوت موضـوع ايـن ماده معـاف خواهند بـود. )اصالحي	

)1377/8/3 مورخ	
مسـتخدميني كـه قبـاًل بازخريـد شـده اند و تـا تاريـخ تصويـب ايـن آيين نامـه  مابه التفـاوت 

مذكور را نپرداخت هاند نيز مشمول اين تبصره خواهند بود.  
كسـور بازنشسـتگی  سـوابق  خدمـت  دولتـی  مسـتخدمينی  كـه  در اجـرای  قانـون  ياد شـده  به   تبصره	2-	
سـازمان  تأمين اجتماعی  منتقل  شـده  يا می شـوند برای  متقاضيان  بازنشسـتگی  تنها در محاسـبه  
ميـزان  مسـتمری  بازنشسـتگی  كـه  به  جمع  سـنوات  پرداخت  حق بيمـه  آنان  اضافـه  می گردد و 

در سنوات  پرداخت  حق بيمه  برای  احراز شرايط  بازنشستگی  منظور نخواهد شد. 
سـوابق  مسـتخدمينی  كـه  بيمـه  آنان  نـزد سـازمان  تأمين اجتماعـی  ادامـه  دارد و از كارافتـاده  كلی  
يـا فـوت  می شـوند در احـراز شـرايط  برقـراری  مسـتمری  از كارافتادگـی  كلـی  و فـوت  و ميزان  
مسـتمری  آنـان  مـالك  محاسـبه  خواهـد بـود. )تبصـره	2	این	مـاده	به	موجـب	مصوبـه	1379/2/28	

هیـأت	وزیران	حذف	شـده	اسـت.(
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اجـراي  مفـاد مـاده  چهـار قانـون  در كليـه  وزارتخانه هـا، مؤسسـات  و شـركت هاي  دولتـي  و  ماده 2- 
مؤسسـاتي  كـه  شـمول  قانـون  بـر آنها مسـتلزم  ذكر نام  اسـت  توسـط  كميته هايي  كـه  به  همين  
منظـور تحـت  نظـر وزير يـا باالترين  مقام  دسـتگاه  اجرايـي  ذي ربط  مركب  از سـه  نفر ترجيحًا 
)معـاون  اداري  و مالي ، باالترين  مسـئول  واحد تشـكيالتي  و يك  نفر به  انتخـاب  وزير يا رئيس 
 دسـتگاه  اجرايي ( تشـكيل  مي شـود انجام  خواهد شد. نماينده  سـازمان  امور اداري  و استخدامي  

كشور نيز حسب  دعوت  هر دستگاه  در جلسه  مربوطه  شركت  خواهد نمود. 
كميته  متشـكله  در وزارتخانه  و دسـتگاه هاي  مسـتقل  عالوه  بر انجام  وظايف  مربوط  مسـئوليت  تبصره- 
 هماهنگـي  كميتـه  دسـتگاه هاي  تابعـه  را نيـز بـه  عهـده  خواهنـد داشـت . همچنيـن  در جهت  
حفـظ  هماهنگـي  الزم  بين  كميته هاي  كليه  دسـتگاه هاي  مشـمول  قانون  كميتـه  مركزي  اصالح  

تشـكيالت  تفصيلي  در سـازمان  امور اداري  و اسـتخدامي  كشـور تشـكيل  مي گردد.
دسـتگاه هاي  دولتـي  مكلفنـد در اجراي  مفاد ماده  4 قانـون ، با اعمال  سياسـت  ادغام  واحدهاي  ماده 3- 
 تابعـه  و مشـابه  و تقليـل  سـطوح  سـازماني ، تشـكيالت  جديـد خـود را كه  حاوي  پسـت ها يا 
مشـاغل  ثابـت  و موقـت  باشـد ظرف  مـدت  حداكثـر 9 مـاه  از تاريـخ  تصويب  ايـن  آيين نامه 

 تهيه  و جهت  تأييد به  سازمان  امور اداري  و استخدامي كشور ارسال  نمايند. 
آن  تعداد از مستخدمين  غيررسمي  كه  مورد نياز دستگاه ها باشند به  پست ها يا مشاغل  موقت   تبصره-	

سازماني  كه  از تبديل  پست ها يا مشاغل  بالتصدي  ايجاد خواهد شد منصوب  مي شوند.
در مورد حذف  پسـت ها يا مشـاغل  سـازماني  بالمتصدي  اولويت  با مشـاغل  پشـتيباني  مي باشـد و  ماده 4- 
حتي  االمكان  بايسـتي  از حذف  پسـت هاي  اصلي  و تخصصي  و نيز پسـت هاي  سـازماني  واحدهاي 

 مسـتقر در مناطق  محروم  و پسـت هاي  حسـاس  و واحدهاي  جديدالتأسـيس  خودداري  شـود.
وزارتخانه هـاي  مذكـور در مـاده  6 قانـون  كـه  براسـاس  مـاده  مزبـور مجـوز اسـتخدام  اخـذ  ماده 5- 
مي نماينـد مكلفنـد ده  درصـد از نيروي  مـورد نياز خـود را از بين  جانبازان  انقالب  اسـالمي  و 
فرزنـدان ، پـدران  و بـرادران  شـهدا، اسـرا و مفقوديـن  و جانبازاني  كه  قادر به  كار نمي باشـند و 
نيـز رزمنـدگان  داوطلبـي  كـه  نه  مـاه  متوالي  يا يك سـال  متناوب  در جبهه هـاي  جنگ  تحميلي  
خدمـت  نموده انـد در رشـته هاي  شـغلي  كـه  واجد شـرايط  آن  باشـند و در مـورد خواهران  و 

همسران  آنان  در مشاغل  آموزشي  و بهداشتي  و درماني  تأمين  نمايند. 
در صورتـي  كـه  پـس  از انتشـار آگهي  و تأييد بنياد شـهيد انقالب  اسـالمي  و سـپاه  پاسـداران   تبصره- 
انقالب  اسـالمي  )حسـب مورد(، امكان  تأمين  نيروي  انسـاني  براسـاس  نسـبت  تعيين  شـده  از 
بيـن  افـراد منـدرج  در ايـن  ماده  وجود نداشـته  باشـد وزارتخانه هـاي  مورد نظـر مي توانند نياز 
اسـتخدامي  خـود را براسـاس  مقررات  مـورد عمل ، تأميـن  نمايند. )بنياد شـهيد و امـور ايثارگران(
مسـتخدمين  پيمانـي  دسـتگاه هاي  دولتـي  در صورتـي  كـه  حداقـل  8 سـال  سـابقه  خدمت  در  ماده 6- 
همـان  دسـتگاه  و يـا يـك سـال  خدمت  متوالـي  يـا غيرمتوالـي  داوطلبانـه  در جبهه  بـه  عالوه 
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 2 سـال  سـابقه  خدمت  در همان  دسـتگاه  داشته  باشـند به  شرط  وجود پسـت  يا شغل  سازماني 
 بالمتصـدي  بـا درخواسـت  كتبـي  آنان  و پـس  از طي  مراحـل  گزينش  و رعايت  كليـه  مقررات  

مربوط  به  مستخدم  رسمي  تبديل  وضع  خواهند يافت. 
مسـتخدمين  مشـمول  اين  ماده  از شـرط  حداكثر سـن  مقرر در بند »الف « ماده 14  قانون  استخدام   تبصره-	
كشـوري  و انجام  امتحان  و مسـابقه  ورود به  خدمت  رسـمي  معاف  مي باشـند )مشـروط  بر اين كه 

 مستخدمين  مزبور، قبل  از شروع  خدمت  پيماني  به  سقف  سن  مقرر در بند مذكور نرسيده  باشند(. 
بازنشسـتگي  و بازخريـد مسـتخدمين  تابـع  قانـون  تأمين اجتماعی  كه  براسـاس  قانـون  اصالح   ماده 7- 
تبصـره  يـك  مـاده  74 قانـون  اسـتخدام  كشـوري  و الحـاق  سـه  تبصره  بـه آن  تا تاريـخ  اجراي 
 قانـون  نحوه  تعديل  نيروي  انسـاني  توسـط  دسـتگاه هاي  دولتي  مربوط  بازنشسـته  يـا بازخريد 

شده اند از تاريخ هاي  تعيين  شده  در ابالغ  يا حكم  مربوط  معتبر و مجري  مي باشد. 
اسـتفاده  از خدمـات  بازنشسـتگان  و افـراد بازخريـد شـده  بنـا بـه  پيشـنهاد وزيـر ذي ربـط  به  ماده 8- 

 تصويب  هيأت  وزيران  خواهد رسيد. 
مهلت  ادامه  اشـتغال  به  كار غير رسـمي  بازنشسـتگان  و افراد بازخريد شـده كه  در چهارچوب  تبصره- 
 اختيـارات  قانونـي  دسـتگاه هاي  مربوط  قباًل به  خدمت  دعوت  شـده اند )موضـوع  مصوبه  11344/

ت 26 مورخ  1367/2/3( از 1367/4/15 تا زمان  صدور اين  مصوبه  تمديد مي گردد. 
سـازمان  امـور اداري  و اسـتخدامي كشـور موظـف  اسـت  بـر اجـراي  قانـون  نحـوه  تعديـل   ماده 9- 
نيـروي  انسـاني  و ايـن  آيين نامه  در دسـتگاه هاي  دولتي  نظـارت  الزم  اعمـال  و در صورت  نياز 

دستورالعمل هاي  اجرايي  و بخشنامه هاي  الزم  را تهيه  و ابالغ  نمايد. 

آیين نامه  اجرایي  قانون  حفاظت  در برابر اشعه 
)مصوب 1369/2/2 و اصالحيه مورخ 1386/7/15(

هدف : ماده 1- 
ايـن  آيين نامـه  بـه  منظـور حسـن  اجـراي  قانـون  در برابر اشـعه  مصـوب  1368 تنظيم  و  	-

تدويـن  گرديـده  اسـت .
تعاريف : ماده 2- 

قانون  در اين  آيين  نامه  به  قانون  حفاظت  در برابر اشعه  اطالق مي گردد. 	-1
»پرتوهاي  يونساز« از نظر حفاظت  در برابر اشعه  به  پرتوهائي  مثل ايكس ، گاما، بتا، نوترون ،  	-2

آلفا و ذرات  اتمي  ديگر اطالق مي گردد كه  قادر به  يونسازي  در ماده  مي باشند.
»پرتوهـاي  غير يونسـاز« از نظـر حفاظت  در برابر اشـعه  به  پرتوهائي  مثل  مـاوراء بنفش ،  	-3
مـادون  قرمـز، ميكروويـو، ليـزر، امواج  راديوئـي  و نظايـر آن  اطالق مي گردد كـه  قادر به  
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يونسازي  در ماده  نمي باشند. 
»پروانه  اشـتغال « يك  سـند رسـمي  است  كه  توسـط  »واحد قانوني « براسـاس  مندرجات   	-4
فصـل  دوم  قانـون ، در رابطـه  بـا مفـاد مـاده  )3( آن  و در صـورت  رعايـت  كليـه  مقررات  
قانـون  و ايـن  آيين نامـه  و اسـتانداردها، ضوابـط  و دسـتورالعمل های  حفاظـت  در برابـر 
اشـعه  غير از مواردي  كه  به  موجب  اسـتانداردهاي پايه مسـتثني  شـده  اسـت ، براي مدت 
مشـخص براسـاس ضوابـط واحـد قانونـي صـادر مي گردد. )بـه	موجب	اصالحیـه	مورخ	
1386/7/15	عبـارات	»اسـتانداردهاي	واحـد	قانوني	به	اسـتانداردهاي	پایه	و	مدت	سـه	سـال	به	

مدت	مشخص	براساس	ضوابط	واحد	قانوني«	اصالح	گردیده	است.( 
»دارنده  پروانه  اشـتغال « يك  شـخص  اسـت  كه  پروانه  را از »واحد قانوني « براسـاس  مفاد  	-5

فصل  دوم  قانون  جهت  اقدامات  الزم  مندرج  در آن  دريافت  مي كند. 
»شـخص « بـه  هر شـخص  اعم  از حقيقـي  يا حقوقي  و يا نماينده  رسـمي  و يـا قائم  مقام  	-6

 هر يك  از آنها اطالق مي گردد. 
»پرتـوكار« بـه  شـخص  حقيقـي  اطـالق مي گردد كه حسـب وظيفه  بـا منابع  مولد اشـعه  	-7
 بـه  طـور مسـتمر و فيزيكـي  در ارتباط  باشـد كه  شـامل  پرتـوكاران  گروه  )الـف(  و گروه  
)ب( مي گـردد. )بـه	موجـب	اصالحي	مورخ	86/7/15	عبارات	»حسـب	وظیفه«	و	»مسـتمر	و«	

به	بند	مذکور	اضافه	شده	است.( 
پرتو كار گروه )الف( به  شـخص  حقيقي  اطالق مي گردد كه  در شـرايطي  كار مي كند  الف( 

كه  دز ساليانه  آن  مي تواند از 3درصد حد دز معادل  ساالنه  تجاوز نمايد. 
پرتـو كار گـروه )ب( به  شـخص  حقيقـي  اطالق مي گردد كه  در شـرايطي  كار مي كند  ب( 
كـه  معمـوالً دز دريافتـي  سـاالنه  وي  از 3درصد حد دز معادل  سـاالنه  تجـاوز نمي نمايد.
اسـتانداردهاي پايـه: منظـور حفاظـت در برابـر پرتوهـاي يونسـاز و ايمنـي منابـع پرتو  	-8
ـ اسـتانداردهاي پايـه )داراي شـماره ثبـت 7751- سـال 1384 از موسسـه اسـتاندارد 
و تحقيقـات صنعتـي ايـران( بـراي پرتوهـاي يونسـاز و پرتوهـاي غيريونسـازـ  حـدود 
پرتوگيـري )داراي شـماره ثبـت 8567 سـال 1385 از مؤسسـه اسـتاندارد و تحقيقـات 
صنفـي ايـران( بـراي پرتوهاي غيريونسـاز در صورت اصالح آخرين نسـخه اصالح آنها 

قابل استناد است. )الحاقی	به	موجب	مصوبه	مورخ	1386/7/15	هیأت	وزیران( 
انجـام  هرگونـه  فعاليـت  در ارتبـاط  با مـوارد منـدرج  در بندهـاي  1، 2، 3 و 4 مـاده  )3( قانون  ماده 3- 
 كـه در اسـتانداردهاي پايـه بـه عنـوان مـوارد مسـتثني شـده تعيين شـده نيـاز به  اخـذ پروانه 
 اشـتغال  نـدارد. )بـه	موجب	اصالحیه	مـورخ	1386/7/15	عبـارت	»	قدرت		منابع	اشـعه		آن		پایین	تر	از	
اسـتاندارد	تعیین		شـده		توسـط		واحد	قانوني		باشـد«	حذف	و	عبارت	»در	اسـتانداردهاي	پایه	به	عنوان	

موارد	مستثني	شده	تعیین	شده«	جایگزین	آن	شده	است.( 
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واحـد قانونـي مي توانـد عـدم الزام به اخذ پروانه را مشـروط بـه رعايت مـواردي نمايد كه در  تبصره- 
دسـتورالعمل ها مشـخص مي شـوند. )الحاقی به موجـب مصوبه مـورخ 1386/7/15 هيـأت وزيران(

مسـئول  فيزيك  بهداشـت  بايـد داراي  حداقل  درجـه  ديپلم  در يكي  از رشـته هاي  علمي  و فني  ماده 4- 
 با سـابقه  كار مؤثر در رشـته  حفاظت  در برابر اشـعه  و گذراندن  دوره هاي  آموزشـي  تخصصي 

 با تشخيص  واحد قانوني  بوده  و از سالمت  جسمي  و روحي  كامل  برخوردار باشد. 
در امـور ويـژه  كار بـا اشـعه  مثـل  پرتو درماني ، پزشـكي  هسـته اي ، مراكـز بـزرگ  راديولوژي ،  تبصره-	
مراكز هسـته اي  و دانشـگاه ها، حداقل  تحصيالت  مسـئول  فيزيك  بهداشـت  درجه  كارشناسـي 

 در رشته هاي  علمي  و فني  در رابطه  به پرتوها خواهد بود.  
شـخص  مسـئول  الزم  اسـت  در رشـته  مربوط  به  حوزه  پروانه  مورد درخواسـت  داراي  حداقل   ماده 5- 
تحصيـالت  كارشناسـي  در يكـي  از رشـته هاي  علمـي  و فنـي  در رابطـه  بـا پرتوها بـوده  و از 

سالمت  جسمي  و روحي  كامل  برخوردار باشد.  
در شـرايط  ويژه  و در امور غير پزشـكي  و كمبود متخصص  در رشـته  مربوطه ، دارندگان  مدرك   تبصره	1- 
تحصيلـي  كارشناسـي در يكـي از رشـته هاي علمي و فنـي و موفقيت  در آزمون هـاي  مربوطه  با 
تشـخيص  واحـد قانونـي  مي توانند به  عنوان  شـخص  مسـئول  انجـام  وظيفه  نماينـد. )به	موجب	
اصالحـي	مـوخ	1386/7/15	عبـارت	»حداقل		دیپلم		با	حداقل		)6(	سـال		سـابقه		کار	مؤثر	کار	با	اشـعه«	

حذف	و	عبارت	»کارشناسي	در	یكي	از	رشته	هاي	علمي	و	فني«	جایگزین	آن	شده	است.(  
در امور تشـخيص  و درمان  پزشـكي  شـخص  مسـئول  الزم  اسـت  داراي  تحصيالت و شرايط  تبصره	2- 
مشـخص شـده در ضوابط و دسـتورالعمل هاي وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشـكي 
باشـد. )بـه	موجـب	اصالحـي	مـوخ	1386/7/15	عبـارت	»درجـه		دکتـري		و	تخصـص		در	رابطه		با	
پرتوهـا«	حـذف	و	عبـارت	»تحصیـالت	و	شـرایط	مشـخص	شـده	در	ضوابـط	و	دسـتورالعمل	هاي	

وزارت	بهداشت،	درمان	و	آموزش	پزشكي«	جایگزین	آن	شده	است.(	
جهـت  صـدور پروانه  اشـتغال  بايـد اقدامات  زير بر حسـب  مورد براسـاس ضوابـط واحد قانوني  ماده 6- 
توسـط  متقاضي  داراي  پروانه  كسـب  انجام  شـده  و مدرك  الزم  حداقل  دو ماه  قبل  از اقدام  نسـبت  
بـه  مفـاد مـاده  )3( قانون  به  واحد قانونـي  ارائه  گردد. )به	موجب	اصالحیه	مـورخ	1386/7/15	عبارت	

»حسب	مورد«	حذف	و	عبارت	»براساس	ضوابط	واحد	قانونی«	جایگزین	آن	شده	است.(	
طبـق  مـاده  5 فصـل  دوم  قانـون ، معرفـي  يك  نفر به  عنوان  شـخص  مسـئول  و يك  نفر به  الف( 
 عنـوان  مسـئول  فيزيك  بهداشـت  با سـطح  تحصيلي  و تخصصـي  مذكور در مـواد 4 و 5 

اين  آيين نامه  با ارائه  مدارك  تحصيلي  و تخصصي  و سوابق  كار با اشعه . 
ارائـه  اطالعـات  جامـع  طـرح  در رابطـه  بـا كار با اشـعه  كه  پروانـه  جهت  آن  درخواسـت  ب( 
 شـده  اسـت  بـا توصيـف  و توجيه  ضـرورت  انجـام  طـرح  و مزايـاي  آن  بـراي  جامعه  در 
مقايسـه  با سـاير روش هـاي  موجود به  طـوري  كه  پرتوگيـري  كاركنان  و مـردم  جامعه  به 
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»هرچه  كمتر مواجه  شدن « كاهش  يابد.  
ارائـه  گزارش هـاي  علمي و فني  شـامل  نقشـه هاي  سـاختماني ، تأسيسـات ، سيسـتم دفع  ج( 

 فاضالب  و پسماند  و غيره  بر حسب  لزوم . 
ارائه  مشـخصات  فني  كامل  وسـايل ، دسـتگاه ها و تأسيسـاتي  كه  جهت  كار با اشـعه  مورد  د( 

استفاده  قرار مي گيرد. )با الصاق نقشه ها، كاتالوگ ، محاسبات  و غيره ( 
ارائه  فهرست  كاملي  از وسايل  و تجهيزات  ايمني حفاظتي  مورد استفاده  در طرح . ه ( 

در صورتي  كه  طرح  مورد نظر امكان  پرتوزائي  محيط  را دارد ارائه  گزارش  محيطي  و طرح  جامع   و( 
تجهيزات  مورد نياز جهت  جلوگيري  از آلودگي  محيط  و سيستم هاي  اندازه گيري  مربوط . 

ارائه  دستورالعمل  اورژانس  به  منظور مقابله  با سوانح  در شرايط  اضطراري . ز( 
ارائه  مدرك  تحصيلي  و تجربي  و باز آموزي  و آموزش  پرتوكاران  و كاركنان  مربوطه . ح( 

ارائه  موافقت  اصولي  وزارتخانه ، سازمان  و يا هر ارگان  ذي ربط .  ط( 
درخواسـت  صـدور پروانـه  هيچ گونـه  تعهـدي  بـراي  واحـد قانوني  جهـت  صـدور پروانه  در  تبصره- 

صورتي  كه  درخواست  كننده  داراي  شرايط  كافي و الزم  نباشد ايجاد نمي نمايد. 
دارنده  پروانه  اشـتغال  مكلف  اسـت  دو ماه  قبل  از انقضاء مدت  اعتبار پروانه  خود درخواسـت   ماده 7- 

تمديد نمايد. 
وقتـي  مطابـق  مقـررات  ايـن  آيين نامـه  درخواسـت  تمديد پروانـه  مي گـردد پروانه  فعلـي ، در  ماده 8- 
صورتـي  كـه  قبـاًل طبق  مفاد مـاده  )17( قانون  به  حالت  تعليق  در نيامده  و يا لغو نشـده  باشـد، 

تا زمان  تمديد و يا صدور پروانه  جديد و يا لغو آن  اعتبار خواهد داشت . 
در مـوارد خـاص  كار بـا اشـعه  بـا فعاليـت  محـدود )از نظر تعـداد منابـع ، انـرژي ، پرتو دهي  ماده 9- 
 و كاربـرد( براسـاس اسـتانداردهاي  واحـد قانونـي  و در صورتـي كه  واحد قانوني  تشـخيص 
 دهـد كـه  قوانيـن ، مقـررات ، اسـتانداردها و ضوابـط  و دسـتورالعمل های  حفاظـت  در برابـر 
اشـعه  مي توانـد بـه  خوبـي  توسـط  يـك  يا دو شـخص  انجـام  پذيرد، يـك  يا دو نفر شـخص  
حقيقي  واجد شـرايط  مي توانند مسـئوليت  شـخص  حقيقي  دارنده  پروانه ، شـخص  مسـئول  و 

مسئوليت  فيزيك  بهداشت  را بر عهده  بگيرند. 
بـه  طـور كلـي  اخـذ پروانـه  شـامل  ارسـال  درخواسـت  كتبـي  بـا مـدارك  مـورد نيـاز، ثبـت   ماده10- 
درخواسـت ، بررسـي  درخواسـت ، بازرسـي ، مجوز اوليه  و مجوز بهره برداري  اسـت . گذراندن 

 اين  مراحل  با عنايت  به  پيچيدگي  كار با اشعه  از ضروريات  علمي  و فني  است . 
در مـورد كار بـا اشـعه  بـه  طـور محدود و يـا براي  مدتي  كه  از يك  سـال  تجاوز نكنـد و يا در  ماده 11- 
مـوارد خـاص  و بـر حسـب  ضـرورت  يا تشـخيص  واحد قانونـي ، به  جـاي  پروانـه  مي تواند 

مجوز مدت دار با شرايط  مندرج  در آن  صادر گردد. 
شـخص  مسـئول  مكلف  اسـت  به  پيامدهاي  ناشـي  از عدم  رعايت  مفاد قانون  و اين  آيين نامه  ماده  12- 
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 آگاه  بوده  و مسئوليت های  ممكن  را بپذيرد. 
مسـئول  فيزيـك  بهداشـت  مكلـف  اسـت  وظايـف  حفاظـت  در برابر اشـعه  فعاليـت  محدود  ماده 13- 

پروانه  را به  عهده  داشته و مسئوليت های  مربوطه  را آگاهانه  بپذيرد. 
دارنـده  پروانه  اشـتغال ، شـخص  مسـئول  و پرتـوكاران  مكلفنـد دسـتورالعمل ها و توصيه هاي   ماده 14- 
مسـئول  فيزيك  بهداشـت  را براسـاس  قوانين ، مقررات ، آيين نامه ها، اسـتانداردها و توصيه هاي  
واحـد قانونـي  پذيرفتـه  و به  اجـراء در آورنـد و نيازهاي  مربـوط  به  حفاظت  اشـخاص  حوزه 

 پروانه  را در اختيار وي  قرار دهند. 
طبـق  مـاده  )9( قانـون  دارنـده  پروانه  اشـتغال  مكلف  اسـت  كليه  افـرادي  را كه  به  كار با اشـعه   ماده 15- 
گمـارده  مي شـوند، قبـل  و بعـد از اسـتخدام  و بـه  صـورت  دوره اي  در طول  اسـتخدام  و يا در 
شـرايط  اضطـراري ، تحـت  معاينه هـا و آزمايش هـای پزشـكي  الزم  و آزمايش هـاي  تخصصي  

قرار داده  و مدارك  مربوطه  را در اختيار واحد قانوني  قرار دهند. 
آزمايش هـا و معاينه هـاي  پزشـكي  اوليـه  نبايـد زودتـر از يـك  ماه  قبل  از شـروع  كار با اشـعه  تبصره	1- 

 انجام  شده  باشد. 
جهت  هر شخص  پرتوكار تحت  پوشش  پروانه  الزم  است  يك  پرونده  شخصي  كه  حاوي  كليه  تبصره	2- 
 اطالعات  فردي  از جمله  سوابق  پرتوگيري  و نتايج  آزمايش ها و معاينه هاي  پزشكي  باشد تشكيل  گردد.
در صورتـي  كـه  در هر مرحله  براسـاس  آزمايش ها و معاينه هاي  پزشـكي  تشـخيص  داده  شـد  تبصره	3-	
كـه  ادامـه  كار بـا اشـعه  براي  شـخص  زيان آور اسـت  الزم  اسـت  توسـط  شـخص  مسـئول  و 

مسئوليت  فيزيك  بهداشت  از ادامه  كار وي  با اشعه  جلوگيري  گردد. 
از پرتوكاران  گروه )الف( الزم  اسـت  حداكثر هر شـش  ماه  يك بار و از پرتوكاران  گروه )ب(  تبصره	4-	
حداكثـر هر يك سـال  يكبار و از هر دو گروه  در شـرايط  اضطـراري  آزمايش  و معاينه هاي  كل  

پزشكي  بر حسب  تشخيص  و توصيه  »واحدهاي  قانوني « به  عمل  آيد. 
تبصره	5-	 آزمايش ها و معاينه هاي  پزشكي  الزم  است  براساس  دستورالعمل  واحد قانوني  به  عمل  آيد.

در صورتـي  كـه  يـك  پرتـوكار محـل  كار خـود را تغيير دهد الزم  اسـت  سـوابق  كار با اشـعه ،  تبصره		6-	
پزشكي  و پرتوگيري  وي  عيناً به  محل  كار جديد منتقل  شود. 

دارنـده  پروانـه  اشـتغال  مكلـف  اسـت  در صورت  بروز سـانحه  و يـا پرتوگيري  مشـكوك  هر  ماده 16- 
شـخص  حقيقي  ناشـي  از كار با اشـعه  حـوزه  پروانه  خـود را مورد آزمايش هـاي  و معاينه هاي 
 پزشـكي  قـرار داده  و مراقبت هـاي  پزشـكي  الزم  را تا حصـول  اطمينان  از سـالمت  وي  ادامه  دهد.

كليـه  هزينـه  آزمايش ها و معاينه هاي  پزشـكي  قبل  از اسـتخدام  و دوره اي  و شـرايط  اضطراري  تبصره-	
 به  عهده  دارنده  پروانه  اشتغال  است . 

اشـخاص  بين  16 تا 18 سـال  سـن  مشـغول  در دوره هاي  آموزشـي  و پژوهشـي  مي توانند فقط   ماده 17- 
در گـروه  كاري  )ب( مشـروط  بـر ايـن كه قوانين  و مقـررات  و اسـتاندارهاي  حفاظت  در برابر 
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اشـعه  را رعايـت  نماينـد بـا كسـب  مجـوز از واحد قانونـي  از مفاد بنـد يك  مـاده  )10( فصل  
دوم  قانون  مستثني  گردند. 

بهـاي  خدمـات  ارائـه  شـده  از طـرف  واحدهـاي  قانونـي  تا ارسـال  تعرفـه  جديد طبـق  تعرفه  ماده 18- 
 مصوب  1367/3/18 هيأت  وزيران  دريافت  مي گردد. 

به  منظور اجراي  بند )3( ماده  )20( مقررات  ويژه  قانون ، موارد زير الزم االجراء است . ماده 19- 
خدمت  و افزايش  قيمت  قابل  احتساب  در بند )3( ماده ) 20( قانون  حداكثر 30 سال  خواهد بود. 	-1
تشخيص  نهايي  سوابق  كار با اشعه  و احتساب  افزايش  خدمت  به  تأييد واحد قانوني  مي باشد. 	-2
هـرگاه  شـخصي  بـر طبـق  مقـررات  ايـن  آيين نامـه  بازنشسـته  و بعـد معلـوم  شـود كـه   	-3
براسـاس  تقلـب  و مدرك سـازي  بـه  اين  اسـتحقاق رسـيده  اسـت  از امتياز بنـد )3( ماده  
)20( كاًل محـروم  و مكلـف  بـه  پرداخـت  كليه  وجوهي  اسـت  كه  به  وي  پرداخت  شـده  

و خسارت  ناشي  از آن  از وي  اخذ خواهد شد. 
احتسـاب  سـوابق  كار با اشـعه  جهـت  بازخريـد، بازنشسـتگي ، ازكارافتادگـي  و تعيين  حقوق  ماده 20- 

وظيفه  به  شرح  زير مي باشد: 
كاركنـان  بـا پرتـو گـروه )الـف( بـه  ازاء هـر سـال  خدمـت  يك  سـال  افزايـش  خدمت  الف( 

 مورد قبول  تا حداكثر ده  سال . 
كاركنـان  بـا پرتـو گـروه  )ب( به  ازاء هر سـال  خدمـت  6 ماه  افزايش خدمـت  مورد قبول  ب( 

 تا حداكثر پنج  سال . 
در مـورد افـرادي  كـه  قبل  از تصويـب  قانون  با تشـخيص  واحد قانوني  به  طور مسـتمر به  كار  تبصره	1- 

بـا اشـعه  اشـتغال  دارند فقط  بند )3( مـاده  )20( قانون  الزم االجراء اسـت .
هـر شـخصي  كـه  براسـاس مفـاد مقـررات  قانـون  و آيين نامـه  بازنشسـته  مي گـردد، مجـاز به  ماده 21- 

 اشتغال  مجدد به  كار با اشعه  نخواهد بود. 
بـه  منظـور اجـراء مفـاد منـدرج  در ماده  )20( قانون  )به  اسـتثناي  بنـد 3( به  افـرادي  كه  به  طور  ماده 22- 
مسـتمر بـه كار با اشـعه  اشـتغال  دارند برحسـب  مورد مزايـاي  زير تعلـق  مي گيـرد و از تاريخ 

 تصويب  قانون  )1368/1/20( الزم االجراء است . 
بـه  پرتـوكاران  گـروه )الـف( تـا ميـزان  حداكثر 100درصـد مزايـاي  منـدرج  در بندهاي  الف( 

 1- و 2 و 3 و 4 ماده  20 قانون  طبق  شرايط  زير: 
برحسب  تجربه  و تبحر در كار با اشعه  تا 20درصد. 	-

برحسب  داشتن  گرايش  هسته اي  در دوران  تحصيل  و يا گذراندن  دروس  فيزيك   	-
بهداشت  و يا فيزيك  پزشكي  يا دوره هاي  تخصصي  حفاظت  در برابر اشعه  تا 20درصد.
برحسـب  بـه  كار بـردن  وسـايل  حفاظـت  در برابر اشـعه  فردي  و وسـايل  حفاظتي   	-

مورد نياز تا 10درصد. 
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برحسـب  شـرايط  كار حداكثـر تـا 50درصـد بايد توسـط  دارندگان  پروانه  اشـتغال  	-
 اعمال  و پرداخت  گردد. 

بـه  پرتـوكاران  گـروه )ب( تا ميـزان  حداكثر 60درصد مزايـاي  منـدرج  در بندهاي  1- و  ب( 
2 و 4 ماده 20 قانون  طبق  شرايط  زير: 

برحسب  تجربه  و تبحر در كار با اشعه  تا 15درصد. 	-
برحسب  داشتن  گرايش  هسته اي  در دوران  تحصيل  و يا گذراندن  دروس  فيزيك   	-
بهداشت  و يا فيزيك  پزشكي  يا دوره هاي  تخصصي  حفاظت  در برابر اشعه  تا 10درصد.

برحسـب  بـه  كار بـردن  وسـايل  حفاظت  در برابر اشـعه  فـردي  و وسـايل حفاظتي   	-
مورد نياز تا 10درصد. 

برحسـب  شـرايط  كار حداكثـر تـا 25درصـد بايد توسـط  دارندگان  پروانه  اشـتغال   	-
اعمال  و پرداخت  گردد. 

مزايـاي  فوق الذكـر در صـورت  تغييـر شـرايط  ايـن  آيين نامـه  و يـا شـرايط  كاري  شـخص   تبصره	1- 
الزم التغيير است . 

عـالوه بـر احـكام منـدرج در اين آيين نامـه در موارد ضـروري و در چهارچوب قانـون و اين  ماده 23- 
آيين نامـه و بـا رعايت سـاير مقررات، دسـتورالعمل ها و ضوابط الزم از جملـه ضوابط مربوط 
بـه اصـول حفاظـت در برابر اشـعه، پروانه و مسـئوليت های آن، پرتوگيري شـغلي، پزشـكي، 

مردم و مقررات ايمني منابع پرتو با تصويب واحد قانوني ابالغ خواهد شد. 
ضوابط موضوع اين ماده در مورد مؤسسات پزشكي به تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش  تبصره- 

پزشكي و واحد قانوني خواهد رسيد. )الحاقی به موجب مصوبه مورخ 1386/7/15 هيأت وزيران(
بـا توجـه  به  تغييرات  سـريع  در دانش  حفاظت  در برابر اشـعه ، مقررات  ايـن  آيين نامه  مي تواند  ماده 24- 
هـر دو سـال  يكبـار و بر حسـب  ضـرورت  و اضطـرار طبق  تشـخيص  »واحد قانونـي « و پس  

ار تصويب  دولت  مورد تجديدنظر قرار گيرد. 

 فهرست فعاليت های توليدي، صنعتي و فني
مشمول معافيت حق بيمه سهم كارفرما تا ميزان 5  نفر كارگر

)مصوب 1369/2/2(

آلومينيم سازي و خم كاري.  -1
اتاق سازي ماشين.  -2

آهنگري، فلز تراشي )قطعه سازي(، حلبي سازي، تراشكاري.  -3
انواع بافندگي.  -4
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پرورش ماهي.  -5
پرورش و نگهداري دام و ماكيان.  -6

ساخت و تعميرات انواع پمپ آب.  -7
توليد گازهاي صنعتي و طبي و وسايل آتش نشاني.  -8

ترازو، قپان و باسكول سازي.  -9
توليدكنندگان تابلوهاي فشار ضعيف و قوي برق.  -10

شـركت های تعاونـي توليـدي وابسـته بـه ارگان هـای دولتـي نظيـر مركـز گسـترش خدمات   -11
توليدي و عمراني كشور كه فعاليت های آنها جنبه توليدي، صنعتي و فني دارد. 

چاقو سازي.  -12
توليد انواع چراغ خوراك پزي.  -13

چاپخانه شامل: چاپ، حروف چيني، گراور سازي، كليشه سازي، ليتوگرافي و انواع صحافي.  -14
خبازي.  -15

انواع دوزندگي.  -16
درب و پنجره سازي.  -17

ريخته گري.  -18
سراجي شامل: كيف و چمدان و كمربند سازي و ساك.  -19

سماور سازي.  -20
صابون پزي.  -21

كارگاه های صنايع دستي.  -22
كارگاه هـای صنايـع روسـتايي كـه فعاليت آنها جنبـه توليدي، صنعتـي و فني داشـته و پروانه   -23

آنها توسط جهاد سازندگي صادر مي گردد. 
فخاري.  -24

قالب زني.  -25
توليدكنندگان قفل.  -26

كاشي سازي و سراميك سازي.  -27
توليد كفش )كفاشي( و پستائي سازي.  -28

ساخت و توليد انواع مخازن.  -29
موزائيك سازيـ  بلوك سازي.  -30

سازندگان ميز و صندلي، كمد، قفسه، كابينت آشپزخانه.  -31
ساخت و توليد انواع ماشين آالت كشاورزي و وسايل و ادوات مربوطه و تعميرات آنها.  -32

معادن سطح االرضي كه جنبه كارگاهي دارند.  -33
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نمد مالي.  -34
يخدان سازي.  -35

ناشرين و مؤسسات انتشاراتی.  -36
كاركنان شناورهای باری و صيادی در استان های جنوبی كشور.  -37

شركت ها و اتحاديه هاي تعاوني روستايي و كشاورزي كه جنبه توليدي صنعتي داشته باشند و   -38
واحدهاي توليدي كشاورزي. )الحاقي	به	موجب	تصویب	نامه	شماره	5002/ت23853	مورخ	1382/12/9(
)بـه	موجـب	قوانیـن	بودجه	سـال	های	1390،	1392	و	1393	کل	کشـور	و	مـاده	63	قانون	الحـاق	برخی	مواد	به	
قانـون	تنظیم	بخشـی	از	مقـررات	مالی	دولـت)2(	مصـوب	1393/12/4،	کارگاه	های	کشـاورزی	مشـمول	نظام	
صنفـی	کشـاورزان	در	شـمول	قانـون	معافیت	از	پرداخت	سـهم	بیمـه	کارفرمایانـی	که	حداکثر	پنـج	نفر	کارگر	

دارند	مصوب	1361/12/16-	و	اصالحات	بعدی	آن	قرار	گرفته	اند.(	

 آیين نامه  اجرایي قانون الزام سازمان تأمين اجتماعي
به اجراي بندهاي )الف( و )ب( ماده 3 قانون تأمين اجتماعی 

)مصوب اردیبهشت 1369(

فصل	اول-	کلیات
انجـام تعهـدات بندهـاي )الـف( و )ب( مـاده 3 قانـون تأمين اجتماعـی بـه عهـده سـازمان  ماده 1- 
تأمين اجتماعـی كـه در اين آيين نامه سـازمان ناميده مي شـود مي باشـد، سـازمان مكلف اسـت 
مطابـق فصـول و مـواد ايـن آيين نامـه طوري عمـل نمايد كـه انجام تعهـدات موضـوع قانون 

تحقق يابد. 
تعهدات قانوني طبق قانون تأمين اجتماعی و قانون الزام عبارتند از: ماده 2- 

انجـام كليـه خدمـات كلينيكي، پاراكلينيكي، بيمارسـتاني اعم از پزشـكي و دندانپزشـكي  الف( 
براي بيماران مشمول قانون تأمين اجتماعی. 

انجـام كمك هـا و معاينـات طبـي و معامـالت قبل، حيـن و بعـد از زايمان بـا پرداخت  ب( 
وجـه نقـد بـه جـاي كمك هـاي مذكـور بنا بـه درخواسـت بيمه شـده طبـق ضوابـط مقرر.

توانبخشـي و تجديد فعاليت بيمه شـدگان آسـيب ديده كه قدرت كار خود را از دسـت  ج( 
داده اند و اقدام بر اشتغال به كارهاي مناسب آنان. 

تحويـل وسـايل كمـك پزشـكي )پروتـز و اروتز( كـه به منظور اعاده سـالمت يـا براي  د( 
جبران نقص جسماني و يا تقويت يكي از حواس به كار مي روند. 

و( سـاير تعهـدات منـدرج در قانـون تأمين اجتماعـی بـا تغييـرات و اصالحـات بعـدي آن و 
مصوبات شوراي عالي تأمين اجتماعی در رابطه با درمان. 



570  / قانون تأمين اجتماعی و قوانين و مقررات مرتبط

سـازمان موظـف اسـت تعهـدات منـدرج در مـاده 2 جهـت مشـمولين تأمين اجتماعـی را از  ماده 3- 
امكانـات واحدهـاي بهداشـتي درماني تحت مالكيت و اسـتيجاري خود و يا آنهـا كه در آينده 
بديـن منظـور ايجاد مي شـود و يا بخش دولتي و در صورت نياز از بخش خصوصي براسـاس 
تعرفه هـاي رسـمي مصوب مورد عمـل وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشـكي فراهم و 
هزينه هـاي مربـوط بـه آن را از محـل سـهم درمـان موضوع مـاده 29 قانـون تأمين اجتماعی و 

ساير منابع مالي مندرج درآيين نامه تأمين و پرداخت نمايد. 
حداكثـر تـا ميـزان 20درصـد از ظرفيـت تخت هـاي بيمارسـتاني تحـت مالكيـت سـازمان با  تبصره	1-	
احتسـاب تخت هـاي اشـغالي توسـط بيمـاران اورژانـس غيـر تأمين اجتماعـی بي بضاعت، به 
بيمـاران غيـر بيمـه خانـواده محتـرم شـهدا، اسـرا، مفقوديـن و جانبـازان و بيمـاران غير بيمه 

بي بضاعت به صورت رايگان اختصاص دارد. 
منظـور از بيمـاران بـي بضاعـت آن عـده از مددجويـان كميته امداد امام و سـازمان بهزيسـتي  تبصره	2-	
مهاجريـن جنـگ تحميلي )غيرخودكفـا( كـه داراي كارت درمان رايگان از وزارت بهداشـت، 
درمـان و آمـوزش پزشـكي و سـازمان هاي ذيربـط مي باشـد و همچنين سـاير بيماراني اسـت 

كه با تشخيص رئيس بيمارستان معرفي مي گردند. 
در شـهرهايي كـه بيمارسـتان هاي تحـت مالكيـت سـازمان تأمين اجتماعـی منحصـر بـه فـرد  تبصره	3-	
مي باشـد اين گونـه بيمارسـتان ها مكلفنـد بـا اولويـت پذيـرش مشـمولين تأمين اجتماعـی و با 
رعايـت تبصـره  هـاي يـك و دو سـاير بيمـاران نيازمند بـه درمان را بـه موجب ارجاع پزشـك 
معالـج و در ازاي دريافـت هزينه هـاي درمـان طبـق تعرفه هـاي مصـوب مـورد پذيـرش قـرار دهند.
در صورتـي كـه بيمـار غير بيمه شـده تأمين اجتماعی كه به طور اورژانس بسـتري شـده اسـت  تبصره	4- 
و قـادر بـه پرداخـت كل هزينـه بيمارسـتان نباشـد بـه ميـزان هزينـه پرداخت نشـده بـا تأييد 
رئيـس بيمارسـتان بـه شـرط آن كـه بيـش از 20درصد تخت هاي بيمارسـتاني اشـغال نشـده 
باشـد بـه عهده وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشـكي بـوده با ارايه صورت حسـاب از 

محل مطالبات اين وزارت تأمين و تصفيه خواهد شد. 

فصل	دوم-	ارکان	اجرایي	
انجـام تعهـدات مقـرر در مـاده 2 ايـن آيين نامـه طبـق اركانـي به شـرح ذيل توسـط سـازمان  ماده 4- 

عملي خواهد بود: 
ستاد نظارت بر درمان مشمولين تأمين اجتماعی. 	-1

هيأت مديره سازمان. 	-2
اعضاي ستاد نظارت عبارتند از: ماده 5- 

رئيس هيأت مديره و مديرعامل سازمان كه رياست ستاد را به عهده خواهد داشت. 	-
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معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. 	-
معاون وزير كار و امور اجتماعي. )وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعی( 	-
نماينده بيمه شدگان در شوراي عالي تأمين اجتماعی. )هيأت امناء( 	-

نماينده رئيس سازمان برنامه و بودجه. 	-
نماينده وزير امور اقتصادي و دارايي. 	-

جلسـات سـتاد حداقل با 4 نفر از اعضا رسـميت يافته و تصميمات آن با اكثريت رأي موافق  ماده 6- 
معتبـر مي باشـد نحوه تشـكيل جلسـات سـتاد بـه موجـب آيين نامه داخلي اسـت كـه پس از 

تصويب ستاد اجرا خواهد شد. 
وظايف و اختيارات ستاد نظارت به شرح ذيل است: ماده 7- 

رسـيدگي و اظهارنظـر نسـبت بـه عملكـرد سـازمان در امـور درمـان و نظارت بـر امور  الف( 
درمان واحدهاي بهداشتي و درماني و بيمارستان هاي سازمان. 

اتخـاذ تصميـم در سـاير وظايفـي كه شـوراي عالـي تأمين اجتماعـی در ارتباط بـا قانون  ب( 
الـزام و ايـن آيين نامه اعم از تشـكيالت، بودجـه و اعتبارات مراكز درماني و دفاتر اسـناد 

پزشكي به ستاد نظارت محول مي نمايد. )هيأت امناء( 
بـه منظـور بررسـي و حل مشـكالت درمانـي مشـمولين تأمين اجتماعی كميسـيون نظارت بر  تبصره- 

درمـان در هـر اسـتان زيـر نظـر سـتاد نظـارت و متشـكل از افراد زير تشـكيل مي شـود.
مديرعامل سازمان منطقه اي بهداشت و درمان استان. 	-

مديركل كار و امور اجتماعي استان. )تعاون، كار و رفاه اجتماعی( 	-
مديركل سازمان تأمين اجتماعی استان. 	-

نماينده درماني سازمان. 	-
نماينـده بيمه شـدگان تأمين اجتماعـی به انتخاب شـوراهاي اسـالمي كار با معرفـي اداره  	-

كل كار و امور اجتماعي استان. )تعاون، كار و رفاه اجتماعی( 
رئيـس هيـأت مديـره و مديرعامـل سـازمان مسـئول اجـراي مفـاد ايـن آيين نامـه و مصوبـات  ماده 8- 
سـتاد نظـارت و هيأت مديره سـازمان مي باشـد. بـه منظور تحقق كامـل تعهدات مقـرر در اين 
آيين نامـه و نظـارت بر اجراي آن موظف اسـت حوزه معاونت درمان مشـمولين تأمين اجتماعی 
را در تشـكيالت سـازمان ايجاد و فردي را به سـمت معاون مديرعامل در امور درمان مشـمولين 
تأمين اجتماعی منصوب نمايد. حدود وظايف و اختيارات و همچنين تشـكيالت مورد نياز اين 
معاونـت توسـط هيـأت مديره سـازمان تعيين و تدويـن و پس از تصويب سـتاد نظارت جهت 
اجـرا ابـالغ خواهد شـد. ضمنـاً رؤسـاي واحدهاي درماني و بيمارسـتان هاي تحـت مالكيت و 
اسـتيجاري سـازمان بـه پيشـنهاد معاون مديرعامـل در امـور درمان مشـمولين تأمين اجتماعی با 

تأييد و حكم مسئولين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منصوب خواهند شد. 
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فصل	سوم-	منابع	مالي	
منابع مالي براي انجام تعهدات مقرر در ماده 2 اين آيين نامه عبارتند از: ماده 9- 

9درصد از مأخذ محاسبه حق بيمه مذكور در ماده 29 قانون تأمين اجتماعی. الف( 
درآمدهاي ناشي از ارايه خدمات به غير بيمه شدگان تأمين اجتماعی. ب( 

ذخيره درمان. ج( 
كمك و هداياي اشخاص حقيقي و يا حقوقي براي امور درمان. د( 

فصل چهارم- نحوه انجام تعهدات
تعهدات درماني موضوع ماده 2 اين آيين نامه به دو صورت انجام مي گيرد: ماده 10- 

روش درمـان مسـتقيم بـا اسـتفاده از كمك امكانـات درماني تحت مالكيت و اسـتيجاري  الف( 
سـازمان و وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشـكي و همچنين مراكز بهداشتي درماني 

و بيمارستاني وزارتخانه ها، سازمان ها، نهادها و ارگان هاي دولتي طرف قرارداد. 
روش درمانـي غيرمسـتقيم از طريـق خريـد خدمـات پزشـكان، گروه هـاي پزشـكي  ب( 

خصوصـي. بخـش  بيمارسـتان هاي 
بيمـاران مشـمول تأمين اجتماعـی كـه از امكانـات روش درمـان مسـتقيم اسـتفاده مي كننـد و  تبصره	1-	
همچنيـن مشـموليني كـه بـا معرفي سـازمان طبـق ضوابط مقـرره به بخـش خصوصي طرف 

قرارداد مراجعه مي نمايند از پرداخت هرگونه هزينه درماني معاف خواهند بود. 
بيمـاران مشـمول تأمين اجتماعـی كـه رأسـاً بـه بخـش خصوصـي طـرف قـرارداد مراجعـه  تبصره	2- 

مي نمايند موظف به پرداخت فرانشيز مي باشند. 
كل هزينـه درمان مشـمولين تأمين اجتماعی كـه به طور اورژانس بـه بخش خصوصي مراجعه  تبصره	3- 
مي نماينـد پـس از تأييـد اورژانـس بودن طبـق ضوابط شـوراي عالي تأمين اجتماعـی به عهده 

سازمان مي باشد. )هيأت امناء( 
مشـمولين تأمين اجتماعـی در صورتـي كه به تأييد شـوراي عالي پزشـكي براي انجـام درمان  تبصره	4- 
بـه كشـورهاي خارجـي اعزام شـوند پـس از مراجعـه و ارايه اسـناد مثبتـه، هزينه هـاي ريالي 
مربوط براسـاس مصوبه ارزي شـوراي عالي پزشـكي توسـط سـازمان پرداخت خواهد شـد.
سـازمان مكلف اسـت براي عقد قرارداد خدمت با پزشـكان و مؤسسـات درماني تشـخيصي بخش  ماده 11- 
دولتـي و خصوصـي و همچنين بررسـي مدارك و اسـناد پزشـكي مشـمولين تأمين اجتماعی دفاتر 

رسيدگي به اسناد پزشكي در تهران و استان ها و شهرستان هايي كه نياز باشد، ايجاد نمايند. 
كليه واحدهاي درماني وابسـته به وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشـكي مكلفند بيماران  ماده 12- 
مشـمول تأمين اجتماعی را بدون دريافت وجهي پذيرفته و هزينه هاي انجام شـده را براسـاس 

تعرفه  هاي رسمي خود با ارايه اسناد و مدارك مثبته از سازمان دريافت دارند. 
سـازمان بـا توجـه به عملكرد واحدهـاي درماني وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشـكي  تبصره- 
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در رابطـه بـا درمـان مشـمولين تأمين اجتماعـی مي توانـد در مقاطعـي مبلغـي را بـه صـورت 
علي الحسـاب در وجـه واحدهـاي درمانـي ذي ربط پرداخـت و از محل مطالبـات آنان تصفيه 
نمايـد. ايـن قبيـل واحدهـا موظفنـد حداكثـر ظـرف مدت سـه مـاه از تاريـخ دريافـت وجه 

نسبت به ارايه اسناد مثبته هزينه و تصفيه حساب قطعي اقدام نمايند. 
كليه واحدهاي آموزشـي موجود سـازمان و بيمارسـتان هايي كه در آينده داراي توان آموزشـي  ماده 13- 
مي شـوند براسـاس برنامه ريـزي آموزشـي وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـكي بـا 
اولويـت در پذيـرش مشـمولين تأمين اجتماعـی و رعايت ايـن آيين نامه به خدمات آموزشـي 

خود ادامه خواهند داد. 

فصل	پنجم-	مقررات	اداري	و	مالي	
سـازمان مكلـف اسـت هزينـه تعهـدات مقرر در مـاده 2 ايـن آيين نامه را همه سـاله تحـت عنوان  ماده 14- 
سـهم درمـان براسـاس مـاده 29 قانـون تأمين اجتماعی و ذخيـره درمـان در بودجه خود منظـور نمايد.
رئيـس هيـأت مديـره و مديرعامـل سـازمان مكلـف اسـت كل هزينـه واحدهـاي درمانـي و  ماده 15- 
بيمارسـتاني تحـت مالكيت سـازمان و همچنيـن هزينه درمان مسـتقيم در رابطه بـا واحدهاي 
دولتـي طـرف قـرارداد و هزينـه درمـان غيرمسـتقيم با بخـش خصوصي طـرف قـرارداد را به 
مأخـذ سـهم درمان موضـوع مـاده 14 در قالب بودجه درمـان مشـمولين تأمين اجتماعی تهيه، 

جهت تأييد به هيأت مديره سازمان و تصويب به ستاد نظارت ارايه نمايد. 
رئيـس هيـأت مديره و مديرعامل سـازمان بودجـه هر يك از واحدهاي درمانـي را همراه با ضوابط  ماده 16- 
اجرايـي ابـالغ خواهد نمود واحدهـاي درماني مكلفند طبق بودجه و ضوابـط ابالغي عمل نمايند.

سـازمان مكلف اسـت حقوق و مزاياي شـغلي آن دسـته از مسـتخدمين شـاغل در شبكه هاي  ماده 17- 
درماني متعلق به خود را كه تابع آيين نامه اسـتخدامي سـازمان مي باشـند و رديف تشـكيالت 
سـازماني دارنـد را بـا ضوابطـي كـه بـراي كاركنـان خود جاري اسـت تطبيـق و از اول سـال 

1369 به مرحله اجرا درآورد. 
سـازمان موظف اسـت حقوق و مزاياي مسـتخدمين داراي رديف تشـكيالت سازماني غير تابع  تبصره	1- 
آيين نامـه اسـتخدامي سـازمان را مادامـي كـه در شـبكه هاي درمانـي متعلق به سـازمان شـاغل 
مي باشـند بـا سـاير كاركنان مـورد تطبيق قـرار داده و بـه صورت تفـاوت تطبيق پرداخـت نمايد.
پرداخـت فوق العـاده اضافـه كار بـه كاركنـان شـاغل در واحدهـاي درمانـي طبـق آيين نامـه  تبصره	2- 
اسـتخدامي سـازمان و همچنيـن پرداخـت سـاير مزاياي غيرمسـتمر براسـاس مقـررات فعلي 

مانند كاركنان سازمان خواهد بود. 
تصميمـات الزم در مـورد پرداخـت حقـوق و مزايـاي مسـتخدمين مأمـور بـه طـور اعـم در  ماده 18- 

شوراي عالي تأمين اجتماعی اتخاذ خواهد شد. )هيأت امناء( 
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اميـن سـازمان در واحدهـاي درمانـي تحـت عنـوان صاحب جمـع اموال و مسـئول امـور مالي با  ماده 19- 
انتخاب و پيشـنهاد مديرعامل سـازمان و تأييد مقام وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشـكي 
بـا حكـم سـازمان منصوب و زير نظر رياسـت واحد درمانـي و تحت نظـارت اداره كل امور مالي 

سازمان و براساس ضوابط مقرر انجام وظيفه نموده و اهم وظايف آن به شرح زير است: 
اداره امور مالي واحد درماني. 	-1

حفظ و نگهداري اموال، حساب اموال. 	-2
حفظ اسناد دفاتر مالي. 	-3

نگهداري و تنظيم حساب ها طبق دستورالعمل نگهداري حساب ها. 	-4
نگهداري و تحويل وجوه نقدينه ها، سپرده ها، اوراق بهادار و ساير دارايي ها. 	-5

نظارت بر كليه خريدها و احراز صحت و سالمت آنها. 	-6
پيشنهاد انتصاب و انتقال ابواب جمعي تحت سرپرستي. 	-7

انجام و پرداخت هزينه ها طبق بودجه مصوب ابالغي و كنترل اعتبارات. 	-8
تهيه و ارسال به موقع صورت حساب ماهانه به سازمان و همچنين تهيه ترازنامه پايان سال مالي. 	-9

تهيه و تنظيم به موقع بودجه ساليانه واحد مربوط طبق دستورالعمل هاي صادره سازمان. 	-10
كليـه حسـاب هاي بانكـي الزم اعـم از حسـاب پرداخـت و درآمـد از طريـق سـازمان و طبق  ماده 20- 

آيين نامه مالي سازمان افتتاح خواهد شد. 
كليـه چك هـاي صادره از حسـاب هاي بانكـي پرداخت حداقل بـا دو امضا يكي بـا امضاي ثابت  ماده 21- 
صاحـب جمـع امـوال و رئيـس امـور مالي به اتفـاق امضاي رئيس بيمارسـتان و يا امضاي كسـي 

كه رئيس بيمارستان تعيين خواهد نمود قابل پرداخت خواهد بود. 
رئيس هيأت مديره و مديرعامل سـازمان مكلف اسـت دسـتورالعمل نگهداري حسـاب درمان  ماده 22- 
مسـتقيم و غيرمسـتقيم و نحـوه پرداخت تنخـواه گردان را هماهنگ با سيسـتم مالي سـازمان، 

ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين آيين نامه تهيه و ابالغ نمايد. 
شـرح وظايـف اجرايي صاحب جمع اموال و مسـئول امور مالي واحدهـاي درماني و واحدهاي  ماده 23- 
تحـت سرپرسـتي بـا توجـه بـه مـاده 19 ايـن آيين نامه پـس از تأييـد هيـأت مديره سـازمان و 
تصويـب سـتاد نظـارت بر درمان مشـمولين تأمين اجتماعی توسـط سـازمان ابالغ خواهد شـد.

سـازمان مكلف اسـت حسـاب جداگانه  غيرقابل برداشتي تحت عنوان حسـاب درآمد حاصله  ماده 24- 
از ارايـه خدمـات درمانـي بـه غيـر بيمه شـدگان تأمين اجتماعـی در هر يـك از مراكـز درماني 
افتتـاح و مانـده حسـاب هاي مذكـور طبـق دسـتورالعمل مربـوط در پايـان هر ماه به حسـاب 
متمركـز اختصاصـي تحـت عنوان درآمد حاصله از درمان غير بيمه شـدگان كـه در بانك عامل 

سازمان مفتوح مي گردد منتقل خواهد شد. 
وجـوه متمركـز در حسـاب درآمـد حاصلـه از درمـان غيـر بيمه شـدگان موضـوع مـاده 24  ماده 25- 
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ايـن آيين نامـه بـه  منظـور سـاخت و تعميـر و نگهـداري و توسـعه و تجهيـز بيمارسـتان ها و 
درمانگاه هاي تحت مالكيت و استيجاري مورد مصرف قرار خواهد گرفت. 

مانـده حسـاب درآمـد حاصلـه از درمـان بيمه شـدگان و همچنين مانده حسـاب سـهم درمان  ماده 26-	
مصـوب و مابـه التفـاوت سـهم درمـان مصـوب و سـهم درمـان بـه ميـزان وصولـي در پايان 
هـر سـال مالـي در ترازنامـه سـازمان در حسـابي تحت عنـوان حسـاب ذخيره درمـان منظور 
و در سـال مالـي بعـد و يـا سـال هاي آتي به تشـخيص سـازمان در رابطـه با مفاد مـاده 2 اين 
آيين نامـه و سـاخت و تجهيـز و توسـعه بيمارسـتان ها و درمانگاه هـا و خريد زمين مـورد نياز 
بـراي سـاخت بيمارسـتان ها و درمانگاه هـا مصرف خواهد شـد، اتخاذ هرگونـه تصميم ديگر 

در اين حساب با شوراي عالي تأمين اجتماعی است. )هيأت امناء( 
مابه التفاوت سهم درمان مصوب با سهم درمان به ميزان وصولي حسب مورد با تصويب شوراي  تبصره- 

عالي تأمين اجتماعی و يا به هنگام تهيه ترازنامه سازمان تعيين خواهد گرديد. )هيأت امناء(
خريـد زميـن و سـاختمان جهـت واحدهـاي درماني تحـت مالكيـت از محل سـهم درمان تا  ماده 27- 

حد بودجه مصوب طبق مقررات سازمان مي باشد. 
پرداخـت هزينه هـاي مربـوط بـه پروتـز و اروتـز و يـا تحويـل ايـن وسـايل طبـق ضوابطـي  ماده 28- 

خواهد بود كه با پيشنهاد سازمان به تصويب ستاد نظارت خواهد رسيد. 
واحـد درمانـي تجويز كننده در سيسـتم درمان مسـتقيم )ملكي و اسـتيجاري( برحسـب مورد  تبصره- 

مكلف به تحويل يا پرداخت وجه اين وسايل به بيماران منطقه خود مي باشند. 
مادامـي كـه آيين نامـه معامـالت جديد سـازمان تصويـب و ابالغ نشـده مقررات فعلـي مراكز  ماده 29- 
درمانـي تحـت مالكيـت قابل عمـل خواهد بود. لكن واحدهـاي درماني از نظـر مقررات مالي 

تابع آيين نامه مالي سازمان مي باشند. 
بيمارسـتان ها و مراكـز درماني تحت مالكيت و اسـتيجاري سـازمان مكلف هسـتند نسـبت به  ماده 30- 
تأميـن كليـه نيازهاي خود اعم از اسـتخدام پرسـنل يا خريـد اثاثيه و تجهيـزات درماني و غيره 

براساس بودجه مصوب ابالغي و دستورالعمل هاي صادره از سازمان رأساً اقدام نمايند. 

فصل	ششم-	سایر	مقررات
چنانچـه تجهيـزات پزشـكي و اقالم دارويـي واحدهاي تحت مالكيت سـازمان كـه در روش  ماده 31- 
فعلـي نظيـر واحدهـاي وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشـكي تأمين مي گـردد تكافوي 
نيـاز واحدهـا را ننمايـد سـازمان مي توانـد رأسـاً از منابـع داخلي با رعايـت مـاده 110 قانون 

تأمين اجتماعی از خارج تأمين نمايد. 
طرح هـاي درمانـي خودكفايي و پركيس و... در واحدهاي درماني تحت مالكيت و اسـتيجاري  ماده 32- 
سـازمان بـه منظـور ارايـه خدمـات هرچـه بهتر بـه مشـمولين تأمين اجتماعـي زير نظر سـتاد 
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نظـارت بـر حسـب دسـتورالعمل هاي مربـوط بـه مـورد اجـرا گذاشـته خواهد شـد و هزينه 
ناشي از اجراي اين طرح ها از بودجه مصوب واحدهاي درماني تأمين مي گردد. 

سـازمان ملزم اسـت به منظور ارشـاد بيماران مشـمولين تأمين اجتماعی سيسـتم ارجاع بيماران  ماده 33- 
در بين مراكز درماني خود را به وجود آورد. 

سـازمان متعهد اسـت درخصوص اجراي هرچه سريعتر و بهتر مواد 61- و 88 قانون تأمين اجتماعي  ماده 34- 
برنامه ريـزي و اقدامات اجرايي را معمول دارد.

سـازمان بـا همـكاري وزارتيـن كار و امـور اجتماعي، بهداشـت، درمان و آموزش پزشـكي و  ماده 35- 
مشـاركت كارفرمايان نسـبت به توسـعه و تأمين شبكه هاي بهداشـت كارگري اقدام مي نمايد. 

)وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی( 
مراكـز درمانـي تحت مالكيت و اسـتيجاري سـازمان )به اسـتثناي شـهرهايي كه سـازمان داراي   ماده 36- 
بيمارسـتان هاي منحصر به فرد اسـت( مي توانند در صورت دارا بودن امكانات الزم و با رعايت 
اولويـت پذيـرش مشـمولين تأمين اجتماعـی و با رعايت تبصـره يك ماده 3 اين آيين نامه سـاير 

بيماران متقاضي را در قبال اخذ هزينه هاي درماني براساس تعرفه هاي مصوب بپذيرد. 
چنانچـه در رابطـه بـا تبصـره 3 مـاده 3 و همچنيـن ايـن مـاده بيمـاران متقاضي بيمه شـدگان  تبصره- 
خدمـات درمانـي دولت و يا سـاير بيمه هاي درماني باشـند بنا به پيشـنهاد مديريت واحدهاي 
درمانـي و تصويب سـتاد نظـارت اين گونه واحدهاي درمانـي مي توانند براسـاس قراردادهاي 
منعقـده با مؤسسـات ذي ربط نسـبت بـه پذيرش بيمـاران آنها اقـدام نمايد. هزينـه درمان اين 
نـوع بيمـاران طبـق ضوابط مقـرر در قـرارداد و براسـاس تعرفه هاي مصوب وصـول و عيناً به 

حساب غيرقابل برداشت درآمد واريز خواهد شد. 
در محل هايـي كـه مراكـز بهداشـتي درمانـي وزارت بهداشـت، درمـان وآموزش پزشـكي در  ماده 37- 
مـوارد ارايـه خدمـات درماني سـرپايي به بيمه شـدگان تأمين اجتماعـی قادر به تهيـه و تدوين 
صورت حسـاب نيسـتند نحوه پرداخت خدمات ارايه شـده بنا به پيشـنهاد معاونت بهداشـت، 
درمـان و آمـوزش پزشـكي پس از تصويب سـتاد نظـارت در چهارچـوب تعرفه هاي مصوب 

به صورت تعرفه ثابت تعيين خواهد شد. 
وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـكي نيازهـاي بهداشـتي و درمانـي مراكـز تحـت  ماده 38- 
مالكيت و اسـتيجاري و خانه هاي بهداشـت از قبيل دارو، لوازم و ابزار پزشـكي، آزمايشگاهي، 
پرتونـگاري و نظايـر آنهـا را و همچنيـن ارز مـورد نيـاز در اين رابطـه را همانند سـاير مراكز 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تأمين و در اختيار سازمان قرار دهد. 
ايـن آيين نامـه بـه موجـب تبصره يـك مـاده واحده قانـون الزام سـازمان بـه اجـراي بندهاي  ماده 39- 
الـف و ب مـاده 3 قانـون تأمين اجتماعـی در 6 فصـل و 39 مـاده و 15 تبصره در ارديبهشـت 

ماه 1369 به تصويب رسيد. 
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آیين نامه  اجرایي  قانون  بيمه  بيكاري 
)مصوب 1369/10/12(

هيـأت  وزيـران  در جلسـه  مـورخ  1369/10/12 بنـا بـه  پيشـنهاد وزارت  كار و امور اجتماعي  و سـازمان  
تأمين اجتماعـی  و بـه  اسـتناد ماده  )14( قانون  بيمه  بيـكاري  مصوب  1369/6/26 آيين نامـه  اجرايي  قانون  

مزبور را به  شرح  زير تصويب  نمود:  
قانون  بيمه  بيكاري  مصوب  1369/6/26 در اين  آيين نامه  اختصاراً قانون  ناميده  مي شود. ماده  1- 

كليـه  مديـران  و كارفرمايان  كارگاه ها، مؤسسـات  توليدي  )صنعتي  و كشـاورزي (، خدمات  فني   ماده  2- 
و خدماتـي  داراي  كاركنـان  مشـمول  قانون  تأمين اجتماعی  كه  تابع  قوانين  كار يا كار كشـاورزي  

هستند موظف  به  اجراي  مقررات  اين  آيين نامه  مي باشند. 
بيـكار از نظـر ايـن  آيين نامه  بيمه شـده اي  اسـت  كه  بـدون  ميـل  و اراده  بيكار شـده  و آماده  كار   ماده  3- 
باشـد. تشـخيص  بيـكاري  بدون  ميـل  و اراده  و تاريخ  وقوع  بيكاري  به  عهـده  واحد كار و امور 

اجتماعي  محل  است . )تعاون، كار و رفاه اجتماعی( 
هرگونـه  تغييـر يـا بازسـازي  خـط  توليـد، جابجايـي  كارگاه  و ماشـين آالت  به  منظـور كاهش   ماده  4- 
وابسـتگي  و بهينـه  كـردن  توليـد كـه  در راسـتاي  سياسـت هاي  اقتصـادي  و اجتماعـي  دولـت  
صـورت  گيـرد تغيير سـاختار اقتصادي  تلقـي  مي گردد و تصميم گيـري  در مـورد كاركنان  اين  
قبيـل  كارگاه هـا كـه  موقتاً بيكار شـناخته  شـده  و در چارچـوب  بند »الـف « مـاده  )7( قانون  از 

مقرري  بيمه  بيكاري  استفاده  خواهند نمود، به  عهده  شوراي  عالي  كار مي باشد. 
مديـران  و كارفرمايـان  كارگاه هـاي  موضـوع  اين  مـاده  موظفند طـرح  تغيير سـاختار اقتصادي   تبصره	1-	
واحـد خـود را كـه  بـه  تصويـب  وزارتخانـه  ذي ربـط  )واحدهـاي  تابعه  در اسـتان ها( رسـيده  
اسـت ، همـراه  بـا تقاضاي  كتبـي ، تعهدات  الزم  و فهرسـت  اسـامي  كاركنان  مشـمول  طرح  كه  
موقتـاً بيـكار خواهنـد شـد با ذكر مدت  زمان  اسـتفاده  از مقـرري  بيمه  بيكاري  بـه  واحد كار و 
امـور اجتماعـي  محل  تسـليم  نمايند و پس  از تأييد طرح  توسـط  شـوراي  عالي  كار نسـبت  به  

اجراي  آن  اقدام  كنند. )تعاون، كار و رفاه اجتماعی( 
واحدهـاي  كار و امـور اجتماعـي  مكلفنـد حداكثـر ظـرف  )15(روز پـس  از دريافـت  طرح  و  تبصره	2- 
تقاضـاي  كتبـي ، مـدارك  مربـوط  را همـراه  با گـزارش  بازرسـي  كار جهـت  اتخـاذ تصميم  به  

شوراي  عالي  كار ارسال  نمايند. )تعاون، كار و رفاه اجتماعی( 
شوراي  عالي  كار ظرف  يك ماه  پس  از دريافت  مدارك  مربوط  تصميم  خود را اعالم  خواهد نمود.

كليـه  مديـران  و كارفرمايـان  و مجريـان  پروژه ها مكلفنـد حق بيمه  بيكاري  مشـمولين  قانون  را  ماده  5- 
بـه  ترتيـب  مذكـور در قانـون  تأمين اجتماعـی ، از تاريـخ  1369/5/6 به  شـعب  مربوط  سـازمان  

تأمين اجتماعی  پرداخت  نمايند. 
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مبناي  پرداخت  حق بيمه  بيكاري ، مزد بيمه شده  مي باشد. تبصره	1- 
سـازمان  تأمين اجتماعـی  مكلـف  اسـت  بـا دريافـت  حق بيمـه  بيـكاري  طبـق  ضوابـط  قانـون   تبصره	2- 
تأمين اجتماعـی  بـه  بيمه شـدگاني  كـه  بـا توجه  بـه  مقـررات  اين  آيين نامه  بيكار شـناخته  شـده  
و از طريـق  واحدهـاي  كار و امـور اجتماعي  معرفي  مي شـوند، مقرري  بيمه  بيـكاري  پرداخت  

نمايد. )تعاون، كار و رفاه اجتماعی( 
بيمه شـدگاني  كـه  بـه  علـت  بـروز حـوادث  قهريـه  و غيرمترقبـه  از قبيل  سـيل ، زلزلـه ، جنگ ،  ماده  6- 
آتش سـوزي  و... بيـكار مي شـوند، در صورتـي  كـه  سـابقه  پرداخـت  حق بيمـه  آنـان  كمتـر از 
)6( مـاه  باشـد، مطابـق  با مشـموليني  كـه  داراي  )6( ماه  سـابقه  پرداخت  حق بيمه  مي باشـند از 

مقرري  بيمه  بيكاري  استفاده  خواهند نمود. 
بيمه شـده  موظـف اسـت  ظـرف  )30( روز از تاريـخ  بيكاري  فـرم  تقاضاي  اسـتفاده  از مقرري   ماده  7- 

بيمه  بيكاري  را تكميل  و به  واحد كار و امور اجتماعي  محل  ارايه  نمايد. 
چنانچـه  بيمه شـده  بيـكار در فاصله  زمانـي  )30( روز بعد از بيكاري  امـكان  مراجعه  و يا اعالم   تبصره	1- 
بيـكاري  بـه  واحـد كار و امـور اجتماعـي  و ارايـه  يا ارسـال  تقاضاي  اسـتفاده  از مقـرري  بيمه  
بيـكاري  را پيـدا نكنـد تـا )3( مـاه  از تاريخ  وقـوع  بيكاري  فرصـت  دارد مدارك  خـود را مبني  
بـر عـذر موجـه ، همـراه  با تقاضاي  كتبي  بـه  واحد كار و امـور اجتماعي  محل  بـه  منظور طرح  
در هيـأت  حـل  اختـالف  ارايـه  نمايـد. در صورتي  كه  هيأت  حـل  اختالف  اسـتان  مربوط  عذر 
متقاضـي  را موجـه  تشـخيص  دهد مراتب  را اعـالم  خواهد نمود. )تعـاون، كار و رفـاه اجتماعی(

بيمه شـده  بيـكار از تاريـخ  ارايـه  تقاضـاي  اسـتفاده  از مقـرري  بيمـه  بيـكاري  آمادگي  خـود را  تبصره	2- 
بـراي  اشـتغال  بـه  كار تخصصـي  و يا مشـابه  آن  اعالم  نموده  اسـت  و موظف  اسـت  در فاصله  
زمان هـاي  معينـي  كـه  توسـط  واحد كار و امـور اجتماعي  تعييـن  مي گـردد در اداره  كار و امور 

اجتماعي  محل  حضور يافته  و دفاتر مربوط  را امضا نمايد. )تعاون، كار و رفاه اجتماعی( 
واحدهـاي  كار و امـور اجتماعـي  موظفند حداكثر ظـرف  مدت  )30( روز پـس  از اخذ مدارك   ماده  8- 
تكميـل  شـده  )موضـوع  مـاده  7 ايـن  آيين نامه (، نسـبت  بـه  غيرارادي  بـودن  بيـكاري  متقاضي  
اظهارنظـر نمـوده  و در صـورت  تأييـد وي  را كتبـاً به  سـازمان  تأمين اجتماعی  معرفـي  نمايند. 
واحدهـاي  اجرايـي  سـازمان  تأمين اجتماعی  مكلفند ظـرف  )10( روز پس  از ثبـت  معرفي نامه  
فـرد بيكار، نسـبت  به  احراز شـرايط  منـدرج  در بند »الف « ماده  )6( قانـون  اظهارنظر و متعاقب  

آن  مقـرري  بيمـه  بيـكاري  وي  را برقرار نماينـد. )تعـاون، كار و رفاه اجتماعی(
بيكارانـي  كـه  در زمـان  دريافت  مقـرري  بيمه  بيكاري  با معرفـي  واحدهاي  كار و امـور اجتماعي  به   ماده  9- 
شـغل  يا مشـاغلي  گمارده  شـوند كه  ميزان  حقوق  و مزاياي  آن  كمتر از ميزان  مقرري  بيمه  بيكاري  
باشـد، مابه التفاوت  حقوق  و مزاياي  دريافتي  تا ميزان  مقرري  بيمه  بيكاري  متعلقه  توسـط  سـازمان  
تأمين اجتماعـی  بـه  آنان  پرداخت  خواهد شـد. در اين گونه  موارد اشـتغال  بيمه شـده  بيـكار و ميزان  
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بعد از ماده 7 داخل پرانتز این عبارت اضافه شود:(به ماده 5 آییننامه اجرایی بند (ج) ماده (۳۸) قانون احکام دایمی  برنامههای توسعه کشور مصوب 17/9/1398 مندرج در همین مجموعه مراجعه شود.)



بخش سوم: مقررات مرتبط  / 579

حقـوق  و مزايـاي  وي  توسـط  واحـد كار و امـور اجتماعي  محل  به  شـعبه  تأمين اجتماعی  پرداخت  
كننـده  مقرري  بيمـه  بيكاري ، اعالم  خواهد شـد. )تعـاون، كار و رفاه اجتماعی(

پرداخـت  مقـرري  بيمـه  بيكاري  به  مقرري  بگيران  داراي  )55( سـال  سـن  و بيشـتر در صورت   ماده  10- 
عـدم  امـكان  اشـتغال  بـه  كار آنـان ، بدون  رعايت  بنـد »الف « ماده  )7( قانون  تا رسـيدن  به  سـن  

بازنشستگي  موضوع  ماده  )76( قانون  تأمين اجتماعی  ادامه  مي يابد. 
مقـرري  بيمه شـدگاني  كه  در حين  اسـتفاده  از مقـرري  بيمه  بيكاري  به  خدمـت  وظيفه  عمومي   ماده  11- 
اعـزام  مي گردنـد در صورتـي  كـه  متأهل  نباشـند قطع  مي گـردد و پس  از پايـان  خدمت  وظيفه  
عمومـي  در صـورت  عـدم  اشـتغال ، بـا معرفـي  واحـد كار و امـور اجتماعي  مجدداً نسـبت  به  

باقيمانـده  مـدت  اسـتحقاقي ، مقرري  آنـان  برقرار خواهد شـد. )تعـاون، كار و رفاه اجتماعی(
در مـورد كارگرانـي  كـه  در حيـن  اسـتفاده  از مقرري  بيمه  بيكاري  براسـاس  حكم  صادر شـده   ماده  12- 
از سـوي  مراجـع  ذي صـالح  بازداشـت  يا زندانـي  مي گردند در صـورت  صـدور رأي  مراجع  
مذكـور مبنـي  بـر مجرميـت  آنان ، مشـروط  بـر آن  كـه  متأهـل  نباشـند پرداخت  مقـرري  بيمه  
بيـكاري  متوقـف  مي گـردد و پـس  از گذرانـدن  دوره  محكوميـت  بـه  شـرط  عـدم  اشـتغال ، با 

معرفي  واحد كار و امور اجتماعي  مجدداً برقرار خواهد شد. )تعاون، كار و رفاه اجتماعی( 
چنانچـه  دريافـت  كننـده  مقـرري  بيمـه  بيـكاري  حائـز شـرايط  اسـتفاده  از مسـتمري هاي   ماده  13- 
بازنشسـتگي  و يـا ازكارافتادگـي  كلـي  گردد مقـرري  بيمه  بيـكاري  وي  قطع  و مسـتمري هاي  

مذكور طبق  قانون  تأمين اجتماعی  برقرار مي گردد. 
مـالك  انجـام  حمايت هـاي  موضـوع  قانـون  تأمين اجتماعـی  در ايـام  دريافـت  مقـرري  بيمـه   تبصره-	
بيـكاري  حقـوق  و مزايـاي  مبنـاي  كسـر حق بيمـه  زمـان  اشـتغال  بيمه شـده  بيـكار خواهـد بـود.
در صورتـي  كـه  در طـول  مـدت  دريافـت  مقـرري  بيمه  بيـكاري  در تعـداد افـراد تحت  تكفل   ماده  14- 
بيمه شـده  تغييراتـي  حاصل  شـود، ميـزان  مقـرري  وي  طبق  مقررات  بنـد »ب « مـاده  )7( قانون  

محاسبه  و پرداخت  خواهد شد. 
بيمه شـده  مكلـف  اسـت  تغييرات  تعـداد عائله  خود را بـا ارايه  مدارك  مثبته  به  شـعبه  پرداخت  
كننـده  مقـرري  و واحد كار و امـور اجتماعي  محل  اطالع  دهد. )تعـاون، كار و رفاه اجتماعی(

احـراز كفالـت  خواهـر و برادر بيمه شـده  بيـكار بـه  عهـده  وزارت  كار و اموراجتماعي  خواهد  تبصره- 
بود. )وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی( 

دريافـت  كننـده  مقـرري  بيمه  بيـكاري  در صورت  اشـتغال  مجدد مكلف  اسـت  حداكثر ظرف   ماده  15- 
مـدت  )15( روز از تاريـخ  اشـتغال  مراتـب  را به  واحـد كار و امور اجتماعي  و شـعبه  پرداخت  

كننده  مقرري  كتباً اعالم  نمايد. )تعاون، كار و رفاه اجتماعی( 
واحدهـاي  كار و امـور اجتماعي  مكلفند مشـخصات  مقـرري  بگيراني  را كه  بـدون  عذر موجه   ماده  16- 
از شـركت  در دوره هاي  كارآموزي  يا سـوادآموزي  و يا قبول  شـغل  تخصصي  يا شـغل  مشـابه  
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پيشـنهادي  خـودداري  مي نماينـد، با ذكر تاريـخ  امتناع ، به  سـازمان  تأمين اجتماعی  اعـالم  نمايند.
سـازمان  تأمين اجتماعـی  موظف  اسـت  مقرري  بيمه  بيـكاري  اين  قبيل  افـراد را از تاريخ  امتناع ، 

قطع  نمايد. )تعاون، كار و رفاه اجتماعی( 
واحـد كار و امـور اجتماعـي  محل  مكلف  اسـت  در صورت  اطالع  از اشـتغال  به  كار بيمه شـده   ماده  17- 
كـه  مقـرري  بيمـه  بيـكاري  دريافت  مي نمايد، فـوراً بررسـي  نموده  و پـس  از احراز اشـتغال  به  
كار مقـرري  بگيـر مراتـب  را به  شـعبه  پرداخـت  كننده  مقرري  جهـت  قطع  مقرري ، اعـالم  نمايد. 
چنانچـه  سـازمان  تأمين اجتماعـی  بـه  نحـوي  از انحـاء از اشـتغال  بـه  كار مقـرري  بگير مطلع  
گـردد، الزم  اسـت  ضمـن  قطـع  مقـرري  بيمه شـده ، مراتـب  را به  واحـد كار و امـور اجتماعي  

محل  اعالم  نمايد. )تعاون، كار و رفاه اجتماعی( 
در صورت  اعتراض  كارگر نسـبت  به  قطع  مقرري  توسـط  سـازمان  تأمين اجتماعی ، واحد كار  تبصره- 
و امـور اجتماعـي  مكلـف  اسـت  مراتب  را بررسـي  و اعالم  نظـر نمايد. نظر واحـد كار و امور 

اجتماعي  قطعي  و الزم االجرا است . )تعاون، كار و رفاه اجتماعی( 
مقـرري  بيمـه  بيكاري  بيمه شـدگاني  كه  بـا دريافت  مزد ايـام  بالتكليفي  به  كار اعـاده  مي گردند  ماده  18- 
قطـع  مي شـود و ايـن  قبيـل  افـراد مكلفنـد مقـرري  دريافتـي  در دوران  مزبـور را طبـق  اعـالم  
سـازمان  تأمين اجتماعـی  مسـترد نمايند. مديـران  و كارفرمايان  بيمه شـدگان  موضـوع  اين  ماده  
و واحدهـاي  كار و امـور اجتماعـي  مكلفنـد مراتب  اعاده  بـه  كار مقرري  بگير را كتباً به  شـعبه  

پرداخت  كننده  مقرري  اطالع  دهند. )تعاون، كار و رفاه اجتماعی( 
مديـران  و كارفرمايـان  بيمه شـدگان  موضـوع  ايـن  مـاده  مكلفنـد حق بيمه هـاي  موضـوع  ماده   تبصره-	
)28( قانـون  تأمين اجتماعـی  و مـاده  )5( قانون  بيمه بيـكاري ، مربوط  به  ايـام  بالتكليفي  را طبق  

ضوابط  مقرر به  سازمان  تأمين اجتماعی  پرداخت  نمايند. 
در مـواردي  كـه  بيمه شـده  بيـكار تحـت  هر عنـوان  مـن  غيرالحق  مبالغـي  را از صنـدوق  بيمه   ماده  19- 

بيـكاري  دريافـت  نمـوده  باشـد، ملزم  بـه  بازپرداخت  وجـوه  دريافتـي  مذكور خواهـد بود.
سـازمان  تأمين اجتماعی  با اسـتفاده  از اختيارات  اجرايي  ناشـي  از قانون  تأمين اجتماعی  نسـبت  

به  وصول  وجوه  موضوع  اين  ماده  اقدام  مي نمايد. 
در اجراي ماده 9 قانون كليه مديران و كارفرمايان موظفند فرصت های اشتغال واحد خود را با  ماده  20- 
هماهنگي شوراهاي اسالمي كار يا نمايندگان كارگران به مراكز خدمات اشتغال محل اعالم نمايند.
مراكـز خدمـات  اشـتغال  مكلفند ظرف  )30( روز نسـبت  به  تأمين  و معرفي  نيـروي  كار مورد نياز  تبصره- 
كـه  از طـرف  مديـران  و كارفرمايـان  بـه  آنـان  اعالم  مي شـود اقدام  نماينـد و در غيـر اين صورت  

مراتب  عدم  امكان  تأمين  نيروي  مذكور را كتباً به  واحد درخواست  كننده  اطالع  دهند. 
كليـه  وزارتخانه هـا و سـازمان هاي  دولتـي  كـه  به  نحوي  از انحـاء پروانه  كسـب  كار و موافقت   ماده  21- 
اصولـي  و اجـازه  تأسـيس  واحدهاي  توليدي  و صنعتي  و كشـاورزي  و خدمـات  فني  را صادر 
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مي نماينـد، موظفنـد بيمه شـدگاني  را كـه  مقـرري  بيمه  بيـكاري  دريافـت  مي نمايند براسـاس  
معرفـي  واحدهـاي  كار و امـور اجتماعـي  جهـت  اخـذ مجوزهـاي  كسـب  و كار و موافقـت  

اصولي ، در اولويت  قرار دهند. )تعاون، كار و رفاه اجتماعی( 
مقـرري  بيمه شـدگان  بيكاري  كه  با اسـتفاده  از مزايـاي  قانون  بيمه  بيكاري  و ايـن  آيين نامه  موفق   تبصره-	
بـه  اخـذ پروانه  كسـب  و كار و يا موافقت  اصولي  مي شـوند از تاريخ  آغاز بهره برداري  و كسـب  
و كار طبـق  اعـالم  وزارت  كار و امـور اجتماعي  قطـع  مي گردد. )وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعی(

آن  دسـته  از بيمه شـدگاني  كـه  تاريخ  وقـوع  بيكاري  آنان  قبـل  از تاريخ  1369/5/6 باشـد از هر  ماده  22- 
حيـث  مشـمول  قانـون  و مقـررات  و دسـتورالعمل هاي  مربـوط  به  قانـون  دوره  آزمايشـي  بيمه  

بيكاري  خواهند بود. 
در اجراي  ماده  )12( قانون ، اعتبار الزم  جهت  هزينه هاي  اداري  و پرسنلي  وزارت  كار و اموراجتماعي   ماده  23- 
و سـازمان  تأمين اجتماعـي  در اجـراي  قانون  بيمه  بيـكاري  و اين  آيين نامه  از محل  درآمدهاي  ناشـي  

از قانون  بيمه بيكاري  تعيين  مي گردد و به  مصرف  مي رسد. )وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی( 
هزينـه هـاي خريـد خدمـات اداري از بخـش خصوصـي در اجـراي قانون بيمه بيـكاري و اين  »	تبصره-	
آيين نامه توأم با كاهش متناسـب در هزينه هاي پرسـنلي و اصالح سـاختار دو دسـتگاه مذكور، 

از محـل اعتبار اين مـاده تأمين مي شـود.« )الحاقی مصـوب 1398/2/18(
مقـررات  ايـن  آيين نامـه  از تاريـخ  اتمـام  دوره  قانـون  آزمايشـي  بيمـه  بيـكاري  )1369/5/6(  ماده  24- 

الزم االجرا است . 

آیين نامه  اجرایي قانون الحاق یك تبصره به ماده 38 قانون تأمين اجتماعیـ  مصوب 1354
)مصوب 1373/3/18(

كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول ماده 38 قانون تأمين اجتماعی و 29 قانون بيمه هاي  ماده1- 
اجتماعي سابق مكلفند كليه مطالبات سازمان تأمين اجتماعی )كه در اين آيين نامه به اختصار 
سازمان ناميده مي شود( از مقاطعه كاران و مهندسين مشاور را برابر مفاد ماده واحده قانون الحاق 
يك تبصره به ماده 38 قانون تأمين اجتماعیـ  مصوب 1372/2/26ـ  پس از درخواست سازمان 

از محل )5درصد( كل كاركرد و آخرين قسط نگهداري شده، به سازمان پرداخت نمايند. 
كليـه كارفرمايـان مشـمول اين آيين نامه مكلفند حداكثـر ظرف مدت 3 مـاه از تاريخ الزم االجرا  ماده2- 
شـدن ايـن آيين نامـه فهرسـت كامل پيمان هاي موضـوع ماده يك )كـه از تاريـخ خاتمه، تعليق 
يـا فسـخ قرارداد آنان يك سـال گذشـته اسـت( را با مشـخص نمودن شـماره و تاريـخ پيمان، 
نـام پيمانـكار و مهندسـين مشـاور، بـه سـازمان تأمين اجتماعـی ارايه نماينـد و در مـورد اعالم 
مبلـغ كل كاركـرد پيمان )شـامل ارزي و ريالي(، ميزان )5درصد( و آخرين قسـط موضوع مواد 
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38 قانـون تأمين اجتماعـی و 29 قانـون بيمه هـاي اجتماعي سـابق نگهداري شـده نـزد كارفرما 
تـا تاريـخ شـروع و خاتمـه يـا فسـخ يا تعليـق پيمان، محـل اجـراي كار و شـرح مختصري از 
موضـوع پيمـان نحـوه تهيه مصالـح )به عهده كارفرما، پيمانـكار و يا هـر دو( و آخرين اقامتگاه 
قانونـي پيمانـكار و مهندسـين  مشـاور، با سـازمان همكاري نماينـد. در مـورد قراردادهايي كه 
پـس از ابـالغ ايـن آيين نامـه خاتمـه مي يابنـد يـا تعليـق يا فسـخ مي گردنـد در صـورت عدم 
ارايـه مفاصاحسـاب از سـوي پيمانـكار ظـرف يـك سـال از تاريـخ خاتمـه، تعليـق يـا فسـخ 

قرارداد، كارفرما مكلف است مراتب را ظرف يك ماه به سازمان اعالم نمايد. 
سـازمان مكلـف اسـت در مـورد قراردادهـاي موضـوع ماده يـك ايـن آيين نامه بـه ترتيب زير  ماده 3- 

اقـدام نمايد:
در مـورد قراردادهايـي كـه حق بيمـه آنها طبـق قانون و براسـاس آراي هيـأت تجديدنظر  الف( 
موضـوع مـاده 44 قانـون تأمين اجتماعی قطع شـده اسـت، بدهـي حق بيمه را مجـدداً به 
پيمانـكار يـا مهندسـين مشـاور ابـالغ و چنانچه حداكثـر ظـرف 20 روز از تاريـخ ابالغ 
مجـدد، آن را بـه سـازمان پرداخـت نكند سـازمان بدهـي را كتباً بـه كارفرما اعـالم نمايد.
در مـورد قراردادهايـي كـه حق بيمـه آنهـا قطعـي نشـده اسـت، پـس از قطعيـت بدهي  ب( 

بايستي طبق بند )الف( اقدام شود. 
كارفرمايـان مكلفنـد بدهي قطعي شـده موضـوع ماده 3 ايـن آيين نامه مربوط بـه پيمانكاران و  ماده 4- 
مهندسـين مشـاور را كه توسـط سـازمان اعالم مي شـود حداكثر ظرف مهلت 25 روز از تاريخ 
ابـالغ، از محـل )5درصد( و آخرين قسـط موضوع مواد 38 قانـون تأمين اجتماعی و 29 قانون 

بيمه هاي اجتماعي سابق تأمين و به حساب سازمان واريز نمايند. 
سـازمان مجاز اسـت جهت اخـذ اطالعات مربوط به قراردادها، به اسـناد و مـدارك در اختيار  ماده 5- 
كارفرمايـان مراجعـه نمايـد و كارفرمايان مكلفند درخصـوص ارايه مدارك و اسـناد مورد نياز 

سازمان، همكاري نمايند. 

آیين نامه  هيأت هاي  تشخيص  مطالبات  
)مصوب  1373/5/24 شوراي  عالي تأمين اجتماعی (

در اجـراي  مـاده  45 قانـون  تأمين اجتماعـی  مصـوب  تير مـاه  1354 نحوه  تسـليم  اعتراض  و درخواسـت  
تجديدنظر و ترتيب  رسـيدگي  و صدور رأي  و ابالغ  و تشـكيل  جلسـات  هيأت هاي  بدوي  و تجديدنظر 
تشـخيص  مطالبـات  موضـوع  مـواد 42 و 43 و 44 قانون  مذكور به  شـرح  مواد ايـن  آيين نامه  خواهد بود. 
نحـوه  تسـليم  اعتـراض  كارفرمايـان  بـه  ميـزان  حق بيمـه  و متفرعـات  آن  جهت  رسـيدگي  در  ماده  1- 

هيأت  بدوي  به  شرح  زير خواهد بود:  
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پـس  از ابـالغ  مـورد مطالبـه  بـه  كارفرمـا از سـوي  سـازمان ، در صورتـي  كـه  كارفرما به   	-1
ميـزان  آن  معتـرض  باشـد مي تواند ظرف  سـي  روز از تاريخ  ابالغ  مـورد مطالبه ، اعتراض  
خـود را در فـرم  اعتـراض  بـه  ميـزان  حق بيمـه  )فرم  شـماره  يـك  ضميمـه ( درج  و مبلغ  
6000 ريـال  بابـت  هزينـه  رسـيدگي  به  واحـد اجرايی  پرداخـت  و رسـيد آن  را همراه  با 
فرم  تكميل  شـده ، به  شـعبه  يا نمايندگي  ذيربط  تسـليم  نمايد. )پرداخت		هزینه	رسـیدگي	

به	موجب	بخشنامه	9/1	جدید	درآمد	منتفي	گردیده	است.( 
شـعب  و نمايندگي های سـازمان  مكلفند اعتراض  مندرج  در فرم  را در دفتر نامه هاي  وارده   	-2
ثبـت  نمـوده  و ضمـن  تعيين  وقت  رسـيدگي  در ذيل  فرم  شـماره  1، يك  نسـخه  از آن  را به  
كارفرمـا ابـالغ  نماينـد. حضور كارفرمـا، وكيل  يا نماينده  وي  در جلسـه  رسـيدگي  بالمانع  
اسـت . در صورتـي  كـه  كارفرمـا كاًل يـا جزئـاً ذي حـق  تشـخيص  داده  شـود حق الزحمه  
رسـيدگي  بـه  حسـاب  پرداخـت  حق بيمـه  وي  منظـور و يا مسـترد خواهد شـد. )پرداخت	

هزینه	رسیدگي	به	موجب	بخشنامه	9/1	جدید	درآمد	منتفي	گردیده	است.(	 
كارفرمـا مي توانـد اعتـراض  خود را به  وسـيله  تلگراف  يا پسـت  سفارشـي  دو قبضـه  به  واحد  تبصره-	
مربوطـه  سـازمان  ارسـال  دارد. در ايـن  صـورت  تاريـخ  قبض  پسـتي  يـا تاريخ  قبـض  مخابره  

تلگراف ، تاريخ  اعتراض  به  مورد مطالبه  سازمان  محسوب  مي شود.  
كليـه  مراحـل  موضـوع  ايـن  آيين نامـه  درخصـوص  تكاليـف  و اختيـارات  كارفرمـا مي توانـد  ماده  2- 
توسـط  وكيـل  يـا نماينـده  او صـورت  گيرد مشـروط  بـر اين كـه اين  حـق  در وكالـت  نامه  يا 
بـرگ  نمايندگي  تصريح  شـده  باشـد. بـه  هر حال  رسـيدگي  به  پرونده  توسـط  هيأت ها موكول  

به  احراز هويت  كارفرما يا وكيل  يا نماينده  او خواهد بود.  
تركيـب  هيأت هـای بـدوي  و تجديدنظـر تشـخيص  مطالبـات  مطابـق  مـواد 43 و 44 قانـون   ماده  3- 
تأمين اجتماعـی  خواهـد بـود. مـدت  نمايندگـي  هـر يك  از اعضا سـه  سـال  و معرفـي  مجدد 

آنان  بالمانع  مي باشد. دبير هيأت ها را سازمان  رأساً تعيين  مي نمايد.  
تعـداد جلسـات  هيأت هـای بـدوي  و تجديدنظـر توسـط  رئيـس  هيـأت مديره  و مديـر عامل   ماده  4- 

تعيين  خواهد شد.  
نحوه  تشكيالت  جلسات  هيأت ها و ترتيب  رسيدگي  و صدور رأي  به  شرح  زير خواهد بود. ماده  5- 

جلسـات  هيأت هـای بـدوي  بـا حضـور حداقـل  3 نفـر و هيأت هـای تجديدنظـر بـا  	-1
حضـور حداقـل  4 نفر از اعضاء رسـميت  مي يابد. سـازمان  مكلف  اسـت  زمان  تشـكيل  
جلسـات  را بـه  اطـالع  كليـه  اعضـا برسـاند. )ایـن	بند	بـه	موجـب	رأي	شـماره	280	مورخ	
1378/7/11	هیـأت	عمومـي	دیـوان	عدالت	اداری	بـه	لحاظ	احراز	مغایرت	آن	با	مـاده	43	قانون	

تأمین	اجتماعی	ابطال	شده	است.	متن	رأی	مزبور	بدین	شرح	است؛	
نظـر	بـه		این	کـه	حكم		مقنـن		به		شـرح		مقـرر	در	مـاده		43	قانـون		تأمین	اجتماعـي		مصوب		 »الف	(	
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1354	و	اصالحیه	هـاي		بعـدي		آن		مفیـد	ضـرورت		تشـكیل		هیأت	هـاي		تشـخیص		مطالبات		
حق	بیمـه		بـا	تعـداد	مشـخصي		از	نماینـدگان		اشـخاص		حقیقي		و	حقوقـي		منـدرج		در	ماده		
مذکـور	اسـت	،	بنـد	یک		مـاده		5	آیین	نامه		مـورد	اعتراض		به		لحـاظ		تقلیل		در	تعـداد	اعضاء	
هیأت	هـاي		مذکـور	مغایـر	حكـم		صریـح		قانونگـذار	در	ایـن		خصـوص		اسـت	.	بنابراین		با	

استناد	به		قسمت		دوم		ماده		25	قانون		دیوان		عدالت		اداري		ابطال		مي	گردد.	
نظـر	بـه		این	کـه	قراردادهاي		غیررسـمي		در	باب		نقل		و	انتقـال		کارگاه	هاي		مشـمول		قانون		 ب(	
بـه		شـرح		ماده		37		بـدون		هیچگونه		قید	و	شـرطي		نافـذ	و	معتبر	اعالم		گردیده		اسـت		مفاد	
بنـد	3-2	قسـمت		ب		بخشـنامه		137	درآمـد	که		اعتبـار	قراردادهاي		غیررسـمي		را	منوط		به		
تحقـق		شـرایط		و	قیـود		خاص		کرده		اسـت		مخالف		اطالق		مـاده		فوق	الذکر	تشـخیص		داده		
مي	شـود	و	به		اسـتناد	قسـمت		دوم		مـاده		25	قانـون		دیوان		عدالـت		اداري		ابطـال		مي	گردد«(.
هـر يـك  از اعضـا در صـورت  عـدم  امـكان  حضور در جلسـه  بايـد مراتـب  را در رابطه   	-2
بـا هيأت هـاي  بـدوي  به  شـعبه  يـا نمايندگي هـا و در رابطه  بـا هيأت هـای تجديدنظر به  
دبيـر هيـأت  مربوطه  به  نحـوي  اطالع  دهند كه  امكان  حضور جانشـين  در جلسـه  هيأت  

ميسر باشد.  
در صـورت  عـدم  حضـور هر يك  از اعضاي  اصلي  جلسـات  با شـركت  عضو جانشـين   	-3

تشكيل  خواهد شد.  
در صورتـي  كـه  هر يك  از اعضای هيأت ها سـه  جلسـه  متوالي  يا شـش  جلسـه  متناوب   	-4
در سـال  بـدون  عـذر موجـه  از حضـور در جلسـات  هيأت ها خـودداري  نمايد سـازمان  

تقاضاي  جانشين  او را از مراجع  مربوطه  خواهد نمود.  
عـدم  حضـور غيرموجـه  هر يـك  از اعضـاء هيأت هـا طبق  گـزارش  دبير هيـأت  پس  از  	-5
كسـب  نظـر رئيـس  هيأت  به  شـعبه  يـا نمايندگي  )در مـورد هيأت هـای بـدوي ( و اداره  
هيأت هـای تشـخيص  مطالبـات  )در مـورد هيأت های تجديدنظـر( با رعايت  بنـد 4 اين  

ماده  جهت  تعيين  جانشين  اعالم  خواهد شد.  
تصميمات  هيأت های بدوي  و تجديدنظر با اكثريت  آراء اعضاء حاضر نافذ خواهد بود.  	-6

)بـه	موجـب	دادنامـه	شـماره	107	مـورخ	1379/3/8	هیأت	عمومي	دیـوان	عدالـت	اداری	این	
بنـد	بـه	لحاظ	احـراز	مغایرت	بـا	مـاده	43	قانـون	تأمین	اجتماعی	ابطال		شـده		اسـت	.	متن	رأی	

مزبور	بدین	شـرح	اسـت؛
»بـه		موجب		رأي		شـماره		280	مـورخ		1378/7/11	هیأت		عمومـي		دیوان		بند	یک		مـاده		5	آیین	نامه		
هیأت	هاي		تشـخیص		مطالبـات		مصوب		1373/5/24	شـوراي		عالي		تأمین	اجتماعـي		موضوع		تقلیل		
اعضـاي		هیأت	هـاي		بـدوي		و	تجدیدنظر	تشـخیص		مطالبـات		حق	بیمه		بـه		لحاظ		احـراز	مغایرت		
آن		بـا	مـاده		43	قانـون		تأمین	اجتماعـي		مصوب		1354	ابطال		شـده		اسـت	.	بنا	به		جهـات		فوق	الذکر	
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و	عنایـت		بـه		ایـن	که	مفـاد	بند	6	مـاده		5	آیین	نامـه		مذکور	هم		درخصـوص		اعتبـار	رأي		اکثریت		
اعضـاء	حاضـر	هیأت	هـاي		مزبـور	که		معطوفـًا	به		بند	یـک		آن		مـاده		تنظیم		و	تصویب		شـده		مغایر	
حكـم		صریـح		مـاده		43	قانـون		تأمین	اجتماعـي		اسـت		بنابراین		به		اسـتناد	مـاده		25	قانـون		دیوان		

عدالت		اداري		حكم		به		ابطال		بند	6	ماده		5	آیین	نامه		فوق	االشعار	صادر	مي	شود«(.		
صورتجلسـه  رسـيدگي  و رأي  يـا قـرار صـادره  بايـد بـه  امضـاي  كليـه  اعضـا حاضر در  	-7
جلسـه  برسـد. در صورتـي  كـه  رأي  يـا قرار بـه  اكثريت  صادر شـود در نسـخه اي  كه  در 
سـازمان  نگهداري  مي شـود نظر اقليت  به  طور مشـروح  و مسـتدل  نوشـته  خواهد شـد 
و در سـاير نسـخ  نظـر اقليـت  درج  نشـده  فقط  اعضاء اقليـت  با ذكر كلمه  اقليـت  رأي  را 

امضا خواهند كرد. 
در صورتـي  كـه  پـس  از امضـا پيش نويس  رأي  اعضـا هيأت  تجديدنظـر تغيير كند عضو  	-7
جديـد موظـف  اسـت  پاكنويس  رأي  را به  جاي  عضو سـابق  با ذكر كلمـه  »علي االصول « 

امضا نمايد.  
گردش  كار پرونده ها براي  طرح  در هيأت ها به  شرح  زير مي باشد:  ماده  6- 

كارفرمـا مي توانـد تـا قبل  از طـرح  پرونده  در هيأت ها، مدارك  و اسـناد خـود را به  واحد  	-1
اجرايی  ذي ربط  جهت  ضبط  در پرونده  تسليم  نمايد.  

اعتراضـات  وارده  بـه  ترتيـب  تاريـخ  ثبـت  آنهـا در دفتـر هيـأت  رسـيدگي  و در صورت   	-2
ضـرورت  تسـريع  در تعييـن  تكليـف ، حسـب  تشـخيص  سـازمان ، پرونـده  مـورد نظـر 

خارج  از نوبت  رسيدگي  خواهد شد.  
وظايف  و اختيارات  و ترتيب  رسيدگي  هيأت  بدوي  به  شرح  زير است : ماده  7- 

هيـأت  بـدوي  از وظايـف  و اختيـارات  مصرحه  در مـواد 43 و 45 قانـون  تأمين اجتماعی   	-1
تبعيت  مي نمايد. 

هيـأت  بـدوي  بـا توجه  به  اعتـراض  كارفرما و بررسـي  و مطالعه  محتويـات  پرونده  و در  	-2
صـورت  حضـور كارفرما پس  از اسـتماع  توضيحات  وي  مبادرت  به  صـدور رأي  يا قرار 

خواهد نمود.  
شـعبه  يـا نمايندگي  موظف  اسـت  حداكثر ظـرف  يك  ماه  با توجـه  به  قرار صـادره  به  پرونده   	-3

رسـيدگي  و نتيجـه  امـر را كتبـاً بـه  همراه  پرونـده  مربوطه  به  هيـأت  بدوي ارسـال  نمايد. 
هنـگام  ابـالغ  رأي  هيـأت  بدوي  بايسـتي  در ورقـه  ابـالغ  رأي ، مراتب  قطعيـت  يا امكان   	-4

اعتراض  صراحتاً ذكر شود. 
نحـوه  تسـليم  اعتراض  كارفرمايان  و سـازمان  بـه  رأي  هيأت  بدوي  جهت  رسـيدگي  در هيأت   ماده  8- 

تجديدنظر به  شرح  زير خواهد بود: 
پـس  از ابـالغ  رأي  هيـأت  بدوي  در صورتي  كه  مـورد مطالبه  بيـش  از 1/500/000-ريال   	-1
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بـوده  و كارفرمـا، سـازمان  و يـا هـر دو بـه  ميـزان  مـورد مطالبه  معترض  باشـند بايسـتي  
ظـرف  20 روز از تاريـخ  ابـالغ  رأي ، »فـرم  اعتـراض  بـه  رأي  هيأت  بدوي « )فرم  شـماره  

2 ضميمه ( را تكميل  و به  واحد ابالغ  كننده  رأي  تسليم  نمايند.  
در صورتـي  كـه  اعتـراض  بـه  رأي  هيـأي  بدوي  از سـوي  كارفرمـا صورت  گرفته  باشـد  	-2
كارفرمـا بايسـتي  12/000ريـال  بابـت  »هزينـه  رسـيدگي » در هيأت  تجديدنظـر به  واحد 
اجرايـی  پرداختـه  و رسـيد آن  را همـراه  با تكميل  قسـمت  )الـف( و )ب( فرم  شـماره  2 

به  واحد مزبور تسليم  نمايد. 
در صورتـي  كـه  اعتـراض  به  رأي  هيأت  بدوي  از سـوي  سـازمان  صورت  گيرد سـازمان   	-3
مكلـف  اسـت  داليـل  خـود را مشـروحاً در قسـمت  )ب( فرم  شـماره  2 ذكر و قسـمت  
)الـف( فـرم  را نيـز تكميل  نمايد. سـازمان  مكلف  اسـت  با دعـوت  از كارفرما نسـبت  به  

طرح  اعتراض  سازمان  در هيأت  تجديدنظر اقدام  نمايد. 
در صورتـي  كـه  هم  كارفرما و هم  سـازمان  بـه  رأي  هيأت  بدوي  معترض  باشـند هر يك   	-4

فرم  شماره  2 را جداگانه  تكميل  خواهند نمود.  
تاريـخ  اعتـراض  كارفرمـا و يا سـازمان ، تاريخ  ثبت  »فـرم  اعتراض  بـه  رأي  هيأت  بدوي «  	-5

در سازمان  با رعايت  تبصره ماده  1- خواهد بود.  
تاريخ  ابالغ  رأي  به  سازمان  همان  تاريخ  صدور فرم  اعالم  رأي  هيأت  بدوي  خواهد بود. 	-6

وظايف  و اختيارات  هيأت  تجديدنظر و ترتيب  رسيدگي  آن  به  شرح  زير است :  ماده  9- 
هيـأت تجديدنظـر از وظايف  و اختيارات  مصرحه  در مواد 44 و 45 قانون  تأمين اجتماعی   	-1

تبعيت  مي نمايد.  
هيـأت  تجديدنظـر بـا توجـه  بـه  اعتـراض  كارفرمـا بـه  رأي  هيـأت  بـدوي  و مطالعـه  و  	-2
بررسـي  محتويـات  پرونـده  و اسـتماع  توضيحـات  معتـرض  يـا معترضيـن  در صـورت  

حضور، مبادرت  به  صدور رأي  يا قرار خواهد نمود. 
قرارهـاي  صـادره  توسـط  هيـأت  تجديدنظـر به  سـازمان  ابالغ  و سـازمان  مكلف  اسـت   	-3
حداكثـر ظـرف  2 مـاه  از تاريخ  ابالغ ، قـرار را اجرا و بـه  هيأت  مربوطه  همـراه  با پرونده  

اعاده  نمايد.  
تجديدنظر در ميزان  هزينه  رسيدگي  )موضوع  بند 1- ماده  1- و بند 2 ماده  8 اين  آيين نامه ( توسط   ماده  10- 

هيأت مديره  انجام  خواهد گرفت . )به موجب بخشنامه 9/1 جديد درآمد اين بند منتفي است.( 
در مـواردي  كـه  شـخص  حقوقـي  از ارائـه  اسـناد و مـدارك  خـودداري  و يا از انجام  بازرسـي   ماده  11- 
جلوگيـري  كنـد و سـازمان  حق بيمـه  مربوطـه  را طبـق  مـواد 39 و 40 قانـون  تأمين اجتماعـی  
تعييـن  و مطالبـه  نمايـد، در صـورت  احـراز موضوع  توسـط  هيأت هـای تشـخيص  مطالبات ، 

بدهي  جزئاً يا كاًل قابل  تغيير نخواهد بود.  
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آراء صادره  توسط  هيأت ها بايد داراي  خصوصيات  زير باشد: ماده  12- 
رأي  هيأت ها بايد موجه  و مدلل  بوده  و قاطع  اختالف  باشد.   -1

در مـواردي  كـه  رأي  هيأت هـا مبهـم  تشـخيص  داده  شـود مراتـب  به  هيأت هـای صادر  	-2
كننده  رأي  منعكس  و هيأت ها مكلفند به  موضوع  رسيدگي  نمايند.  

هرگاه  در تنظيم  رأي  اشـتباه  در حسـاب  يا سـهو قلم  و يا سـاير اشـتباهات  بين  رخ  دهد   -3
هيأت  مي بايست  رأي  را اصالح  نمايد. 

رأي  هيأت ها بايد شامل  نكات  و موارد زير باشد: ماده  13- 
مقدمه رأي: الف( 

شماره  و تاريخ  صدور رأي .   -1
نام  و نشاني  و مشخصات  كامل  كارفرما يا كارفرمايان .   -2

نام  وكيل  يا نماينده  كارفرما )در صورت  ارائه  برگ  وكالت  يا نمايندگي (   -3
نام  و مشخصات  كامل  كارگاه  با ذكر نوع  فعاليت  آن .   -4

نام  واحد سازماني  ارجاع  كننده  پرونده  به  هيأت .   -5
مشخصات  هيأت  صادر كننده  رأي .  -6

خالصه  جريان  پرونده  و مفاد اعتراض  كارفرما يا سازمان .   -7
شـماره  و تاريـخ  صـدور بـرگ  اعالم  بدهـي  و تاريخ  ابـالغ  آن  به  كارفرمـا و تاريخ    -8

ثبت  فرم  اعتراض  كارفرما يا سازمان  در دفتر نامه هاي  وارده  واحد اجرايی .  
تصميم  هيأت : ب( 

تصميم  هيأت  كه  در قسمت  آخر نوشته  مي شود بايد حاوي  نكات  زير باشد:  -1
تصميم  قطعي  در مورد حق بيمه .  -2

تصميم  قطعي  در مورد جرائم  و خسارات  تأخير.  -3
ماده  14-  نحوه  ابالغ  آراء هيأت ها به  شرح  زير است :

آراء صـادره  بايـد بـه  سـازمان  و كارفرما ابالغ  گردد. در موقع  ابالغ  بايد يك  نسـخه    -1
از رأي  به  كارفرما تسـليم  و نسـخه  دوم  كه  به  رؤيت  رسـيده  اسـت  جهت  اقدام  به  

سازمان  اعاده  شود.  
ابالغ  رأي  به  كارفرما به وسـيله  مأمور ابالغ  سـازمان  يا به وسـيله  نيروهاي  انتظامي    -2
و براسـاس  ضوابطـي  كـه  در قانون  آيين  دادرسـي  مدنـي  براي  ابـالغ  حكم  محاكم  

مقرر گرديده  است ، انجام  خواهد گرفت.  
در موارد زير به  اعتراض  كارفرما رسيدگي  نخواهد شد: ماده  15- 

در مـواردي  كـه  »فـرم  اعتـراض « فاقـد نـام  و نـام  خانوادگـي ، امضـا يا مهر يـا اثر   -1
انگشت  كارفرما و تاريخ  باشد. 
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در مواردي  كه  ادعاي  وكالت  يا نمايندگي  معترض  قابل  احراز نباشد.   -2
چنانچـه كارفرمـا ظـرف مدت يك سـال از تاريخ ابالغ اجراييه، اسـناد و مداركـی كه منحصراً  ماده 16          - 
مبيـن وجـود هـر يـك از مـوارد ذيـل اسـت را بـه سـازمان تسـليم و مدعـی تضييـع حقوق 
قانونـی خـود گـردد پس از بررسـی و انطباق شـرايط و احراز اصالت  مدارك و مسـتندات در 
كميته هـای منتخـب مديـر عامـل، درخواسـت كارفرمـا صرفاً برای يـك بار در هيـات تجديد 

نظر تشخيص مطالبات با ارجاع مدير عامل قابل بررسی خواهد بود. 
در صورتـی كـه پـس ازقطعيـت بدهـی، مفاصاحسـاب موضـوع مـاده 38 قانـون تامين   -          1
اجتماعی كه مرتبط با موضوع بدهی بوده و يا مفاصاحساب پيمانكار فـرعــی مــرتبط 

بـا بـدهـی قـرارداد اصلی باشد از سوی كارفرمايان به سازمان ارائه گردد. 
درمــواردی كه حق بيــمه كـاركنــان يـك كارگاه دردوره واحـد به صـورت مضاعف و   -          2

تكراری ايجاد و مطالبه شده باشد. 
چنانچـه بدهـی قطعـی مربـوط به دوره ای باشـد كه شـخص بيمه شـده قبل يـا طی آن   -          3

فوت نموده و يا از شمول قانون تامين اجتماعی خارج بوده است. 
در صورتـی كـه حق بيمـه مطالبـه شـده بر مبنـای كل مبالـغ منـدرج در پيمان محاسـبه   -          4
گرديده و مطابق اسـناد و مــدارك ثابــت شـود كه قــرارداد فسـخ يــا پيــش از اتمام 
كارهـای موضـوع پيمـان خاتمـه يافتـه باشـد و ايـن موضـوع در هيات  های تشـخيص 

مطالبات مورد رسيدگی واقع نشده باشد. 
پـس از ارجـاع موضـوع از سـوی مديـر عامل به هيـات تشـخيص مطالبات، صرفــاً پيگيری  تبصره	1										- 
عمليات اجـرايــی آن بــخش از مطالبات قطعی كه جهت رسـيدگی بــه هيات ارجاع شـده 
اسـت مــوكول به اتــخاذ تصميم هيــات مـربــوط می باشـد و مانع وصول مانده بدهی های 

قطعی نمی گردد. 
حداكثـر زمـان درخواسـت و ارائـه مـدارك و مسـتندات جديـد از سـوی كارفرمـا يك سـال  تبصره	2										- 
از تاريـخ ابـالغ اجراييـه بـوده و سـازمان تاميـن اجتماعـی و هيات هـای تجديد نظـر مربوطه 
می بايسـت حداكثر شـش مـاه از تاريخ درخواسـت و ارائه مـدارك كارفرما مراتب را بررسـی 

و نتيجه را به كارفرما اعالم نمايد. 
چـنانـچــه موضـوع اعتـراض سـابقاً در هيات های تشـخيص مطالبـات تجديد نظـر مطرح و  تبصره	3										- 
مـورد رسـيدگی قـرار گرفته باشـد در صورت احراز شـرايط اين مـاده، موضوع پس از دسـتور 
مديـر عامـل جهت رسـيدگی به همان هيات ارجاع می گردد و در سـاير موارد حسـب آيين نامه 

هيات های تشخيص مطالبات در يكی از شعب تجديد نظر رسيدگی خواهد شد. 
در مـورد مطالباتـی كـه قبـل از اجرايـی شـدن ايـن ماده بـه مرحله قطعيـت رسـيده و بيش از  تبصره	4										- 
يك سـال از تاريخ ابالغ اجراييه آن گذشـته اسـت، سـازمان مجاز اسـت حداكثر ظرف شـش 
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ماه از تاريخ اجرايی شـدن اين ماده نسـبت بــه پذيرش درخــواست و مــدارك كارفرمايان 
بــه منظـور رسـيدگی بــه آن بـا رعايت شـرايط مقـرر در اين مـاده اقـدام نمايد. )مـاده	16	و	

تبصره	های	آن	الحاقی	مورخ	01										/06										/1396هـیات	امـنای	سازمان	تـامین	اجـتماعی( 
در صورتـی كـه پـس از قطعيـت بدهی، سـازمان تامين اجتماعی به اسـتناد اسـناد و مـدارك مثبته  ماده 17          - 
احـراز نمايـد كـه محاسـبه حق بيمه كمتـر از ميـزان قانونـی آن صورت پذيرفتـه، الزم اسـت مابه 
التفـاوت حق بيمـه بـه كارفرما ابالغ گردد و پس از رسـيدگی به اعتراض كارفرما و طی تشـريفات 

قانونی موضوع مواد 42 الی 44 قانون تامين اجتماعی، نسبت به وصول آن اقدام نمايد. 
طـی تشـريفات مـواد 42 الـی 44 قانـون تامين اجتماعـی در مورد مابـه التفاوت مذكـور، مانع  تبصره											- 
وصـول بدهی قطعيت يافته نمی باشـد. )مـاده	17	و	تبصـره	آن	الحاقی	مـورخ	01										/06										/1396هیات	

امنای	سازمان	تامین	اجتماعی( 

آیين نامه  اجرایي  قانون  حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز ازكارافتاده
و مفقوداالثر انقالب اسالمی و جنگ تحميلی 

)مصوب 1373/6/13 با اصالحات بعدی(

واژه های اختصاری زير در اين آيين نامه به جای عبارت های مشروح مربوط به كار می رود:  ماده 1- 
قانـون: قانـون حالـت اشـتغال مسـتخدمين شـهيد، جانبـاز ازكارافتـاده و مفقوداالثـر   الف( 

انقالب اسالمی و جنگ تحميلی- مصوب 1372. 
دسـتگاه: كليـه دسـتگاه های مشـمول قانـون نظـام هماهنگ پرداخـت كاركنـان دولتـ   ب( 

مصوب 1370ـ  و كليه نيروهای مسلح. 
جانبـاز ازكارافتـاده كلـی و آزادگان جانبـاز ازكارافتاده كلی: كسـانی كه حسـب مورد بنا  ج( 
بـه تشـخيص مرجع هـای صالح ) بنيـاد مسـتضعفان و جانبازان انقالب اسـالمی يا سـتاد 
رسـيدگی بـه امـور آزادگان يا مرجع هـای ذی صالح نيروهـای مسـلح( ازكارافتاده كلی 

شناخته شده و قادر به كار نباشند. )بنياد شهيد و امور ايثارگران( 
شـهيد و مفقوداالثـر: افـرادی كـه بنـا بـه تأييـد بنيـاد شـهيد انقـالب اسـالمی شـهيد يا   د( 

مفقوداالثر شناخته شوند. )بنياد شهيد و امور ايثارگران( 
تعيين شـهيد و مفقوداالثر در نيروهای مسـلح با پيشـنهاد كميسـيون های موضوع ماده )134(  	تبصره- 
قانـون مقررات اسـتخدامی سـپاه پاسـداران انقالب اسـالمی-  مصـوب 1370- و مـاده )120( 
قانـون ارتـش جمهوری اسـالمی ايـران- مصوب 1366- و تأييد بنياد شـهيد انقالب اسـالمی 

صورت می گيرد. 
 در صـورت بـروز اختـالف نظـر مطابـق تدبير مقام معظـم فرماندهـی كل قوا- موضـوع نامه 
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شـماره 5173 مـورخ 1369/11/11 سـتاد كل نيروهـای مسـلح – اقدام  می شـود.
پسـت يـا شـغل سـازمانی بـا نـام: مجموعـه مشـاغل مرتبط بـا پسـت های متناسـب با  هـ( 
مشـاغل قبلـی مشـموالن قانـون اسـت كـه بنـا بـه پيشـنهاد دسـتگاه مربـوط بـه تأييـد 

 مرجع های ذی صالح تصويب  كننده تشكيالت دستگاه مربوط برسد. 
مستخدمان نيروهای مسلح: مستخدمان ثابت و پيمانی نيروهای مسلح.  و( 

شـهداء، مفقوداالثرهـا، جانبـازان ازكارافتاده كلـی و آزادگان جانباز ازكارافتـاده كلی كه حقوق   ماده 2- 
وظيفـه يـا مسـتمری آنان حسـب مورد براسـاس قانـون واگـذاری  پرداخت حقـوق و مزايای 
ماهانه وراث شـهدا و مفقودين نيروهای مسـلح جمهوری اسـالمی ايران و كارمندان كشـوری 
بـه بنيـاد شـهيد انقـالب اسـالمی- مصـوب1364 – برقـرار شـده يـا می شـود، مشـمول اين 

آيين نامه هستند. )بنياد شهيد و امور ايثارگران( 
اعضای هيأت علمی دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی و قضات نيز مشمول اين آيين نامه هستند. 	تبصره- 
حقـوق و مزايـای حالـت اشـتغال آن دسـته از شـهدا، جانبـازان ازكارافتـاده كلـی، آزادگان   ماده 3- 
ازكارافتـاده كلـی و مفقوداالثرهايـی كـه مسـتخدم دولـت نبوده يا مشـمول  قانون كار هسـتند 
پـس از كسـر حق بيمـه مقـرر و واريـز آن بـه صنـدوق تأمين اجتماعـی توسـط بنيـاد شـهيد 

انقالب اسالمی پرداخت می شود. )بنياد شهيد و امور ايثارگران( 
حقـوق بازنشسـتگی، وظيفـه يا مسـتمری افراد ياد شـده يـا بازماندگان آنها توسـط سـازمان  	تبصره- 

تأمين اجتماعی برقرار و پرداخت می شود. 
كليه دستگاه ها مكلفند اطالعات و مدارك مورد نياز برای ايجاد پست ها يا مشاغل سازمانی با نام   ماده 4- 

را در اختيار مرجع های ذی صالح تصويب  كننده  تشكيالت دستگاه مربوط قرار دهند.
پسـت ها يا مشـاغل ياد شـده عالوه بر پسـت های سـازمانی مصوب، به مجموعه تشـكيالت  	تبصره	1- 
دسـتگاه ذی ربـط افـزوده می شـود و بـا فـوت عـادی يـا رسـيدن  سـنوات خدمـت مقـرر و 
بازنشسـته تلقـی شـدن مشـموالن ايـن آيين نامـه، پسـت ها و مشـاغل مزبـور از مجموعـه 

تشكيالت تفصيلی دستگاه حذف می شود. 
در صـورت ادغـام، انحـالل يا واگذاری دسـتگاه ها، پسـت ها و مشـاغل بـا نام موضـوع اين ماده  	تبصره	2- 
بـه مجموعـه تشـكيالتی دسـتگاه اصلی يا مـادر منتقل می شـود  و در مـورد دسـتگاه هايی كه از 

دستگاهی جدا و به دستگاه ديگری ملحق می شوند مطابق مصوبه مربوط عمل می شود. 
از تاريـخ تصويـب قانـون )1372/6/30( حقوق حالت اشـتغال مشـموالن تبصـره 6 قانون   ماده 5- 
هماننـد مسـتخدمان شـاغل همتـراز توسـط دسـتگاه ذی ربط تعيين می شـود. مسـتخدمان 
 مشـمول بـا رعايـت ضوابـط طـرح طبقه بندی مشـاغل بـا انتصاب در پسـت ها يا مشـاغل 
بـا نـام بـه گروه هـای مربـوط تخصيـص می يابنـد و همـواره از امتيـاز دو گـروه يـا درجه  
باالتـر از گـروه يـا درجـه اسـتحقاقی اسـتفاده می كننـد. مشـموالن يـاد شـده از حقـوق، 
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افزايـش سـنواتی، فوق العـاده شـغل، تفـاوت تطبيـق حقوق ) حسـب مورد(، كمـك هزينه 
 عائله منـدی و اوالد، كمـك هزينـه مسـكن درخصـوص نيروهـای مسـلح )كـه براسـاس 
ضوابـط مربـوط پرداخـت می شـود( و سـاير مزايـای مسـتمر از جملـه فوق العـاده جذب 
از زمـان برقـراری در مشـاغل مربـوط از آغـاز اسـتخدام تـا رسـيدن بـه شـرايط  عمومـی 
بازنشسـتگی بـا رعايـت مقررات مربوط مانند شـاغالن مشـابه برخوردار می شـوند. حقوق 
حالـت اشـتغال، بازنشسـتگی يـا مسـتمری عائلـه تحـت تكفل آنان حسـب مورد توسـط 
بنيـاد شـهيد انقـالب اسـالمی و بنيـاد مسـتضعفان و جانبـازان انقـالب اسـالمی پرداخت 

می گردد. )بنياد شهيد و امور ايثارگران( 
حقـوق حالـت اشـتغال مشـموالن تبصـره )1( اصـالح قانـون و مـاده 3 ايـن آيين نامـه نيـز  تبصره	1- 
براسـاس ضوابـط مقـرر در ايـن مـاده تعييـن می شـود. )اصالحـی	به	موجـب	اصـالح	آیین	نامه	
اجرایی	قانون	حالت	اشـتغال	مسـتخدمین	شـهید،	جانباز	ازکارافتـاده	و	مفقوداالثر	انقالب	اسـالمی	و	

جنگ	تحمیلی	مصوب	1379/8/15	هیأت	وزیران( 
آن عـده از مشـموالن ايـن آيين نامـه كه تا پيـش از تصويب قانـون با سـنوات خدمت افزون  	تبصره	2- 
بر سـی سـال بازنشسـته شـده باشـند بـا رعايت مقـررات مربـوط  مشـمول تبصـره )4( ماده 
)2( قانـون نظـام هماهنـگ پرداخـت كاركنـان دولت هسـتند و از افزايش سـنواتی مضاعف 

استفاده می كنند. 
بنيـاد شـهيد انقـالب اسـالمی مكلف اسـت كسـور بازنشسـتگی موضـوع تبصـره )3( قانون   ماده 6- 
واگذاری پرداخت حقوق و مزايای ماهانه وراث شـهدا و مفقودين  نيروهای مسـلح جمهوری 
اسـالمی ايـران و كارمنـدان كشـوری بـه بنياد شـهيد انقالب اسـالمی- مصـوب 1364- را به 

صندوق های دستگاه های ذی ربط مسترد كند. )بنياد شهيد و امور ايثارگران( 
در صورتی كه كسـور بازنشسـتگی ياد شده صرف پرداخت حقوق مشـموالن قانون واگذاری  	تبصره- 
پرداخت حقوق و مزايای ماهانه وراث شـهدا و مفقودين  نيروهای مسـلح جمهوری اسـالمی 
ايـران و كاركنـان كشـوری بـه بنيـاد شـهيد انقـالب اسـالمی شـده باشـد، بودجـه الزم برای 
پرداخـت حقـوق مشـموالن ايـن آيين نامـه در  مـورد صندوق هـای بازنشسـتگی مربـوط در 

بودجه كل كشور پيش بينی و پرداخت می شود. )بنياد شهيد و امور ايثارگران( 
حقـوق حالـت اشـتغال مشـموالن ايـن آيين نامـه تا رسـيدن به شـرايط عمومی بازنشسـتگی   ماده 7- 
براسـاس ضوابـط و مقـررات دسـتگاه ذی ربـط و بـا رعايـت معافيت های  مقرر حسـب مورد 

مشمول برداشت كسور قانونی ) بازنشستگی، بيمه و ماليات( است. 
كسـور بازنشسـتگی شـهدا و جانبـازان ازكارافتـاده كلـی و آزادگان جانبـاز ازكارافتاده كلـی و  	تبصره- 
مفقوداالثرهـا از تاريـخ شـهادت يـا جانبـازی يا اسـارات يا مفقوداالثر شـدن تا تاريـخ اجرای 
قانـون طبـق ضوابـط مربـوط و بـر مبنای حقوق مسـتمری يـا وظيفـه پرداخت شـده در اين 
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مدت، توسط دولت به صندوق های بازنشستگی مربوط پرداخت می شود. 
در تعييـن گـروه يـا افزايـش سـنواتی اسـتحقاقی و عناوين مشـابه مشـموالن ايـن آيين نامه،  ماده 8- 
مـدت اسـتفاده از حقـوق وظيفـه تـا تاريخ تطبيـق وضع بـا قانون نظـام  هماهنـگ پرداخت 
كاركنـان دولـت بـه عنوان سـابقه خدمـت قابل قبول بـر مبنای 3درصـد مورد محاسـبه قرار 
می گيـرد و پـس از آن براسـاس مـاده )8( آيين نامـه اجرايـی قانـون  نظام هماهنـگ پرداخت 

5درصد در هر سال است. 
مشـموالن ايـن آيين نامـه از تاريـخ تصويـب قانـون بـر مبنـای آخريـن شـغل يا پسـت مورد   ماده 9- 
تصـدی زمـان اشـتغال فقط با اسـتفاده از دو گروه يـا درجه باالتر از گروه يا  درجه اسـتحقاقی 
مربـوط موضـوع قانـون تطبيـق داده می شـوند و در مـواردی كه بـه موجب تبصره  هـای )3( 
و )4( مـاده )3( قانـون نظـام هماهنـگ و پرداخت از امتياز  دو گروه تشـويقی برخوردار شـده 

باشند مجاز به استفاده مضاعف از امتياز ياد شده نيستند. 
ارتقـای گروه مسـتخدمان مشـمول ايـن آيين نامه به گروه ها يـا درجات يا عناوين مشـابه كه با   ماده 10- 
توجه به مقررات اسـتخدامی مربوط مسـتلزم كسـب امتيازهای  خاص ) براسـاس سيسـتم های 

امتيـازی( يـا طی دوره های آموزشـی اسـت بدون رعايت شـرايط مزبور انجام می شـود.
حقـوق حالـت اشـتغال آن عده از مشـموالن ايـن آيين نامـه در زمان تصدی مقامـات موضوع   ماده 11- 
تبصـره )2( مـاده )1( قانـون نظـام هماهنگ پرداخت يا همتراز آنان، شـهيد، جانبـاز ازكارافتاده 
كلـی يـا آزاده جانبـاز ازكارافتـاده كلـی شـده باشـند براسـاس عـدد مبنـای مربـوط و همانند 

مقامات شاغل تعيين می شود. 
مسـتخدمان بازنشسته شـهيد، جانباز ازكارافتاده كلی، آزاده جانباز ازكارافتاده كلی و مفقوداالثر   ماده 12- 
انقـالب اسـالمی و جنگ تحميلی با اسـتفاده از امتيـاز دو  گروه يا درجه باالتـر موضوع قانون 

يا قانون نظام هماهنگ پرداخت همچنان بازنشسته تلقی می شوند. 
در مـواردی كـه جانبـازان ازكارافتـاده كلـی و آزادگان جانبـاز ازكارافتاده كلی قبل از رسـيدن   ماده 13- 
بـه شـرايط عمومـی بازنشسـتگی فوت كننـد از تاريخ فوت تا رسـيدن  به سـن بازنشسـتگی 
حقـوق وظيفـه يـا مسـتمری ذی ربط براسـاس مقررات اسـتخدامی دسـتگاه مربـوط تعيين و 

پرداخت می شود. 
در صورتـی كـه حيـات مفقوداالثـر موضـوع قانـون حين اسـتفاده از حقـوق حالت اشـتغال  	تبصره-	

محرز شود، از زمان احراز با آنان براساس مقررات مربوط رفتار می شود. 
در كليـه دسـتگاه های مشـمول ايـن آيين نامـه، حقـوق وظيفـه يـا مسـتمری وراث انـاث   ماده 14- 
تحـت تكفـل شـاهد كـه پـس از اختيـار شـوهر مطلقه شـده اند پـس از تأييد  وقـوع طالق 
و ضـرورت آن توسـط بنيـاد شـهيد انقالب اسـالمی دوبـاره برقرار می شـود. )بنياد شـهيد 

ايثارگران( و امـور 
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وراث قانونـی شـهدا و مفقـودان موضـوع قانـون چنانچـه بيـش از يك شـهيد يـا مفقوداالثر   ماده 15- 
داشـته باشـند فقـط می تواننـد بـه انتخـاب خـود از يـك حقـوق حالت  اشـتغال يـا وظيفه يا 

مستمری مورث مربوط استفاده كنند. 
افراد تحت تكفل موضوع تبصره )2( قانون عبارتند از:  ماده 16- 

فرزنـدان، نـوادگان، يـا زوجه دايمی و مـادر و پدری كه در كفالت مشـموالن اين آيين نامه   الف( 
بوده انـد، همچنيـن نوادگانـی كه در كفالت ايشـان بوده اند با دارا بودن  شـرايط زير:

فرزنـدان و نـوادگان پسـر از بيسـت سـال كمتـر داشـته باشـند مگـر اين كه بـه موجب   -1
مـدارك مثبتـه در يكـی از دانشـگاه ها يـا مؤسسـات آموزشـی رسـمی عالـی مشـغول 
 تحصيـل باشـند كـه در ايـن صـورت نيـز حقـوق وظيفـه آنـان در پايـان بيسـت و پنج 

سـالگی قطـع می شـود.
فرزنـدان و نـوادگان دختـر تـا بيسـت سـالگی بـه شـرط نداشـتن شـوهر، ولـی اگر به   -2
موجـب مـدارك مثبتـه در يكـی از دانشـگاه ها يـا مؤسسـات آموزشـی رسـمی عالـی 
 مشـغول تحصيل باشـند و شـوهر نداشـته باشـند حقوق وظيفه آنان در پايان بيسـت و 

پنـج سـالگی قطع می شـود.
مادر، به شرط نداشتن شوهر.  -1

عيال دايمی، تا زمانی كه شوهر اختيار نكرده باشد.  -2
شوهر، در صورتی كه عليل و ازكارافتاده و در كفالت عيال خود باشد.  -3

فرزنـدان و نـوادگان عليـل يـا ناقص العضـو مشـموالن ايـن آيين نامـه كه قـادر به   -4
انجام كار نباشند در تمام مدت عمر. 

بـرادر و خواهـر عليـل يـا ناقص العضـو كـه در كفالت مشـموالن ايـن آيين نامـه بوده و  ب( 
قادر به انجام كار نباشند در تمام مدت عمر. 

خواهـر ) بـه شـرط نداشـتن شـوهر( و بـرادری كـه در كفالـت مشـموالن ايـن آيين نامه  ج( 
بوده انـد تـا پايان )20( سـالگی، مگر اين كـه به موجب مدارك مثبته در يكی از دانشـگاه ها 
يا مؤسسـات آموزشـی رسـمی عالی مشـغول تحصيل باشـند و در اين صورت تا پايان 

بيسـت و پنج سالگی.
فرزنـدان دختـر و خواهـر تحـت تكفـل در صورتـی كـه پـس از پايـان )20( سـالگی يا  	تبصره	1- 
)25( سـالگی حسـب مـورد شـوهر نداشـته و بـا تأييد بنياد شـهيد انقالب  اسـالمی برای 
تأميـن زندگـی خـود درآمدی نداشـته باشـند، تـا زمانی كـه درآمد ندارنـد. )بنياد شـهيد و 

امور ايثارگران( 
تشـخيص مصاديق افـراد تحت تكفل پس از طی تشـريفات قانونی با دسـتگاه پرداخت كننده  	تبصره	2- 

حقوق حالت اشتغال يا بازنشستگی يا وظيفه يا مستمری  است. 
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آیين نامه  اجرایي  قانون  رسيدگی به تخلفات اداری
)مصوب 1373/7/27 با اصالحات بعدی(

فصل	اول-	تشكیالت،	وظایف	و	صالحیت
هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان  ـ كه در اين آيين نامه هيأت بدوي ناميده   ماده 1- 
مي شود ـ در هر يك از دستگاه هاي موضوع ماده 18 قانون  رسيدگي به تخلفات اداري  ـ كه از 

اين پس قانون ناميده مي شودـ  با رعايت مفاد قانون ياد شده و اين آيين نامه تشكيل مي شود. 
منظور از كارمندان كليه كاركنان رسمي، ثابت، دايم، پيماني و قراردادي است. 	تبصره- 

هيـأت تجديدنظـر رسـيدگي به تخلفـات اداري كارمندان- كـه از اين پس هيـأت تجديدنظر  ماده 2- 
ناميـده مي شـود- در مركـز وزارتخانه هـا يـا سـازمان هاي مسـتقل  دولتـي، نهادهـاي انقـالب 
اسـالمي، مراكـز بعضـي از اسـتان ها به تشـخيص هيأت عالي نظـارت، همچنيـن در مركز هر 

يك از دستگاه ها زير تشكيل مي شود:  
شـركت مخابـرات ايـران، سـازمان ثبـت احـوال كشـور و  بعضـي از دانشـگاه هاي كشـور به 

تشـخيص وزيـران ذي ربـط حسـب مورد. 
سـازمان هاي مسـتقل دولتـي موضـوع اين آيين نامه و سـاير دسـتگاه هاي مشـمول تبصره )1(  	تبصره	1- 

ماده )1( قانون به شرح زير هستند:  
سـازمان امـور اداري و اسـتخدامي كشـور، سـازمان برنامـه و بودجـه، سـازمان تربيـت  	- 
بدنـي، سـازمان انـرژي اتمي، سـازمان حفاظت محيط زيسـت، سـازمان صدا و  سـيماي 
جمهـوري اسـالمي ايـران، ديـوان محاسـبات، سـازمان بازرسـي كل كشـور، سـازمان 
زندان هـا و اقدامـات تأمينـي و تربيـت كشـور، سـازمان ثبـت اسـناد و امـالك كشـور، 
سـازمان قضايـي نيروهـاي مسـلح، مجلس شـوراي اسـالمي، نهـاد رياسـت جمهوري، 
شـهرداري تهـران، بنيـاد شـهيد انقالب اسـالمي،  بنيـاد مسـتضعفان و جانبـازان انقالب 
اسـالمي، بنياد مسـكن انقالب اسـالمي، جمعيت هـالل احمر، كميته امـداد امام خميني، 
جهـاد  دانشـگاهي، نهضـت سـوادآموزي، كتابخانـه ملي ايران، سـازمان پزشـكي قانوني 
كشـور، سـازمان فرهنگ و ارتباطات اسـالمی و بانك مركزی جمهوری اسـالمی ايران. 

)سازمان برنامه و بودجه(، )بنياد شهيد و امور ايثارگران(.  

تصویب	نامه	درخصوص	الحاق	سازمان	تأمین	اجتماعی	به	فهرست	دستگاه	های	موضوع	تبصره	)1(	
ماده	)2(	آیین	نامه	اجرایی	قانون	رسیدگی	به	تخلفات	اداری	)مصوب	1393/2/10(

هیأت	وزیران	در	جلسـه	1393/2/10	به	پیشـنهاد	شـماره	200/92/20598	مورخ	1392/12/18	معاونت	توسـعه	
	مصوب	 مدیریـت	و	سـرمایه	انسـانی	رئیس	جمهور	و	به	اسـتناد	ماده	)27(	قانون	رسـیدگی	به	تخلفـات	اداریـ	
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1372ـ	تصویب	کرد:	
»سازمان	تأمین	اجتماعی	به	فهرست	دستگاه	های	موضوع	تبصره	)1(	ماده	)2(	آیین	نامه	اجرایی	قانون	رسیدگی	به	

تخلفات	اداری،	موضوع	تصویب	نامه	شماره	26222/ت304هـ	مورخ	1373/8/2	اضافه	می	شود«.	
دسـتگاه هاي موضـوع ايـن مـاده و تبصره يـك آن، در صورت لـزوم مي تواننـد در مركز خود  	تبصره	2- 

هيأت هاي متعدد تجديدنظر داشته باشند. 
انتصـاب هـر يـك از اعضاي اصلـي و علي البـدل هيأت هاي بـدوي و تجديدنظـر، به امضاي  ماده 3- 
شـخص وزيـر يـا باالترين مقام دسـتگاه هاي موضـوع تبصره )1(  مـاده )2( ايـن آيين نامه و با 

رعايت شرايط مقرر در ماده )6( قانون صورت مي گيرد. 
هـر يـك از دسـتگاه هاي يـاد شـده در تبصـره )1( مـاده )2( ايـن آيين نامه در صورت داشـتن   ماده 4- 
واحـد سـازماني در مراكـز اسـتان ها، مي تواننـد نسـبت به تشـكيل  هيأت هـاي بـدوي در اين 

مراكز اقدام كنند. 
رسـيدگي بـه تخلفـات اداري كارمنـدان حـوزه هر اسـتان تا زماني كه دسـتگاه متبـوع آنان در   ماده 5- 
مركـز آن اسـتان هيـأت بدوي تشـكيل نداده اسـت پس از كسـب نظـر وزير يـا باالترين مقام 

اجرايي دستگاه متبوع، با هيأت بدوي متشكل در استان ديگر است. 
رسـيدگي بـدوي به تخلفـات اداري كارمندان شـهرداري ها در هر شهرسـتان در صورت عدم  	تبصره- 

تشكيل هيأت بدوي با هيأت بدوي متشكل در استانداري مربوط  است. 
هـر يـك از هيأت هـاي بـدوي و تجديدنظر پس از تشـكيل، از بين خود يـك نفر رييس، يك   ماده 6- 
نفـر نايـب رييس و يـك نفر دبير جهـت تنظيم صورتجلسـه ها و  مكاتبه هاي خـود انتخاب و 

تعيين مي كنند. 
مكاتبه هاي هيأت با امضاي رييس و در غياب وي با امضاي نايب رييس معتبر است. 	تبصره- 

هيأت هـاي بـدوي و تجديدنظـر موظفنـد بالفاصله پس از تشـكيل، آغاز كار خـود را به نحو   ماده 7- 
مقتضي با ذكر نشاني از طريق واحد مربوط به اطالع كارمندان  خود برسانند. 

رسـيدگي بـه تخلفات قبلـي كارمندان مأمور توسـط هيأت هـاي بدوي و تجديدنظر دسـتگاه   ماده 8- 
متبـوع كارمنـد صـورت مي گيـرد و دسـتگاه محل مأموريـت مكلف  بـه اجراي آن اسـت. در 
صورتـي كه دسـتگاه محل مأموريـت از اجراي رأي امتناع ورزد يا امـكان اجراي رأي با توجه 
به شـرايط خاص دسـتگاه ياد شـده موجود نباشـد،  دسـتگاه متبوع مسـتخدم مي تواند رأسـًا 

نسبت به لغو حكم مأموريت اقدام كند و رأي صادر شده را به اجرا درآورد. 
رسـيدگي بـه تخلفاتي كـه در محل مأموريت مسـتخدم واقع شـده بر عهـده هيأت هاي محل  	تبصره	1- 
مأموريـت اسـت، ولـي در صورتـي كه رأي صادر شـده بـا اشـكال  اجرايي در دسـتگاه محل 
مأموريـت كارمنـد مواجـه شـود ) مانند اخـراج( نظر هيأت عالـي نظارت درخصـوص اجرا يا 

عدم اجراي آن براي هر دو دستگاه الزم االتباع  است. 
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هيأت هـاي بـدوي و تجديدنظـر در صـورت لـزوم، از هيأت هـاي وزارتخانـه يا سـازمان متبوع  	تبصره	2- 
كارمنـد بـراي تكميـل مـدارك و تحقيقـات الزم كمـك مي گيرنـد.  وزارتخانه يا سـازمان متبوع 
كارمنـد نيـز مكلف اسـت در صورت اطـالع از تخلف قبلي كارمند و لـزوم تعقيب وي، مدارك 

اتهـام و نتيجـه بررسـي های خـود را بـه  وزارتخانه يا سـازمان محل مأموريـت اعالم كند.
رسـيدگي بـه تخلفـات كارمنـدان دولت، مأمـور در شـركت های تعاوني دسـتگاه هاي اجرايي  	تبصره	3- 
يـا دسـتگاه هايي كه مشـمول قانون نيسـتند بر عهـده هيأت هاي  بـدوي و تجديدنظر دسـتگاه 

متبوع آنان است. 
در موارد تعدد تخلفات كارمند در دسـتگاه هاي مختلفي كه در آنها اشـتغال داشـته اسـت، آخرين   ماده 9- 
دسـتگاهي كـه كارمنـد به آن منتقل شـده اسـت ) دسـتگاه  متبـوع وي(، صالح براي رسـيدگي به 
اتهامـات انتسـابي و اجـراي آراي قطعـي صادر شـده درخصـوص وي اسـت و مي تواند به نحو 

مقتضـي بـراي تكميل مـدارك و تحقيقات الزم از دسـتگاه هاي قبلـي كمك بگيرد.
دسـتگاه هاي قبلـي و هيأت هـاي آنهـا مكلفنـد همكاري هـاي الزم را در اجراي مفـاد اين ماده  	تبصره- 

معمول دارند. 
انجـام وظيفـه در هيأت ها با حفظ سـمت و پسـت سـازماني صـورت مي گيـرد و در صورت   ماده 10- 
ضـرورت بـا توجه به حجم كار، در دسـتگاه های مشـمول قانون  تعداد كافي پسـت سـازماني 
بـا تغييـر عنوان پسـت هاي بالتصدي موجـود براي اعضـاي هيأت هاي رسـيدگي به تخلفات 

اداري با رعايت مقررات مربوط پيش بيني  مي شود. 
هيأت هـا موظفنـد دفترهايـي بـراي انجـام امـور مربـوط تشـكيل دهنـد و در صـورت نيـاز   ماده 11- 
مي تواننـد انجـام امـور دفتـري خـود را بـه كارگزيني دسـتگاه مربوط  ارجـاع كننـد. نامه هاي 

محرمانـه هيأت هـا بايـد بـدون دخـل و تصـرف و بازبينـي در اختيـار آنان گذاشـته شـود.
مسئولين دستگاه ها مكلفند امكانات و نيروي انساني مورد نياز دفترهاي ياد شده را تأمين كنند. 	تبصره- 

فصل	دوم-	شروع	به	رسیدگي	
گـروه تحقيـق موضـوع ماده )5( قانون، متشـكل از سـه عضو اسـت كـه از بين افـراد متأهل،  ماده 12- 
متعهـد، عامـل بـه احـكام اسـالم،  معتقـد بـه نظـام جمهـوري اسـالمي و اصـل واليـت فقيه 
و داراي حداقـل 25 سـال سـن بـا تصويـب هيـأت مربـوط و حكـم رييـس هيـأت انتخـاب 

مي شوند. كارمند بودن دو  عضو از سه عضو ياد شده الزامي است. 
هيأت هـاي بـدوي و تجديدنظـر يـك دسـتگاه مي تواننـد از يك گـروه تحقيق اسـتفاده كنند،   ماده 13- 
مشـروط بـر ايـن كه بـراي تحقيـق در مرحله تجديدنظـر درخصوص  يـك پرونـده از همان 

گروه تحقيق كه در رسيدگي بدوي همكاري داشته است استفاده نشود. 
گروه هـاي تحقيـق فقـط دربـاره كارمنـدي مي تواننـد تحقيـق كننـد كـه از طـرف هيأت هاي   ماده 14- 
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بـدوي يـا تجديدنظـر، بررسـي وضع آنها بـه اين گـروه ارجاع شـده باشـد،  همچنين تحقيق 
تنها در حدودي انجام مي گيرد كه هيأت ها معين مي كنند. 

هـرگاه عضـو گـروه تحقيق، قرابت نسـبي يا سـببي تا درجه دوم از طبقه سـوم با متهم داشـته  	تبصره	1- 
باشـد يـا در دعـواي طـرح شـده ذي نفـع باشـد، يا با متهـم دعـواي  حقوقي و جزايي داشـته 

باشد حق تحقيق در مورد همان پرونده را ندارد. 
استفاده نكردن از گروه تحقيق، مانع رسيدگي هيأت به پرونده اتهامي كارمند و صدور رأي نيست. 	تبصره	2- 

هيأت هـاي بـدوي و تجديدنظر در صورت شـكايات يا اعالم اشـخاص، مديران، سرپرسـتان   ماده 15- 
اداري يا بازرس هاي هيأت عالي نظارت، شروع به رسيدگي  مي كنند. 

كليـه كارمنـدان، مسـئوالن مربـوط و رؤسـاي كارمنـد متهـم بـه ارتـكاب تخلـف، مكلفنـد   ماده 16- 
همكاري هـاي الزم را بـا هيأت هـا بـه عمـل آورده و مـدارك، اسـناد و  اطالعات مـورد نياز را 
در مهلـت تعييـن شـده از طـرف هيأت ها در اختيار آنها قـرار دهند. در مورد اسـناد طبقه بندي 

شده، رعايت مقررات و قوانين مربوط الزامي است. 
در مواردي كه پرونده متهم در هيأت ها تحت رسـيدگي اسـت، هرگونه تصميم گيري نسـبت  	تبصره- 
بـه حالـت اسـتخدامي وي، منوط به كسـب نظـر از باالترين مقام  دسـتگاه يا نماينده وي اسـت.
هيأت هـاي رسـيدگي بـه تخلفـات اداري موظفند پس از انجام بررسـي هاي الزم، مـوارد اتهام   ماده 17- 
را بـه طـور كتبـي بـه كارمند ابـالغ و پـس از آن ده روز مهلت براي  دفاع كارمنـد منظور كنند. 

اين هيأت ها در صورت تقاضاي كارمند، مدارك الزم را در اختيار وي قرار مي دهند. 
متهـم مي توانـد پـس از اطـالع از مـوارد اتهام و در مهلت تعين شـده از سـوي هيـأت جواب   ماده 18- 
كتبـي و مداركـي را كـه در دفاع از خود دارد به هيأت تسـليم كند،  در غيـر اين صورت هيأت 

مي تواند به موارد اتهام رسيدگي و رأي الزم را صادر كند. 
كارمنـد متهـم مي توانـد به منظـور ارايه مدارك دفاعي خـود از هيأت مربـوط، تقاضاي تمديد  	تبصره- 
مهلـت كنـد. در ايـن مـورد، اتخاذ تصميم بـا هيأت مربوط اسـت و  در هر حـال مدت تمديد 

از )5( روز نبايد تجاوز كند. 
 

فصل	سوم-	چگونگي	رسیدگي	به	تخلفات
رسـيدگي بـه تخلفـات اداري كارمنـدان پـس از تكميـل پرونده صـورت مي گيـرد و چنانچه   ماده 19- 

هيأت حضور متهم را ضروري تشخيص دهد، در جلسه حضور  مي يابد. 
در صـورت درخواسـت كتبـي متهم بـراي دفاع حضوري، هيأت موظف اسـت يكبـار وي را  	تبصره- 

براي حضور در جلسه دعوت كند. 
تشـخيص تخلـف و انطبـاق آن بـا يكـي از مـوارد تخلفـات منـدرج در قانـون، بـر عهـده   ماده 20- 

هيأت هاي رسيدگي  كننده است. 



598  / قانون تأمين اجتماعی و قوانين و مقررات مرتبط

هيـأت پـس از اتمام رسـيدگي و مالحظه اسـناد و مدارك موجود در پرونـده و توجه كامل به   ماده 21- 
مدافعـات متهـم و مـواردي از جمله ميـزان زيان وارد شـده ) اعم از مادي و معنـوي( به دولت 
يـا اشـخاص حقيقـي يا حقوقـي،  آثار سـوء اجتماعـي و اداري، موقعيـت و سـوابق كارمند و 
وجـود يـا فقدان سـوء نيـت وی اقدام به صـدور رأي  و اتخـاذ تصميم مي كنـد. رأي هيأت ها 
بايـد مسـتدل و مسـتند بـه قانون و مقـررات مربوط بـوده و حاوي تخلفات منتسـب به متهم، 

نام و نام خانوادگي و امضاي  اعضاي رأي  دهنده در زير رأي صادر شده باشد. 
جلسـه هاي هيأت ها با شـركت سـه نفـر از اعضا رسـميت مي يابـد و آراي آنها بـا نظر موافق   ماده 22- 

حداقل دو نفر از اعضا، معتبر است. 
آراي صادر شـده توسـط هيأت هـای بدوي و تجديدنظـر و احكام اخراج موضـوع ماده )17(   ماده 23- 
قانـون، بـه طـور مسـتقيم و بالفاصلـه بـه اداره هـاي كارگزيني يـا  دواير مشـابه دسـتگاه هاي 
ذي ربـط ارسـال مي شـود. واحدهـاي يـاد شـده موظفنـد حداكثـر ظـرف )30( روز از تاريـخ 
صـدور رأي، آرا و احـكام صـادر شـده را بـه كارمنـدان  مربـوط ابـالغ كـرده و مـدارك آن را 
جهـت درج در پرونـده اتهامـي بـه هيـأت مربـوط تحويـل دهنـد. در صـورت سـهل انگاري 
مسـئوالن كارگزينـي يـا امـور اداري مربـوط در  ابـالغ آرا و احـكام صـادر شـده بـه متهـم، با 
آنـان طبـق قانـون رفتار مي شـود، همچنيـن هرگونه خـودداري يا جلوگيـري از اجـراي آراي 

هيأت ها ممنوع است و با متخلفان  طبق قانون رفتار مي شود. 
هيأت هـاي بـدوي مكلفنـد قطعـي يا قابل پژوهـش بودن آرا، همچنين نشـاني محـل دريافت   ماده 24- 

درخواست تجديدنظر را زير آراي خود درج كنند. 
درخواسـت تجديدنظـر نسـبت بـه آراي هيأت هـاي بـدوي بايـد به وسـيله محكـوم  عليه يا   ماده 25- 
نماينـده قانونـي وي ظـرف )30( روز از تاريـخ ابـالغ رأي، بـا زبـان  فارسـي و ذكـر داليل به 
طـور كتبـي بـه اداره كارگزينـي مربـوط تسـليم و رسـيد اخذ شـود. مـالك دريافت بـه موقع 

درخواست، تاريخ ثبت دفترهاي كارگزيني مربوط  است. 
درخواسـت تجديدنظر نسـبت به احـكام اخراج موضوع مـاده )17( قانون مطابـق تبصره )1(  	تبصره- 

ماده ياد شده انجام مي شود. 
اداره هـاي كارگزينـي دسـتگاه ها مكلفنـد درخواسـت اعتـراض كارمنـد يـا نماينـده وي را در   ماده 26- 
سـريع تريـن زمـان ممكـن، بـراي رسـيدگي به هيـأت تجديدنظـر مربوط ارسـال كننـد و در 
مـواردی كـه رأی هيـأت بـدوی قابل تجديدنظر باشـد،  ولـي متهم ظرف مهلت مقرر نسـبت 
بـه آن درخواسـت تجديدنظـر نكنـد رأي صـادر شـده را از تاريخ پايان يافتن مهلت ياد شـده 

اجرا كنند. 
كليـه هيأت هـا مكلفنـد در متـن آراي قطعي صادر شـده، مهلت يك ماهه شـكايت بـه ديوان   ماده 27- 

عدالت اداري را تصريح كنند. 
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در صورتـي كـه كارمنـد متخلـف در حالتي از حالت هاي اسـتخدامي باشـد كه اجـراي فوري   ماده 28- 
رأي قطعـي هيـأت دربـاره وي ممكـن نباشـد، مراتـب به هيـأت  عالي گـزارش شـده و رأي 

صادر شده نيز به محض حصول امكان اجرا مي شود. 
هيأت هـا در مـوارد لـزوم مي تواننـد در ارتبـاط بـا اتهام هاي وارد شـده به كارمنـدان از مراجع   ماده 29- 
قضايـي مربـوط اسـتعالم نظـر كنـد و مراجع ياد شـده مكلفنـد  حداكثـر ظـرف )30( روز به 

استعالم هيأت ها پاسخ دهند. 
هيأت هـا مكلفنـد در مـوارد لـزوم از وزارت اطالعات اسـتعالم نظـر كنند و وزارت ياد شـده  	تبصره- 

موظف است ظرف )10( روز به استعالم هيأت ها پاسخ دهد. 
بالتكليـف گـذاردن مسـتخدمان دولـت در مـوارد طـرح پرونـده اتهامـي آنـان در هيأت ها يا   ماده 30- 
صـدور آراي غيـر قطعـي ) قابل تجديدنظر( از سـوي هيأت هـاي  بدوي و نيـز در موارد نقض 
آراي قطعـي هيأت هـا از سـوي ديـوان عدالـت اداري يـا هيـأت عالـي نظـارت به هـر عنوان 

مجوزي ندارد. 
فـوت متهـم موجـب توقـف رسـيدگي و صـدور رأي مي شـود و در صورتـي كـه كارمند در   ماده 31- 
طـول تحمـل مجازات هـای )بنـد ج،  د و »ز«( ماده )9( قانون فوت  شـود اعمـال مجازات هاي 
يـاد شـده متوقـف شـده و حالـت اسـتخدامي كارمند از زمـان فوت بـه حالت قبـل از تعيين 
مجـازات اعـاده مي شـود. حكـم اين مـاده مانع از  ارسـال پرونده بـه مراجع قضايي در  سـاير 

موارد نيست. 
در صورتي كه مسـتخدمي به اسـتناد ماده )17( قانون اخراج شـده باشـد و بعد از اعتراض به  	تبصره- 
حكـم مزبـور و قبل از رسـيدگي توسـط هيأت تجديدنظر فـوت  كند، آثار حكـم اخراج زايل 

و حالت كارمند به قبل از تعيين مجازات اعاده مي شود. 
هيأت هـاي بـدوي و تجديدنظـر مكلفنـد در سـريع ترين زمان ممكـن به پرونده هايـي كه در   ماده 32- 
هيأت هـاي پاكسـازي و بازسـازي گذشـته و هيأت هاي رسـيدگي به  تخلفـات اداري منجر به 
صـدور رأي قطعـي نشـده يا آراي قطعي توسـط ديوان عدالـت اداري يا هيـأت عالي نظارت 

نقض شده رسيدگي كنند. 
  رسـيدگي بـه ايـن پرونده هـا در مـواردي كه توسـط هيأت های سـابق پاكسـازي يا بازسـازي 
مـورد رسـيدگي قـرار گرفته ولـي آراي صادر شـده به جهاتـي قطعيت نيافته يا توسـط  ديوان 
عدالـت اداري يـا هيـأت عالـي نظـارت نقض شـده اند بـه عهده هيـأت تجديدنظر اسـت. در 
مـواردي كه توسـط هيأت سـابق رأي الزم صادر نشـده باشـد، اين  رسـيدگي بـر عهده هيأت 
بـدوي اسـت چنانچـه درخصـوص تشـخيص صالحيت رسـيدگي بـه پرونده هـاي موضوع 
ايـن مـاده بيـن هيأت هـاي بـدوي و تجديدنظر  اختالف نظر باشـد، حـل اختالف بـا نماينده 

موضوع ماده )37( اين آيين نامه است. )اصالحی مورخ 1374/5/18( 
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هيأت هـاي بـدوي مكلفنـد درخصـوص تعيين مرجـع رسـيدگي به اتهام هـاي مديـران، قباًل   ماده 33- 
مراتـب را بـه اطـالع نماينـده موضوع مـاده )34( ايـن آيين نامه  برسـانند، مرجع رسـيدگي به 
ايـن قبيـل پرونده هـا بـه پيشـنهاد نماينده موضـوع مـاده )34( ايـن آيين نامه و تأييـد باالترين 
مقـام دسـتگاه هاي ياد شـده در تبصـره )1( ماده )2( ايـن آيين نامه، هيأت بدوي اسـتان مربوط 

يا هيأت های متشكل در مركز دستگاه است. 

	فصل	چهارم-	هماهنگي	و	نظارت
بـراي ايجـاد هماهنگـي و نظـارت بـر كار هيأت ها، هـر يكی از وزيـران و باالتريـن مقام هاي   ماده 34- 
دسـتگاه هاي يـاد شـده در تبصـره )1( مـاده )2( ايـن آيين نامـه يـك نفـر  را به عنـوان نماينده 
خـود كـه بـه طـور مسـتقيم زيـر نظـر آنـان فعاليت مي كنـد بـراي هماهنگـی هيأت هـاي آن 

دسـتگاه تعييـن و بـه سـازمان امور اداري و اسـتخدامي كشـور  معرفـي مي كنند.
وظايـف، اختيـارات و مسـئوليت هاي هر يـك از نمايندگان موضـوع ماده )34( ايـن آيين نامه   ماده 35- 

به شـرح زير اسـت:
برگـزاري جلسـه هاي هماهنگـي بيـن هيأت هـاي وزارتخانـه يـا سـازمان متبـوع در   -1

فاصله هاي زماني مناسب. 
بازرسـی از چگونگـي كار هيأت هـاي مربـوط در تهـران و شهرسـتان ها و تهيه گزارش   -2
الزم بـراي وزيـر يـا باالتريـن مقام دسـتگاه متبوع، بـه ويژه در مـواردي كه گزارشـي  از 
كـم كاري و غـرض ورزي آنهـا دريافـت مي كننـد و ارسـال يـك نسـخه از آن بـه هيأت 

عالي نظارت. 
نظـارت بـر فعاليـت هيأت ها در تهـران و شهرسـتان ها و راهنمايي و هدايـت و آموزش   -3

آنهـا بـه منظـور اجـراي هر چـه صحيح تـر قانون.
بررسـي صالحيت اعضاي هيأت ها و گروه هاي تحقيق و ارسـال گزارش از موارد احتمالي   -4

عدم صالحيت به وزير يا باالترين مقام دستگاه متبوع و نيز هيأت عالي نظارت. 
ارائـه نقطه نظرهـا و پيشـنهادهاي هيأت هـا بـه مراجـع ذي ربـط بـراي رفع اشـكال ها و   -5

بهبود فعاليت هيأت ها. 
تهيـه گزارش هـاي ماهانـه از كار هيأت هـا مربوط و ارسـال آنها به هيـأت عالي نظارت،   -6

همراه با يك نسخه از كليه آراي صادر شده به منظور: 
جمع  بندي و تهيه گزارش های دوره اي الزم براي اطالع مسئوالن ذي ربط.  الف( 

تجزيه و تحليل كار هيأت ها از نظر كيفي و كمي درخصوص آثار ناشي از اجراي  ب( 
صحيح و دقيق قانون بر اصالح بافت نيروي انساني دستگاه هاي اجرايي.

بررسي آراي صادر شده و راهنمايي هيأت ها در موارد لزوم. ج( 
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انجـام پيگيـري الزم بـراي رفع مشـكالت و نيازهاي مربـوط به تأمين نيروي انسـاني و   -7
تداركاتي هيأت ها براي تسهيل در كار آنها. 

بررسـي و تجزيـه و تحليل نتيجه كار هيأت هـا در وزارتخانه يا سـازمان متبوع در تهران   -8
و شهرسـتان ها و آثـار ايـن فعاليت هـا در سالم سـازي محيـط اداره هاي تابع و  ارسـال آن 
بـراي وزيـر يـا باالترين مقام دسـتگاه متبوع و هيـأت عالي نظارت در فاصله هاي شـش 

ماهه و يك ساله. 
دادن پيشـنهاد بـه وزيـر يا باالترين مقام دسـتگاه متبوع جهت ايجاد شـعبه يا شـعبه هايي از   -9
هيأت هـا در مركـز يـا اسـتان ها يـا تعطيل كار بعضي از شـعبه ها بـا توجه به  حجـم نيروي 

انسـاني واحدهـاي مربوط به منظور پوشـش مناسـب در كليـه واحدهاي تابع و وابسـته.
حضور مسـتقيم در جلسـه هاي نمايندگان موضـوع ماده )34( ايـن آيين نامه، جهت اطالع   -10

از آخرين نقطه نظرها و تأمين هماهنگي هر چه بيشتر در كار  هيأت هاي مربوط. 
ارتبـاط بـا ديـوان عدالـت داري و تمركـز ايـن تماس هـا در مركـز، بـه منظـور ايجـاد   -11

هماهنگي الزم با ديوان مزبور. 
بـراي انجـام وظايـف يـاد شـده در اين مـاده، دفتري بـا عنوان » دفتـر هماهنگـي هيأت ها« در   تبصره- 
هـر يـك از دسـتگاه ها مندرج در تبصـره )1( مـاده )2( اين آيين نامه  زير نظـر نماينده موضوع 

مـاده )34( ايـن آيين نامه ايجاد مي شـود.
كليـه هيأت هـاي بـدوي و تجديدنظـر، همچنيـن واحدهـاي وابسـته بـه دسـتگاه هاي مربوط   ماده 36- 
مكلفنـد بـا نماينـده موضـوع مـاده )34( دسـتگاه ها متبـوع،  همكاري هـاي الزم را معمـول دارند.
هيـأت عالـي نظـارت موضـوع مـاده )22( قانـون، مركـب از سـه نفـر از نماينـدگان موضوع  ماده37- 
)34( ايـن آيين نامه به پيشـنهاد معاون توسـعه مديريت و سـرمايه انسـاني رييس جمهور  مـاده 
و تصويـب هيـأت وزيـران و يـك نماينده از قوه قضاييه به رياسـت معاون ياد شـده يا معاون 
يـا نماينـده وي تشـكيل مي شـود. )اصالحـی	بـه	موجب	اصـالح	مـاده	)37(	اصالحـي	آیین	نامه	

اجرایي	قانون	رسیدگي	به	تخلفات	اداری	مصوب	1381/9/17-	و	1387/2/1( 
آيين نامه مربوط به چگونگي كار هيأت عالي نظارت به تصويب هيأت ياد شده مي رسد. 	تبصره- 

هيأت هـاي موضـوع قانون و كليه دسـتگاه هاي اجرايي كشـور مكلفند با هيـأت عالي نظارت،   ماده 38- 
هماهنگـي و همكاري هـاي الزم را معمـول دارند و مـدارك  الزم را در اختيار هيأت ياد شـده 

قرار دهند. 
كليـه هيأت هـای رسـيدگي  كننـده مكلفنـد جهـت صـدور آرا از فرم هـای مخصوصـي كه از   ماده 39- 
طـرف دفتـر هماهنگـي و نظـارت بر امر رسـيدگي به تخلفـات اداري ) دبيرخانـه هيأت عالي 

نظارت( تهيه و ابالغ مي شود استفاده كنند. 
در صـورت انحـالل، هيأتـی توسـط هيـأت عالـي نظـارت، مراتـب بـه اطـالع باالتريـن مقام   ماده 40- 
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دسـتگاه مربـوط مي رسـد و مقـام مزبـور موظـف اسـت حداكثـر ظـرف )30( روز نسـبت به 
تشـكيل هيـأت جديـد اقـدام و پرونده هـای مربـوط را جهـت رسـيدگي بـه آن هيـأت ارجـاع كند.

بـراي رسـيدگي بـه پرونـده اتهامي اعضاي هيأت هـاي موضوع تبصـره )1( مـاده )22( قانون،   ماده 41- 
هيـأت عالـي نظارت حسـب مورد يكـي از هيأت های موجـود را  تعيين كـرده و پرونده مورد 

نظر را به آن هيأت ارجاع مي كند و هيأت تعيين شده مكلف به رسيدگي است. 

	فصل	پنجم-	سایر	مقررات
هيأت هـاي بـدوي و تجديدنظـر مكلفنـد هـر مـاه يك بـار، گزارشـي از فعاليت هـاي خود   ماده 42- 
را كـه داراي تعـداد آراي صـادر شـده و پرونده های تحـت رسـيدگي و  موضوع هاي طرح 
شـده اسـت، همـراه بـا يك نسـخه از آراي صادر شـده به نماينـده موضوع مـاده )34( اين 
آيين نامـه در دسـتگاه متبـوع ارائـه دهنـد. هيأت هـای بـدوي و  تجديدنظـر مسـتقر در هـر 
اسـتان موظفنـد يـك نسـخه از گـزارش يـاد شـده را براي اطـالع اسـتاندار به اسـتانداري 

مربوط ارسال كنند. 
برقـراري مقـرري ياد شـده در مـاده )11( قانون، مسـتلزم تقاضاي كارمنـد و در غياب يا فوت   ماده 43- 
او، مسـتلزم تقاضاي وارث قانوني وي اسـت كه پس از بررسـي  و با تشـخيص و تأييد هيأت 
تجديدنظـر مربـوط انجـام مي پذيـرد. مـالك )15( سـال سـابقه و )50( سـال سـن مربوط به 

زمان صدور رأي است. 
هيـأت تجديدنظـر هر سـال يك بـار، وضع معيشـت خانواده اين قبيـل افراد را بررسـي كرده  	تبصره	1- 
و بـا توجـه بـه نتايـج بررسـي، نسـبت بـه قطـع يا كاهـش يـا افزايـش  مقـرري ياد شـده، با 
رعايـت حداكثـر مقرر تصميـم مقتضي را اتخاذ كـرده و گزارش آن را به هيـأت عالي نظارت 

ارسال مي كند. 
مقـررات مربـوط به برقـراري حقـوق وظيفه در مـورد وراث، در مـورد افراد خانـواده كارمند  	تبصره	2- 

منفصل نيز بايد رعايت شود. 
اعضـاي هيـأت عالي نظـارت، هيأت های رسـيدگي بـه تخلفـات اداري، نماينـدگان موضوع   ماده 44- 
مـاده )34( ايـن آيين نامـه و كاركنـان دفترهـاي آنها، اعضـاي گروه های تحقيـق و بازرس های 
هيـأت عالـي نظـارت، در مدتـي كه در مشـاغل ياد شـده انجام وظيفـه می كننـد از فوق العاده 
جـذب اضافـي عالوه بـر فوق العاده جذب اسـتحقاقي موضوع ماده )6( قانـون نظام هماهنگ 

پرداخت كاركنان دولت تا )20درصد( برخوردار می شوند. )اصالحی	مورخ	1381/7/7( 
ميـزان فوق العـاده مزبـور بـا توجـه به حجـم وظايف و مسـئوليت های محول شـده به شـرح  تبصره- 

زير پرداخت می شود: 
اعضـاء و دبير هيـأت عالي نظارت، معاونان دفاتر هماهنگي و نظـارت، نمايندگان وزراء  	-
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و اعضاي اصلي هيأت های رسيدگي به تخلفات اداري حداكثر 20درصد  
اعضـاي علـي البـدل هيأت هـای رسـيدگي بـه تخلفـات اداري، گروه هـای تحقيـق،  	-

بازرسان و كارشناسان دفاتر هماهنگي حداكثر 15درصد 
سـاير كاركنـان دفاتـر هماهنگـي و هيأت هـا حداكثـر 10درصـد )اصالحـی	مصـوب	 	-

1381/7/7-	و	1382/5/29( 
هيأت هـا موظفند اسـامي و مشـخصات اعضاي اصلـي و علي البدل و تغييرات آنهـا را همواره   ماده 45- 

از طريق نمايندگان موضوع ماده )34( اين آيين نامه به هيأت  عالي نظارت اعالم كنند. 
اداره هـاي كارگزينـي مكلفنـد يـك نسـخه از احـكام كارگزينـي مربوط بـه كارمندانـي را كه   ماده 46- 
محكـوم بـه بازنشسـتگي، بازخريد، اخـراج يـا انفصـال دايم از خدمـات  دولتي مي شـوند، به 

سازمان امور اداري و استخدامي كشور ارسال كنند. )سازمان برنامه و بودجه( 
اين تصويب  نامه جايگزين تصويب  نامه شماره 25227/ت275هـ مورخ 1373/7/16 مي شود.  ماده 47- 

آیين نامه  اجرایي  قانون  نظام  هماهنگ  حقوق  بازنشستگي  و وظيفه 
)مصوب 1373/12/24(

در تعييـن  حقـوق  بازنشسـتگي  و وظيفه  ازكارافتادگي  و وظيفه  وراث  مسـتخدمان  مشـمول   ماده 1- 
مـاده  )2( قانـون  نظـام  هماهنگ  حقـوق  بازنشسـتگي  و وظيفه  مصوب - كـه  از اين  پس  در 
ايـن  آيين نامـه  بـه  اختصار قانـون  ناميده  مي شـودـ  معدل  حقـوق  مبناي  گروه هـای  مربوط ، 
افزايـش  سـنواتي  بـه  ميـزان  منـدرج  در بنـد )ب( مـاده  )2( قانـون  و حسـب  مـورد تبصره 
 )4( مـاده  مزبـور و فوق العـاده  شـغل  متعلـق  براسـاس  مـدارك  تحصيلي ، سـنوات  خدمت ، 
مشـاغل  مـورد تصـدي  و سـوابق  تجربـي  طبـق  مقـررات  جـاري  و مـورد عمـل  شـاغالن 
 دسـتگاه  ذي ربط  در سـه  سـال  آخر خدمت  از تاريـخ  1374/1/1 با رعايـت  مقررات  مربوط  

مالك  عمل  قرار مي گيرد. 
ايثارگـران  و شـاغالن  در مناطـق  جنگـي  و جنـگ زده  از كليـه  امكانـات  پيش بينـي  شـده  در  تبصره	1- 
قانـون  نظـام  هماهنـگ  پرداخـت  كاركنان  دولت  و سـاير مقـررات  مربوط  به  شـاغالن  بهره مند 
منظـور از سـه  سـال  آخـر خدمت  مدتي  اسـت  كه  مسـتخدم  بـه  خدمت   تبصره	2-  مي شوند. 

اشتغال  داشته  و از حقوق  و مزاياي  اشتغال  بهره مند شده  است . 
در تعييـن  حقـوق  بازنشسـتگي  و وظيفـه  موضـوع  اين  مـاده  ـ به  اسـتثناي  افزايش  سـنواتي  ـ  تبصره	3-	

ضريب 120 ريال  مالك  عمل  قرار مي گيرد. 
افزايـش  سـنواتي  مضاعـف  موضـوع  تبصـره )4( مـاده  )2( قانـون  نظـام  هماهنـگ  پرداخـت   تبصره	4- 
كاركنـان  دولـت  بـه  حداكثـر مقـرر در مـاده  )16( قانـون  ياد شـده  افزوده  مي شـود سـپس  دو 
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سـوم  مجموع  اين  دو مبلغ  تا ميزان  حقوق  بازنشسـتگي  اسـتحقاقي  طبق  مقررات  به  مسـتخدم  
پرداخت  مي شود. 

فوق العاده  شـغل  مسـتخدماني  كه  سـه  سـال  آخر خدمت  يا قسـمتي  از آن  را در مأموريت  ثابت   تبصره	5- 
خارج  از كشـور به  سـر برده اند براسـاس  آخرين  حقوق  مبناي  گروه  اسـتحقاقي  مربوط  در سـال  

آخـر خدمـات  آنان  تعيين  و مالك  محاسـبه  حقوق  بازنشسـتگي  و ازكارافتادگي  قـرار مي گيرد.
اعضـاي  هيـأت  علمـي  مشـمول  قانـون  اصـالح  پـاره اي  از مقـررات  مربـوط  بـه  پايـه  حقوق   ماده 2- 
اعضـاي  رسـمي  هيـأت  علمـي  )آموزشـي  و پژوهشـي ( شـاغل  و بازنشسـته  دانشـگاه ها و 
مؤسسـات  آمـوزش  عالـي  ـ مصـوب  1368ـ كـه  تا پايان  سـال  1372 شـاغل  بـوده  و از تاريخ 
1 /1373/1 بـه  بعـد بازنشسـته ، ازكارافتـاده  و فـوت  شـده  يـا بشـوند از تاريـخ  بازنشسـتگي ، 

ازكارافتادگي  و فوت  مشمول  مفاد ماده  )1( قانون  و تبصره های آن  هستند. 
اعضـاي  هيـأت  علمـي  مشـمول  قانـون  اصـالح  پـاره اي  از مقـررات  مربـوط  بـه  پايـه  حقوق  ماده 3- 
 اعضـاي  هيـأت  علمي  )آموزشـي  و پژوهشـي ( شـاغل  و بازنشسـته  دانشـگاه ها و مؤسسـات  
آمـوزش  عالـي  ـ مصـوب  1368ـ كـه  تـا پايـان  سـال  1372 بازنشسـته ، ازكارافتـاده  و فـوت  

شده اند از تاريخ  1374/1/1 مشمول  مفاد تبصره  )3( ماده  )2( قانون  مي شوند. 
شـغلي  كـه  مسـتخدم  بـه  موجـب  حكم  صـادر شـده  تصـدي  آن  را به  عهده  داشـته  اسـت ، در  ماده 4- 
اجـراي  مقـررات  ايـن  آيين نامـه  مـالك  عمـل  قـرار مي گيـرد و وظايـف  و مسـئوليت هايی  كه  
عـالوه  بـر وظايـف  شـغلي  اصلـي  بـه  مسـتخدم  محول  شـده  اسـت  مـورد محاسـبه  قـرار نمي گيرد.
هرگونـه  تغييـر در دريافتـي  )حقـوق  و فوق العـاده  شـغل ( مسـتخدمان  مشـمول  قانـون  نظـام   ماده 5- 
هماهنـگ  پرداخـت  كاركنـان  دولت  كه  تا تاريخ  1374/1/1 به  مورد اجرا گذاشـته  شـده  اسـت  
در مـورد مسـتخدمان  مشـمول  قانـون  نيـز بـا رعايـت  فاصلـه  تاريخ  اجـراي  تصويـب نامه  يا 

بخشنامه  مربوط  تا تاريخ  فوق الذكر به  طور دقيق  اعمال  مي شود. 
پسـت ها يـا مشـاغل  مـورد تصـدي  مسـتخدمان  مشـمول  قانـون  در زمـان  اشـتغال  بـا توجه   ماده 6- 
بـه  ماهيـت  وظايـف  تعيين  شـده  و شـرايط  احراز تحصيلـي  و تجربـي  در يكي  از رشـته هاي 
 شـغلي  تخصيص  مي يابد. در صورت  عدم  رشـته  شـغلي  متناسـب  يا نبودن  شـرط  تحصيلي  و 
تجربي  شـاغل  آن ، پسـت  ياد شـده  در يكي  از رشـته هاي  شـغلي  كـه  از لحاظ  نـوع  و وظايف 

 و گروه  شغلي  مشابه  يا هم  رديف  باشد تخصيص  مي يابد. 
مسـتخدمان  مشـمول  قانون  كه  براسـاس  ضوابـط  مورد عمـل  در تاريخ  اجراي  قانـون  با توجه   تبصره- 
به  پسـت  يا شـغل  مورد تصدي  واجد شـرايط  احراز اولين  طبقه  رشـته  شـغلي  مربوط  نباشـند 
در طبقـه  يك  رشـته  شـغلي  ياد شـده  اسـتقرار يافته  و گـروه  آنها بر مبناي  شـرايط  تحصيلي  و 

تجربي  آنان  تعيين  مي شود. 
مسـتخدماني كـه  پـس  از تاريخ  اجـراي  مرحله  دوم  قانون  اسـتخدام  كشـوري  از طريق  يكي  ماده 7- 
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 از طرح هـای  امتيـازي  )طرح هـاي  ارزيابي  مشـاغل  مديران ، مشـاغل  هنرمندان  كشـور( مورد 
ارزيابـي  قـرار گرفتـه  و در يكـي  از گـروه هـاي 10، 11- و 12 اسـتقرار يافته انـد در صورت  
داشـتن  سـنوات  تجربـي  الزم ، گـروه  آنـان  حسـب  مـدرك  تحصيلي  براسـاس  جـدول  زير 

تعيين  مي شود: 

گروه	فعلي	)در	اجراي	قانون(گروه	قبليمدرك	تحصیلي

ليسانس
10
11
12

11
12
13

فوق لبسانس
10
11
12

13
14
15

دكتري
10
11
12

14
15
16

مسـتخدماني  كـه  پـس  از اجـراي  قانون  نظـام  هماهنـگ  پرداخت  كاركنـان  دولت  بازنشسـته ،  تبصره-	
ازكارافتاده  يا فوت  شده اند مشمول  مفاد اين  ماده  نيستند. 

مسـتخدماني  كـه  بـا دارا بـودن  مـدارك  تحصيلـي  ليسـانس ، فوق  ليسـانس  يا دكتـري  تصدي   ماده 8- 
مشـاغل  مديريـت  يـا كارشناسـي  يـا همتـراز )مشـابه  و همسـطح( آن  را بـه  عهـده  داشـته  و 
بازنشسـته  يـا ازكارافتـاده  يـا فـوت  شـده اند در صورتي  كـه  حداقل  يـك  دوم  يا دو سـوم  كل 
 تجـارب  آنـان  حسـب  جدول  زيـر با مـدرك  تحصيلي  حداقل  ليسـانس  و در زمينـه  مربوط  يا 

مشابه  طي  شده  باشد در گروه هاي 11- الي 15 استقرار مي يابند: 

گروه
شرایط	تجربي	مورد	نیاز1112131415تحصیالت	و	تجربه

ليسانس
فوق ليسانس

دكترا

20
-
-

25
-
-

-
20
-

-
25
20

-
-

25

مشـروط بـرآن كـه حداقل 2/3 تجـارب با 
مـدرك تحصيلـي حداقـل ليسـانس و در 
زمينـه مربـوط يا مشـابه طي شـده باشـد.

ليسانس
فوق ليسانس

دكترا

22
-
-

27
-
-

-
22
-

-
27
22

-
-

27

مشـروط بـر آن كـه حداقـل 1/2- تجارب 
بـا مـدرك تحصيلي حداقل ليسـانس و در 

زمينـه مربوط يا مشـابه طي شـده باشـد.

اجـراي  ايـن  مـاده  در مورد متصديان  مشـاغل  مديريت  فقـط  در مورد افرادي  اسـت  كه  قبل  از  تبصره-	
اجراي  طرح های  طبقه بندي  مشاغل  مربوط  بازنشسته ، ازكارافتاده  يا فوت  شده  باشند. 
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تعيين  سـطوح  مشـاغل  سرپرسـتي  و مديريت  و تشخيص  رشـته ها و طبقات  شغلي  و گروه   ماده 9- 
و فوق العـاده  شـغل  مسـتخدمان  براسـاس  ضوابـط  اجرايـي  طرح هـاي  طبقه بنـدي  مشـاغل  
توسـط  كميتـه  اجرايي  موضوع  مـاده  )21( آيين نامـه  اجرايي  قانون  نظـام  هماهنگ  پرداخت  
كاركنـان  دولـت  صـورت  مي پذيـرد. ليكن  چنانچـه  درخصوص  مـوارد فـوق  ابهامي  وجود 
داشـته  يـا احـكام  صادره  مطابـق  مقررات  نباشـد سـازمان  امور اداري  و اسـتخدامي  كشـور 

اتخـاذ تصميـم  مي كند.
بـراي  تعييـن  ميـزان  درصـد فوق العـاده  شـغل  مسـتخدماني  كـه  قبـل  از اجـراي  طرح هـای  تبصره-	
طبقه بنـدي  مشـاغل ، بازنشسـته  و يـا ازكارافتاده  و وظيفه  بگير شـده اند دسـتگاه های مشـمول 
 ايـن  قانـون  مكلفنـد گـروه  شـغلي  عناوين  سـطوح  سـازماني  رئيس  دايره  و مسـئول  بـه  باال را 

پيشنهاد و جهت  تاييد به  سازمان  امور اداري  و استخدامي  كشور ارسال  كنند. 
مـدت  سـنوات  ارفاقـي  در اجـراي  قوانيـن  مربـوط  بـراي  بازنشسـتگي  و وظيفـه  در محاسـبه   ماده 10- 

افزايش  سنواتي  و ارتقاي  گروه ، مالك  عمل  قرار نمي گيرد. 
افزايش  سـنواتي  براي  مسـتخدماني  كه  در طول  خدمت  داراي  مقاطع  تحصيلي  متفاوتي  بوده اند  ماده 11- 
نيز براسـاس  مقررات  مورد عمل  شـاغالن  به  نسـبت  آخرين  گروه  اسـتحقاقي  آنان  در هر مقطع  

تحصيلي  به  طور جداگانه  محاسبه  و مجموعاً به  عنوان  افزايش  سنواتي  منظور مي شود. 
در احتسـاب  حقوق  بازنشسـتگي ، وظيفه  ازكارافتادگي  و وظيفه  وراث  مستخدماني  كه  براساس  قوانين  ماده 12- 
 و مقـررات  مربـوط  به  پاكسـازي ، بازسـازي ، تخلفـات  اداري  و نظاير آن  به  بازنشسـتگي  با تقليل  گروه  

محكوميت  يافته اند حقوق  گروه  جديد )پس  از تنزل  گروه ( مالك  محاسبه  قرار مي گيرد. 
مقامـات  مذكـور در تبصـره  )2( مـاده  )1( قانـون  نظـام  هماهنـگ  پرداخـت  كاركنـان  دولت  و  ماده 13- 
همتـرازان  آنهـا بـا رعايـت  مقـررات  مربـوط  مشـمول  احكام  قانـون  و ايـن  آيين نامه  هسـتند.

حقـوق  بازنشسـتگي  تعيين  شـده  در اجراي  ايـن  قانون  مالك  تعيين  ميزان  حقوق  وظيفه  سـهم   ماده 14- 
وراث  قانوني  طبق  قوانين  و مقررات  مربوط  است . 

آن  دسـته  از دسـتگاه های  دولتي  كه  داراي  مقررات  اسـتخدامي  خاص  و صندوق  بازنشسـتگي  ماده 15- 
 جداگانـه  هسـتند و قانـون  نظـام  هماهنگ  پرداخـت  كاركنان  دولـت  در آن  دسـتگاه ها به  اجرا 
درآمـده  اسـت ـ بـه  اسـتثناي  مشـموالن  تبصره مـاده  )3( قانـون  ـ موظفند حقوق  مسـتخدمين  
بازنشسـته ، ازكارافتـاده  و وراث  مسـتخدمان  متوفـاي  خـود را بـا رعايت  مفاد ايـن  آيين نامه  و 

طبق  مقررات  مورد عمل  در مورد مستخدمان  شاغل  تطبيق  كنند. 
اجـراي  مفـاد ايـن  آيين نامـه  به  عهده  دسـتگاه  متبوع  مسـتخدم  و كميتـه  اجرايي  موضـوع  ماده   ماده 16- 
)21( آيين نامـه  قانـون  نظـام  هماهنـگ  پرداخـت  كاركنـان  دولت  اسـت . سـازمان  امـور اداري  
و اسـتخدامي  كشـور مي توانـد در صـورت  لـزوم  دسـتورالعمل های  الزم  بـراي  اجـراي  ايـن 

 آيين نامه  را ابالغ  كند. 
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آیين نامه اجرایي ماده )7( قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور
)مصوب 1374/3/17(

كليـه دسـتگاه هاي مشـمول مـاده )7( قانون بيمـه همگاني خدمـات درماني كشـور، از جمله  ماده 1- 
كميتـه امـداد امـام خمينـي )ره( می تواننـد حسـب مـورد در صـورت توافـق با سـازمان بيمه 
خدمـات درمانـي يـا سـازمان تأمين اجتماعـي و در مـوارد عـدم توافق پـس از تأييد شـوراي 
عالـي بيمـه خدمـات درمانـي كشـور، بـا سـازمان ها يـا شـركت هاي بيمـه گـر قـرارداد ارائه 

خدمات درماني منعقد كنند. 
مقـام مجـاز دسـتگاه يا سـازمان درخواسـت كننـده، درخواسـت انعقاد قـرارداد با شـركت ها  ماده 2- 
يـا سـازمان هاي بيمـه گـر را بـراي پوشـش بيمه درمانـي كاركنـان دسـتگاه يا سـازمان خود، 
بـا ذكـر نـام شـركت بيمه گـر همراه بـا طرح پيشـنهادي مـورد نظر حسـب مورد به سـازمان 
بيمـه خدمـات درمانـي يـا سـازمان تأمين اجتماعـي می فرسـتد. هـر يـك از ايـن دو سـازمان 
مكلفنـد نظـر خـود را ظـرف يك مـاه به دسـتگاه پيشـنهاددهنده اعـالم كننـد. در صورتي كه 
درخواسـت مزبـور مـورد موافقت سـازمان هاي يادشـده قرار نگيـرد و اين امر مـورد اعتراض 
پيشـنهاددهنده باشـد، مراتب بـراي تصميم گيري الزم به شـوراي عالي بيمـه خدمات درماني 
منعكـس می شـود. شـوراي ياد شـده مكلف اسـت حداكثر ظـرف يك ماه نسـبت به موضوع 

تصميم گيري كند. 
مجوزهايـي كـه تاكنـون توسـط دسـتگاه ها از سـازمان تأمين اجتماعـي گرفتـه شـده اسـت،  تبصره	1-	

كماكان به قوت خود باقي است. 
كميته امداد امام خميني )ره( براي عقد قرارداد با مراكز درماني احتياج به كسب مجوز ندارد. تبصره	2-	

كليه دسـتگاه هاي مشـمول ماده )7( قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشـورـ  به اسـتثناي  ماده 3- 
كميتـه امـداد امـام خمينـي )ره(ـ  مكلفنـد )9(.)2( سـهم درمـان را در پايـان هـر ماه حسـب 
مـورد بـه صندوق سـازمان بيمه خدمـات درماني يا صندوق سـازمان تأمين اجتماعـي واريز و 
فهرسـت تفكيكي بيمه شـدگان را در ابتداي هر سـال به سـازمان بيمه خدمات درماني ارسـال 
كننـد. تغييـرات صـورت گرفتـه در طول سـال نيـز بايـد بالفاصله به سـازمان بيمـه خدمات 

درماني منعكس شود. 
سـازمان ها، دسـتگاه ها و اشـخاص حقوقـي كـه راسـاً )9(.)7( حـق سـرانه يا سـهم درمان را  ماده 4- 
بـه شـركت هاي بيمـه گر پرداخـت يا خود راسـاً ارائـه خدمت می كننـد در صورتي كـه )9(.
)2( باقيمانـده را ظـرف سـه مـاه بـه صندوقهـاي سـازمان بيمـه خدمـات درماني يا سـازمان 

تأمين اجتماعي بر حسب مورد واريز نكنند، مجوزشان لغو می شود. 
سـازمان ها و شـركت هاي بيمـه درصـورت انعقـاد قـرارداد موظفنـد در مقابـل دريافـت )9(. ماده 5- 
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)7( حـق سـرانه درمـان مصوب هيئـت وزيران يا سـهم درمـان سـازمان تأمين اجتماعي، كليه 
خدمـات درماني، تشـخيصي سـرپايي و بسـتري و اورژانس مورد تعهد بيمـه خدمات درماني 

مصوب هيئت وزيران را ارائه كنند. 
كليه سـازمان ها و شـركت هاي بيمه گر و پزشـكان و مؤسسـات دولتي موظفند سقف فرانشيز  ماده 6- 

مصوب هيئت وزيران و ضوابط ارائه خدمات و تعرفه های مصوب را رعايت كنند. 
در صورتـي كـه هريـك از دسـتگاه ها و سـازمان هاي دولتـي و وابسـته به دولت بـه تعهدات  ماده 7- 
خود عمل نكنند، سـازمان برنامه و بودجه مكلف اسـت بدهي آنان به سـازمان بيمه خدمات 
درمانـي و يـا سـازمان تأمين اجتماعـي را از سـرجمع اعتبـارات آنها كسـر و به سـازمان هاي 
 يـاد شـده پرداخـت كنـد و همـه سـاله در بودجـه سـنواتي روش الزم را پيش بينـي كنـد.
)ایـن	مـاده	بـه	اسـتناد	ایـراد	ریاسـت	محتـرم	مجلـس	شـورای	اسـالمی	و	طبـق	مصوبـه	مـورخ	

1378/6/10	هیأت	وزیران	لغو	گردیده	است.( 

آیين نامه اجرایي قانون  الحاق یك تبصره به بند )1( ماده 81 قانون تأمين اجتماعی
)مصوب 1375/4/6 با اصالحات بعدی(

همسـران بيمه شـدگان متوفـي كـه مجـدداً ازدواج دايـم كرده انـد و بـه تبـع آن مسـتمري آنها  ماده 1- 
قطع شـده اسـت، از تاريخ فوت شـوهر دوم مجدداً و با رعايت مقررات مربوط از مسـتمري 

يادشده برخوردار مي شوند. 
مسـتمري آن دسـته از همسـران بيمه شـدگان متوفي كه مشـمول قانون تأمين اجتماعی بوده  تبصره- 
و شـوهر دوم آنهـا قبـل از تاريـخ اجـراي ايـن قانـون فـوت كـرده اسـت، در صورتـي كه 
شـوهر دايم ديگري اختيار نكرده باشـند، حسـب درخواسـت كتبي ايشـان از تاريخ فوت 
شـوهر دوم پرداخـت مي شـود. )بـه	موجـب	اصالحیـه	مـورخ	1375/12/8	عبـارت	»حسـب	
درخواسـت	کتبـي	ایشـان	از	تاریخ	فوت	شـوهر	دوم«	جایگزین	عبارت	»از	تاریـخ	مراجعه	و	ارائه	

درخواست	کتبي«	شده	است.( 
مسـتمري موضـوع ايـن آيين نامـه شـامل فـوت همسـر سـوم و بعـد از آن نمي شـود. مـالك  ماده 2- 

تشخيص و شناسايي شوهر دوم و فوت او مدارك رسمي مثبته است. 
بـار مالـي ناشـي از اجـراي ايـن قانـون صرفـاً از محل سـه درصـد )3درصد( حق بيمه سـهم  ماده 3- 
دولـت تأميـن مي شـود و سـازمان برنامـه و بودجـه موظـف اسـت حق بيمه هاي سـهم دولت 
را همـه سـاله و بـه طـور علي الحسـاب در بودجـه كل كشـور منظـور و به حسـاب سـازمان 

تأمين اجتماعی واريز كند. 
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آیين نامه  اجرایي  تبصره  ماده  3 قانون  نظام  هماهنگ  حقوق  بازنشستگي  و وظيفه
) مصوب  1375/10/23 با اصالحات بعدی(

هيأت  وزيران  در جلسـه  مورخ  1375/10/23 بنا به  پيشـنهاد شـماره  30182 مورخ  1374/8/1 سـازمان  
تأمين اجتماعـی  و بـه  اسـتناد تبصـره  مـاده  )3( قانـون  نظـام  هماهنـگ  پرداخـت  حقوق  بازنشسـتگي  و 

وظيفه ، مصوب  1373 آيين نامه  اجرايي  تبصره ياد شده  را به  شرح  زير تصويب  نمود: 
مسـتخدمان  ثابـت  مشـمول  مقـررات  اسـتخدامي  شـركت هاي  دولتـي  مصـوب  1352 كه  تابع   ماده 1- 
قانـون  تأمين اجتماعـي  هسـتند و مقـررات  قانون  نظـام  هماهنـگ  پرداخت  كاركنـان  دولت  در 
مورد آنها اجرا شـده  اسـت ، همچنين  مسـتخدمان  رسـمي  سـازمان  تأمين اجتماعی  كه  تا تاريخ 
 1374/1/1 بازنشسـته  يـا ازكارافتـاده  كلـي  شـده  يـا فـوت  كرده اند، بـه  لحاظ  تعييـن  حقوق  و 
فوق العـاده  شـغل  بـا رعايت  كليـه  ضوابط  و مقـررات  قانون  نظـام  هماهنگ  پرداخـت  كاركنان 
 دولـت  كـه  مـورد عمل  دسـتگاه  مربوط  قـرار گرفته ، همانند شـاغالن  بـا قانون  مذكـور تطبيق 

 داده  مي شوند. 
در تعييـن  حقـوق  تطبيـق  مسـتخدمان  مذكـور )به  اسـتثناي  افزايش  سـنواتي ( ضريـب  )120(  ماده 2- 

ريال  مالك  عمل  قرار مي گيرد. 
مدت  سنوات  ارفاقي ، در محاسبه  افزايش  سنواتي  و ارتقاي  گروه  مالك  عمل  قرار نمي گيرد. ماده 3- 

متوسـط  دسـتمزد مبناي  محاسـبه  مسـتمري هاي  بازنشسـتگي ، ازكارافتادگي كلي  و بازماندگان ،  ماده 4- 
موضـوع  تبصـره مـاده  )77( و تبصـره »2« مـاده  )72( قانـون  تأمين اجتماعـی ، صرفاً براسـاس  
مبنـاي كسـر حق بيمـه كـه  در اجـراي  ايـن  آيين نامـه  تعييـن  مي شـود، محاسـبه  خواهد شـد. 

)اصالحي	مورخ	1378/8/17( 
از تاريـخ  1374/1/1 ميـزان  مسـتمري  مسـتخدمان  ياد شـده  براسـاس  مـاده  )4( ايـن  آيين نامه   ماده 5- 
بـا توجـه  بـه  مـواد )72( و )77( قانـون  تأمين اجتماعـی  و قانـون  اصـالح  مـواد )72( و )77( 
و تبصـره مـاده  )76( قانـون  تأمين اجتماعـی  مصـوب  1354 و الحـاق  دو تبصـره  بـه  مـاده 
چنانچـه  مبلـغ  مسـتمري هاي  بازنشسـتگي ،  و   )76( مصوب1371- محاسـبه  مي شـود 
از كارافتادگـي  كلـي  و مجموع  مسـتمري  بازماندگان  از حداكثر مقرر در مـاده  )16( قانون  نظام  
هماهنـگ  پرداخـت  كاركنـان  دولـت  مصوب 1370 تجـاوز كند دو سـوم  مبلغ  مـازاد عالوه  بر 

حداكثر مزبور پرداخت  مي شود. 
ميـزان  مسـتمري  بازنشسـتگي  آن  دسـته  از كاركنـان  سـازمان  تأمين اجتماعی  كه  براسـاس  ماده  تبصره-	
 )114( قانـون  تأمين اجتماعـي  بازنشسـته  شـده اند، برابـر با متوسـط  حقوق  و فوق العاده  شـغل  
آنـان  ظـرف  دو سـال  آخر خدمـت  در قبل  از بازنشسـتگي  كـه  در اجراي  ايـن  آيين نامه  تعيين  
مي شـود، اسـت  و چنانچـه  مبلغ  ياد شـده  از حداكثر مقـرر در ماده  )16( قانـون  نظام  هماهنگ 
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 پرداخـت  كاركنـان  دولـت ، مصـوب 1370 تجاوز كند، دو سـوم  مبلـغ  مازاد عالوه  بـر حداكثر 
ياد شده  پرداخت  مي شود. 

در صورتـي  كـه  ميـزان  مسـتمري هايي  كه  در اجـراي  اين  آيين نامـه  برقرار مي شـود از دريافتي   ماده 6- 
قبلي  افراد مشمول  اين  آيين نامه  كمتر شود، مابه التفاوت  پرداخت  مي شود. 

صـدور احـكام  تطبيـق  مشـموالن  مقررات  اسـتخدامي  شـركت هاي  دولتـي  به  عهده  دسـتگاه   ماده 7- 
مربـوط  اسـت ، ولـي سـازمان  تأمين اجتماعـی  مي توانـد احـكام  مزبـور را بـه  لحـاظ  تطبيق  با 

مقررات  مورد بررسي  قرار دهد. 
هرگونـه  افزايش  مسـتمري  مشـموالن  اين  آيين نامه  بعـد از تاريخ 1375/1/1 بـا رعايت قوانين  ماده 8- 

و مقررات مربوط صورت مي گيرد. )اصالحي	مورخ	1378/8/17(	
دستورالعمل  اين  آيين نامه  توسط  سازمان  تأمين اجتماعی  به  دستگاه هاي  ذي ربط  ابالغ  مي شود. ماده 9- 

آیين نامه ضوابط و نحوه اعمال ماده 40 قانون تأمين اجتماعی
در مورد اشخاص حقوقي كه دفاتر قانوني ارائه نمي دهند 

)مصوب 1378/4/5 شوراي عالي تأمين اجتماعی(

اشـخاص حقوقـي كـه از ارائـه دفاتـر قانونـي بـه سـازمان خـودداري و در تمـام يـا برخي از  ماده1- 
ماه هـاي هـر سـال مالـي صـورت مـزد و حقـوق و حق بيمـه كاركنـان خـود را بـه سـازمان 
ارسـال و پرداخت نكرده باشـند مشـمول اعمال ماده 40 قانون منحصراً براي سـال مالي و يا 

ماه هاي مذكور قرار مي گيرند. 
دسـتمزد كاركنـان اشـخاص حقوقـي مذكـور موجـود در حوزه هـاي مالياتي كه براسـاس آن  ماده2- 
ماليـات تكليفـي تعييـن و دريافـت گرديده اسـت در هر سـال مالـي مبناي محاسـبه و مطالبه 

حق بيمه آنان به صورت علي الرأس قرار مي گيرد.            
در مـواردي كـه دسـتمزد مبنـاي پرداخـت ماليات تكليفـي در حـوزه مالياتي موجود نباشـد  تبصره- 
و يـا امـكان دسترسـي بـه آن وجـود نداشـته باشـد، هزينه هـاي حقـوق و دسـتمزد و سـاير 
هزينه هـاي مرتبـط بـا آنهـا منـدرج در اظهارنامـه مالياتي شـخص حقوقي موجـود در حوزه 
مالياتـي مربـوط به سـال مالـي مورد نظـر، مبناي محاسـبه و مطالبه حق بيمه بـه صورت علي 

الرأس قرار مي گيرد. 
در كليـه مـواردي كه امكان دسترسـي به هزينه هاي دسـتمزد از طرق منـدرج در ماده 2 و تبصره  ماده3- 
آن ميسـر نگـردد، سـازمان تأمين اجتماعـی مجاز اسـت با بررسـي هاي كارشناسـي و بـا در نظر 
گرفتـن پروانـه بهـره بـرداري كارگاه، تعداد كاركنان آن در سـال يـا ماه هايي كه صـورت مزد و 
حقـوق و حق بيمـه ارسـال و پرداخـت نمـوده اسـت و عنداللزوم با اسـتفاده از تعـداد كاركنان 
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شـاغل در فعاليت هـاي مشـابه، تعداد كاركنان شـخص حقوقـي را تعيين نمايـد. در اين حالت 
دسـتمزد مبنـاي محاسـبه حق بيمه به صـورت علي الـرأس از رابطـه زير به دسـت مي آيد. 

»جمـع حداقـل و حداكثـر دسـتمزد ماهانه مشـمول كسـر حق بيمه زمـان محاسـبه ضربدر 2، 
نتيجـه آن تقسـيم بر سـه سـپس ضربـدر تعـداد كاركنان بـرآورد شـده و تعداد ماه هـاي مورد 

نظر سال مالي«. 
ايـن آيين نامـه مشـتمل بـر 4 مـاده و يـك تبصره در دويسـت و نود و نهمين جلسـه شـوراي  ماده4- 

عالي تأمين اجتماعی مورخ 1378/4/5 به تصويب رسيد. 

آیين نامه اجرایي قانون  بيمه  بازنشستگي، فوت و ازكارافتادگي
بافندگان قالي، قاليچه، گليم و زیلو

)مصوب 1379/2/17(

هيـأت وزيـران در جلسـه مـورخ 1379/2/17 بنـا به پيشـنهاد سـازمان تأمين اجتماعی و به اسـتناد ماده 
واحـده قانـون بيمه بازنشسـتگي، فـوت و ازكارافتادگي بافنـدگان قالي، قاليچه، گليـم و زيلوـ  مصوب 

1376ـ آيين نامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمود. 
در اين آيين نامه اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند: ماده 1- 

بافنده: بافندگان قالي، قاليچه، گليم و زيلوي خانگي بدون كارفرما كه با استفاده از دستگاه  الف( 
بافندگي فعال )در حال بافت( در واحد مسكوني خود مشغول به كار بافت باشند. 

سازمان: سازمان تأمين اجتماعی. ب( 
قانـون: قانـون بيمه بازنشسـتگي، فـوت و ازكارافتادگي بافنـدگان قالي، قاليچـه، گليم و  پ( 

زيلو ـ مصوب 1376. 
تعييـن بافنـده توسـط سـازمان، پس از اخـذ نظر از دسـتگاه های ذي ربـط مبني بـر آن كه فرد  ماده 2- 

به كار بافندگي اشتغال دارد صورت مي گيرد. 
تأييـد و معرفـي بافنـده طبـق رويـه واحـدي كـه بـا هماهنگـي دسـتگاه های ذي ربط توسـط  تبصره	1- 

سازمان تدوين خواهد شد صورت مي گيرد. 
چنانچـه محـرز و مشـخص شـود كه معرفي فـرد بافنده خـالف واقع صورت گرفته اسـت با  تبصره	2- 

توجه به مفاد قرارداد منعقد شده، قرارداد مربوط لغو مي شود. 
درآمـد ماهانـه مبنـاي محاسـبه حق بيمـه بـراي بافنـده معادل پنجـاه درصـد )50درصـد( حداقل  ماده3- 
دسـتمزد كارگـر سـاده مشـمول قانـون كار در زمـان انعقـاد قـرارداد و تغييـرات بعـدي آن خواهـد بـود.
نـرخ حق بيمـه بافنـده معـادل چهـارده درصـد )14درصـد( دسـتمزد موضـوع مـاده 3 ايـن  ماده 4- 
آيين نامـه اسـت كه به نسـبت هفت درصـد )7درصد( سـهم دولت و هفت درصـد )7درصد( 
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سهم متقاضي تعيين مي شود. 
پوشش بيمه اي بافنده به تدريج و با رعايت ماده 7 قانون تأمين اجتماعی خواهد بود. ماده 5- 

اسـتفاده از مزايـاي ايـن آيين نامه به صورت اختياري و مشـروط به ارايـه تقاضاي كتبي، تنظيم  ماده 6- 
قـرارداد بـا سـازمان و پرداخت حق بيمـه مقرر از تاريخ انعقاد قرارداد اسـت. بيمه شـده مكلف 
اسـت مبلـغ حق بيمـه را در دو نوبـت شـش ماهه اول و شـش ماهه دوم در طول يك سـال به 
حسـاب سـازمان واريـز نمايد، مشـروط بـر آن كه حق بيمه هـر دوره حداكثر طي سـه ماه اول 

هر دوره پرداخت شـود.
در صورتـي كـه پرداخـت حق بيمـه از طـرف بيمه شـده در موعد مقـرر متوقف شـود با حفظ  تبصره- 

سوابق قبلي قرارداد منتفي مي شود. 
حداقـل سـن افراد واجد شـرايط براي انعقـاد قرارداد بيمه موضـوع اين آيين نامه پانـزده )15(  ماده 7- 

سال و حداكثر سن پنجاه )50( سال تمام است. 
چنانچـه متقاضـي اسـتفاده كننـده از مزايـاي قانـون بيـش از پنجـاه )50( سـال داشـته باشـد  ماده 8- 
حق بيمـه مـازاد بـر پنجاه )50( سـال توسـط دولـت و ذي نفع به نسـبت های مقـرر در ماده 4 

اين آيين نامه پرداخت مي شود. 
شرايط الزم براي بيمه متقاضياني كه بيش از پنجاه )50( سال سن دارند به شرح زير تعيين مي شود: ماده 9- 

در زمان تقاضا سن آنان بيش از پنجاه و پنج )55( سال تمام نباشد. الف( 
حق بيمه مازاد موضوع تبصره 2 ماده واحده قانون را يكجا بپردازند. ب( 

بين پذيرش تقاضا توسط سازمان و پرداخت يكجا بيش از يك ماه فاصله نيفتد. پ( 
هر فرد مي تواند تنها يك بار متقاضي استفاده از امكان پرداخت يكجا شود. ت( 

مبلغ حق بيمه مازاد بر پنجاه )50( سـالگي سـهم ذي نفع بايد براسـاس حداقل دسـتمزد كارگر  تبصره	1- 
سـاده در زمـان تقاضـا با توجـه به مفاد مـاده 3 اين آيين نامه )پنجـاه درصد حداقل دسـتمزد( و 
بـه طـور يكجـا وصـول شـود، اضافه بر ايـن كه دريافـت حق بيمه سـهم دولت از ايـن بابت به 

همان نسـبت با اعالم سـازمان همه سـاله در بودجه كل كشـور پيش بيني و تأمين مي شـود.
پذيـرش سـوابق يكجـاي اخـذ حق بيمه مذكـور در اين ماده تنها در محاسـبه ميزان مسـتمري  تبصره	2- 

و پـس از دريافـت حق بيمـه كامـل انجام مي شـود و در شـرايط احـراز مؤثـر نخواهد بود.
مشـموالن ايـن آيين نامـه بايد با معرفي سـازمان و براسـاس مـاده 91 قانـون تأمين اجتماعی و  ماده 10- 

قبـل از انعقـاد قـرارداد بيمه به هزينه شـخصي مـورد معاينه قـرار گيرند.
شـرايط اسـتفاده از مسـتمري بازنشسـتگي، ازكارافتادگـي و فـوت مشـموالن قانـون مطابـق  ماده 11- 

مقررات عام قانون تأمين اجتماعی خواهد بود. 
ميزان مستمري بازنشستگي، ازكارافتادگي و مجموع مستمري بازماندگان )فوت(  تبصره-	

كـه طبـق مفـاد ايـن آيين نامه بـا توجه بـه قانـون تأمين اجتماعی برقـرار مي شـود، در هر حال 
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نبايد از مبناي محاسبه حق بيمه بيشتر و از 2/3 آن كمتر باشد. 
افـرادي كـه طبـق مقررات ايـن آيين نامه مشـمول دريافت مسـتمري خواهند شـد از شـمول  ماده 12- 

مقررات ماده 111- قانون تأمين اجتماعی و تغييرات بعدي آن خارج مي باشند. 
بيمه شـدگان مشـمول اين آيين نامه و خانواده آنان پس از برقراري مسـتمري، مشـمول كسـر  تبصره- 
دو درصـد )2درصـد( حـق درمان موضوع مـاده 89 قانون تأمين اجتماعی و اسـتفاده از مزاياي 

درمان قانون مذكور نخواهند شد. 
حـوادث ناشـي از كار موضـوع ايـن آيين نامـه كه منجر بـه برقـراري مسـتمري ازكارافتادگي  ماده13- 
كلـي و فـوت بيمه شـدگان خواهـد شـد عبـارت اسـت از حوادثـي كـه در ارتبـاط بـا حرفه 
 بافندگـي موضـوع ايـن آيين نامـه )بـا تشـخيص سـازمان( متوجـه بيمه شـدگان مي شـود. 

)به	استناد	اصالحیه	مورخ	1381/1/25-	هیأت	وزیران	لغو	گردیده	است.( 
سـازمان، تشـكيالت الزم بـراي اجراي مقـررات قانون و ايـن آيين نامه را با رعايـت قوانين و  ماده 14- 
مقـررات مربـوط ايجـاد خواهد كرد و در هر حال سـازمان مكلف اسـت حسـاب های درآمد 

و هزينه بيمه موضوع اين آيين نامه را جداگانه نگهداري نمايد. 
تأمين كسري بودجه مربوط به اجراي قانون از محل منابع سازمان مجاز نيست.

وزارت امـور اقتصـادي و دارايـي مكلـف اسـت عوارض وصولي توسـط گمـرك جمهوري  ماده 15- 
اسـالمي ايـران را از تاريـخ تصويـب قانـون تـا تاريخ تصويب ايـن آيين نامه بـه طور يكجا به 

حساب مربوط منتقل و وصولي هاي آتي را هر ماه يكبار به همان حساب واريز نمايد. 

آیين نامه اجرایي قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين  شهري
)مصوب 1380/3/9(

هيأت وزيران در جلسـه مورخ 1380/3/9 بنا به پيشـنهاد مشترك شـماره 52/86982 مورخ 1379/9/21 
وزارتخانه هـاي راه و ترابـري و كشـور و سـازمان تأمين اجتماعـی و بـه اسـتناد تبصره )6( مـاده واحده 
قانـون بيمـه اجتماعـي راننـدگان حمـل و نقـل بار و مسـافر بيـن شـهريـ  مصـوب 1379ـ  آيين نامه 

اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود: 
در اين آيين نامه، اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط، به كار مي روند: ماده 1- 

سازمان: سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور. الف( 
راننـده: راننـدگان خودروهـاي حمـل بـار و مسـافر بيـن شـهري كـه داراي گواهينامـه  ب( 
رانندگـي معتبـر و متناسـب با نوع وسـيله نقليه عمومي بين شـهري بـوده و دفترچه كار 

رانندگي آنها توسط سازمان صادر شده باشد. 
دفترچـه كار رانندگـي معتبـر، بارنامـه و صـورت وضعيـت مسـافر: تعاريـف مذكور در  پ( 
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قوانين و مقررات مربوط به حمل و نقل جاده اي. 
قانون: قانون تأمين اجتماعیـ  مصوب 1354. ت( 

دسـتمزد مقطـوع: درآمـد ماهانـه اي كه طبق مـاده 35 قانون بـراي راننده تعيين مي شـود  ث( 
و مبناي دريافت حق بيمه و ارايه خدمات قانوني قرار مي گيرد. 

قانـون بيمـه اجتماعـي راننـدگان: قانـون بيمـه اجتماعـي راننـدگان حمـل و نقـل بار و  ج( 
مسافر بين شهري مصوب 1379. 

نرخ حق بيمه راننده مطابق ماده 28 قانون تعيين مي شود. ماده 2- 
راننده به ترتيب زير مشمول قانون بيمه اجتماعي رانندگان قرار مي گيرد. ماده 3- 

كليـه رانندگانـي كـه تـا تاريـخ تصويـب ايـن آيين نامـه از طريـق بارنامـه و صـورت  الف( 
وضعيـت، حق بيمـه پرداخـت نموده انـد و داراي دفترچـه كار معتبـر رانندگـي از طرف 
سـازمان مي باشـند مشـمول قانـون بيمـه اجتماعـي راننـدگان بـوده و مكلفنـد حق بيمه 

مربوط را رأساً پرداخت نمايند. 
حق بيمـه پرداخـت شـده براسـاس بارنامه و يـا صورت وضعيت مسـافري تـا تاريخ تصويب  تبصره- 

اين آيين نامه جزو سوابق بيمه اي راننده محسوب مي شود. 
رانندگانـي كـه فاقد شـرايط بند )الـف( اين ماده هسـتند و از تاريخ تصويـب اين آيين نامه  ب( 
بـه بعـد درخواسـت صـدور دفترچـه كار را دارند، بايد درخواسـت كتبي خـود را همراه با 
گواهينامه معتبر رانندگي و سـاير مدارك شناسـايي به سـازمان تأمين اجتماعی ارائه نمايند. 
سـازمان تأمين اجتماعـی پـس از انجـام معاينات پزشـكي و با دريافت وجوهي معادل سـه 
مـاه حق بيمـه زمـان درخواسـت كه جنبه علي الحسـاب خواهد داشـت، شـماره شناسـايي 
بـه راننـده اختصـاص داده و او را جهـت دريافت دفترچـه كار رانندگي به سـازمان معرفي 
مي نمايـد. راننـده معرفي شـده پـس از دريافت دفترچـه كار رانندگي معتبر از سـازمان و از 

تاريخ صدور دفترچه مشمول قانون بيمه اجتماعي رانندگان قرار مي گيرد. 
وجـه دريافتـي از افـراد معرفـي شـده بـه سـازمان كـه دفترچـه رانندگـي از سـازمان دريافت  تبصره- 

ننمايند پس از كسر هزينه هاي اداري قابل استرداد خواهد بود. 
رانندگانـي كـه براسـاس ايـن آيين نامـه بيمه شـده اند، مكلفند شـخصاً حق بيمه سـهم بيمه شـده و  ماده 4- 
كارفرمـا، مربـوط بـه ماه هـای آتـي را )حداقـل حق بيمـه سـه ماه( كـه بر مبنـاي دسـتمزد مقطوع 
تعييـن مي شـود حداكثـر تـا پايان ماه بعـد از آخرين ماهي كـه حق بيمه مربوط قباًل پرداخت شـده 
اسـت، بـه سـازمان تأمين اجتماعی پرداخـت نمايند، چنانچه حق بيمـه مربوط به فاصلـه زماني كه 
راننـده داراي دفترچـه كار معتبر بوده اسـت ظرف مهلت مقـرر در اين ماده پرداخـت نگردد، اصل 
حق بيمـه و خسـارت تأخيـر تأديـه )متفرعـات( طبق مـاده 50 قانـون از وي قابل وصـول خواهد بود.
سـازمان بـا اخـذ تأييديه پرداخـت حق بيمه از سـازمان تأمين اجتماعی و پس از احراز شـرايط  ماده 5- 
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زير نسبت به صدور، تمديد يا تجديد دفترچه كار رانندگي اقدام مي كند: 
داشتن گواهينامه معتبر رانندگي متناسب با وسيله نقليه  الف( 

داشتن حداقل مدرك تحصيلي پايان دوره ابتدايي يا دوره نهضت سواد آموزي  ب( 
داشتن كارت سالمت از مراجع ذي صالح  پ( 

سـازمان مكلـف اسـت در صورتي كه ميزان تخلفـات راننده از نظر نوع و تعـداد از حد مجاز  تبصره- 
كـه ميـزان آن براسـاس دسـتورالعمل مشـترك وزارتخانه هـاي راه و ترابري و كشـور )نيروي 
انتظامـي جمهـوري اسـالمي ايـران( تعييـن مي شـود، تجـاوز نمايـد از تمديـد دفترچـه كار 

رانندگي وي براي مدت معين و يا نامحدود خودداري نمايد. )وزارت راه و شهرسازی( 
شـركت ها و مؤسسـات حمـل بـار و مسـافر بين شـهري مكلفنـد از تحويل كاال يا مسـافر به  ماده 6- 
راننـده فاقـد دفترچـه كار معتبر خـودداري نمايند و در صـورت تخلف براي بـار اول مكلف 
بـه پرداخـت معـادل 3 مـاه حق بيمـه يـك راننده بـه ازاي هـر بارنامـه و يا صـورت وضعيت 
مسـافر و در صـورت تكـرار بـه پرداخـت معـادل يك سـال حق بيمه يـك راننده به سـازمان 
تأمين اجتماعـی مي باشـند. سـازمان تأمين اجتماعـی حق بيمه مذكـور را طبق مـاده 50 قانون از 

شركت ها و مؤسسات متخلف وصول مي نمايد. 
نيـروي انتظامـي جمهـوري اسـالمي ايـران و پليـس راه مكلفند به هنـگام تردد وسـايط نقليه  ماده 7- 
باربـري و مسـافربري، دفترچـه كار راننـدگان را كنترل و در صورت عـدم ارائه يا فقدان اعتبار 
آن طبـق مـاده 7 قانـون »الـزام شـركت ها و مؤسسـات ترابري جـاده اي به اسـتفاده از صورت 
وضعيـت مسـافري و بارنامـه مصـوب 1368« برخورد نموده و مشـخصات راننـده، بارنامه يا 
صـورت وضعيـت و همچنيـن مشـخصات و آدرس شـركت و مؤسسـه حمـل و نقـل صادر 

كننده بارنامه يا صورت وضعيت را به اداره تأمين اجتماعی محل اعالم نمايند. 
راننـدگان مشـمول قانـون )به اسـتثناي رانندگان موضـوع ماده 3 ايـن آيين نامه( و شـاغالن و  ماده 8- 
بازنشسـتگان وزاتخانه ها و مؤسسـات دولتي و وابسـته به دولت و نيروهاي نظامي و انتظامي 

كه مشمول قانون خاص حمايتي هستند از شمول اين آيين نامه مستثنی خواهند بود. 

ضوابط  نقل  و انتقال  حق بيمه  و كسورات  بيمه اي  بين  صندوق هاي  بيمه
)مصوب 1380/3/27(

هيـأت  وزيـران  در جلسـه  مـورخ  1380/3/27 بنـا بـه  پيشـنهاد شـماره  319/1608- 105/7199 مـورخ  
1379/10/18 سـازمان  مديريت  و برنامه ريزي  كشـور و به  اسـتناد ماده  )42( قانون  برنامه  سـوم  توسـعه  
اقتصـادي ، اجتماعـي  و فرهنگي  جمهوري  اسـالمي  ايـران  مصوب  1379 ضوابط  نقـل  و انتقال  حق بيمه  

و كسورات  بيمه اي  بين  صندوق هاي  بيمه  را به  شرح  زير تصويب  نمود: 
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شـاغالن  مشـترك  هـر يـك  از صندوق هاي  بيمه- كـه  از اين  پس  بيمه شـده  ناميده  مي شـوندـ  ماده  1- 
مي توانند نسبت  به  تغيير صندوق  بيمه  خود اقدام  نمايند. 

صندوق هـاي  بيمـه  موظفنـد بـا رعايـت  ايـن  تصويـب  نامـه  نسـبت  بـه  پذيرش  درخواسـت   تبصره	1- 
مشتركان  جديد اقدام  كنند. 

كاركنان  وزارت  اطالعات  و نيروهاي  مسلح  از شمول  اين  تصويب  نامه  مستثني  هستند. تبصره	2- 
هر يك  از بيمه شدگان  فقط  براي  يكبار، مجاز به  تغيير صندوق  بيمه  خود هستند. ماده  2- 

بيمه شـدگان  جديداالسـتخدام  نيـز مي تواننـد قبـل  از صدور حكم  اسـتخدام  قطعي  نسـبت  به   تبصره- 
انتخاب  صندوق  بيمه  خود اقدام  نمايند. 

بيمه شـده  تقاضـاي  انتقـال  خـود را بـه  صـورت  كتبـي  به  صنـدوق  بيمه  جديـد ارايـه  مي كند،  ماده  3- 
صنـدوق  جديـد نيـز تـا يك مـاه  انتقال  وجـوه  حق بيمه  يـا كسـور بازنشسـتگي  را از صندوق  
بيمـه  قبلـي  تقاضـا مي نمايد و صنـدوق  بيمه  قبلي ، مكلف  اسـت  حداكثر تا سـه  مـاه  از تاريخ  

تقاضاي  صندوق  بيمه  جديد، وجوه  قابل  انتقال  را به  آن  صندوق  منتقل  نمايد. 
چگونگـي  محاسـبه  مبلـغ  مابه التفـاوت  وجوه  حق بيمه  يا كسـور بازنشسـتگي  قابـل  انتقال  كه   ماده  4- 

توسط  مستخدم  پرداخت  مي شود به  شرح  زير است : 
كسـور بازنشسـتگي  يـا حق بيمه  با نـرخ  مقرر در صندوق  بيمه  جديد )اعم  از سـهم  مسـتخدم  
و سـهم  كارفرمـا( بـر مبنـاي  آخرين  حقـوق  و فوق العاده هـاي  دريافتـي  در تاريـخ  جابه جايي  
يـا اوليـن  حقـوق  و مزايـاي  ماهانـه  زمان  انتقـال  به  صندوق  جديد كه  مشـمول  كسـر حق بيمه  
يا كسـور بازنشسـتگي  مي شـوند )هر كدام  كه  بيشـتر اسـت( ضرب  در تمام  ماه هاي  سـنوات  
خدمـت  قابـل  قبـول  در صنـدوق  بيمـه  جديـد منهاي  مجمـوع  وجوهي  كـه  به  عنوان  كسـور 
بازنشسـتگي  يـا حق بيمـه  متعلقـه  )اعم  از سـهم  مسـتخدم  و سـهم  كارفرما( و تفـاوت  تطبيق  
حقـوق  و مقـرري  مـاه  اول  و حق بيمـه  درمـان  از صنـدوق  بيمه  قبلـي  به  صنـدوق  بيمه  جديد 

منتقل  شده  است . 
اگـر صندوق هـاي  بيمـه  طبـق  مقررات  مـورد عمل ، عـالوه  بـر پرداخت  حقوق  بازنشسـتگي ،  تبصره	1- 
ازكارافتادگـي  كلـي  و بازمانـدگان ، مشـتركان  خـود را در برابـر بيماري هـا، كمـك  ازدواج ، 
بـارداري ، حقـوق  ايـام  بيماري ، غرامـت  مقطوع  نقص  عضـو و مسـتمري  ازكارافتادگي  جزئي  
نيـز بيمـه  نموده  باشـند، هنـگام  انتقال  حق بيمه  يا كسـور بازنشسـتگي  به  صنـدوق  بيمه  ديگر، 
سـهم  درمـان  بـه  عـالوه  يك  درصـد بابت  مزايـاي  ياد شـده  از جمع  وجـوه  قابل  انتقال  كسـر 
مي شـود و در صورتـي  كـه  نرخ  حق بيمـه  درمان  مطابق  مقـررات  مربوط  رقم  معيني  از كسـور 
بازنشسـتگي  يـا حق بيمـه  پرداختـي  را تشـكيل  ندهـد يك سـوم  مجمـوع  حق بيمـه  يا كسـور 

بازنشستگي  سهم  شخص  و كارفرما از اين  بابت  منظور مي گردد. 
اگـر صنـدوق  بيمـه  جديـد عالوه  بـر پرداخـت  حقـوق  بازنشسـتگي ، ازكارافتادگـي  و وظيفه   تبصره	2- 
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وراث ، مشـتركان  خـود را بيمـه  درمان  نيز بنمايد، هنگام  انتقال  كسـور، ذخيـره  حق بيمه  درمان  
مربـوط  بـه  ايـام  بازنشسـتگي  بـه  ميـزان  سـنوات  انتقالي  مطابـق  مقـررات  مورد عمل  توسـط  

بيمه شده  در وجه  صندوق  بيمه  جديد تأديه  مي شود. 
مبلـغ  مابه التفـاوت  قابـل  پرداخت  بـه  صندوق  بيمه  جديد توسـط بيمه شـده به اقسـاط ماهانه  ماده  5- 
و حداكثـر معـادل ماه هـای خدمـت مـورد نظـر از تاريـخ اعـالم صنـدوق بيمه جديـد به آن 

صندوق خواهد بود. )اصالحی	مورخ	1385/4/28(  
اگـر مسـتخدم ، قبـل  از پرداخـت  كل  مبلـغ  مابه التفاوت  فـوت  نمايد يـا ازكارافتاده  شـود يا به   تبصره-	
هـر دليل  طبـق  مقررات  مورد عمـل  صندوق  ذي ربط ، خـود يا بازماندگانش  مسـتحق  دريافت  
مسـتمري  يـا حقـوق  وظيفه  شـوند، بقيه  مبلـغ  مابه التفاوت  به  صـورت  ماهانـه  از دريافتي  آنها 

كسر مي شود. 

 آیين نامه نرخ و مأخذ حق بيمه حوادث ناشي از كار اتباع كشورهاي ملحق شده
به مقاوله نامه شماره 19 سازمان بين المللي كار

)مصوب 1380/6/14(

هيأت وزيران در جلسـه مورخ 1380/6/14 بنا به پيشـنهاد شماره 52/28608 مورخ 1379/3/17 سازمان 
تأمين اجتماعـی و بـه اسـتناد تبصـره الحاقـي بـه اليحـه قانونـي اصـالح مـاده 5 قانـون تأمين اجتماعی 
مصـوب 1378 آيين نامـه نـرخ و مأخـذ حق بيمه حوادث ناشـي از كار اتباع كشـورهاي ملحق شـده به 

مقاوله نامه شماره )19( سازمان بين المللي كار را به شرح زير تصويب نمود: 
كليـه اتبـاع كشـورهاي ملحـق شـده به مقاولـه نامه شـماره )19( سـازمان بين المللـي كار كه  ماده 1- 
طبـق قوانيـن و مقـررات مربـوط در ايران به كار اشـتغال دارند در مقابل حوادث ناشـي از كار 

تحت پوشش حمايت هاي زير قرار مي گيرند: 
خدمات درماني تا بهبود حادثه ديده.  الف( 

غرامت دستمزد. ب( 
غرامت نقص عضو. پ( 
ازكارافتادگي جزيي. ت( 

ازكارافتادگي كلي ناشي از كار. ث( 
فوت در اثر حادثه ناشي از كار. ج( 

وزارتخانه هـاي امورخارجـه و كار و امـور اجتماعـي مكلفنـد كشـورهاي ملحـق شـده بـه  تبصره- 
مقاوله نامه شـماره )19( سـازمان بين المللي كار را به سـازمان تأمين اجتماعی ـ كه از اين پس 
ـ معرفـي نماينـد. )وزارت تعـاون، كار و رفـاه اجتماعـی( در ايـن آيين نامـه سـازمان ناميـده مي شـود 
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در صـورت وقوع حادثه ناشـي از كار، كارفرما مكلف اسـت اقدامـات اوليه را براي جلوگيري  ماده 2- 
از تشـديد وضـع حادثـه ديـده بـه عمـل آورده و مراتـب را ظـرف سـه روز اداري به صورت 
كتبـي به اطالع سـازمان برسـاند. در صورتـي كه كارفرما بابت اقدامـات اوليه متحمل هزينه اي 

شـده باشـد سـازمان هزينه هاي ياد شـده را طبق تعرفه هـاي جاري خـود پرداخت مي نمايد.
در صورتـي كـه ثابت شـود وقـوع حادثه ناشـي از كار در اثـر عدم رعايت مقـررات حفاظت  تبصره- 
فنـي و بـروز بيمـاري ناشـي از عـدم رعايـت مقـررات بهداشـتي و احتياطـي الزم از طـرف 
كارفرمـا يـا نماينـدگان كارفرمـا بوده اسـت سـازمان هزينه هاي مربـوط به معالجـه، غرامات، 
مسـتمري ها و غيـره را مي پـردازد و طبـق مـاده 66 قانـون تأمين اجتماعـی مصـوب 1354 

هزينه هاي ياد شده را از كارفرما وصول مي نمايد. 
كارفرمايانـي كـه اتباع كشـورهاي موضوع ماده يك ايـن آيين نامه را بـه كار مي گمارند مكلفند  ماده 3- 
نسـبت بـه نامنويسـي كاركنان ياد شـده نزد سـازمان اقـدام و مادامي كه اتباع خارجـي نزد آنان 

اشتغال دارند حق بيمه آنان را همه ماهه طبق ماده )4( اين آيين نامه پرداخت نمايند. 
نـرخ حق بيمـه مشـموالن اين آيين نامه سـه درصد حقوق و مزاياي پرداخت شـده به آنان اسـت  ماده 4- 
كـه هـر مـاه توسـط كارفرما از حقـوق و مزاياي تبعه بيگانه كسـر و به سـازمان پرداخت مي شـود.

اسامی	کشورهای	ملحق	شده	به	مقاوله	نامه	شماره	19مقاوله	نامه	تساوی	رفتار	با	آسیب	دیدگان	حوادث	ناشی	از	کار	
)سال	1925(	تاریخ	اجرا	1305/6/17

تاریخ	شمسینام	کشورتاریخ	شمسینام	کشورتاریخ	شمسینام	کشور

1370/7/16كرواسی1365/5/15جزاير سليمان1307/7/7اتريش

جمهوری 1328/12/13آرژانتين
1312/2/30كلمبيا1351/3/20اسالمی ايران

جمهوری 1307/12/3اسپانيا
1307/5/15كوبا1343/3/19آفريقای مركزی

1357/8/1كوموروس1371/10/11جمهوری چك1338/3/22استراليا

جمهوری 1309/1/25استونی
1342/10/23كنيا1339/6/26دمكراتيك كنگو

جمهوری 1337/2/15اسرائيل
1340/3/23گابون1335/6/14دومنيكن

1371/10/11اسلواكی
جمهوری 
يوگسالوی 
سابق ماسدونيا

1358/4/18گرانادا1370/8/26

1340/5/11گواتماال1357/5/12جيبوتی1371/3/8اسلوونی
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تاریخ	شمسینام	کشورتاریخ	شمسینام	کشورتاریخ	شمسینام	کشور

1345/4/17گويان1313/2/7چين1305/1/10آفريقای جنوبی
1355/12/2گينه بيسائو1307/1/11دانمارك1341/11/13الجزيره
1355/2/11گينه جديد1361/12/9دومينكا1307/6/27آلمان

1370/3/8التويا1341/6/27رواندا1341/11/13آنتيگواباربودا
1313/7/11لبنان1343/9/11زامبيا1329/4/21اندونزی
1345/8/9لسوتو1359/3/16زيمباوه1305/7/14انگلستان
1307/1/27لوگزامبورگ1358/10/16زيمباوه1355/3/14آنگوال

1306/12/19لهستان1307/7/16ژاپن1312/3/16اوروگوئه
1313/7/6ليتوانی1340/2/15ساحل عاج1342/3/14اوگاندا

سائوتومه و 1306/12/24ايرلند
1321/5/19ماداگاسكار1361/3/11پرنسيپ

1348/9/11مارالتوس1369/2/24سنت لوييز1345/2/18باربادوس

سنت وينست و 1355/3/4باهاما
1344/1/2ماالوی1377/7/29گرانادا

101343/14مالتا1344/8/3سنگاپور1336/2/5برزيل
1336/8/20مالزی1341/7/30سنگال1341/12/20بروندی
1342/12/12مالزی1357/2/6سوازيلند1356/7/11بلژيك

1307/1/30مجارستان1336/3/28سودان1308/6/14بلغارستان
1335/3/23مراكش1305/6/17سورينام1362/9/24بليز

1327/9/8مصر1339/5/4سوريه1307/7/7بنگالدش
1313/2/22مكزيك1339/8/27سومالی1348/4/9بوركينافاسو

1342/8/1موريتانی1305/6/17سوئد1366/11/14بوستاوا
بوسنی و 
1306/7/8ميانمار1307/11/12سوئيس1371/10/12هرزگوين

1308/3/21نروژ1340/2/23سيرالئون1366/11/14بوليوی
1339/7/25نيجريه1310/7/16شيلی1313/1/23بيكاراگوئه
1328/8/29ونزوئال1319/2/10عراق1306/7/8پاكستان
1334/1/30هاييتی1336/2/30غنا1349/3/29پاناما
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تاریخ	شمسینام	کشورتاریخ	شمسینام	کشورتاریخ	شمسینام	کشور

1306/6/22هلند1307/1/15فرانسه1308/1/8پرتغال
1306/7/8هند1306/6/26فنالند1324/8/17پرو

1348/1/25يمن1353/1/30فيجی1340/11/10تانزانيا
1306/1/12يوگسالوی1373/2/6فيليپين1347/1/16تايلند

توباگو و ترين 
1315/3/9يونان1339/7/1قبرس1342/3/3يداد

1341/6/12كامرون1335/3/29تونس
1365/11/29كپ ورد1341/10/5جامانيكا

آیين نامه اجرایی ماده )9( قانون تنظيم بخشی از مقررات تسهيل نوسازی صنایع كشور و اصالح 
ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

)مصوب 1383/1/9(

هيـأت وزيـران در جلسـه مـورخ 1383/1/9 بنـا بـه پيشـنهاد مشـترك وزارتخانه هاي صنايـع و معادن، 
امـور اقتصـادی و دارايـی، سـازمان های مديريـت و برنامه ريـزی كشـور و تأمين اجتماعـی و به اسـتناد 
مـاده )22( قانـون تنظيـم بخشـی از مقـررات تسـهيل نوسـازی صنايـع كشـور و اصـالح مـاده )113( 
قانـون برنامه سـوم توسـعه اقتصـادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسـالمی ايرانـ  مصـوب 1382ـ  

آيين نامه ماده )9( قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:  
شـركت های صنعتـی مشـمول ايـن آيين نامـه، واحدهـای صنعتـی دارای پروانه بهره بـرداری از  ماده 1- 
وزارت صنايـع و معـادن يـا سـاير مراجـع قانونـي خواهنـد بـود. )وزارت صنعت، معـدن و تجارت(
در صـورت توافـق تشـكل كارگری )موضـوع تبصره )4( مـاده )131( قانـون كار( و مديريت  ماده2- 
هـر شـركت، تعـداد نيروی انسـانی مازاد هر بخـش در چارچوب طرح ارتقـای كيفيت و بهره 

وری، طی صورتجلسه ای تعيين می گردد. 
كارفرمـا فهرسـت اسـامی افـراد موضـوع مـاده )2( ايـن آيين نامه را بـه انضمام صورتجلسـه  ماده 3- 
فوق الذكـر، طـی نامـه ای بـه سـازمان تأمين اجتماعـی محـل اعـالم می نمايـد و افـراد معرفی 
شـده بـا رعايـت ضوابـط مقـرر در بنـد »الف« مـاده )7( قانـون بيمـه بيكاری تحت پوشـش 

قرار می گيرند. 
كارفرما موظف اسـت يك نسـخه از فهرسـت اسـامی را به واحد كار و امور  اجتماعی محل  تبصره- 

و كار گروه استان جهت اطالع منعكس نمايد. )تعاون، كار و رفاه اجتماعی( 
در صـورت عـدم توافـق تشـكل كارگری و مديريت شـركت در مـورد نيروی مـازاد، كارفرما  ماده 4- 
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می توانـد درخواسـت خـود را بـه انضمـام نظـرات طرفين بـه دبيرخانـه موضوع تبصـره )1( 
)5( اين آيين نامه ارسال نمايد.  ماده 

اعضای كار گروه موضوع ماده )9( قانون فوق الذكر عبارتند از: ماده 5- 
نماينده سازمان صنايع و معادن )صنعت، معدن و تجارت( 	-1

نماينده اداره كل كار و امور اجتماعی استان )تعاون، كار و رفاه اجتماعی( 	-2
نماينده )سازمان مديريت و برنامه  ريزی( استان  	-3

نماينده اداره كل تأمين اجتماعی استان 	-4
يك نفر از تشكل كارگری استان با معرفی تشكل عالی كارگری 	-5

يك نفر از تشكل های صنعتی )كارفرمايی( استان با معرفی تشكل عالی كارفرمايی. 	-6
رياسـت كار گـروه بـا نماينده وزارت صنايـع و معادن بـوده و دبيرخانه كار گروه در سـازمان  تبصره	1- 

صنايع و معادن استان تشكيل می شود. )وزارت صنعت، معدن و تجارت( 
دبيرخانـه موظـف اسـت بـرای كليـه جلسـات از اعضـای كار گـروه كتبـاً دعـوت بـه عمـل  تبصره	2- 
آورد. جلسـات بـا حضـور دو سـوم اعضاء رسـميت يافته و بـا حداقـل 4 رأی تصميمات آن 

الزم االجـرا خواهـد بود.
دبيـر خانـه، تشـكل عالـی كارگـری و كارفرمايـی را از وزارت كار و امـور اجتماعی اسـتعالم  تبصره	3-	

مي كند. )وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی( 
تصميم های كار گروه مذكور به سازمان تأمين اجتماعی محل و كارفرما برای اجرا ابالغ می گردد. ماده 6- 

تاريـخ شـروع پرداخت مقـرری بيمه بيكاری براسـاس اعالم تـرك كار توسـط كارفرما مبتنی  ماده 7- 
بر صورتجلسات موضوع مواد )3( و )6( اين آيين نامه )حسب مورد( خواهد بود. 

كسـري اعتبـارات مربـوط به اجراي اين آيين نامه توسـط سـازمان تأمين اجتماعی در هر سـال  ماده 8- 
پيش بينـي و بـه )سـازمان مديريـت و برنامه ريـزي( كشـور جهـت بررسـي، تأييـد و درج در 

بودجه هاي ساليانه پيشنهاد مي گردد.  

آیين نامه اجرایی ماده 10 قانون تنظيم بخشی از مقررات تسهيل نوسازی صنایع كشور و اصالح 
ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

)مصوب 1383/1/9(

هيـأت وزيـران در جلسـه مـورخ 1383/1/9 بنـا بـه پيشـنهاد مشـترك وزارتخانه هاي صنايـع و معادن، 
امـور اقتصـادی و دارايـی، سـازمان های مديريـت و برنامه ريـزی كشـور و تأمين اجتماعـی و به اسـتناد 
مـاده )22( قانـون تنظيم بخشـی از مقررات تسـهيل نوسـازی صنايع كشـور و اصالح مـاده 113 قانون 
برنامه سـوم توسـعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسـالمی ايران- مصوب 1382- آيين نامه 
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اجرايي ماده 10 قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:  
كارفرمايـان واحدهـای صنعتـی دارای پروانـه بهـره بـرداری از وزارت صنايـع و  ماده 1- 
معـادن يـا سـاير مراجـع قانونـی بـا ارايه مـدارك زيـر بـه سـازمان تأمين اجتماعی و 
صندوق هـای بازنشسـتگی )حسـب مـورد( می تواننـد درخواسـت بازنشسـتگی هـر 
يـك از كاركنـان بـا سـابقه پرداخـت حق بيمـه بيـش از 25 سـال را بنماينـد: )وزارت 

صنعت، معدن و تجارت( 
قـرارداد اسـتخدام )مطابـق ضوابـط قانـون كار( يـك نفـر كارگـر جديـد )جايگزين( به   -1
اسـتثناي اشـخاص موضوع ماده 188 قانون كار كه نام او در فهرسـت بيمه شـركت درج 
گرديـده باشـد. )عبارت »به اسـتثناي اشـخاص موضوع مـاده 188 قانون كار« بـه موجب اصالحيه 

مورخ 1383/11/7 الحاق گرديده است.( 
كليـه تأسيسـات گردشـگري منـدرج در مـاده )1( آيين نامه ايجاد، اصـالح، تكميـل، درجه بندي و  تبصره- 
نـرخ گذاري تأسيسـات ايرانگـردي و جهانگردي و نظـارت بر فعاليت آنها موضـوع تصويب نامه 
شـماره 7408/ت141- مـورخ 68/3/2 كـه داراي پروانـه بهره بـرداري از سـازمان ميـراث فرهنگي 
و گردشـگري مي باشـند مشـمول ايـن آيين نامـه خواهنـد بـود. )الحاقـی	بـه	موجب	مصوبـه	مورخ	

1384/1/24	هیأت	وزیران( 
پرداخـت پنجـاه درصـد )50درصـد( مابـه التفـاوت كسـورات شـخصی كـه تقاضـای   -2

بازنشستگی او ارايه شده است. 
سنوات باقيمانده به ترتيب زير محاسبه می شود: ماده 2- 

جمـع ماه هـای سـابقه پرداخـت حق بيمهـ  جمع ماه هـای اشـتغال بالقوه تا زمان بازنشسـتگی 
قانونی = تعداد ماه های سنوات باقيمانده 

نحوه محاسبه مابه التفاوت كسورات سنوات باقيمانده به شرح زير است: ماده 3- 
)تعـداد ماه های سـنوات باقيمانده( × )حقوق و مزاياي متوسـط آخريـن 12 ماه ماخذ پرداخت 

حق بيمه( )نرخ حق بيمه قانوني( = كسورات سنوات باقيمانده 
سـازمان تأمين اجتماعـی و سـاير صندوق هـای ذی ربـط معادل مبلـغ دريافتـی از كارفرمايان  ماده 4- 
موضـوع ايـن آيين نامـه را در پايـان هـر سـال بـه سـازمان مديريـت و برنامه ريـزی كشـور 
منعكـس می نمايـد، سـازمان مديريـت و برنامه ريـزی كشـور، معـادل مبلـغ مزبـور را بـه 
عنـوان بدهـی دولـت بـه سـازمان تأمين اجتماعـی و سـاير صندوق هـاي ذي ربـط در رديف 
جداگانـه ای در اليحـه بودجه سـال بعد پيش بينـی و پرداخت می نمايد. )بـه	موجب	اصالحیه	
مـورخ	1383/11/7	هیـأت	وزیـران	پـس	از	عبارت	»بـه	سـازمان	تأمین	اجتماعی«	عبارت	»و	سـایر	

صندوق	هاي	ذي	ربط«	الحاق	گردیده	است.( 
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تصویب نامه درخصوص ضوابط مربوط به حداقل شمول و سطح خدمات پزشكي و دارو 
و ليست خدمات فوق تخصصي مشمول بيمه هاي مضاعف )مكمل(

)مصوب 1383/1/26(

هيأت وزيران در جلسـة مورخ 1383/1/26 بنا به پيشـنهاد شـمارة 17942 مورخ 1381/11/5- وزارت 
بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـكي و تأييـد شـوراي عالي بيمـه خدمات درماني كشـور و به اسـتناد 

ماده 10 قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشورـ  مصوب 1373ـ  تصويب نمود: 
ضوابـط مربـوط بـه حداقـل شـمول و سـطح خدمات پزشـكي دارو و ليسـت خدمـات فوق 

تخصصي مشمول بيمه هاي مضاعف )مكمل( به شرح ذيل تعيين مي گردد: 
خدمـات درمانـي بـراي تحـت پوشـش قـراردادن افـراد مشـمول توسـط سـازمان های   -1

بيمه گر به دو سطح خدمات درماني همگاني و خدمات مكمل تقسيم مي گردد. 
خدمـات درمانـي همگانـي عبارت از خدماتي اسـت كه لزومـاً حياتي و درمانـي بوده و   -2

در ازاي حق سرانه معمول به بيمه شدگان ارائه مي شود. 
خدمات درماني مكمل به شرح زير مي باشد:  -3
خدمات و تجهيزات براي عينك طبي. 	-

خدمات و تجهيزات براي سمعك. 	-
خدمات و تجهيزات براي دست دندان. 	-

خدمـات و تجهيـزات براي وسـايل كمك درماني از قبيل عصا و واكر كه فهرسـت  	-
آن به پيشـنهاد شـورای عالی بيمه خدمات درمانی كشـور و تصويب هيأت وزيران 
ارائـه خواهد شـد. )بـه موجب اصالحيـه مـورخ 1383/4/24 عبارت »به پيشـنهاد شـوراي 
عالـي بيمـه خدمـات درمانـي كشـور و تصويـب هيـأت وزيـران« جايگزيـن عبارت »توسـط 

شوراي عالي بيمه خدمات درماني كشور« گرديده است(.  
.Hip Total خدمات و تجهيزات براي تعويض مفاصل از جمله 	-

خدمات و تجهيزات براي پيوند اعضاء در صورت نياز به استثناي پيوند كليه. 	-
.Lenses Cantact خدمات و تجهيزات براي 	-

خدمات و تجهيزات براي اعمال فوق تخصصي. 	-
خدمـات و تجهيـزات بـراي كليه داروهاي موجود در فارماكوپه رسـمي كشـور كه  	-

در تعهد بيمه ها نيست. 
كليـه خدمـات جديـدي كـه وارد بـازار بخش سـالمت مي گـردد تا زمـان تصميم  	-

گيري در مراجع مربوط. 
كليـه خدمـات كار درمانـي، گفتـار درمانـي، روان درماني، گـروه درمانـي، خانواده  	-
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درماني و غيره. 
تهيه كپسول اكسيژن و متعلقات آن. 	-

خدمات پرستاري در منزل. 	-
خدمات حمل و نقل با آمبوالنس. 	-

فرانشيز خدمات قابل ارائه )بخش دولتي و بخش خصوصي(. 	-
مابه التفاوت بخش خصوصي و دولتي براساس تعرفه هاي مصوب هيأت وزيران. 	-

هتلينگ اطاق يك تخته و دو تخته )بخش دولتيـ  بخش خصوصي(. 	-
خدمات دندانپزشكي به غير از كشيدن دندان و بروساژ. 	-

خدمات پزشك همراه. 	-
خدمات ويزيت در منزل. 	-
خدمات آمبوالنس هوايي. 	-

خدمات ليزيك )چشمـ  پوست(. 	-
واكسن های غير از برنامه كشوري. 	-

خدمات نقاهتگاهي مربوط به بيماران مزمن رواني. 	-
خدمات ترك اعتياد. 	-

داروهاي گياهي. 	-
تزريق سرپايي در مطب. 	-

خدمات ناشي از ضرب و جرح. 	-
خدمت تصويربرداري جديد. 	-

خدمات فناوري جديد تا زمان تصميم گيري در مراجع مربوط. 	-
خدمات توان بخشي در منزل. 	-

خدمات آزمايشگاهي جديد تا زمان تصميم گيري در مراجع مربوط. 	-
عـالوه بـر خدماتـي كـه تـا زمـان تصويـب ايـن تصويـب نامـه مشـمول خدمـات بيمه   -4
همگانـي اسـت، خدماتي كه پس از اين به اسـتناد مصوبات شـوراي عالـي بيمه خدمات 
درمانـي كشـور بـه فهرسـت خدمـات درمانـي همگانـي بـراي تمامـي گروه هـای تحت 
پوشـش بيمـه اي مربـوط كـه قانونـاً و يـا براسـاس قـرارداد بـر عهده آنهـا واگذار شـده 
اضافـه مي گـردد، نيـز مشـمول و بايـد با سـرانه مصـوب خدمـات درماني تأميـن گردد.	

)در	این	خصوص	به	کتاب	ارزش	نسبی		خدمات	سالمت	و	اصالحات	آن	مراجعه	شود.(	
سـازمان های بيمـه گـر موظـف بـه ارائـه خدمـات درمانـي همگانـي بـراي تمامـي   -5
گروه هـاي تحت پوشـش بيمـه اي مربوط كـه قانوناً و يا براسـاس قـرارداد برعهده آنها 

واگذار شده مي باشند و بايد با سرانه مصوب خدمات درماني را تأمين نمايند. 
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بـه منظـور تأميـن خدمـات درمانـي مكمـل در سـازمان های بيمـه خدمـات درمانـي   -6
كشـور و سـازمان تأمين اجتماعـی و ديگـر مؤسسـات بيمـه دولتي الزم اسـت صندوق 
جداگانـه اي تشـكيل شـود كـه محاسـبات مربـوط بـه بيمه خدمـات درمانـي مكمل و 

فعاليت های مربوط در آن متمركز گردد. 

آیين نامه بيمه اجتماعی ]كشاورزان[ روستائيان و عشایر 
)مصوب 1383/11/4 و اصالحيه 1384/4/12(

بخش	اول-	تعاریف
در اين آيين نامه، اصطالحات زير در معانی مشروح مربوط به كار می روند: ماده 1- 

روسـتايی: كسـی كه به طور ثابت در روسـتا سـاكن اسـت. تعريف روسـتا مطابق قانون  	-
تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوریـ  مصوب 1362ـ  می باشد. 

عشـاير: سـاكنان بخش عشـايری موضوع مـاده )5( قانون تعاريف و ضوابط تقسـيمات  	-
كشوری ـ مصوب 1362ـ 

منطقه: كل يا قسمتی از روستاها يا بخش های عشايری يك يا چند استان. 	-
بيمـه شـده: سرپرسـت خانوار كه بـا پرداخـت مبالغی به عنـوان حق بيمه، حق اسـتفاده  	-

از مزايای مقرر را دارد. 
حق بيمـه: درصـدی از درآمـد مقطـوع روسـتاييان يا عشـاير هـر منطقه كه بـه حكم اين  	-

آيين نامه و از بابت هر بيمه شده به صندوق پرداخت می گردد. 
بيماری: وضع غير عادی جسمی يا روحی كه انجام خدمات درمانی را ايجاب می كند. 	-

حادثـه: اتفاقـی پيـش بينـی نشـده كه تحـت تاثير عامـل يا عوامـل خارجی بـه صورت  	-
ناگهانـی رخ می دهـد و موجـب صدمـه بـر جسـم يـا روان بيمـه شـده می گـردد.

ازكارافتادگـی كلـی: عبـارت اسـت از كاهـش قـدرت كار بيمه شـده در نتيجـه بيماری  	-
و يـا حادثـه بـه نحـوی كـه پـس از انجـام خدمـات درمانـی و توانبخشـی طبـق نظـر 
كميسـيون های پزشـكی توانايـی كار خـود را شـصت و شـش درصـد )66درصـد( يـا 

بيشتر از دست داده باشد. 
پيری: حالت بيمه شده ای كه بيش از 65 سال تمام داشته باشد. 	-

مسـتمری: وجهـی كـه طبـق شـرايط مقـرر بـه منظـور جبـران قطع تمـام يا قسـمتی از  	-
درآمـد مقطـوع به بيمه شـده و در صـورت فوت او برای تأمين معيشـت بازماندگان وی 

به آنان پرداخت می شود. 
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صندوق: صندوق بيمه اجتماعی كشـاورزان روسـتاييان و عشـاير وابسـته به وزارت رفاه  	-
و تأمين اجتماعـی. )بـه موجـب قانـون اصـالح بنـد )د( مـاده 3 قانون سـاختار نظام جامـع رفاه و 
تأمين اجتماعـی مصوب 1391/7/19- مجلس شـورای اسـالمی عنـوان »صندوق بيمه روسـتائيان و 
عشـاير« بـه عبـارت »صنـدوق بيمه اجتماعی كشـاورزان، روسـتائيان و عشـاير« تغيير يافته اسـت.( 

)وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی( 

بخش	دوم-	مشموالن	
كليه افراد روسـتايی و عشـاير سرپرسـت خانوار و نيز دريافت كنندگان مسـتمری های پيری،  ماده 2- 

ازكارافتادگی كلی و فوت مشمول اين آيين نامه می باشند. 
با توجه به اختياري بودن عضويت در صندوق، حداكثر سن ابتداي عضويت براي مردان و زنان  	تبصره- 

سرپرست خانوار پنجاه سال تعيين می گردد. )تبصره	الحاقی	مصوب	1389/6/14	هیأت	وزیران(
حداكثـر سـن بـراي عضويـت در صنـدو ق بـراي مـردان 50 سـال و بـراي زنـان 45 سـال  ماده 3- 
تعييـن مي گـردد. در مـورد مشـموالني كـه طبق مقـررات سـوابق پرداخت حق بيمه در سـاير 
صندوق هـا داشـته باشـند و آن را مطابـق مقـررات بـه ايـن صنـدو ق منتقـل كنند، بـه ازاي هر 
سـال سـابقه انتقالـي، يك سـال به سـن مزبـور اضافه خواهد شـد. )ایـن	ماده	به	موجـب	بند	2	

مصوبه	شماره	29293/ت33042هـ	هیأت	وزیران	مصوب	1384/4/12حذف	شده	است.( 
روسـتاييان يـا عشـايری كـه در تاريـخ الزم اجرا شـدن اين آيين نامه مشـمول مقررات سـاير  ماده 4- 
صندوق هـا و يـا نظام هـای بيمه ای ديگر می باشـند، از شـمول مقـررات اين آيين نامه مسـتثنی 

و همچنان تابع صندوق متبوع خود خواهند بود. 
نقل و انتقال سوابق پرداخت حق بيمه شدگان مشمول اين آيين نامه به صندوق های بيمه ای ديگر  ماده 5- 

و بالعكس تابع قوانين و مقررات مربوط به نقل و انتقال بين صندوق ها خواهد بود. 
گسـترش و تعميم بيمه به روسـتاييان و عشـاير تدريجی و برحسب مناطق يا مشاغل با پيشنهاد  ماده 6- 
هيـات مديـره صنـدوق و تصويب وزير رفـاه و تأمين اجتماعی براسـاس قـراردادی خواهد بود 
كـه بيـن صندوق و بيمه شـده تنظيـم می گـردد. ضوابط مربـوط و نمونه قـرارداد بيمه همگانی 
روسـتاييان و عشـاير با پيشـنهاد هيات مديره و تأييد وزارت رفاه و تأمين اجتماعی به تصويب 

شورای عالی رفاه و تأمين اجتماعی می رسد. )وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی( 

بخش	سوم-	منابع	مالی
منابع مالی برنامه بيمه اجتماعی روستاييان و عشاير به شرح زير می باشد: ماده 7- 

5درصـد درآمـد مقطوع مبنای محاسـبه حق بيمه منطقه به عنوان حق بيمه سـهم بيمه شـده  	-
و دو برابر آن به عنوان سهم و كمك دولت 
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سهم دولت بابت بيمه خدمات درمانی  	-
سود حاصل از سرمايه گذاری وجوه و ذخاير متعلق به صندوق 	-

كمك هـا و هدايـا و سـاير منابـع موضـوع مـاده )7( قانـون سـاختار نظام جامـع رفاه و  	-
تأمين اجتماعی  

در سـال هايی كـه بـه تشـخيص مراجـع ذی صالح خشكسـالی در منطقـه يا روسـتايی اعالم  ماده 8- 
می گـردد و يـا در مواقـع بـروز حـوادث غيـر مترقبه و آفـت زدگی و يـا مرگ و ميـر دام و تا 
رفـع عـوارض ناشـی از آن، موجب بيـكاری و ناتوانی بيمه شـده در پرداخـت حق بيمه گردد، 
سـهم مشـاركت روسـتاييان و عشـاير در آن منطقـه يـا روسـتا حسـب اعـالم وزارت رفـاه و 
تأمين اجتماعـی و تاييـد شـورای عالـی رفـاه و تأمين اجتماعـی بـه عهـده دولت خواهـد بود. 

)اصالحی	مصوب	1384/4/12(، )وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی( 
نحـوه تعييـن منطقـه، درآمـد مقطوع روسـتاييان و عشـاير هر منطقـه، نحوه وصـول حق بيمه  ماده 9- 
و مشـاركت دسـتگاه ها و نهادهـای مسـتقر در روسـتا و نيـز اسـتفاده از خدمـات مؤسسـات 
كارگـزاری براسـاس ضوابطـی خواهـد بـود كـه توسـط وزارت رفـاه و تأمين اجتماعـی بـا 
همـكاری دسـتگاه های ذی ربـط تهيـه و بـه تصويـب شـورای عالـی رفـاه و تأمين اجتماعـی 

می رسد. )وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی( 

بخش	چهارم-	تعهدات	
تعهدات موضوع اين آيين نامه شامل موارد بيمه ای از جمله موارد زير باشد: ماده 10- 

خدمات درمانی )بيماری ها، حوادث و سوانح( الف( 
پيری ب( 

فوت  ب( 
ازكارافتادگی ت( 

بيكاری ث( 
ميـزان حق بيمـه، ضوابط و شـرايط برخورداري از بيمه بيكاري براسـاس پيشـنهاد و زارت رفاه  تبصره- 

و تأمين اجتماعـي و تصويـب هيـأ ت و زيران خواهد بـود. )اصالحی مصـوب 1384/4/12(
بيمـه شـده بـا پرداخـت 10درصـد حق بيمه سـرانه خدمـات درمانی مصـوب هيـات وزيران  ماده 11- 
دفترچـه بيمـه خدمـات درمانـی دريافـت خواهد نمـود و بقيه سـرانه به عنوان كمك و سـهم 

دولت توسط دولت پرداخت خواهد شد. 
نحـوه پرداخت فرانشـيز در خدمات سـرپايی و بسـتری و سـاير مـوارد تابع مقـررات موجود  ماده 12- 

خواهد بود. 
وزارت بهداشـت، درمـان و آموزش پزشـكی مكلف اسـت همچنان نسـبت بـه ارائه خدمات  ماده 13- 
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بهداشـتی و درمانـی مقرر به روسـتاييان و عشـاير طبق مقـررات اقدام نمايد و تحت پوشـش 
بودن افراد طبق اين آيين نامه، مانع از برخورداری از خدمات مزبور نخواهد بود. 

بيمه شـدگانی كه طبق نظر پزشـك معالج غير قابل عالج تشـخيص داده می شـوند پس از انجام  ماده 14- 
خدمـات درمانـی و خدمـات توانبخشـی، چنانچه طبق نظر كميسـيون های پزشـكی توانايی كار 
خـود را شـصت وشـش درصـد )66درصد( و بيشـتر از دسـت بدهنـد، ازكارافتاده كلی شـناخته 
می شـوند.)مطابق	بند	)6(	مصوبه	شـماره	29293/ت33042هـ	هیأت	وزیران،	مصـوب	1384/4/12،	عبارت	

»شصت	و	شش	درصد	)66درصد(	و	بیشتر«		جایگزین	عبارت	»	بیش	از	66	درصد«	گردیده	است.( 
نحوه تشـكيل كميسـيون های پزشـكی، تعييـن ميزان درصـد ازكارافتادگی در بـدو ورود و نيز  ماده 15- 
جهـت پرداخـت مسـتمری  به موجـب آيين نامـه ای خواهد بود كه به پيشـنهاد هيـأت مديره 
صنـدوق، تأييـد وزارت رفاه و تأمين اجتماعی وتصويب شـورای عالی رفـاه و تأمين اجتماعی 

خواهد رسيد. )اصالحی	مصوب	1384/4/12(، )وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی( 
برخـورداری از مسـتمری ازكارافتادگی كلی ناشـی از كار بـدون در نظر گرفتن مدت پرداخت  ماده 16- 
حق بيمـه و ازكارافتادگـی كلـی ناشـی از بيمـاری يـا حادثه غير ناشـی از كار مسـتلزم داشـتن 
حداقـل يـك سـال سـابقه پرداخت حق بيمه متضمـن 90 روز قبـل از وقوع حادثه غير ناشـی 

از كار يا شروع بيماری خواهد بود. 
در صورتی كه بيمه شـده بيش از 65 سـال تمام سـن داشـته باشـد، با داشـتن حداقل 15 سال  ماده 17- 

سابقه پرداخت حق بيمه مشمول دريافت مستمری پيری خواهد بود. 
در صـورت فـوت بيمـه شـده و يـا دريافـت كننـده مسـتمری پيـری و ازكارافتادگـی كلـی،  ماده18- 

بازماندگان واجد شرايط از مستمری بازماندگان برخوردار خواهند شد. 
ميزان مستمری به شرح زير می باشد: ماده 19- 

ميـزان مسـتمری ازكارافتادگـی كلـی، مسـتمری پيـری و مسـتمری بازمانـدگان بيمـه  الف( 
شـده متوفی عبارتسـت از )1/30( ميانگين درآمد مبنای محاسـبه حق بيمه ظرف دو سـال 
آخـر پرداخـت حق بيمـه هـر منطقه ضـرب در سـنوات پرداخـت حق بيمـه. )مطابق	بند	
)8(	مصوبـه	شـماره	29293/ت33042هـ	هیـأت	وزیران،	مصـوب	1384/4/12،	عـدد	»1/35«	به	

»1/30«	اصالح	گردیده	است.(	
در مـورد مسـتمری بگيـران ازكارافتـاده كلی و پيری، ميزان مسـتمری قابـل پرداخت به 

بازماندگان واجد شرايط معادل مستمری حين فوت خواهد بود. 
در هـر حـال ميزان مسـتمری ازكارافتادگی كلی، پيـری و مجموع مسـتمری بازماندگان  پ( 
نبايـد از 2/3 درآمـد مقطوع مبنای محاسـبه حق بيمه هرمنطقه در سـال اسـتحقاق دريافت 

مستمری كمتر باشد. 
ميـزان مسـتمری های موضـوع ايـن آيين نامـه هـر سـال مطابق با نـرخ تورم اعالم شـده  ت( 
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توسط بانك مركزی ايران ترميم می گردد. 
افـراد خانـواده بيمه شـده بـرای اسـتفاده از خدمـات درمانـی و مسـتمری بازماندگان و  ث( 
سـهم مسـتمری هـر يـك از بازمانـدگان واجـد شـرايط و نيز تعييـن بازمانـدگان واجد 
شـرايط مطابـق قانـون تأمين اجتماعـی و تغييـرات و اصالحـات بعـدی آن خواهـد بـود.

بخش	پنجم-	ساختار،	وظایف	و	ارکان	
صندوق به عنوان يك موسسـه دولتی مسـتقل دارای شـخصيت حقوقی و اسـتقالل مالی و اداری  ماده 20- 

و استخدامی بوده و طبق ضوابط و مقررات مورد عمل خود وظايف زير را بر عهده دارد: 
تعميم و گسترش بيمه روستاييان و عشاير به افراد مشمول. الف( 

جمع آوری و تمركز كليه وجوه موضوع صندوق. ب( 
سرمايه گذاری و بهره برداری از وجوه جاری و ذخيره شده. ج( 

انجام تعهدات موضوع اين آيين نامه. )اصالحی	مصوب	1384/4/12( د( 
سـازمان بيمـه خدمـات درمانی براسـاس ضوابطی كـه توسـط وزارت رفـاه و تأمين اجتماعی  ماده 21- 
پيشـنهاد و بـه تصويب شـورای عالی رفاه و تأمين اجتماعی خواهد رسـيد، به عنـوان كارگزار، 

امور اجرايی مربوط به بيمه خدمات درمانی روستاييان را عهده دار خواهد بود. 
اركان صندوق مطابق ماده )17( قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعی خواهد بود. ماده22- 

هيـات امنـا مركـب از 11 نفـر عضـو بـه ترتيـب مذكـور در مـاده )17( قانـون سـاختار نظام  ماده 23- 
جامـع رفـاه و تأمين اجتماعی با رياسـت وزيـر رفـاه و تأمين اجتماعی خواهد بـود. وظايف و 

اختيارات هيات امنا به شرح زير خواهد بود: 
پيشنهاد خط مشی ها و برنامه های صندوق به وزارت رفاه و تأمين اجتماعی. الف( 

پيشنهاد بودجه ساليانه صندوق به وزارت رفاه و تأمين اجتماعی. ب( 
بررسـی و تصويب تشـكيالت سـازمانی صندوق به پيشـنهاد هيات مديره و ارسـال آن  پ( 

به سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور جهت تاييد نهايی. 
تعيين حقوق و مزايای اعضای هيات مديره و هيات نظارت در چارچوب قانون. ت( 
تصويب آيين نامه های معامالتی، مالی و استخدامی صندوق در چارچوب قانون. ث( 

تركيـب هيـات مديـره و هيـات نظارت و نحوه انتخـاب مدير عامل و اعضای هيـات مديره و  ماده 24- 
هيـات نظـارت مطابـق قانون سـاختار نظام جامـع رفـاه و تأمين اجتماعـی و اصالحات بعدی 
آن خواهـد بـود. احـكام انتصـاب رييـس هيـات مديـره، مديرعامـل و رييس هيـات نظارت 

توسط وزير رفاه و تأمين اجتماعی صادر خواهد شد. 
ترازنامـه سـاالنه و گـزارش مالـی بايـد حداكثـر تـا شـهريور مـاه سـال بعد بـه هيـات امنا و  ماده 25- 
وزارت رفـاه و تأمين اجتماعـی ارسـال گـردد. هيـات مديره موظف اسـت ظـرف حداكثر 30 
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روز از تاريـخ وصـول نظـرات هيـات نظـارت را بررسـی و توجيهات خود را به هيـات امنا و 
وزارت مذكور تقديم نمايد  

جمـع هزينه هـای اداری و مديريـت و حقـوق و مزايـای كاركنـان نبايسـتی از 5درصـد كل  ماده 26- 
درآمدهای صندوق تجاوز نمايد. 

آیين نامه نمایندگي هاي رسمي 
)مصوب 1384/2/11 شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعی(

شـوراي عالـي رفـاه و تأمين اجتماعـی در جلسـه مـورخ 1384/2/11، به اسـتناد تبصـره يك بند 4 مـاده 12 
قانـون سـاختار نظـام جامع رفاه و تأمين اجتماعی پيشـنهاد سـازمان تأمين اجتماعی مبني بر ايجاد مؤسسـات 
كارگـزاري رسـمي در سـازمان مذكـور )موضـوع مصوبـات سـيصد و سـي و دوميـن و سـيصد و سـي و 
ششـمين جلسـات شـوراي عالي تأمين اجتماعی در رابطه با آيين نامه نحوه واگذاري و وظايف قابل واگذار 
سـازمان( را بـه شـرح زيـر به تصويب رسـاند و مقـرر گردانيد انجام اصالحـات بعدي در رابطـه با آيين نامه 

نحوه واگذاري و وظايف قابل واگذاری به شوراي عالي تأمين اجتماعی احاله گردد.)هيأت امناء( 

فصل	اول-	ضرورت	ایجاد	نمایندگي	رسمي	سازمان	تأمین	اجتماعی
ضـرورت ايجـاد نمايندگـي رسـمي سـازمان تأمين اجتماعـی: با توجه بـه گسـترش روز افزون  ماده 1- 
وظايـف سـازمان تأمين اجتماعـی در ميـان جامعـه فعـال كشـور و نقـش مهـم اين سـازمان در 
فراهـم نمـودن رفـاه حـال و آينـده بيمه شـدگان و خانـواده آنـان و اثرات سـود بخش آشـنايي 
بيمه شـدگان و كارفرمايـان بـا مفاهيم و تكاليف، به اشـخاص ذي صالح و واجد شـرايط اجازه 
داده می شـود براسـاس ضوابـط مندرج درايـن آيين نامه نمايندگي هايی تحت عنـوان »نمايندگي 
سـازمان تأمين اجتماعـی« ايجـاد و در چارچـوب معيارهـا و موازين قانوني جهـت اجراي تمام 
يـا قسـمتي از وظايـف واگذاري از سـوي سـازمان تأمين اجتماعی با سـازمان همـكاري نمايند.

هـدف: هـدف ازايجـاد نمايندگي هـای مذكـور جلوگيـري از گسـترش واحدهـاي اجرايـی  ماده 2- 
سـازمان، كـم كـردن هزينه هـای اداري و پرسـنلي از يكسـو و سـوق دادن قسـمت يـا تمـام 
امـور اجرايـی و كارشناسـي قابل واگـذاري به بخـش خصوصي با توجه به سياسـت عمومي 

دولت و همچنين تسريع و تسهيل امور بيمه شدگان و كارفرمايان می باشد. 
تعريـف نمايندگي رسـمي: نمايندگي رسـمي، تشـكيالتي اسـت كه براي پيگيـري و حصول  ماده 3- 
هدف هـا و برنامه هايـی كـه در ايـن آيين نامـه تعريـف شـده اسـت، تشـكيل و تحـت عنوان 

»نمايندگي رسمي« به دوصورت زير تشكيل مي گردد: 
اشخاص حقيقي واجد شرايط كه شخصاً نمايندگي را ايجاد می نمايند. الف( 
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اشـخاص حقوقـي واجـد شـرايط كـه بـا شـركت حداقـل سـه نفـر نمايندگـي را در  ب( 
چارچوب ضوابط به ثبت مي رسانند. 

فصل	دوم-	شرایط	متقاضیان	ایجاد	نمایندگي	رسمي	سازمان	تأمین	اجتماعی
جـواز ايجـاد نمايندگي: صدور مجوز ايجاد نمايندگي به اشـخاص واجد شـرايط ذيل توسـط  ماده 4- 

هيأت موضوع ماده )5( اين آيين نامه صورت مي گيرد: 
تابعيت دولت جمهوري اسالمي. الف( 

اعتقاد به اسالم يا يكي از اديان رسمي كشور. ب( 
دارا بـودن حداقـل 27 سـال سـن و حداكثـر 60 سـال سـن به هنـگام تقاضـا. )اصالحی  ج( 

مورخ 1387/5/5 شورای عالی تأمين اجتماعی( 
انجام خدمت وظيفه عمومي يا داشتن معافيت دائم. د( 

دارا بودن توان جسمي و روحي الزم و عدم اشتهار به فساد اخالقي و مالي. ه ( 
دارا بـودن تبحـر در حـد كارشناسـي قابل قبول حداقـل در يكي از امـور اجرايی مرتبط  و( 
بـا تأمين اجتماعـی از قبيـل، امـور بيمه گـري، درمانـي و اداري و مالـي، حقوقـي و... بـا 

توجه به سوابق خدمت و يا گذراندن دوره هاي تخصصي. 
داشـتن حداقل مدرك تحصيلی ليسـانس)اعم از مرتبط و غيرمرتبط(؛ داشـتن حداقل مدرك  ز( 
تحصيلی فوق ديپلم جهت مناطق محروم به همراه حداقل 5 سـال سـابقه در امور بيمه گری؛ 
داشـتن حداقـل مـدرك تحصيلـی ديپلـم جهـت مناطق محـروم به همـراه حداقل 10 سـال 

سابقه در امور بيمه گری. )اصالحی	مورخ	1387/5/5	شورای	عالی	تأمین	اجتماعی( 
عدم سابقه محكوميت كيفري.  ح( 

عدم اشتغال در مؤسسات دولتي و غير دولتي. ط( 
در رابطـه با اشـخاص حقوقي می بايسـت حداقل يكـي از اعضاء داراي مدرك ليسـانس و دو  تبصره	1- 

نفر از اعضاي هيأت مديره ساير شرايط مندرج در اين آيين نامه را دارا باشند.  
متقاضيـان نمايندگـي در صورتـي كـه بازنشسـته سـازمان بـوده يـا اينكـه حداقل 5 سـال در  تبصره	2- 
سـازمان شـاغل بـوده باشـند، در اولويـت خواهند بود. اشـخاصي كـه بازنشسـتگي و يا قطع 
رابطه اسـتخدامي آنان با سـازمان، ناشـي از آراي هيأت های تخلفات اداري و يا اخراج باشـد 

نمي توانند متقاضي ايجاد نمايندگي گردند. 

فصل	سوم-	مرجع	تشخیص	پذیرش	و	نظارت	واگذاري	امور	سازمان
تصويـب ضوابـط مربوط به تشـخيص صالحيت متقاضيان نمايندگي رسـمي، پذيرش آنان به  ماده 5- 
عنـوان كارگزاران سـازمان، تعيين قلمرو و مسـئوليت آنان در ارائـه خدمات و همچنين اعمال 
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نظـارت بـر امـور آنـان در جريـان فعاليت در راسـتاي اهداف سـازمان، به عهده هيـأت مديره 
سازمان می باشد. 

هيـأت مديـره سـازمان می توانـد اختيـارات خـود در اين زمينـه را به هيأتـي كه به عنـوان هيأت  تبصره	1- 
صـدور جـواز ايجـاد نمايندگـي مركب از اعضـاي زير در سـازمان تشـكيل  مي گردد محـول نمايد.

معاون فني و درآمد )رئيس هيأت(. 	-
معاون امور درمان )نائب رئيس(. 	-

معاون اداري و مالي )عضو(. 	-
معاون حقوقي و امور مجلس )عضو(. 	-
يك نفر به انتخاب مديرعامل )عضو(. 	-

هيـأت مزبـور بـا حضـور كليه اعضـاء يـا نماينـدگان تام االختيار معاونيـن مذكور به رياسـت  تبصره	2- 
رئيـس يـا نائـب  رئيـس هيأت رسـميت پيـدا مي  كنـد و تصميمات آن بـا اكثريـت آراء مالك 

بود. اعتبار خواهـد 
هيـأت در اوليـن جلسـه خود بـا حضور كليه اعضاء يك نفـر از بين كاركنان سـازمان و داراي  تبصره	3- 
سـابقه مديريـت را بـه مـدت 2 سـال بـه عنـوان دبير هيـأت تعييـن مي نمايد. تجديـد انتخاب 
دبيـر بالمانـع خواهـد بـود و در صورتـي كه قبـل از اتمـام دوره نياز بـه تعويض دبير باشـد، 

دبير جديد به همين نحو انتخاب مي شود. 
انجـام  متقاضيـان و همچنيـن چگونگـي  پذيـرش درخواسـت  نحـوه تشـكيل جلسـات،  ماده 6- 
بررسـي هاي اوليـه بـه موجـب ضوابطي خواهـد بود كه توسـط هيأت فـوق الذكـر تدوين و 

به تصويب هيأت مديره سازمان می رسد. 
دبيـر هيـأت مكلف اسـت درخواسـت متقاضيان را برابـر ضوابط مصوب ظـرف حداكثر يك  ماده 7- 
مـاه در دسـتور كار هيـأت قـرار داده و آنهـا را حداقـل يـك هفتـه قبل از تشـكيل جلسـه در 

اختيار اعضاء قرار دهد. 
هيـأت برحسـب نيـاز سـازمان امـور واگـذاري واحدهـاي اجرايـي در سـطح كشـور را بـا  ماده 8- 
تعييـن قلمـرو جغرافيايـي، تعـداد نمايندگي هـای مورد نيـاز، در هـر نوبت از سـال در جرايد 
كثيراالنتشـار بـه اطـالع عمومي مي رسـاند به نحـوي كه متقاضيان قبل از تسـليم درخواسـت 

به سازمان از حدود مسئوليت های خود در قبال سازمان مطلع شوند. 
عناويـن و حـدود هـر يـك از امـور قابـل واگـذاري بـه نمايندگي هـا بـا پيشـنهاد هيـأت و  تبصره- 

تصويب هيأت مديره سازمان تعيين و جهت اجرا ابالغ خواهد شد. 
هيـأت پـس از بررسـي درخواسـت متقاضيـان و احـراز صالحيـت و شـرايط افـراد مراتـب  ماده 9- 
پذيـرش آنـان رابـه عنوان نماينـده آنان سـازمان تأمين اجتماعی طـي جوازي كه داراي شـكل 

مشخص و يكنواختي خواهد بود حداكثر ظرف دو هفته به آنان اعالم می نمايد. 
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فصل	چهارم-	نحوه	ایجاد	نمایندگي	ها	و	فعالیت	آنها
اشـخاص داراي جـواز موضـوع ماده 9 مكلفند ظرف مدت يك ماه نسـبت بـه تنظيم و مبادله  ماده 10- 
قـرارداد ايجـاد نمايندگـي اقـدام و حداكثـر ظـرف يك ماه پـس از انعقـاد قرارداد، نسـبت به 

راه اندازي نمايندگي اقدام نمايند. 
هيـأت می توانـد ايـن مـدت را بـراي اشـخاص حقوقـي بـا توجه بـه قلمـرو امـور واگذاري  تبصره- 

نمايد. تمديـد 
دارنـدگان جـواز ايجـاد نمايندگـي در مدت تعيين شـده می بايد نسـبت به تهيه مكان مناسـب  ماده 11- 
و سـاير امكانـات الزم از قبيـل تأمين پرسـنل مـورد نياز، تجهيـزات، اثاثيه و سـخت افزار الزم 
و... اقـدام نماينـد و مراتـب را قبـل از تنظيم قرارداد و راه اندازي نمايندگي به ادارات كل اسـتان 

ذي ربط تسـليم نمايند.
ادارات كل اسـتان ذي ربط موظفند پس از بررسـي و تأييد موضوع ماده 11- نسـبت به تنظيم  ماده 12- 

و مبادله قرارداد اجراي كار، طبق مقررات اقدام نمايند. 
دارنـدگان جـواز نمايندگي می بايسـت در قبال امور واگذاري و قبول مسـئوليت، تضمين الزم  ماده 13- 
را برابـر ضوابـط مربوطـه كه با پيشـنهاد هيأت به تصويب هيـأت مديره می رسـد ارائه نمايند.
نمايندگي هـا مكلفنـد مطابـق مفـاد قرارداد بـا رعايت كليه مصالـح و اهداف سـازمان، جديت  ماده 14- 

الزم را براي حسن انجام كار به عمل آورند. 
جـواز ايجـاد نمايندگـي پـس از تأييـد هيـات موضـوع مـاده 5 توسـط سـازمان به نام شـخص  ماده 15- 
حقيقـي يـا اشـخاص حقوقـي پذيرفتـه شـده صـادر مي گـردد كه غيـر قابـل انتقال بـه غير می باشـد.
جـواز هـر يـك از نمايندگي هـا ابتـدا براي يك سـال و سـپس براي مقاطع دو سـاله بـا تأييد  ماده 16- 
هيـأت قابـل تمديـد اسـت. ضمناً تمديـد آن براي سـال های بعد نيـز با مجوز هيـأت بالمانع 

خواهـد بود.
سـازمان تأمين اجتماعـی در تأمين اثاثيه، سـخت افـزار، محل كار، نيروي انسـاني و بطور كلي  ماده 17- 
تاميـن هزينه هـاي دفتـري و اداري نمايندگي هـاي موضوع اين آيين نامه مسـئوليتي نداشـته و 

هيچ تعهدي نخواهد داشت. 
نماينـده، مسـئول حسـن اخـالق و رفتار كاركنـان زير مجموعه خـود بوده و اشـتغال افراد در  ماده 18- 

نمايندگي هيچ گونه رابطه و مسئوليت استخدامي براي سازمان ايجاد نمی نمايد. 
در صورتـي كـه اجـراي كار در چارچـوب مقـررات سـازمان نيـاز بـه بسـته های نـرم افزاري  تبصره	1- 
خـاص داشـته باشـد سـازمان تأمين اجتماعی نسـبت به تأميـن و تحويـل آنها اقـدام نموده و 

نمايندگي ها مكلفند صرفاً در چارچوب آن فعاليت نمايند. 
نمايندگي هـا مكلفنـد منحصـراً برابـر فعاليت هـای منـدرج در جـواز و مطابـق مفـاد قـرارداد  ماده 19- 

منعقده عمل نموده و از هر اقدام ديگري خارج از آن خودداري نمايند. 
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حـق الزحمـه فعاليـت نمايندگي هـا بـه ترتيبي كـه در قـرارداد تعييـن می شـود حداكثر ظرف  ماده 20- 
يـك مـاه از تاريـخ ارائه صـورت عملكرد و پس از كسـر كسـورات قانونـي پرداخت خواهد 

شد. اين هزينه ها جزء هزينه های اداري در حساب های سازمان منظور خواهد شد.  
ضوابـط مربـوط بـه ميـزان و نحـوه پرداخت حـق الزحمـه نمايندگي ها بـا پيشـنهاد هيأت به  تبصره- 

تصويب هيأت مديره سازمان می رسد. 
در صورتـي كـه سـازمان بـا توجه بـه قابليـت و توانمنـدي نمايندگي هـا، برخـي از وظايف  ماده 21- 
و امـور معيـن را در رابطـه بـا امـور كارشناسـي و تحقيقاتي خـود الزم بداند، ايـن قبيل امور 
نيـز در چارچـوب ايـن آيين نامـه و بـر مبنـاي توافقنامه هاي به عمـل آمده طي قـرارداد قابل 

واگذاري خواهد بود. 

صل	پنجم-	نظارت،	کنترل،		رسیدگي	به	تخلفات	و	عملكرد	نمایندگي	ها
سـازمان در صـورت مشـاهده خلـل يا هرگونه نارسـايي می بايسـت مراتب را بر حسـب نوع  ماده 22- 
تشـخيص خـود بـه صورت شـفاهي يـا كتبي بـه نمايندگـي تذكر دهـد و در صـورت تكرار 
تذكرات و سـلب اعتماد، سـازمان می تواند راسـاً نسـبت به فسـخ قرارداد و مطالبه خسـارات 

وارده طبق مقررات اقدام نمايد. 
نگهـداري سـوابق اقدامـات، قراردادهـا، راهنمائي ها و آمار توسـط نمايندگي ها بايد براسـاس  ماده 23- 
اصول و ضوابط اداري بوده و همواره در دسـترس و قابل ارائه به سـازمان و بازرسـان اعزامي 

باشد. آن 
نمايندگي ها موظفند اسـرار مربوط به سـازمان، كارفرمايان، بيمه شـدگان و مسـتمري بگيران  ماده 24- 
را محفـوظ داشـته و بـه هيـچ وجه افشـاء ننماينـد و از هرگونه اقـدام ديگري غيـر از آنچه 
كـه در قـرارداد منـدرج اسـت خـودداري و از هـر نـوع اظهـار خالف واقـع، يا گفتـار و يا 
عملـي كـه موجـب اشـتباه و اغفـال بيمه شـده، كارفرمـا، مسـتمري بگيـر و سـازمان گـردد 

خودداري نمايند. 
سـازمان عملكـرد نمايندگي هـاي مـورد نظـر در ايـن آيين نامـه را از طريق بازرسـان و عوامل  ماده 25- 
خـود تحـت رسـيدگي و كنتـرل قـرار داده و در صـورت مشـاهده تخلـف از مفـاد جـواز و 
قـرارداد منعقـده و بـه طـور كلـي تخلف از مقـررات سـازمان، عالوه بـر لغو قـرارداد به طور 

يـك طرفـه نمايندگي متخلـف را تحـت پيگرد قانونـي قرار خواهـد داد.
نماينـدگان رسـمي می توانند در صـورت ضرورت به منظـور پيگيري امور محولـه در قرارداد  ماده 26- 
بـه واحدهـاي اجرايـی مربوطه سـازمان مراجعه و واحدهـاي مزبور نيز در ايـن زمينه موظف 

بـه همـكاري با آنـان خواهند بود.
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آیين نامه اجرایي بندهاي )الف( و )ب( مادة )49( تنفيذي قانون برنامه سوم
توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ایران، موضوع مادة )103(
 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ایران 

)مصوب 1384/4/8(

هيـأت وزيـران در جلسـه مـورخ 1384/4/8 بنـا بـه پيشـنهاد مشـترك وزارتخانه هـاي كار و امـور اجتماعي، 
تعاون، سـازمان مديريت و برنامه ريزي كشـور و سـازمان تأمين اجتماعی و به اسـتناد ماده )49( تنفيذي قانون 
برنامه سـوم توسـعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسـالمي ايران، موضوع ماده )103( قانون برنامه 
چهـارم توسـعه اقتصـادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسـالمي ايـرانـ  مصـوب 1383ـ  آيين نامه اجرايي 

بندهـاي )الـف( و )ب( مـاده ياد شـده را به شـرح زيـر تصويب نمـود:  )وزارت تعاون، كار و رفـاه اجتماعی(
تعاريف: ماده 1- 

كارفرمـا شـخصي اسـت كـه در مـادة )3( قانـون كار جمهوري اسـالمي ايـران تعريف  الف( 
شـده و اداره كارگاه هـا و مؤسسـات موضـوع ايـن آيين نامـه را بـر عهـده دارد.

نيـروي كار جديـد به كسـي اطالق مي شـود كـه كارفرما عالوه بـر نيـروي كار موجود،  ب( 
از بيـكاران ثبت نام شـده نزد ادارات كار و امور اجتماعي اسـتخدام نمايـد. )ادارات تعاون، 

كار و رفاه اجتماعی( 
در مـواردي كـه نيـروي كار جديـد بـه جاي نيـروي كار موجود كـه اخراج، مسـتعفي يا ترك  تبصره- 
كار نموده انـد در كارگاه هـاي موضـوع بنـد )ج( مـاده )1( ايـن آيين نامه به كار گمارده شـوند، 

كارفرما مشمول استفاده از تخفيفات مندرج در اين آيين نامه نخواهد بود. 
كارگاه هـا و مؤسسـات مشـمول ايـن آيين نامـه، كارگاه هـاي خصوصـي و تعاونـي دايـر  ج( 
موضـوع مـاده )4( قانـون كار و يـا كارگاه هايي كـه از مراجع رسـمي داراي مجوز فعاليت 

مي باشند. هسـتند، 
كارفرمايـان كارگاه هـا و مؤسسـات موضوع بنـد )ج( مـادة )1( اين آيين نامه كه پـس از اعالم  ماده 2- 
نيـاز بـه ادارات كار و امـور اجتماعـي، فرد يا افـراد مورد نظر را از بين نيروهاي كار ثبت شـده 
ادارات كار و امـور اجتماعـي انتخاب و به كار گمارند، براي اسـتفاده از تخفيفات موضوع اين 
آيين نامـه مكلفنـد مراتـب به كارگماري آنـان را بـه ادارات كار و امور اجتماعـي اعالم نمايند. 

)ادارات تعاون، كار و رفاه اجتماعی( 
كليـة كارفرمايـان پس از كسـب تأييديه اسـتخدام نيـروي كار جديـد از سـوي ادارات كار و امور  ماده 3- 
اجتماعـي و ارائـه آن بـه همراه صـورت مزد و حقوق با رعايت تبصرة بند )ب( مادة )1( مشـمول 
اسـتفاده از تخفيفـات موضـوع ماده 4 اين آيين نامـه خواهند بـود. )ادارات تعـاون، كار و رفاه اجتماعی(
ماليـات بردرآمـد كليـه كارفرمايـان كارگاه هـا و مؤسسـات موضـوع بنـد )ج( مـاده يـك اين  ماده 4- 
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آيين نامـه كـه عـالوه بر نيروهـاي موجود خـود، كاركنان جديد اسـتخدام مي نماينـد به ميزان 
ماليـات بـر درآمد حقـوق دريافتـي از كاركنان جديداالسـتخدام كاهـش مي يابـد. كارفرمايان 
كارگاه هـا و مؤسسـات يـاد شـده از پرداخـت حق بيمـه سـهم كارفرمـاي موضوع مـاده )28( 

قانون تأمين اجتماعی بابت كاركنان جديداالستخدام مزبور معاف خواهند بود. 
تخفيـف حق بيمـه موضـوع اين مـاده شـامل كارگاه هاي مشـمول قانـون معافيـت از پرداخت  تبصره	1- 
حق بيمه سـهم كارفرما تا ميزان پنج نفر كارگر، موضوع تصويب  نامه شـماره 106254/ت/23/
هــ مـورخ 1369/2/12 هيـأت وزيـران نمي گـردد و كارگاه هـاي مذكـور منحصـراً از معافيت 
قانـون مزبـور برخـوردار خواهند بود. اگر واحدهاي مشـمول تصويب  نامه مذكـور نيروي كار 
جديـد را بـا رعايت سـاير شـرايط مندرج در ايـن آيين نامه بـه كار گيرند، مي تواننـد از مزاياي 

اين آيين نامه برخوردار شوند. 
مبنـاي تعييـن تعداد نيروي كار موجـود در كارگاه هاي داير، تعداد بيمه شـدگان آنها طبق صورت  تبصره	2- 

مزد و حقوق ارسـالي توسـط كارفرما در اسـفند ماه 1380 به سـازمان تأمين اجتماعی مي باشـد.
اعمـال تخفيـف موضـوع ايـن مـاده در مـورد افراد بـه كار گمـارده شـده جديد با رعايـت تبصره  تبصره	3- 
)2( ايـن مـاده و منـوط بـه ارائه موضـوع ماده )3( و ارسـال صورت مزد و حقوق كليـة كاركنان در 
مهلـت مقـرر به شـعب سـازمان تأمين اجتماعـی و ادارات امور اقتصـادي و دارايي ذي ربط مي باشـد.

سـازمان مديريـت و برنامه ريـزي كشـور مكلـف اسـت اعتبـار الزم بـراي اعمـال تخفيفـات  ماده 5- 
حق بيمـه سـهم كارفرمـا، براي سـال هاي اجـراي برنامـه چهارم توسـعه بـه ازاي فرصت هاي 
شـغلي ايجـاد شـده در رابطه با ايـن تصويب  نامه را از طريـق منظور نمـودن در لوايح بودجه 

سنواتي تأمين و به سازمان تأمين اجتماعی پرداخت نمايد. 
ادارات كل تأمين اجتماعـی اسـتان ها مكلفنـد در پايـان هـر مـاه گزارش عملكرد شـعب خود  تبصره	1- 
را در زمينـه بـه كارگمـاري نيروهـاي جديد موضـوع اين آيين نامـه بـه ادارات كل كار و امور 

اجتماعي استان مربوط اعالم نمايند. )ادارات كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی( 
سـازمان تأمين اجتماعی مكلف اسـت هر سـه مـاه يكبار ميـزان تخفيف حق بيمه و تعـداد افراد  تبصره	2- 
برخـوردار شـده از تخفيـف را بـه سـازمان مديريـت و برنامه ريـزي كشـور، وزارت كار و امور 

اجتماعـي و وزارت امـور اقتصـادي و دارايـي اعالم نمايـد. )وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعی(
اگـر بـه طريقـي محـرز گردد كه نيـروي كار جديد معرفي شـده قبـل از دوران برنامه سـوم يا  ماده 6- 
خـارج از طريـق مراكـز خدمـات  اشـتغال وزارت كار و امـور اجتماعـي در واحـد مورد نظر 
فعاليـت داشـته يـا در زمـان اسـتفاده از مزايـاي ايـن آيين نامـه اشـتغال به كار نداشـته اسـت، 
كارگاه بـراي هميشـه از تسـهيالت ايـن آيين نامـه محـروم و وزارت كار و امـور اجتماعـي و 
سـازمان تأمين اجتماعـي و وزارت امـور اقتصـادي و دارايـي مجـاز خواهنـد بـود كارفرمـاي 
مربـوط را تحـت پيگرد قانوني قـرار دهند و ضرر و زيان وارد شـده را از وي مطالبه و وصول 
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نماينـد. )عبارت	»کارگاه	براي	همیشـه	از	تسـهیالت	ایـن	آیین	نامه	محروم«	به	موجـب	مصوبه	مورخ	
1385/11/4	هیأت	وزیران،	حذف	شده	است(.	)وزارت	تعاون،	کار	و	رفاه	اجتماعی( 

آیين نامه اجرایي قانون اصالح تبصره مادة )14( قانون كار و الحاق یك تبصره به آن
)مصوب 1384/4/8(

هيـأت وزيـران در جلسـة مـورخ 1384/4/8 بنـا بـه پيشـنهاد شـمارة 100/9605 مـورخ 1383/12/12 
وزارت رفـاه و تأمين اجتماعـی و بـه اسـتناد اصـل يكصـد و سـي و هشـتم قانـون اساسـي جمهـوري 
اسـالمي ايـران آيين نامـه اجرايـي قانون اصالح تبصـره مادة )14( قانـون كار و الحاق يـك تبصره به آن 

ـ مصـوب 1383 را بـه شـرح زيـر تصويـب نمود:
مدت خدمت نظام وظيفه شـاغلين مشـمول قانون كار- مصوب 1369 ـ يا شـركت داوطلبانه  ماده 1- 
آنهـا در جبهـه قبـل از اشـتغال يـا حين اشـتغال جزء سـوابق پرداخـت حق بيمه نزد سـازمان 
تأمين اجتماعـی محسـوب مي شـود. )بـه	موجـب	مصوبـه	1384/4/10	هیـأت	وزیـران	عبـارت	

»شـاغلین	مشـمول«	جایگزین	»مشـموالن«	گردیده	اسـت(.
شـركت داوطلبانـه افـراد ياد شـده در جبهه هـاي نبرد حق عليـه باطل براسـاس گواهي مرجع  ماده 2- 
اعـزام كننـده شـامل نيروهاي مسـلح، وزارت بهداشـت، درمـان و آموزش پزشـكي، جمعيت 

هالل  احمر جمهوري اسالمي ايران و وزارت جهاد كشاورزي خواهد بود. 
احتسـاب حق بيمـه بـراي مـدت خدمـت سـربازي يا حضـور داوطلبانـه در جبهه مشـموالن  ماده 3- 
قانـون كار بـا داشـتن حداقـل دو سـال سـابقه پرداخـت حق بيمـه بـه صـورت زيـر خواهـد بود:
)مدت	خدمت	سربازي	یا	حضور	داوطلبانه	×	میزان	حق	بیمه	متعلقه	ظرف	دو	سال	آخر	در	زمان	تقاضا(

24	ماه
حق بيمـه موضـوع ايـن مـاده به ترتيب هفت سـي ام )7/30( توسـط بيمه شـده و بيسـت و سـه  تبصره	1- 

سي ام )23/30( توسط دولت پرداخت مي شود. 
بـار مالـي ناشـي از اجراي اين آيين نامه در هر سـال برحسـب تعداد اسـتفاده كنندگان توسـط  تبصره	2- 

سازمان تأمين اجتماعی محاسبه و در اليحه بودجه سال بعد منظور خواهد شد. 
بيمه شـدگاني كه در كارهاي سـخت و زيان آور اشـتغال دارند به شـرط آن كه تمام يا قسـمتي از  ماده 4- 
خدمـت نظـام وظيفـه خـود را در جبهه هاي نبـرد حق عليه باطـل گذارنده يا حضـور داوطلبانه 
در جبهـه داشـته باشـند سـوابق خدمتـي آنها براسـاس قانـون اصالح تبصـرة )2( الحاقـي مادة 
)76( قانـون اصـالح مـواد )72( و )77( تبصره مـادة )76( قانون تأمين اجتماعـي مصوب 1379 

به عنوان سوابق اشتغال در كارهاي سخت و زيان آور محسوب مي شود. 
چنانچه در مدت خدمت سربازي از حقوق مشموالن مبالغي بابت حق بيمه بازنشستگي كسر  ماده 5- 
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شده باشد، حسب درخواست شخص، صندوق مربوط مكلف است مبالغ ياد شده را به سازمان 
تأمين اجتماعي پرداخت نمايد و مابه التفاوت حق بيمه سهم بيمه شده از وي دريافت مي گردد. 

 آیين نامه اجرایی قانون اصالح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی ایران
و جنگ تحميلی و معلولين عادی و شاغلين مشاغل سخت و زیان آور مصوب1383

)مصوب 1385/2/10(

كليه وزارتخانه ها، شـركت ها، مؤسسـات دولتي، شـهرداري ها، بانك ها، مؤسسـات و شـركت ها  ماده 1- 
و سـازمان هايی كه شـمول قانون بر آنها مسـتلزم ذكر نام اسـت می توانند در صورت درخواسـت 
كتبـي جانبـازان انقالب اسـالمي و جنگ تحميلي، معلولين حوادث ناشـي از كار، بيماران ناشـي 
از شـرايط خـاص كار، معلوليـن عادي، شـاغلين مشـاغل سـخت و زيـان آور و آزادگان، آنها را 
بـه شـرط داشـتن حداقـل 20 سـال تمـام سـابقه خدمت قابل قبـول و يـا پرداخت حق بيمـه، از 
لحـاظ بازنشسـتگي و احـراز شـرايط مندرج در ايـن آيين نامه و با تصويب شـوراي امـور اداري 

و استخدامي كشور بازنشسته نمايند. 
كليه جانبازان، آزادگان، معلولين عادي و حوادث ناشـي از كار، بيماران ناشـي از شـرايط خاص  تبصره	1- 
كار و شـاغلين مشـاغل سـخت و زيـان آور كـه مشـمول قانـون كار و قانـون تأمين اجتماعـي 
بـوده و در بخـش غيـر دولتـي و يـا مؤسسـات مشـمول قانـون فهرسـت نهادها و مؤسسـات 
عمومـي غيـر دولتـيـ  مصـوب 1373ـ  و اصالحات بعـدي آن يا دسـتگاه های داراي مقررات 

استخدامي خاص شاغل می باشند، مشمول مقررات اين آيين نامه خواهند بود.  
شـوراي امـور اداري و اسـتخدامي كشـور درخصـوص كليـه مسـتخدمين دولـت كه مشـمول  تبصره	2-	
ايـن قانـون می گردنـد، مكلف اسـت در صـورت كامل بـودن مدارك ظـرف يك مـاه از تاريخ 
وصـول مـدارك، نظريـه خود را مبنـي بر موافقت يا مخالفت با بازنشسـتگي افـراد اعالم نمايد. 
همچنيـن تعييـن مـدت سـنوات ارفاقي ايـن قبيل از مشـمولين به عهده شـوراي مذكور مي باشـد.

تعييـن مـدت سـنوات ارفاقـي جانبازان و آزادگان شـاغل در بخـش غير دولتي بـه عهده بنياد  تبصره	3-	
شـهيد و امـور ايثارگـران و نيـز تعييـن مدت سـنوات سـاير مشـمولين ايـن آيين نامـه كه در 
بخـش غيردولتـي شـاغل می باشـند به عهـده كارگروهي كـه ظرف دو مـاه پس از ابـالغ اين 

تصويب نامه در سازمان تأمين اجتماعي تشكيل مي شود، خواهد بود.  
جانبـازان و آزادگان كارگـر مشـمول قانون كار و قانون تأمين اجتماعي پس از تأييد بنياد شـهيد  تبصره	4-	

و امور ايثارگران و با رعايت قوانين و مقررات می توانند درخواست بازنشستگي نمايند. 
در هـر حالت خدمت مازاد بر سـي سـال مشـمولين ايـن قانون در تعيين حقوق بازنشسـتگي  تبصره	5-	

قابل محاسبه نخواهد بود.  
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كليـه جانبـازان و آزادگان مشـمول ايـن آيين نامـه در صورتـي كـه مـدت خدمـت مبنـاي  تبصره	6- 
بازنشسـتگي آنها با احتسـاب مجموع سـنوات سـابقه خدمت )حداقل 20 سـال( و سـنوات 
ارفاقـي )حداكثـر 10 سـال( 30 سـال تمـام باشـد از احـراز شـرط حداقل سـن بازنشسـتگي 
معـاف خواهنـد بـود در غيـر اين صـورت با رعايـت مفـاد مـاده )4( آيين نامه اجرايـي قانون 
اصـالح مقـررات بازنشسـتگي و وظيفـه قانـون اسـتخدام كشـوري، موضـوع تصويـب  نامه 
شـماره 80524/ت267 مـورخ 1369/7/18 دارا بـودن حداقل شـرط سـني براي آنـان )مردان 

حداقل )50( سال و زنان حداقل )45( سال الزامي است.  
حداقـل سـن بازنشسـتگي بـراي كليه معلوليـن عادي، بيماران ناشـي از شـرايط خـاص كار،  تبصره	7- 
معلوليـن حـوادث ناشـي از كار و شـاغلين مشـاغل سـخت و زيان آور مشـمول تبصـره )3( 
قانـون نحوه بازنشسـتگي جانبـازان انقالب اسـالمي ايران و جنگ تحميلـي و معلولين عادي 
و شـاغلين مشـاغل سـخت و زيـان آورـ  مصـوب 1367ـ  به ترتيب براي مـردان و زنان )50( 

سال و )45( سال مي باشد.  
)ایـن	تبصـره	به	موجب	دادنامه	شـماره	5	مـورخ	1387/1/18	هیأت	عمومی	دیوان	عدالـت	اداری	ابطال	

گردیده	اسـت.	متن	رأی	مذکور	به	شـرح	زیر	اسـت:
»حكم	مقرر	در	ماده	واحده	قانون	نحوه	بازنشستگي	جانبازان	انقالب	اسالمي	و	جنگ	تحمیلي	و	معلولین	
عادي	و	شاغلین	مشاغل	سخت	و	زیان	آور	مصوب	1367	و	تبصره	3	آن	و	همچنین	مقررات	اصالحي	
قانون	فوق	الذکر	مصوب	1383	در	باب	نحوه	بازنشستگي	مستخدمین	معلولین	)اعم	ازجانبازان	انقالب	
از	شرایط	خاص	کار	 ناشي	 بیماران	 از	کار،	 ناشي	 معلولین	حوادث	 ایران	و	جنگ	تحمیلي،	 اسالمي	
و	معلولین	عادي(	و	شاغلین	مشاغل	سخت	و	زیان	آور	که	وظایف	مربوط	به	شغل	آنان	باعث	بروز	
ناراحتي	هاي	جسمي	و	روحي	مي	شود	مقید	و	مشروط	به	شرط	سني	خاصي	نشده	است،	بنابراین	تبصره	
7	ماده	یک	آیین	نامه	اجرایی	قانون	اصالح	قانون	فوق	الذکر	که	مقرر	داشته	»حداقل	سن	بازنشستگي	براي	
کلیه	معلولین	عادي،	بیماران	ناشي	از	شرایط	خاص	کار،	معلولین	حوادث	ناشي	از	کار	و	شاغلین	مشاغل	
سخت	و	زیان	آور	مشمول	تبصره	3	قانون	نحوه	بازنشستگي	جانبازان	انقالب	اسالمي	و	جنگ	تحمیلي	و	
معلولین	عادي	و	شاغلین	مشاغل	سخت	و	زیان	آور	مصوب	1367	به	ترتیب	براي	مردان	و	زنان	50	سال	
و	45	سال	مي	باشد«	و	با	افزایش	شرط	سني	مذکور	دایره	شمول	قانون	را	تضییق	و	محدود	کرده	است،	
خالف	هدف	و	حكم	مقنن	و	خارج	ازحدود	اختیارات	قوه	مجریه	در	وضع	مقررات	دولتي	تشخیص	داده	
مي	شود	و	تبصره	مزبور	به	تجویز	اصل	170	قانون	اساسي	جمهوري	اسالمي	ایران	و	ماده	یک	و	بند	یک	

ماده	19	و	ماده	42	قانون	دیوان	عدالت	اداري	مصوب	1385	ابطال	مي	گردد.«(
مـالك محاسـبه آخريـن حقـوق قبـل از بازنشسـتگي جانبـازان، آزادگان، معلوليـن عـادي و  ماده 2- 
حـوادث ناشـي از كار و بيمـاران ناشـي از شـرايط خـاص كار مشـمول اين آيين نامـه اعم از 
شـاغلين در دسـتگاه های مـورد اشـاره در بنـد )1( يـا تبصـره )1( بنـد )1( كـه داراي احـكام 
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اسـتخدام رسـمي، ثابـت يـا داراي عناويـن مشـابه می باشـند، مبلـغ منـدرج در آخرين حكم 
اسـتخدامي كـه براسـاس ضوابـط و مقـررات اسـتخدامي حاكـم بـر دسـتگاه مربوطـه مبناي 
حقـوق بازنشسـتگي قـرار گرفته اسـت و نيـز درخصوص آن دسـته از افراد موصـوف كه در 
بخـش غيردولتي )مشـمولين تبصره 1، بند 1( شـاغل مي باشـند، مطابق قانـون تأمين اجتماعي 

و تغييرات بعدي عمل خواهد شد. 
تشـخيص و تعييـن درجـه معلوليـت جانبـازان و آزادگان اعم از شـاغلين در بخـش دولتي يا  ماده 3- 
غيردولتي به عهده كميسـيون پزشـكي بنياد شـهيد و امور ايثارگران و نيز تشـخيص و تعيين 
نـوع معلوليـت و درجـات نقص عضـو و يا اعضـا و يا كاهـش توانايي ها براي انجـام كار در 
مورد معلولين عادي و حوادث ناشـي از كار و بيماران ناشـي از شـرايط خاص كار مشـمول 
اين آيين نامه كه در بخش دولتي شـاغل هسـتند، به عهده كميسـيون پزشـكي معتمد متشـكل 
از سـه نفـر پزشـك بـا معرفـي وزارت بهداشـت، درمـان و آموزش پزشـكي بر حسـب نوع 
معلوليـت و يـا بيمـاري خواهـد بـود. دبيرخانه اجرايي كميسـيون پزشـكي معتمـد مربوط به 

معلوليت های شاغلين در بخش دولتي در سازمان بهزيستي كشور تشكيل مي گردد.  
همچنيـن تشـخيص و تعييـن نـوع معلوليـت و درجـات نقص عضـو و يا اعضـا و يا كاهش 
توانايي ها براي انجام كار، حوادث ناشـي از كار و بيماري ناشـي از شـرايط خاص كار مشمول 
ايـن آيين نامـه كـه در بخـش خصوصي يـا غيردولتي شـاغل هسـتند به عهده كميسـيون هاي 

پزشكي سازمان تأمين اجتماعي خواهد بود. 
سـازمان مديريت و برنامه ريزي كشـور درخصوص دسـتگاه های غيردولتي مكلف اسـت هر  ماده 4- 
سـاله بـا اعـالم سـازمان تأمين اجتماعـي اعتبـار مورد نيـاز را طي رديـف جداگانـه در بودجه 

كل كشور منظور و به حساب سازمان ياد شده پرداخت نمايد.  
سـازمان تأمين اجتماعـي پـس از طي تشـريفات قانوني مربـوط به احراز شـرايط واجدين اين  ماده 5- 
آيين نامـه و محاسـبه و تعييـن هزينه هـای متعلقـه، موظـف اسـت درخصـوص دسـتگاه هاي 
دولتـي نسـبت به اعـالم ميزان هزينـه مربوطه اقـدام نمايد تا دسـتگاه محل خدمـت متقاضي 

بازنشستگي وجوه تعيين شده را به حساب سازمان واريز نمايد. 

آیين نامه ادامه بيمه به طور اختياري موضوع تبصره ماده 8 قانون تأمين اجتماعی
)مصوب 1385/6/26 و اصالحات بعدی آن( 

افـرادي كـه بـه عللي غير از علـل مندرج در قانـون تأمين اجتماعی مصوب ارديبهشـت 1339  ماده 1- 
و قانـون تأمين اجتماعـی مصـوب تير ماه 1354 از رديف بيمه شـدگان خارج شـده يا بشـوند 
در صورتـي كه طبق قوانين فوق الذكر مشـمول بيمه بازنشسـتگي باشـند، بـا دارا بودن حداقل 
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سـی روز سـابقه پرداخـت حق بيمـه مي تواننـد بـا توجه بـه مقررات ايـن آيين نامـه بيمه خود 
را بـه صـورت اختياري ادامـه دهند. )به	موجب	اصالحیه	مـورخ	1386/11/20	عبـارت	»30	روز«	

جایگزین	»360	روز«	شده	است.( 
سـهم حق بيمـه متقاضيـان موضـوع ايـن آيين نامه بـرای اسـتفاده از تعهـدات موضـوع قانون  ماده 2- 
تأمين اجتماعـی بابت بيمه بازنشسـتگی، فـوت و از كار افتادگی و همچنيـن بابت حمايت های 
موضـوع بندهـای )الـف( و )ب( ماده 3 قانون برابـر تبصره ماده 8 قانـون، مجموعاً 26 درصد 
می باشـد. )بـه	موجـب	اصالحیـه	مـورخ	1396/10/9	هیـأت	امنـاء	»26	درصـد«	بـه	»27	درصـد«	

است.( شـده	 اصالح	
پرداخـت سـه درصـد )3درصد( حق بيمه مربـوط به حمايت هـاي موضوع اين ماده براسـاس  تبصره	1- 

ماده 28 قانون تأمين اجتماعی به عهده دولت خواهد بود. 
سـازمان تأمين اجتماعـی بـه موجـب مـاده 90 قانـون مكلـف اسـت ترتيـب معاينه پزشـكي  تبصره	2- 
كليـه متقاضيـان بيمـه اختيـاري را قبل از انعقـاد قرارداد بدهـد. )عبارت	»به	موجب	مـاده	90«	به	

موجب	اصالحیه	مورخ	1386/11/20	حذف	شده	است.( 
كليـه متقاضيـان بيمـه اختيـاري كـه در تاريـخ ارائه درخواسـت بيـش از 9 ماه از قطـع ارتباط  تبصره	3- 
بيمـه ای آنان سـپری نشـده اسـت و قبـل از قطـع ارتباط بيمه ای بـه طور پيوسـته حداقل 365 
روز سـابقه پرداخـت حق بيمـه كـه به لحـاظ ازكارافتادگی معتبر اسـت را دارا باشـند، از انجام 

معاينات پزشكی معاف خواهند بود. 
بيمه شـدگاني كـه طبـق گواهـي پزشـك معتمـد سـازمان قبـل از درخواسـت بيمـه اختياري  تبصره	4- 
ازكارافتـاده تشـخيص داده مي شـوند، نمي تواننـد از حمايـت مربوط بـه ازكارافتادگي بهره مند 
شـوند. )عبـارت	»طبـق	نظر	کمیسـیون	پزشـكي«	به	موجـب	اصالحیـه	مـورخ	1386/11/20	حذف	

شده	است	و	عبارت	»طبق	گواهي	پزشک	معتمد	سازمان«	جایگزین	آن	گردیده	است.( 
چنانچـه متقاضـي در بـدو قـرارداد بـه بيمـاري يـا عارضـه خاصـي مبتـال باشـد در صورتي  تبصره	5- 
مي توانـد از مسـتمري ازكارافتادگـي كلـي برخـوردار گردد كه بـه بيماري يـا عارضه يا نقص 

عضو ديگري عالوه بر بيماري، عارضه يا نقص عضو اوليه دچار شده باشد. 
متقاضيـان بيمـه اختيـاري و افـراد تحت تكفـل آنـان در اسـتفاده از حمايت درمانـي از انجام  تبصره	6- 
معاينـه پزشـكی معـاف می باشـند.	)اصالحـی	به	موحـب	مصوبه	مـورخ	93/2/24	هیـأت	امناء(

مبنـاي پرداخـت حق بيمـه مشـمولين ايـن آيين نامـه بـراي كسـاني كه بيش از 5 سـال سـابقه  ماده 3- 
پرداخـت حق بيمـه دارنـد بيـن 70 تـا 100 درصـد ميانگيـن دسـتمزد آخريـن 360 روز قبل 
از تاريـخ ثبـت تقاضـا بـه انتخـاب متقاضـی خواهـد بـود، مشـروط بر اين كـه از يـك و دو 
دهـم حداقـل دسـتمزد مصـوب شـورای عالـی كار كمتر نباشـد و مبنـای پرداخـت حق بيمه 
مشـمولينی كـه كمتر از 5 سـال سـابقه پرداخـت حق بيمه دارنـد به انتخـاب متقاضی بين يك 
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و دو دهـم حداقـل و حداكثر دسـتمزد شـاغلين خواهـد بود.
از ابتـداي هـر سـال به ميـزان درصدي كه طبق مقررات مصوب شـوراي عالي كار به سـطوح  تبصره1- 
دسـتمزد شـاغلين اضافـه مي گـردد، مبنـاي كسـر حق بيمـه بيمه شـدگان افزايش مي يابـد. در 
هرحـال مبنـاي پرداخـت حق بيمـه از يـك و دو دهـم حداقـل دسـتمزد كمتـر و از حداكثـر 

دستمزد مصوب بيشتر نخواهد بود. 
مبنـای پرداخـت كليه بيمه شـدگان ادامه بيمه به طور اختيـاری كه در رديف بيمه پـردازان فعال  تبصره2- 
قـرار دارنـد و مبنـای پرداخـت حق بيمه آنان بين حداقل دسـتمزد مصوب شـورای عالی كار تا 
يـك و دو دهـم حداقـل دسـتمزد مصوب می باشـد. از تاريخ ابالغ اين مصوبـه مبنای پرداخت 
حق بيمـه آنـان تـا يـك و دو دهم حداقل دسـتمزد مصوب شـورای عالی كار اصـالح و مبنای 

پرداخـت حق بيمـه و ارائه تعهدات قـرار می گيـرد. )اصالحي	مصـوب	97/10/19	هیأت	امناء(
سـازمان تأمين اجتماعـي حداكثـر ظـرف 2 مـاه از تاريـخ ثبـت درخواسـت متقاضـي در دفتر  ماده 4- 
شـعبه يـا نمايندگـي مكلـف اسـت اسـتحقاق يا عـدم اسـتحقاق وي جهـت اسـتفاده از بيمه 

اختياري را مشخص و مراتب را كتباً به متقاضي اعالم نمايد. 
متقاضـي از تاريـخ اعـالم موافقت سـازمان به وي حداكثـر 20 روز فرصـت دارد جهت انعقاد  ماده 5- 
قـرارداد بيمـه اختيـاري به شـعبه اي كه تقاضاي خـود را به آن تسـليم نموده اسـت مراجعه و 
بـا امضـاء قـرارداد حق بيمه مربوطـه را پرداخت نمايد. تاريخ شـروع بيمه اختيـاري حداكثر از 

تاريخ ثبت تقاضا در دفتر شعبه يا نمايندگي مي باشد. 
بيمه شـده اختيـاري مكلف اسـت بعـد از انعقاد قـرارداد، حق بيمـه مربوطه را ماهانـه پرداخت  ماده 6- 
نمايـد در غيـر ايـن صـورت قـرارداد منعقـده باطل و ادامـه بيمه موكـول به ارائه درخواسـت 
مجـدد و انعقـاد قـرارداد جديـد با رعايت كليه شـرايط مقـرر در اين آيين نامه خواهـد بود. در 
صورتـي كـه متقاضـي خـارج از موعد مقرر نسـبت بـه پرداخت حق بيمـه اقدام نموده باشـد 

مبلغ پرداختي پس از كسر هزينه اداري مسترد خواهد شد. 
در صورتـي كـه پرداخـت حق بيمه از طرف بيمه شـده متوقف گردد و بيـن تاريخ قطع پرداخت  تبصره-	
حق بيمه و پرداخت مجدد بيش از 3 ماه فاصله ايجاد نشـده باشـد، بيمه شـده مي تواند حق بيمه 
معوقـه را بـه سـازمان پرداخـت نمايـد در غير اين صـورت ارتباط بيمه شـده با سـازمان قطع و 

ادامه بيمه وي موكول به تسليم درخواست مجدد و موافقت سازمان خواهد بود. 
شـرايط برقـراري هـر يـك از تعهـدات مورد قـرارداد و ميـزان آن عينـاً به ترتيب تعيين شـده  ماده 7- 
در قانـون تأمين اجتماعـی و تغييـرات بعـدي آن خواهـد بود. تعهـدات كوتاه مـدت )غرامت 
دسـتمزد، كمـك بـارداري و كمـك ازدواج و...( در ايـن نـوع بيمـه )بـا در نظر گرفتـن ميزان 

حق بيمه به مأخذ 26 درصد( مورد تعهد نمي باشد. 
حداكثر سن پذيرش تقاضاي متقاضي بيمه اختياري براي مردان و زنان 50 سال تمام در تاريخ  تبصره	1- 
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ثبت تقاضا خواهد بود. )به	موجب	اصالحیه	مورخ	1386/11/20	عبارت	»براي	مردان	و	زنان	55	سال«	
جایگزین	عبارت	»براي	مردان	45	سال	و	زنان	40	سال«	شده	است	و	مجدداً	به	موجب	بند	3	سیزدهمین	جلسه	

هیأت		امنای	صندوق	تأمین	اجتماعی	مورخ	1389/11/11	حداکثر	سن	50	سال	تعیین	شده	است(. 
در صورتي كه سن متقاضي در زمان ثبت تقاضا بيش از سنين مذكور باشد پذيرش درخواست 

وي منوط به داشتن سابقه پرداخت حق بيمه قبلي معادل مدت مازاد سني مقرر خواهد بود. 
كليـه بيمه شـدگان متقاضـي بيمـه اختيـاري كه يك بـار در اجـراي آيين نامه هـاي مربوطـه و اين  تبصره	2- 
آيين نامـه قـرارداد تنظيـم و حق بيمه پرداخت نموده باشـند، حداكثر تا سـه مرتبه مجاز مي باشـند 
بـدون رعايـت شـرط سـني و با رعايت سـاير مقررات ايـن آيين نامه، قـرارداد مجدد تنظيـم نمايند.

كليـه بيمه شـدگان متقاضـي كـه حداقـل10 سـال سـابقه پرداخـت حق بيمه داشـته باشـند، از  تبصره	3- 
اعمال شرط سني معاف خواهند بود. 

بيمه شـدگان اختيـاري كه در كارگاه های مشـمول قانـون تأمين اجتماعی يا سـاير صندوق هاي  ماده 8- 
حمايتـي بيمـه اي اشـتغال مي يابنـد قـرارداد بيمـه اختيـاري آنان ملغـي و ادامـه پرداخت بيمه 

اختياري منوط به انعقاد قرارداد جديد خواهد بود. 
بيمـه اختيـاري بيمه شـدگاني كـه قبـل از اجـراي ايـن آيين نامـه طبـق مقـررات آيين نامه هـاي  ماده 9- 
مصـوب 1364/8/8 و 1380/10/8 شـوراي عالـي تأمين اجتماعـی و يا به نحـوي از انحاء برقرار 
گرديـده اسـت، طبـق مقـررات ايـن آيين نامـه از اول سـال 1386 تطبيـق و بيمـه آنان ادامـه مي يابد.
ايـن آيين نامـه در 10 مـاده و 11 تبصـره در تاريـخ 85/6/26 بـه تصويـب شـوراي عالـي  ماده 10- 

تأمين اجتماعی رسيده و از تاريخ 1385/8/1 قابل اجرا مي باشد. 

 تصویب نامه راجع به ضوابط تشخيص موارد ازكارافتادگي كلي و جزیي
 و یا بيماري هاي ناشي از كار یا ناشي از غيركار و فوت كارگر و ميزان قصور كارفرما

در انجام وظایف محوله قانوني
)مصوب 1385/8/17(

وزراي عضـو كار گـروه موضـوع تصويـب نامـه شـماره 72884/ت34452هــ مـورخ 1384/11/9 در 
جلسـه مـورخ 1385/8/17 بـه اسـتناد مـاده 33 قانـون كارـ  مصـوب 1369ـ و با رعايـت تصويب نامه 
يـاد شـده ضوابط تشـخيص مـوارد ازكارافتادگي كلـي و جزيي و يا بيماري هاي ناشـي از كار يا ناشـي 
از غيـر كار و فـوت كارگـر و ميـزان قصور كارفرمـا در انجام وظايف محوله قانونـي كه منجر به خاتمه 

قرارداد كار مي شود، را به شرح زير تصويب نمودند: 
تشـخيص مـوارد ازكارافتادگـي كلـي و جزيـي و يـا بيماري هـاي ناشـي از كار يـا ناشـي از  ماده 1- 
غيـركار بـه اسـتناد قانـون تأمين اجتماعـی به عهده كميسـيون هاي پزشـكي منـدرج در قانون 
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ياد شده خواهد بود. 
در مـوارد ازكارافتادگـي كلـي، جزيي و فوت كارگر )ناشـي از كار يا ناشـي از غير كار( مطابق  تبصره	1- 

شرايط مقرر در قانون تأمين اجتماعی عمل مي شود. 
در مورد كارگاه های مشـمول قانون كار كه مشـمول قانون تأمين اجتماعی نمي  باشـند مقررات  تبصره	2- 

صندوق بازنشستگي مربوط حاكم خواهد بود. 
بررسـي حـوادث ناشـي از كار و تعيين ميزان قصـور كارفرما به عهده كار گروهي متشـكل از  ماده 2- 
نماينـدگان وزارتخانه هـاي كار و امـور اجتماعي، رفـاه و تأمين اجتماعی و بهداشـت، درمان و 
آمـوزش پزشـكي بـا عنايت به مـوارد زير خواهـد بـود: )وزارت تعاون، كار و رفـاه اجتماعی(
بـراي تأميـن حفاظـت و سـالمت و بهداشـت كارگـران در محيـط كار، وسـايل و  الف( 

امكانات الزم توسط كارفرما تهيه و در اختيار آنان قرار داده شده باشد. 
ضرورت و چگونگي كاربرد وسايل مذكور به كارگران آموزش داده شده باشد. ب( 

كارفرمـا درخصوص اسـتفاده از وسـايل حفاظتي و بهداشـت فـردي و رعايت مقررات  ج( 
از ناحيـه كارگـر تذكـرات الزم را داده و عالمـات هشـدار دهنـده الزم را در مكان هـای 

مناسب نصب نمايد. 
كارگـر ملـزم بـه اسـتفاده و نگهـداري از وسـايل حفاظتي و بهداشـتي فـردي و اجراي  د( 

دستورالعمل هاي مربوط به كارگاه و مصوبات شوراي عالي حفاظت فني است. 
در صـورت اعتـراض بـه گـزارش حـوادث ناشـي از كار و ميزان قصور از سـوي هـر يك از  تبصره-	
طرفيـن )كارگـر و كارفرمـا( بازرسـان كار يـا هيأت هـای كارشناسـي بازرسـي كار موظف به 

بررسي موضوع و اظهارنظر مي باشند. 
بررسـي بيماري هاي ناشـي از كار يا ناشـي از غير كار و تشـخيص كار ارجاع شـده مناسـب  ماده 3- 
بـا وضعيـت جسـمي و روحي به عهده كميسـيون پزشـكي سـازمان تأمين اجتماعـی و تعيين 
ميـزان قصـور كارفرمـا در بروز بيماري ناشـي از كار با عنايت به نظريه كميسـيون پزشـكي به 

عهده كارشناسان بهداشت كار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است. 
در صورتـي كـه تخلف از انجام تكاليف قانوني سـبب وقوع حادثه شـود و منجـر به عوارضي مانند  ماده 4- 

نقـص عضـو و يا فـوت كارگر گردد مطابـق احكام دادگاه بـا كارفرماي متخلف رفتار مي شـود.
كارفرمايـان مكلفنـد بـراي پيشـگيري از بـروز حـوادث و بيماري هـاي شـغلي نسـبت بـه  ماده 5- 
ايمـن سـازي محـل كار مطابـق بـا حـد مجـاز اسـتانداردهاي مشـخص شـده در قانـون 
كار و آيين نامه هـاي حفاظتـي و بهداشـتي مصـوب وزارتخانه هـاي كار و امـور اجتماعـي، 
بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـكي و شـوراي عالي حفاظت فنـي اقدام نماينـد. )وزارت 

تعـاون، كار و رفـاه اجتماعـی(
اين تصويب نامه در تاريخ 1385/12/13 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
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آیين نامه اجرایي بند 5 جزء )ب( ماده واحده قانون اصالح تبصره )2( الحاقي ماده )76( قانون 
اصالح مـواد )72( و )76( و تبصـره مـاده )79( قانون تأمين اجتماعی مصـوب 1354 و الحـاق
دو تبصره به ماده )76( مصوب 1371- مصوب 1380 ]درخصوص مشاغل سخت و زیان آور[

)مصوب 1385/12/26 با اصالحات بعدی(

هيـأت وزيـران در جلسـه مـورخ 85/12/26 بنـا به پيشـنهاد مشـترك شـماره 77197 مـورخ 85/6/28 
وزارتخانه  هـای كار و امـور اجتماعی، بهداشـت، درمان و آموزش پزشـكی و سـازمان تأمين اجتماعی و 
بـه اسـتناد بنـد )5( جـزء )ب( ماده واحـده قانون اصالح تبصـره )2( الحاقـی مـاده )76( قانون اصالح 
مـواد )72( و )77( و تبصـره مـاده )76( قانـون تأمين اجتماعی مصـوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 

)76( مصوب 1371مصوب 1380 آيين نامه اجرايی بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود: 
كارهـای سـخت و زيـان  آور كارهايی اسـت كـه در آن عوامـل فيزيكی، شـيميايی، مكانيكی،  ماده 1- 
بيولوژيكـی محيط كار غير اسـتاندارد بوده و در اثر اشـتغال بيمه شـده تنشـی بـه مراتب باالتر 
از ظرفيت هـای طبيعـی )جسـمی و روانی( در وی ايجاد می شـود كه نتيجه آن بيماری شـغلی 

و عوارض ناشی از آن باشد. 
مشاغل سخت و زيان  آور موضوع اين ماده به دو گروه تقسيم می شوند:

مشـاغلی كـه صفـت سـخت و زيـان  آور بـا ماهيت شـغلی وابسـتگی دارد امـا می توان  الف( 
با به كارگيری تمهيدات بهداشـتی، ايمنی و تدابير فنی مناسـب توسـط كارفرما سـختی 

و زيان  آوری آنها را حذف نمود. 
مشـاغلی كه ماهيتاً سـخت و زيان  آور بوده و با به كارگيری تمهيدات بهداشـتی، ايمنی  ب( 
و تدابيـر فنـی توسـط كارفرمـا، سـخت و زيـان  آوری آنهـا كاهـش يافته ولـی كماكان 

سخت و زيان  آوری آنها حفظ می گردد. 
كارگـران موضـوع قانـون نحـوه بازنشسـتگي جانبازان انقـالب اسـالمي ايران و جنـگ تحميلي و  تبصره- 
معلوليـن عـادي و شـاغلين سـخت و زيـان  آور مصـوب 1367 و اصالحـات بعـدي آن و قانـون 
حفاظت در برابر اشـعه مصوب 1368 كه شـاغل در دسـتگاه هاي اجرايي )وزارتخانه ها، مؤسسـات 
و شـركت هاي دولتـي، شـهرداري ها، بانك هـا و سـازمان هايي كـه شـمول حكـم بر آن ها مسـتلزم 
ذكـر نـام اسـت( مي باشـند، در مـورد بازنشسـتگي پيـش از موعد در مشـاغل سـخت و زيـان آور 
مشـمول ايـن آيين نامه خواهند بـود. اجراي اين تبصره در مورد نيروهاي مسـلح منـوط به اذن مقام 
معظـم فرماندهـي كل قوا مي باشـد. )اصالحی	بـه	موجب	مصوبـه	شـماره	124610/ت44547ك	هیآت	
وزیـران،	مـورخ	1389/4/27(	)همچنیـن	بـه	موجب	مصوبـه	شـماره	57348/ت50581هـ	هیـأت	وزیران	

مورخ	1393/4/25،	عبارت	»و	قانون	حفاظت	در	برابر	اشعه	مصوب	1368«	حذف	شده	است.( 
تعييـن سـخت و زيـان آور بودن مشـاغل موضوع مـاده )1( و نـوع آن گروه »الـف« و گروه »ب«  ماده 2- 
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حسـب درخواسـت كارگـر، كارفرما، تشـكل ها، وزارت بهداشـت و درمان و آموزش پزشـكی، 
وزارت كار و امـور اجتماعـی و سـازمان تأمين اجتماعـی در هر كارگاه با بررسـی سـوابق، انجام 
بازديد و بررسـی شـرايط كار توسـط كارشناسـان بهداشـت حرفه ای وزارت بهداشـت، درمان و 
آموزش پزشـكی و بازرسـان كار وزارت كار و امور اجتماعی و با تأييد توسـط كميته  های بدوی 
و تجديـد نظر اسـتانی موضـوع اين آيين نامـه انجام می گيـرد. )وزارت تعـاون، كار و رفـاه اجتماعی(  
در مـوارد مشـمول بنـد »الـف« مـاده )1( ايـن آيين نامـه كـه اسـتاندارد حـدود تماس شـغلی  تبصره- 
عوامـل بيمـاری زا و سـخت و زيان آور وجـود دارد اتخاذ تصميم قطعی در كميته  ها مسـتلزم 
اندازه گيـری و اظهار نظر كارشناسـان بهداشـت حرفه ای وزارت بهداشـت، درمـان و آموزش 

پزشكی و يا ساير مراكز دارای مجوز از وزارتخانه ياد شده است. 
كارفرمايـان كارگاه هـای دايـر كـه از تاريـخ تصويـب ايـن آيين نامه تمـام يا برخی از مشـاغل  ماده 3- 
آنهـا در كميتـه بـدوی و تجديدنظـر اسـتانی يـا شـورای عالی حفاظـت فنی، سـخت و زيان 
 آور شـناخته شـده يـا می شـود مكلفند ظرف دو سـال از تاريـخ ابالغ تصميم قطعـی كميته يا 
شـورا حسـب مـورد نسـبت به ايمن سـازی عوامل و شـرايط محيـط كار مطابق حـد مجاز و 
اسـتانداردهای مشـخص شـده در قانـون كار و آيين نامه  هـای مربـوط )مصوب شـورای عالی 
حفاظـت فنـی( و سـاير قوانيـن موضوعـه در ايـن زمينه اقدام و صفت سـخت و زيـان  آوری 
مشـاغل موضـوع بنـد »الف« مـاده )1( را حذف و نتيجـه را كتباً به كميته بـدوی موضوع ماده 

)8( اين آيين نامه برای بررسی و تأييد گزارش نمايند. 
در مـورد كارگاه هايـي كـه پـس از تصويب قانون ياد شـده ايجاد مي گـردد، كارفرمايان مربوط  تبصره	1- 
مكلفنـد به منظور اخـذ گواهي الزم از وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي و بهداشـت، درمان 
و آمـوزش پزشـكي مبنـي بـر رعايـت ايمني و بهداشـت و اسـتاندارد بـودن آنها طبـق قانون 
وزارت كار تقاضـاي خـود را ارائـه نماينـد. وزارتخانه هـاي يـاد شـده موظفند ظـرف يك ماه 
از طريـق سـامانه الكترونيكـي مراتب تأييد يـا عدم تأييد رعايـت اسـتانداردها را به متقاضيان 
اعـالم و در صـورت عـدم تأييـد، مراتـب را بـراي رفع نقـص به متقاضيـان اعـالم نمايند. به 
هرحـال اجـازه فعاليت اين قبيل كارگاه ها مشـروط به اخذ گواهي ياد شـده مي باشـد. )وزارت 
تعـاون، كار و رفـاه اجتماعـی( )الحاقی	به	موجـب	مصوبه	شـماره	124610/ت44547ك،	هیأت	وزیران	

مورخ	1389/4/27( 
وزارتخانه  هـای كار و امـور اجتماعـی و بهداشـت، درمـان و آموزش پزشـكی مكلفند كارگاه  تبصره	2- 
هايی كه مشـاغل آنها سـخت و زيان آور شـناخته شـده اسـت و يا طبق اين آيين نامه سـخت 
 و زيـان  آور تعييـن می گـردد پـس از گذشـت مهلت مقرر در ايـن ماده بازديد و نتيجـه را كتبًا 

به كميته بدوی استان گزارش نمايند. )وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی(   
كارفرمايـان مكلفنـد شـاغلين در كارهـای سـخت و زيـان آور را حداقـل سـالی يـك بـار به  ماده 4- 
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منظـور آگاهـی از رونـد سـالمتی و تشـخيص بـه هنـگام بيمـاری و پيشـگيری از فرسـايش 
جسـمی و روحـی آنان توسـط مراكز بهداشـتی و درمانی مورد معاينه قـرار داده و نتيجه را در 
پرونده  هـای مربـوط ضبـط و يـك نسـخه از آن را بـه سـازمان تأمين اجتماعـی ارايـه نمايند.

تغيير شـغل بيمه شـده كه در معرض فرسـايش جسـمی و روحی ناشی از اشـتغال در كارهای  تبصره	1- 
سـخت و زيان آور باشـد براسـاس مقررات پيش  بينی شـده در قانون كار صورت می گيرد.
معاينات قبل از استخدام طبق ماده )90( قانون تأمين اجتماعی مصوب 1354 انجام می گيرد.  تبصره	2- 

در صـورت عـدم انجـام تكاليـف مقـرر در بنـد )2( جـزء »الـف« مـاده واحده قانـون اصالح  تبصره	3- 
تبصـره )2( الحاقـی مـاده )76( قانـون اصـالح مـواد )72( و )77( و تبصـره مـاده )76( قانـون 
تأمين اجتماعـی مصـوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده )76(، مصوب 1371- مصوب 1380 
سـازمان تأمين اجتماعـی ضمن انجام تعهدات قانونی نسـبت به بيمه شـده هزينه  هـای وارده را 

مطابق ماده )90( قانون تأمين اجتماعی از كارفرمای مربوطه وصول خواهد نمود. 
بـه اسـتناد تبصره )1( مـاده )96( قانون كار مقررات و ضوابط انجام معاينات پزشـكی موضوع  ماده 5- 
ماده )4( اين آيين نامه اعم از قبل از اسـتخدام و ادواری اختصاصی و هرگونه معاينه پزشـكی 
ديگـر در ايـن ارتبـاط مطابق با دسـتورالعمل و آيين نامه  هـای جاری وزارت بهداشـت، درمان 

و آموزش پزشكی خواهد بود. 
وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـكی موظف اسـت تمهيدات الزم بـرای اعالم نتايج  تبصره- 
معاينـات موضـوع ايـن مـاده را متناسـب با شـرح وظايـف سـازمان های ذي ربط به عمـل آورد.
كميته بدوی اسـتان موظف اسـت حسـب گزارش كارشناسـان موضوع ماده )2( بررسـی و در  ماده 6- 
صـورت تأييـد، حـذف يـا كاهش صفت سـخت و زيان  آور بـه ترتيب در مشـاغل بند »الف« 
و »ب« مـاده يـك مراتـب را بـرای خـروج كارگاه از شـمول ايـن آيين نامه به مراجـع ذي ربط 
ابـالغ نمايـد و در صـورت عدم حذف صفت سـخت و زيان  آوری محيط كار در مشـاغل بند 
»الـف« ظـرف مهلـت مقرر، مطابـق قانـون كار از سـوی وزارتخانه  هـای كار و امور اجتماعی، 
بهداشـت و درمان و آموزش پزشـكی از طريـق مراجع ذي صالح اقدام الزم به عمل مي آيـد. )وزارت 

تعاون، كار و رفاه اجتماعی(   
در صورتـی كه گزارش كارشناسـان موضوع اين ماده پـس از تأييد كميته  های بدوی و تجديد  تبصره- 
نظـر اسـتانی حسـب مـورد حاكـی از عدم كاهـش يا حـذف عوامل زيـان  آور و بيمـاري زای 
محيـط كار ظـرف مهلـت مقـرر در قانون باشـد اقدامـات الزم بر حسـب مورد مطابـق قانون 
كار از سـوی وزارتخانه  هـای كار و امـور اجتماعـی و بهداشـت، درمان و آموزش پزشـكی به 

عمل خواهد آمد. )وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی( 
سياسـت گذاری كشـوری كارهای سـخت و زيان  آور موضوع اين آيين نامه و رسيدگی به درخواست  ماده 7- 
كميته  هـای بـدوی و تجديد نظر اسـتانی موضـوع ماده )8( و همچنين نظـارت و هماهنگی بر فعاليت 
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كميته  های مذكور در اين آيين نامه به عهده شورای عالی حفاظت فنی است. 
دسـتورالعمل اجرايی نحوه فعاليت كميته  های مذكور و نظارت بر آنها به پيشـنهاد وزارتخانه  های 
بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـكی و كار و امـور اجتماعـی و سـازمان تأمين اجتماعـی بـه 

تصويب شورای عالی حفاظت فنی خواهند بود. )وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی( 
مديرعامـل سـازمان تأمين اجتماعـی يـا معـاون وی يـا معـاون وزارت بهداشـت، درمـان و  تبصره- 
آمـوزش پزشـكی بـا حـق رأی در زمينـه كارهـای سـخت و زيـان  آور موضوع ايـن آيين نامه 

عضو شورای عالی حفاظت فنی خواهند بود. 
بـه منظـور تطبيـق و تشـخيص مشـاغل سـخت و زيـان  آور براسـاس ضوابـط و سياسـت  ماده 8- 
گذاری هـای شـورای عالـی حفاظت فنی و مقـررات مربـوط، كميته  های بـدوی و تجديدنظر 
اسـتانی هـر كـدام بـا پنج عضـو اصلی و پنـج عضو علي البـدل به شـرح زير برای مدت سـه 

سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان بالمانع است. 
كميته بدوی مركب از اعضای زير می باشد: الف( 

معـاون روابـط كار سـازمان كار و امـور اجتماعی اسـتان و يا نماينـده وی به عنوان  	-1
رئيس جلسه. )سازمان تعاون، كار و رفاه اجتماعی( 

معاون امور بيمه ای اداره تأمين اجتماعی استان و يا نماينده وی. 	-2
كارشـناس مسـئول بهداشـت حرفه ای معاونت بهداشتی دانشـگاه / دانشكده علوم  	-3

پزشكی ذي ربط. 
نماينـده كارگـران حسـب معرفـی تشـكل حائـز اكثريـت اسـتان بنا به تشـخيص  	-4

سازمان كار و امور اجتماعی استان. )سازمان تعاون، كار و رفاه اجتماعی( 
نماينده كارفرمايان حسب معرفی كانون انجمن های صنفی كارفرمايی استان. 	-5

معـاون اداره كل مطبوعـات و خبرگزاري هـاي داخلـي وزارت فرهنـگ و ارشـاد  	-6
اسـالمي بـراي تعيين مصاديق خبرنگاري و مباحث مرتبط بـا اين حرفه. )الحاقی	به	

موجب	مصوبه	شماره	207258/ت	38737هـ	هیأت	وزیران	مورخ	1387/10/15( 
جلسـات كميته  های بدوی و تجديد نظر اسـتانی در سـازمان كار و امور اجتماعی استان تشكيل  تبصره	1- 
و بـا حضـور چهـار نفـر از اعضای اصلی و يا علی البدل رسـميت می يابد و تصميمات جلسـه 

با اكثريت آراء حاضرين معتبر و الزم االجرا می باشد. )سازمان تعاون، كار و رفاه اجتماعی( 
در اسـتان هايی كه دانشـكده علوم پزشـكی و خدمات درمانی مسـتقل وجود دارد در صورت  تبصره	2- 
طـرح پرونده  هـای مرتبـط بـا منطقـه تحـت پوشـش، كارشـناس مسـئول بهداشـت حرفه ای 
معاونت بهداشـتی دانشـكده مزبور، جايگزين كارشـناس مسـئول بهداشـت حرفه ای معاونت 

بهداشتی دانشگاه خواهد بود. 
بـا تصويـب كميتـه اسـتانی دعـوت از افراد صاحـب نظر و اسـاتيد مربوط جهت شـركت در  تبصره	3- 
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جلسات بدون حق رأی بالمانع می باشد. 
در صورتـی كـه مجمـع و كانون هـای اسـتانی تشـكل های كارگـری و كارفرمايـی موضـوع  تبصره	4- 
بندهـای )4( و )5( ايجـاد نشـده باشـند، نماينـدگان مزبـور از بيـن اعضای تشـكل های حائز 
اكثريت به تشـخيص سـازمان كار و امور اجتماعی اسـتان و با انتخاب تشـكل ذی ربط اسـتان 

معرفی می شوند. )سازمان تعاون، كار و رفاه اجتماعی( 
رأی كميتـه بـدوی ظـرف پانـزده روز اداری از تاريخ ابـالغ قابل تجديد نظر خواهی اسـت و  تبصره	5- 
در صورتـی كـه هـر يـك از طرفيـن )كارگـر و كارفرما( به رأی بدوی اعتراض داشـته باشـند 
درخواسـت تجديدنظـر خـود را كتباً به سـازمان كار و امـور اجتماعی محل تسـليم مي نمايد. 

)سازمان تعاون، كار و رفاه اجتماعی( 
هيـچ يـك از اعضـای كميته  هـای بـدوی همزمـان نمی توانند عضـو كميته تجديدنظر باشـند.  تبصره	6- 
همچنيـن اعضای مذكور نمی توانند در جلسـه تجديدنظر پرونده  هايی كه در هنگام رسـيدگی 

بدوی به آن رأی داده اند با حق رأی شركت نمايند. 
كميته تجديد نظر استان مركب از اعضای زير می باشد:  ب( 

رئيـس سـازمان كار و امور اجتماعی اسـتان به عنـوان رئيس كميته. )سـازمان تعاون،  	-1
كار و رفـاه اجتماعی(

مديركل تأمين اجتماعی استان  	-2
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی ذی ربط. 	-3

نماينـده كارگـران حسـب معرفـی تشـكل حائـز اكثريـت اسـتان بنا به تشـخيص  	-4
سازمان كار وامور اجتماعی استان. )سازمان تعاون، كار و رفاه اجتماعی( 

نماينده كارفرمايان با معرفی كانون انجمن های صنفی كارفرمايی استان. 	-5
مديـركل مطبوعـات و خبرگزاري هـاي داخلـي وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمي  	-6
بـراي تعييـن مصاديـق خبرنـگاري و مباحـث مرتبـط بـا ايـن حرفـه. )الحاقـی	به	

موجب	مصوبه	شماره	207258/ت	38737هـ	هیأت	وزیران	مورخ	1387/10/15( 
رأی كميته تجديدنظر استان از تاريخ ابالغ قطعی و الزم االجرا می باشد. تبصره	1- 

در صورتـی كـه مجمـع و كانون هـای اسـتانی تشـكل های كارگـری و كارفرمايـی موضـوع  تبصره	2- 
بندهـای )4( و )5( ايجـاد نشـده باشـند، نماينـدگان مزبـور از بيـن اعضای تشـكل های حائز 
اكثريت به تشـخيص سـازمان كار و امور اجتماعی اسـتان و با انتخاب تشـكل ذی ربط اسـتان 

معرفی می شوند. )سازمان تعاون، كار و رفاه اجتماعی( 
در صـورت تسـاوی آراء )موافـق و مخالـف( اعـم از بـدوی و تجديدنظـر، جلسـه بعـدی با  تبصره	3- 

حضور همه اعضا تشكيل خواهد شد. 
كميته  هـای اسـتانی موظفنـد در آراء صـادره نوع سـخت و زيان آوری مشـاغل را كـه در زمره  تبصره	4- 
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مشاغل بند »الف« يا »ب« اين آيين نامه می باشد تعيين نمايند. 
در اسـتان هايی كه دانشـكده علوم پزشـكی و خدمات بهداشـتی، درمانی مسـتقل وجود دارد  تبصره	5- 
در صـورت طـرح پرونده  هـای مرتبـط بـا منطقه تحت پوشـش، معاونت بهداشـتی دانشـكده 

علوم بهداشتی جايگزين معاونت بهداشتی دانشگاه می شود. 
بـا تصويـب كميته اسـتانی دعـوت از افـراد صاحب نظر، اسـاتيد و كارشناسـان مربوطه  ج( 

جهت شركت در جلسات بدون حق رأی بالمانع می باشد. 
كارفرمايـان كارگاه هـا مكلفنـد بـا كارشناسـان موضـوع مـاده )2( و كميته  هـای موضوع  د( 
مـاده )8( ايـن آيين نامـه همـكاری و مـدارك مـورد نيـاز را در اختيـار آنـان قـرار دهنـد.

وظايف كميته  های بدوی و تجديدنظر استانی به شرح زير تعيين می شود:  ماده 9- 
وظايف كميته  های بدوی استانی به شرح زير می باشد: الف( 

بررسـی، تطبيق و تشـخيص مشـاغل سـخت و زيان  آور بـا مواد ايـن آيين نامه كه  	-1
توسـط بيمه شـده، كارفرمـا، وزارتخانه  هـای بهداشـت، درمان و آموزش پزشـكی، 
كار و امـور اجتماعـی و سـازمان تأمين اجتماعـی و تشـكل ها بـه عنـوان مشـاغل 
سـخت و زيـان آور معرفـی شـده و اعـالم نتيجه به متقاضـی و سـازمان ذی ربط از 

سـوی رئيـس كميته بـدوی. )وزارت تعـاون، كار و رفـاه اجتماعی(
رسـيدگی مـواردی كـه بـا اتخـاذ تدابيـر الزم حالـت سـخت و زيان آوری شـغل يا  	-2
مشـاغل از بيـن رفتـه و در زمـره مشـاغل عـادی در آمده انـد و اعـالم آن بـه مراجع 
ذی ربـط بـه منظـور حـذف امتيازاتـی كـه بـه كار سـخت و زيـان آور تعلق گرفته اسـت.

اجرای سياست ها و مصوبات شورای عالی حفاظت فنی. 	-3
و  اظهارنظـر  رسـيدگی،  از  اسـت  عبـارت  اسـتانی  تجديدنظـر  كميته  هـای  وظايـف  ب(	
تصميم گيـری درخصـوص اعتـراض به آراء كميته  های بدوی اسـتانی موضـوع ماده )8( 
ايـن آيين نامه كه توسـط بيمه شـده يـا كارفرما درخواسـت گرديده اسـت و اعالم نتيجه 

بـه متقاضـی و سـازمان های ذي ربـط از سـوی رئيـس كميتـه تجديدنظر.
وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشـكی تغييرات حدود تماس شـغلی آالينده  های محيط  ماده10- 
كار و عوامـل بيمـاري زا را بـه شـورای عالـی حفاظـت فنـی اعـالم و شـورای عالـی مذكور 

مراتـب را بـه كميته  هـای اسـتانی، كارهای سـخت و زيـان  آور بـرای اجرا ابـالغ مي نمايد.
عالوه بركارهای سخت و زيان  آور مشخص شده طبق مصوبات شورای عالی حفاظت فنی و  ماده 11- 

موارد تأييد شده توسط كميته  های استانی، موارد زير نيز سخت و زيان  آور شناخته می شوند.
مشاغلی كه در ندامتگاه ها و زندان ها مستقيماً با زندانی ارتباط دارند. 	-1

مشاغلی كه مستقيماً در مراكز روان درمانی با بيماران روانی مرتبط هستند. 	-2
خبرنگاری. 	-3



بخش سوم: مقررات مرتبط  / 651

مشاغل مرتبط با انرژی اتمی به شرط تأييد سازمان انرژی اتمی ايران و وزارت بهداشت،  	-4
درمان و آموزش پزشكی و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رييس جمهور. )الحاقی	

به	موجب	مصوبه	شماره	90863/ت49316هـ	هیأت	وزیران	مورخ	1392/4/9	هیأت	وزیران( 
مصاديق خبرنگاری با تأييد كميته بدوی موضوع ماده )8( تعيين می شود. تبصره- 

نحوه توالی و تناوب اشتغال در مشاغل سخت و زيان  آور به شرح زير تعيين می گردد: ماده 12- 
ايـام زيـر چنانچـه در فواصـل اشـتغال بـه كارهـای سـخت و زيـان  آور واقع شـود، به  	-1

عنـوان سـابقه اشـتغال در كارهـای سـخت و زيـان  آور محسـوب می گـردد.
تعطيالت هفتگی الف( 
تعطيالت رسمی ب( 

ايام استفاده از مرخصی استحقاقی ج( 
ايـام اسـتفاده از مرخصـی بابـت ازدواج يا فوت همسـر، پـدر، مـادر و فرزندان به  د( 

مدت 3 روز با دريافت دستمزد در مورد مشموالن قانون كار. 
ايـام اسـتفاده از مرخصی اسـتعالجی يا اسـتراحت پزشـكی اعم از ايـن كه حقوق  ه ( 
ايـام مزبـور توسـط كارفرمـا پرداخـت شـود و يـا ايـن كـه بيمه شـده از غرامـت 

دستمزد ايام بيماری استفاده كرده باشد. 
و( تمـام يـا قسـمتی از خدمـت نظـام وظيفـه در جبهه  هـای نبـرد حـق عليـه باطـل يـا 

حضور داوطلبانه در جبهه. 
ز( دوران اسـارت يـا محكوميـت سياسـی كـه بيمه شـده براسـاس آن بـه عنـوان آزاده 

شناخته شده باشد حسب تقاضای وی. 
ايـام و مـوارد زيـر چنانچه در فواصل اشـتغال بيمه شـده بـه كارهای سـخت و زيان آور   -2
واقـع شـود موجـب زايـل شـدن توالـی اشـتغال در كارهـای سـخت و زيـان آور نمی گردد.
ايـام خدمـت وظيفـه سـربازی )دوران ضـرورت و احتيـاط( مشـروط بـر ايـن كـه  الف( 
بيمه شـده حداكثـر تـا دو ماه پـس از پايان خدمت به كار سـابق خود برگشـته و يا اين 

كه در كار ديگری كه سخت و زيان آور شناخته شده مشغول به كار شده باشد. 
دوران توقيف بيمه شده در صورتی كه منتهی به محكوميت وی نگردد و يا اين كه  ب( 

كارفرما براساس تكليف قانونی حقوق دوران مزبور را به بيمه شده پرداخت نمايد.
ايـام حالـت تعليـق كـه به واسـطه عوامـل قهريـه طبيعی و يـا حـوادث مخاطرات  ج( 
اجتماعـی )ماننـد سـيل، زلزله، جنگ و آتش سـوزی( كه خـارج از اراده كارفرما و 

بيمه شده بوده و در نتيجه آن كارگاه به طور موقت تعطيل می گردد. 
ايـام اسـتفاده از مقرری بيمه بيكاری مشـروط بر اين كه بيمه شـده قبـل از برقراری بيمه  د( 
بيكاری در مشـاغل سـخت و زيان آور اشـتغال به كار داشـته و در حين مقرری بگيری 



652  / قانون تأمين اجتماعی و قوانين و مقررات مرتبط

و يـا حداكثـر تـا دو مـاه پـس از اتمـام دوره مزبـور در مشـاغلی كه سـخت و زيان آور 
شناخته شده مشغول به كار شده يا طبق اين آيين نامه بتواند بازنشسته شود. 

ايام خدمت در جبهه كه با تأييد مراجع ذي صالح رسيده باشد. هـ( 
دوران اسـارت يـا محكوميت سياسـی كه بيمه شـده براسـاس آن بـه موجب قانون  و( 

آزاده شناخته شده باشد. 
ايـام بالتكليفی بيمه شـده كه مسـتند به آرای صادره از سـوی مراجـع حل اختالف  ز( 
و يـا سـاير مراجـع قانونـی منجـر بـه صـدور رأی بازگشـت بـه كار يـا پرداخـت 

حقوق ايام مزبور شده باشد. 
ايـام اسـتفاده از غرامـت دسـتمزد ايـام بيمـاری كـه در فاصلـه زمانـی 54/5/10 تا  ح( 

59/4/1 واقع شده باشد. 
غيبـت غيـر موجـه حداكثر به مدت ده )10( روز در سـال در مـورد كارگاه های غير  ط( 
مشـمول قانون كار يا براسـاس مقررات انضباطی، تخلفاتی و يا اسـتخدامی مربوط 
در كارگاه هـای غيـر مشـمول قانـون كار كـه منجـر به اخـراج، انفصال موقـت و يا 
دايـم نشـده باشـد.	)ایـن	بند	به	موجـب	جزء	)الـف(	بند	یـک	مصوبه	شـماره	79102/

ت50525هـ	مصوب	1393/5/26،	حذف	گردیده	است.(	
مدت يك  ماه استفاده از مرخصی بدون حقوق موضوع ماده )67( قانون كار. ی( 

عـالوه بـر مـوارد مذكور در بنـد )2( اين ماده، عدم اشـتغال به كار سـخت و زيـان آور در   -3
طـول دوره اشـتغال بـه مشـاغل مزبـور تحت هر عنـوان برای مـدت يك سـال و كمتر از 
آن موجـب بـر هـم خوردن توالی نمی شـود. مـوارد و مدت های موضوع بنـد)1( اين ماده 
تابـع حكـم همـان بند خواهد بـود. )اصالحی	بـه	موجب	جـزء	)ب(	بند	یک	مصوبه	شـماره	

79102/ت50525هـ	مورخ	1393/5/26(	 
عـدم اشـتغال به كار سـخت و زيـان آور در طول دوره اشـتغال به مشـاغل مزبور تحت هر   -4
عنوان)بـه جـز در مـوارد مذكـور در بندهـای )1( و )2( اين ماده( برای مدت بيشـتر از يك 
سـال، موجـب بـر هم خـوردن توالی می شـود و بيمه شـده بـرای اسـتفاده از مزايـای اين 
قانون بايد حداقل )25( سـال تمام در مشـاغل ياد شـده اشتغال به كار داشته باشند. )الحاقی	

به	موجب	جزء	)پ(	بند	یک	مصوبه	شماره	79102/ت50525هـ	مورخ	1393/5/26( 
شرايط بازنشستگی در كارهای سخت و زيان آور به شرح زير می باشد: ماده 13- 

بيمه شـدگانی كـه حداقـل20 سـال سـابقه كار متوالـی يا بيسـت و پنج سـال سـابقه كار   -1
متناوب و پرداخت حق بيمه در كارهای سـخت و زيان آور را داشـته باشـند بدون شـرط 

سنی می توانند در خواست بازنشستگی از سازمان تأمين اجتماعی نمايند. 
چنانچـه كميسـيون های پزشـكی موضـوع مـاده )91( قانـون تأمين اجتماعـی قبـل از   -2
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رسـيدن بيمه شـده شـاغل در كارهـای سـخت و زيـان آور بـه سـابقه مقـرر در بنـد )1( 
فوق، فرسـايش جسـمی و روحی وی را ناشـی از اشـتغال به كارهای سـخت و زيان آور 

تشخيص و تأييد نمايند. 
ايـن قبيـل بيمه شـدگان بـه صرف ارائه درخواسـت بازنشسـتگی مجـاز به تـرك كار نبوده و   -3
می بايد احراز شـرايط و اسـتحقاق آنها جهت بازنشسـتگی پيش از موعد در كارهای سـخت 
و زيـان آور رسـماً از سـوی سـازمان تأمين اجتماعـی به آنها ابالغ و سـپس تـرك كار نمايند.
چنانچه بيمه شـده شـرايط اسـتفاده از بازنشسـتگی پيش از موعد در كارهای سـخت و   -4
زيـان آور را طبـق ايـن آيين نامه احراز كند سـازمان تأمين اجتماعی مكلف اسـت نسـبت 

به برقررای مستمری وی از تاريخ ترك كار اقدام نمايد. 
افـرادی كـه حداقـل بيسـت )20( سـال متوالی يا بيسـت و پنج )25( سـال متناوب سـابقه   -5
پرداخـت حق بيمه در مشـاغل سـخت و زيـان آور مربوط بـه قبل از تاريـخ تصويب قانون 
را داشـته باشـند و يـا در آينـده شـرايط مذكـور را احـراز نماينـد می تواننـد درخواسـت 
بازنشسـتگی خـود را بـا رعايـت بنـد )1( ايـن مـاده بـه سـازمان تأمين اجتماعی تسـليم نمايند.
كارفرما مكلف اسـت پس از تقاضای بيمه شـده و با احراز شـرايط بازنشسـتگی وی، حسـب مورد  ماده 14- 
مبالـغ مقـرر در جزءهـای )4( و )6( بند )ب( ماده واحده قانون ياد شـده را به سـازمان تأمين اجتماعی 

پرداخـت نمايـد. )اصالحی	به	موجب	بند	دو	مصوبه	شـماره	79102/ت50525هـ	مـورخ	1393/5/26(	
آثـار محدوديت هـا و مزايـای منـدرج در قانون برای مواردی كه بازنشسـتگی بـه موجب اين  ماده 15- 
آيين نامـه ايجـاد می شـود منحصـر بـه همـان كارگاه خاص بـوده و قابـل تسـری و تعميم در 

ديگر شغل های مشابه در ساير كارگاه ها نمی گردد. 
اجـرای ايـن آيين نامـه در مـورد آن دسـته از مشـمولين قانـون تأمين اجتماعی كه در مشـاغل  ماده 16- 
سـخت و زيـان آور وزارت دفـاع و پشـتيبانی و نيروهـای مسـلح و شـركت ها و سـازمان های 
تابعـه آن بـه صورت خريد خدمت مشـغول خدمت می باشـند بـا رعايت مقـررات و ضوابط 

نيروهای مسلح و با هماهنگی سازمان تأمين اجتماعی خواهد بود. 

آیين نامه اجرایي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي
)مصوب 1386/12/26(

دفاتـر اسـناد رسـمي مكلفنـد قبل از تنظيم سـند رسـمي انتقال عيـن اراضـي و امالك اعم  ماده1- 
از قطعـي، شـرطي، هبـه، معاوضـه، صلـح، وقـف و وصيـت، مطابقت مشـخصات ملك و 
مالـك )منـدرج در سـند مالكيـت( با دفتر امالك و بازداشـت نبـودن ملـك را از اداره ثبت 
اسـناد و امـالك محـل وقـوع آن اسـتعالم و پـس از اخذ پاسـخ، با رعايت سـاير مـواد اين 
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آيين نامـه مبـادرت بـه تنظيـم اسـناد مذكور نمايند و شـماره و تاريخ پاسـخ اسـتعالم را در 
سند تنظيمي قيد كنند. 

پاسـخ اسـتعالم ثبـت بايـد حاوي نـام و مشـخصات آخرين مالك، شـماره پالك ثبتـي، ثبت، 
صفحه و دفتر امالك، شـماره چاپي سـند مالكيت و مراتب بازداشـت يا عدم بازداشـت ملك 
مـورد اسـتعالم باشـد. چنانچه ملـك در دفتر امالك ثبت نشـده باشـد، اداره ثبت محل مكلف 

است وضعيت ثبتي را اعالم نمايد. 
اسـتعالم يادشـده، مطابـق برگـه مخصوصـي اسـت كـه حـاوي اطالعـات موصوف بـوده و  تبصره	1- 
توسـط سـازمان ثبـت اسـناد و امالك كشـور بـه صـورت اوراق بهادار تهيـه و به  دفاتر اسـناد 

رسمي تحويل مي شود. 
اعتبـار پاسـخ اسـتعالم، در مـواردي كـه دفتـر اسـناد رسـمي و اداره ثبـت در يـك شـهر قرار  تبصره	2- 

دارند، يك ماه و در غير اين صورت 45 روز از تاريخ صدور خواهد بود. 
دفاتر اسـناد رسـمي نمي توانند پاسـخ اسـتعالم ثبتـي را كه به عنـوان دفترخانـه ديگري صادر  تبصره	3- 

گرديده است، مستند ثبت معامله قرار دهند و رأساً بايد استعالم نمايند. 
چنانچـه پس از ارسـال پاسـخ اسـتعالم به دفتر اسـناد رسـمي در مـدت اعتبار پاسـخ مذكور،  ماده2- 
دسـتور مرجـع ذي صـالح قضايـي يـا ثبتي مبنـي بر بازداشـت ملك يـا نظريه قطعـي وزارت 
مسـكن و شهرسـازي يـا وزارت جهـاد كشـاورزي حسـب مـورد مبني بـر موات بـودن و يا 
شـمول مـاده )56( قانـون حفاظـت و بهره بـرداري از جنگل هـا و مراتـع، بـه اداره ثبـت محل 
وقـوع ملـك واصـل گـردد، اداره مذكور مكلف اسـت فـوراً مراتب را رأسـاً يا از طريـق اداره 

ثبت محل استقرار دفترخانه به دفتر يادشده كتباً ابالغ نمايد. 
دفاتـر اسـناد رسـمي درخصـوص گواهـي پايـان سـاختمان و عدم خـالف، ملزم بـه رعايت  ماده3- 
تبصـره )8( اصالحـي مـاده )100( قانون شـهرداري مصوب 1358/6/27 شـوراي  انقالب قبل 

از تنظيم سند انتقال امالك موضوع تبصره مذكور مي باشند. 
دفاتر اسـناد رسـمي موظفند هنگام تنظيم سـند رسـمي انتقال اراضي و امالك واقع در خارج  ماده4- 
از محـدوده و حريـم شـهر، اعالم نظر اداره جهاد كشـاورزي شهرسـتان مربـوط مبني بر عدم 
شـمول مقـررات قانـون مرجع تشـخيص اراضـي مـوات و ابطال اسـناد آن و يا عدم شـمول 
مـاده )56( قانـون حفاظـت و بهره برداري از جنگل هـا و مراتع را اخذ و شـماره و تاريخ آن را 
در سـند تنظيمـي قيـد نمايند. ادارات جهاد كشـاورزي مكلفند با رعايت مفاد تبصـره ماده )1( 
قانون تسـهيل تنظيم اسـناد در دفاتر اسـناد رسـمي و ماده )7( اين آيين  نامه، نسـبت به ارجاع 
موضـوع بـه سـازمان هاي ذي ربط )حسـب مـورد سـازمان امور اراضـي يا سـازمان جنگل ها، 

مراتع و آبخيزداري كشور( و يا ادارات وابسته اقدام و اعالم نظر نمايند. 
دفاتر اسـناد رسـمي موظفنـد به منظور تعيين موقعيت پـالك ثبتي مورد انتقـال از جهت داخل  تبصره	1- 
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يا داخل از محدوده و حريم شـهر قرار داشـتن آن، از سـازمان مسكن و شهرسازي استعالم نمايند.
در صـورت وجـود سـابقه مبنـي بر اعالم نظر نسـبت به مـوات نبودن ملـك از مرجع ذي ربط  تبصره	2- 
يـا در صورتـي كـه براي مورد معامله سـند مالكيت به صورت اراضي كشـاورزي، باغ مشـجر 
و يـا داراي اعيانـي صادر شـده و يا مسـتندات و پاسـخ اسـتعالم قبلـي مؤيد آن باشـد، نياز به 

اخذ نظر مجدد در اين خصوص نخواهد بود. 
وزارت جهـاد كشـاورزي تـا پايـان مهلت قانـون برنامه چهارم توسـعه اقتصـادي، اجتماعي و  ماده 5- 
فرهنگـي جمهـوري اسـالمي ايـران و به شـرح بنـد )ج( مـاده )68( قانـون مذكـور، بايد كليه 
اراضـي مـوات واقـع در خـارج از محـدوده و حريـم شـهر و همچنيـن اراضي مشـمول ماده 
)56( قانـون حفاظـت و بهره بـرداري از جنگل هـا و مراتع را به اداره ثبت اسـناد و امالك محل 

وقوع ملك منعكس نموده و در مورد آنها تقاضاي صدور سند مالكيت نمايد. 
دفاتر اسـناد رسـمي مكلفند هنگام تنظيم سـند نقل و انتقال عين اراضي و امالك، مفاصاحساب  ماده 6- 
مالياتـي و حسـب مـورد بدهي موضوع مـاده )37( قانـون تأمين اجتماعی  مصـوب 1354 را از 
انتقـال دهنـده مطالبـه و شـماره آن را در سـند تنظيمـي قيـد نمايند مگـر اين كـه انتقال گيرنده 
ضمـن سـند تنظيمـي متعهـد بـه پرداخـت بدهـي احتمالـي انتقـال  دهنـده گـردد كـه در اين 
صورت متعاملين نسـبت به پرداخت آن مسـئوليت تضامني خواهند داشـت. در صورت اخير، 
دفاتر اسـناد رسـمي موظفند تصوير سـند تنظيمـي را جهت وصول مطالبات موصـوف تا پايان 

ماه بعد به ادارات امور مالياتي و تأمين اجتماعی محل مربوط ارسال نمايند.  
)قسـمت	اخیـر	ایـن	مـاده	بـه	موجـب	بنـد	)هــ(	دادنامـه	شـماره	488-487-486-485	مـورخ	

1391/1/17-	هیأت	عمومی	دیوان	عدالت	اداری	ابطال	گردیده	است:		
»هـ:	نظر	بــه	ایــن	کـه	قانـونگذار	در	بنـد	ج	مــاده	یک	قـانون	تسهیل	تنظیم	اسنـاد	در	دفاتر	اسنـاد	
رسـمی	مصوب	1385/5/24،	تكلیفی	برای	دفاتر	اسـناد	رسـمی	به	ارسـال	تصویر	اسـناد	رسـمی	برای	
وصـول	مطالبـات	بیمـه	ای	و	مالیاتی	بـه	ادارات	تامیـن	اجتماعـی	و	مالیاتی	تعیین	نكرده	اسـت،	حكم	
مقـرر	در	فـراز	آخـر	مـاده	6	آیین	نامـه	اجرایی	مـورد	اعتراض	مبنـی	بر	این	که:	»دفاتر	اسـناد	رسـمی	
موظفنـد	تصویـر	سـند	تنظیمی	را	جهت	وصـول	مطالبات	موصـوف	تا	پایان	مـاه	بعد	بـه	ادارات	امور	
مالیاتـی	و	تامیـن	اجتماعـی	محل	مربوط	ارسـال	نمایند«	خالف	قانون	پیش	گفته	اسـت	و	با	اسـتناد	به	
بنـد	یـک	مـاده	19	و	مـاده	42	قانون	دیـوان	عدالت	اداری	حكـم	به	ابطـال	آن	صادر	و	اعالم	می	شـود«.(
ادارات مذكـور موظفنـد طبق مقررات، پـس از تاريخ وصول تصوير اسـناد مذكور در صورتي  تبصره- 
كـه مـورد معاملـه داراي بدهي باشـد مراتـب را ضمن صدور بـرگ تشـخيص و تعيين ميزان 
قطعـي بدهـي تـا تاريـخ ثبت سـند رسـمي به نشـاني منـدرج در سـند تنظيمي به هـر يك از 

متعاملين ابالغ نمايند. 
ادارات و سـازمان هاي مذكـور در بندهـاي ذيـل ماده )1( قانون تسـهيل تنظيم اسـناد در دفاتر  ماده7- 
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اسـناد رسـمي مكلفنـد هنـگام تقاضاي ذي نفع و يا ارايه اسـتعالم دفتر اسـناد رسـمي، گواهي 
وصـول تقاضـا يـا اسـتعالم، حـاوي پـالك ثبتـي ملـك مـورد اسـتعالم را بـه  مراجعـه  كننده 
تسـليم و يا براي دفتر اسـناد رسـمي ذي ربط ارسـال و حداكثر ظرف 20 روز از تاريخ صدور 
گواهـي وصـول تقاضـا و يا اسـتعالم، پاسـخ آن را اعالم نماينـد. نظر مخالـف مراجع مذكور 
بايـد روشـن و بـا ذكر علت و مسـتند به داليـل قانوني و اعـالم نظر موافق نيـز بايد صريح و 
بـدون قيد و شـرط باشـد. در غيـر اين صورت يـا در صورت عدم ارايه پاسـخ در مهلت مقرر، 

ثبت سند با تصريح موضوع در سند تنظيمي بالمانع خواهد بود. 
در صورتـي كـه مراجعـه  كننده مدعـي عدم صدور پاسـخ الزم ادارات مربـوط در ظرف مدت  تبصره-	

مقرر باشد، دفتر اسناد رسمي موضوع را از اداره ذي ربط استعالم خواهد نمود. 
دفاتـر اسـناد رسـمي هنگام تنظيم سـند، موظفنـد در صورت عدم وصول پاسـخ اسـتعالمات و يا  ماده8- 
ارايه پاسـخ مشـروط و مبهم يا مقيد، منتقل اليه را از آثار و تبعات سـند تنظيمي مطلع و مسـئوليت 
تضامنـي متعامليـن در پاسـخگويي كليه تعهـدات قانوني و بدهي هـاي مربوط به مـورد معامله كه 

تا زمان تنظيم سند طبق قوانين محقق و مسلم بوده را صريحاً در سند قيد و ثبت نمايند. 
هرگونـه انتقـال بالعـوض اراضـي و اعيان به نفـع دولت و شـهرداري ها و نيز تنظيم اسـنادي  ماده9- 
كـه موجـب تغييـر مالكيـت عيـن نمي گـردد از قبيـل اجـاره، رهـن و تقسـيم  نامـه )غيـر از 
حبـس(، از پرداخـت عوارض و اخذ هرگونه گواهي و اعالم نظر به اسـتثناي پاسـخ اسـتعالم 
از اداره ثبـت اسـناد و امـالك محـل وقـوع ملـك معـاف مي باشـد، لكن دفاتر اسـناد رسـمي 
مكلفنـد نشـاني محـل وقـوع ملـك را طبـق اظهـار متعاملين در سـند تنظيمـي قيد نمـوده و 
حداكثـر تـا پايـان ماه بعد تصوير سـند تنظيمي را حسـب مورد بـه اداره امور مالياتـي يا اداره 

تأمين اجتماعی شهر مربوط ارسال نمايند. 
اداره امـور مالياتـي محـل مكلف اسـت در اجـراي تبصره )1( مـاده )123( اصالحـي قانون ثبت  ماده10- 
موضـوع مـاده )10( قانـون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشـي از مقـررات مالي دولت مصوب 
1384 ارزش معامالتـي ملـك مورد معامله را به دفتر اسـناد رسـمي اسـتعالم كننـده اعالم نمايد.

چنانچـه بـه درخواسـت متعامليـن سـند نقـل و انتقـال تلفـن ثابـت و همـراه در دفاتر اسـناد  ماده11- 
رسـمي تنظيـم و ثبـت گردد شـركت مخابرات ايـران موظف اسـت پس از ارايه سـند مذكور 

نسبت به تغيير نام مالك مبادرت نمايد. 
دفاتـر اسـناد رسـمي مكلفنـد قبل از تنظيم سـند نقـل و انتقال ماشـين هاي چـاپ، ليتوگرافي و  ماده12- 
صحافـي موافقت وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمي را اخذ و پـس از انجام معامله، خالصه نقل 
و انتقـال را در شناسـنامه مالكيـت مربـوط درج و تصوير سـند تنظيمي را بـه وزارت فرهنگ و 
ارشـاد اسـالمي ارسـال نمايند. شناسـنامه مذكور طبق نمونه اي است كه توسـط وزارت فرهنگ 
و ارشـاد اسـالمي بـا همـكاري سـازمان ثبت اسـناد و امالك كشـور حداكثـر ظرف سـه ماه از 
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تاريخ ابالغ اين آيين  نامه، تهيه و در اختيار مالكان ماشين هاي ياد شده قرار مي گيرد. 
تـا زمانـي كه شناسـنامه مالكيت موضـوع اين ماده تهيه و در اختيار مالك قرار داده نشـده اسـت،  تبصره- 
تنظيـم سـند بـا ارايـه موافقت نامـه وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمي بالمانـع خواهد بـود. اين 

تصويب  نامه در تاريخ 1386/12/26 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است. 

آیين نامه اجرایي قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت
)مصوب 1386/12/26(

در اين آيين نامه اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند: ماده1- 
قانون: قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب 1386 الف( 

سـنوات خدمات قابل قبول: سـنواتي اسـت كه طبـق قوانين و مقررات مربـوط از لحاظ  ب( 
احراز شرايط بازنشستگي جزو سنوات خدمت مالك محاسبه قرار مي گيرد. 

وزارت: وزارت امور اقتصادي و دارايي. پ( 
كاركنـان رسـمي، پيمانـي و قـراردادي وزارتخانه ها و مؤسسـات دولتي در صـورت دارا بودن  ماده2- 
حداقـل بيسـت و پنـج )25( سـال سـابقه خدمـت قابـل قبـول )بـدون رعايت شـرط سـني( 
مي تواننـد در مهلـت پيش بيني شـده در قانـون با ارايه درخواسـت كتبي مبني بر بازنشسـتگي 
پيـش از موعـد و موافقـت دسـتگاه متبوع با اسـتفاده از حداكثر پنج )5( سـال سـنوات ارفاقي 

تا سقف سي  سال بازنشسته شوند. 
بانوان شـاغل كه فاقد شـرط سـابقه خدمت مقــرر در اين مــاده مي باشنــد، به شـرط داشتن  تبصره	1-	
حداقـل بيسـت )20( سـال سـنوات خدمت قابل قبـول مي توانند بـا ارايه درخواسـت كتبي و 
موافقت دسـتگاه متبوع با اسـتفاده از حداكثر پنج )5( سـال سـنوات ارفاقي بازنشسـته شـوند.
افـرادي كـه در طـول مـدت اجراي قانون شـرايط موضوع مـاده )2( ايـن آيين نامـه را احراز و  تبصره	2- 
بـه صـورت مكتوب درخواسـت خود را ارايـه نمايند و مطابق مـاده )3( اين آيين نامـه تا پايان 
1389/6/5 بـا درخواسـت بازنشسـتگي آنها موافقت شـود، مشـمول اين آيين نامـه خواهند بود.
بـه منظـور بررسـي درخواسـت بازنشسـتگي پيـش از موعـد در انطباق بـا برنامه هـاي جامع  ماده3- 
نيـروي انسـاني دسـتگاه های دولتي، رييس دسـتگاه يا باالترين مقام مسـئول دسـتگاه اجرايي 
مي توانـد كارگروهـي مركـب از مديـران واحدهـاي ذي ربـط دسـتگاه متبـوع تشـكيل دهـد. 
درخواسـت های مشـموالن قانـون پـس از اعـالم نظـر مديـر بالفصـل متقاضـي در كارگروه 

مورد رسيدگي قرار مي گيرد. 
تصميمـات كارگـروه در صورت وجـود اعتبار الزم و پس از تأييد باالترين مقام دسـتگاه قابل  تبصره- 

اجرا خواهد بود. 
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پـاداش پايان خدمت كاركنان رسـمي مشـمول قانون بـا رعايت مفاد قانون پرداخـت پاداش پايان  ماده4- 
خدمـت و بخشـي از هزينه هـاي ضروري بـه كاركنان دولـت مصـوب 1375 و اصالحات بعدي 

آن و با احتسـاب سـنوات ارفاقي توسـط دسـتگاه متبوع مسـتخدم محاسـبه و پرداخت مي شود.
در مـورد مسـتخدمان پيماني مطابـق آيين نامه اسـتخدام پيماني، موضوع تصويب  نامه شـماره  تبصره	1- 
52282/ت664 مـورخ 1368/6/15 و اصالحـات بعـدي آن و در مـورد مشـموالن قانـون كار 

مطابق احكام مندرج در قانون كار توسط دستگاه متبوع مستخدم عمل خواهد شد. 
پـاداش پايـان خدمـت بانـوان متقاضـي با كمتر از بيسـت و پنج )25( سـال سـابقه خدمت به  تبصره	2- 
ميـزان سـنوات خدمـت قابـل قبول )بـدون احتسـاب سـنوات ارفاقـي( محاسـبه و پرداخت 

خواهد شد. 
وزارتخانه هـا و مؤسسـات دولتـي مكلفنـد در سـال 1386 اعتبـار الزم بـراي پرداخـت كسـور  ماده5- 
بازنشسـتگي و حق بيمه سـهم مسـتخدم و كارفرما بابت سـنوات ارفاقي براسـاس آخرين حقوق 
و مزايـاي مشـمول كسـر كسـور بازنشسـتگي را بـه صـورت يكجـا و نيـز مابه التفـاوت حقـوق 
بازنشسـتگي بابـت سـنوات ارفاقي آنان را )همان سـال( به ترتيب مقرر در تبصـره )1( ماده واحده 
قانـون محاسـبه و بـه وزارت اعـالم كنـد. وزارت موظف اسـت اعتبار اعالم شـده را از سـر جمع 

اعتبارات دستگاه ها كسر و به حساب صندوق های بازنشستگي ذي ربط واريز نمايد. 
از سـال 1387 تا پنج )5( سـال پس از مهلت اجراي قانون، اعتبار الزم براي پرداخت كسـور  ماده6- 
بازنشسـتگي و حق بيمـه سـهم مسـتخدم و كارفرمـا بابـت سـنوات ارفاقـي براسـاس آخرين 
حقـوق و مزايـاي مشـمول كسـور بازنشسـتگي بـه طـور يكجـا و بـا اعمـال ضريـب )1/1( 
محاسـبه و در رديـف بودجـه وزارتخانه ها و مؤسسـات دولتي، همچنيـن مابه التفاوت حقوق 
بازنشسـتگي بابـت سـنوات ارفاقـي آن دسـته از كاركناني كه تا سـال قبل بازنشسـته شـده اند 

در رديف جداگانه اي ذيل بودجه وزارت پيش بيني خواهد شد. 
وزارت موظـف اسـت سـهم هـر يـك از صندوق هـای بازنشسـتگي را سـاالنه بـه حسـاب 

صندوق هاي بازنشستگي ذي ربط واريز نمايد. 
وزارتخانه هـا و مؤسسـات دولتـي مكلفنـد كسـور بازنشسـتگي و حق بيمه سـهم مسـتخدم و  تبصره- 
كارفرمـا بابـت سـنوات ارفاقـي را بـه طـور يكجـا بـه صندوق هـای بازنشسـتگي پرداخـت نمايند.
كاركنانـي كـه بـا اسـتفاده از سـنوات ارفاقـي بازنشسـته مي شـوند پيـش از بازنشسـتگي از  ماده7- 
امتيازاتـي كـه در سـاير قوانيـن و مقـررات بـراي كاركنـان بازنشسـته در نظـر گرفته شـده يا 

مي شود بهره مند خواهند شد. 
شـركت های دولتـي و مؤسسـات و نهادهـاي عمومـي غيردولتـي مي تواننـد كاركنـان واجـد  ماده8- 
شـرايط را صرفـاً از محـل منابـع مالـي خـود و براسـاس مفـاد ايـن آيين نامـه بازنشسـته كننـد.

منظور از كاركنان قراردادي در آيين نامه، اشخاص زير هستند:  ماده9- 
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مستخدمان موقت شركت های دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي. الف( 
آن دسـته از مسـتخدمان متناظـر كاركنـان پيمانـي شـاغل در وزارتخانه هـا و مؤسسـات  ب( 

دولتي داراي مقررات خاص كه به موجب قرارداد به استخدام درآمده اند. 
كاركنانـي كـه براسـاس تصويـب  نامـه شـماره 17598 مـورخ 1362/3/22 بـه صـورت  ج( 
خريــد خدمــت بـا رعايـت قوانين و مقـررات مــربوط در دسـتگاه های مشـمول اين 

قانون اشتغال دارند. 
آن دسـته از كاركنـان مشـمول قانـون كه براسـاس مجوزهـاي قانونـي با انعقاد قـرارداد  د( 
در خدمـت دسـتگاه های يـاد شـده بوده انـد و كسـور بازنشسـتگي يـا حق بيمـه )اعم از 
سـهم مسـتخدم و كارفرمـاي( آنهـا طبق مقـررات بـه صندوق های بازنشسـتگي مربوط 

پرداخت گرديده است. 
كاركنـان ثابـت يـا عناويـن مشـابه دسـتگاه های مزبـور براي اسـتفاده از تسـهيالت قانـون در  تبصره- 

حكم مستخدم رسمي هستند. 
دسـتگاه های مشـمول موظفند فهرست كاركنان مشـمول قانون را با قيد مشخصات استخدامي  ماده10- 
هـر يـك از آنـان، ميزان سـنوات ارفاقي و پـاداش پايان خدمـت پرداختي به معاونت توسـعه 
مديريـت و سـرمايه انسـاني رئيس جمهـور و وزارت رفـاه و تأمين اجتماعی در فواصل شـش 

ماهه ارسال كنند. )وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی( 
وزارت رفـاه و تأمين اجتماعـی موظـف اسـت هـر سـال گـزارش اجـراي قانون را بـه هيأت  ماده11- 

وزيـران ارايـه نمايـد. )وزارت تعـاون، كار و رفـاه اجتماعی(
درخصوص مسـتخدمان شـاغل در مشـاغل سـخت و زيـان آور و جانبـازان مقـررات مربوط  ماده12- 

مالك عمل خواهد بود. 
اين تصويب  نامه در تاريخ 1386/12/26 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده  است.

آیين نامه استخدامی سازمان تأمين اجتماعی
)مصوب 1386/12/28(

فصل	اول	:	کلیات	
سـازمان تأمين اجتماعـی: در اجـرای قانـون فهرسـت نهادها و مؤسسـات عمومـی غيردولتی  ماده 1- 
مصـوب سـال 1373 در عـداد مؤسسـات و نهادهای عمومی غيردولتی اسـت در اين آيين نامه 

به اختصار »سازمان« و شوراي  عالی تأمين اجتماعی »شوراي عالی« ناميده می شود. 
مـاده 2ـ اسـتخدام: پذيرفتـن شـخص حقيقـی جهت خدمت در سـازمان طبـق ضوابط و مقـررات اين 

آيين نامه كه شامل دو حالت زير می باشد: 
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اسـتخدام ثابـت: پذيرفتـن شـخص حقيقـی جهـت انجـام خدمـت مسـتمرتمام وقـت  الف( 
كـه بـه موجـب حكـم رسـمی در يكـی از پسـت های سـازمانی منصـوب می گـردد.

استخدام موقت: پذيرفتن شخص حقيقی جهت انجام خدمت غيرمستمرتمام وقت برای  ب( 
مدت معين كه به موجب حكم قراردادی در يكی از پست های سازمانی منصوب می گردد.
كاركنـان موقـت بـه جـز محدوديـت مـدت اسـتخدام، از هـر لحـاظ مشـمول مقـررات اين  تبصره- 
آيين نامـه می باشـند. مفـاد و مـدت قـرارداد، تمديـد يـا فسـخ آن در مـورد كاركنـان مزبـور 
طبـق ضوابطـی اسـت كه بـه تصويب هيأت مديـره خواهد رسـيد. )مطابـق بند 4 مصوبـه مورخ 

1390/09/08 هيأت امناء، عنوان »موقت« به »پيمانی« تغيير می يابد.( 
حكـم: دسـتور كتبـی مقامـات صالحيت ـدار سـازمان اسـت كه بـا رعايت مفـاد ايـن آيين نامه و  ماده 3- 
سـاير مقـررات مربـوط صـادر شـده باشـد كه مشـتمل بـر دو حالت رسـمی و قـراردادی می باشـد.
خدمت: اشتغال به كاری است كه كاركنان به موجب حكم رسمی يا قرارداد مكلف به انجام آن می باشند. ماده 4- 
ساختار سازمانی: بيانگر روابط متقابل كه شامل تعيين نقش ها، روابط بين افراد، فعاليت ها، سلسله  ماده 5- 

مراتب، اهداف و ساير ويژگي های سازمان در قالب تشكيالت و نمودار تشكيالتی می باشد:
تشـكيالت: نمايانگـر مجموعـه سيسـتم ها و روش هـا، رويه  هـای انجـام كار، تعييـن  الف( 
حـدود وظايـف، شـرح وظايـف در قالـب پسـت های سـازمانی بـا رعايـت ضوابـط 

سازماندهی می باشد كه به تأييد هيأت مديره خواهد رسيد. 
نمـودار سـازمانی: بيانگـر تركيـب رسـمی سـازمان مبتنـی بـر تشـكيالت سـازمان كـه  ب( 
متضمـن روابـط، حـدود اختيـارات، سلسـله مراتـب و سـطوح فرماندهـی و تقسـيم و 

توزيع وظايف ميان واحدها جهت انجام امور سازمان می باشد. 
ضوابـط كلـی سـاختار و نمـودار كالن سـازمان به پيشـنهاد هيـأت مديره و تصويب شـوراي  تبصره- 
عالـی و تشـكيالت تفضيلی و شـرح وظايـف به تصويب هيـأت مديره خواهد رسـيد.)به نظر 

می رسد به جای واژه »تفصيلی« به اشتباه »تفضيلی« قيد شده است.( 
پسـت سـازمانی: جايگاهی در تشـكيالت تفصيلی برای تصدی كاركنان جهت انجام وظايف  ماده 6- 

و مسئوليت های مشخص می باشد. 
شـغل: مجموعـه ای از وظايـف و مسـئوليت های مرتبـط و مشـخص اسـت كه به عنـوان كار  ماده 7- 

واحد شناخته شده باشد. 
ارتقـاء: ارجـاع پسـت سـازمانی يـا سـطح شـغلی باالتـر بـه كاركنان براسـاس ضوابـط طرح  ماده 8- 

طبقه بندی و ارزشيابی مشاغل. 
انتصاب: گماردن كاركنان در پست سازمانی طبق ضوابط مصوب هيأت مديره. ماده 9- 

تنـزل: ارجـاع پسـت سـازمانی يـا سـطح شـغلی پايين تر بـه كاركنان براسـاس ضوابـط طرح  ماده 10- 
طبقه بندی و ارزشيابی مشاغل. 
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انتقـال: جابجايـی محـل خدمـت كاركنـان با صدور حكم رسـمی به شـرح ذيـل در صورت  ماده 11- 
تأييد شورای موضوع ماده 13 مجاز است: 

انتقال داخل سازمان: جابجايی محل خدمت كاركنان با صدور حكم رسمی در واحدهای سازمانی. 	-
انتقـال بـه خـارج از سـازمان و بالعكـس: جابجايـی محـل خدمـت كاركنـان تا سـطح  	-
كارشناسـی همـراه بـا قطع دائـم رابطـه اداری اسـتخدامی با سـازمان به منظور اشـتغال 
در سـاير مؤسسـات، دسـتگاه های دولتـی يـا نهادهای عمومـی غيردولتـی و بالعكس با 

رعايت مقررات موضوعه. 
مأموريـت: عبـارت اسـت از محـول شـدن وظيفـه ای موقـت يـا اعـزام بـرای مدت مشـخص  ماده 12- 
بـه خـارج از محـل خدمـت اصلـی جهـت انجام وظيفـه با رعايـت مقـررات مربوطه يـا اعزام 
بـه وزارتخانه  هـا، مؤسسـات و شـركت های دولتـی، نهادهـای انقالب اسـالمی و مؤسسـات و 
نهادهـای عمومـی غيردولتـی و بالعكـس يـا بـرای طـی دوره  های آموزشـی مقـرر در ايـن آيين نامه.
بـا كاركنانـی كـه بـه سـازمان مأمـور شـده يـا می شـوند در مـدت مأموريـت طبـق مقـررات  تبصره	1- 
ايـن آيين نامـه رفتـار خواهـد شـد. لكـن چنانچـه بـه موجـب احـكام كارگزينـی، حقـوق و 
فوق العاده  هـای آنـان در دسـتگاه متبـوع كمتـر از حقـوق و فوق العاده  هـای تعييـن شـده در 

سازمان باشد، مابه التفاوت مربوط به آن پرداخت خواهد شد. 
سـازمان می توانـد كاركنـان خـود را بـه مؤسسـات و شـركت های تابعـه مأمور نمايـد. مدت  تبصره	2- 

مأموريت اين گونه كاركنان جزء سوابق خدمت آنان در سازمان محسوب می گردد. 
انتقـال كاركنـان از شـركت های تابعه صندوق به سـتاد صنـدوق، ادارات كل و مديريت های درمان  تبصره3- 
ممنـوع اسـت، وليكـن مأموريت كاركنان مزبـور به واحدهای مورد اشـاره پـس از تصويب هيأت 
مديـره در مقاطـع حداكثـر يـك سـاله مجـاز و قابـل تمديد می باشـد. محـل پرداخـت  حقوق و 
مزايـای مأموريـن )اعم از مسـتمر، غير مسـتمر، سـنوات، حق بيمه و...( حسـب توافـق واحدهای 

مبدا و مقصد در بدو مأموريت مشخص خواهد شد. )الحاقی مصوب 1390/09/08 هيأت امناء( 
هيـأت مديـره می توانـد بـه منظـور نظـارت بـر حسـن اجـرای مقـررات ايـن آيين نامـه و  ماده 13- 
پيشـنهادات اصالحـی و تهيـه و تدويـن آيين نامـه و دسـتورالعمل های مـورد نيـاز شـورايی 
تحـت عنـوان »شـورای برنامه ريـزی اداری و اسـتخدامی« متشـكل از افـراد ذيـل تشـكيل دهنـد:

معاونت اداری و مالی عضو و رييس شورا 	-
مديركل بودجه و تشكيالت عضو شورا 	-

مديركل امور اداری عضو شورا 	-
2 نفر كارشناس متخصص از حوزه مربوطه به انتخاب رئيس شورا 	-

دبيـر شـورا توسـط رييـس شـورا تعييـن می گـردد. پيشـنهادات شـورا پـس از تأييـد و  	-
تصويب هيأت مديره عملياتی خواهد شد. 
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فصل	دوم-	شرایط	ورود	به	خدمت	و	انتصابات
ورود بـه خدمـت افـراد در سـازمان از طريـق آزمـون كتبی و مصاحبـه، گزينش و براسـاس اصل  ماده 14- 
شايسـتگی صـورت می گيـرد. ضوابـط برگـزاری آزمـون و گزينـش بـه تصويـب هيـأت مديره 

خواهد رسيد. 
ورود بـه خدمـت افـراد در مشـاغل يـا مناطـق خـاص بـا تصويـب هيـأت مديـره از طريـق  تبصره- 

مصاحبه و گزينش صورت خواهد پذيرفت. 
شرايط ورود به خدمت برای افراد در سازمان به شرح زير است: ماده 15- 

تابعيت جمهوری اسالمی ايران. الف( 
اعتقـاد بـه نظام جمهوری اسـالمی ايـران و دين مبين اسـالم يا يكی از اديـان مصرح در  ب( 

قانون اساسی. 
دارا بـودن حداقـل 20 و حداكثـر 35 سـال تمـام. در مـورد مشـاغل يا مناطـق خاص با  پ( 

تصويب هيأت مديره حداكثر سن 40 سال می باشد. 
دارا بـودن تحصيـالت و دانـش تخصصـی و توانايی هـای الزم بـرای انجـام وظايـف و  ت( 

مسئوليت های شغل مورد نظر. 
دارا بودن برگ پايان خدمت زير پرچم )دوره ضرورت( يا معافيت دائم برای مردان. ث( 

داشتن سالمت جسمی و روانی و عدم اعتياد به مواد مخدر. ج( 
نداشتن سابقه محكوميت جزايی موثر. چ( 

اسـتخدام افـرادی كـه در اجرای قانون رسـيدگی به تخلفـات اداری يـا آراء قانونی مراجع ذي  ماده 16- 
صـالح بـه مجازات هـای اخـراج، بازنشسـتگی، بازخريد خدمـت و انفصال دائـم از خدمات 

دولتی محكوم شده اند ممنوع است. 
فـردی كـه بـه اسـتخدام دائـم پذيرفتـه می شـود حداقـل 6 مـاه و حداكثـر 2 سـال بـه طـور  ماده 17- 
آزمايشـی خدمـت خواهـد نمود و در صورتـی كه نحوه كار و رفتار وی رضايت بخش باشـد 

حكم استخدام قطعی وی صادر خواهد شد. 
مسـتخدم در مـدت خدمـت آزمايشـی مشـمول كليـه مقـررات مربـوط بـه كاركنـان ثابت به  ماده 18- 

استثنای موارد زير می باشد: 
نهادهـای  دولتـی،  شـركت های  و  مؤسسـات  وزارتخانه  هـا،  بـه  مأموريـت  و  انتقـال  الف( 

انقالب اسالمی و مؤسسات و نهادهای عمومی غيردولتی. 
استفاده از مرخصی بدون حقوق و خدمت نيمه وقت بانوان. ب( 

تغيير شغل. پ( 
اعزام به مأموريت های آموزشی بلند مدت كه منجر به اخذ مدرك تحصيلی گردد. ث( 

كاركنـان آزمايشـی موظفنـد دوره  هـای آموزشـی بدو خدمـت كه در نظام آموزشـی سـازمان  تبصره- 
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پيش بينـی شـده اسـت را حداكثر تـا پايان دوره آزمايشـی بـا موفقيت طی نماينـد در غير اين 
صـورت از خدمـت بركنار خواهند شـد، چنانچـه امكان برگزاری دوره آموزشـی بنا به داليلی 
ميسـر نگردد سـازمان موظف اسـت دوره آموزشـی مربوطه را تا قبل از ارتقاء بعدی كاركنان 

موصوف برگزار نمايد. 
ماده 19-  فردی كه در دوره خدمت آزمايشـی برای اسـتخدام ثابت مناسـب تشـخيص داده نشود بدون 
هيـچ گونـه تعهد و قيد و شـرط از خدمت سـازمان بركنـار خواهد شـد. در اين حالت حقوق 

و فوق العاده  های مرخصی استحقاقی استفاده نشده به وی پرداخت خواهد شد. 
سـازمان می توانـد انجـام بخشـی از خدمـات مـورد نيـاز خـود را به صـورت خريـد خدمت به  ماده 20- 
اشـخاص حقيقـی يـا حقوقـی )در چارچـوب اساسـنامه و آيين نامه معامالتـی سـازمان( واگذار 
نمايـد و بـا انعقاد قـرارداد حق الزحمه كاری، مقاطعه كاری، كارشناسـی مشـاوره ای و سـاعتی از 
خدمات افراد متخصص يا مؤسسـات و شـركت های تخصصی اسـتفاده نمايد. اين نوع خدمت 
مشـمول ضوابـط ايـن آيين نامه نبوده و سـازمان هيچ گونه تعهد و رابطه اسـتخدامی بـا اين افراد 
نخواهـد داشـت و بـه جز بهای خدمات آنـان در چارچوب قرارداد منعقـده مزايای ديگری تعلق 

نمی گيرد. دستورالعمل و ميزان پرداخت به تصويب هيأت مديره خواهد رسيد. 
وظايـف خدمـات پشـتيبانی با تصويب هيـأت مديره از طريـق عقد قرارداد مشـخص با يكی  تبصره- 

از مؤسسات يا شركت های رسمی و معتبر انجام می گيرد. 

	وضع	استخدامی	کارکنان فصل	سومـ	
كاركنان سازمان از لحاظ وضع استخدامی در يكی از حاالت زير قرار می گيرند: ماده 21- 

اشـتغال: وضـع كاركنانـی اسـت كه مشـغول انجـام وظايف مربوط به پسـت سـازمانی  الف( 
مورد تصدی می باشند. 

آزمايشـی: وضع كاركنانی اسـت كه آزمون يا مصاحبه سـازمان را با موفقيت طی نموده  ب( 
است و قبل از صدور حكم قطعی، در حال گذراندن دوره آزمايشی می باشند. 

كارآمـوزی يـا آمـوزش: وضع كاركنانی اسـت كه برای مـدت معينی مشـغول طی دوره  پ( 
كارآموزی يا آموزشی برای احراز آمادگی جهت انجام خدمت باشند. 

مأموريـت: وضـع كاركنانی اسـت كه به طور موقت از طرف سـازمان جهـت كارآموزی  ت( 
يا خدمت به واحد يا ساير مؤسسات اعزام شده باشند. 

مأموريت آموزشـی: وضع كاركنانی اسـت كه جهت آموزش به يكی از مراكز آموزشـی  ث( 
داخل يا خارج از كشور اعزام شده باشند. 

مرخصـی: وضـع كاركنانـی اسـت كـه از مرخصـی اسـتحقاقی يا بـدون حقوق و سـاير  ج( 
مواردی كه در اين آيين نامه قيد شده است، استفاده نمايند. 
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معذوريـت: وضـع كاركنانـی اسـت كـه در صـورت بيمـاری يـا زايمـان از مرخصـی  چ( 
استعالجی حسب مورد استفاده نمايند. 

بازنشسـتگی: وضـع كاركنانـی اسـت كـه طبق ضوابـط و مقـررات قانونـی و به موجب  ح( 
حكم رسمی بازنشسته گرديده و از مستمری بازنشستگی استفاده می نمايند. 

خ( ازكارافتادگی: وضع كاركنانی اسـت كه بنا به تشـخيص پزشـك معالج و تأييد كميسـيون 
پزشـكی مربوط توانايی كاركردن را از دسـت داده و طبق مقررات ازكارافتاده گرديده اند 

و از مستمری ازكارافتادگی استفاده می نمايند. 
انفصـال دائـم: وضع كاركنانی اسـت كه بـه موجـب احـكام دادگاه و آراء قانونی مراجع  د( 

ذي صالح اصالتاً و تبعاً از خدمت سازمان محروم می گردند. 
انفصـال موقت: وضع كاركنانی اسـت كـه به موجب احكام دادگاه يـا آراء قانونی مراجع  ذ( 

ذي صالح اصالتاً و تبعاً برای مدت معين از اشتغال در سازمان محروم می گردند. 
تعليـق: وضـع كاركنانـی اسـت كـه طبق حكـم مقامـات صالحيتـدار تا تعييـن تكليف  ر( 
وی بـه موجـب احـكام دادگاه و آراء مراجـع قانونـی ذي صـالح به طور موقـت از ادامه 

خدمت در سازمان و مؤسسات تابعه محروم شده باشند. 
بازخريـدی: وضـع كاركنانـی اسـت كه طبق مقـررات ايـن آيين نامه رابطه خدمتشـان با  ز( 

سازمان قطع و سوابق خدمت آنان بازخريد می گردد. 
اسـتعفاء: وضـع كاركنانـی اسـت كـه به درخواسـت خـود از ادامـه خدمت در سـازمان  ژ( 

معاف می گردند. 
اخراج: وضع كاركنانی است كه در اجرای احكام هيأت های رسيدگی به تخلفات اداری يا  س( 

آراء قانونی مراجع ذي صالح به خدمت آنان در سازمان به طور دائم خاتمه داده شود.
غيبـت موجـه: وضـع كاركنانی اسـت كه بـه عللی خـارج از حدود قـدرت و اختيـار خود  ش( 
نتواننـد در محـل خدمـت حاضـر شـوند و موجـه بـودن عذر آنـان برای سـازمان محـرز گردد.

غيبـت غيرموجـه: وضـع كاركنانی اسـت كه بـدون مجوز يـا ارائه عذر موجـه در محل  ص( 
خدمت خود حاضر نگردند. 

قطـع موقـت خدمـت: وضع كاركنانی اسـت كه بـه موجب مفـاد اين آيين نامـه در يكی  ض( 
از حاالت زير برای مدتی مشخص در سازمان به كار اشتغال نداشته باشند: 

انتخـاب بـه نمايندگـی مجلـس شـورای اسـالمی، انتصـاب بـه مقامات براسـاس  	-
مقررات موضوعه. 

پـس از اخـذ مـدرك تحصيلـی باالتـر از بدو اسـتخدام مشـمول خدمـات قانونی  	-
پزشكان و پيراپزشكان باشد. 

آمادگـی بـه خدمـت: وضع كاركنانی اسـت كـه طبق مفاد ايـن آيين نامه به شـرح زير در  ط( 
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انتظـار تعييـن تكليـف و ارجاع وظيفه می باشـند:
حذف پست سازمانی. 	-1

فقدان پست سازمانی با شرايط مستخدم. 	-2
عدم رضايت مستخدم به هنگام ارجاع شغلی در سطح پايين تر. 	-3

مـواردی كـه هـر يـك از كاركنان به هر دليـل در خدمت سـازمان نبـوده و پس از  	-4
مراجعت، پست بالتصدی مناسبی برای ارجاع به آنان وجود نداشته باشد. 

كاركنـان ثابتـی كـه در حالـت قطع موقـت خدمت به سـر می برند، پـس از اتمـام دوران قطع  ماده 22- 
خدمـت و اعـالم آمادگـی جهت ادامه خدمت در سـازمان به يكی از پسـت های سـازمانی كه 
واجد شـرايط باشـد منصوب می گردند و هرگاه پسـت سـازمانی بالتصدی مناسـب موجود 

نباشد، آماده به خدمت خواهند شد. 
اسـتفاده از كاركنـان آمـاده به خدمت در پسـت هايی كه ايجاد می شـود يا بدون متصدی اسـت  ماده 23- 
مشـروط بـه آن اسـت كه پسـت های مزبور از لحاظ رسـته، سـطح شـغلی و شـرايط احـراز يا 
سـاير عوامـل موثر در انتصاب متناسـب با شـرايط هر يـك از كاركنان و از نظر سلسـله مراتب 

اداری حداقل همتراز آخرين پست مورد تصدی كاركنان مزبور باشد مجاز است. 
در صورتی كه پسـت سـازمانی بالتصدی براسـاس شـرايط ماده )23( برای ارجاع به كاركنان آماده  ماده 24- 
بـه خدمـت موجـود نباشـد، ارجاع پسـت در سـطح پايين تـر موكول بـه رضايت كاركنـان ذي ربط 

خواهد بود، در غير اين صورت برابر ماده )26( اين آيين نامه با آنان رفتار خواهد شد. 
حقـوق كاركنـان آمـاده بـه خدمت بـدون فوق العـاده پرداخت خواهد شـد لكـن در هر مورد  ماده 25- 

كمتر از ميزان حداقل حقوق تعيين شده در مورد كاركنان شاغل نخواهد  بود. 
حداكثـر مـدت آمادگـی به خدمت يك سـال اسـت و در صورتـی كه كاركنان تـا پايان مهلت  ماده 26- 
مذكور اشـتغال مجدد نيابند در صورت داشـتن شـرايط بازنشسـتگی، بازنشسـته و در غير اين 

صورت سوابق خدمتی آنان براساس ضوابط اين آيين نامه بازخريد می گردد. 
سـازمان می توانـد در طـول دوران آمادگـی به خدمت بنا بـه تقاضای كاركنـان در صورتی كه  تبصره- 

شرايط بازنشستگی را داشته باشند، بازنشسته و در غير اين صورت بازخريد نمايد. 
سـازمان نمی توانـد بـه جز حكـم مراجع ذي صـالح كاركنان ثابت را از پسـت سـازمانی آنان  ماده 27- 

بركنار كند مگر آن كه بالفاصله به پست سازمانی ديگری منصوب نمايد. 
 

فصل	چهارم-	ارزشیابی	و	بهسازی	نیروی	انسانی
سـازمان مكلف اسـت حداقل يك بار در سـال عملكرد و اسـتعداد كاركنان را از نظر بازدهی،  ماده 28- 
لياقـت و شايسـتگی براسـاس عملكـرد، تالش و رفتـار )شـغلی ـ اخالقی(، تعهد و احسـاس 
مسـئوليت و كاردانی در جهت افزايش كارايی و توسـعه دانش از طريق به كارگيری معيارهای 
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مرتبـط بـا شـغل، عينـی، قابل سـنجش بـا اسـتفاده از منابع ارزشـيابی متعـدد از طريـق ايجاد 
ارتباط بين نظام ارزشـيابی در زمينه  های آموزشـی، بهسـازی و تشـويق و تعيين مسـير شـغلی 
كاركنـان )انتصـاب، ارتقـاء، تغييـر شـغل و ادامـه خدمت در پسـت های مديريت( بـا توجه به 

ضوابط و سازوكارهايی كه به تصويب هيأت مديره خواهد رسيد، ارزيابی نمايد. 
سـازمان می توانـد جهـت باال بردن سـطح تخصـص و مهارت های فنـی، حرفـه ای، مديريتی،  ماده 29- 
معلومـات عمومـی كاركنـان و افزايش كارآيی آنـان برنامه  های آموزشـی و كارآموزی تنظيم و 

رأساً و يا از طريق مؤسسات و مراكز آموزشی ذي صالح به مورد اجرا گذارد: 
آموزش پودمانی الف( 

آموزش های عمومی ب( 
آموزش های بهبود مديريت ج( 

آموزش يا كارآموزی موضوع اين ماده مأموريت آموزشی تلقی می گردد.  تبصره	1- 
اعزام كاركنان موقت جهت طی دوره  های آموزشی در خارج از كشور ممنوع است. تبصره	2- 

اعطای مأموريت آموزشی كوتاه مدت در داخل و خارج از كشور با رعايت شرايط زير امكان پذير است: ماده 30- 
مرتبط بودن دوره آموزشی با وضعيت شغلی حسب نياز سازمان. الف( 

اخذ تعهد خدمت و تضمين الزم از كاركنان. ب( 
اعطـای ماموريـت آموزشـی خـارج از كشـور موكول به آن اسـت كه انجام دوره آموزشـی در  تبصره	1- 

داخل كشور امكان پذير نباشد. 
ضوابـط پرداخـت ماموريت آموزشـی داخل و خارج از كشـور توسـط شـورا )موضـوع ماده  تبصره	2- 

13( تعيين خواهد شد. 
نظامنامـه آموزشـی سـازمان: شـامل دسـتورالعمل های مربـوط به اهـداف، نيازهای آموزشـی  ماده 31- 
كاركنـان، كميـت و كيفيـت آموزش از بـاب اجرايی و محتوايـی در داخل و خارج از كشـور، 
چگونگـی اعطای تسـهيالت آموزشـی با عنايت بـه آموزش های مورد نياز مشـاغل سـازمان، 
نحـوه اجـرای برنامه  هـای آموزشـی و كارآموزی و سـاير مـوارد مربوطه حسـب ضوابطی كه 

به تصويب هيأت مديره خواهد رسيد، می باشد. 

فصل	پنجم-	طبقه	بندی	و	ارزشیابی	مشاغل	و	نظام	پرداخت1
فصل پنجم آيين نامه استخدامی به موجب نامه شماره 200/4459 مورخ 1390/3/1 معاونت توسعه مديريت سرمايه انسانی   -1

رئيس جمهور اصالح شده است كه به علت عدم تصويب هيأت امناء الزم االجرا نيست. متن اصالحی بدين شرح است:
طرح طبقه بندی مشاغل شامل رسته  ها، رشته  های شغلی، سطوح و مراتب مختلف شغلی می باشد. »ماده 32- 

رسته شامل مجموعه رشته  های شغلی است كه از لحاظ وظايف و مسئوليت ها، وابستگی و تجانس مشابهت  های نزديك  تبصره 1- 
داشته و حرف ه ای خاص را تشكيل می  دهد. 

رشته شغلی شرح كلی از وظايف و مسئوليت ها و خصوصيات كلی پست هايی كه در آن تخصيص می يابد. هر رشته شغلی  تبصره 2- 
حاوی عنوان، شماره، تاريخ تصويب، امتياز شغل، نمونه وظايف و مسئوليت ها، عوامل اثرگذار، شرايط احراز و پست های 
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قابل تخصيص در آن می باشد. 
رتبه شغلی براساس گسترش وظايف و مسئوليت های مشاغل و سنوات خدمت/ تجربه كاركنان تعيين می گردد. تبصره 3- 

شرايط احراز مهارت  ها و تحصيالت الزم برای انجام وظايف و مسئوليت های مرتبط با رشته شغلی می باشد. تبصره 4- 
عوامل اصلی ارزشيابی مشاغل صندوق عبارتست از مجموع »عوامل شاغل« و »عوامل شغلی« برابر طرح طبقه بندی و  تبصره 5- 

ارزشيابی مشاغل صندوق. 
كاركنان صندوق در طول خدمت و در صورت رضايت بخش بودن خدمات آنان و ارزشيابی عملكرد در صورت واجد  تبصره 6- 

شرايط بودن مي توانند به رتبه ها شغلی باالتر ارتقاء يابند.  
در صورت تغيير شغل هر يك از كاركنان طبق ضوابط مربوط امتياز شغل جديد تخصيص داده می  شود لكن رتبه كاركنان  تبصره 7- 

مزبور تغيير نخواهد يافت. 
كليات طرح طبقه بندی مشاغل كاركنان قوانين و مقررات مربوط به پس از تصويب هيأت مديره به تأييد معاونت توسعه  تبصره 8- 

مديريت و سرمايه انسانی رئيس جمهور خواهد رسيد. 
مبنای پرداخت حقوق و مزايای كاركنان عبارتست از حاصل ضرب مجموع امتيازات حاصل از عوامل ارزشيابی شغل و  ماده 33- 
شاغل و ساير موارد مذكور در موارد آتی در ضريب ريالی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط به ارزشيابی مشاغل كه 

به صورت ماهيانه قابل پرداخت است، خواهد بود. 
تبصره 1- ضريب ريالی حقوق كاركنان صندوق معادل ضريب حقوق كارمندان دولت، توسط هيأت امنا تعيين می گردد.

عوامل اصلی خصوصيات شغلی نظير اهميت و پيچيدگی وظايف و مسئوليت ها، ويژگی  های شغلی، سطح تخصصی بوده  تبصره 2- 
كه حداكثر 9000 امتياز به آن اختصاص می يابد و حداقل امتياز مكتسبه از عوامل مزبور 2000 می باشد. 

كليه شاغلين بر اساس عواملی نظير تحصيالت، دوره  های آموزشی، سنوات خدمت/ تجربه ارزرشيابی مي شوند كه حداكثر  تبصره 3- 
6750 امتياز به آن اختصاص می يابد و حداقل امتياز مكتسبه از عوامل مزبور 1500 می باشد.    

مبالغ پرداختی ناشی از امتيازات تبصره 2 و 3 ماده 32 )شغل و شاغل(، ماده 39 )فوق  العاده مديريت( حقوق ثابت تلقی می گردد. تبصره 4- 
-مبالغ پرداختی ناشی از امتيازات موضوع ماده 34  و تبصره ذيل آن )ايثارگری، خدمت اداری )در مناطق جنگ زده در زمان جنگ( 

و ماده 36 )سختی كار( در زمره فوق العاده های مستمر تلقی می  گردند. 
حداكثر سقف حقوق و فوق العاده های مستمر نبايد از 7 برابر حداقل حقوق و مزايای مستمر تجاوز كند. تبصره 5- 

فوق العاده های ايثارگری متناسب با درصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت و همچنين برای دارندگان  ماده 34- 
نشان دولتی حداكثر امتياز مقرر برای مشمولين قانون مديريت خدمات كشوری با تصويب هيأت مديره تخصيص داده خواهد شد.

تبصره– به كاركنان و بازنشستگانی كه در زمان جنگ  در مناطق جنگ زده مشمول خدمات اداری بوده اند مطابق كاركنان مشمول قانون 
خدمات كشوری امتياز مربوطه لحاظ و معادل ريالی منظور خواهد شد. 

معرفی و تعريف كلی عوامل ارزشيابی، تعيين نسبت ارزشی اجزاء كليه عوامل اصلی و شاغل، تعيين و تخصيص امتياز به  ماده 35- 
عوامل اصلی و فرعی و تعيين درجات و تخصيص امتياز به آنها و ساير عوامل اصلی در طرح طبقه بندی و ارزشيابی با پيشنهاد 

هيأت مديره به تصويب هيأت امنا و تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس جمهور خواهدرسيد. 
رتبه  بندی مشاغل صندوق در 5 دسته بصورت افقی )مقدماتی، پايه، ارشد، غيره و عالی( و در 9 دسته به صورت عمودی 
طبقه بندی می گردد. ارتقای رتبه براساس ارزشيابی كمی و كيفی عملكرد شاغل در شغل مورد تصدی و متناسب با تجربه 

مفيد می باشد، ضابطه نحوه ارتقاء رتبه كاركنان صندوق با پيشنهاد هيأت مديره به تصويب هيأت امنا خواهدرسيد. 
به كاركنانی كه در شرايط غيرمتعارف محيط كار انجام وظيفه مينمايند فوق العاده سختی شرايط محيط كار حداكثر تا سقف  ماده 36- 

مقرر برای مشمولين قانون مديريت خدمات كشوری با تصويب هيأت مديره قابل پرداخت بود. 
فوق العاده ويژه با توجه به عواملی از قبيل ريسك پذيری و تأثير فعاليت در افزايش منابع درآمدی صندوق و كاهش مصارف،  ماده 37- 
انجام فعاليت و وظايف تخصصی و حساسيت كار با پيشنهاد هيأت مديره و تصويب هيأت امنا برای 50درصد از مشاغل 

حداكثر تا ميزان 50درصد امتياز حقوق و فوق  العادهای مستمر قابل پرداخت است. 
صندوق می تواند به منظور جذب و نگهداری نيروهای متخصص برای مشاغل متناسب با سطح تخصص، مهارت  ها، پيچيدگی  ماده 38- 
وظايف و مسئوليت ها فوق  العاده شغل )انگيزش خدمت( تا 105 امتياز تا سطح كاردانی، تا 2250 امتياز تاسطح كارشناسی و 

باالتر تا 3000 امتياز پرداخت نمايد، ضابطه مربوطه با پيشنهاد هيأت مديره به تصويب هيأت امنا خواهدرسيد. 
صندوق می تواند به منظور ايجاد انگيزه و افزايش كارايی و بهره  مندی از فكر و انديشه و خالقيت كاركنان ذيربط سازوكار  تبصره- 
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مناسب جلب مشاركت كاركنان آنان در نظام تصميم  گيری در چارچوب ضوابط موضوع ماده 20 قانون مديريت خدمات 
كشوری پاداش پيش بينی و پرداخت نمايد. 

صندوق می تواند به منظور جبران خدمت متصديان مشاغل مديريت و سرپرستی در ارتباط با وظايف و مسئوليت مديران و  ماده 39- 
سرپرستان كه شامل برنامه  ريزی، سازماندهی، كنترل و نظارت، هدايت، آموزش و جلب مشاركت كاركنان و نيز ارزشيابی 
عملكرد افراد تحت سرپرستی »فوق العاده جذب مديريت«، پرداخت نمايد. حداقل فوق  العاده مذكور 750 امتيازمی باشد و 

حداكثر آن 7500 امتياز می باشد )ضابطه مربوطه با پيشنهاد هيأت مديره به تصويب هيأت امنا خواهدرسيد.(
كليه كارمندان موظفند در ساعات تعيين شده به انجام وظايف مربوط بپردازند و در صورتی كه در مواقع ضروری خارج  ماده 40- 
از وقت اداری و مقرر و يا ايام تعطيل به خدمات آنان نياز باشد براساس اعالم نياز صندوق مكلف به حضور در محل كار 
وانجام وظايف محوله می باشند كه به آنان حق الزحمه يا اضافه كاری در چارچوب قوانين و مقررات كه ميزان آن به تصويب 

هيأت امنا خواهدرسيد پرداخت خواهد شد. 
صندوق می تواند عالوه بر پرداختی  های مواد قبلی اين فصل فوق العاده ها و كمك هزينه  هايی را به شرح ذيل در چارچوب  ماده 41- 
قوانين و مقررات و براساس ضوابط و دستورالعمل  هايی كه به تصويب هيأت امنا خواهدرسيد پرداخت نمايد. هزينه سفر، 
مأموريت روزانه داخل و خارج از كشور، نوبت كاری )شيفت و كشيك(، جابجايی محل خدمت كاركنان، كسر صندوق و 
تضمين، فوق  العاده اشتغال خارج از كشور، حق  التحقيق و حق  التدريس و حق الترجمه، حق  التأليف، عايله  مندی و اوالد، كمك 

هزينه اياب و ذهاب، فوق  العاده مناطق كمتر توسعه يافته و بدی آب و هوا و ساير كمك های رفاهی. 
فوق  العاده بهره  وری؛ به منظور ارتقای سطح كارايی صندوق و ايجاد انگيزه و تحرك در كاركنان، فوق  العاده بهره وری  ماده 42- 
متناسب با مازاد وصولی، ميزان و كيفيت ارائه خدمات و صرفه  جويی و با لحاظ عملكرد و بهره  وری كاركنان و براساس 

ضابطه  ای با پيشنهاد هيأت مديره به تصويب هيأت امنا خواهد رسيد، پرداخت نمايد. 
فوق  العاده كارايی: حداكثر به 70درصد از كاركنان صندوق براساس عواملی نظير نمرات ارزشيابی، رضايت ارباب رجوع، رشد  ماده 43- 
و ارتقاء اثربخشی و سرعت انجام كار متناسب با رتبه احرازی حسب ارزيابی عملكرد واحد )برای واحد عالی به 70درصد 
كاركنان،خوب 50درصد، متوسط 30درصد( حداكثر تا 20 درصد حقوق ثابت و فوق العاده  های مستمر )حسب مورد(، هر سه 

ماه يكبار براساس ضابطه  ای كه به پيشنهاد هيأت مديره به تصويب هيأت امنا خواهدرسيد، قابل پرداخت می باشد. 
پرداخت فوق العاده های مربوط به 43،42،38،37 اين آيين نامه )فوق العاده های ويژه، شغل، بهره وری و كارآيی( به تناسب  تبصره- 

درآمد آن كه به صورت 3 ماهه ارزيابی می  شود بنا به پيشنهاد هيأت مديره به تصويب هيأت امنا خواهدرسيد. 
صندوق می تواند به كاركنانی كه خدمات برجسته انجام دهند و يا لياقت و شايستگی قابل توجهی در فعاليت های خود ابراز  ماده 44- 
نمايند معادل يك ماه حقوق و فوق العاده های مستمر در طول سال به عنوان پاداش پرداخت نمايد. در صورت افزايش درآمدها 

صندوق می تواند برای 10 درصد از كاركنان معادل 2 ماه حقوق و فوق العاده های مستمر به عنوان پاداش پرداخت نمايد. 
ضوابط اجرای اين ماده به تصويب هيأت مديره خواهدرسيد.  تبصره- 

ميزان عيدی پايان سال كاركنان صندوق قانون مديريت خدمات كشوری خواهد بود. ماده 45- 
در صورت كاهش حقوق و مزايای كاركنان صندوق ناشی از اجرای اين فصل با پيشنهاد هيأت مديره و تصويب هيأت امنا  ماده 46- 

تفاوت مزبور به نحو مقتضی جبران و پرداخت خواهد شد. 
تاريخ اجرای اين اصالحيه از تاريخ 1/1/ 1388 خواهد بود. تبصره 1- 

كليه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات اين فصل لغو می گردد. تبصره 2- 
ضمناً به منظور هماهنگی در برقراری مزايا، مواد 65-73و83 اين آيين نامه به شرح زير اصالح می  شود: 

حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر كارمندان صندوق با رعايت سقف مقرر در تبصره 5 ماده 44 مشمول كسرحق بيمه  ماده 65- 
درصدهای مقرر در قانون تأمين اجتماعی می باشد.

با تصويب هيأت امنا، صندوق مجاز است )4( درصد از حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر مندرج در حكم كارگزينی يا  ماده 73- 
حكم قرادادی ماهانه كارمندان ثابت و موقت را به عنوان سهم كارمند كسر و تا دوبرابر آن را به عنوان سهم صندوق، ماهانه 

بطور يكجا به حساب صندوق واريز نمايد.
مواردی كه برای كارمندان دولت پيش بينی شده و يا می  شود و در اين آيين نامه پيش بينی نشده است بنا به پيشنهاد هيأت  ماده 83- 
مديره به تصويب هيأت امنا خواهد رسيد. چنانچه اينگونه موارد در رابطه با حقوق و مزايا می باشد مستلزم رعايت مفاد 74 

قانون مديريت خدمات كشوری خواهد بود.« 
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طرح طبقه بندی مشاغل شامل رسته  ها، رشته  های شغلی، سطوح و مراتب مختلف شغلی می باشد. ماده 32- 
رسـته شـامل مجموعه رشـته  های شغلی اسـت كه از لحاظ وظايف و مسـئوليت ها، وابستگی  تبصره	1-	

و تجانس مشابهت های نزديك داشته و حرفه ای خاص را تشكيل مي دهد. 
رشـته شـغلی شـرح كلـی از وظايـف و مسـئوليت ها و خصوصيـات كلی پسـت هايی اسـت  تبصره	2-	
كـه در آن تخصيـص می يابد. هر رشـته شـغلی حـاوی عنوان، شـماره، تاريخ تصويـب، امتياز 
شـغل، نمونـه وظايـف و مسـئوليت ها، عوامـل اثرگـذار، شـرايط احـراز و پسـت های قابـل 

تخصيص در آن می باشد. 
رتبـه شـغلی براسـاس گسـترش افقی وظايـف و مسـئوليت های مشـاغل و سـنوات خدمت  تبصره	3- 

كاركنان تعيين می گردد. 
شـرايط احـراز مهارت هـا و تحصيـالت الزم بـرای انجام وظايـف و مسـئوليت های مرتبط با  تبصره	4-	

رشته شغلی می باشد.  
عوامـل اصلی ارزشـيابی مشـاغل سـازمان عبارتسـت از مجمـوع »عوامـل فـردی« و »عوامل  تبصره	5- 

شغلی« برابر طرح طبقه بندی و ارزشيابی مشاغل سازمان. 
كاركنـان سـازمان در طول خدمت و در صـورت رضايت بخش بودن خدمات آنان و ارزشـيابی  تبصره	6-	

عملكرد در صورت واجد شرايط بودن می توانند به رتبه  های شغلی باالتر ارتقاء يابند. 
در صـورت تغيير شـغل هر يـك از كاركنان طبق ضوابط مربوط امتياز شـغل جديد تخصيص  تبصره	7- 

داده می شود لكن رتبه كاركنان مزبور تغيير نخواهد يافت. 
دستورالعمل اجرايی طرح طبقه بندی مشاغل كاركنان به تصويب هيأت مديره خواهد رسيد. تبصره	8- 

مبنـای پرداخـت حقـوق و مزايـای كاركنـان عبارتسـت از حاصـل ضـرب مجمـوع امتيازات  ماده 33- 
حاصل از عوامل ارزشـيابی شـغل و شـاغل، رتبه و سـاير ويژگی های مذكور در مواد آتی در 
ضريـب ريالـی در چارچـوب ضوابط و مقررات مربوط به ارزشـيابی مشـاغل كـه به صورت 

ماهيانه قابل پرداخت است،خواهد بود. 
ضريـب ريالـی حقـوق كاركنـان مطابق سياسـت های سـازمان هر سـال متناسـب بـا افزايش  تبصره	1-	
هزينـه زندگـی و ضريـب حقوق كاركنان دولت، توسـط شـورا تعييـن می گردد. در سـال اول 

اجرای اين آيين نامه ضريب مزبور )500( می باشد. 
عوامـل اصلـی خصوصيـات شـغلی نظيـر اهميـت و پيچيدگـی وظايـف و مسـئوليت ها،  تبصره	2- 
ويژگی هـای شـغلی، خطـرات ناشـی از شـغل كـه مجموعـاً 57درصـد از امتيـاز كل عوامـل 
ارزشـيابی شـغل و شـاغل معـادل حداكثـر 9000 امتيـاز بـه آن اختصـاص يافتـه اسـت، كـه 

حداقل امتياز مكتسبه از عوامل مزبور 2000 می باشد. 
كليه شـاغلين براسـاس عواملی نظير تحصيالت، دوره  های آموزشـی، سـنوات خدمت ارزشـيابی  تبصره	3- 
می شـوند كه مجموعآ 43درصد امتياز كل عوامل ارزشـيابی شـغل و شـاغل معادل حداكثر 6750 
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امتيـاز بـه آن اختصـاص يافته اسـت، كه حداقل امتياز مكتسـبه از عوامل مزبور 1500 می باشـد.
مبالغ پرداختی ناشی از امتيازات متعلقه حسب تبصره 2 و تبصره 3 ماده 33، ماده 34، و تبصره 1- و  تبصره	4- 

2 ماده 34، ماده 38، ماده 41، ماده 42 حقوق و مزايای مستمر )حقوق ثابت( تلقی می گردند.
حداكثر سقف حقوق و مزايای مستمر نبايد از 7 برابر حداقل حقوق و مزايای مستمر تجاوز كند. تبصره	5- 

عوامـل اثرگـذار نظير تالش و ايثار در حفظ كيان نظام جمهوری اسـالمی )ايثارگری و حضور  ماده 34- 
در مناطـق جنگـی به هنگام خدمت در سـازمان در زمـان جنگ(، دريافت نشـان لياقت، احراز 
مقـام نمونـه و دريافت احكام تقدير، خالقيت و ابتكار در بهبود شـرايط و وضعيت سـازمان و 
كشـور، حق منزلت شـغلی و انديشـمندی برای شـاغل كه صرفاً در صورت دارا بودن شـاغل 

از عوامل مزبور امتياز مربوطه، مشابه بخش عمومی در حقوق وی لحاظ می گردد. 
معـادل ريالـی كليـه امتيـازات اعطا شـده به ايثارگران سـازمان مشـابه بـا كاركنـان ايثارگر در  تبصره	1- 
بخـش عمومـی براسـاس مقـررات و آيين نامه ای كـه به تصويب هيـأت مديره خواهد رسـيد 
بـه صـورت فوق العـاده پرداخـت خواهـد شـد مشـروط بـر ايـن كـه براسـاس مقـررات اين 

آيين نامه امتيازی مشابه اعطا نشده باشد. 
بـه كاركنـان و بازنشسـتگانی كه در زمـان جنگ در مناطـق جنگ زده مشـغول خدمت اداری  تبصره	2- 

بوده اند مطابق بخش عمومی امتياز مربوطه لحاظ و معادل ريالی منظور خواهد شد. 
معرفـی و تعريـف كلی عوامل ارزشـيابی، تعيين نسـبت ارزشـی اجزاء كليه عوامل نسـبت به  ماده 35- 
عوامـل اصلـی فـردی و شـغلی، تعيين و تخصيـص امتياز به عوامـل اصلی و فرعـی و تعيين 
درجـات و تخصيـص امتيـاز بـه آنها و سـاير عوامل اصلـی در طـرح طبقه بندی و ارزشـيابی 

مشاغل كه به تصويب هيأت مديره خواهد رسيد، لحاظ می گردد. 
رتبـه بنـدی مشـاغل سـازمان در 5 دسـته پايـه، مقدماتـی، ارشـد، خبـره و عالـی طبقه  بنـدی  ماده 36- 
می گـردد. ارتقـای رتبـه براسـاس ارزشـيابی كمـی و كيفـی عملكـرد شـاغل در شـغل مورد 

تصدی می باشد. 
بـه كاركنانـی كه در شـرايط غيرمتعـارف محيط كار انجـام وظيفه می نمايند فوق العاده سـختی  ماده 37- 
شـرايط محيـط كار قابـل پرداخت می باشـد، حداكثر ميـزان فوق العاده مذكـور از پنجاه درصد 

امتياز عوامل شغل در ضريب ريالی مربوط تجاوز نخواهد كرد. 
فوق العـاده ويـژه بـا توجه به عواملـی از قبيل ريسـك پذيری و تأثير فعاليـت در افزايش منابع  ماده 38- 
درآمـدی سـازمان و كاهـش مصـارف به ميـزان حداكثـر 50درصد مجمـوع امتيـازات عوامل 

حقوق ثابت و فوق العاده  های مستمر قابل پرداخت است. 
سـازمان می توانـد بـه منظور جذب و نگهـداری نيروهای متخصص برای مشـاغل و يا مناطق  ماده 39- 
خـاص فوق العـاده انگيـزش خدمـت تـا 1050 امتيـاز تـا سـطح كاردانـی، تـا 2250 امتيـاز تا 

سطح كارشناسی و باالتر تا 3000 امتياز پرداخت نمايد. 
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سـازمان می توانـد بـه منظـور جبـران خدمـت متصديـان مشـاغل مديريـت و سرپرسـتی در  ماده 40- 
ارتبـاط بـا وظايـف و مسـئوليت مديـران و سرپرسـتان كـه شـامل برنامه ريزی، سـازماندهی، 
كنتـرل و نظـارت، هدايـت، آموزش و جلب مشـاركت كاركنان و نيز ارزشـيابی عملكرد افراد 
تحـت سرپرسـتی »فوق العـاده جـذب مديريـت« پرداخـت نمايد، حداقـل فوق العـاده مذكور 

750 امتياز و حداكثر آن 7500 امتياز می باشد. 
كاركنانـی كـه حقـوق آنـان با ايـن آيين نامه تطبيق داده می شـود هر سـال سـابقه خدمت آنان  ماده 41- 
جـزء سـنوات قابل قبـول منظور شـده و از امتياز مربوطـه برخوردار خواهنـد گرديد، خدمت 

كمتر از يك سال به تناسب ماه های كاركرد مالك محاسبه خواهد بود. 
در صورتـی كـه كاركنـان در سـاعات غيـراداری و برای انجام وظايف محوله حسـب دسـتور  ماده 42- 
مقـام مافـوق انجـام وظيفه نماينـد فوق العاده اضافه  كاری براسـاس سـازوكار پيش بينی شـده 

برای كاركنان دولت در ازای هر ساعت كار اضافی دريافت خواهند نمود. 
دستورالعمل پرداخت اضافه كاری به تصويب هيأت مديره خواهد رسيد. تبصره-	

سـازمان می توانـد فوق العاده  هـا و كمك هزينه  هايی مشـابه با بخش عمومی براسـاس ضوابط  ماده 43- 
و دستورالعمل هايی كه به تصويب هيأت مديره خواهد رسيد پرداخت نمايد: 

از  آنـان  خدمـت  جغرافيايـی  محـل  كـه  كاركنانـی  بـه  خدمـت:  محـل  فوق العـاده  الف( 
شهرستان محل استخدام به شهرستان ديگر تغيير می يابد. 

فوق العـاده بـدی آب و هـوا و مناطـق توسـعه نيافته: بـه كاركنانی كه در نقـاط بد آب و  ب( 
هوا و توسعه نيافته يا كمتر توسعه يافته خدمت می نمايند. 

فوق العـاده خـارج از كشـور: بـه كاركنانی كه بـه خارج از كشـور به صورت مأمور سـازمانی  پ( 
اعزام می گردند. 

فوق العاده نوبت كاری، شـيفت و كشـيك: به كاركنانی كه به صورت نوبتی و يا شـيفتی و يا  ت( 
كشيك اشتغال دارند. 

فوق العاده روزانه: به كاركنانی كه به خارج از محل خدمت به طور موقت اعزام می شوند. ث( 
هزينـه سـفر و نقـل و مـكان: بـه كاركنانـی كـه بنا بـه انتقـال محـل جغرافيايی آنـان از  ج( 

شهرستانی به شهرستان ديگر تغيير می يابد. 
فوق العـاده بهـره وری: سـازمان می توانـد حداكثـر تـا 25درصـد از محـل صرفـه جويی  چ( 
بودجـه سـاالنه خود بـه برخی از كاركنـان خود براسـاس ضوابط مصوب هيـأت مديره 

فوق العاده بهره وری پرداخت نمايد. 
فوق العـاده كارايـی: سـازمان می تواند حداكثـر، 25درصد از حقوق ثابـت را به 70درصد  ح( 
از كاركنـان براسـاس عواملـی نظيـر رضايت ارباب رجوع، رشـد و ارتقای اثر بخشـی و 
سـرعت در انجـام كار و ارزشـيابی عملكـرد به عنـوان فوق العاده كارايی كـه ضوابط آن 
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توسط هيأت مديره تعيين می شود، پرداخت نمايد. 
خ( هزينـه ايـاب و ذهـاب: به كاركنانی كه در داخل محدوده شـهری بدون اسـتفاده از وسـيله 

نقليه سازمان به مأموريت اعزام می گردند. 
كمـك هزينـه عائله مندی و اوالد: كاركنان مشـمول فوق العاده عائله مندی و اوالد، مشـابه  د( 

با بخش عمومی پرداخت می گردد. 
ذ( سـازمان می توانـد بـه منظور ايجـاد انگيزه و افزايـش كارايی و بهره مندی از فكر و انديشـه 
و خالقيت كاركنان ذيربط سـازوكار مناسـب برای جلب مشـاركت كاركنان و اثرگذاری 
آنـان در نظـام تصميم گيـری حسـب ضوابطـی كـه بـه تصويب هيـأت مديره مي رسـد 

پاداش پيش بينی و پرداخت نمايد. 
سـازمان می توانـد كاركنانـی را كـه خدمـات برجسـته انجـام دهنـد و يـا لياقت و شايسـتگی  ماده 44- 
قابـل توجهـی در فعاليت هـای خـود ابـراز نماينـد. معـادل يـك تـا حداكثـر دو مـاه حقـوق 

فوق العاده  های مستمر در طول سال به عنوان پاداش پرداخت نمايد. 
ضوابط اجرايی اين ماده به تصويب هيأت مديره خواهد رسيد. تبصره-	

سـازمان مكلف اسـت بـا رعايت ضوابط قانـون حفاظت در برابر اشـعه مصـوب 1368/1/20  ماده 45- 
مجلس شورای اسالمی و اصالحات بعدی در رابطه با كاركنان ذيربط اقدام نمايد. 

ميزان عيدی پايان سال معادل بخش عمومی خواهد بود. ماده 46- 

فصل	ششم-	تكالیف	عمومی	کارکنان
كاركنـان موظـف به اجـرای وظايف و تكاليف محوله به نحو احسـن در سـاعات مقرر اداری  ماده 47- 
و در محـل خدمـت تعيين شـده از سـوی سـازمان بـوده و مكلفنـد در حفظ اسـناد و مدارك 

اداری و امور محرمانه و اسرار سازمان كوشا باشند. 
سـاعات كار كاركنان 44 سـاعت در هفته می باشـد. ترتيب و تنظيم سـاعت كار در طول هفته  تبصره	1- 
و نحـوه حضـور و غياب كاركنان براسـاس دسـتورالعملی اسـت كه به تصويـب هيأت مديره 

خواهد رسيد. 
كاركنـان موظفنـد در صـورت نياز سـازمان در خـارج از سـاعات كار اداری در محل خدمت  تبصره	2- 

حضور يافته و انجام وظيفه نمايند. 
كاركنـان سـازمان مكلف هسـتند در چارچـوب قوانين، مقـررات و دسـتورالعمل های صادره  ماده 48- 
دسـتورات مقـام مافـوق را در امـور مربـوط بـه وظايـف محولـه اطاعـت و اجـرا نماينـد. در 
صورتـی كـه هر يـك از كاركنـان دسـتورات صادره را خـالف قوانيـن و مقررات يـا موازين 
حرفـه ای يـا مصالـح سـازمان تشـخيص دهنـد موظفنـد مراتـب را كتباً با ذكـر دليل بـه مقام 
صـادر كننـده دسـتور گـزارش نماينـد، هـرگاه مقـام مافـوق اجـرای دسـتور را مجـدداً و بـه 
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صورت كتبی خواسـتار شـد، كاركنان مكلف به انجام دسـتور می باشـند و مسـئوليت ناشـی 
از اجرای امر متوجه مقام دستور دهنده خواهد بود. 

اشـتغال كاركنـان سـازمان در دسـتگاه های دولتـی، مؤسسـات و نهادهـای عمومـی غيردولتی  ماده 49- 
ممنوع است. 

اشتغال تمام وقت و پاره وقت كاركنان دستگاه های مندرج در اين ماده در سازمان مجاز است. تبصره-	
هـر يـك از كاركنـان سـازمان می تواننـد كتباً با دو مـاه اعالم قبلـی از خدمت اسـتعفاء نمايند  ماده 50- 
لكـن تقاضای اسـتعفای آنـان در هيچ مورد رافع تعهـدات آنان در قبال مسـئوليت های محوله 
نخواهـد بـود. اسـتعفاء از تاريخـی تحقـق می يابد كه سـازمان بـه موجب حكم رسـمی با آن 
موافقـت كنـد. كاركنانـی كه تقاضای اسـتعفاء ارائـه نموده اند موظفنـد در مدت مقـرر در اين 
مـاده در محـل خدمت حاضر شـوند و در پايان اين مدت اسـتعفای آنان قبول شـده تلقـی می گردد.
در مـواردی كـه اسـتعفای هر يك از كاركنـان موجب وقفه در انجام وظايف مربوط به شـغل مورد  تبصره	1- 
تصـدی می شـود، زمـان موافقـت با اسـتعفاء می تواند حداكثر شـش مـاه پس از تقاضـای كاركنان 

باشـد كـه در ايـن صورت بايـد در فاصله دو مـاه موضوع اين ماده كتبـاً به كاركنان ابـالغ گردد.
استعفای كاركنان در هيچ موردی رافع تعهدات آنان در قبال مسئوليت های زمان اشتغال نخواهد بود. تبصره	2- 
كاركنانـی كـه تعهـد خدمـت به سـازمان دارند قبـل از پايـان دوره تعهـد نمی توانند اسـتعفاء  تبصره	3- 
دهنـد مگـر آن كـه هزينـه تعهدات مربـوط را به سـازمان پرداخت نموده و تسـويه حسـاب نمايند.
رسـيدگی به تخلفات كاركنان سـازمان طبق قانون رسـيدگی به تخلفات اداری مصوب سـال  ماده 51- 

1372 مجلس شورای اسالمی و اصالحات و الحاقات بعدی آن خواهد بود. 
بـه كاركنـان مسـتعفی بـه ازاء هـر سـال خدمـت قابـل قبـول از لحـاظ ايـن آيين نامـه معادل  ماده 52- 
يـك مـاه آخريـن حقـوق و فوق العاده  هـای مسـتمر و همچنين حقـوق و فوق العاده  هـای ايام 

مرخصی های استحقاقی استفاده نشده پرداخت خواهد شد.  
سـازمان می تواند نسـبت به بكارگيری بازنشسـتگان متخصص با مدرك تحصيلی كارشناسـی  ماده 53- 
و باالتـر در مـوارد خدمات مشـاوره ای غيرمسـتمر، تدريس و مشـاوره  های حقوقی با مجموع 

ساعات اشتغال حداكثر تا يك سوم ساعت اداری كاركنان موظف اقدام نمايد. 

فصل	هفتم-	حقوق	استخدامی	کارکنان
كاركنان سـازمان در هر سـال حق اسـتفاده از سـی روز مرخصی اسـتحقاقی به نسـبت مدت  ماده 54- 
خدمـت را بـدون احتسـاب ايـام تعطيل با دريافـت حقـوق و فوق العاده  های مربـوط خواهند 

داشت. نحوه استفاده يا ذخيره آن تابع مقررات اين فصل می باشد. 
اسـتفاده از مرخصـی اسـتحقاقی بـه صـورت روزانـه يا سـاعتی با تقاضـای كتبی هـر يك از  تبصره	1- 
كاركنـان و موافقـت مدير يا سرپرسـت بالفصل قبل از شـروع مرخصی امكان پذير اسـت. در 



674  / قانون تأمين اجتماعی و قوانين و مقررات مرتبط

هـر حـال اسـتفاده از مرخصی موكـول به دارا بودن مرخصی اسـتحقاقی ذخيره شـده می باشـد.
كاركنـان موظفنـد حداقـل )1/2( از مرخصی اسـتحقاقی خود را در همان سـال اسـتفاده نمايند  تبصره	2- 

و چنانچه بخواهند می توانند)1/2( از آن را برای سال های آينده ذخيره نمايند.  
سـازمان می توانـد براسـاس تقاضـای هـر يـك از كاركنـان هـر پنـج سـال يك بـار مرخصی  تبصره	3- 
ذخيـره شـده آنـان را براسـاس آخريـن حقـوق و فوق العاده  های دريافتی مسـتمر منـدرج در 

حكم كارگزينی پرداخت نمايد. 
حداكثـر مدتـی كـه كاركنـان در يـك سـال تقويمـی می تواننـد از مرخصـی همـان سـال و  ماده 55- 
مرخصـی ذخيـره شـده سـال های قبـل اسـتفاده نماينـد جمعـاً از سـه مـاه تجـاوز نخواهـد كـرد.
وجـوه مرخصی هـای ذخيره شـده كاركنانی كه بازنشسـته، از كارافتاده كلی يا فوت می شـوند  ماده 56- 
يـا رابطـه اسـتخدامی آنـان به هـر دليل با سـازمان قطـع می گردد بـر مبنای آخريـن حقوق و 

فوق العاده  های مستمر مندرج در حكم كارگزينی پرداخت خواهد شد.  
كاركنـان سـازمان در صـورت ابتـالء بـه بيماری هايـی كـه مانـع از انجـام خدمت آنان باشـد  ماده57- 
بـه گواهـی پزشـك معالج و تأييد پزشـك معتمـد سـازمان می توانند از مرخصی اسـتعالجی 
اسـتفاده نماينـد. در مـورد مرخصی هـای بيـش از 5 روز، تأييـد گواهی هـای مزبـور توسـط 

كميسيون پزشكی الزامی است. 
در صورتـی كـه كاركنـان در حال اسـتفاده از مرخصی اسـتحقاقی، بيمار شـوند طبق مقررات  تبصره	1- 
ناظر بر مرخصی اسـتعالجی با آنان رفتار خواهد شـد و در اين صورت مرخصی اسـتحقاقی 

استفاده نشده وی لغو می گردد. 
حداكثـر مـدت اسـتفاده از مرخصـی اسـتعالجی 4 مـاه در هـر سـال خدمتی خواهـد بود كه  تبصره	2- 
در ايـن مـدت تمـام حقـوق و فوق العاده  هـای مسـتمر منـدرج در آخرين حكـم كارگزينی به 

كاركنان مزبور پرداخت می شود.  
در صـورت ابتـالء كاركنـان به بيمـاری صعب العـالج، بيماری به سـبب انجام وظيفـه يا حادثه  تبصره	3- 
ناشـی از كار كـه بـه مرخصی اسـتعالجی بيش از حـد مقرر در تبصـره )2( اين ماده نياز باشـد 

برابر دستورالعملی كه به تصويب هيأت مديره خواهد رسيد، با وی رفتار خواهد شد.  
قانـون ترويج تغذيه با شـيرمادر و حمايت از مادران در دوران شـيردهی مصـوب 1374/6/22  ماده 58- 
و اصالحـات بعـدی آن و مقررات مربوط به معذوريت زايمان مسـتخدمين رسـمی دولت در 

مورد مشمولين اين آيين نامه الزم االجراء می باشد.   
به ايام مرخصی استعالجی و معذوريت زايمان مرخصی استحقاقی تعلق می گيرد. ماده 59- 

كاركنـان می تواننـد بـا موافقـت سـازمان حداكثـر از )3( سـال از مرخصـی بـدون حقـوق در  ماده 60- 
طول خدمت، به شـرط نداشـتن مرخصی اسـتحقاقی ذخيره شـده اسـتفاده نمايند. بـرای انجام 
تحصيـالت عالـی در رشـته مـورد نيـاز سـازمان عالوه بـر آن تا )2( سـال ديگـر قابل اعطاء اسـت.
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اعطـای مرخصـی بـدون حقـوق به كاركنـان ثابت زن كه همسـر آنـان به مأموريت خـارج از  تبصره- 
كشـور اعـزام می شـود براسـاس مقـررات عمومـی دولـت و موافقت سـازمان بالمانع می باشـد. 
حفـظ پسـت سـازمانی كاركنان در ايام مرخصـی بدون حقوق الزامی نيسـت و در صورتی كه  ماده 61- 
پـس از پايـان دوره مرخصی بدون حقوق پسـت سـازمانی مناسـب جهت ارجاع بـه كاركنان 

مزبور موجود نباشد، آماده به خدمت خواهند گرديد. 
خدمت نيمه وقت بانوان برابر مقررات عمومی دولت و با موافقت سازمان بالمانع می باشد.  ماده 62- 

كاركنـان سـازمان در انجـام وظايـف و مسـئوليت های محولـه در برابـر شـاكی يـا شـاكيان مورد  ماده 63- 
حمايـت قضايی می باشـند و سـازمان مكلف اسـت بـه تقاضای اين قبيـل كاركنان، بـرای دفاع از 
آنـان بـا اسـتفاده از كارشناسـان حقوقـی خود يا وكالی دادگسـتری حمايـت قضايی به عمـل آورد.

فصل	هشتم-	بازنشستگی
با كاركنان سـازمان تأمين اجتماعی از لحـاظ ازكارافتادگی و فوت طبق مقررات تأمين اجتماعی  ماده 64- 

و از لحاظ بازنشستگی مطابق اين آيين نامه به شرح زير رفتار خواهد شد. 
سازمان می تواند كاركنان خود را با شرايط زير بازنشسته نمايد: الف( 

داشتن حداقل 30 سال سابقه خدمت با 50 سال سن.  -1
داشـتن حداقل 20 سـال سـابقه خدمت و 60 سـال سـن برای مردان و 55 سـال سـن   -2

برای زنان با بيست روز حقوق و درخواست كارمند. 
داشـتن حداقل 25 سـال سـابقه خدمت برای زنان كارمند بدون شـرط سـنی با بيسـت   -3

و پنج روز حقوق با درخواست كارمند. 
سازمان مكلف است كاركنان واجد شرايط زير را رأساً بازنشسته نمايد: ب( 

داشتن حداقل 60 سال سن و 30 سال سابقه خدمت.  -1
داشتن حداقل 65 سال سن و 25 سال سابقه خدمت با بيست و پنج روز حقوق.  -2

بازنشسـتگی كاركنان جانباز، آزاده، معلوالن عادی ناشـی از كار و شـاغلين در مشـاغل سخت  تبصره	1- 
و زيان آور تابع مقررات بخش عمومی و دولتی می باشد. 

بازنشسـتگی مشـمولين قانـون حفاظـت در برابر اشـعه با لحاظ سـنوات ارفاقـی تابع بندهای  تبصره	2- 
)الف( و )ب( اين ماده می باشد. 

در مـواردی كـه بـه لحـاظ تجربـه، تخصـص و مهـارت نياز بـه تـداوم خدمت كاركنـان )به  تبصره	3- 
صورت موردی( وجود داشـته باشـد با پيشـنهاد مديرعامـل و تصويب هيأت مديره، اشـتغال 
ايـن افـراد تـا 5 سـال پس از رسـيدن به شـرايط مقـرر در بنـد )ب( اين مـاده امكان پذير اسـت.

نحوه محاسـبه مسـتمری بازنشسـتگی تابع شـرايط مندرج درماده 77 قانون تأمين اجتماعی و  تبصره	4- 
اصالحـات بعـدی آن و درخصوص مشـمولين تبصره يك بند )ب( مطابـق قوانين و مقررات 



676  / قانون تأمين اجتماعی و قوانين و مقررات مرتبط

مربوط خواهد بود. 
مصوبـه بنـد 9 شـصتمين جلسـه هيأت امنـای سـازمان تأمين اجتماعـی و صندوق هـای تابعه  تبصره	5- 
درخصـوص اصـالح ماده 64 از فصل هشـتم آيين نامه اسـتخدامی سـازمان تأمين اجتماعی از 
تاريـخ تصويـب ايـن مصوبه لغـو می گـردد. )اصالحی	به	موجـب	مصوبه	شـماره	94/1641/هـ..	

الف	مورخ	1394/8/12	هیأت	امنای	سازمان	تأمین	اجتماعی(	
كليـه حقـوق و فوق العاده  هـای كاركنـان سـازمان مشـمول كسـر حق بيمـه طبـق درصدهـای  ماده 65- 

مقرر در قانون تأمين اجتماعی می باشد.  
بـه كاركنانـی كـه به سـبب انجـام وظيفه يـا ناشـی از كار، فوت يـا ازكارافتاده كلی می شـوند  ماده 66- 

حسب ضوابطی كه به تصويب هيأت مديره خواهد رسيد مستمری پرداخت می گردد. 
به مسـتخدمينی كه بازنشسـته، ازكارافتاده كلی يا فوت می شـوند عالوه بر وجوه مرخصي های  ماده 67- 
اسـتحقاقی اسـتفاده نشـده، به ازاء هر سـال سـابقه خدمت آنان معادل يك  ماه آخرين حقوق و 

فوق العاده  های مشـمول كسـر حق بيمـه به عنوان پـاداش پايان خدمت پرداخت خواهد شـد. 
كاركنـان شـهيد، جانباز ازكارافتـاده كلی، آزاده جانبـاز ازكارافتاده كلـی و مفقوداالثر و خانواده  ماده 68- 

آنان تابع مقررات مربوط به مستخدمين ايثارگر دولت می باشند. 
بـه منظـور رعايـت عدالـت اسـتخدامی و حفظ تناسـب حقوق كاركنان شـاغل و بازنشسـته،  ماده 69- 
هـر نـوع افزايـش حقـوق و فوق العاده  هـای مسـتمر كاركنان شـاغل، بـه كاركنان بازنشسـته، 
ازكارافتـاده كلـی و بازمانـدگان كاركنـان متوفـی بـا لحـاظ افزايـش سـاالنه مسـتمري ها طبق 
ضوابطـی كـه بـه تصويب هيـأت مديره مي رسـد، پرداخـت می گردد. حكـم اين مـاده درباره 
كاركنانـی كـه قبـل از تاريـخ الزم االجـرا شـدن ايـن آيين نامـه بازنشسـته، ازكارافتـاده كلی يا 

فوت شده اند ضمن تطبيق وضعيت آنان با اين آيين نامه نيز الزم االجرا می باشد.  
سـنوات خدمـت كاركنـان ثابت مشـروط به اين كه به شـرايط عمومی بازنشسـتگی نرسـيده  ماده 70- 

باشند، به شرح زير قابل خريد است: 
بـه كاركنانـی كـه تقاضـای بازخريـد سـوابق خدمـت خـود را داشـته باشـند براسـاس  الف( 
مقـررات عمومـی ناظـر بـر كاركنـان دولـت وجـوه بازخريـدی پرداخـت خواهـد شـد. 
سـازمان می توانـد كاركنانـی را كـه بـه دليـل حـذف واحـد و پسـت ها در چارچـوب اصالح  ب( 
تشـكيالت مصـوب و عـدم وجود پسـت بالتصدی آماده بـه خدمت شـده اند، بازخريد نمايد 
و بـه ازای هـر سـال خدمت قابل قبـول حداقل معادل يك ماه آخرين حقـوق و مزايای مندرج 
در آخريـن حكـم كارگزينـی به اضافه حقوق و مزايای مرخصی اسـتحقاقی اسـتفاده نشـده و 
سـهم پـس انـداز آنـان در صندوق پـس انداز به اسـتثنای كسـور حق بيمه را پرداخـت نمايد. 
آن دسـته از كاركنانـی كـه در اجـرای آرای هيأت هـای رسـيدگی به تخلفـات اداری و مراجع  ماده 71- 

قانونی ذي صالح محكوم به بازخريدی می شوند، تابع ضوابط خاص خود می باشد. 
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فصل	نهم-	تسهیالت	رفاهی
بـه منظـور تشـويق كاركنـان به پس انـداز و تأمين رفاه و رفع نياز و مشـكالت آنـان در موارد  ماده 72- 
اضطـراری، صندوقـی بـه نامـه »صنـدوق پس انـداز و رفـاه كاركنان سـازمان« كه بـه اختصار 

صندوق ناميده می شود، تشكيل می گردد.  
سازمان مكلف است )4( درصد از مجموع حقوق و فوق العاده  های مندرج در حكم كارگزينی  ماده 73- 
يا حكم قراردادی ماهانه كاركنان ثابت و موقت را به عنوان پس انداز سهم مستخدم كسر و تا دو 

برابر آن را به عنوان سهم سازمان ماهانه به طور يكجا به حساب صندوق واريز نمايد.  
آيين نامـه نحـوه اداره امـور صنـدوق و تغييـرات سـهم مسـتخدم و سـاير مـوارد بـه تصويب  تبصره	1- 

هيأت مديره خواهد رسيد. 
پـس از تشـكيل صنـدوق كليـه امكانـات و دارايی صنـدوق پس انـداز و كارگشـايی با لحاظ  تبصره	2- 

حق السهم اعضاء به اين صندوق منتقل خواهد شد.  
سـازمان می توانـد نسـبت بـه انعقاد قـرارداد با يكـی از شـركت های بيمه داخلی جهت اسـتفاده  ماده 74- 

كاركنان شاغل و بازنشسته و خانواده آنان از مزايای بيمه  های تكميلی درمان اقدام نمايد.  
سـازمان موظـف اسـت كاركنـان شـاغل خـود را در برابـر ضايعـات جسـمی ناشـی از باليا،  ماده 75- 

حوادث و فوت، نزد يكی از شركت های داخلی بيمه عمر و حوادث، بيمه نمايد.  
حق بيمه  هـای موضـوع مـواد فـوق براسـاس ضوابطـی كه بـه تصويب هيـأت مديـره خواهد  تبصره-	

رسيد توسط سازمان و كاركنان تأمين می گردد.  
سـازمان می توانـد در حـدود اعتبـارات مصـوب خـود و در چارچـوب شـرايط عمومی ناظر  ماده 76- 
بـر كاركنـان دولت نسـبت بـه ارائه تسـهيالت رفاهی و اعطای وام خريد يا سـاخت مسـكن 
با سـود مناسـب و سـاير تسـهيالت و امكانات و خدمات رفاهی را براسـاس ضوابطی كه به 
تصويـب هيـأت مديره مي رسـد به كاركنـان خود اعـم از شـاغل، بازنشسـته، ازكارافتاده كلی 

و بازماندگان كاركنان متوفی اعطاء نمايد.  
تسهيالت موضوع ماده فوق به هر يك از كاركنان زوج شاغل در سازمان اعطاء می گردد.  تبصره-	

سـازمان مكلف اسـت نسـبت به تأمين شرايط بهداشـتی، ايمنی، ايجاد محيط مناسب كار و تقويت  ماده 77- 
بنيـه جسـمی و روحی كاركنان اقدام و تشـكيل شـركت های تعاونی كاركنـان از جمله تعاوني های 

مسكن و مصرف را مورد حمايت قرار داده و تسهيالت الزم را به آنها اعطاء نمايد.  

فصل	دهم-	تطبیق	وضع	کارکنان
كليـه كاركنانـی كـه در تاريـخ تصويب ايـن آيين نامه به طـور تمام وقت و بـه صورت ثابت يا  ماده 78- 

موقت به خدمت اشتغال دارند با حفظ نوع استخدام با اين مقررات تطبيق وضع می يابند.  
در صورتـی كـه مجموع حقـوق و فوق العاده  های منـدرج در حكم كارگزينـی كاركنان پس از  ماده 79- 
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تطبيـق، از مجمـوع حقوق و فوق العاده  های وی كمتر شـود مابه التفـاوت تحت عنوان تفاوت 
تطبيـق پرداخـت می گردد. هرگونـه افزايش بعدی حقـوق و فوق العاده  های كاركنـان مزبور تا 

استهالك كامل از تفاوت تطبيق مزبور كسر خواهد شد.  
عـدم حضور كاركنـان در تاريخ الزم االجرا شـدن اين آيين نامه در موارد مرخصی اسـتحقاقی،  ماده 80- 
اسـتعالجی و بـدون حقـوق، آمادگـی بـه خدمـت، غيبت موجـه يـا مأموريت مانـع از تطبيق 
وضـع آنـان بـا مقررات ايـن آيين نامـه نخواهـد بـود. در اين گونه مـوارد آخرين پسـت مورد 

تصدی مستخدم در سازمان مالك تطبيق وضع خواهد بود.  
در موارد آمادگی به خدمت و ساير موارد مشابه آخرين پست كاركنان مالك تطبيق وضع خواهد بود. تبصره-	

فصل	یازدهم-	سایر	مقررات
سـازمان مكلـف اسـت حداكثـر ظـرف مـدت چهارمـاه از تاريـخ تصويـب ايـن آيين نامـه،  ماده81- 
مقـررات اجرايـی مربـوط را تهيه و جهت تصويب تسـليم مراجـع ذي صالح نمايـد. مادامی 
كـه مقـررات مذكـور تصويب نشـده اسـت ضوابـط و دسـتورالعمل های مورد عمل حسـب 

مورد كماكان معتبر و قابل اجراء می باشد.  
در صورتـی كـه بـا تصويـب قوانيـن و مقـررات عنـوان سـازمان تأمين اجتماعـی يـا اركان  ماده 82- 
تشـكيالتی آن كـه در ايـن آيين نامه ذكر شـده اسـت، تغيير يابـد عناوين متناظر حسـب مورد 

جايگزين خواهد شد.  
مواردی كه در اين آيين نامه پيش بينی نشـده اسـت، بنا به پيشـنهاد هيأت مديره سـازمان، با تصويب  ماده 83- 
شـورای عالی تأمين اجتماعی، پس از تأييد معاونت توسـعه مديريت و سـرمايه انسانی رئيس جمهور 

قابل اعمال می باشد. )هيأت امنا(. )معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس جمهور(. 
ايـن آيين نامـه مشـتمل بر 83 مـاده و 47 تبصـره در تاريـخ 1386/12/28 به تصويب سـازمان مديريت 

و برنامه ريزی كشور )معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس جمهور( رسيد. 

آیين نامه اجرایي بند )م( ماده )16( قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي
)مصوب 1387/3/19 با اصالحات بعدی(

در اجـراي بنـد )م( مـاده )16( قانـون سـاختار نظـام جامـع رفـاه و تأمين اجتماعـي – مصوب  ماده 1- 
1383- وزارت رفـاه و تأمين اجتماعـي مكلف اسـت با همـكاري وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات، سـازمان ثبت احوال كشـور و سـازمان هاي فعـال در حوزه های بيمـه ای، حمايتي و 
امدادي نسـبت به تشـكيل پايـگاه اطالعاتي نظام جامـع تأمين اجتماعي براسـاس مقررات اين 

آيين نامه اقدام نمايد. 
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سـازمان هاي تأمين اجتماعي، بازنشسـتگي كشـوري، بيمه خدمات درماني، بهزيسـتي كشـور  ماده 2- 
و صنـدوق بيمـه اجتماعي روسـتاييان و عشـاير و كميته امـداد امام خمينـي )ره(، صندوقهاي 
بازنشسـتگي و رفاه كاركنان صنعت نفت، صندوق پس انداز و بازنشسـتگي شـركت مخابرات 
ايـران، صنـدوق بازنشسـتگي بانـك مركزي جمهوري اسـالمي ايـران، صندوق بازنشسـتگي 
بيمه مركزي ايران، صندوق بازنشسـتگي شـركت بيمه ايران، صندوق بازنشسـتگي شـهرداري 
تهـران، صندوق بازنشسـتگي شـركت ملي فـوالد ايران، صنـدوق بازنشسـتگي، وظيفه و پس 
انـداز كاركنـان كشـتيراني جمهـوري اسـالمي ايران، صنـدوق حمايـت و بازنشسـتگي آينده 
سـاز، صندوق بازنشسـتگي هواپيمايي جمهوري اسـالمي ايران، صندوق بازنشستگي سازمان 
صـدا و سـيماي جمهوري اسـالمي ايران، صنـدوق بازنشسـتگي صنايع مس ايـران، صندوق 
بازنشسـتگي وزارت جهـاد كشـاورزي، صنـدوق بازنشسـتگي وظيفـه، از كارافتادگـي و پس 
انـداز كاركنـان بانك هـا، بنياد شـهيد و امـور ايثارگـران، بنياد پانـزده خرداد، بنياد مسـتضعفان 
و جمعيـت هـالل احمـر جمهـوري اسـالمي ايران موظفند نسـبت بـه جمـع آوري و تجميع 
اطالعـات حوزه هـاي بيمـه ای، حمايتي و امـدادي حوزه فعاليـت و افراد تحت پوشـش خود 
براسـاس دسـتورالعمل وزارت رفـاه و تأمين اجتماعـي اقـدام نمـوده و بطـور مسـتمر به روز 
نماينـد و تـا زمـان برقـراري امـكان ارتباط بر خـط تغييرات اطالعـات را بصـورت ماهانه در 

اختيار وزارت رفاه و تأمين اجتماعي قرار دهند. 
وزارت رفـاه و تأمين اجتماعـي مكلف اسـت ترتيباتي اتخاذ نمايد تـا خروجي پايگاه اطالعاتي  ماده 3- 

نظـام جامـع تأمين اجتماعي حسـب وظايف دسـتگاه هاي اجرايـي در اختيار آنها قـرار گيرد.
سـازمان تأمين اجتماعـي نيروهـاي مسـلح موظـف اسـت ظـرف شـش مـاه اقدام به تشـكيل  ماده 4- 
پايـگاه اطالعاتـي نظـام جامـع تأمين اجتماعـي در سـطح نيروهاي مسـلح نمـوده و اطالعات 
مـورد تقاضـاي وزارت رفـاه و تأمين اجتماعـي را در اختيـار وزارتخانـه يـاد شـده قـرار دهد.
وزارت ارتباطـات و فنـاوري اطالعـات مكلـف اسـت نسـبت بـه برقـراري ارتبـاط امـن بين  ماده 5- 
وزارت رفـاه و تأمين اجتماعـي و سـازمان هاي فعـال در حوزه های بيمـه اي، حمايتي و امدادي 

ظرف يك ماه پس از ابالغ اين تصويب نامه اقدام نمايد. 
سـازمان ثبـت احـوال كشـور مكلف اسـت به منظـور تاييد و صحه گـذاري اطالعـات هويتي  ماده 6- 
موجـود در پايـگاه اطالعاتـي نظـام جامـع تأمين اجتماعـي و نيـز شناسـايي افـراد خـارج از 
پوشـش های بيمـه ای، حمايتي و امدادي، همكاري الزم را حسـب درخواسـت وزارت رفاه با 

وزارتخانه ياد شده معمول دارد. 
وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف اسـت براسـاس داده های موجـود در پايگاه اطالعات  ماده 7- 
موضـوع اين آيين نامه نسـبت به ايجاد و راه اندازي سـامانه واحـد خدمات رفاه و تأمين اجتماعي 
)بيمـه اي، حمايتـي و امـدادي( اقدام و بـا بهره گيري از داده ها و اطالعات سـاير پايگاه های ملي، 
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زمينـه اسـتفاده از سـامانه مزبـور جهت رفع همپوشـاني ها، شناسـايي گروه ها و اقشـار نيازمند، 
مددجـو و تـوان  خـواه، نيازسـنجي و آزمـون وسـع و تشـخيص افـراد قابـل توانمندسـازي و 
غيرقابـل توانمندسـازي را فراهـم نمـوده و ترتيباتـي اتخـاذ نمايد كه تـا پايان سـال 1396 كليه 
خدمـات و پوشـش هاي امـدادي، حمايتـي و بيمه ای مشـتمل بـر بيمه های درمانـي و اجتماعي 

بـه آحـاد جامعـه مبتني بر سـامانه واحـد و يكپارچه رفـاه و تأمين اجتماعي صـورت پذيرد.
دسـتگاه های اجرايـي موضوع ماده )5( قانون مديريت خدمات كشـوري و تمامي سـازمان ها،  تبصره	1- 
صندوق هـا و موسسـاتي كـه در قلمـرو امـدادي، حمايتـي و بيمه هـای اجتماعـي و درمانـي 
كشـور فعاليـت نمـوده و بـه نحـوي از انحـاء و به هر ميـزان از منابـع عمومي اسـتفاده نموده 
و يـا مجـوز فعاليـت از دسـتگاه های اجرايـي دريافـت می دارند، مكلفنـد داده هـا و اطالعات 
مـورد نيـاز سـامانه موضوع ايـن ماده را به طـور رايـگان از طريق تبـادل الكترونيك اطالعات 
در مركـز ملـي تبادل اطالعات سـازمان فنـاوري اطالعات در دسـترس وزارت تعـاون، كار و 

رفاه اجتماعي قرار دهند. 
سـازمان مديريـت و برنامه ريـزي كشـور اعتبـار الزم براي ايجـاد، تكميل و نگهداري سـامانه  تبصره	2- 
واحـد خدمـات رفـاه و تأمين اجتماعـي )بيمـه  اي، حمايتـي و امـدادي( را در لوايـح بودجـه 

سنواتي منظور خواهد نمود. )ماده	7	و	تبصره		های	آن	الحاقی	مصوب	1394/9/1(	
اين تصويب نامه در تاريخ 1387/5/7 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

آیين نامه اجرایي تبصره )5( الحاقي به ماده )4( قانون تأمين اجتماعی مصوب1387
)مصوب 1388/3/3(

در اين آيين نامه اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند: ماده 1- 
قانون: قانون تأمين اجتماعی مصوب1354و اصالحات بعدي آن. الف( 

سازمان: سازمان تأمين اجتماعی. ب( 
كارگاه: كارگاه هـای موضـوع بنـد )3( مـاده )2( قانون كه داراي مجـوز فعاليت از مراجع  پ( 

ذي صالح مي باشند. 
بيمه شده: اشخاص حقيقي و مديران اشخاص حقوقي غيردولتي كه حقوق دريافت نمي نمايند. ت( 

نرخ حق بيمه مطابق ماده )28( قانون مي باشد. ماده 2- 
مبنـاي كسـر حق بيمـه ماهانه بيمه شـده، بيـن حداقـل و حداكثر دسـتمزد قانوني زمـان پرداخت  ماده3- 
خواهـد بـود و از ابتـداي هـر سـال به ميـزان درصدي كـه طبق مقـررات مصوب شـوراي عالي 
كار به سـطوح دسـتمزد شـاغالن اضافه مي گـردد، افزايـش مي يابد. در هر حـال، مبناي پرداخت 
حق بيمـه نبايـد از حداقـل دسـتمزد كمتر و از حداكثر دسـتمزد مبناي كسـر حق بيمه بيشـتر باشـد.
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مبنـاي پرداخـت حق بيمـه ماهانه بيمه شـده براي كسـاني كه بيش از ده سـال سـابقه پرداخت  تبصره	1- 
حق بيمـه دارنـد عبـارت از ميانگيـن مبنـاي حق بيمه پرداختـي در آخريـن دوازده مـاه قبل از 
تاريـخ ثبـت تقاضا اسـت مشـروط بـر اين كه مبلـغ مذكـور كمتـر از حداقل دسـتمزد مبناي 

پرداخت حق بيمه زمان پرداخت نباشد. 
مبنـاي پرداخـت حق بيمـه ماهانـه بيمه شـده اي كه كمتر از ده سـال سـابقه پرداخـت حق بيمه  تبصره	2- 
دارد بـه انتخـاب متقاضـي بيـن حداقـل و حداكثر دسـتمزد مبناي كسـر حق بيمـه خواهد بود.
دسـتمزد ماهيانه مبناي كسـر حق بيمه بيمه شـده در كارگاه های داراي دسـتمزد مقطوع موضوع  تبصره	3- 

ماده )35( قانون از بيشترين دستمزد مقطوع كارگاه كمتر نخواهد بود. 
نحوه احتساب سوابق معوقه بيمه شده به شرح زير تعيين مي شود: ماده 4- 

كارفرمايـان حقيقـي و حقوقـي غيردولتـي كـه تـا تاريـخ تصويب ايـن آيين نامـه از طريق  الف( 
كارگاه هـاي خـود براسـاس مـاده )28( قانون اقـدام به ارسـال ليسـت و پرداخت حق بيمه 
نمـوده و يـا طبـق قانون معافيـت از پرداخت سـهم بيمـه كارفرماياني كه حداكثـر پنج نفر 
كارگـر دارنـد -مصـوب 1361- نسـبت بـه ارسـال ليسـت و پرداخـت حق بيمه خـود به 
همراه حق بيمه كاركنان شـاغل در كارگاه اقدام نموده اند، سـوابق آنها به اسـتناد ليسـت های 

ارسـالي و حق بيمه  هـاي پرداختـي جـزو سـوابق بيمه اي كارفرما محسـوب مي شـود.
معادل سابقه پرداخت حق بيمه تا اين تاريخ به حداكثر شرط سني بيمه شده اضافه مي گردد. تبصره- 

بيمه شـده اي كـه قبـل از تاريـخ تصويب ايـن آيين نامه به اسـتناد قانون اصـالح بند »ب«  ب( 
و تبصـره )3( مـاده )4( قانـون تأمين اجتماعـی مصـوب1365 نسـبت به عقد قـرارداد و 
بيمه پـردازي خـود اقدام نمـوده اسـت، مي تواند با پرداخـت حق بيمه موضوع مـاده )2( 
اين آيين نامه )سـهم بيمه شـده و كارفرما( با ارسـال ليسـت نسـبت به ادامه بيمه  پردازي 

خود اقدام نمايد. 
كارفرمايانـي كـه نسـبت به بيمه نمـودن خود اقدامـي نكرده اند، با داشـتن حداكثر پنجاه  ج( 
و پنـج سـال سـن و رعايت مـاده )90( قانـون مي توانند بـا پرداخـت 27درصد حق بيمه 
موضـوع مـاده )3( اين آيين نامه و ارسـال ليسـت مشـمول احكام مقرر در ايـن آيين نامه 
قـرار گرفتـه و از مزايـاي قانوني آن برخوردار شـوند و سـوابق قبلي بيمه شـده به شـرط 

سني موضوع اين بند اضافه مي شود. 
كارفرمايانـي كـه تـا تاريـخ ابـالغ ايـن آيين نامه اقـدام به بيمه نمـودن خود نزد سـازمان  د( 
نكرده انـد، مي تواننـد بعـد از ابـالغ ايـن آيين نامـه پـس از انعقـاد قـرارداد، مـدارك و 
مسـتندات خـود را جهـت پذيـرش سـوابق گذشـته بـه سـازمان ارائه تـا پـس از احراز 
اشـتغال توسـط سـازمان بـا پرداخت حق بيمه براسـاس دسـتمزد مبنـاي انعقاد قـرارداد، 

سوابق معوقه به حساب آنها منظور گردد. 
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حق بيمـه متعلقـه در صـورت تقاضـاي كارفرمـا و موافقت سـازمان مطابـق مـاده )46( قانون  تبصره	1-	
حداكثر در سي و شش قسط قابل تقسيط است. 

حق بيمه  هـاي معوقـه اي كـه در اجـراي ايـن آيين نامه پرداخت مي شـود، به نسـبت سـال هاي  تبصره	2- 
خدمـت مربـوط صرفاً در محاسـبه ميزان مسـتمري بازنشسـتگي، ازكارافتادگي كلـي و فوت 

مالك عمل قرار مي گيرد. 
احتسـاب سـوابق آينده بيمه شـده صرفاً بـراي ايامي خواهد بـود كه كارفرما نـام خود را  ه ( 

در ليست ارسالي درج و حق بيمه متعلقه را نيز پرداخت نمايد. 
بيمه شـده با ارسـال ليسـت و پرداخـت حق بيمـه از حمايت هـای بازنشسـتگي، ازكارافتادگي  ماده 5- 

كلي، فوت و خدمات درماني برخوردار مي شود. 
بيمه شـدگاني كـه طبـق گواهي پزشـك معتمد سـازمان قبل از درخواسـت بيمـه موضوع اين  ماده 6- 
آيين نامـه بـه دليـل نقص عضـو ازكارافتـاده تشـخيص داده مي شـوند، نمي تواننـد از حمايت 
مربـوط بـه ازكارافتادگـي بهره منـد شـوند، مگـر در مـواردي كـه بـه دليـل حادثه يـا بيماري 

ديگري ازكارافتاده گردند. 
اين تصويب  نامه در تـاريخ 1388/8/26 به تأييد مقام محترم رياست جـمهوري رسيده است.

 آیين نامه اجرایي قانون بيمه  هاي اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش
و شاغالن صنایع دستي شناسه دار )كددار(

)مصوب 1388/9/22(

در اين آيين نامه اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند: ماده 1- 
قانـون: قانـون بيمه  هـاي اجتماعـي قاليبافـان، بافنـدگان فـرش و شـاغالن صنايع دسـتي  الف( 

شناسه دار )كددار( مصوب 1388. 
فرش: قالي، قاليچه و گبه. ب( 

صنايع دسـتي شناسـه دار )كددار(: صنايع دسـتي خانگـي و غيـر آن در گروه های مصوب  پ( 
شناسه دار )كددار(. 

مشـموالن: شـاغالن در مشـاغل موضوع بندهاي )ب( و )پ( اين ماده و نيز مشـموالن  ت( 
موضـوع تبصـره   هـاي )1( و )4( مـاده )1( قانـون كـه داراي مجـوز فعاليـت و يا كارت 

شناسايي معتبر براساس فرآيند مندرج در ماده )2( اين آيين نامه مي باشند. 
وزارت بــازرگاني و سـازمان ميراث فرهنگي، صنايع دسـتي و گردشـگري مكلفند نسـبت به  ماده 2- 
شناسـايي و معرفي مشـموالن به سـازمان آموزش فني و حرفه اي كشـور اقدام نمايند. )وزارت 

صنعت، معدن و تجارت( 
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سـازمان آمـوزش فنـي و حرفـه اي كشـور موظـف اسـت مهـارت فنـي معرفـي  شـدگان و  تبصره	1- 
متقاضيـان را بررسـي و ظـرف يـك مـاه پس از وصـول معرفي  نامه نسـبت به صـدور كارت 
مهـارت فنـي آنـان اقدام نمايـد. بهره مندي افـراد موضوع اين مـاده از مزاياي قانـون، منوط به 

ارايه كارت مهارت فني توسط سازمان ياد شده مي باشد. 
اتحاديه  هـا و تشـكل هاي مرتبـط داراي مجوز از دسـتگاه هاي موضوع اين ماده مي توانند نسـبت  تبصره	2- 

به معرفي واجدان شرايط به سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور اقدام نمايند. 
بافنـدگان موضوع قانون بيمه بازنشسـتگي، فوت و ازكارافتادگي بافنـدگان قالي، قاليچه، گليم  تبصره	3- 
و زيلـو مصـوب 1376 كـه در اجـراي قانـون ياد شـده بيمـه پـرداز بوده انـد، مي توانند ضمن 
اسـتمرار بيمه پـردازي، بـه منظـور اسـتفاده از مزايـاي ايـن آيين نامـه ظرف سـه ماه نسـبت به 
اخـذ كارت مهـارت فنـي از سـازمان آمـوزش فنـي و حرفـه اي كشـور و ارايه آن به  سـازمان 

تأمين اجتماعی اقدام نمايند. 
مبنـاي محاسـبه حق بيمـه براي مشـموالن براسـاس حداقل دسـتمزد ماهيانه مصوب شـوراي  ماده 3- 
عالـي كار تعييـن مي گـردد و در صورتـي كـه مشـموالن متقاضـي پرداخـت حق بيمـه بـر 
مبنـاي دسـتمزد بيشـتر از مبلـغ موضوع ايـن ماده باشـند، انعقـاد قـرارداد و پرداخت حق بيمه 
مابه التفـاوت حداقـل دسـتمزد و دسـتمزد تعييـن شـده توسـط بيمه شـده بالمانـع خواهـد بود.

نـرخ حق بيمه مشــموالن به ترتيـب مقرر در مـاده )28( قانون تأمين اجتماعـی مصوب 1354  ماده 4- 
مي باشـد. بيسـت درصـد حق بيمه سـهم كارفرمايي توسـط دولـت و هفت درصد نيز توسـط 

بيمه شده پرداخت خواهد شد. 
بيمه شـده مكلـف اسـت در دوره اعتبـار كارت شناسـايي و كارت مهارت فنـي، مبلغ حق بيمه  ماده 5- 
سـهم خـود را از تاريـخ انعقـاد قـرارداد براسـاس قانون اصـالح بنـد »ب« و تبصـره )3( ماده 
)4( قانـون تأمين اجتماعـی مصـوب 1365 طبـق مـاده )39( قانون تأمين اجتماعـی به صورت 

ماهانه به سازمان پرداخت نمايد. 
اسـتمرار بهره منـدي افـراد از حمايت هـای موضـوع قانـون صرفـاً در صـورت تمديـد مجوز  تبصره	1- 
فعاليـت يـا كارت  شناسـايي معتبـر و كارت مهـارت فني با اخـذ تأييديه كتبي از دسـتگاه هاي 

ذي ربط مبني بر اشتغال تمام وقت يا پاره وقت امكان  پذير است. 
در صـورت توقـف پرداخـت حق بيمـه بـراي سـه مـاه متوالـي، بيمه شـده مي توانـد تـا موعد  تبصره	2- 

پرداخت بعدي حق بيمه دوره قبلي را پرداخت نمايد. 
درخصـوص مشـموالن بنـد )ب( ماده )1( كـه در كارگاه های مشـمول قانـون تأمين اجتماعی   تبصره	3- 

مصوب 1354 شاغل مي باشند، طبق ماده )36( قانون مذكور اقدام خواهد شد. 
در صورتـي كـه پرداخـت حق بيمه از طرف بيمه شـده در موعـد مقرر در تبصـره )2( اين ماده  تبصره	4- 
متوقـف شـود با حفظ سـوابق قبلي، بيمه وي قطع خواهد شـد و برقراري مجـدد آن منوط به 
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ارائه تقاضاي كتبي و تنظيم قرارداد جديد با رعايت مفاد اين آيين نامه خواهد بود. 
حداقـل سـن افراد واجد شـرايط براي انعقـاد قرارداد بيمـه موضوع اين آيين نامه، پانزده سـال  ماده 6- 

و حداكثر پنجاه سال تمام است. 
سوابق بيمه  پردازي مشموالن اين آيين نامه به حداكثر سن موضوع اين ماده اضافه مي شود. تبصره-	

شرايط الزم براي بيمه متقاضياني كه بيش از پنجاه سال سن دارند به  شرح زير تعيين مي شود: ماده 7- 
در زمان تقاضا سن آنان بيش از پنجاه و پنج سال نباشد. الف( 

حق بيمه مازاد را يكجا بپردازد. ب( 
بيـن پذيـرش تقاضـا توسـط سـازمان تأمين اجتماعـی و پرداخت يكجا بيـش از يك ماه  پ( 

فاصله نباشد. 
هر فرد مي تواند يك بار متقاضي استفاده از امكان پرداخت يكجا شود. ت( 

مـاده 8- بيمه شـدگاني كـه داراي كارفرما باشـند، از مزايـاي مندرج در مـاده )3( قانـون تأمين اجتماعی 
مصـوب 1354 و همچنيـن حمايت هـای منـدرج در قانـون بيمـه بيـكاري مصـوب 1369 

برخوردار مي باشند. 
حـوادث ناشـي از كار موضـوع ايـن آيين نامـه كه منجر بـه برقـراري مسـتمري ازكارافتادگي  تبصره-	
و فـوت مشـموالن مي شـود، عبـارت اسـت از حوادثـي كـه در ارتبـاط بـا حرفـه بافندگي و 
صنايع دسـتي موضوع بندهاي »ب« و »پ« اين آيين نامه )با تشـخيص سازمان تأمين اجتماعی( 

متوجه بيمه شدگان مي شود. 
سـازمان تأمين اجتماعـی مكلـف اسـت بـا همـكاري وزارت بازرگانـي و سـازمان ميــراث  ماده 9- 
فره  نگـي، صنايع دسـتي و گردشگــري سـامانه اطالعــات جامع مشــموالن را ايجـاد نمايد. 

)وزارت صنعت، معدن و تجارت( 
سـوابق مشـموالن قانون بيمه بازنشسـتگي، فوت و ازكارافتادگي بافندگان قالي، قاليچه، گليم  ماده 10- 
و زيلـو  مصـوب 1376 كـه به نحوي از انحاء از شـمول قانون مذكور خارج  شـده و مشـمول 
ايـن آيين نامـه قـرار گرفتـه و يا در كارگاه هاي مشـمول قانـون تأمين اجتماعی مصـوب 1354 
اشـتغال بـه كار مي يابند، با درخواسـت بيمه شـده و يـا پرداخت مابه التفـاوت حق بيمه مربوط، 
جـزء سـنوات خدمت قابـل قبول آنـان در اجـراي قانون تأمين اجتماعی محسـوب مي شـود، 
در غيـر ايـن صورت سـابقه آنان به نسـبت پنجاه درصد سـنوات پرداخـت حق بيمه به منظور 

بهره مندي از تعهدات قانوني مالك عمل خواهد بود.  
از تاريـخ 1388/7/27، هزينـه اجـراي ايـن آيين نامـه در سـال جـاري از محـل اعتبـار برنامـه  ماده 11- 
30441- مذكـور در بنـد )34( مـاده واحـده قانـون بودجـه سـال 1388 كل كشـور تأميـن مي شـود.
معاونـت برنامــه ريزي و نظـارت راهبـردي رئيس جمهـور موظـف اسـت براسـاس پيشـنهاد  ماده 12- 
وزارتخانه  هـاي رفـاه و تأمين اجتماعـی و بازرگانـي و سـازمان ميـراث فره  نگـي، صنايع دسـتي و 
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گردشـگري اعتبـار الزم بـراي اجـراي قانون در سـال 1389 و بعد از آن را در لوايح بودجه سـاالنه 
پيش بينـي نمايـد. اجـراي اين آيين نامه در سـال 1389 و بعد از آن منوط به تأميـن اعتبار در قوانين 
بودجه سـاالنه كشـور اسـت و سـازمان تأمين اجتماعی متناسـب با اعتبار پيش بيني شده و متناسب 
با تعداد افراد معرفي شـده توسـط وزارت بازرگانــي و سـازمان ميراث فرهنگي، صنايع دسـتي و 
گردشـگري موظف به بيمه نمودن مشـموالن مي باشـد. اين تصــويب  نامه در تاريخ 1388/11/3 
بـه تأييد مقام محترم رياســت جمهوري رسـيده  اسـت. )وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعـی و وزارت 

صنعت، معدن و تجارت( 

آیين نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره وری كاركنان بالينی نظام سالمت
)مصوب 1388/10/20(

شـاغلين بالينـي بـه كاركنـان رسـته بهداشـتي، درماني اطالق مي شـود كـه در بيمارسـتان ها و  ماده 1- 
 مراكـز درمانـي شـبانه روزي دولتي )كشـوري و لشـكري( و غيردولتـي به بيماران بسـتري به 
صـورت مسـتقيم ارايـه خدمت مي دهند و شـامل پرسـتاران، بهيـاران، كمك بهيـاران، ماماها، 
پزشـكان، كاردان هـا و كارشناسـان اتـاق عمل، كاردان ها و كارشناسـان هوشـبري و شـاغلين 

رشته شغلي فوريت هاي پزشكي مي باشند. 
ميـزان سـاعت كار كاركنـان )44(  سـاعت در هفتـه مي باشـد و بـا توجـه به صعوبت كار، سـابقه  ماده 2-  
خدمـت و كار در نوبـت كاري هـاي غيرمتعـارف، بـر طبق دسـتورالعملي كه به تفكيك مشـاغل 
و نـوع فعاليـت توسـط وزارتخانه هـاي بهداشـت، درمـان و آموزش پزشـكي و دفاع و پشـتيباني 
نيروهـاي مسـلح تعييـن و ابـالغ مي گردد، حداكثر تا هشـت سـاعت در هفته تقليـل مي يابد. اين 

دستورالعمل در بخش هاي دولتي )كشوري و لشكري( و غيردولتي الزم االجرا خواهد بود. 
كاركنـان باليني بيمارسـتان هاي رواني و سـوختگي موضوع ماده )1( ايـن آيين نامه و همچنين  ماده 3- 
كارشناسـان امـور روانـي، مدديـاران و كاردرمانگـران ايـن بيمارسـتان ها، عالوه بـر مرخصي 
اسـتحقاقي سـاليانه، حداكثـر تا يـك مـاه از مرخصـي كار در محيط هاي غيرمتعارف اسـتفاده 

خواهند نمود. اين مرخصي قابل خريد يا ذخيره نمي باشد. 
كاركنـان بالينـي نيـز كـه در بخش هـاي روانـي و سـوختگي بيمارسـتان هاي عمومـي به طور  تبصره- 

مستمر اشتغال داشته باشند مشمول مفاد اين ماده خواهند بود. 
مشـاغل كاركنـان بالينـي بيمارسـتان هاي رواني و سـوختگي و مشـمولين موضوع مـاده )16(  ماده 4- 
قانـون سـازمان نظـام پرسـتاري شـاغل در بخش هـاي دولتـي و غيردولتـي از جمله مشـاغل 

سخت و زيان آور محسوب مي شوند. 
سـاعات كار كاركنـان بالينـي در بخش هـاي دولتـي و غيردولتـي در نوبت هـاي شـب و ايـام  ماده 5- 
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تعطيـل بـا ضريـب )1/5 ( محاسـبه مي گـردد. مشـمولين اين مـاده اجـازه كار بيـش از دوازده 
سـاعت متوالـي را نداشـته و مي تواننـد در صورت نياز، ماهانه حداكثر)80 ( سـاعت براسـاس 
دسـتورالعمل مـاده )2( ايـن آيين نامه بـا توافق كار فرما اضافـه كاري انجام دهند. بـا اعمال اين 
ضريـب هيـچ يـك از كاركنـان مجـاز بـه صرف زمـان جهـت خوابيـدن در طي شـيفت هاي 

شب و ايام تعطيل نمي باشند. 
در تعويـض نوبت هـاي كاري، يـك سـاعت صـرف تغييـر و تحـول امـور جـاري بخـش و  تبصره- 

بيماران بستري مي گردد. 
روش پرداخـت حقوق و مزاياي شـاغلين خدمت در بخش هاي دولتـي و غيردولتي در واحدهاي  ماده 6- 
مصـرح در مـاده )1 ( ايـن آيين نامـه تركيبـي از دو روش ثابـت و مبتنـي بـر عملكـرد مي باشـد. 
پرداخـت در روش ثابـت، براسـاس قوانين و ضوابط مورد عمـل در بخش هاي مذكور و پرداخت 
در روش مبتنـي بـر عملكـرد تـا تعيين نـرخ تعرفه هاي خدمـات، در بخش دولتي براسـاس طرح 

نظام نوين بيمارستان ها و در بخش غيردولتي طبق روال حاكم خواهد بود. 
ماده 7-  مزاياي اين آيين نامه فقط شـامل شـاغليني اسـت كه در يكي از بخش هاي دولتي يا غيردولتي 
بـه كار بالينـي در رشـته شـغلي مرتبط اشـتغال دارند. مشـمولين اين آيين نامه موظـف به ارايه 
تعهدنامـه اي كـه طـي آن فرد، متعهـد به انجام خدمت در يك بخش مي شـود، مي باشـند. متن 

تعهدنامه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تنظيم و ابالغ خواهد شد. 
اعتبـارات ناشـي از اجـراي قانـون ارتقـاء بهـره وري كاركنان باليني نظام سـالمت، همه سـاله  ماده 8 - 

پيش بيني و در بودجه عمومي دستگاه هاي ذي ربط منظور خواهد شد. 
مجوز اسـتخدام براي جبران كمبود نيروي انسـاني ناشـي از اجراي اين قانون به پيشـنهاد وزارت  ماده 9-  
بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـكي، بـا رعايـت مقـررات مربـوط از سـوي معاونت توسـعه 

مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور صادر خواهد شد. )اصالحي مصوب 1389/09/14( 

از آیين نامه اجرایی ماده 7 قانون هدفمند كردن یارانه ها
)مصوب 1389/1/31(

اشـخاصی كـه متقاضـی اسـتفاده از يارانه هـای موضـوع ايـن آيين نامـه هسـتند موظف انـد  ماده4- 
اطالعـات مـورد درخواسـت سـازمان را بـه روش هايـی كـه آن سـازمان اعـالم می كنـد بـه 
صـورت درسـت و كامـل تكميل و بـه مراجع ذی ربـط تحويل دهند. اشـخاصی كه اطالعات 
نادرسـت و ناقـص بـه مراجـع مزبـور ارايـه دهنـد، متخلف محسـوب شـده و وفق مـاده 10 
قانـون، دولـت مكلف اسـت ضمن جلوگيـری از ادامـه پرداخت، درخصوص اسـترداد وجوه 

پرداختی اقدامات قانونی الزم را به عمل آورد. 
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به منظـور نظـارت بـر صحـت و سـقم اطالعـات ارايـه شـده، سـازمان می توانـد عنداللـزوم  تبصره- 
كنترل هـای الزم را بـا اسـتفاده از بانك هـای اطالعـات آمـاری كشـور يـا از طريـق انجـام 

تحقيقات ميدانی به عمل آورد. 
وزارت رفـاه و تأمين اجتماعـی موظـف اسـت بـا اسـتفاده از پايـگاه نسـبت بـه گروه بنـدی  ماده5- 

خانوارهای جامعه هدف با توجه به ميزان درآمد خانوارها اقدام كند. 
گروه هـای درآمـدی مشـمول دريافت هـای نقـدی و غيرنقـدی موضـوع ايـن آيين نامـه بـه  تبصره- 
صـورت سـاالنه با پيشـنهاد وزارت رفـاه و تأمين اجتماعی و تصويب مجمع عمومی سـازمان 

تعيين می شود. 
سـهم پرداخت نقدی، غيرنقدی و نظام جامع تأمين اجتماعی به پيشـنهاد سـازمان به تصويب  ماده6- 

مجمع عمومی سازمان مزبور می رسد. 
آن بخش از اعتبارات موضوع اين آيين نامه كه برای گسترش و تقويت نظام جامع تأمين اجتماعی  ماده11- 

اختصاص می يابد، توسط سازمان برای اجرای بندهای زير قابل تخصيص است: 
بيمه درمان الف( 

افزايش بسته خدمتی بيمه های پايه درمان  -1
افزايش بسته خدمتی در خصوص پوشش دارويی و درمان بيماری های خاص و صعب العالج.  -2
در راسـتای كاهـش پرداخت هزينه های خدمات سـالمت توسـط مـردم، سـازمان می تواند از  تبصره	1- 
محـل منابـع موضـوع ايـن ماده نسـبت بـه افزايـش سـطح تعهـدات سـازمان های بيمه گر در 

زمينه تعرفه خدمات پزشكی بخش خصوصی اقدام كند. 
ميـزان پوشـش هزينه هـای بندهـای فـوق و همچنيـن ميـزان پوشـش تعرفه هـا و در صورت  تبصره	2- 
لـزوم تعييـن تعرفـه خدمات پزشـكی بخش خصوصی، سـاالنه بـا توجه به منابـع مصوب با 

پيشنهاد سازمان به تصويب مجمع عمومی سازمان يادشده می رسد. 
بيمه های اجتماعی ب( 

كمك به گسـترش پوشـش بيمه اجتماعی از طريق پرداخت بخشـی از حق بيمه گروه های 
هدف به تشـخيص وزارت رفاه و تأمين اجتماعی.

بـه منظـور جلوگيـری از پرداخت هـای مضاعـف بـه مشـموالن مـاده 7 قانـون در قالـب  ماده12- 
برنامه هـای مختلـف اين آيين نامه، سـقف پرداخت همه سـاله به پيشـنهاد سـازمان و تصويب 

مجمع عمومی سازمان يادشده تعيين می شود. 
دسـتورالعمل های الزم بـرای اجـرای ايـن آيين نامه توسـط سـازمان با همكاری دسـتگاه های  ماده13- 

ذی ربط )حسب مورد( تهيه و ابالغ می شود. 
سـازمان موظـف اسـت در هـر 6 ماه گـزارش فعاليت های موضـوع اين آيين نامـه را تهيه و به  ماده14- 

هيأت وزيران ارايه كند. 
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آیين نامه اجرایي مواد )3( و )5( قانون بيمه هاي تأمين اجتماعی كارگران ساختماني
)مصوب 1389/2/19(

وزيـران عضـو كميسـيون امـور اجتماعـي و دولـت الكترونيـك در جلسـه مـورخ 1389/2/19 بنـا بـه 
پيشـنهاد مشـترك وزارتخانه هـاي رفـاه و تأمين اجتماعی، كار و امور اجتماعي، مسـكن و شهرسـازي و 
كشـور و بـه اسـتناد تبصـره )1( مـاده )3( قانون بيمه هاي اجتماعـي كارگران سـاختماني مصوب 1386 
و مـاده )5( اصالحـي قانـون يـاد شـده مصـوب 1387 و بـا رعايت تصويـب  نامه شـماره 164082/ت 

373 هـ مورخ 1386/10/10، آيين نامه اجرايي موارد ياد شده را به شرح زير تصويب نمودند:  
در اين آيين نامه اصطالحات زير در معاني مشروح به كار مي روند: ماده 1- 

قانـون:	قانـون بيمه هاي اجتماعي كارگران سـاختماني مصـوب 1386 و اصالح بعدي آن  الف(	
مصوب 1387 

کارگـر	سـاختماني:	فـردي كـه به نحـوي از انحـا در رابطه با ايجـاد، توسـعه، تجديد بنا،  ب(	
تعميرات اساسـي و تخريب سـاختمان به طور مسـتقيم اشـتغال دارد و مشمول مقررات 

خاص از نظر بيمه و بازنشستگي نمي باشد. 
کارت	مهارت	فني: گواهينامه حاوي اطالعات راجع به مشخصات هويتي، سطح مهارت و تاريخ  پ(	
صدور اعتبار و تمديد كه توسط وزارت كار و امور اجتماعي )سازمان آموزش فني و حرفه اي 

كشور( براي كارگران كارگاهي ساختماني صادر مي شود. )وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی(
بیمه	شـده:	كارگر سـاختماني كه پس از ثبت نام در يكي از شعب صندوق تأمين اجتماعی  ث(	

با پرداخت حق بيمه مقرر، مشمول اين آيين نامه قرار مي گيرد. 
وزارت:	وزارت كارو امور اجتماعي )وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی( ج(	

سـازمان آموزش فني و حرفه اي كشـور مكلف اسـت با همكاري وزارت فرهنگ و ارشـاد اسالمي  ماده 2- 
و سـازمان صدا و سـيماي جمهوري اسـالمي ايران همزمان با اجراي اين آيين نامه، تمهيدات الزم 
را درخصوص اطالع  رسـاني و فراخوان آموزشـي به متقاضيان اشـتغال در كارهاي سـاختماني در 
مراكـز آمـوزش فنـي و حرفـه اي يا سـاير مراكز آموزشـي مورد تأييـد صندوق از طريق نشـريات، 

روزنامه هاي كثيراالنتشـار و صدا و سـيماي جمهوري اسـالمي ايـران فراهم نمايد.
سـازمان آموزش فني و حرفه اي كشـور مكلف اسـت همزمان با اجراي اين آيين نامه، تمهيدات  ماده 3- 
الزم را درخصـوص آمـوزش مهارت هـاي مـورد نيـاز بـازار كار بازآمـوزي و تجديـد مهـارت 
كارگر سـاختماني براسـاس شـيوه  نامه اجرايي طرح آموزش كارگران صنعت سـاختمان )شماره 
200/22162 مـورخ 1387/6/2( فراهـم و اجـرا نمـوده و پس از آموزش مهارت هـاي مورد نياز، 

نسـبت بـه صـدور كارت مهـارت فني بـراي آموزش ديدگان طـرح مذكور اقـدام نمايد.
شـرايط و ترتيـب صـدور، تمديد و تعليق كارت فني و تعيين سـطوح كارگران سـاختماني براي  تبصره- 
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آمـوزش موضـوع اين مـاده، طبق ضوابط و مقررات مورد عمل سـازمان آمـوزش فني وحرفه اي 
كشـور از جملـه آيين نامـه  صـدور پروانـه مهـارت فني بـراي كارگـران ماهر، موضـوع تصويب  
ـ مـورخ 1367/6/24 و شـيوه  نامه موضوع اين ماده مي باشـد. نامـه شـماره 50351/ت 17613 هـ
كارگـر سـاختماني مي توانـد پس از اخذ كارت مهـارت فني با ارائه مـدارك الزم )كارت ملي،  ماده 4- 
كارت مهـارت فنـي و شناسـنامه( و ثبـت نـام در يكي از شـعب صندوق، تحت پوشـش اين 

آيين نامه قرار گيرد.  
سـازمان آمـوزش فنـي و حرفـه اي كشـور مكلف اسـت بـا برگـزاري دوره هاي كوتـاه  مدت  تبصره- 
آموزشـي، نسـبت بـه تعييـن سـطح توانمنـدي كارگـران سـاده سـاختماني و صـدور كارت 

متناسب با شغل آنان اقدام نمايد. 
مراجـع صـادر كننـده پروانـه سـاختماني مكلفند به منظـور تأمين سـهم كارفرمايـي حق بيمه  ماده 5- 
كارگـر سـاختماني، در مـواردي كه انجام كارهاي سـاختماني مسـتلزم اخذ پروانه باشـد، پس 
از دريافـت رسـيد پرداخـت بيمـه بـه حسـابي كـه صنـدوق اعالم مي كند، نسـبت بـه صدور 

پروانه ساختماني مربوط اقدام نمايند. 
مراجع صدور پروانه در صورت احراز هرگونه تخلف در اين زمينه عالوه بر آن كه مسئول  تبصره- 
جبران خسارت وارد شده خواهند بود، با آنان طبق قوانين و مقررات مربوط رفتار خواهد شد.

حق بيمه قابل پرداخت براي هر واحد مسكوني به شرح زير محاسبه مي گردد:2 ماده 6- 
بـر مبنـاي زيربنـاي هـر واحـد و ارزش معامالتـي  ضريـب حق بيمـه: عـددي كـه  الف( 
عرصـه هـر متـر مربع سـاختمان تعييـن مي شـود و مبناي محاسـبه نرخ حق بيمه اسـت. 

ضرايب حق بيمه براساس جدول زير تعيين مي شوند: 

جدول	ضرایب	حق	بیمه	واحدهاي	مسكوني	به	ازاي	هر	متر	مربع	زیربنا
ميانگين زيربناي هر واحد

میانگین	زیربناي	هرواحد	ارزش	معامالتي	
بیش	از	7575	متر	مربع	و	کمترعرصه	هر	متر	مربع	)ارقام	به	ریال(

بیش	از	150	مترمربعتا	150	مترمربع

2/9 درصد2/5درصد2/2 درصد10/000 و كمتر

3/3 درصد3/1 درصد2/7 درصدبيش از 10/000 تا 50/000

3/8 درصد3/6 درصد3/3 درصدبيش از 50/000 تا 200/000

4 درصد4 درصد4 درصد200/000 بيشتر

2- متن ماده )5( قانون بيمه های اجتماعی كارگران ساختمانی مصوب 1387/12/14 در تاريخ 1393/9/16 اصالح شده است.
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تصویب	نامه	در	خصوص	جدول	ضرایب	حق	بیمه	واحدهای	مسكونی	)مصوب	1389/6/14(
»هیـأت	وزیـران	در	جلسـه	مـورخ	1389/6/14	بنـا	بـه	پیشـنهاد	وزارتخانه	هـاي	رفـاه	و	تأمین	اجتماعـی،	کار	
و	امـور	اجتماعـي،	کشـور	و	مسـكن	و	شهرسـازي	و	بـه	اسـتناد	اصل	یكصد	و	سـي	و	هشـتم	قانون	اساسـي	

جمهوري	اسالمي	ایران	تصویب	نمود:		
جـدول	ضرایـب	حق	بیمـه	واحدهاي	مسـكوني	بـه	ازاي	هـر	متر	مربـع	زیربنـا	موضوع	بنـد	)الف(	 	-1
مـاده	6	آیین	نامـه	اجرایـي	مـواد	)3(	و	)5(	قانون	بیمه	اجتماعي	کارگران	سـاختماني	در	سـال	1389	

در	عدد	)25درصد(	ضرب	و	براساس	آن	محاسبه	و	وصول	شود.	
بـا	توجـه	به	صدور	تدریجـي	کارت	مهارت	فنـي	کارگـران،	وزارت	رفاه	و	تأمین	اجتماعی	در	سـال	 	-2

1389	تا	سقف	دویست	هزار	نفر	شرایط	بیمه	شدن	مشموالن	را	محقق	نماید.	
ضرایـب	جـدول	وصـول	حق	بیمـه	در	سـال	هاي	بعد،	به	ازاي	هر	دویسـت	هـزار	نفر	مـازاد	بر	تعداد	 	-3

سال	1389،	به	میزان	بیست	و	پنج	درصد	افزایش	و	مبناي	وصول	قرار		گیرد.	
حق	بیمـه	پروژه	هاي	مسـكن	مهر	در	سـه	قسـط	مسـاوی	به	ترتیـب	در	زمان	صـدور	پروانـه،	6	ماه	و	 	-4

یک	سال	پس	از	صدور	پروانه	اخذ	مي	گردد.«	
نـرخ حق بيمـه سـهم كارفرمـا: مبلـغ حق بيمه پرداختـي بـه ازاي هر متر مربع سـاختمان  ب( 
كـه برابـر با حاصل ضـرب ضريب حق بيمه در حداقل دسـتمزد ماهيانه مصوب شـوراي 

عالي كار در سال صدور پروانه مي باشد. 
ميـزان حق بيمـه سـهم كارفرما: مبلغ قابـل پرداخت بـه ازاي هر پروانه سـاختماني كه از  پ( 

حاصل  ضرب نرخ حق بيمه در متراژ زيربناي مندرج در پروانه به دست مي آيد. 
ميـزان حق بيمـه سـهم كارگر سـاختماني: حق بيمـه كارگر سـاختماني در زمان اشـتغال  ت( 
معـادل هفـت درصـد دسـتمزد ماهانـه اي خواهـد بـود كـه طبـق مـاده )35( قانـون 
تأمين اجتماعـی مصـوب 1354 و اصالحـات بعدي آن تعيين و همه  ماهه رأسـاً توسـط 

بيمه شده به صندوق بيمه گر پرداخت مي شود. 
در مناطـق فاقـد ارزش معامالتـي، حق بيمـه قابل پرداخت براسـاس نرخ سـاير مناطق مشـابه  تبصره	1- 

كه قيمت روز آن ها معادل هم مي باشد، محاسبه خواهد شد. 
حق بيمـه سـهم كارفرمايي واحدهاي سـاختماني كـه در قالب طرح هاي مسـكن مهر احداث  تبصره	2- 
مي شـوند مطابـق توافـق  نامـه وزارتخانه هاي رفـاه و تأمين اجتماعی و مسـكن و شهرسـازي 
دريافـت خواهنـد شـد. در هـر حـال حق بيمـه دريافـت شـده بابـت هر متـر مربـع زيربنا از 
حداكثـر ارقام محاسـبه شـده و براسـاس ضرايـب جدول مذكـور كمتر خواهد بـود. )وزارت 
تعـاون، كار و رفـاه اجتماعی و وزارت راه و شهرسـازی( )دادنامه	شـماره	549	مورخ1391/8/8-هیأت	

عمومی	دیوان	عدالت	اداری	مالحظه	شود.(	
واحدهايـي كـه در مناطـق روسـتايي و كمتر توسـعه يافته براسـاس مصوبات دولـت احداث  تبصره	3- 



بخش سوم: مقررات مرتبط  / 691

مي شـوند، از پرداخـت پنجاه درصد حق بيمه محاسـبه شـده معاف مي باشـند. )دادنامه	شـماره	
549	مورخ1391/8/8-	هیأت	عمومی	دیوان	عدالت	اداری	مالحظه	شود.( 

در صـورت بـروز حـوادث غيـر مترقبـه از قبيل سـيل، زلزله، ميـزان حق بيمه با تأييـد وزارت  تبصره	4- 
مسـكن و شهرسـازي و بـا تعييـن محـدوده جغرافيايـي و زماني، معـادل بيسـت درصد مبالغ 

مذكور خواهد بود. )وزارت راه و شهرسازی( 
وزارت رفـاه و تأمين اجتماعـی مكلـف اسـت بـا هماهنگـي وزارتخانه هـاي امـور اقتصـادي  تبصره	5- 
و دارايـي و مسـكن و شهرسـازي بـا توجـه بـه تغييـرات در ارزش معامالتي عرصـه امالك، 
اصـالح جـدول موضـوع ايـن ماده را بـراي تصويـب به هيـأت وزيران ارايـه نمايـد. )وزارت 

تعاون، كار و رفاه اجتماعی و وزارت راه و شهرسازی( 
بـرای تعييـن مبلـغ حق بيمـه بـرای هر پروانه كسـرده هـزار ريال معـادل ده هـزار ريال  ماده 7- 

محاسبه می گردد. 
در صورتـی كـه حـوادث ناشـی از كار منجـر بـه مصدوميـت، فـوت يـا از كار افتادگـی كارگر  ماده 8- 
سـاختمانی شـود، ولـی متقاضی با وجـود الزام به گرفتن پروانه نسـبت به اخـذ آن اقدام ننموده 
باشـد، صنـدوق عـالوه بر حق بيمـه موضوع ايـن آيين نامـه، جريمه ای بـه طور مقطـوع معادل 
بيسـت و پنـج درصد اصـل حق بيمه محاسـبه و از مالك سـاختمان وصول خواهد نمـود، ولی 
همـواره كارگـر حادثـه ديده كه مشـمول اين آيين نامه قـرار گرفته از تمامی تعهـدات مندرج در 

قانون بهره مند خواهد شد. 
در مـواردی كـه نسـبت بـه احـداث سـاختمان براسـاس پروانـه صـادر شـده در موعد  ماده 9- 
مقـرر اقـدام نشـده باشـد و متقاضـی درخواسـت تمديد يـا تجديـد پروانه نمايـد، بايد 
مابـه التفـاوت ناشـی از مبنـای محاسـبه حداقـل دسـتمزد پرداختـی با حداقل دسـتمزد 
زمـان تمديـد يـا تجديـد پروانـه را طبـق مقـررات ايـن آيين نامـه بـه حسـاب صندوق 
واريـز نمايد.)دادنامـه	شـماره	549	مـورخ1391/8/8-	هیـأت	عمومـی	دیـوان	عدالت	اداری	

مالحظه	شود.( 
هرگونـه افزايـش بنـا شـامل طبقـات يـا متـراژ سـاختماني احداثـي اعـم از ايـن كه قبـاًل مجوز  ماده 10- 
الزم در ايـن زمينـه كسـب شـده يا نشـده باشـد، تابـع مفاد ايـن آيين نامـه خواهد بـود و مراجع 
ذي ربـط مكلفنـد پيـش از صـدور برگـه پايـان كار سـاختمان، نسـبت به اخـذ مفاصاحسـاب از 
صنـدوق در ايـن خصـوص اقـدام نماينـد. )دادنامه	شـماره	549	مـورخ1391/8/8-	هیـأت	عمومی	

دیوان	عدالت	اداری	مالحظه	شود.( 
مبالغـي كـه در زمـان صـدور پروانه طبق مقررات اين آيين نامه پرداخت مي شـود، در محاسـبه  ماده 11- 

حق بيمه كارگران پيمانكار موضوع بند )2( ماده )2( قانون محاسبه خواهد شد. 
به منظور سـازماندهي كارگران سـاختماني و همچنين دسترسـي متقاضيان استفاده از خدمات  ماده 12- 
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آنـان، وزارت از طريق شـهرداري هاي كشـور نسـبت به ايجاد مراكز اسـتقرار موقـت آنان، در 
مكان هاي مناسب اقدام نمايد. 

شناسـايي كارگـر سـاختماني منوط به ارايه كارت مهـارت فني بوده و اين افـراد در طول دوره  ماده 13- 
اعتبـار ايـن كارت و دارا بـودن كد ملي، رأسـاً با مراجعه و ثبت نام در يكي از شـعب صندوق 
و پرداخـت حق بيمـه سـهم بيمه شـده )موضـوع بنـد »ت« مـاده )6((، مشـمول مفـاد قانون و 
مقـررات آيين نامـه قـرار مي گيرند و شـعبه ذي ربط موظف اسـت بـا رعايت مـاده )4( و اخذ 

مدرك ياد شده نسبت به بيمه نمودن آنان اقدام نمايد. 
كارگـر سـاختماني تـا زمـان تحـت پوشـش قـرار گرفتـن بـه موجـب ايـن آيين نامه از  تبصره	1- 
حيـث خدمـات مشـمول قانـون بيمـه اجبـاري كارگـران سـاختماني- مصـوب 1352- 
و اصالحـات بعـدي آن بـوده و در صـورت احـراز شـرايط از مزايـاي ايـن آيين نامـه 

برخوردار مي شود. 
احتسـاب سـابقه بيمه پـردازي بـراي ايامـي خواهد بـود كه كارگر سـاختماني بيمه شـده بابت  تبصره	2- 

آن ايام حق بيمه پرداخت نموده است. 
معاونـت برنامه ريـزي و نظـارت راهبردي رئيس جمهور مكلف اسـت كسـري اعتبار مربوط  ماده 14- 
بـه حق بيمـه سـهم كارفرمايـي كارگـران سـاختماني مشـمول ايـن آيين نامـه را همـه سـاله 
مطابـق اعـالم صندوق براسـاس تعداد مشـمولين و حق بيمه هـاي دريافتي موضـوع ماده )5( 
قانـون، پيش بينـي و در لوايح بودجه سـاالنه كشـور منظـور نمايد. اين تصميم  نامـه در تاريخ 
1389/2/25 بـه تأييد مقام محترم رياسـت جمهوري رسـيده اسـت و در تاريـخ 1389/2/26 
و بـا شـماره 43040/42053 از سـوي محمدرضـا رحيمـي معـاون اول رييـس  جمهـور بـه 

دستگاه هاي اجرايي ابالغ شده  است. 
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اساسنامه سازمان تأمين اجتماعی
)مصوب 1389/4/20 هيئت وزیران(3

سـازمان تأمين اجتماعـي4 موضـوع مـاده )1( قانـون تأمين اجتماعـي- مصـوب 1354- كـه به  ماده 1- 
موجـب تبصـره )2( مـاده )12( قانون سـاختار نظام جامع و رفـاه و تأمين اجتماعي به صندوق 
تأمين اجتماعي تغيير نام يافته اسـت، از اين پس براسـاس مفاد اين اساسـنامه و سـاير قوانين 

و مقررات مربوط اداره مي شود. 

با توجه به نظريه شماره 123090 مورخ 1393/10/17 معاونت حقوقی رياست جمهوری، هر چند به موجب تبصره )2( ماده   -3
)12( قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعی مصوب 1383، براساس ماهيت فعاليت های بيمه ای حكم به تغيير عناوين 
تشكيالتی نهادهای فعال در خصوص بيمه اجتماعی و درمانی به »صندوق« داده شده است و تأمين اجتماعی متولی فعاليت های 
بيمه ای موضوع تبصره مزبور می باشد، ليكن مقنن در احكام قانونی مؤخر )از جمله ماده )5( اصالحی قانون بيمه اجتماعی 
كارگران ساختمانی مصوب 1393(، ضمن بر شمردن امور و فعاليت های دارای ماهيت بيمه ای، حكم به انجام آن توسط »سازمان 
تأمين اجتماعی« داده است و متولی اجرای اين احكام، دستگاهی جز آن دستگاه )تأمين اجتماعی( نيست. بنابراين استفاده از عنوان 

تشكيالتی »سازمان« توسط آن دستگاه كاماًل منطبق با قانون است. 
اساسنامه سازمان تأمين اجتماعی در تاريخ 1391/5/11- توسط هيأت وزيران اصالح گرديد كه به موجب نظريه شماره   -4
56264هـ/ب رئيس مجلس شورای اسالمی مورخ 1391/9/26، ملغی االثر گرديد. متن مصوبه ملغی شده به شرح زير است:

اصالح	اساسنامه	صندوق	تأمین	اجتماعی	)مصوب	1391/5/11(
تاييد شوراي عالي رفاه و  تعاون، كار و رفاه اجتماعي و  پيشنهاد وزارت  به  »هيأت وزيران در جلسه مورخ 1391/5/11-  بنا 

تأمين اجتماعي و به استناد ماده )17 ( قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي- مصوب 1383- تصويب نمود:
اساسنامه صندوق تأمين اجتماعي موضوع تصويب نامه شماره 97863/ت42496هـ مورخ 1389/5/3 به شرح زير اصالح می شود.

ماده )1( به شرح زير اصالح می شود: الف- 
به موجب قانون اصالح ماده )113 ( قانون مديريت خدمات كشوري و چگونگي مديريت سازمان تأمين اجتماعي-   ماده1- 

مصوب 1388 - صندوق تأمين اجتماعي به سازمان تأمين اجتماعي تغيير نام می يابد. 
متن زير به ابتداي ماده )7 ( اضافه می شود: ب( 

هيأت امناي سازمان عالوه بر سازمان تأمين اجتماعي در حكم هيأت امناي كليه صندوق ها از جمله صندوق بازنشستگي   ماده 7- 
كشوري و صندوق بيمه روستاييان و عشاير خواهد بود. 

تبصره ماده )14 ( به عنوان تبصره )1 ( تلقي و تبصره  های ذيل به آن الحاق مي شود: ج( 
تبصره 1- شرايط انتصاب مدير عامل سازمان به شرح زير است:

داشتن مدرك تحصيلي حداقل كارشناسي ارشد  -1
داشتن پنج سال سابقه كار تخصصي در امور مديريتي يا اقتصادي يا مالي يا حسابداري يا انفورماتيك و گروه پزشكي  -2

منظور از امور مديريتي شامل موارد زير خواهد بود:    تبصره 3-  
مديريت دولتي شامل وزراء، معاونين و مشاورين و مديران كل و همتراز آنها در دستگاه های اجرايي  -1

مديريت بازرگاني و صنعتي شامل اعضاي هيأت مديره و مديران عامل شركت هاي دولتي و شركت های فعال در حوزه   -2
بازرگاني و صنعتي و تجارت پذيرفته شده در بازار بورس و فرابورس  

مديريت حقوقي و قضايي شامل معاونين و مديران ستادي قوه قضاييه و روساي كل دادگستري ها و دادستان هاي مراكز   -3 
استان و معاونين حقوقي دستگاه های اجرايي در سطح معاونين وزير 

ساير مديريت ها از جمله روساي دانشگاه ها، دانشكده ها و مراكز آموزش عالي حسب مورد پس از تاييد معاونت توسعه   -4
مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور  

تبصره 4- احراز شرايط مدير عامل منتخب موضوع تبصره  های )2 ( و )3( با معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس 
جمهور و تاييد نهايي رييس شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي خواهد بود.« 
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هـدف صنـدوق تأمين اجتماعـي كـه در ايـن اساسـنامه بـه اختصار صنـدوق ناميده مي شـود،  ماده 2- 
اجـرا، تعميـم و گسـترش انواع بيمه هـاي تأمين اجتماعـي و درماني و اسـتقرار نظام هماهنگ 
متناسـب بـا اهداف نظـام جامع رفـاه و تأمين اجتماعـي و تمركز وجـوه و درآمدهاي موضوع 
قانـون تأمين اجتماعـي بـا به كارگيـري اصـول محاسـبات بيمـه اي در حـوزه بيمـه و رعايـت 
اصـول بنـگاه داري و اقتصـادي در حـوزه سـرمايه گذاري بـا بهره گيـري از وجـوه و ذخاير در 

اختيار صندوق مي باشد. 
موضـوع فعاليـت  صندوق در راسـتاي تحقق اهداف بيمه اي مقـرر در قوانين ومقررات مربوط  ماده 3- 
از جملـه قانـون سـاختار نظام جامع رفـاه و تأمين اجتماعـي و قانـون تأمين اجتماعي همچون 
بازنشسـتگي، بيـكاري، حـوادث و بيماري هـا، غرامـت دسـتمزد، مسـتمري از كارافتادگـي و 
بازمانـدگان و همچنيـن خدمـات درمانـي و تشـكيل، اداره و نظـارت بر بخش هـاي بيمه هاي 
اجتماعـي و درمانـي و فعاليت هـاي اقتصـادي )شـركت هاي سـرمايه گذاري تحـت پوشـش( 

مربوط مي باشد. 
صنـدوق داراي شـخصيت حقوقـي و اسـتقالل مالـي مي باشـد و به صورت مؤسسـه عمومي  ماده 4- 
غيردولتـي زيرمجموعـه وزارت رفـاه و تأمين اجتماعـي طبـق مقررات اين اساسـنامه و سـاير 

قوانيـن و مقـررات مربـوط اداره خواهد شـد. )وزارت تعـاون، كار و رفـاه اجتماعی(
مركـز اصلـي صنـدوق در تهـران اسـت و مي توانـد در تهران و سـاير مناطق كشـور از طريق  ماده 5- 
شـعب و نمايندگي هـا يـا از طريق واگـذاري برخي از امـور به كارگزاري ها بـا رعايت تبصره 
)1( مـاده )12( قانـون سـاختار نظـام جامـع رفـاه و تأمين اجتماعـي نسـبت به انجـام وظايف 

قانوني خود اقدام نمايد. 
امكان جابجايي مركز اصلي صندوق در اختيار هيأت امنا مي باشد. تبصره	1- 

صنـدوق مجـاز اسـت بـا رعايـت قوانيـن و مقـرات مربـوط بر حسـب ضـرورت نسـبت به  تبصره	2- 
تأسيس شعبه يا نمايندگي در خارج از كشور اقدام نمايد. 

اركان صندوق به شرح زير است: ماده 6- 
هيأت امنا الف( 

ب(  هيأت مديره 
مديرعامل پ( 

هيأت نظارت ت( 
تعـداد اعضـاي هيـأت امناي صنـدوق بر اسـاس قانون اصـالح مـاده )113( قانـون مديريت  ماده 7- 
خدمـات كشـوري و چگونگـي تعييـن مديريـت سـازمان تأمين اجتماعـي و صندوق هـاي 
بازنشسـتگي و بيمه هـاي درمانـي- مصـوب 1388- كـه ازجملـه مسـئوليت هيـأت امنـاي 

صندوق را عهده دار است جمعاً نه نفر بوده و به صورت زير تعيين مي گردند: 
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شـش نفر بـا پيشـنهاد وزيـر رفـاه و تأمين اجتماعـي و تصويـب شـوراي عالـي رفـاه و  الف( 
تأمين اجتماعي. )وزير تعاون،كار و رفاه اجتماعی( 

سـه نفـر باقيمانده مطابق جـزء )2( بند )الف( ماده )17( قانون سـاختار نظـام جامع رفاه  ب( 
و تأمين اجتماعي. 

اعضـاي هيـأت امنـا بـراي مـدت چهار سـال انتخـاب می شـوند و جايگزيني پيـش از موعد  تبصره	1- 
و تجديـد انتخـاب آن هـا بالمانع اسـت و حكـم انتصاب رئيـس و اعضاي هيأت امنا توسـط 

وزير رفاه و تأمين اجتماعي صادر مي شود. )وزير تعاون،كار و رفاه اجتماعی( 
چنانچـه هـر يـك از اعضـاي هيأت امنـا بركنار، فوت يا اسـتعفا نمايد يا بيش از سـه جلسـه  تبصره	2- 
متوالـي بـا تشـخيص رئيـس هيأت امنا بـدون عذر موجـه غيبت كند، جانشـين او بـراي بقيه 

مدت مقرر به نحو مذكور در اين ماده انتخاب خواهد شد. 
جلسـات هيـأت امنـا حداقل با حضور شـش نفـر از اعضا رسـميت يافته و تصميمـات آن با  تبصره	3- 

رأي موافق حدأقل پنج عضو حاضر قطعيت خواهد يافت. 
در صورتـي كـه يكـي از اعضـاي هيـأت امنـا شـخص وزيـر رفـاه و تأمين اجتماعـي باشـد،  تبصره	4- 

رياست هيأت امنا به عهده وي خواهد بود. )وزير تعاون،كار و رفاه اجتماعی( 
وظايف و اختيارات هيأت امنا به شرح زير مي باشد: ماده 8- 
تصويب خط مشي و راهبردهاي كالن صندوق الف( 

تصويب برنامه و بودجه، صورت هاي مالي و عملكرد ساالنه صندوق ب( 
نصب و عزل اعضاي هيأت  مديره و هيأت نظارت پ( 

نصـب و عـزل مديرعامـل صنـدوق بـا پيشـنهاد هيـأت امنـا و تأييـد و حكـم وزيـر رفـاه و  تبصره- 
تأمين اجتماعي انجام مي پذيرد. )وزير تعاون،كار و رفاه اجتماعی( 

تعييـن حقـوق و مزايـا و پاداش اعضـاي هيأت  مديـره، مديرعامـل و حق الزحمه هيأت  ت( 
نظـارت در حـدودي كه شـوراي حقوق و دسـتمزد )بـا رعايت مـاده 74 قانون مديريت 

خدمات كشوري( تعيين مي نمايد. 
تصويب آيين نامه هاي مالي، معامالتي، اداري استخدامي و ساير آيين نامه هاي مورد نياز صندوق. ث( 
تصويـب شـاخص هاي عملكـرد بـر اسـاس اهـداف و راهبردهايـي كـه توسـط هيأت   ج( 

مديره تدوين و پيشنهاد مي گردد. 
بررسي و تصويب تشكيالت كالن صندوق به پيشنهاد هيأت  مديره. چ( 

پيشـنهاد اصالح اساسـنامه بـه وزارت رفـاه و تأمين اجتماعي جهت بررسـي و در صورت  ح( 
تأييـد، ارسـال آن جهـت تصويـب نهايي در هيـأت وزيـران. )وزارت تعـاون،كار و رفـاه اجتماعی(

پيشـنهاد تغييـر يـا اصـالح قوانيـن و مقـررات بازنشسـتگي )از جملـه نـرخ حق بيمه و  د( 
سـن بازنشسـتگي( براسـاس شـاخص هاي جمعيتي اميد به زندگي و محاسبات بيمه اي 
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جهت تصويب در هيأت وزيران و سير مراحل قانوني. 
نحـوه تشـكيل و اداره جلسـات هيـأت امنـا بـه موجـب آيين نامـه اي خواهـد بود كـه پس از  تبصره	1- 

تشكيل اولين جلسه به تصويب هيأت امنا مي رسد. 
مديرعامل و اعضاي هيأت مديره بدون حق رأي در جلسات هيأت امنا شركت مي كنند. تبصره	2- 

هيـأت امنـا بـراي بررسـي و اظهارنظر درخصوص مسـايل صنـدوق می توانـد كار گروه هاي  تبصره	3- 
تخصصـي داشـته  باشـد. ترتيب تشـكيل جلسـات كارگروه هـاي تخصصي طبـق آيين نامه اي 
خواهـد بـود كـه ظرف سـه مـاه پس از تشـكيل اولين جلسـه بـه تصويب هيـأت امنا مي رسـد.
اعضـاي هيـأت مديـره صنـدوق مطابـق بنـد )ب( و تبصـره )1( مـاده )17( قانـون سـاختار  ماده 9- 
نظـام جامـع رفـاه و تأمين اجتماعـي متشـكل از پنـج يا هفت نفـر داراي تخصـص و تجارب 
مختلـف مـورد نياز مي باشـد كه از سـوي هيـأت امنا براي مدت چهارسـال انتخـاب خواهند 
شـد. انتخـاب مجـدد آنهـا بالمانـع مي باشـد. )بـه	موجب	اصـالح	مـاده	)9(	اساسـنامه	صندوق	

تأمین	اجتماعی	مصوب	1391/3/7-	بعد	از	واژه	»پنج«	عبارت	»یا	هفت«	اضافه	شده	است.(	
صـدور احـكام اعضـاي هيـأت مديـره بـه عهـده وزيـر رفـاه و تأمين اجتماعـي اسـت. )وزير  تبصره	1- 

تعاون،كار و رفاه اجتماعی( 
هيـأت مديـره در اوليـن جلسـه از بيـن اعضـاي خـود يك نفـر را به عنـوان رئيـس، يك نفر  تبصره	2- 

نائب رئيس و يك نفر منشي انتخاب مي نمايد. 
ماده 10ـ وظايف رئيس هيأت مديره به شرح زير است:

دعوت از اعضاي هيأت مديره جهت تشكيل جلسات الف( 
اداره جلسات هيأت مديره ب( 

انعـكاس پيشـنهادهاي هيأت مديـره به هيأت امنـا و ابالغ مصوبات هيـأت امنا و هيأت  پ( 
مديره به مديرعامل 

در غياب رئيس هيأت مديره، تمامي وظايف را نايب رئيس برعهده دارد. تبصره- 
مكاتبه الزم با دستگاه ها و مراجع ذي صالح ت( 

مـدت عضويـت اعضـاي هيأت مديره چهار سـال اسـت. تجديـد انتخاب يـا جايگزيني قبل  ماده 11- 
از موعـد آنـان به ترتيـب مقرر در ايـن اساسـنامه خواهد بود.

تـا زمـان انتخـاب اعضـاي هيـأت مديـره جديد، هيـأت مديـره قبلي در سـمت خـود انجام  تبصره	1- 
وظيفـه خواهنـد نمود.

در صـورت اسـتعفا، عـزل يـا فـوت هريـك از اعضـاي هيـأت مديره، هيـأت امنا بـه ترتيب  تبصره	2-	
مقـرر در ايـن اساسـنامه، ظـرف يـك مـاه جانشـين وي را تعييـن مي نمايد.

وظايف و اختيارات هيأت مديره به شرح زير است: ماده 12-	
بررسـي و تدويـن خـط مشـي، راهبردهـاي كالن و برنامه هـاي اجرايـي الزم بـراي  الف( 
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دستيابي به اهداف صندوق جهت ارايه به هيأت امنا. 
تدويـن برنامـه عملياتـي با رعايـت اصول بهـره وري جهت تحصيل اهـداف راهبردي و  ب( 

خط مشي به صورت ساالنه و پنج ساله. 
بررسـي و تدويـن بودجـه، صورت هاي مالي و عملكرد سـاالنه صندوق جهـت ارايه به  پ( 

هيأت امنا. 
بررسـي و تدوين آيين نامه هاي مالي، معامالتي، اداري و اسـتخدامي و سـاير آيين نامه ها  ت( 

و ضوابط مورد نياز و ارايه آنها به هيأت امنا. 
بررسـي و تدويـن سـاختار و تشـكيالت كالن صنـدوق و ارايـه آن بـه هيـأت امنـا و  ث( 
تصويـب تشـكيالت تفصيلـي صنـدوق براسـاس اصـول و معيارهـاي ابالغـي هيـأت امنـا.
بررسـي و تأييـد نحوه اسـتفاده و بهره بـرداري از وجوه ذخاير صندوق و پيشـنهاد آن به  ج( 

هيأت امنا. 
تعييـن اعضاي هيأت مديره شـركت ها و موسسـات تابـع بدون واسـطه و هلدينگ هاي  چ( 
زيرمجموعـه جهـت صـدور حكـم توسـط مديرعامـل پـس از تأييـد وزيـر رفـاه و 

تأمين اجتماعي. )وزير تعاون،كار و رفاه اجتماعی( 
نظارت بر عملكرد شركت ها و مؤسسات تابع صندوق و اريه گزارش به هيأت امنا. ح( 

انجـام سـاير امـور الزم بـراي صندوق جهـت حضور در جلسـات مجامع مؤسسـات و  خ( 
شركت هايي كه تمام يا قسمتي از سهام آنها متعلق به صندوق مي باشد. 

تفريـغ بودجـه سـال قبل تـا پايان خرداد هر سـال و ارائـه آن به همـراه ارزيابي عملكرد  ر( 
صندوق به هيأت امنا.  

هيـأت مديـره مي توانـد در صورت لزوم بخشـي از اختيـارات خود را بـه مديرعامل تفويض  تبصره- 
نمايد. اين واگذاري رافع مسئوليت هيأت مديره نخواهد بود. 

جلسـات هيـأت مديره بـا حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسـميت يافتـه و تصميمات آنان  ماده 13- 
با رأي موافق حداقل سه نفر از اعضاي حاضر معتبر خواهد بود. 

نحـوه تشـكيل و اداره جلسـات هيـأت مديـره بـه موجـب آيين نامـه اي خواهـد بـود كـه به  تبصره- 
تصويب هيأت مديره مي رسد. 

نصـب و عـزل مديرعامل با پيشـنهاد هيـأت  امنا و تأييـد و حكم وزير رفـاه و تأمين اجتماعي  ماده 14- 
براي مدت چهار سال صورت مي گيرد. )وزير تعاون،كار و رفاه اجتماعی( 

در صـورت ضـرورت، وزيـر رفـاه و تأمين اجتماعـي مي توانـد بـراي حداكثـر شـش مـاه بـه  تبصره- 
منظـور انجـام مسـئوليت هاي مديرعامل صندوق، سرپرسـت تعييـن و منصوب نمايـد. )وزير 

تعاون،كار و رفاه اجتماعی( 
وظايف واختيارات مديرعامل به شرح زير است: ماده 15- 
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اداره امـور جـاري صنـدوق در چارچـوب قوانيـن و مقـررات، خط مشـي ها، برنامه هـا  الف( 
و دستورالعمل هاي مصوب هيأت امنا و هيأت مديره. 

تهيـه و تنظيـم برنامـه و بودجـه، گزارش هـا و صورت هـای مالـي و عملكـرد صنـدوق  ب( 
جهت ارائه به هيأت مديره. 

استقرار و عملياتي نمودن ساختار و تشكيالت مصوب. پ( 
نظارت بر عملكرد شركت ها و مؤسسات تابع صندوق و ارائه گزارش به هيأت  مديره. ت( 

پاسخگويي به هيأت  مديره درخصوص ماموريت هاي محول  شده. ث( 
صـدور احـكام نصـب و عزل هيأت مديره شـركت ها و مؤسسـات تحت پوشـش پس  ج( 

از تصويب هيأت مديره صندوق  
صدور احكام نصب و عزل مديرعامل شـركت ها و مؤسسـات تحت پوشـش بي واسـطه  چ( 

پس از پيشنهاد هيأت مديره آن شركت ها و تصويب هيأت  مديره صندوق. 
نصب و عزل معاونان مديرعامل و مديران استاني. ح( 

نصـب و عـزل مذكـور در ايـن مـاده پـس از تأييـد وزيـر رفـاه و تأمين اجتماعـي امكان پذير  تبصره	1- 
است. )وزير تعاون،كار و رفاه اجتماعی( 

مديرعامـل در مقابل اشـخاص حقيقـي و حقوقي در مراجع قانوني، نماينده صندوق مي باشـد  تبصره	2- 
و مي توانـد ايـن اختيـار را شـخصاً يـا بـه وسـيله نماينـدگان يـا وكاليي كـه تعييـن مي كند، 

اعمال نمايد، اين تفويض، رافع مسئوليت هاي قانوني وي نخواهد بود. 
مكاتبـات، قراردادها و اسـناد تعهدآور صندوق در چارچـوب ضوابط، مقررات و آيين نامه هاي  تبصره	3- 

مربوط با امضاي مديرعامل و با مهر صندوق معتبر خواهد بود. 
مديرعامـل مي تواند با مسـئوليت خود، قسـمتي از وظايف و اختياراتش را بـه مديران اجرايي  تبصره	4- 

صندوق تفويض نمايد. 
چك هاي صادر شده با امضاي مديرعامل و مدير مالي و مهر صندوق معتبر خواهد بود. تبصره	5- 

اعضـاي هيـأت نظـارت مركـب از سـه نفـر داراي تخصص ها و تجـارب مختلف مـورد نياز  ماده 16- 
مي باشـد كـه از سـوي هيـأت  امنـا بـراي مدت چهـار سـال انتخـاب خواهند شـد و انتخاب 

مجدد آنها بالمانع مي باشد. 
هيـأت نظـارت حق هيـچ گونه دخالتي در امـور اجرايي صندوق نخواهد داشـت و در اجراي  تبصره	1- 
وظايـف خـود جهـت دريافـت اطالعـات مورد نيـاز و رسـيدگي به دفاتـر و مـدارك بايد از 

طريق مديرعامل اقدام نمايد. 
مديرعامـل موظف اسـت هرگونه مـدارك يا توضيحاتـي را كه مورد درخواسـت كتبي هيأت  تبصره	2- 

نظارت باشد، در مهلت هاي قانوني يا تعيين شده در اختيار آنان قرار دهد. 
اداره امـور داخلـي هيـأت نظـارت و طرز تشـكيل جلسـات آن و نحوه انجام رسـيدگي طبق  تبصره	3- 
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آيين نامه اي خواهد بود كه توسط هيأت يادشده تدوين و تصويب خواهد شد. 
انتخـاب رئيـس هيـأت نظـارت از بيـن اعضاي هيـأت نظارت، به عهـده رييس هيـأت امناي  تبصره	4- 

صندوق مي باشد. 
صـدور احـكام اعضـاء و رئيس هيأت نظارت، بـه عهده وزير رفاه و تأمين اجتماعی می باشـد.  تبصره	5- 

)وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعی( 
وظايـف بازرس قانونی به عهده سـازمان حسابرسـی می باشـد كـه گزارش خـود را به هيأت  تبصره	6- 

نظارت جهت بررسي و اظهار نظر ارايه خواهد نمود. 
وظايف و اختيارات هيأت نظارت به شرح زير است: ماده 17- 

نظارت بر حسن اجراي مفاد اساسنامه و تطبيق عمليات صندوق با مقررات قانوني. الف( 
اظهارنظر درخصوص ترازنامه و عملكرد تنظيمي قبل از طرح در هيأت امنا. ب( 

اظهارنظر درخصوص گزارش بازرس قانوني و ارائه به هيأت امنا. پ( 
انجـام سـاير وظايفـي كـه به موجـب اين اساسـنامه يا قوانيـن و مقـررات در صالحيت  ت( 

هيأت نظارت مي باشد. 
چنانچـه هيـأت نظـارت در اداره امور صندوق عملـي خالف قوانين و مقـررات يا مغاير مفاد  تبصره- 
ايـن اساسـنامه مشـاهده نمايـد، مراتب را بـه هيأت مديره اعـالم و هيأت مديره ظـرف پانزده 
روز پاسـخ مكتـوب را اعـالم مي كنـد و هيـأت نظـارت پس از بررسـي، گزارش نهايـي را به 

اطالع هيأت امنا خواهد رساند. 
سال مالي صندوق از اول فروردين هر سال آغاز و در پايان اسفند همان سال خاتمه مي يابد. ماده 18- 

متناسـب بـا سـال مالي مذكـور جهت تهيه تراز تلفيقي، سـال مالي مؤسسـات و شـركت هاي  تبصره- 
متعلق و وابسته اصالح مي گردد. 

دارايي ها و درآمدهاي صندوق به شرح زير است: ماده 19- 
وجوه و دارايي هاي موجود و منافع حاصل از سرمايه گذاري هاي صندوق. الف( 

حق بيمه هاي دريافتي ودريافتني شامل سهم بيمه شدگان، كارفرمايان و دولت. ب( 
وجـوه حاصل از خسـارت، جرايم و جزاهـاي نقدي موضوع قوانيـن و مقررات مربوط  پ( 

يا احكام قطعي دادگاه ها. 
هدايا و كمك هاي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از داخل يا خارج كشور. ت( 

بدهي ها، كمك ها و تعهدات قانوني دولت به صندوق. ث( 
سـاير منابعـي كه بر اسـاس مـاده )7( قانون سـاختار نظام جامـع رفـاه و تأمين اجتماعي  ج( 

يا قوانين و مقررات مربوط قابل جذب توسط صندوق باشد. 
مابه التفـاوت سـهم درمان مشـموالن قانـون تأمين اجتماعي موضوع تبصـره )1( ماده )9(  چ( 

قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشورـ  مصوب 1373ـ 
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هيـأت  مديـره مكلـف اسـت تا پايـان آذر هر سـال بودجه پيشـنهادي صنـدوق را براي سـال  ماده 20- 
بعـد تنظيـم و بـه هيـأت امنا ارائـه نمايد. هيـأت امنا موظف اسـت تا پايان بهمن  همان سـال، 

بودجه سال بعد را تصويب و به هيأت  مديره ابالغ نمايد. 
ترازنامـه سـاالنه و گـزارش مالـي صنـدوق بايـد تا پايان تيـر جهت ارايـه به مراجـع قانوني  ماده 21- 
ذي ربـط تهيـه و تسـليم گردد. گـزارش مالي سـاالنه صندوق مشـتمل بر صورت هـاي مالي 
تلفيقـي، حسابرسي شـده بـه همـراه گـزارش هيـأت  مديـره در مـورد فعاليـت  و وضعيـت 
عمومـي صنـدوق در سـال مـورد گزارش بايـد تا پايـان آبان به هيـأت نظارت و هيـأت امنا 

ارسال گردد. 
صورت هـاي مالـي تلفيقـي سـاليانه صنـدوق بايد بـا رعايـت اسـتانداردهاي حسـابداري كه  تبصره	1- 

توسط مرجع ذي صالح قانوني تدوين شده يا مي شود، تهيه و ارائه گردد. 
تصويـب صورت هـاي مالي صندوق توسـط هيـأت امنا به منزلـه مفاصاحسـاب مديرعامل و  تبصره	2- 

اعضاي هيأت  مديره براي عملكرد سال مورد نظر مي باشد. 
هيـأت نظارت مكلف اسـت نسـخه اي از نظات خـود در مورد ترازنامه سـاالنه و گزارش هاي  تبصره	3- 
مالـي و صـورت دارايي هـا و بدهي هـا را ظـرف پانـزده روز از تاريـخ دريافـت آن بـه هيأت 

 مديره تسليم نمايد. 
هيـأت مديـره موظف اسـت ظرف پانـزده روز از تاريخ وصـول نظرات هيأت نظـارت، آن را  تبصره	4- 

بررسي و توجهات خود را به هيأت امنا تقديم كند. 
هيـأت امنـاي صندوق موظف اسـت ظرف يك مـاه از تاريخ وصول گزارش عملكرد سـاالنه  ماده 22- 

و صورت هاي مالي و تلفيقي، تصميم مقتضي اتخاذ نمايد. 
هيـأت مديره مكلف اسـت در مقاطع زماني مناسـب )هرسـه سـال حداقل يك بـار( گزارش  ماده 23- 
محاسـبات فنـي )بيمـه اي( صندوق را كه توسـط كارشناسـان واجد صالحيـت حرفه اي تهيه 

گرديده است به همراه گزارش مالي تلفيقي به هيأت امنا ارائه نمايد. 
آيين نامه هـاي مالـي، معامالتـي، اداري و اسـتخدامي بـه همـراه آيين نامه هـاي نحـوه تشـكيل  ماده 24- 
و اداره جلسـات هيـأت  مديـره و هيـأت نظـارت و سـاير آيين نامه هـاي مـورد نيـاز صندوق 
بايـد ظـرف شـش ماه پـس از ابالغ اين اساسـنامه توسـط هيأت مديـره صنـدوق تدوين و به 

تصويب هيأت امنا برسد. 
تـا زماني كـه آيين نامه هـاي مذكـور بـه تصويـب نرسـيده اند، آيين نامه هـاي موجـود بـه قوت  تبصره-	

خود باقي مي باشند. 
اعضـاء هيـأت امنـا، هيـأت مديره، هيأت نظـارت و مديرعامـل و اعضاي درجه يـك خانواده  ماده 25- 
آنـان نمي تواننـد در معامالتـي كـه با صندوق يا به حسـاب صنـدوق انجام مي پذيـرد، به طور 

مستقيم يا غير مستقيم سهيم يا شريك باشند. 
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اعضـاي هيـأت امنا، هيأت نظارت، هيـأت مديره و مديرعامل در صورت فعاليت در رشـته هاي  تبصره	1- 
پزشـكي بـا مجـوز هيأت امنـا درخصوص عقـد قـرارداد درماني خـارج از وقـت اداري جهت 

ارائه خدمات به بيمه شدگان تحت پوشش صندوق مشمول حكم اين ماده نمي باشند. 
پرداخت حق بيمه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي به صندوق معامله محسوب نمي شود. تبصره	2- 

 آیين نامه اجرایي بند »و« ماده 80
قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ایران

)مصوب 1390/5/2(

هيئت وزيران در جلسـه مورخ 1390/5/2 بنا به پيشـنهاد شـماره 12398 مورخ 1390/5/2 وزارت كار و 
امـور اجتماعـي و تأييـد معاونت برنامه ريزي و نظـارت راهبردي رييس جمهور و با رعايـت ماده )223 ( 
قانـون برنامه پنج سـاله پنجم توسـعه جمهوري اسـالمي ايران -مصـوب 1389- و به اسـتناد تبصره ماده 

)80 ( قانون يادشده، آيين نامه اجرايي بند »و« ماده مذكور را به شرح زير تصويب نمود: 
در اين آيين نامه اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به كار می روند:  ماده 1- 

كارفرمـا: شـخص حقيقـي يـا حقوقي كـه در مـاده )3( قانـون كار و بنـد )4 ( مـاده )2 (   الف( 
قانـون تأمين اجتماعي تعريف شـده و اداره كارگاه ها و مؤسسـات موضـوع اين آيين نامه 

را برعهده دارد. 
نيـروي كار جديـد: كسـي كـه در مراكز خدمات اشـتغال و مؤسسـات مشـاوره شـغلي   ب( 
و كاريابـي غيردولتـي داراي مجـوز فعاليـت از وزارت كار و امـور اجتماعـي، بـه عنوان 

جوينده كار ثبت نام نموده است. )وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی( 
كارگاه هـا و مؤسسـات مشـمول ايـن آيين نامـه: كارگاه هـاي خصوصـي و تعاونـي داير  ج( 
موضـوع مـاده )4( قانـون كار و بنـد )3 ( مـاده )2 ( قانون تأمين اجتماعـي و يا كارگاه هاي 

داراي مجوز فعاليت از مراجع رسمي. 
صندوق: صندوق تأمين اجتماعي.  د( 

كارفرمايـان كارگاه هـا و مؤسسـات مشـمول ايـن آيين نامـه كه پـس از اعـالم نياز بـه ادارات  ماده 2- 
كار و امـور اجتماعـي، نيـروي كار جديـد را عالوه بر نيـروي كار موجود بـه كار گمارند بايد 

مراتب را به ادارات كار و امور اجتماعي اعالم نمايند. )تعاون، كار و رفاه اجتماعی( 
كارفرمايـان كارگاه هـا و مؤسسـات مشـمول ايـن آيين نامه پـس از اعالم نياز و جـذب نيروي  ماده 3- 
كار جديـد و حفـظ اشـتغال كارگاه، مطابـق جدول ذيـل از تخفيف حق بيمه سـهم كارفرمايي 
موضـوع مـاده )28 ( قانـون تأمين اجتماعـي بابـت نيـروي كار جديـد در طـول برنامـه پنجـم 

توسعه برخوردار خواهند شد. 
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میزان	تخفیف	در	حق	بیمه		سال	بهره	مندي
پرداختي	سهم	کارفرما

میزان	حق	بیمه	پرداختي
توسط	دولت

	میزان	حق	بیمه	پرداختی
توسط	کارفرما

2درصد18درصد90درصداول

4درصد16درصد80درصددوم

6درصد14درصد70درصدسوم

8درصد12درصد60درصدچهارم

10درصد10درصد50درصدپنجم

تبصره-  بـه منظـور ترغيـب كارفرمايـان به اسـتفاده از نيـروي كار جديد و افزايش اشـتغال در سـطح 
بنگاه هـاي اقتصـادي، سـال پايـه اجـراي اين آييـن نامه مبنـاي تعييـن ميزان تخفيـف اعمالي 
بـراي ابتـداي سـال برخـورداري كارفرمايـان از تخفيف بيمـه ای خواهد بود كه در سـال هاي 

آينده مطابق جدول اعالمي كاهش می يابد. 
مبنـاي تعييـن تعداد نيروي كار موجـود در كارگاه هاي موضوع بند )ج( مـاده )1 ( اين آيين نامه  ماده 4- 

به شرح ذيل تعيين می گردد: 
در كارگاه هـاي دايـر داراي فهرسـت بيمـه و بازرسـي، بيشـترين تعـداد بيمه شـدگان   الف( 
سـال گذشـته آنهـا طبـق صورت مـزد و حقوق ارسـالي توسـط كارفرما به صنـدوق )از 

زمان درخواست بهره مندي از مزاياي اين آيين نامه(. 
در كارگاه هـاي جديدالتأسـيس كـه در طـول برنامـه پنجم توسـعه داير می شـوند، تعداد   ب( 
كاركنان مندرج در فهرسـتهاي ارسـالي كارفرما به صندوق در بازه زماني مشـخص سـه 

ماهه و بازرسي انجام شده توسط صندوق هر كدام كه بيشتر باشد. 
كارفرماياني كه به واسـطه دريافت تسـهيالت اشـتغالزايي و موارد مشـابه، متعهد به بكارگيري  تبصره	1- 
نيـروي كار جديـد گردنـد، می توانند عالوه بر انجام تعهدات يادشـده و در صورت بكارگيري 

نيروي كار جديد با رعايت اين آيين نامه از تخفيفات بيمه ای برخوردار گردند. 
در صـورت هرگونـه تغيير در نوع شـخصيت كارفرما )حقيقي يا حقوقـي(، نيروهاي قبلي نيز  تبصره	2- 

جزو نيروي كار موجود محسوب خواهد شد. 
نيـروي كاري كـه در طـول برنامـه چهارم توسـعه بـه مدت پنج سـال از معافيت هـاي بيمه اي  تبصره	3- 
موضـوع مـاده )49 ( قانـون برنامـه سـوم توسـعه و مـاده )103( قانـون برنامـه چهارم توسـعه 
برخـوردار شـده اند از شـمول ايـن آيين نامـه خارج می باشـند. نيـروي كاري كه كمتـر از پنج 
سـال از تخفيفـات يادشـده بهره منـد گرديـده اند، مجموعا تا سـقف پنج سـال مشـمول مفاد 

مـاده )3 ( ايـن آيين نامـه خواهند شـد.
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در مـواردي كـه نيـروي كار جديـد بـه جاي نيـروي كار موجود كـه اخراج، مسـتعفي يا ترك  تبصره	4- 
كار نمـوده اسـت در كارگاه هـاي بند )ج( مـاده )1( اين آيين نامه به كار گمارده شـود، كارفرما 

مشمول استفاده از تخفيفات بيمه ای مندرج در اين آيين نامه نخواهد بود. 
مـاده 5-بهره مندياعتبـار الزم بـراي اعمال تخفيف حق بيمه سـهم كارفرمايي موضوع ايـن آيين نامه در 

قالب بودجه سنواتي با رعايت سقف اعتبارات مصوب قابل اعمال است. 
صنـدوق مكلـف اسـت به صورت ماهيانه گزارش عملكرد شـعب خود در اجـراي اين آيين نامه  تبصره	1- 
اعـم از تعـداد و ميـزان معافيت هاي مربـوط را به معاونت برنامه ريزي و نظـارت راهبردي رييس 

جمهـور جهـت تأمين اعتبار اعالم نمايد. )معاونـت برنامه ريزي و نظارت راهبـردي رييس جمهور(
تبصره	2-  ادارات كل تأمين اجتماعـي مكلفنـد بـه صـورت ماهيانـه آمـار تعـداد كارفرمايـان مشـمول و 
غيرمشـمول بـه همـراه آمار جوينـدگان كار بكار گمارده شـده و موضـوع ايـن آيين نامه را به 

ادارات كار و امور اجتماعي استان ها اعالم نمايند. )ادارات تعاون، كار و رفاه اجتماعی( 
كارگروهـي متشـكل از نماينـدگان وزارت كار و امـور اجتماعـي، معاونـت برنامه ريـزي و  ماده 6- 
نظـارت راهبـردي رييـس جمهـور و صنـدوق تأمين اجتماعـي بـه منظـور نظارت بر حسـن 
اجـرا، تجزيـه و تحليل و يكسـان سـازي آمار و اطالعـات و تهيه گزارش از ميزان اثر بخشـي 
اجـراي ايـن آيين نامه تشـكيل می شـود. )وزارت تعاون، كار و رفـاه اجتماعی(. )معاونـت برنامه ريزي 

و نظارت راهبردي رييس جمهور( 
اگـر بـه هـر طريقي بـراي شـعب تأمين اجتماعـي محرز گـردد كه نيـروي كار جديـد معرفي  ماده 7- 
شـده خـارج از طريـق ادارات كار و امـور اجتماعـي و يا مراكـز كاريابي، در واحـد مورد نظر 
فعاليـت داشـته يـا در زمـان اسـتفاده از مزايـاي ايـن آيين نامـه اشـتغال به كار نداشـته اسـت، 
كارگاه بـراي هميشـه از تسـهيالت ايـن آيين نامـه محـروم و وزارت كار و امـور اجتماعـي و 
سـازمان تأمين اجتماعـي و وزارت امـور اقتصـادي و دارايـي مجـاز خواهنـد بـود كارفرمـاي 
مربـوط را تحـت پيگرد قانونـي قرار دهند و ضرر و زيان وارد شـده را از وي مطالبه و وصول 

نمايند. )تعاون، كار و رفاه اجتماعی( 

 آیين نامه اجرایی ماده )228(
قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران

)مصوب 1391/7/16(

هيئـت وزيـران در جلسـه مـورخ 1391/7/16- بنـا بـه پيشـنهاد وزارتخانه های دفـاع و پشـتيبانی نيروهای 
مسـلح و تعاون، كار و رفاه اجتماعی و به اسـتناد ماده )228( قانون برنامه پنج سـاله پنجم توسـعه جمهوری 

اسالمی ايرانـ  مصوب 1389ـ  آيين نامه اجرايی ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود: 



704  / قانون تأمين اجتماعی و قوانين و مقررات مرتبط

در طـول سـال های برنامه پنج سـاله پنجم توسـعه جمهوری اسـالمی ايـران، افرادی كـه از ابتدای  ماده 1- 
پيروزی انقالب اسـالمی تا ابتدای سـال 1370 در كميته انقالب اسـالمی و سـپاه پاسداران انقالب 
اسـالمی بـه صورت تمـام وقت خدمـت كرده اند به ميزان مـدت خدمت و همچنيـن رزمندگانی 
كـه بـه صـورت داوطلبانـه در جبهه هـای جنـگ حضـور داشـته اند بـه ميـزان مدت حضـور در 
جبهه مشـمول بيمه بازنشسـتگی می گردند. برخورداری از مزايای بيمه مذكور مسـتلزم پرداخت 

حق بيمه سهم كارمند توسط افراد فوق الذكر و سهم كارفرما توسط دولت است. 
مـدت حضـور داوطلبانـه در جبهه هـای جنـگ از ابتـدای پيروزی انقالب اسـالمی تـا ابتدای  تبصره- 
سـال 1370 طبـق دسـتورالعمل صـادره از طـرف سـتاد كل نيروهـای مسـلح و تأييـد مراجع 

اعزام كننده قابل احتساب می باشد. 
تقاضای افراد مشمول، برای احتساب سوابق به شرح زير بررسی می شود: ماده 2- 

درمـورد سـوابق خدمـت در كميتـه انقـالب اسـالمی درخواسـت فرد توسـط دسـتگاه  الف( 
مربـوط يـا صنـدوق ذی ربـط جهـت بررسـی و تأييـد بـه نيـروی انتظامـی جمهـوری 

اسالمی ايران ارسال می شود.  
درمورد سوابق خدمت در سپاه پاسداران انقالب اسالمی درخواست فرد توسط دستگاه مربوط  ب( 

يا صندوق ذی ربط جهت بررسی و تأييد، به سپاه پاسداران انقالب اسالمی ارسال می شود.
درمورد سـوابق حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ، درخواسـت فرد توسـط دسـتگاه  ج( 
مربـوط يـا صنـدوق ذی ربـط حسـب مورد به سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمی، ارتش 
جمهـوری اسـالمی ايـران و نيـروی انتظامـی جمهـوری اسـالمی ايـران، وزارت دفـاع 
و پشـتيبانی نيروهای مسـلح، وزارت جهاد كشـاورزی، سـازمان بسـيج مسـتضعفين يا 
سـاير سـازمان ها و سـتادهای قانونـی كه صــالحيت اعـزام افراد به جبهه هـای جنگ را 
داشـته اند برای بررسـی و تأييد ارسـال می شـود. در سـاير موارد بررسـی و تأييد تقاضا 

با واحد سازمانی ذی ربط در وزارت كشور می باشد. 
دسـتگاه های يـاد شـده موظفنـد ظرف شـش ماه نظـر خـود را مبنی بر تأييـد يا رد درخواسـت  تبصره- 

اعالم نمايند. 
تعيين ميزان كسـور بيمه بازنشسـتگی )سهم مسـتخدم و سهم دولت( براسـاس مقررات مورد  ماده3- 

عمل صندوق بازنشستگی ذی ربط خواهد بود. 
حق بيمـه موضـوع ايـن ماده به ترتيب به نسـبت سـهم مسـتخدم يا بيمه شـده توسـط متقاضی و  تبصره- 

سهم كارفرما با رعايت نرخ مورد عمل صندوق ذی ربط توسط دولت پرداخت می شود. 
مقـررات ايـن آيين نامـه شـامل افـراد مشـمول كـه براسـاس قوانين و مقـررات مربـوط قبلی  ماده4- 
نسـبت بـه پرداخـت حق بيمه يا كسـور بازنشسـتگی بـه صندوق بازنشسـتگی ذی ربـط اقدام 

نموده يا می نمايد، نخواهد بود.  
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 آیين نامه اجرایی قانون اصالح بند )ب( ماده )44(
قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران 

)مصوب 1391/9/29(

هيئـت وزيـران در جلسـه مـورخ 1391/9/29- بنـا به پيشـنهاد بنياد شـهيد و امـور ايثارگران و به اسـتناد 
اصـل يكصـد و سـی و هشـتم قانون اساسـی جمهوری اسـالمی ايـران، آيين نامـه اجرايی قانـون اصالح 
بنـد )ب( مـاده )44( قانون برنامه پنج سـاله پنجم توسـعه جمهوری اسـالمی ايرانـ  مصـوب 1390ـ را به 

شرح زير تصويب نمود: 
ايثارگـران مشـمول ايـن آيين نامـه، جانبـازان و آزادگان و افـراد تحـت تكفـل قانونـی آنـان  ماده1- 

)والدين، همسر و فرزندان( و والدين، همسران و فرزندان شهدا می باشند. 
هزينه هـای درمـان شـامل سـرانه بيمـه پايـه و تكميلـی و هزينه های خـاص مرتبط بـا درمان  ماده2- 
منطبـق با مقـررات و دسـتورالعمل های بنياد شـهيد و امور ايثارگـران خواهد بـود. هزينه های 

خاص مرتبط با درمان شامل موارد زير می باشد: 
پرداخـت هزينه هـای دارويـی منطبق با فهرسـت دارويی كشـور )فارماكوپه( بـا اولويت   -1
اسـتفاده از خــدمات بيمه گـر اول و پرداخت هزينه دارويی خـاص و وارداتی مورد نياز 

افراد مشمول ماده )1( طبق ضوابط بنياد شهيد و امور ايثارگران. 
خدمـات دندانپزشـكی عمومـی و تخصصی برای جانبـازان با مجروحيت فـك و دندان   -2

طبـق درصـد تعيين شـده از سـوی كميسـيون پزشـكی بنياد شـهيد و امـور ايثارگران.
هزينه هـای اعـزام بـه خـارج صرفاً جهت شـخص جانبـاز و آزاده و تنها در مـواردی كه   -3

شورای عالی اعزام به خارج بنياد مذكور با اعزام بيمار موافقت می نمايد. 
هزينه درمان مبتاليان به سوء مصرف مواد و ام ام تی )متادون درمانی(   -4

هزينـه ايـاب و ذهـاب درمانی، اقامت و سـفرهای صرفاً درمانی در مـواردی كه پيگيری   -5
و اقدام درمانی در سطح شهرستان يا استان ميسر نباشد. 

پرداخـت هديـه ايثـار به افـراد اهداكننده عضـو به ايثارگـران در موارد پيونـد كبد، كليه،   -6
مغز استخوان، قرنيه و اهدای تخمك. 

هزينـه ارتز و پروتز و تعمير و تعويـض قطعات مربوط و وسايـل جانبی آن و كفش طبی.  -7
هزينـه تجهيـزات پزشـكی و توانبخشـی اعـم از عينـك، لنـز، سـمعك، عصـا، واكـر،   -8
دوچرخـه ثابـت، انـواع تخت و تشـك معمولی و مواج، انواع ويلچر، كپسـول اكسـيژن 
و هزينـه شـارژ آن، اكسـيژن سـاز، سـی، پـپ و بـی، پـپ متناسـب بـا شـرايط بالينـی بيمار.
پرداخـت هزينـه لـوازم مصرفی درمانی از قبيل كيسـه كلسـتومی، كيسـه يوروسـتومی،   -9

لوازم سونداژ، كيسه ادرار، لوازم پانسمان مربوط و لوازم بهداشتی.  
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هزينه آمبوالنس درون شهری و برون شهری در موارد اضطراری.   -10
پرداخـت سـرانه بيمـه پايـه و تكميلـی و هزينه های خـاص مرتبط با درمـان بـرای ايثارگران  ماده3- 
شـاغل و بازنشسـته )موضوع مـاده )1( اين آيين نامه( برعهده دسـتگاه پرداخـت كننده حقوق 
يا مسـتمری )اعم از دسـتگاه های موضوع ماده )222( قانون برنامه پنجم توسـعه و شـركت ها 
و مؤسسـات مشـمول اصل )44( قانون اساسـی( و ايثارگران غيرشـاغل )موضوع ماده )1( اين 

آيين نامه( برعهده بنياد شهيد و امور ايثارگران است.  
نظارت بر حسن اجرای اين آيين نامه برعهده بنياد شهيد و امور ايثارگران می باشد. ماده4- 

 آیين نامه اجرایي بند )م( ماده )44(
قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ایران

)مصوب 1391/9/29(

هيئت وزيران در جلسـه مورخ 1391/9/29-  بنا به پيشـنهاد شـماره400/820/2542 مورخ 1390/8/10 
بنياد شـهيد و امورايثارگران و به اسـتناد اصل يكصد و سـي و هشـتم قانون اساسـي جمهوري اسـالمي 
ايـران، آيين نامـه اجرايـي بنـد »م« مـاده )44( قانـون برنامـه پنج سـاله پنجم توسـعه جمهوري اسـالمي 

ايران را به شرح زير تصريب نمود: 
در اين آيين نامه، اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط بكار می روند: ماده 1 - 

بنياد شهيد و امورايثارگران الف( 
جانبـاز: ايثارگرانـي كـه در جريـان تكويـن و شـكوفايي انقـالب اسـالمي و حفـظ و  ب( 
حراسـت از دسـتاوردهاي ارزشـمند آن از تعـرض و تجـاوز عواملي داخلـي و خارجي 
يـا هرگونـه حـوادث مسـتقيم ناشـي از آنهـا در طـول جنـگ تحميلـي به اختـالالت و 
نقصان هـای عارضـي جسـمي و روانـي دچـار شـده يـا بشـوند و در نتيجـه در رونـد 

زندگي فردي و اجتماعي با محدوديت هايی مواجه می باشند. 
درصد جانبازي: ميزان آسـيب ديدگي جسـمي و رواني كه توسـط كميسـيون پزشـكي  پ( 
تخصصي )براسـاس جدول پيوسـت تصويب نامه شـماره 4422/ت38051ك مورخ 1389/1/14( 

تعييـن درصد شـده و حسـب شـرايط جسـمي جانبازان قابـل تجديد نظر می باشـد.
كميسيون پزشكي: كميسيون پزشكي موضوع ماده )5 ( اين آيين نامه. ت( 

نيروهاي مسـلح: سـازمان هاي نظامي و انتظامي شـامل وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي  ث( 
مسـلح، سـتاد كل نيروهـاي مسـلح، ارتـش جمهـوري اسـالمي ايران، سـپاه پاسـداران 
انقـالب اسـالمي، نيـروي مقاومـت بسـيج، نيـروي انتظامي جمهـوري اسـالمي ايران و 

سازمان هاي مسلح تابع و وابسته به آنها. 
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كاركنان: كاركنان نيروهاي مسلح ج( 
جانبازاني كه فاقد صورت سـانحه و مدارك باليني می باشـند ولي از نظر كميسـيون پزشـكي  ماده 2- 
موضـوع ايـن آيين نامـه جانبـازي آنـان مـورد تأييـد مـن باشـد طبـق شـرايط مقـرر در ايـن 

آيين نامه، متناسب با ميزان جانبازي تحت پوشش قرار می گيرند. 
بـه منظـور بررسـي تقاضاي جانباز در كميسـيون هاي موضوع ايـن آيين نامه ارايـه گواهي و يا  ماده 3- 
تأييديـه معتبـر از يگان هـای اعزام كننده و نهادهـاي متولي مبني بـر مجروحيت يا مصدوميت 
فـرد در منطقـه حادثه، شـامل مشـخصات فردي، نـوع حادثه، انـواع جراحت و زمـان و مكان 

مجروحيت الزامي است. 
مرجـع صـدور گواهـي مجروحيـت بـراي كاركنـان نيروهـاي مسـلح، صرفـاً معـاون نيروي  تبصره	1- 

انساني نيروهاي ذي ربط می باشد. 
مرجـع صـدور گواهـي مجروحيت براي افـراد غير نظامي پـس از طي مراحل منـدرج در بند  تبصره	2- 

»ب« ماده )7 ( صرفاً معاون سياسي وزارت كشور می باشد. 
مراجـع صـدور گواهـي در مقابـل گواهي های صادره و صحـت مطالب مورد گواهـي، از نظر  تبصره	3- 

شرعي و قانوني مسئول و پاسخگو خواهند بود. 
به منظور بررسي سوابق و مدارك جانباز كارگروهي با تركيب زير در بنياد تشكيل مي شود: ماده 4- 

معاون تعاون و امور اجتماعي بنياد )مسئول(  -1
مدير كل پذيرش و امور اداري ايثارگران بنياد )دبي(  -2

رييس مركز كميسيون های پزشكي  -3
4-  مدير كل حراست بنياد.

بـه منظور بررسـي مـدارك درماني و آزمايشـات پاراكلينيكـي و انجام معاينـات الزم و تطبيق  ماده 5- 
مـدارك و آزمايشـات بـا جراحـات و تعييـن مجروحيت های مرتبـط و درصـد از كارافتادگي 
جانبـازان و مطابـق بنـد »م« ماده )44 ( قانون برنامه پنج سـاله پنجم توسـعه جمهوري اسـالمي 
ايـران - مصـوب 1389 - و نيـز بنـد »ج« مـاده )2 ( قانـون تسـهيالت اسـتخدامي و اجتماعي 
جانبـازان انقالب اسـالمي - مصوب 1374 كميسـيون پزشـكي به عنـوان آخرين نهاد تصميم 
گيـري در مـوارد يـاد شـده مركـب از پزشـكان متعهـد و متخصـص در رشـته های مختلـف 
كـه توسـط رييـس بنيـاد تعييـن و منصـوب می شـوند تشـكيل می شـود. رأي صادره توسـط 

كميسيون پزشكي قطعي و الزم االجرا است. 
كميسـيون پزشـكي می توانـد شـعبه و يـا شـعب مختلفـي را بـه منظور تشـخيص اوليـه و يا  تبصره	1- 
تشـخيص تخصصـي در مركـز و اسـتان ها و بـا عضويت پزشـكان متخصص و مـورد نياز در 

رشته های مختلف و مرتبط، ايجاد كند. 
اعضـاي شـعب با پيشـنهاد رييس كميسـيون پزشـكي و حكم معـاون بهداشـت و درمان بنياد  تبصره	2- 
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به مدت دو سال منصوب می شوند. 
هـر شـعبه داراي يك دبير اسـت كه حسـب تخصـص مورد نيـاز، از بين پزشـكان عمومي يا  تبصره	3- 
متخصـص كـه رابطه اسـتخدامي با بنياد داشـته و به كليـه قوانين و آيين نامه های موجود آشـنا 

می باشد انتخاب و با حكم رييس مركز كميسيون پزشكي منصوب می شود. 
مراحل رسيدگي به تقاضاي رزمندگان به شرح زير می باشد: ماده 6- 

متقاضيـان درخواسـت خـود را همـراه بـا مـدارك مـورد نيـاز به يـگان اعزام كننـده در   الف( 
شهرسـتان مربـوط ارايـه می نماينـد. اين مدارك شـامل احراز هويت، سـوابق حضور در 
جبهـه، هرگونـه مدركـي كـه داللت بـر مجروحيت در جبهـه و يا در مقابله با دشـمن و 

ضـد انقـالب دارد و سـوابق طولـي درمـان قابل قبـول مربوط به مجروحيت اسـت.
يـگان مربوط ضمن بررسـي مـدارك ارايه شـده و تطبيق آن با مدارك و سـوابق موجود  ب( 
در يـگان، در صـورت صحـت مـدارك، آنهـا را از طريق سلسـله مراتب نظامي بـه اداره 
كل ايثارگـران نيـروي مربـوط در مركز )سـپاه، ارتش و نيـروي انتظامي( ارسـال می نمايد.
مـدارك ارسـال نشـده با وقايـع و حـوادث دوران دفاع مقـدس و مقابله بـا ضد انقالب  پ( 
تطبيـق و در صـورت صحـت، به امضـاي معاون نيروي انسـاني نيروي مربوط )سـپاه و 
ارتـش( و نيـروي انتظامي و جهاد سـازندگي )سـابق( طبق برگه ای كه توسـط بنياد تهيه 

می شود به بنياد اعالم می گردد. 
مراحـل رسـيدگي بـه تقاضـاي افراد غيرنظامي كـه در اثر حادثه بمباران و موشـك بـاران و يا  ماده 7- 

اقدامات دشمن يا ضد انقالب مجروح شده اند به شرح زير می باشد: 
متقاضـي درخواسـت خـود را همـراه بـا مـدارك مربـوط بـه فرمانـداري محـل حادثـه  الف( 

ارايه می نمايد. 
 ايـن مـدارك شـامل احـراز هويـت، سـابقه سـكونت در محـل زمـان وقـوع حادثـه، هرگونه 
مدركـي كـه داللـت بر مجروحيـت در اثر بمباران و موشـك بـاران يا اقدامات دشـمن يا ضد 

انقـالب دارد و سـوابق درمانـي قابـل قبـول مربـوط بـه مجر وحيـت )طول درمان( اسـت.
 فرمانداري ضمن بررسي مدارك و اظهارنظر در خصوص صحت مدارك با وقايع رخ داده در 

شهرستان، در صورت صحت و تطبيق، مراتب را به شوراي تأمين شهرستان ارجاع می دهد.
مدارك تأييد شـده توسـط فرمانداري در شـوراي تأمين شهرسـتان مطرح و در صورت  ب( 
تأييـد و تطبيـق آن بـا حوادث جنگي و امنيتي كه در شهرسـتان مربـوط رخ داده، مراتب 
را بـا امضـاي فرمانـدار و مطابـق برگـه ای كـه توسـط بنيـاد تهيه می شـود بـه دبيرخانه 

شوراي تأمين استان ارجاع می دهد. 
مدارك ارسـالي از سـوي شـوراي تأمين شهرسـتان در شوراي تأمين اسـتان مطرح و در  پ( 
صـورت تأييـد مراتب با امضاي معاون سياسـي اسـتانداري به معاونت سياسـي وزارت 



بخش سوم: مقررات مرتبط  / 709

كشـور اعـالم و در صـورت تأييـد موضـوع بـا حـوادث ثبـت شـده مراتـب بـا امضاي 
معاون سياسي وزارت كشور به بنياد اعالم می شود. 

مـدارك تأييـد شـده توسـط مراجـع يـاد شـده در كارگـروه موضـوع مـاده )4 ( رسـيدگي و  ماده 8- 
همـراه اظهارنظـر در خصـوص هماهنگـي، تطابـق مـدارك بـا شـرايط ايـن آيين نامـه مراتب 
بـه كميسـيون پزشـكي ارجـاع می شـود و در صورت عـدم تطابـق و يا نقص مـدارك مراتب 
جهـت رفـع نقـص به مرجـع نهايي صـادر كننـده موضوع تبصـره  هـای )1 ( و )2 ( مـاده )3 ( 

اعالم می شود. 
كميسـيون پزشـكي حسـب مورد و نوع مجروحيت با اسـتفاده از پزشكان مشاور و متخصص  تبصره	1- 

در خصوص تجويز آزمايشات و معاينات الزم اقدام می نمايد. 
مراكز قابل قبول براي انجام آزمايشات و معاينات تخصصي مورد نياز توسط بنياد تعيين مي شوند. تبصره	2	- 

پـس از تهيـه نتايـج آزمايشـات و معاينـات مـورد نيـاز مراتـب به شـعب ذي ربط كميسـيون  تبصره	3- 
پزشكي ارجاع می شود. 

كميسـيون پزشـكي با بررسـي مدارك درماني و آزمايشـات و معاينات صورت گرفته و نظرات  تبصره	4- 
ارايـه شـده و در صـورت لـزوم معاينه مجدد متقاضي درخصـوص تعيين درصد اقـدام می نمايد.
بنيـاد مكلـف بـه تأميـن نيـروي انسـاني اداري و تخصصـي و مـكان و تجهيـزات مـورد نياز  ماده 9- 

كميسيون پزشكي می باشد. 
اعتبـار مـورد نياز براي تأمين پزشـك و متخصصين مـورد نياز، پرداخت حـق الزحمه اعضاي  ماده 10- 
كميسـيون پزشـكي و هزينه هـای برگـزاري كميسـيون ها، تأمين محـل و تجهيزات مـورد نياز 
پزشـكي و همچنيـن انجام معاينات و آزمايشـات مـورد نياز مجروحان در بودجه سـاالنه بنياد 

پيش بيني و تأمين خواهد شد. 
حـق الزحمـه اعضـاي كميسـيون پزشـكي بـا رعايـت قوانيـن و مقـررات مربـوط براسـاس  تبصره	- 
آيين نامـه ای كـه همـه سـاله به پيشـنهاد معاونت بهداشـت و درمان بنيـاد به تأييـد رييس بنياد 

می رسد پرداخت خواهد شد. 
هزينه هـای مـورد نيـاز بـراي تحـت پوشـش قـرار گرفتـن جانبازانـي كه توسـط كميسـيون  ماده 11- 
پزشـكي احـراز جانبـازي و تعييـن درصـد می شـوند، مطابـق دسـتورالعمل هاي مـالك عمل 
بنيـاد، توسـط معاونت برنامه ريزي و نظـارت راهبردي رييس جمهور در بودجه سـنواتي بنياد 

و دستگاه هاي ذي ربط پيش بيني و منظور خواهد شد. 
جانبـازان از زمـان تأميـن اعتبـار توسـط معاونـت برنامه ريـزي و نظـارت راهبـردي رييـس  تبصره-	

جمهور تحت پوشش قرار خواهند گرفت. 
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 آیين نامه اجرایی بند )د( ماده )32(
قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران

)مصوب 1392/1/18(

هيئت وزيران در جلسـه مورخ 1392/1/18 بنا به پيشـنهاد وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشـكی 
و به اسـتناد بند )د( ماده )32( قانون برنامه پنج سـاله پنجم توسـعه جمهوری اسـالمی ايرانـ  مصــوب 

1389ـ، آيين نامه اجرايی بند )د( ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود: 
در اين آيين نامه اصطالحات زير در معانی مشروح مربوط به كار می روند: ماده1- 

نظـام ارائـه خدمـات سـالمت: ارائـه خدمـات پيشـگيری، درمانـی و توانبخشـی در  الف( 
سطوح سه گانه به شرح زير: 

سـطح اول: خدمات پايه سـالمت شـامل ارتقای سـالمت، پيشـگيری، درمانهـای اوليه، 
تأميـن دارو و ديگـر اقالم پزشـكی، خدمـات پاراكلينيك، تدبير فوريتهـا، ثبت اطالعات 
در پرونـده سـالمت، ارجـاع و پيگيـری بيمـار. نخسـتين تماس فـرد با نظام سـالمت از 
طريـق پزشـك خانـواده يـا گروه سـالمت )به عنوان مسـئول سـطح اول( انجام می شـود.

سـطح دوم: خدمـات تخصصـی و توانبخشـی سـرپايی يا بسـتری، تأميـن دارو و ديگر 
اقـالم پزشـكی و خدمـات پاراكلينيـك مربـوط. اطالعات مربوط به اين سـطح توسـط 

ارائـه كننـدگان خدمـات در اختيار مسـئول سـطح اول قـرار می گيرد.
سـطح سـوم: خدمات فوق تخصصی و توانبخشـی سـرپايی يا بسـتری دارای اولويت، 
تأميـن دارو و ديگـر اقالم پزشـكی و خدمات پاراكلينيك مربـوط. بازخورد خدمات اين 

سطح در اختيار سطح ارجاع كننده قرار می گيرد. 
پزشـكان و پيراپزشـكان تمام وقت جغرافيايی: آن دسته از پزشكان و پيراپزشكان پيمانی  ب( 
و يـا رسـمی مراكز آموزشـیـ  درمانـی دولتی و عمومـی غيردولتی كه بـه صورت تمام 
وقت در مراكز تشـخيصی آموزشـی يا درمانی محل خدمت خود حسـب مورد اشـتغال 
داشـته و حـق انجـام فعاليـت در زمينـه خدمات درمانـی به صـورت انتفاعـی در مراكز 
بخـش خصوصـی و خيريـه را ندارنـد. اعضـاء هيئت علمی تمـام وقـت جغرافيايی نيز 

مشمول اين بند هستند. 
حاكميـت خدمـات بالينـی: پايبنـدی سـازمان های متولـی سـالمت بـه ارتقـای مسـتمر  ج( 

كيفيت ارائه خدمات و حفظ و تأمين مستمر باالترين استانداردهای مراقبت. 
قيمـت واقعـی خدمـات: قيمـت تمام شـده خدمات به اضافه اسـتهالك سـود سـرمايه  د( 

)دارايی های ثابت( بدون در نظر گرفتن استهالك دارايی های ثابت. 
كلينيـك ويـژه: درمانگاه های سـرپايی بيمارسـتانهای تحت پوشـش دانشـگاه های علوم  هـ( 
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پزشـكی و خدمـات بهداشـتی و درمانـی كـه در آنها خدمـات سـرپايی و پاراكلينيكی با 
تعرفه هـای متناسـب بـا قيمت واقعـی كه به پيشـنهاد شـورای عالی بيمه سـالمت ايران 
و تأييـد معاونـت برنامه ريـزی و نظـارت راهبـردی رئيس جمهـور بـه تصويـب هيئـت 
وزيران مي رسـد، توسـط پزشـكان و پيراپزشـكان تمـام وقـت جغرافيايی ارائه می شـود. 
ايـن كلينيك هـا مطابق مقـررات و ضوابط تعيين شـده توسـط وزارت بهداشـت، درمان 
و آمـوزش پزشـكی و هيئـت امنـای دانشـگاه مربـوط اداره می شـوند. )الحاقـی به موجب 

مصوبه101983/ت 48933هـ مورخ 1392/4/30 هيأت وزيران( 
وزارت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و( 

قانون: قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ايران ز( 
برنامه: برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ايران ح( 

معاونت: معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رييس جمهور ط( 
سازمان: سازمان بيمه سالمت ايران ی( 

شورای عالی: شورای عالی بيمه سالمت كشور ك( 
نظـام درمانـی بخشـی از نظـام سـالمت اسـت كـه شـامل سـاختارها، فرايندهـا، سـازمان ها،  ماده2- 
مؤسسـات و كاركنـان آمـوزش ديـده مربوط در حـوزه درمان می باشـد و اهـداف اصلی نظام 
يـاد شـده، بهره منـدی عادالنه افـراد جامعه از خدمـات و مراقبت های درمان بـا كيفيت، ايمن، 
اثربخـش، كارا، بـه موقع، جامعه محور براسـاس سـطح بندی، پزشـك خانـواده و نظام ارجاع 
در راسـتای ارتقـای سـالمت همـه جانبـه و تأميـن مالـی عادالنـه و پايـدار نظـام مالـی ارائه 

خدمات و مراقبت های درمان می باشد. 
بـه اسـتناد بند )ب( مـاده )36( قانون، سياسـتگذاری، برنامه ريزی و نظارت بخش سـالمت از  ماده3- 

جمله درمان در وزارت متمركز می باشد. 
بـه منظـور ايجـاد يكپارچگـی در بيمـه پايـه درمـان، تجميـع بخش هـای بيمـه ای درمانـی  ماده4- 
صندوق هـای موضـوع ماده )5( قانون مديريت خدمات كشـوری و ماده )5( قانون محاسـبات 

عمومی كشور در چارچوب اساسنامه سازمان انجام می شود. 
سـازمان تنهـا خريـدار خدمـات در سـطح پايـه و همگانـی می باشـد كه بـا رعايت مفـاد بند  ماده5- 
)ب( مـاده )38( قانـون، سياسـت های مصـوب شـورای عالی، برنامه پزشـك خانـواده و نظام 
ارجـاع و سـطح بنـدی خدمات، نسـبت به خريـد راهبردی خدمـات مطابق آيين نامـه بند )ز( 

ماده )38( قانون اقدام می نمايد. 
مؤسسـات و سـازمان های بيمه گـر مجـاز، می تواننـد بـا رعايت قوانيـن و مقـررات مربوط و  ماده6- 
سياسـت های مصوب شـورای عالی، برای پوشـش خدماتی كه در بسـته خدمات مورد تعهد 
بيمـه پايـه سـالمت قـرار نمی گيرنـد با اخـذ هزينـه از افـراد متقاضی بـرای بيمـه تكميلی به 
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صورت فردی يا گروهی با مراكز ارائه كننده خدمات عقد قرارداد نمايند. 
منابع مالی نظام درمانی عبارتند از: ماده7- 

منابع عمومی شامل: الف( 
رديف هـای اعتبـاری حـوزه درمان در قوانين بودجه سـنواتی ذيل وزارت و سـاير   -1

دستگاه های اجرايی. 
بخشـی از حق بيمـه خدمـات مـورد تعهـد بيمـه پايـه سـالمت بـرای افـراد و   -2
اسـت. دولـت  عهـده  بـه  آن  تأميـن  كـه  قانـون   )38( مـاده  )د(  بنـد  خانوارهـای مشـمول 
مابـه التفـاوت قيمـت تمـام شـده و تعرفه هـای تعييـن شـده بـرای خدمـات بيمه   -3
پايـه سـالمت، موضـوع تبصره )5( بنـد )ب( مـاده )38( قانون، در صـورت تعرفه 

گذاری پايين تر از قيمت تمام شده. 
اعتبارات موضوع بند )ب( ماده )34( قانون.  -4

منابـع اختصـاص يافتـه در قالب قوانين بودجه سـنواتی از محل وضـع عوارض بر   -5
اقدامات و كاالهای آسـيب رسـان به سـالمت و داروهای با احتمال سـوء مصرف، 

موضوع بند )الف( ماده )37( قانون. 
اعتبـارات تخصيصـی از محـل )10درصـد( حق بيمـه شـخص ثالث، سرنشـين و   -6

مازاد موضوع بند )ب( ماده )37( قانون. 
منابع مالی حاصل از كمك ها و مشاركت خيٍٍٍّرين. ب( 

منابع مالی حاصل از پرداخت مردم و گيرندگان خدمت شامل: ج( 
حق السهم بيمار در زمان دريافت خدمات )فرانشيز(  -7

هزينه های درمانی پرداخت شده توسط افراد فاقد بيمه پايه سالمت  -8
حق بيمه تكميلی و خدمات مازاد بر بيمه پايه سالمت  -9
حق بيمه پايه سالمت مطابق بند )د( ماده )38( قانون  -10

منابـع مالـی نظـام درمانـی بايد به گونه ای باشـد كه تـا پايان برنامه سـهم هزينه های مسـتقيم  تبصره- 
مردم به حداكثر معادل سی درصد هزينه های سالمت كاهش يابد. 

مراكـز ارائـه كننـده خدمـات بهداشـتی و درمانی اعـم از دولتـی و غيردولتی موظفنـد از خط  ماده8- 
مشـی های ابالغی وزارت تبعيت نمايند. ارائه كنندگان خدمات بهداشـتی و درمانی غيردولتی 
كـه تمايـل بـه همـكاری با سـامانه جامـع و همگانی سـالمت را ندارنـد، طرف قـرارداد نظام 
بيمـه پايـه و تكميلـی قـرار نمی گيرنـد و از يارانه هـا و منابـع عمومـی مرتبـط بـا سـالمت 

بهره مند نمی شوند. 
وزارت موظـف اسـت بـه منظور حفاظت مالی از شـهروندان در مقابل هزينه های سـالمت، با  ماده9- 
همـكاری وزارت تعـاون، كار و رفـاه اجتماعـی و معاونت، شـيوه نامه تعيين نرخ فرانشـيز را 
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بـا رعايـت سياسـت های مصـوب، به صورت متغير و متناسـب بـا گروه های خدمتـی، مناطق 
محـروم و جمعيـت هـدف و بـا توجه بـه اصل تعادل منابـع و مصارف، ظرف يك سـال تهيه 

و پس از تأييد شورای عالی جهت تصويب هيئت وزيران ارائه نمايد. 
وزارت موظـف اسـت نيازهـای آمـوزش و ظرفيت ورودی دانشـگاه ها و مؤسسـات آموزش  ماده10- 
عالـی علـوم پزشـكی اعـم از دولتـی و غيردولتـی را متناسـب با راهبردهـای مبتنی بـر برنامه 
پزشـك خانـواده و نظـام ارجاع، سـطح بندی خدمات درمانی و نقشـه جامع علمی كشـور به 
گونـه ای اسـتخراج و اعمال نمايـد كه ضمن برنامه ريزی بـرای تأمين نيروی انسـانی موردنياز 
بـرای اجـرای برنامه پزشـك خانواده و نظام ارجـاع، به رتبه اول منطقه در اجـرای نظام ارجاع 
و پزشـك خانـواده، سـطح بنـدی خدمـات درمانـی و تربيت نيروی انسـانی مـورد نياز بخش 

سالمت در پايان برنامه دست يابد. 
وزارت موظـف اسـت نسـبت بـه بازنگـری و تدويـن سـطح بنـدی خدمـات سـالمت اعـم  ماده11- 
از تجهيـزات پزشـكی، دندانپزشـكی، پاراكلينيكـی، تخت هـای بسـتری، مراكز ارائـه خدمات 

سرپايی و بستری در بخش دولتی و غيردولتی اقدام نمايد. 
وزارت موظـف اسـت به منظور بسترسـازی ارائـه خدمات درمانی با كيفيـت، ايمن، اثربخش،  ماده12- 

كارا و به موقع به افراد جامعه، نسبت به اجرای موارد زير اقدام نمايد: 
تدويـن و ابـالغ سـاالنه حداقـل پنجـاه مـورد راهنمـای درمانـی )بالينـی( در طـول  الف( 

سال های برنامه با اولويت موارد شايع. 
ابالغ شـاخص های اسـتانداردهای مراكز ارائه خدمات درمانی شـامل سـاختار، فرايندها،  ب( 

فضای فيزيكی، نيروی انسانی و تجهيزات. 
اسـتقرار نظـام جامـع ارتقای مسـتمر كيفيت بـا رويكرد حاكميـت بالينـی در مراكز ارائه  ج( 

خدمات درمانی. 
اسـتقرار نظـام جامـع ثبـت خطاهـا، تخلفـات و شـكايات پزشـكی و هماهنگ سـازی  د( 

نظام های رسيدگی كننده به آنها. 
استقرار كامل منشور حقوق بيماران در مراكز ارائه دهنده خدمات درمانی. هـ( 

استقرار نظام جامع مديريت عملكرد مراكز ارائه خدمات. و( 
وزارت موظـف اسـت بـه منظور حصول اطمينـان از ارتقای مـداوم كيفيت، بيمـار محوری و  ماده13- 
بهبـود ايمنـی بيمـار و كاركنـان، نسـبت به ارزيابی نظـام مند مراكـز ارائه خدمات سـالمت از 
طريـق تدوين و تصويب اسـتاندارد اعتباربخشـی ويژه بيمارسـتان های عمومـی، تخصصی و 

بخش های سرپايی واحدهای ارائه دهنده خدمات سالمت اقدام نمايد. 
وزارت مجـاز اسـت، بـا رعايت مفاد تبصره )2( بند )د( ماده )32( و بنـد )و( ماده )38( قانون،  تبصره- 
نظـارت بر مؤسسـات ارائه دهنده خدمات سـالمت را براسـاس اسـتانداردهای اعتباربخشـی 
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مصوب، به مؤسسات بخش غيردولتی واگذار نمايد. 
وزارت موظـف اسـت در اجـرای بنـد )ج( مـاده )32( قانـون و در قالب شـيوه های واگذاری  ماده14- 
منـدرج در مـاده )13( قانـون مديريـت خدمـات كشـوری، امـور تصـدی گری را بـه تدريج 
بـه گونـه ای واگـذار نمايـد كـه تـا پايـان سـال سـوم برنامـه تصـدی امـور مربوط به سـطح 
اول خدمـات و تـا پايـان برنامـه، سـاالنه بيسـت درصـد از تصدی هـای سـطوح دوم و سـوم 
بـه بخش هـای تعاونـی، خصوصـی، خيريه و هيـأت امنـا واگذار شـود. وجـوه دريافتی بابت 

اينگونه خدمات پس از واگذاری بايد حداكثر مطابق قيمت تمام شده دولتی باشد. 
وزارت موظف اسـت هر سـاله در بيسـت درصد از بيمارسـتان های آموزشـی خود  ماده15- 
نسـبت بـه تشـكيل هيـأت امنا اقـدام نمايد. اين بيمارسـتان ها وابسـته بـه دانشـگاه های علوم 
پزشـكی اسـت و بـا رعايـت مقـررات قانونـی و تحت نظـر هيئت امنـای خود كـه از تمامی 
اختيـارات قانونـی هيـأت امنـای دانشـگاه های علـوم پزشـكی از جملـه مديريت منابـع مالی 
ذی ربط برخوردار هسـتند، اداره می شـوند. صددرصد پزشـكان عضو هيئت علمی شـاغل در 
ايـن مراكـز به صـورت تمـام وقت جغرافيايـی ارائـه خدمت خواهنـد نمود. ضوابـط مربوط 
بـه ايـن مـاده به پيشـنهاد معاونت بـا همـكاری وزارت و وزارت تعاون، كار و رفـاه اجتماعی 

ظرف سه ماه پس از ابالغ اين آيين نامه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. 
تعرفه هـای خدمـات درمانـی بيمارسـتان های هيـأت امنايـی متناسـب بـا قيمـت واقعـی و با  ماده16- 
توجـه بـه شـاخص های برنامه ای، اولويت های منطقه ای و ارزشـيابی بيمارسـتان ها، براسـاس 
فراينـد تعييـن شـده در بند )هــ( مـاده )38( قانون تعيين می شـود. هزينه های بيمارسـتان های 
مذكـور براسـاس عملكرد از همين محل تأمين می شـود و اين بيمارسـتان ها هيـچ گونه اعتبار 

ديگری از بودجه عمومی دريافت نخواهند كرد. 
وزارت موظـف اسـت بـه منظور كاهش مرگ و مير و آسـيب های ناشـی از حـوادث ترافيكی  ماده17- 
و كاهـش بار ناشـی از حوادث غيرمترقبه )طبيعی و انسـان سـاخت( و ارائـه به موقع خدمات 
اورژانسـی در سراسـر كشـور، بـا همـكاری سـاير نهادهـای مرتبـط نسـبت به توسـعه كامل 
سـاختاری و فراينـدی شـبكه اورژانـس پيـش بيمارسـتانی در كشـور، اسـتقرار كامـل نظـام 
كشـوری مراقبـت از حـوادث )اعـم از ترافيكی و غيرترافيكـی(، اتصال و هماهنگـی نرم افزار 
سـامانه اورژانـس پيـش بيمارسـتانی بـا بيمارسـتانی و انجـام هماهنگی هـای الزم در جهـت 

پوشش كامل حوادث ترافيكی و غيرمترقبه اقدام نمايد. 
وزارت موظـف اسـت ضمن ارتقای سـاختار فيزيكـی، تجهيزات، نيروی انسـانی متخصص،  تبصره- 
اسـتقرار نظـام جامـع رتبـه بنـدی و نظـام شـكايات اورژانس هـای بيمارسـتانی بـه گونـه ای 
اقـدام نمايـد كـه تـا پايان برنامـه، بهره منـدی جمعيت شـهری و روسـتايی از خدمـات پيش 
بيمارسـتانی بـه سـطح هفتاد درصد برسـد و كيفيـت خدمـات اورژانس بيمارسـتانی به ميزان 
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پنجاه درصد بهبود يابد. 
پزشـكان تمـام وقـت جغرافيايـی، مجـاز به فعاليت پزشـكی در مراكز تشـخيصی، آموزشـی،  ماده18- 
درمانـی و بيمارسـتان های بخـش خصوصـی و خيريـه )بجـز مطـب( نمی باشـند. منظـور از 
مطـب صرفـاً ويزيـت پزشـكان براسـاس تعرفه هـای مصـوب دولتی اسـت و هرگونـه اقدام 
تشـخيص و درمانی بايد به مراكز دولتی كه پزشـكان ياد شـده مشـغول كار می باشـند ارجاع 
شـوند سـاير شـاغلين حرفه سـالمت بـه پيشـنهاد وزارت و تصويـب هيئت وزيران مشـمول 

اين ماده خواهند بود. 
وزارت موظـف اسـت بـرای آن دسـته از پزشـكان پيمانی يا رسـمی مراكز آموزشـی، درمانی  ماده19- 
دولتـی و عمومـی غيردولتـی كـه مجـاز بـه فعاليت پزشـكی در مراكز تشـخيصی، آموزشـی، 
درمانـی و بيمارسـتان های بخـش خصوصـی و خيريـه نيسـتند، كلينيك هـای ويـژه تأسـيس 
نمايـد. تعرفـه خدمات درمانـی پرداختی به پزشـكان در كلينيك های ويژه، متناسـب با قيمت 

واقعی می باشد. 
مطب هـای مجاز برای پزشـكان واجد شـرايط طرف قـرارداد بيمه های سـالمت كه تعرفه های  تبصره- 
مصـوب كـه به پيشـنهاد شـورای عالـی بيمه سـالمت ايـران و تأييـد معاونـت برنامه ريزی و 
نظـارت راهبـردی رئيس جمهـور بـه تصويـب هيـأت وزيـران می رسـد را رعايـت نمـوده و 
بيمـاران را جهـت هرگونـه اقـدام تشـخيصی و درمانـی خـارج از مطـب بـه بيمارسـتان های 
دولتـی مربـوط ارجـاع می نمايند، به منزلـه كلينيك های ويژه تلقی می شـود. )الحاقـی به موجب 

مصوبه101983/ت 48933هـ مورخ 1392/4/30 هيأت وزيران( 
كاركنـان سـتادی وزارت و وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعی و سـازمان های وابسـته، هيئت  ماده20- 
رئيسـه دانشـگاه های علوم پزشـكی و خدمات بهداشتی درمانی كشـور و رؤسای بيمارستان ها 
و شـبكه های بهداشـتی درمانی، مجاز به فعاليت در بخش غيردولتی اعم از درمانی، تشـخيصی 
و آموزشـی نيسـتند و هرگونـه پرداخـت از ايـن بابت به آنها ممنوع اسـت. مسـئوليت اجرای 

اين ماده بر عهده باالترين مقام دستگاه های اجرايی و ذی حسابان می باشد. 
وزارت موظـف اسـت بـه منظور ايجـاد يكپارچگی در سـطوح مختلف ارائه خدمـت، توزيع  ماده21- 
عادالنـه منابـع، بهبود تخصيص منابـع و امكانات، مديريت و پيشـگيری بيماری ها و هماهنگ 
سـازی نظـام درمانـی كشـور بـا سـامانه جامـع و همگانـی سـالمت، ضمـن برقـراری پيوند 

مناسب بين نظام ارجاع و سامانه مذكور اقدامات زير را انجام دهد: 
تعييـن بسـته پايـه خدمـات و ارائـه آن بـه تمامی افـراد جامعـه در قالب برنامه پزشـك  الف( 
خانـواده و نظـام ارجـاع مطابـق بنـد )ز( مـاده )38( قانـون تا پايان سـال چهـارم برنامه.
تكميـل، طراحـی و اسـتقرار سـامانه ادغـام يافتـه ارائه خدمـات با رعايت سـطح بندی  ب( 

خدمات تا پايان سال چهارم برنامه. 
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اسـتقرار سـامانه خدمات سـالمت ايرانيان و اسـتقرار كامل سـامانه پرونـده الكترونيكی  ج( 
سالمت ايرانيان تا پايان برنامه. 

طراحـی و اجـرای برنامـه ارتقـای سـالمت حاشـيه نشـين ها و افـراد آسـيب پذيـر بـا  د( 
محوريت پزشك خانواده تا پايان سال چهارم برنامه. 

برگزاری دوره های تكميلی پزشك خانواده و تربيت تخصصی پزشكان خانواده تا پايان برنامه. ـ(  ه
انطباق شبكه آزمايشگاه های كشور براساس نظام ارجاع تا پايان سال چهارم برنامه. و( 

تدوين ساالنه پنجاه مورد راهنمای بالينی خدمات سالمت در نظام ارجاع. ز( 
استانداردسـازی و اجـرای پروتكل هـای بسـته خدماتـی پزشـكان خانواده تا پايان سـال  ح( 

چهارم برنامه. 
وزارت موظف اسـت به منظور ارتقای كيفيت خدمات و حمايت همه جانبه از بيماران خاص،  ماده22- 
پيوندی، سـرطانی و صعب العالج نسـبت به توسـعه ارائه خدمات سـالمت با روش های نوين 
درمانـی در داخـل كشـور، راه اندازی مراكز جامع درمان بيماران خاص براسـاس اسـتانداردهای 
مربـوط، اسـتقرار پروژه هـای پيشـگيری و مراقبـت از بروز بيماری خاص و سـرطانی، توسـعه 
شـبكه فراهـم آوری اعضا و نسـوج و اسـتقرار نظام جامـع ارائه خدمات با كيفيـت و ايمن برای 

بيماران مذكور تا پايان سال چهارم برنامه اقدام نمايد. 

تصویب نامه درخصوص تعرفه بيمه تأمين اجتماعی برای هر متر مربع مسكن مهر
)مصوب 1392/2/4(

هيئـت وزيـران در جلسـه مـورخ 1392/2/4 بـه اسـتناد اصـل يكصـد و سـی و هشـتم قانون اساسـی 
جمهوری اسالمی ايران تصويب نمود: 

تعرفـه بيمـه تأمين اجتماعی برای هر متر مربع مسـكن مهر از تاريـخ 1388/1/1 در پروژه های   -1
تفاهـم نامـه سـه جانبه با سـازندگان و تعاونی ها و پيمانـكاران فرعی طرف قـرارداد )52000( 
ريـال تعييـن و بـرای يـك بـار اخـذ می گـردد. سـازمان تأمين اجتماعـی بيمـه ديگـری از 
پروژه هـای مسـكن مهـر دريافـت نمی نمايـد و پـس از دريافـت كل ايـن مبلغ موظف اسـت 

ظـرف مـدت بيسـت روز نسـبت به صـدور مفاصاحسـاب اقـدام نمايد.
ميـزان ماليـات پروژه هـای مسـكن مهـر بابـت هـر واحـد مسـكن مهـر از تاريـخ 1388/1/1   -2
در پروژه هـای تفاهـم نامـه سـه جانبـه بـا سـازندگان و تعاونی هـا و پيمانـكاران فرعی طرف 
قـرارداد بـا آنهـا بـا هر نوع قـرارداد و با معرفـی وزارت راه و شهرسـازی حداكثر سـه ميليون 
ريـال بـرای هـر واحـد تعييـن می گـردد و هيـچ گونه ماليـات ديگـری به غيـر از ماليـات بر 

ارزش افـزوده بابـت خريـد مصالـح بـه ايـن پروژه هـا تعلـق نمی گيـرد.
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 تصویب نامه درخصوص مدت مرخصی زایمان )یك و دو قلو( زنان شاغل
در بخش های دولتی و غيردولتی و دو هفته مرخصی اجباری )تشویقی( همسران

)مصوب 1392/4/16(

هيئـت وزيـران در جلسـه مـورخ 1392/4/16 به اسـتناد تبصـره )2( مـاده واحده قانون اصـالح قوانين 
تنظيم جمعيت و خانوادهـ  مصوب1392ـ تصويب نمود: 

مـدت مرخصـی زايمان )يـك و دو قلو( زنان شـاغل در بخش های دولتـی و غيردولتی نه ماه   -1
تمـام بـا پرداخـت حقـوق و فوق العاده هـای مربوط تعيين می شـود. همسـران افراد ياد شـده 

نيز از دو هفته مرخصی اجباری )تشويقی( برخوردار می شوند. 
مفـاد ايـن تصويـب نامـه بـه مادرانی كه سـن فرزند آنان به نه ماهگی نرسـيده اسـت تسـری   -2

می يابد و مدت مرخصی آنان تا نه ماهگی نوزاد افزايش می يابد. 
تاريـخ اجـرای ايـن تصويـب نامـه از زمـان الزم االجـرا شـدن قانـون اصـالح قوانيـن تنظيم   -3

جمعيت و خانوادهـ  مصوب 1392ـ تعيين می شود. 

 آیين نامه نحوه تغيير صندوق و نقل و انتقال حق بيمه و سوابق بيمه ای
بين صندوق های بيمه ای ]موضوع بند )ب( ماده 28 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی 

اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران[
)مصوب 1392/12/21(

هــيأت وزيران در جلــسه 1392/12/21 به پيشنهــاد شماره 65871 مورخ 1392/4/23 وزارت تعاون، 
كار و رفـاه اجتماعـی و تأييـد معاونـت برنامه ريـزی و نظـارت راهبـردی رئيس جمهـور و بـه اسـتناد 
بنـد )ب( مـاده )28( قانـون برنامـه پنج سـاله پنجم توسـعه جمهوری اسـالمی ايرانـ  مصـوب 1389ـ، 
آيين نامـه نحـوه تغييـر صندوق و نقـل و انتقال حق بيمه و سـوابق بيمـه ای بين صندوق هـای بيمه ای را 

به شرح زير تصويب كرد: 
در اين آيين نامه اصطالحات زير در معانی مشروح مربوط بكار می روند: ماده1- 

صنـدوق بيمـه  ای: صندوق هـای بيمـه يـا بازنشسـتگی اعـم از خصوصـی، عمومـی،  الف( 
تعاونی يا دولتی. 

بيمـه شـده: فـردی كـه عضو اصلـی صندوق بيمـه ای بـوده و بـا عناوينی از قبيـل بيمه  ب( 
شده، مشترك و عضو ناميده می شود. 

حق بيمـه: مبالغـی كـه تحت هـر عنوان اعم از كسـور بازنشسـتگی، حق بيمه يـا عناوين  پ( 
مشـابه بابـت عضويـت بيمه شـده بـه صندوق بيمـه ای ذی ربـط پرداخت می شـود.
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صنـدوق بيمـه ای مبـدأ: صندوقـی كه بيمـه شـده در زمـان عضويـت در ازای پرداخت  ت( 
حق بيمه، مشترك آن شده است. 

صنـدوق بيمـه ای مقصـد: صندوقـی كـه بيمـه شـده بـه اختيـار، حق بيمه هـا و سـوابق  ث( 
بيمه ای خود را از صندوق بيمه ای مبدأ به آن منتقل می كند. 

حق بيمـه قابـل انتقـال: مجمـوع وجوهـی كه به عنوان كسـور بازنشسـتگی يـا حق بيمه  ج( 
از سـهم مسـتخدم و كارفرمـا از حقـوق و مزايـای مبنای كسـر كسـور بيمه شـده )طبق 
ضوابـط صنـدوق مربـوط( در طـول سـنوات خدمت كسـر شـده اسـت به همراه سـود 

متعلقه براساس نرخ اعالمی از سوی بانك مركزی جمهوری اسالمی ايران. 
كليه بيمه شدگان به استثنای كادر نيروهای مسلح و وزارت اطالعات می توانند با رعايت ضوابط  ماده2- 

اين آيين نامه نسبت به تغيير صندوق بيمه ای خود به ساير صندوق های بيمه ای اقدام كنند. 
كليـه صندوق هـای بيمـه ای موظفند بـا رعايت اصـول و الزامات محاسـبات بيمه ای، نسـبت  ماده3- 
به پذيرش درخواسـت متقاضيان مبنی بر انتقال حق بيمه و احتسـاب سـوابق بيمه ای از سـاير 

صندوق ها اقدام نمايند. 
بيمه شـده موظف اسـت درخواسـت تغييـر صندوق و انتقـال حق بيمه و سـوابق بيمه ای خود  ماده4- 
را )طبـق ضوابـط صنـدوق بيمه ای مربـوط( به صورت كتبی بـه صندوق بيمـه ای مقصد ارائه 
و صنـدوق بيمـه ای مذكور موظف اسـت ظـرف يك ماه از تاريخ درخواسـت، تقاضـای او را 
بـه صنـدوق بيمـه ای مبدأ ارسـال نمايـد و صندوق بيمه ای مبـدأ نيز موظف اسـت ظرف يك 
مـاه نسـبت به محاسـبه مبلـغ حق بيمه های مربوط )اعم از سـهم بيمه شـده و كارفرمـا( با ذكر 

مدت بيمه پردازی و اعالم آن به صندوق بيمه ای مقصد اقدام نمايد. 
صنـدوق بيمـه ای مقصد موظف اسـت پـس از وصول نامـه صندوق بيمه ای مبـدأ، ظرف يك  ماده5- 

ماه، مابه التفاوت متعلقه را محاسبه و به متقاضی اعالم نمايد. 
بيمـه شـده موظـف اسـت پـس از اطـالع از ميـزان مابـه التفـاوت متعلقـه و تصميم بـه ادامه  ماده6- 
فراينـد تغييـر، ظـرف پانـزده روز تقاضـای كتبـی خـود را بـه صنـدوق بيمـه ای مقصـد ارائه 
نمايـد. صنـدوق بيمـه ای مقصـد موظف اسـت پـس از وصول تقاضـا در مدت مقرر نسـبت 
بـه ارسـال تقاضـای بيمـه شـده به صنـدوق مبدأ اقـدام نمايـد. صنـدوق بيمه ای مبـدأ پس از 
وصـول تقاضـای مذكـور ظـرف يـك ماه نسـبت بـه انتقال حق بيمـه و سـوابق بيمـه ای قابل 

انتقال متقاضی به صندوق مقصد اقدام می نمايد. 
حق بيمـه يـا كسـور بازنشسـتگی متعلقـه هر مـاه از سـنوات خدمت مـورد نظر بـه مأخذ نرخ  ماده7- 
كسـور مـورد عمـل صنـدوق مقصـد )طبق قوانيـن و مقـررات مربـوط( و براسـاس حقوق و 
مزايـای ماهانـه زمان تقاضا كه مبنای كسـر بازنشسـتگی قرار می گيرد، محاسـبه و مابه التفاوت 
آن با كسـور بازنشسـتگی يا حق بيمه كه از صندوق مبدأ به صندوق مقصد منتقل شـده اسـت 
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از شـخص متقاضـی بـه طـور يكجا يا اقسـاطی )حداكثر سـی قسـط ماهانه( وصـول می گردد.
اگـر بيمـه شـده قبـل از پرداخـت كل مبلغ مابه التفـاوت، فوت نمايـد و يا ازكارافتاده شـود و  تبصره- 
طبـق مقـررات مورد عمـل صندوق بيمـه ای ذی ربط، خود يـا بازماندگانش مسـتحق دريافت 
مسـتمری يـا حقوق وظيفه شـوند، بقيـه مابه التفاوت به صـورت يك چهارم مسـتمری ماهانه 

از دريافتی آنها كسر می شود. 
انتقـال حق بيمـه اشـخاصی كـه قبـل از تصويـب ايـن آيين نامـه بـه موجـب قوانيـن مربوط،  ماده8 - 
حق بيمـه آنـان از يـك صنـدوق بيمه ای بازنشسـتگی بـه صندوق بيمـه ای بازنشسـتگی ديگر 

منتقل شده است، مشمول مقررات اين آيين نامه نخواهد بود. 

 تصویب نامه درخصوص الحاق سازمان تأمين اجتماعی به فهرست دستگاه های
موضوع تبصره )1( ماده )2( آیين نامه اجرایی قانون رسيدگی به تخلفات اداری

)مصوب 1393/2/10(

هيأت وزيران در جلسـه 1393/2/10 به پيشـنهاد شـماره 200/92/20598 مـورخ 1392/12/18 معاونت 
توسـعه مديريـت و سـرمايه انسـانی رئيس جمهـور و به اسـتناد مـاده )27( قانون رسـيدگی به تخلفات 

اداریـ  مصوب 1372ـ تصويب كرد: 
سازمان تأمين اجتماعی به فهرست دستگاه های موضوع تبصره )1( ماده )2( آيين نامه اجرايی قانون رسيدگی 

به تخلفات اداری، موضوع تصويب نامه شماره 26222/ت304هـ مورخ 1373/8/2 اضافه می شود.

آیين نامه تعيين و احراز مصادیق عملی شهيد، در حكم شهيد و سایر مصادیق ایثارگری 
 )مفقوداالثر، جانباز، آزاده و اسير( )موضوع تبصره بند )الف( ماده 1- قانون جامع

خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 1391(
)مصوب 1393/2/24(

هيأت وزيران در جلسـه 1393/2/24 به پيشـنهاد شـماره 24206/106/62/9 مورخ 1392/1/27 وزارت 
دفاع و پشـتيبانی نيروهای مسـلح و همكاری بنياد شـهيد و امور ايثارگران و سـتاد كل نيروهای مسـلح 
و بـه اسـتناد تبصـره )1( مـاده )4( اصالحـی قانـون اساسـنامه بنياد شـهيد و امـور ايثارگـرانـ  مصوب 
1387ـ و تبصـره بنـد )الـف( مـاده )1( قانـون جامـع خدمات رسـانی بـه ايثارگرانـ  مصـوب 1391ـ، 
آيين نامه تعيين و احراز مصاديق عملی شـهيد، در حكم شـهيد و سـاير مصاديق ايثارگری )مفقوداالثر، 

جانباز، آزاده و اسير( را به شرح زير تصويب كرد: 
در اين آيين نامه اصطالحات زير در معانی مشروح به كار می روند: ماده1- 
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شـهيد: كسـی كه جان خود را در راه تكوين، شـكوفايی، دفاع و حفظ دستاوردهای انقالب   -1
اسـالمی و كيـان جمهـوری اسـالمی ايـران و اسـتقالل و تماميـت ارضی كشـور، مقابله با 

تهديـدات و تجـاوزات دشـمن و عوامـل ضد انقـالب و اشـرار نثار نموده يـا می نمايد.
در حكـم شـهيد: كسـی كـه از نظـر مأموريـت، وظايـف و اهـداف تعيين شـده همانند   -2

شهيد است، ولی از لحاظ شرايط وقوع يا محل شهادت متفاوت می باشد. 
جانباز: كسـی كه سـالمتی خود را در راه تكوين، شـكوفايی، دفاع و حفظ دسـتاوردهای   -3
انقـالب اسـالمی و كيـان جمهوری اسـالمی ايـران، اسـتقالل و تماميت ارضی كشـور، 
مقابلـه بـا تهديـدات و تجاوزات دشـمن و عوامل ضد انقالب و اشـرار از دسـت داده و 

به اختالالت و نقص های جسمی يا روانی دچار شود. 
در حكـم جانبـاز: كسـی كـه از نظـر مأموريـت، وظايـف و اهـداف تعيين شـده همانند   -4
جانبـاز اسـت، ولـی از لحـاظ شـرايط وقـوع و محـل مجروحيـت، متفـاوت می باشـد.
مفقوداالثـر: كسـی كه با هدف و منظـور مندرج در بنـد )1( در عمليات های عليه تجاوز   -5
دشـمن و ضـد انقالب شـركت نمـوده و در حيـن عمليات در منطقـه عملياتی و جنگی 
و يـا تغييـر آرايـش جنگـی از وضعيت وی خبری در دسـت نباشـد كـه در آينده ممكن 
اسـت بـا كشـف پيكـر او و يا با اخبـار دقيق يگانی و ديگر سـازمان ها و مراكز مسـئول، 

شهادت، اسارت و يا وضعيت ديگری برای او محرز گردد. 
اسـير: كسـی كه در راه تكوين، شـكوفايی، دفاع و حفظ دسـتاوردهای انقالب اسالمی و   -6
كيـان جمهوری اسـالمی ايران، اسـتقالل و تماميت ارضی كشـور، مقابله بـا تهديدات و 
تجـاوزات دشـمن و عوامـل ضد انقالب و اشـرار در داخل و يا خارج از كشـور گرفتار 

آمده و هويت و وضعيت وی مورد تأييد مراجع صالحيتدار قرار گيرد. 
آزاده: كسـی كـه در راه تكويـن، شـكوفايی، دفاع و حفظ دسـتاوردهای انقالب اسـالمی   -7
و كيـان جمهوری اسـالمی ايران، اسـتقالل و تماميت ارضی كشـور، مقابلـه با تهديدات 
و تجاوزات دشـمن و عوامل ضد انقالب و اشـرار در داخل و يا خارج از كشـور اسـير 
و سـپس آزاد شـده و افـرادی كـه از تاريـخ 1342/5/28 تـا تاريـخ 1357/11/16 با الهام 
از مبـارزات و مجاهـدات امام خمينـی )ره( بـه داليـل امنيتی، مذهبی يا اتفاقات سياسـی 

ديگر حداقل به مدت سه ماه در بازداشت يا حبس قطعی بوده اند. 
رزمنـده: كسـی كـه در راه تكوين، دفاع و حفظ ارزش ها و كيان جمهوری اسـالمی ايران،   -8
اسـتقالل و تماميـت ارضی كشـور، مقابله بـا تهديدات و تجاوزات دشـمن و عوامل ضد 

انقالب و اشرار با تأييد مراجع ذيصالح به طور فعال حضور يافته باشد. 
كشته شدن: مرگ ناشی از عوامل و افراد ديگر و حوادث و سوانح يا عمل مقتول.  -9

فوت )وفات(: مرگ طبيعی بدون حادثه و سانحه يا در اثر بيماری.  -10
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ميـدان نبـرد: محـدوده ای از مناطـق جنگـی يـا عملياتـی كه يگان هـا و نيروهای مسـلح   -11
جمهـوری اسـالمی ايران با كشـور متخاصـم درگير شـده و با تبادل آتش با سـالح های 

مختلف به مواضع يكديگر حمله كرده و يا از آن دفاع می نمايند. 
منطقـه جنگی: قسـمتی از نقاط سـرزمينی دو كشـور متخاصـم كه نيروهای مسـلح آنها   -12
بـا آرايـش جنگـی و صـف آرايی نظامـی در مقابل يكديگر مسـتقر می شـوند و با تبادل 
آتش هـای زمينـی، دريايـی و هوايـی، درگيـری ايجـاد نموده و كشـورهای درگيـر را در 
شـرايط ويـژه قـرار می دهنـد. ايـن مناطـق می توانـد در نقاط مـرزی و يا بـرون مرزی و 

يا عمق كشور واقع شود. 
منطقه عملياتی منظم: مناطقی از كشـور كه نيروهای مسـلح با سـالح و تجهيزات نظامی   -13
در اجـرای وظايـف و مأموريت هـای ابالغـی از رده فرماندهـی، بـه منظور پيشـگيری و 

مقابله با تهديدات و نفوذ دشمن و عوامل آن در آن مناطق مستقر می شوند. 
منطقـه عملياتی نامنظم: بخشـی از شـهرها و مناطـق جغرافيايی داخل كشـور كه عناصر   -14
ضـد انقـالب و گروهك هـای مسـلح بـا فعاليـت خـود امنيت منطقـه را مـورد مخاطره 
و تهديـد قـرار می دهنـد و نيروهـای نظامـی، انتظامـی و امنيتی بـرای كنتـرل و مقابله با 

عوامل ناامنی و برقراری امنيت در آن مناطق مستقر می گردند. 
مأموريـت: وظايفـی كـه در راسـتای مـواد )2( و )3( بـه افراد موضـوع ايـن آيين نامه از   -15

طرف رده مربوط واگذار می شود. 
مأموريت جنگی: مجموعه تحركاتی كه نيروهای مسلح كشور طی آن با صف آرايی نظامی   -16

و آرايش جنگی در مقابل دشمن در محدوده منطقه جنگی مستقر و درگير می باشند.
مأموريـت رزمـی: مأموريتی كه نيروهـای نظامی، انتظامی و امنيتی به صـورت انفرادی و   -17
يـا جمعـی بـه منظـور مقابله با تهاجـم نظامی دشـمن و يا مقابلـه با گروه هـای معارض 

و متجاوزين به حقوق عمومی و يا مقابله با تهديدات آنها اجرا می نمايند. 
مأموريـت ويـژه: مأموريتـی كه در شـرايط خاص و دشـوار )جوی، سياسـی، اجتماعی،   -18
مكانـی و زمانـی( بـا صعوبت انجـام می پذيرد و توسـط افرادی كه آموزش هـای ويژه ای 
نظيـر تـكاوری، خلبانـی ويـژه، چتربـازی، رهايـی گـروگان، عمليـات ويـژه اطالعاتی، 
نيروهـای مخصـوص و پارتيـزان و چـك و خنثی سـازی و از اين قبيـل را گذرانده اند، 

اجراء می شود. 
مأموريـت عملياتـی: مأموريتـی كه نيروهـای نظامی و انتظامـی به صورت انفـرادی و يا   -19
جمعـی بـه منظور پيشـگيری و مقابله با تهديدات و نفوذ دشـمن و عوامـل آن در مناطق 

عملياتی و يا ساير نقاط هدف، اجرا می نمايند. 
مأموريـت شناسـايی رزمی: مأموريتی كـه نيروهای نظامی و انتظامی بـه صورت انفرادی   -20
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و يـا جمعـی بـه منظـور آگاهـی و شـناخت وضعيـت و شـرايط دشـمن و گروه هـای 
معارض انجام می دهند كه ممكن است همراه با درگيری باشد. 

مأموريـت اطالعاتـی و امنيتی: اقدامات عملياتی غير آشـكار نيروهای اطالعاتی و امنيتی   -21
كشـور )اعم از وزارت اطالعات و نيروهای مسـلح( كه در راسـتای كشـف، شناسـايی، 
رصـد و مراقبـت و جمـع آوری اخبـار بـا هـدف اشـراف اطالعاتـی و امنيتی بـه منظور 
ضربـه زدن بـه دشـمن و عوامـل آن و گروه هـای معارض و همچنين مقابله بـا اهداف و 

نفوذ آنها صورت می گيرد. 
مأموريت های مبارزه با گروه های معارض: مأموريت هايی كه در چارچوب اجرای مأموريت   -22

ابالغی، افراد نقش مستقيم داشته و به طور عملی واحد درگير محسوب می شوند.
عمليـات مانـوری )رزمايـش(: حـركات و جابه جايـی عناصـر رزمـی، پشـتيبانی رزم و   -23
پشـتيبانی خدمـات رزم و تمرينـات نظامی و انتظامی و تاكتيكی كه توسـط يك واحد يا 
يگان، عمدتاً با سـالح، تجهيزات و وسـايل جنگی به منظور سـنجش و افزايش آمادگی 
رزمـی افـراد و تجهيـزات بـرای دفاع و مقابله بـا تهديدات و تهاجمات احتمالی دشـمن 

انجام می گيرد. 
آمـوزش رزمـی: مجموعـه آموزش هـای انفرادی و يا جمعـی كه برای فراگيری اسـتفاده   -24
از سـالح، مهمات، وسـايل جنگی و تسـليحات ويژه و اقدامات تاكتيكی در محيط های 

آموزشی با شرايط رزمی، انجام می پذيرد. 
رفـت و برگشـت از منطقـه عملياتی تا محل مرخصـی: تردد در زمان و مكان مشـخص   -25
بـه منظـور اسـتفاده از مرخصـی، از منطقـه عمليـات بـه عنـوان مبدأ تـا مقصـد اوليه و 
برگشـت از مقصـد اوليـه يا محل اسـتفاده از مرخصی به صورت مسـتقيم )بدون انقطاع 

زمانی( تا منطقه عمليات. 
دشمن: كشورهای متخاصم يا متجاوز و عوامل آنان كه انقالب اسالمی، تماميت ارضی،   -26

حاكميت، منافع و منابع ملی جمهوری اسالمی ايران را مورد تعرض قرار می دهند.
اشـرار: كسـانی كه به علت سـابقه در تجـاوز به حقوق عمومی و انجـام اعمال تبهكارانه   -27

به اين عنوان شناخته می شوند. 
گروهك هـا و افـراد ضـد انقالب: گروه هـا و افرادی كه براسـاس حكم قانـون يا مراجع   -28

قانونی به اين عنوان شناخته می شوند. 
تبهـكاران: كسـانی كـه بـه صورت سـازمان يافته بـه ايجاد ناامنـی و فسـاد و خرابكاری   -29

مبادرت ورزيده و امنيت اجتماعی، اقتصادی و عمومی را به مخاطره می اندازند. 
سارقين مسلح: كـسانی كه با استفاده از سالح گـرم و سرد به سـرقت مبادرت می ورزند.  -30

قاچاقچيـان: كسـانی كه نسـبت بـه ورود، خـروج، خريد، فـروش، حمل و نگهـداری مواد   -31
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مخدر و يا معامله، جابه  جايی و نگهداری سـالح و مهمات، كاال و ارز و سـاير موارد اقدام 
نمـوده و طــبق قوانيـن و مقـررات مربـوط قاچاقچی محسـوب شـده و بـه موجب حكم 
قطعـی مرجـع قضايـی محكـوم گرديده انـد يا تحت تعقيـب مراجـع قضايی قـرار می گيرند.

گروه های معارض: گروه های مذكور در بندهای )27( تا )31( اين ماده.  -32
متجاوزيـن بـه حقـوق عمومی: افرادی كـه از طريـق زور، ارعاب، تهديد يـا فريب اقدام   -33
بـه ارتـكاب جرايمـی همچـون قتـل، ضرب و جرح، سـرقت و تجـاوز به عنـف نموده 
و باعـث اخـالل در نظـم عمومـی جامعـه، برهـم زدن امنيـت اجتماعی و ايجـاد فضای 

رعب، وحشت و آشوب در جامعه می شوند. 
تعقيـب و مراقبـت: اقـدام عملی نسـبت بـه جلوگيری از فـرار و گريز و دسـتگيری و يا   -34
زيـر نظـر داشـتن و دنبـال كردن افراد حسـب مـورد تحـت مأموريتی با هميـن عنوان و 

در محدوده زمانی معين. 
عمليـات خرابـكاری: مجموعـه اقداماتی كه توسـط دشـمن و افراد يا گروه های وابسـته   -35
به آن به منظور تخريب، انهدام و آسـيب رسـانی به اماكن، تأسيسـات، تجهيزات، مراكز 

نظامی و عمومی و دولتی به صورت محدود انجام می گيرد. 
حمـالت زمينـی، هوايـی و دريايی دشـمن: مجموعـه اقدامات عملی نظامی دشـمن كه   -36

باعث ايجاد خسارت و آسيب های جانی و مالی می گردد. 
اسـارت: دسـتگيری، ربـوده شـدن و زندانی شـدن توسـط نيروهـای مسـلح خارجی و   -37

متخاصم در زمان جنگ و يا در عمليات های نظامی، انتظامی و اطالعاتی. 
افراد دسـتگير شـده، ربوده شـده و زندانی شده توسـط گروه های معارض، گروگان محسوب  تبصره- 

شده و از حيث احكام تابع حكم اسير می باشند. 
سوء قصد: اقدام به عملی مجرمانه برای تهديد امنيت جانی ديگران.  -38

ايام خدمت: زمان اشتغال به كار و يا وجود رابطه شغلی و استخدامی فرد با دستگاه مربوط.  -39
سـهل انـگاری: بی دقتـی و اهمـال در انجـام كاری يـا افـراط و تفريـط در فعـل يا ترك   -40

فعل به صورت غير آگاهانه. 
تقصيـر: بی دقتـی و خطـا در انجـام كاری يـا افـراط و تفريـط در فعـل يـا تـرك فعل به   -41

صورت آگاهانه. 
تـرور: اقدامـات هدفـدار دشـمن و گروه هـای معـارض بـه منظور كشـتن افـراد اعم از   -42

مسئولين و مردم. 
عمليـات تروريسـتی: اقدامـات هدفـدار دشـمن و گروه هـای معـارض كه باعـث بروز   -43

تلفات انسانی می شود. 
عوامـل، منابـع و مخبرين: افرادی كه براسـاس تأييد وزارت اطالعات و نيروهای مسـلح   -44
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ذی ربط، به اين عنوان شناخته می شوند. 
ستاد كل: ستاد كل نيروهای مسلح  -45

نيروهـای مسـلح: سـتاد كل نيروهـای مسـلح، ارتـش جمهـوری اسـالمی ايـران، سـپاه   -46
پاسـداران انقالب اسـالمی، وزارت دفاع و پشـتيبانی نيروهای مسـلح و نيروی انتظامی 

جمهوری اسالمی ايران 
بنياد: بنياد شهيد و امور ايثارگران  -47

افراد و كاركنان مشمول بندهای زير، شهيد محسوب می شوند: ماده2- 
رزمندگانی كه در ميدان نبرد توسط دشمن كشته می شوند.  -1

رزمندگانی كه در حين نبرد و درگيری با دشمن فوت می كنند.  -2
افـرادی كـه بـه سـبب مأموريت های محولـه در داخل منطقه عملياتی توسـط دشـمن و   -3

عوامل آن كشته می شوند. 
افرادی كه در زمان جنگ به سبب انجام مأموريت های مرتبط با جبهه و جنگ در اثر حوادث و  تبصره- 

سوانح در داخل منطقه عملياتی كشته شده يا فوت می نمايند نيز مشمول اين بند می باشند.
افرادی كه از طريق ترور يا عمليات خرابكاری دشمن و عوامل آن كشته می شوند.  -4

كاركنـان نيروهـای مسـلح و وزارت اطالعات كه در حين مأموريت مبـارزه با گروه های   -5
معارض توسط آنان كشته می شوند. 

كاركنان نيروهای مسـلح و وزارت اطالعات كه در هرگونه مأموريت رزمی و شناسـايی   -6
رزمـی و يـا ويـژه به سـبب اقدامات دشـمن و يـا گروه های معـارض و يا عمـل مؤثر و 

مستقيم در اجرای مأموريت كشته می شوند. 
تشـخيص مأموريت هـای ويژه حسـب مـورد برای نيروهای مسـلح برعهده سـتاد كل و برای  تبصره-	

كاركنان وزارت اطالعات برعهده وزارت اطالعات است. 
كاركنـان نيروهـای مسـلح و وزارت اطالعات كـه در حين تعقيـب و مراقبت گروه های   -7

معارض و يا دشمن توسط آنان كشته می شوند. 
كاركنـان نيروهـای مسـلح و وزارت اطالعـات كـه به سـبب خدمت يا عضويـت در آن   -8

دستگاه ها توسط دشمن و گروه های معارض كشته می شوند. 
كاركنـان نيروهای مسـلح و افرادی كه در حيـن مأموريت در حمالت زمينی، هوايی، دريايی   -9

و بمب گذاری دشمن و عوامل آن و يا گروهك های ضد انقالب كشته می شوند. 
محافظـان شـخصيت ها و اماكـن و اعضـای گارد امنيـت پـرواز كـه در حـال مأموريت   -10

توسط دشمن يا گروه های معارض كشته می شوند. 
كاركنـان و مأمـوران نيروهـای مسـلح و وزارت اطالعـات كه به سـبب تهاجـم يا مقابله   -11

با دشمنان و گروه های معارض )در صحنه نبرد و درگيری( كشته می شوند. 
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كاركنـان نيروهـای مسـلح و وزارت اطالعـات كـه در اسـارت دشـمن يـا در گـروگان   -12
گروه هـای معـارض به تشـخيص مراجـع صالحيتدار ضمـن مقاومت و پايداری كشـته 

شده يا فوت می شوند. 
كاركنـان نيروهـای مسـلح و وزارت اطالعات كه به سـبب مأموريت و يـا وظيفه محوله   -13
بـه علـت برخـورد يـا در حال خنثی سـازی تسـليحات دارای مـواد منفجره، شـيميايی، 
هسته ای، ميكروبی و بيولوژيكی و سايــر سالح های جنگــی و پاكسازی مياديــن مين 

كشته می شوند. 
نيروهای بسـيجی كه براسـاس قانون حمايت قضايی از بسـيجـ  مصـوب 1371ـ هنگام   -14
برخـورد بـا جرايم مشـهود در حيـن انجام وظيفه يا به سـبب آن توسـط مرتكبان جرايم 

مشهود كشته می شوند. 
افـرادی كـه بـه تشـخيص دادگاه صالحيـت دار در حال انجـام فريضه امر بـه معروف و   -15

نهی از منكر كشته می شوند. 
افرادی كه مقام معظم رهبـری آنـان را طی فـرمان خاص به عنـوان شهيد اعالم نمايند.  -16

كاركنان و افراد مشمول بندهای زير، در حكم شهيد محسوب می شوند: ماده3- 
رزمندگانی كه در داخل منطقه عملياتی به سبب مأموريت های محوله كشته می شوند.  -1

كاركنـان نيروهای مسـلح كه در حوادث و سـوانح ناشـی از پروازهـای نظامی و انتظامی   -2
و يـا حركـت شـناورهای سـطحی و زيرسـطحی بـه منظـور شـركت در مأموريت های 
رزمـی، شناسـايی رزمـی، رزمايش هـا و عمليـات عليـه دشـمن، گروه هـای معـارض و 

همچنين پروازهای آزمايشی و آموزش رزمی كشته می شوند. 
تشخيص مأموريت های موضوع اين بند به عهده ستاد كل می باشد. تبصره- 

كاركنـان نيروهـای مسـلح و وزارت اطالعـات كـه در مسـير رفت و برگشـت به منطقه   -3
عملياتـی بـه سـبب مأموريـت يـا مرخصـی عملياتـی در اثـر حـوادث و سـوانح بدون 

تقصير كشته می شوند. 
كاركنـان نيروهـای مسـلح كـه در رفـت و برگشـت از شـروع تـا خاتمـه مأموريت های   -4

رزمی، جنگی، ويژه و يا مبارزه با گروه های معارض كشته می شوند. 
كاركنـان نيروهـای مسـلح كـه در مقابله يا رفع تهديدات دشـمن و عوامـل آن و حضور   -5
در مناطـق درگيـری در مسـير اعـزام و يـا برگشـت به سـبب مأموريت كشـته می شـوند.
كاركنـان نيروهای مسـلح كـه در حين اجـرای مأموريت هـای عملياتی قـرارگاه مركزی   -6

حضرت خاتم االنبياء )ص( به علت سوانح يا حوادث كشته می شوند. 
كاركنـان نيروهـای مسـلح و افراد شـركت كننـده ای كـه در حين رزمايش هـای مصوب   -7

قرارگاه مركزی حضرت خاتم االنبياء )ص( اجراء می گردد، كشته می شوند. 
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تحـركات و جابجايـی نيروهـا، تجهيـزات، نفرات با منظـور رزمايش كه خـود نوعی رزمايش  تبصره	1-	
محسوب می شود، مشمول اين بند می شود. 

تشخيص رزمايش ها به عهده ستاد كل می باشد. تبصره	2-	
افـرادی كـه در حيـن رزمايش های نيروهای مسـلح مصوب فرماندهان كل ارتش، سـپاه   -8

و نيروی انتظامی كشته می شوند. 
كاركنـان نيروهـای مسـلح و وزارت اطالعـات كـه در هرگونـه آموزش هـای رزمـی و   -9

اطالعاتی كشته می شوند. 
كاركنـان نيروهـای مسـلح و وزارت اطالعـات كـه به سـبب مأموريت محولـه در حين   -10
تحقيقـات، آزمايـش يـا توليد سـالح، مهمات، وسـايل جنگـی و يا تجهيز آنهـا و خنثی 

سازی بمب كشته می شوند. 
كاركنـان نيروهـای مسـلح و وزارت اطالعـات كه در حـال تعقيب و مراقبت دشـمن يا   -11

گروه های معارض در اثر حوادث و سوانح كشته می شوند. 
كاركنـان نيروهـای مسـلح و وزارت اطالعات كه توسـط سـارقين و متجاوزين به جان،   -12

مال و ناموس مردم و حقوق عمومی به سبب مأموريت كشته می شوند. 
كاركنـان نيروهـای مسـلح و وزارت اطالعـات كه به سـبب خدمت و فعاليت سـازمانی   -13

و در راستای اجرای وظايف محوله از طريق سوء قصد كشته می شوند. 
افـرادی كـه بـه سـبب مأموريت هـای محولـه و پاسـداری و حفاظـت از اموال يـا منابع   -14
طبيعـی و محيـط زيسـت و همچنيـن اماكـن و مراكـزی كـه نيروهای مسـلح براسـاس 
مقـررات يـا مصوبـات خـاص شـورای عالـی امنيـت ملی يـا شـورای امنيت كشـور يا 
شـورای تأميـن اسـتان موظف بـه حراسـت از آن مراكز هسـتند، مورد هجوم دشـمن و 

گروه های معارض واقع و در اثر درگيری با آنها كشته می شوند. 
مرجـع تشـخيص افـراد مشـمول بندهـای )13( و )14( در مـورد نيروهـای مسـلح، نيـروی  تبصره- 
ذی ربـط و در مـورد سـاير افـراد حسـب مـورد وزارت اطالعـات يـا پليـس امنيـت نيـروی 
انتظامـی جمهـوری اسـالمی ايران می باشـد و در مواردی كـه ابهام وجود دارد، نظر سـتاد كل 

مالك عمل خواهد بود. 
جانبازان هفتاد درصد و باالتر براساس مالك درصد بنياد كه فوت نموده يا كشته می شوند.  -15

اتبـاع ايرانـی كـه توسـط گروهك هـای ضـد انقالب يـا جريانـات اعتقادی منحـرف با   -16
هـدف ضربـه زدن بـه نظام جمهوری اسـالمی ايران و ايجاد رعب و وحشـت در جامعه 

كشته شده و يا می شوند. 
تشخيص جريانات اعتقادی منحرف با وزارت اطالعات و ساير مراجع امنيتی ذی ربط می باشد. تبصره	1-	

بـرای افـراد غيرنيروهـای مسـلح و وزارت اطالعـات، رعايـت مفاد تبصـره )1( مـاده واحده  تبصره	2-	
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قانـون حمايـت از افـرادی كه توسـط گروهك هـای ضدانقـالب و منحرفين اعتقادی، اسـير، 
كشته و يا معلول می شوندـ  مصوب 1389ـ الزامی است. 

كسـانی كه در حمالت هوايی يا موشـكی يا بمب گذاری توسـط دشـمن، ضد انقالب   -17
و عوامل آنها كشته می شوند. 

مرجع تشخيص مصاديق اين بند در حوادث مربوط به بمب گذاری، وزارت اطالعات و در  تبصره- 
مورد اماكن نظامی، نيروهای مسلح و درخصوص ساير موارد، شورای تأمين استان می باشد.

افـرادی كـه در حيـن درگيـری بيـن نيروهـای مسـلح و دشـمن يـا گروه هـای معارض   -18
كشته می شوند. 

پذيـرش شـهادت اينگونه افـراد، منوط به تأييد صالحيت های امنيتی توسـط وزارت اطالعات  تبصره- 
و تأييد وقوع حادثه برای افراد، شورای تأمين استان می باشد. 

مهاجـران و كسـانی كـه در مناطـق جنگـی بـه علـت برخـورد با مـواد منفجـره از قبيل   -19
نارنجك، مين، گلوله توپ، بمب و نظاير آن كشته می شوند. 

بـرای اجـرای ايـن بنـد رعايـت تبصـره )4( اصالحـی مـاده واحـده قانـون برقـراری حقوق  تبصره	1-	
وظيفـه يا مسـتمری بازماندگان آن دسـته از مهاجران و كسـانی كه بـه مناطق جنگی مراجعت 
نمـوده و بـه علـت برخـورد بـا مـواد منفجـره، معلـول يا فـوت می شـوندـ  مصـوب 1389ـ 

ضروری است. 
افـرادی كـه بـا قصـد قاچاق و يا بـه دليـل ورود و خروج غيرقانونی از مرز كشـته می شـوند،  تبصره	2-	

مشمول اين بند نمی باشند. 
غيرنظاميانـی كـه بـرای انجـام مأموريت هـای منـدرج در مـواد )2( و )3( ايـن آيين نامـه بـه  ماده4- 
نيروهـای مسـلح مأمـور می شـوند يـا از طـرف نيروهـای مسـلح مأموريـت بـه آنهـا واگذار 
می شـود، از نظـر شـمول ايـن آيين نامـه در حكـم كاركنـان نيروهـای مسـلح خواهنـد بـود.
ايثارگـران موضـوع اين آيين نامه كه به تشـخيص كميسـيون پزشـكی ذی ربـط براثر جراحات  ماده5- 
و صدمـات حاصـل از مـواد )2( و )3( فوت می نمايند حسـب مورد شـهيد يا در حكم شـهيد 

محسوب می شوند. 
مناطق جنگی و عملياتی توسـط سـتاد كل و مناطق امنيتی حسـب مورد توسـط سـتاد كل يا  ماده6- 

وزارت اطالعات تعيين و اعالم می شود. 
عوامـل، منابـع و مخبرينـی كـه بـه سـبب همكاری بـا نيروهـای مسـلح يـا وزارت اطالعات  ماده7- 
توسـط دشـمن يا گروه های معارض كشـته می شـوند، حسـب مورد شـهيد و در حكم شـهيد 

محسوب می شوند. 
درخصوص پذيرش افراد و منابع و مخبرينی كه همكاری مسـتمری با دشـمن و يا گروه های  تبصره- 
معـارض داشـته و دارای سـوابق سـوء اجتماعی بـوده و در زمان همكاری بـا نيروهای امنيتی 
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و اطالعاتـی و نظامـی و انتظامی توسـط عوامل دشـمن يا گروه های معارض كشـته می شـوند 
در كميسـيون مشـتركی متشـكل از بنياد و سـازمان يا يگان مربوط تشـكيل می شـود، تصميم 

گيری خواهد شد. 
مرجـع پذيـرش و تطبيـق مصاديـق شـهيد و در حكم شـهيد بـا مفاد ايـن آيين نامه براسـاس  ماده8 - 
اعالم كميسـيون های تشـخيص و كميسـيون های احـراز و تجديدنظـر در قوانين اسـتخدامی 

نيروهای مسلح و وزارت اطالعات، بنياد می باشد. 
احـراز و تعييـن تكليـف كسـانی كه در اجـرای مأموريت های منـدرج در مـواد )2( و )3( اين  ماده9- 
آيين نامـه، مفقوداالثـر، مجـروح و اسـير شـده و يـا به گـروگان گرفته می شـوند، مطابـق مواد 

اين آيين نامه خواهد بود. 
در صـورت بـروز ابهـام در تطابـق مصاديـق شـهيد و در حكـم شـهيد بـا مفاهيم آن و سـاير  ماده10- 
مصاديـق ايثارگـری، بيـن نيروهـای مسـلح و بنيـاد، پرونـده براسـاس اختيـارات ناشـی از 
گردشـكار پرونده هـای مسـدود بـه شـماره 5173 مـورخ 1369/11/11 مصـوب مقـام معظم 

رهبری به شرح ماده )11( اتخاذ تصميم و تعيين تكليف می شود. 
وظايف و مسئوليت های نيروهای مسلح، بنياد و ستاد كل و وزارت اطالعات درخصوص احراز  ماده11- 

مصاديق شهيد، در حكم شهيد و ساير مصاديق ايثارگری به شرح زير تعيين می شود:
نيروهای مسلح و وزارت اطالعات: الف( 

براســاس مــواد )120( و )121( قـانــون ارتـش جمهـوری اســالمی ايـرانـ  مصوب   -1
1366ـ مواد )134( و )135( قانون مقررات اسـتخدامی سـپاه پاسـداران انقالب اسـالمی 
ـ مصـوب 1370ـ و مـواد )140( و )141( قانـون اسـتخدام نيـروی انتظامـی جمهـوری 
اسـالمی ايرانـ  مصـوب 1382ـ و مواد )53( و )68( قانون اسـتخدامی وزارت اطـالعات 
ـ مصوب 1374ـ، مسـئوليت تشـخيص و تعيين تكليف و احراز اوليه مصاديق، حسـب 

مورد به عهده نيروی مسلح مربوط و وزارت اطالعات خواهد بود. 
نيروهـای مسلــح و وزارت اطالعـات پس از بروز حادثه نسـبت به تشـكيل پرونده تعيين   -2
وضعيت كاركنان خود و افرادی كه در مأموريت دچار حادثه شـده اند از لحاظ تطبيق حادثه 
بـا مـواد و بندهـای اين آيين نامه براسـاس گـزارش روز حادثه، فرم )برگه( كميســيون های 

مذكور در بند )1( و مدارك بالينی و دستورالعمـل های مرتبط اقدام می نمايند. 
امـور ايثارگـران نيروهـای مسـلح و وزارت اطالعات در صورت احراز شـهادت يا سـاير   -3
مصاديـق ايثارگـری، رأی صـادره را بـه همـراه مـدارك كامـل پرونـده بـه بنياد ارسـال و 

می نمايند. پيگيـری 
ب(  بنياد:

بنيـاد بـه محض دريافـت پرونده و رأی صادره از سـوی كميسـيون های احراز سـازمان   -1



بخش سوم: مقررات مرتبط  / 729

يـا نيـروی مربـوط نسـبت بـه تشـكيل و پذيـرش پرونـده اقـدام و نتيجـه را به نيـرو يا 
سازمان مربوط و ذينفع اعالم می نمايد. 

در صـورت وجـود ابهـام و يا نقـص مدارك پرونده، بنياد موظف اسـت مـوارد را ظرف   -2
سـه مـاه بـه صـورت مسـتدل به سـازمان مربـوط اعـالم و تكميـل مـدارك پرونـده را 

درخواست نمايد. 
در صـورت باقـی بـودن ابهـام در موارد بند )2(، پرونده در كميسـيون مشـترك سـازمان   -3
يـا نيـروی مربـوط و بنيـاد كه محـل آن با توافـق طرفين می باشـد برگـزار و رأی صادره 

الزم االجرا خواهد بود. 
در صـورت عـدم اتفـاق آرا، بنيـاد پرونـده مـورد نظر را ظـرف يك ماه پس از تشـكيل   -4
كميسـيون مشـترك براسـاس گردشـكار موضوع ماده )10( به امور ايثارگران سـتاد كل 

ارسال نموده و درخواست بررسی و صدور رأی نهايی می نمايد. 
پ(  ستاد كل:

براسـاس گـردش كار شـماره 5173 مـورخ 1369/11/11 مصـوب مقـام معظـم رهبری،  	-
امـور ايثارگـران سـتاد كل موظـف اسـت پرونده هـای اختالفـی )بيـن بنيـاد و نيروهای 
مسـلح( را بررسـی و ظـرف سـه ماه از تاريخ وصـول پرونده، رأی نهايـی را در مورد آن 

صادر نمايد و رأی مذكور برای طرفين الزم االجرا است. 
بـا افـراد ذينفـع و كسـانی كـه در تهيـه مـدارك و مسـتندات و يـا تطبيق حـوادث و سـوانح  ماده12- 
پيـش آمـده بـا مفاد اين آيين نامه در سـير تشـكيل پرونـده و احراز آن مرتكـب تخلف گردند 
حسـب مـورد مطابـق قانـون مجازات جرائـم نيروهـای مسـلحـ  مصـوب 1382ـ و آيين نامه 
انضباطـی نيروهـای مسـلح و قوانيـن و مقـررات مربـوط رفتـار خواهد شـد و حسـب مورد 

عنوان ايثارگری در آن مورد منتفی می شود. 
چنانچـه فـردی از مشـموالن ايـن آيين نامـه براسـاس رأی قطعـی مراجع قضايی دارای فسـاد  ماده13- 
اخالقـی يـا سـابقه ارتـكاب جرم بر ضد امنيت ملی تشـخيص داده شـود از شـمول ايثارگری 

خارج می شود. 
صـدور مجـوز دفـن برعهده بنياد اسـت و بنياد موظف اسـت درخصـوص دفـن ايثارگران و  ماده14- 
رزمنـدگان و مشـمولين ايـن آيين نامـه در قطعه شـهدا كـه امكان احراز شـهادت آنـان وجود 
دارد حداكثـر ظـرف دو روز از زمـان وصول گـزارش نيروهای مسـلح، وزارت اطالعات و يا 

سازمان ذی ربط مطابق فرم )برگه( مربوط اعالم نظر نمايد. 
نظارت برحسن اجرای اين آيين نامه برعهده ستاد كل و بنياد خواهد بود. ماده15- 
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از آیين نامه اجرایی قانون حمایت خانواده
)مصوب 1393/11/27 رئيس قوه قضائيه(

مبحث	هشتم:	حقوق	وظیفه	و	مستمری
حقـوق وظيفه يا مسـتمری زوجـه دائم متوفی و فرزندان و سـاير وراث قانونـی كليه كاركنان  ماده25- 
شـاغل و بازنشسـته مشـمول صندوق بازنشسـتگی كشـوری مطابق مـاده87 قانون اسـتخدام 
كشـوری مصـوب 1345/3/31و اصالحـات بعـدی آن و بـا لحـاظ مـاده 86  همـان قانـون و 

اصالحيه های بعدی آن تقسيم و پرداخت می گردد. 
ازدواج دائـم همسـر متوفـی مانـع دريافـت حقـوق وظيفـه )مسـتمری بازمانـدگان( زوج  ماده26- 
متوفـی نمی باشـد. صندوقهـای بازنشسـتگی و تأمين اجتماعـی مكلفنـد در مورد همسـرانی 
كـه مسـتمری آنهـا به علـت ازدواج مجدد قطـع گرديده، نسـبت به برقراری مسـتمری قطع 
شـده از تاريـخ الزم االجـراء شـدن قانـون اقـدام نماينـد. در هر صـورت مجموع مسـتمری 
بازمانـدگان مربـوط بـه همسـر متوفـی و سـاير وراث نبايد از حداقـل مسـتمری مربوط به 

هر صندوق كمتر باشد. 
زوجـه متوفـی، در صورت فوت شـوهر بعـدی و تعلق حقـوق وظيفه )مسـتمری بازماندگان(  ماده27- 
بـه زوجـه در اثـر آن، از مسـتمری كـه مبلـغ آن بيشـتر اسـت برخـوردار خواهد شـد. همسـر 
متوفـی مكلـف اسـت در ايـن گونـه مـوارد مراتـب برخـورداری از مسـتمری دوم را بـه 
صندوقهـای بازنشسـتگی مربـوط اطـالع دهـد. در صـورت عـدم اقـدام و دريافت مسـتمری 
مضاعـف، صندوق بازنشسـتگی كه مسـتمری پرداختی آن كمتر اسـت مجـاز خواهد بود كليه 
مسـتمری های پرداختی و سـاير هزينه هايی را كه من غير حق دريافت شـده براسـاس آخرين 
مسـتمری دريافتـی و تعرفه هـای جـاری مربـوط بـه سـاير هزينه هـا از زوجه وصـول نمايند.

مرجـع تعييـن ازكارافتادگـی در هـر يـك از صندوق ها، مرجـع تأييـد ازكارافتادگـی فرزندان  تبصره- 
ذكور موضوع اين ماده نيز محسوب می شوند. 

فرزنـدان در صورتـی كـه واجـد شـرايط دريافـت مسـتمری بازمانـدگان از طريق هـر يك از  ماده28- 
والدين باشند، از هر دو مستمری برخوردار خواهند شد. 

از آیين نامه اجرایی قانون حمایت از كودكان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست
)مصوب 1394/4/14 هيأت وزیران(

در صـورت فـوت سرپرسـت منحصـر يا سرپرسـتان، افـراد تحت سرپرسـتی در حكـم افراد  ماده 6- 
تحـت تكفـل متوفـی محسـوب گرديـده و صنـدوق بازنشسـتگی ذی ربـط موظف اسـت تا 
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تعييـن سرپرسـت جديد نسـبت به برقـراری و پرداخت مزايای مسـتمری وظيفـه بازماندگان 
به افراد تحت سرپرستی اقدام كند. 

كودك يا نوجوان تحت سرپرسـتی جزو عائله تحت تكفل سرپرسـت منحصر يا سرپرسـتان  تبصره- 
محسـوب و از زمـان قـرار سرپرسـتی آزمايشـی حسـب مـورد از كليـه مزايـای قانونـی وفق 

قوانين و مقررات مربوط برخوردار خواهد شد. 
سـازمان مكلـف اسـت هرگونـه تغييـر در وضعيت سرپرسـتی افراد تحـت سرپرسـتی اعم از  ماده7- 
فـوت سرپرسـت منحصـر يا هر يـك از سرپرسـتان، طالق، جدايی و فسـخ حكم سرپرسـتی 
آنهـا و تعيين سرپرسـت جديـد را به مراجع ذی ربط از جمله دسـتگاه محل خدمت و صندوق 
بازنشسـتگی ذيربط اعالم كند تا سـازمان های مذكور حسـب مورد نسـبت به اجرای تكاليف 

قانونـی مربـوط از جملـه قطع يا برقـراری حقوق مسـتمری و مزايای متعلقه اقـدام نمايند.

از آیين نامه توسعه و گسترش كاربري فناوري اطالعات و ارتباطات
)مصوب 1394/6/11 هيأت وزیران(

هيئـت وزيـران در جلسـه 1394/6/11 به پيشـنهاد وزارتخانه هـای ارتباطات و فنـاوري اطالعات، امور 
اقتصادي و دارايي و سـازمان مديريت و برنامه ريزي كشـور و به اسـتناد اصل يكصد و سـي و هشـتم 
قانـون اساسـي جمهـوري اسـالمي ايـران، آيين نامـه توسـعه و گسـترش كاربـري فنـاوري اطالعات و 

ارتباطات را به شرح زير تصويب كرد: 
بـه منظـور صيانـت از نيـروي كار داخلـي و اسـتفاده از توانمندي هـای داخلـي و در جهـت  ماده 11- 
اجـراي مـاده )121( قانـون كار عـالوه بـر سـاير مقـررات بـه  كارگيـري نيـروي كار خارجي 
در حـوزه فـاوا از نظـر كيفيـت تخصصـي بايد حداقـل دسـتمزد در حد پرداخت هفـت برابر 
حداقـل حقـوق پايـه قانـون كار هرسـال باشـد. صـدور رواديد كار منـوط به تعهـد پرداخت 

بيمه و ماليات مربوط است. 
حق بيمـه قراردادهـاي فناوري اطالعات و ارتباطات منعقده اشـخاص حقيقي و حقوقي داراي  ماده 12- 
مجـوز از دبيرخانـه شـوراي عالـي انفورماتيـك يـا سـازمان نظـام صنفـي رايانـه ای كشـور با 
دسـتگاه هاي اجرايـي براسـاس بخشـنامه 14/3 سـازمان تأمين اجتماعـي محاسـبه و مطالبـه و 
در صـورت عـدم داشـتن بدهي، ظرف يك روز كاري مفاصاحسـاب قرارداد توسـط سـازمان 

تأمين اجتماعي صادر می گردد. 
در صـورت احـراز عـدم ارسـال ليسـت واقعـي كاركنان شـاغل و يا عـدم ارايه دفاتـر قانوني  تبصره- 
و ارسـال ليسـت در برخـي از ماه هـای دوره قـرارداد، حق بيمـه متعلقـه طبق مقـررات جاري 

سازمان تأمين اجتماعي محاسبه و وصول خواهد شد. 
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از آیين نامه صدور روادید اتباع خارجي در مناطق آزاد تجاري- صنعتي
)مصوب 1394/12/2(

هيـأت وزيـران در جلسـه 1394/12/2 به پيشـنهاد شـماره 942/10/2919 مـورخ 1394/8/14 دبيرخانه 
شـوراي عالـي مناطـق آزاد تجـاري- صنعتـي و ويژه اقتصـادي و به اسـتناد مـاده )12( قانون چگونگي 

اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسالمي ايران- مصوب 1372- تصويب كرد: 
بـراي اشـتغال اتبـاع خارجـي در مناطـق، رعايت مقـررات مربوط به اشـتغال نيروي انسـاني،  ماده 9- 

بيمـه و تأمين اجتماعـي در مناطـق الزامي اسـت.

آیين نامه اجرایي ماده )13( قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين 
نيازهاي كشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصالح ماده )104( قانون ماليات های مستقيم

)مصوب 1395/3/16 با اصالحات بعدی(

در اين آيين نامه اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به كار می روند: ماده 1- 
هـر  شـامل  معدنـي  و  صنعتـي  توليـدي،  فعـال  واحدهـاي  مشـمول:  كارگاه هـای  الف( 
شـخص حقيقـي و يـا حقوقي دولتي و يا غيـر دولتي كه در امور توليـد كاال، تجهيزات، 
خدمـات يـا محصوالتـي اعـم از سـخت افـزار، نـرم افـزار، فنـاوري و نشـان )برنـد( 

فعاليت می كند. 
داليـل ابـرازي: ارايـه مدارك مسـتند و مسـتدل مبني بـر خـارج از اختيار بـودن و بروز  ب( 
حـوادث غيرمترقبـه خـارج از اراده كـه مانـع انجـام تكاليـف مقرر شـده اسـت از قبيل 
سـيل، بـرف، تگـرگ، سـرما زدگي، آتش سـوزي غيرعمـدي، زلزلـه و نظايـر آن و آثار 
مالـي تحريم هـای اقتصـادي ظالمانـه و نوسـانات ارزي كه تاثير مسـتقيم در فعاليت ها و 
توليـدات كارگاه هـای مشـمول داشـته و طي دوره مشـخص منجر به تعطيلـي موقت يا 

ركود فعاليت و يا نيمه فعال شدن آنها شده است. 
سـوابق خـوش حسـابي: كارفرما ظـرف )18( مـاه قبل از وقـوع موضوع داليـل ابرازي،  پ( 
صـورت مـزد يـا حقوق بيمه شـدگان را براي حداقـل )16( ماه ارسـال و پرداخت نموده 
باشـد. درخصـوص جرايـم حق بيمـه مربـوط بـه قبـل از تصويب ايـن آيين نامـه، مدت 
بررسـي صـورت مزد و حقوق بيمه شـدگان و پرداخت حق بيمه متعلقه )4( مـاه از )18( 

ماه خواهد بود. )اصالحی مصوب 1395/10/8( 
قانـون: قانـون اصـالح قانـون تأمين اجتماعـي و برخي قوانيـن مربوط به منظور تشـويق  ت( 
كارفرمايـان بـه تأديـه ديـون معوقـه سـنواتي بابت حق بيمـه و بيمـه بيـكاري كاركنان- 
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مصوب 1387- مجمع تشخيص مصلحت نظام و اصالحات بعدي آن. 
پذيـرش داليـل و مـدارك ابـرازي و نحـوه تشـخيص، نـوع و شـمول فعاليـت كارگاه  ث( 
)توليدي، معدني، صنعتي و خدماتي( بر اسـاس قانون و به عهده سـازمان تأمين اجتماعي 

خواهد بود. )اصالحی مصوب 1395/10/8( 
در اجـراي مـاده )13( قانـون حداكثـر اسـتفاده از توان توليـدي و خدماتي در تأميـن نيازهاي  ماده 2- 
كشـور و تقويـت آنهـا در امـر صـادرات و اصـالح مـاده )104( قانـون ماليات های مسـتقيم، 
تمـام يـا قسـمتي از جريمه های مقـرر در قانـون تأمين اجتماعي بـه درخواسـت كارفرما و در 

چارچوب اين آيين نامه قابل بخشودگي است. 
دوره  در  بيـكاري  بيمـه  و  بدهـي حق بيمـه  داراي  كـه  مشـمول  كارگاه هـای  كارفرمايـان  ماده 3- 
موضـوع داليـل ابـرازي می باشـند در صورتـي كـه برابـر مـاده )4( ايـن آيين نامه با سـازمان 
تأمين اجتماعـي توافـق نماينـد، مي تواننـد از بخشـودگي موضـوع مـاده )2( اصالحـي قانون 

برخوردار شوند. 
كارفرمايان كارگاه هاي مشـمول با تأييد سـتاد تسـهيل و رفع موانع توليد و كارگاه هاي اسـتاني  ماده 4- 
آن، در صورتـي كـه جرايـم متعلقـه آنهـا مربوط به قبـل از تاريـخ 1396/12/29 باشـد، چنانچه 
حداكثـر تا سـه مـاه از تاريخ الزم االجرا شـدن اين تصويب نامه در مورد پرداخت و يا تقسـيط 
اصـل بدهـي قطعي شـده بر اسـاس مـدارك و مسـتندات ابـرازي، با سـازمان تأميـن اجتماعي 
توافـق نماينـد، از بخشـودگي جرايم متعلقه موضـوع اين آيين نامـه برخوردار خواهند شـد. در 
خصـوص آن دسـته از كارگاه هاي مشـمول كه بعـد از تاريـخ 1396/12/29 به علت بروز يكي 
از موضوعات داليل ابرازي مشـمول شـده اند، مهلت ارايه مدارك به سـازمان ياد شـده تا سـه 

ماه پس از وقوع داليل مزبور خواهد بود.« )اصالحی مصوب 1398/2/22( 
پذيـرش داليـل ابـرازي مـورد تأييـد مراجـع ذي ربط و نحـوه احراز سـوابق خوش حسـابي  ماده 5- 
كارگاه هاي مشـمول، صرفاً به تشـخيص و موافقت سـازمان تأمين اجتماعي بر اسـاس ضوابط 

مصوب هيئت مديره سازمان مذكور خواهد بود. 
در كليـه مـواردي كـه بدهـي موضـوع ايـن آيين نامـه تقسـيط شـده يـا می شـود، در صورتي  ماده 6- 
كـه كارفرمـا هـر يك از اقسـاط را در سررسـيد مقـرر پرداخت ننمايـد، بدهي تبديـل به حال 
شـده و جرائـم متعلقـه، نسـبت به مانده بدهـي از تاريخ تبديل بـه حال با رعايـت تبصره )2( 
اصالحـي مـاده )1( قانـون دريافت خواهد شـد. جرايم مطالبه شـده قبلي نيز به نسـبت مانده 

قابل وصول است و مجدداً تقسيط نخواهند شد. 
كارگاه هـای ورشكسـته، فاقـد فعاليـت و برچيده شـده، از شـمول اين آيين نامه مسـتثني  ماده 7- 

مي باشند. 
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 آیين نامه اجرایي قسمت دوم ماده )59(
قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ایران

)مصوب 1395/10/1(
]دستورالعمل اجرایی تبصره ماده  106 قانون مدیریت خدمات كشوری[

هيأت وزيران در جلسـه 1395/10/1 به پيشـنهاد مشـترك سـازمان اداري و اسـتخدامي كشور و وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي و به اسـتناد اصل يكصد و سـي و هشـتم قانون اساسـي جمهوري اسـالمي 
ايـران، آيين نامـه اجرايي قسـمت دوم ماده )59( قانون برنامه پنج سـاله پنجم توسـعه جمهوري اسـالمي 
ايران را به شـرح زير تصويب كرد: )به	موجب	بخشـنامه	شـماره	107143	مورخ	1397/3/7	سـازمان	اداری	
و	اسـتخدامی	کشـور،	مـاده	یک	این	آیین	نامـه	به	عنوان	دسـتورالعمل	اجرایی	تبصره	مـاده	106	قانون	مدیریت	

خدمات	کشوری	تعیین	شده	است.(	
حقـوق بازنشسـتگي كاركنان دسـتگاه های اجرايي مشـمول قانـون تأمين اجتماعي كـه قبل از  ماده 1- 
1393/4/17 از اضافه كار آنان كسـور بازنشسـتگي كسـر و به حساب صندوق تأمين اجتماعي 

واريز شده است، به شرح و فرمول زير محاسبه و پرداخت می شود: 
سـازمان تأمين اجتماعـي موظـف اسـت در مـورد هـر يـك از كاركنـان يادشـده بـا  الف( 
همـكاري دسـتگاه اجرايـي ذي ربـط و با اسـتفاده از مسـتندات مربوط، نسـبت مجموع 
اضافـه كار ماهانه پرداختي كه از آن حق بيمه كسـر شـده اسـت به مجمـوع اقالم حقوق 
و مزاياي مشـمول كسـر حق بيمه در طول دو سـال آخر خدمت )بدون احتسـاب مبالغ 

اضافه كار( حداكثر منتهي به 1393/4/17 را محاسبه نمايد. 
نسـبت )درصـد( موضـوع جـزء )الـف( در مبلـغ ميانگيـن حقـوق و مزاياي مسـتمر و  ب( 
فوق العـاده ويـژه موضوع بند )10( ماده )68( قانون مديريت خدمات كشـوري مشـمول 
كسـر حق بيمـه )بدون احتسـاب اضافـه كار( فرد ظرف دو سـال آخر خدمـت منتهي به 

بازنشستگي ضرب می شود. 
مبلـغ حاصـل از اعمال جـزء )ب( در يك سـي ام مجموع سـنوات پرداخت حق بيمه از  پ( 

اضافه كار منتهي به تاريخ 1393/4/17 ضرب می شود. 
مبلـغ بـه دسـت آمـده از اعمال جزء )پ( به مبلغ مسـتمري بازنشسـتگي موضـوع ماده  ت( 
)77( قانـون تأمين اجتماعـي كـه در آن متوسـط مـزد يـا حقـوق بيمه شـده بـدون لحاظ 

اضافه كار محاسبه شده است، اضافه مي شود.  
فرمول محاسبه مستمري نهايي: 

مجموع اضافه كار ماهانه كه از آن حق بيمه كسـر شـده اسـت در طول دو سـال خدمت   :A
منتهي به 1393/4/17- 
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مجموع اقالم حقوق و مزاياي مشمول كسر حق بيمه در طول دو سال خدمت منتهي به 1393/4/17-  :B
مبلغ حقوق و مزاياي مستمر مشمول كسر حق بيمه )بدون احتساب اضافه كار( در دو سال آخر.   :C

مجموع سنوات پرداخت حق بيمه همراه با اضافه كار منتهي به 1393/4/17   :N
 .B به A نسبت  :Y

)N × 1/30 × C × Y( + مستمري وفق ماده 77 = مستمري نهايي
پاداش پايان خدمت كاركنان يادشده نيز به شرح زير محاسبه می شود:  ماده 2- 

مبلـغ محاسـبه شـده موضـوع جـزء )پ( مـاده )1( ايـن آيين نامـه به مبلـغ آخريـن حقوق و 
مزايـاي مشـمول كسـر حق بيمـه )بدون محاسـبه اضافـه كار( اضافه شـده و مجمـوع اين دو 

مبلغ در سنوات خدمت كارمند )حداكثر 30 سال( ضرب می شود. 

آیين نامه مالی سازمان تأمين اجتماعی
)مصوب 1395/12/17 هيأت امنای سازمان(

هيأت امنای سازمان تأمين اجتماعی به استناد بند »ث« ماده 8 و ماده 24 اساسنامه سازمان تأمين اجتماعی 
مصوب 1389/4/20 آيين نامه مالی سازمان تأمين اجتماعی را به شرح ذيل به تصويب رساند: 

سـازمان تأمين اجتماعـی به اسـتناد ماده 4 اساسـنامه به عنوان يك مؤسسـه عمومـي غيردولتی  ماده 1- 
متشـكل از سـتاد مركـزی و واحدهـای تابعه بوده كـه مجموعاً دارای يك شـخصيت حقوقی 

مستقل است و از اين پس در اين آيين نامه به اختصار سازمان ناميده می شود. 
درصد  گروه شـركت ها و مؤسسـات تابعه شـامل شـركت ها و مؤسساتی اسـت كه بيش از 50  ماده 2- 

از سهام و مالكيت آنها بطور مستقيم و غيرمستقيم متعلق به سازمان می باشد. 
گـروه سـازمان تأمين اجتماعـی شـامل مـاده 1- و مـاده 2 می باشـد كـه از ايـن پـس در ايـن  ماده 3- 

آيين نامه به اختصار گروه سازمان ناميده می شود. 
سـال مالـی سـازمان تأمين اجتماعـی يك سـال هجری شمسـی اسـت كـه از اول فروردين ماه  ماده 4- 

هرسال شروع شده و با پايان اسفندماه همان سال خاتمه می يابد. 
درآمـد عبـارت اسـت از آن دسـته از منابـع درآمدي كـه در قانـون تأمين اجتماعی، اساسـنامه  ماده 5- 

سازمان و ساير قوانين و مقررات موضوعه پيش بينی شده است. 
اعتبـار عبـارت اسـت از مبلغـی كـه برای مصـارف معين بـه منظور نيل بـه اهـداف و اجرای  ماده 6- 

برنامه ها در بودجه سازمان به تصويب می رسد. 
بودجـه سـازمان، برنامـه مالی سـازمان اسـت بـرای يك سـال مالی كه بـر اسـاس برنامه های  ماده 7- 
كوتاه مـدت و برنامه هـای عملياتـی تهيه شـده و حاوی پيش بينـی درآمدهای حاصـل از انجام 
وظايـف و يـا سـاير درآمدهـای حاصـل از ارائـه خدمـات كـه طبـق قانـون تأمين اجتماعی و 
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مقـررات مربوطه، عايد سـازمان می شـود و همچنين سـاير منابع تأمين اعتبار و بـرآورد هزينه 
بـه منظـور انجـام عمليـات و فعاليت هـا و اجـرای طرح هايی كـه در برنامه سـازمان پيش بينی 

شده و نيل به اهداف سازمان را امكان پذير می سازد، می باشد. 
بودجه تلفيقی گروه سـازمان، برنامه مالی گروه سـازمان اسـت كه برای يك سـال مالی و براساس  ماده 8- 
برنامه هـای كوتاه مـدت و برنامه هـای عملياتـی تهيه شـده و حـاوی پيش بينـی درآمدهای حاصل 
از انجـام وظايـف و يـا سـاير درآمدهای حاصـل از ارائه خدمـات كه طبق قانـون تأمين اجتماعی 
و مقـررات مربوطـه عايد می شـود و همچنين سـاير منابع تأميـن اعتبار و بـرآورد هزينه به منظور 
انجـام عمليـات و فعاليت هـا و اجـرای طرح هايـی كـه در برنامه گروه سـازمان پيش بينی شـده و 

نيل به اهداف سازمان در ظرف سال مالی مربوطه را امكان پذير می سازد، می باشد. 
سـاير منابـع تأميـن اعتبـار عبـارت اسـت از منابعـی كـه تحـت عنـوان تسـهيالت، كمـك و  ماده 9- 
تعهـدات دولـت، اسـتفاده از ذخايـر و اندوخته هـا بر اسـاس اساسـنامه سـازمان و يـا عناوين 

مشابه ديگر كه سازمان قانوناً مجاز به منظور نمودن آنها در بودجه خود می باشد. 
تسـهيالت دريافتـی )وام( عبـارت اسـت از دريافـت منابـع مالـی از دولـت، بانك هـا و يـا  ماده 10- 
مؤسسـات مالـی و اعتباری مجـاز كه ميزان و نحوه دريافت آن می بايسـت در بودجه هرسـال 
پيش بينـی شـده و بـه تصويب هيـأت مديره و در صورتی كه بيش از سـقف مجـاز در بودجه 

ساالنه باشد به تصويب هيأت امنا برسد. 
ديـون عبارت اسـت از بدهی های قابل پرداخت سـنوات گذشـته كـه اعتبار الزم بـرای آن در  ماده 11- 

بودجه ساالنه منظور و به يكی از طرق ذيل ايجاد شده باشد: 
احكام قطعی صادره از طرف مراجع صالحه الف( 

انـواع بدهـی به وزارتخانه ها، مؤسسـات و شـركت های دولتی ناشـی از خدمـات انجام  ب( 
شده مانند هزينه های برق، آب، مخابرات، پست و هزينه های مشابه 

ساير بدهی های سازمان كه خارج از اختيار سازمان طبق ضوابط مربوط ايجاد شده باشد. د( 
تشـخيص عبـارت اسـت از تعييـن و انتخـاب انـواع كاال، خدمـات و سـاير پرداخت هايی كه  ماده 12- 
تحصيـل يـا انجـام آنهـا جهـت نيل بـه اهـداف و اجـرای برنامه های سـازمان ضروری اسـت.
اعتباری اسـت كه از طرف كميته تخصيص سـازمان بصورت دوره ای براسـاس بودجه مصوب 

و درآمدهای محقق شـده سـازمان به منظور تأمين اعتبار هزينه ها اختصاص داده می شـود.
تأمين اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام يا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزينه معين. ماده 13- 

تعهد عبارت است از ايجاد دين بر عهده سازمان ناشی از: ماده 14- 
خريد و تحويل كاال يا هزينه خدمات الف( 

اجرای قراردادهايی كه با رعايت قوانين و مقررات منعقد و مبادله شده باشد. ب( 
احكام قطعی صادره از مراجع قانونی و ذيصالح ج( 
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پيوستن به قراردادهای بين المللی و عضويت در سازمان ها يا مجامع بين المللی با اجازه قانون د( 
تسـجيل عبـارت اسـت از تعييـن ميـزان بدهـی قابـل پرداخـت سـازمان بر اسـاس اسـناد و  ماده 15- 

مداركی كه بدهی مذكور را اثبات می نمايد. 
دسـتور پرداخـت عبـارت اسـت از سـندی كه از سـوی مديرعامل يـا مقامات مجـاز از طرف  ماده 16- 
ايشـان بـرای پرداخـت تعهـدات و بدهی هـای قابل پرداخـت از محـل اعتبـارات مربوطه كه 

توسط مديركل امور مالی يا مقام مجاز از طرف وی در وجه ذينفع صادر می گردد. 
هزينـه عبـارت اسـت از مصـرف اعتبـارات يـا پرداخت هايی كه به صـورت قطعی بـه ذينفع  ماده 17- 
در قبـال تعهـد يـا تحت عنـوان كمك يا عناوين مشـابه، با رعايـت قوانين و مقـررات مربوط 

صورت می پذيرد. 
تنخواه گـردان وجهـی اسـت كـه از طـرف مديركل امـور مالی يـا مقامات مجـاز از طرف وی  ماده 18- 
بـا تائيـد مديرعامـل يـا مقامـات مجـاز از طـرف ايشـان بـرای هزينه هـای مربـوط در اختيار 
واحدهـای تابعـه، مأموريـن خريـد يا اشـخاصی كه مجـاز به دريافـت تنخواه گردان هسـتند، 
قـرار می گيـرد تـا بـه تدريج كـه هزينه های مربوط انجام می شـود، اسـناد مربـوط را تحويل و 

تنخواه را تجديد نمايند. 
ضوابـط اجرايـی اين ماده بر اسـاس دسـتورالعملی خواهد بود كه توسـط مديرعامل پيشـنهاد  تبصره- 

و پس از تصويب هيأت مديره ابالغ می گردد. 
پيش پرداخـت عبـارت اسـت از پرداختـی كـه در قبـال اخـذ ضمانت نامـه بانكـی حداكثـر  ماده 19- 
تـا سـقف 25 درصـد مبلـغ قـرارداد از محـل اعتبـارات مربوط بـه احـكام و قراردادهـا، طبق 

مقررات پيش از انجام تعهد صورت می پذيرد. 
درخصـوص گـروه شـركت ها و مؤسسـات تابعه سـازمان، تبصـره يك مـاده 67 ايـن آيين نامه  تبصره- 
مـالك عمـل خواهـد بود. در مـواردی كه حسـب مقررات دولتـی خاص به جـای ضمانت نامه 
بانكـی، اخـذ تضاميـن ديگـری پيش بينی شـده باشـد، مطابـق مقـررات مربوطه عمل خواهد شـد.
علی الحسـاب عبـارت اسـت از پرداختی كـه جهت ادای قسـمتی از تعهد بـا رعايت مقررات  ماده 20- 

صورت می گيرد 
ودايـع عبـارت اسـت از وجـه و يـا سـاير اوراق بهـاداری كـه بـه منظـور انتفـاع از امـالك،  ماده 21- 
امتيـازات، امـوال و نظايـر آن و ارائـه خدمات بر اسـاس ضوابطي كه به پيشـنهاد مديركل امور 
مالـي و تأييـد مديرعامـل بـه تصويـب هيأت مديـره می رسـد، دريافت يـا پرداخـت می گردد.
سـپرده عبـارت اسـت از وجهی كه بر اسـاس قوانيـن و مقـررات، قراردادها يا احـكام صادره  ماده 22- 
از سـوی مراجـع قضايـی بـه منظور تأمين و يـا جلوگيـری از تضييع حقوق سـازمان دريافت 
شـده و اسـترداد يـا ضبـط آن تابع شـرايط مقـرر در قوانين و مقـررات، قراردادهـا و ضوابطی 
خواهـد بـود كه توسـط مديركل امور مالی تهيه شـده و با پيشـنهاد معـاون اداری و مالی، پس 
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از تائيد مديرعامل به تصويب هيأت  مديره خواهد رسيد. 
دارايـی ثابت مشـهود عبارت اسـت از مجموعه امـوال منقول و غيرمنقول كه باهدف اسـتفاده  ماده 23- 
مسـتمر در طـول فعاليـت سـازمان خريداری، احـداث و يا تحصيل شـده و با توجـه به اصل 

اهميت، عمر آنها بيش از يك سال باشد. 
كارپـرداز شـخصی اسـت كه از بين مسـتخدمين رسـمی و قـراردادی بند »ب« مـاده 2 آيين نامه  ماده 24- 
اسـتخدامی بنـا به پيشـنهاد مديركل خدمـات عمومی و رفاه و حكـم مديركل امـور اداری و در 
واحدهـای تابعـه توسـط رديف هـای همتراز به اين سـمت منصوب شـده و نسـبت بـه تدارك 
و خريـد كاال و خدمـات مـورد نيـاز با رعايت مقـررات مربوط اقدام می نمايـد. گردش عمليات 
تنخـواه كارپـردازان در پايان هرماه كنترل گرديده، ترميم يا تسـويه خواهد گرديد. بديهی اسـت 

اخـذ چـك يا سـفته به عنوان تضمين تا سـقف تنخواه از مسـتخدم غيررسـمی الزامی اسـت.
در مـواردی كـه فـرد واجـد صالحيت با مشـخصات فوق وجود نداشـته باشـد با مسـئوليت  تبصره- 

باالترين مقام مجاز واحد تابعه، به كارگيری ساير كاركنان بالمانع می باشد. 
اميـن امـوال شـخصی اسـت كـه از بين مسـتخدمين رسـمی واجد صالحيـت سـازمان و در  ماده 25- 
صـورت نبـودن مسـتخدم رسـمی واجد صالحيـت از بيـن كاركنان قـراردادی بنـد »ب« ماده 
2 آيين نامـه اسـتخدامی، بنـا بـه پيشـنهاد مديـركل امـور مالـی يـا نماينـده وی و بـا موافقـت 
مديرعامـل يـا مقامـات مجـاز به اين سـمت منصوب شـده و مسـئوليت حراسـت، تحويل و 
تحـول و تنظيـم حسـاب های امـوال منقـول و غيرمنقـول و كاالهـای تحـت ابواب جمعی بر 
عهـده او واگـذار می گـردد. ضوابـط اجرايـی اين ماده با پيشـنهاد مديـركل امور مالـی و تائيد 

مديرعامل و تصويب هيأت مديره خواهد بود. 
شـرح تشـكيالت، وظايـف و شـيوه اجرايـی ايـن مـاده در قالـب ضوابطـی خواهـد بـود كه  تبصره- 
توسـط معـاون اداری و مالـی پيشـنهاد و پـس از تأييـد مديرعامـل بـه تصويب هيـأت مديره 

خواهد رسيد. 
صندوقدار شخصی است كه از بين مستخدمين رسمی و قراردادی بند »ب« ماده 2 آيين نامه  ماده 26- 
استخدامی بنا بر وظايف سازمانی، مسئوليت دريافت وجوه نقد يا اوراق بهادار را بر عهده دارد.

در مـواردی كـه فـرد واجـد صالحيت با مشـخصات فوق وجود نداشـته باشـد با مسـئوليت  تبصره	1- 
باالتريـن مقـام مجـاز واحد تابعـه، به كارگيری سـاير كاركنان بالمانع می باشـد. بديهی اسـت 

اخذ تضمين معتبر از مستخدم غيررسمی الزامی است. 
حـق صندوقـداری، بـر اسـاس دسـتورالعملی كـه بـا پيشـنهاد مديـركل امـور مالی، بـه تائيد  تبصره	2- 

مديرعامل سازمان خواهد رسيد، به صندوقدار پرداخت می گردد. 
شـرح تشـكيالت، وظايـف و شـيوه اجرايی اين مـاده در قالـب ضوابطی خواهد بود كه توسـط  تبصره	3- 
معـاون اداری و مالـی پيشـنهاد و پـس از تأييـد مديرعامل بـه تصويب هيأت مديره خواهد رسـيد.



بخش سوم: مقررات مرتبط  / 739

حسـاب بانكـی درآمد، حسـاب های غيرقابل برداشـتی اسـت كه بـه نام هر يـك از واحدهای  ماده 27- 
سـازمان در بانك هـای محـل افتتاح شـده و مخصـوص واريز درآمدهای وصولی می باشـد.

حسـاب بانكـی پرداخت، حسـاب های جاری اسـت كه به نام هـر يك از واحدهای سـازمان در  ماده 28- 
بانك هـای محـل افتتاح شـده و مخصوص انجام عمليـات پرداخت واحد مربوطـه خواهد بود.

حسـاب بانكـی تمركـز وجوه درآمد حسـابی اسـت كه بـه نام سـازمان نزد بانك هـای طرف  ماده 29- 
حسـاب در مركز افتتاح شـده و وجوه حسـاب بانكی درآمد يا درآمدهای واحدهای سـازمان 

تحت شرايطی كه مديرعامل تعيين خواهد كرد، به اين حساب واريز می گردد 
حسـاب بانكـی پرداخت های انتقالی حسـابی اسـت كـه به نام سـازمان نـزد بانك های طرف  ماده 30- 
حسـاب در مركـز افتتـاح شـده و موجـودی آن طبـق قانـون تأمين اجتماعـی، آيين نامه هـا و 
مقـررات مربوطـه بر مبنای اعتبـارات مصوب به حسـاب های بانكی پرداخـت و ذخاير انتقال 

داده می شود. 
حسـاب بانكـی ذخايـر حسـابی اسـت كه بـه نام سـازمان نـزد بانك هـای طرف حسـاب در  ماده 31- 
مركـز افتتـاح شـده و وجوه مـازاد درآمد هزينـه و درآمدهـای مرتبط با سـرمايه گذاری به اين 

حساب منتقل و مطابق مقررات به سرمايه گذاری اختصاص داده می شود. 
نقصـان متعـارف، كمبـود مقـداری يا عددی موجودی هاسـت كه ميـزان قابل قبول آن توسـط  ماده 32- 
كارگروهـی مركـب از معـاون اداری و مالی، مديـركل امور مالی، مديـركل خدمات عمومی و 
رفـاه و يـا مديركل پشـتيبانی درمان )حسـب مـورد( و در واحدهای تابعه توسـط رديف های 

همتراز در موضوع مربوطه تعيين می گردد. 
نقصـان متعـارف، بـه اسـتثنای امـوال و اثاثيـه، بـه حسـاب هزينه هـای سـال جاری سـازمان  تبصره- 

منظور می گردد. 
هزينه هـا و سـاير پرداخت هـای سـازمان پس از طـی مراحل تشـخيص، تأمين اعتبـار، تعهد،  ماده 33- 

تسجيل و صدور دستور پرداخت با اعمال نظارت مالی انجام خواهد شد. 
مديـركل امـور مالـی سـازمان از بيـن كاركنـان رسـمی و قـراردادی بنـد »ب« مـاده 2 آيين نامه  ماده 34- 
اسـتخدامی رسـته مالـی براسـاس آيين نامـه اسـتخدامی سـازمان، بنا بـه پيشـنهاد مديرعامل و 
تصويـب هيـأت مديره و با حكم مديرعامل سـازمان منصوب شـده و عـزل وی نيز به صورت 
فـوق خواهـد بـود. وی در مقابـل مديرعامل و هيأت مديره مسـئوليت مسـتقيم خواهد داشـت.
در مواقـع اضطـراری، مديرعامـل می توانـد در صـورت عـزل، اسـتعفا يا فوت مديـركل امور  تبصره-	
مالـی، نسـبت بـه صـدور حكـم سرپرسـتی موقـت حداكثـر شـش ماهه بـرای افـراد واجـد 

صالحيت از بين كاركنان رسته مالی اقدام نمايد. 
نظـارت و كنتـرل امور مالی سـازمان شـامل ثبـت عمليات مالـی، هماهنگی عمليـات، اعمال  ماده 35- 
كنتـرل بودجـه ای، اعمال كنترل مالی، اجرای تصميمات مالی مأخوذه و بررسـی كلی وضعيت 
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مالـی، تهيـه و ارائـه گزارش هـا و صورت هـای مالـی مربـوط بـه مراجـع ذيربـط در قالـب 
سيسـتم های مكانيزه، بررسـی نتايج به دسـت آمده، تهيه و تنظيم و پيشـنهاد دستورالعمل های 

مالی می باشد. 
اختيـار و مسـئوليت تشـخيص، تعهد، تسـجيل و دسـتور پرداخت بر عهـده مديرعامل سـازمان و  ماده 36- 
مسـئوليت تأميـن اعتبـار و تطبيـق با قوانيـن و مقـررات مربوطه بـر عهده مديـركل امور مالی می باشـد.
مقامـات مجاز اشـخاصی هسـتند كـه اختيـارات و مسـئوليت های مديرعامل و مديـركل امور  تبصره	1- 

مالی، موضوع اين ماده كتباً به آنها تفويض شده باشد. 
اختيـار و مسـئوليت های ايـن مـاده حسـب مـورد از طـرف مقامـات فـوق بـه سـاير مقامات  تبصره	2- 
سـازمان )مقامـات مجـاز( كاًل يا بعضـاً قابل تفويض خواهد بود، ليكـن در هيچ مورد تفويض 

اختيار موجب سلب اختيار و مسئوليت از تفويض كننده نخواهد بود. 
افـراد مجـاز در مقابـل اختيـارات واگـذار شـده دارای مسـئوليت بـوده و می بايسـتی در برابر  تبصره	3- 

اقدامات خود پاسخگو باشند. 
تفويـض اختيـار و مسـئوليت های ايـن مـاده نمی توانـد از سـوی مقامات مجاز به شـخص يا  تبصره	4- 

اشخاص ديگر واگذار گردد. 
كليه اسـناد و اوراق بهادار )چك، سـفته و موارد مشـابه( بر اسـاس قوانين و مقررات مربوطه  تبصره	5- 
بـا امضـای مديرعامـل سـازمان يـا مقامات مجـاز از طرف ايشـان و مديـركل امور مالـی و يا 

مقامات مجاز از طرف ايشان معتبر خواهد بود. 
تفويـض اختيـار و مسـئوليت های مربـوط بـه مديرعامـل و مديـركل امـور مالـی به شـخص  تبصره	6- 
واحـد و نيـز تفويـض اختيـار و مسـئوليت های مديرعامـل به مديـركل امور مالی يـا كاركنان 

تحت نظر وی مجاز نخواهد بود. 
مديـركل امور مالی، رؤسـای امور مالی يا نمايندگان آنها مجاز نيسـتند كـه از طرف مديرعامل  تبصره	7-	

يا ساير مقامات مجاز اسناد پرداخت هزينه را امضا نمايند. 
وظايف مديركل امور مالی به شرح ذيل می باشد: ماده 37- 

نظـارت بـر كليـه امـور مالـی و محاسـباتی و نگهـداری و تهيـه و تنظيـم صورت هـای  الف( 
مالی طبق قانون، مقررات و ضوابط مربوطه و صحت و سالمت آنها 

نظـارت و هماهنگـی در اجـرای قوانيـن و مقـررات حاكم بـر عمليات مالی سـازمان و  ب( 
حفظ اسناد، مدارك و دفاتر مالی 

نظـارت بـر انجـام كليـه دريافت هـا و پرداخت ها، ثبـت و ضبـط درآمدهـا و هزينه ها و  ج( 
صدور اسناد مربوطه 

نگهداری حساب اموال سازمان و نظارت بر اموال مذكور د( 
نظارت بر اعمال كنترل بودجه ای و تهيه گزارش های مربوط هـ ( 
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نظارت بر حسن اجرای قوانين و مقررات مالی و محاسباتی سازمان و ( 
نظارت بر حسن اجرای وظايف رؤسای ادارات امور مالی در مركز و واحدهای تابعه ز( 

ساير وظايفی كه به موجب اين آيين نامه و ساير قوانين و مقررات مربوط واگذار می گردد. ح( 
مديـركل امـور مالـی می توانـد وظايـف تعييـن شـده خـود را در ايـن آيين نامه بـه معاونين يا  	تبصره- 

رؤسای امور مالی واحدهای تابعه حسب مورد تفويض نمايد 
معاونين اداره كل امور مالی در سـتاد سـازمان به پيشـنهاد مديركل امور مالی و با حكم معاون  ماده 38- 
اداری و مالـی، رؤسـای امـور مالـی اسـتان ها بنـا بـه پيشـنهاد مدير درمـان/ مديركل اسـتان و 
تائيد و حكم مديركل امور مالی و رؤسـای حسـابداری واحدهای تابعه به پيشـنهاد مسـئولين 
واحدهـای تابعـه و تائيـد رؤسـای امور مالی مديريت درمـان/ اداره كل اسـتان و تائيد و حكم 
مديـركل امـور مالـی منصـوب شـده و عـزل آنـان نيز به صـورت فـوق خواهد بود. روسـای 
ادارات امـور مالـی هـر اسـتان تحـت نظـر مدير درمـان/ مديـركل اسـتان مربوطه و رؤسـای 
حسـابداری واحدهـای تابعـه تحـت نظر باالتريـن مقام واحد تابعـه انجام وظيفه نمـوده و در 

مقابل مديركل امور مالی سازمان مسئول و پاسخگو خواهند بود. 
رؤسـای امـور مالـی قبلـی و جديـد مكلف انـد حداكثـر ظـرف يـك مـاه از تاريـخ اشـتغال  تبصره- 
رئيـس مالـی جديـد نسـبت به تنظيـم صورت مجلـس تحويل و تحول )متناسـب بـا فرم های 
امـور ذيحسـابی های وزارت امـور اقتصـادی و دارايـی( اقـدام نماينـد. ايـن صورت مجلـس 
بايـد بـه تائيـد مديـركل امور مالی برسـد. در مـواردی كـه رئيس امـور مالی قبلـی از تحويل 
ابواب جمعـی خـود اسـتنكاف ورزد، ابواب جمعـی وی با حضـور نماينده مديـركل امور مالی 
و نماينـده باالترين مقام سـازمان در اسـتان و رئيس امور مالی جديـد تحويل و تحول خواهد 

شد. درخصوص مديركل امور مالی نيز به ترتيب فوق عمل خواهد گرديد. 
بودجـه تفصيلی سـازمان در هرسـال مالـی در مهلت مقرر قانونی بر اسـاس اهـداف، برنامه ها  ماده 39- 
و وظايف سـازمان توسـط معاونت اداری و مالی با رعايت دسـتورالعمل تهيه و تنظيم بودجه 
پيشـنهادی، جمـع آوری و تنظيم می شـود و با پيشـنهاد مديرعامل و تائيد هيـأت مديره جهت 

تصويب تقديم هيأت امنا می گردد. 
دسـتورالعمل تهيـه و تنظيـم بودجـه و همچنيـن تعييـن بودجـه هر يـك از واحدهـای تابعه  تبصره- 

سازمان با پيشنهاد معاون اداری و مالی و تائيد مديرعامل ابالغ خواهد گرديد. 
بودجـه هـر يـك از واحدهای تابعه سـازمان، پس از تصويـب و ابالغ بودجه از سـوی هيأت  ماده 40- 
امنـا بـه تفكيك سـرفصل های هزينه و درآمد، توسـط مديرعامل حداكثر ظـرف 15 روز ابالغ 
خواهـد گرديـد. مسـئولين واحدهـای تابعه و رؤسـای امـور مالـی و برنامه وبودجـه واحدها، 

مسئول حسن اجرای آن خواهند بود. 
دسـتيابی بـه اهـداف بودجـه مصـوب از لحـاظ منابـع و مصـارف حسـب تكاليف مقـرر در  ماده 41- 
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تبصـره  هـای برنامه وبودجـه و ايـن آيين نامـه بـر عهـده هيـأت مديـره و مديرعامل اسـت كه 
از طريـق معاونت هـا و واحدهـای سـتادی، اجرايـی و شـركت ها و مؤسسـات تابعه سـازمان 

انجام پذير می باشد. 
جابجايـی اعتبـارات در داخـل هـر يـك از فصـول هزينـه ای تـا سـقف 5درصـد در اختيـار  ماده 42- 
مديرعامـل و تـا سـقف 10درصـد در اختيار هيأت مديره سـازمان اسـت. همچنيـن جابجايی 
اعتبـارات بيـن فصـول تـا ميـزان 10درصـد در اختيـار هيـأت مديـره خواهـد بود. مشـروط 
بـر اين كـه در هـر حـال در جمـع اعتبـارات بودجـه جـاری و عملياتـی و رديـف هزينه های 
سـرمايه ای تغييـری حاصـل نگردد. بديهی اسـت تغيير بيـش از ميزان تعيين شـده، موكول به 

تائيد هيأت مديره و هيأت امنا خواهد بود. 
مديرعامـل مجـاز اسـت در حيـن اجـرای بودجـه در صـورت افزايـش فعاليت هـا و هزينه ها  تبصره	1- 
نسـبت بـه هزينه هـای پيش بينی و مصوب شـده و كسـری بودجه، سـقف اعتبـارات مصوب 
را پـس از تائيـد هيـأت  مديـره و تصويـب هيـأت امنا بـا رعايت مقـررات مربوطـه افزايش دهد.

وجـود اعتبـار در بودجـه بـه خـودی خـود بـرای اشـخاص حقيقـی يـا حقوقـی ايجـاد حق  تبصره	2- 
نمی نمايـد و اسـتفاده از اعتبـارات بايـد بـا رعايـت قوانيـن و مقـررات مربـوط انجـام گـردد.
درصدی از اعتبارات درآمدهای سـازمان با پيشـنهاد مديرعامـل، تأييد هيأت  مديره و تصويب  تبصره	3- 
هيـأت امنـا )در قالـب بودجه سـاالنه( در اختيار مديرعامل سـازمان قرار مي گيرد تا بر اسـاس 
ضوابطـي كـه بـه تصويـب هيأت مديـره مي رسـد در چارچوب اهـداف و سياسـت هاي كلي 

سـازمان و بـدون الـزام بـه رعايت مفاد ايـن آيين نامه و سـاير مقررات عمومـی هزينه گردد.
در مـورد آن قسـمت از هزينه هـای جـاری، مسـتمر و خريد امـوال و خدمات كه نوعـاً انجام  ماده 43- 
آن از يـك سـال مالـی تجـاوز می كنـد، سـازمان می تواند بـرای مـدت متناسـب، قراردادهايی 
كـه مـدت اجـرای آن از همان سـال مالـی تجاوز می كنـد، منعقد نمايد. ليكن سـازمان موظف 
اسـت در بودجه سـاالنه خـود اعتبارات الزم بـرای پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر سـاير 

اعتبارات منظور نمايد. 
كليـه اعتبـارات بودجـه مصوب هرسـال تـا پايان سـال مالی، قابـل تعهد و پرداخت اسـت و  تبصره-	
مانـده وجـوه اعتبارات مصرف نشـده، توسـط اداره كل امور مالی حداكثر تا پايان ارديبهشـت 

سال بعد با وجوه سال آتی تسويه می گردد. 
در مـواردی كـه براثـر تحميل تعهـد زائد بر اعتبار يا عـدم رعايت مقـررات، كاال يا خدمتی از  ماده 44- 
سـوی سـازمان و واحدهـای تابعه خريـداری گردد، مقام يـا مقامات مجاز بـا رعايت صرفه و 
صـالح سـازمان مكلـف بـه رد معامله مربوط می باشـند. در صورتی كه رد عين ميسـر نباشـد 
يا فروشـنده از قبول آن امتناع داشـته باشـد و همچنين در مورد خدمات انجام شـده، سـازمان 
مكلـف بـه قبـول و پرداخت وجه مـورد معامله در حدود اعتبـارات موجود يا اعتبارات سـال 
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بعد است، ليكن اقدامات فوق، مانع تعقيب قانونی متخلف نخواهد بود. 
در صورتـی كـه مديـركل امـور مالـی و مقامـات مجـاز از طرف ايشـان، خـود و يا با دسـتور  ماده 45- 
مديرعامـل يـا مقامـات مجـاز برخـالف قانـون و مقـررات وجهی پرداخـت يا تعهـدی برای 
سـازمان ايجـاد نمايند، هر يك از ايـن تخلفات در حكم تصرف غيرقانونـی در وجوه و اموال 

سازمان بوده و قابل پيگرد قانونی می باشد. 
سـازمان مجـاز اسـت بـه منظـور اخذ مطالبـات و يـا بدهی ها از اشـخاص حقيقـی و حقوقی  ماده 46- 
نسـبت بـه تهاتـر، معاوضـه يـا پاياپـای نمـودن مطالبـات و بدهی ها، حسـب ضوابطـی كه به 

تصويب هيأت مديره سازمان خواهد رسيد، اقدام نمايد. 
كليـه اعتبـارات بودجـه مصـوب هرسـال مالـی تـا آخـر همان سـال قابـل تعهـد و پرداخت  ماده 47- 
اسـت و آن ميـزان از هزينه هـا كه در سـال جاری يا سـنوات قبـل تحقق يافته اند، در حسـاب 

تعهدات پرداختنی منظور و از آن محل پرداخت خواهد گرديد. 
سـازمان مجـاز می باشـد بـه منظـور تأميـن بخشـی از تعهـدات آتـی نسـبت بـه انجـام  ماده 48- 
سـرمايه گذاری، حسـب ضوابـط و مقرراتـی كه در بودجه سـاالنه سـازمان بـه تصويب هيأت 

امنا خواهد رسيد، اقدام نمايد. 
در صـورت عـدم تحقـق منابـع نقـدی پيش بينـی شـده در بودجـه سـاالنه و به منظـور تأمين  ماده 49- 
بخشـی از هزينه هـای سـازمان در مواقـع ضروری، مديرعامـل با تصويب هيـأت مديره مجاز 
خواهد بود نسـبت به اخذ تسـهيالت از سيسـتم بانكـی، حداكثر معادل يـك دوازدهم بودجه 
مصـوب سـاالنه در بخـش مصـارف تعهـدات قانونـی، اقـدام نمايـد. الزم اسـت سـازمان در 
بودجـه سـال بعـد، منابـع بازپرداخت اينگونـه تسـهيالت را پيش بينـی و آن را پرداخت نمايد.

پرداخـت هرگونـه كمـك يا اعانـه )كمك بالعوض( نقـدی يا غير نقدی به اشـخاص حقيقی  ماده 50- 
و حقوقـی در راسـتای شـرح وظايـف و مأموريـت سـازمان بايـد در بودجه سـاالنه سـازمان 

پيش بينی و به تصويب هيأت مديره و هيأت امنا برسد. 
بودجه تلفيقی گروه شـركت ها و مؤسسـات تابعه سـازمان در هرسـال در مهلت مقرر قانونی  ماده 51- 
توسـط مديرعامـل و بـا رعايـت دسـتورالعمل تهيـه و تنظيـم بودجـه، تنظيـم و پـس از تائيد 

هيأت مديره، به تصويب هيأت امنا برسد. 
دسـتورالعمل تهيـه و تنظيـم بودجـه مذكور توسـط معاونت اقتصـادی و برنامه ريـزی تدوين  تبصره- 

شده و پس از تائيد مديرعامل به تصويب هيأت مديره خواهد رسيد. 
بودجـه تلفيقـي گروه سـازمان توسـط معاونت هـاي اداري و مالـي و اقتصـادي و برنامه ريزي  ماده 52- 
تهيـه شـده و پـس از تأييـد مديرعامـل به تصويب هيـأت مديره و هيـأت امنا خواهد رسـيد.
واحدهـای تابعـه سـازمان می تواننـد حسـب نياز و با ارائه درخواسـت توسـط مديـركل امور  ماده 53- 

مالی و تائيد مديرعامل در هر يك از بانك ها، نسبت به افتتاح حساب اقدام نمايند. 
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برداشـت از هـر حسـاب بانكـی بـا دو امضای مقـام مجـاز )به همـراه مهر سـازمان( صورت  تبصره-	
می گيـرد كـه يكـی از آنهـا مديرعامـل يـا مقامـات مجـاز از طرف ايشـان و ديگـری مديركل 
امـور مالـی يـا نماينـده وی می باشـد. يك نفـر نمی تواند توأمـاً به عنـوان مقام مجـاز از طرف 

مديرعامل و مديركل امور مالی تعيين گردد. 
كليـه پرداخت هـای سـازمان بـه جـز پرداخت هـای جزئـی يا اسـتثنايی كـه از طريـق تنخواه  ماده 54- 
صـورت می پذيـرد، بايسـتی از طريـق صدور چـك، حواله بانكی يـا پرداخـت الكترونيكی با 

رعايت ضوابط و مقررات سازمان در وجه ذينفع يا ذينفعان انجام گردد. 
در كليـه قراردادهـا يـا فاكتورهـای خريـد، شماره حسـاب بانكـی طـرف قـرارداد قيد شـود و  تبصره- 
واحدهـای سـازمان مكلـف بـه واريز وجـوه صرفاً به حسـاب اعالم شـده در متن قـرارداد يا 

فاكتور می باشد. 
در متـن اسـناد، ضـروری اسـت مشـخصات و هويـت گيرنـده وجـه )حقيقی يـا حقوقی( به  ماده 55- 

طور كامل و موضوع پرداخت قيد گردد. 
اخـذ وجـه نقـد يا چـك در وجه حامـل بابت حق بيمـه، خسـارت، جرائم قانونی يـا هرگونه  ماده 56- 

مطالبات ديگر توسط سازمان مجاز نمی باشد. 
دريافـت چـك بابت وصول مطالبات سـازمان، حسـب دسـتورالعملی خواهد بود كه توسـط  تبصره- 

مديرعامل ابالغ خواهد گرديد. 
عمليـات مالـی و حسـابداری سـازمان و نحوه تهيـه و تنظيم بودجه گروه سـازمان بر اسـاس  ماده 57- 
نظـام تعهـدی و بـر مبنای اصـول و موازين متـداول و اسـتانداردهای حسـابداری و قوانين و 

مقررات مربوطه به مورد اجرا گذارده می شود. 
بـه منظـور حصـول آگاهـی از عملكـرد مالـی، مديركل امـور مالی موظف اسـت هر سـه ماه  ماده 58- 
يك بـار گـزارش جامعـی در مـورد وضعيـت كلـی امـور مالی سـازمان را در سـه ماه گذشـته 
تهيـه نمـوده و گزارش هـای مذكـور را بـا كاربـرد روش هـا و تكنيك هـای ضـروری، ضمـن 
ارائـه و توضيـح مدل هـای مقـداری پـردازش و بـه انضمـام صورت هـای مالـی مـورد لـزوم 
بـه مديرعامـل و هيـأت مديـره ارائـه نمايـد تـا امـكان اتخـاذ تصميمـات به موقـع و صحيح 
بـر اسـاس اطالعـات ارائـه شـده در گزارش هـای مالی موضـوع اين مـاده از سـوی مديريت 

سازمان امكان پذير باشد. 
نحـوه تهيـه و تنظيم حسـاب ها و دفاتـر مالی و نگهداری حسـاب های سـازمان طبق مقررات  ماده 59- 
منـدرج در ايـن آيين نامـه و سـاير مقررات مربوط و بر اسـاس اسـتانداردهای حسـابداری در 
كشـور خواهد بود. در پايان هرسـال مالی، حسـاب ها و دفاتر سـازمان بسـته شـده و ترازنامه 
سـاالنه و گزارش مالی سـازمان بر اسـاس مهلت تعيين شـده در اساسـنامه و تحت نظارت و 
مسـئوليت مديـركل امـور مالـی تهيه شـده و پس از تائيـد مديرعامل و تصويب هيـأت مديره 
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جهت رسيدگی به مراجع ذيربط تسليم خواهد شد. 
كليـه عمليـات مربـوط بـه دريافت ها، پرداخت ها و سـاير عمليات حسـابداری كـه انجام آنها  ماده 60- 
بـر اسـاس اصـول حسـابداری در پايـان سـال مالـی بـرای تنظيم صورت هـای مالی سـازمان 

ضروری است، می بايست از طريق صدور سند حسابداری انجام گردد. 
بـه منظـور تأميـن ذخيره اسـتهالك دارايی ثابت، در هرسـال مالی ذخيره ای براسـاس اصول و  ماده 61- 
موازيـن متداول حسـابداری و قوانين مالياتی و دسـتورالعمل مربوطه و ضمـن رعايت قوانين 

و مقررات موضوعه در حساب ها منظور خواهد شد. 
بـه منظـور تأميـن ذخيـره كافـی جهـت پرداخـت مزايای پايـان خدمـت و بازخريد سـنوات  ماده 62- 
خدمـت كاركنـان سـازمان ضروری اسـت همه سـاله بر اسـاس قوانيـن و مقـررات موضوعه 
و مفـاد آيين نامـه اسـتخدامی سـازمان تحـت عنوان ذخيـره مزايـای پايان خدمـت و بازخريد 

سنوات خدمت كاركنان در حساب ها منظور گردد. 
دارايی های ثابت به هنگام خريد به بهای تمام شـده و در صورت انتقال از سـاير دسـتگاه های  ماده 63- 
اجرايـی و اشـخاص حقيقـی و حقوقی به سـازمان به بهای ارزيابی شـده )توسـط كارشـناس 

رسمی دادگستری منتخب سازمان( در حساب دارايی های سازمان ثبت خواهد شد. 
نحـوه قيمت گـذاری درخصوص نقل وانتقـال دارائی ها و اموال منقول و غيرمنقول بين سـازمان  تبصره- 
و شـركت ها و مؤسسـات تابعـه كـه صددرصـد سـهام آن متعلق به سـازمان اسـت، بر اسـاس 

ضوابطی خواهد بود كه با پيشنهاد مديرعامل به تصويب هيأت مديره خواهد رسيد. 
بـه منظـور كنترل و حفاظت از اموال سـازمان و حصول اطمينان از انعـكاس صحيح دارايی ها  ماده 64- 
در ترازنامـه، مسـئولين مالـی سـتاد مركـز و واحدهـای تابعـه مكلف انـد تحـت نظـارت و 
مسـئوليت مديـركل امـور مالی حداكثر هر سـه سـال يك بار نسـبت بـه اموال گردانـی و تهيه 
صـورت جامعـی از كليـه اموال اقـدام نمايند. ضوابط مربوطه توسـط مديركل امـور مالی تهيه 

شده و پس از تائيد مديرعامل به تصويب هيأت مديره خواهد رسيد. 
مطالبـات سـازمان و همچنيـن حقوقـی كـه در نتيجـه تخلـف از اجـرای شـرايط قراردادهای  ماده 65- 
منعقـده بـرای سـازمان ايجـاد می شـود بـه جـز در مـوارد ذيـل، كالً و جزاً قابل بخشـش نيسـت.

احكام قطعی صادره از مراجع قضايی  الف( 
در مواردی كه تخلف از انجام تعهدات ناشی از حوادث و علل خارج از اراده طرف قرارداد  ب( 

باشد كه در اين صورت با پيشنهاد مديرعامل و تصويب هيأت مديره اقدام خواهد شد.
چنانچـه قسـمتی از مطالبـات سـازمان )اعـم از اصـل مطالبـات، خسـارات و جرائم( از  ج( 
اشـخاص حقيقـی يـا حقوقی بـا توجه به سـوابق مربـوط و وجود داليل كافـی غيرقابل 
وصـول تشـخيص داده شـوند، برگشـت آنها از حسـاب ها بر اسـاس ضوابطـی خواهد 

بود كه با پيشنهاد مديرعامل به تصويب هيأت مديره رسيده باشد. 
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مطالبـات سـازمان بابـت اصل حق بيمـه، بيمه بيـكاری و جرائـم مربوطه از شـمول حكم اين  تبصره- 
ماده مستثنی می باشد. 

در مـواردی كـه بـر اسـاس شـرايط منـدرج در احـكام و قراردادهـا، پرداخت وجهـی قبل از  ماده 66- 
انجام تعهد ضروری باشـد و همچنين در مواردی كه تهيه اسـناد مثبته قبل از پرداخت ميسـر 
نباشـد بـا دسـتور كتبـی مديرعامل يـا مقامـات مجاز از طـرف ايشـان مبالـغ پيش پرداخت يا 
علی الحسـاب در حـدود اعتبـارات مصوب ضمن دريافـت تضمين معتبر )با رعايـت ماده 19 
ايـن آيين نامـه( قابـل پرداخـت خواهد بـود تا پـس از تهيه يا تكميل اسـناد مثبته، به حسـاب 

هزينه قطعی منظور و تسويه گردد. 
دريافـت ضمانت نامـه بانكـی، اسـناد خزانه، اوراق مشـاركت، سـهام شـركت ها، وثيقه اسـناد  ماده 67- 
مربـوط بـه امـالك و مسـتغالت و يا هر يك از انـواع تضامين مصوب هيأت وزيـران به عنوان 
سـپرده )تضميـن( شـركت در مناقصـه، مزايـده، حسـن انجـام معاملـه و... بالمانع می باشـد. 
دريافـت چـك و سـفته بـا رعايت ضوابـط سـطح بندی تضامين مطابق تبصـره )2( ايـن ماده 

پس از اخذ مجوز از هيأت مديره امكان پذير خواهد بود. 
درخصـوص گـروه شـركت ها و مؤسسـات تابعه سـازمان كه بيـش از 50درصـد مالكيت آن  تبصره	1- 
متعلـق بـه سـازمان می باشـد، چـك شـركت بـه همـراه تأييديه صـادر شـده از سـوی رئيس 

هيأت مديره شركت يا مؤسسه مربوطه كفايت می كند. 
سـطح بندی تضاميـن جهت معامـالت مختلف بر اسـاس ضابطه ای خواهد بود كه با پيشـنهاد  تبصره	2- 

مديرعامل به تصويب هيأت مديره رسيده باشد. 
بـه منظـور حصـول آگاهـی از عملكـرد مالی شـركت ها و مؤسسـاتی كـه بيـش از 50درصد  ماده 68- 
سـهام آنها متعلق به سـازمان می باشـد، مديرعامل موظف اسـت هر شـش ماه يك بار گزارش 
جامعـی در مـورد وضعيـت كلـی امـور مالی گروه شـركت های تابعه را در شـش ماه گذشـته 
تهيـه نمـوده و گزارش های مذكـور را با كاربـرد روش ها و تكنيك های ضـروری، ضمن ارائه 
و توضيـح مدل هـای مقـداری پـردازش و به انضمـام صورت هـای مالی مورد لـزوم به هيأت 
مديـره ارائـه نمايـد تا امـكان اتخـاذ تصميمات به موقـع و صحيح بر اسـاس اطالعـات ارائه 

شده در گزارش های مالی موضوع اين ماده از سوی مقامات سازمان امكان پذير باشد. 
سـازمان مجـاز اسـت بـه منظـور ارتقای سـطح خدمـات يا افزايـش درآمدهـا و تأميـن مالی  ماده 69- 
بهينـه در مراكـز ملكی خود، نسـبت بـه واگذاری امكانـات، اموال منقـول و غيرمنقول، امالك 
و ابنيـه، خدمـات يـا فعاليت هـای اقتصـادی پـس از بازاريابـی مناسـب و با رعايـت صرفه و 
صـالح و مقررات سـازمان از طريق اشـخاص حقيقـی يا حقوقی، در قالب قرارداد مشـاركت، 
اجـاره و عاريـه بـر اسـاس ضابطـه ای كـه بـا پيشـنهاد مديرعامـل به تصويـب هيـأت مديره 
خواهـد رسـيد، اقـدام نمايـد. كليـه درآمدهـای ناشـی از ايـن فعاليت ها به حسـاب سـازمان 
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واريز می گردد. 
سـازمان می تواند در موارد خاص ناشـی از جنگ، زلزله، آتش سـوزی، سـيل و سـاير حوادث  ماده 70- 
قهـری از ايـن قبيـل كه دسترسـی به اصل اسـناد و مـدارك اثبـات كننده خرج در حسـاب ها 
ميسـر نباشـد، بـه تشـخيص كارگروهـی متشـكل از سـه نفـر )نماينـده مديرعامـل، مديركل 
حراسـت و مديـركل امـور مالـی( موضوع را بر اسـاس قرائن و شـواهد موجود بررسـی و در 
صـورت صحـت بـا تنظيم صورت مجلـس پـس از تائيد مديرعامـل و تصويب هيـأت مديره 

به هزينه قطعی منظور نمايد. 
وظايف بازرس قانونی سازمان بر اساس اساسنامه بر عهده سازمان حسابرسی خواهد بود. ماده 71- 

در صورتـی كـه مديـركل امـور مالـی پرداخـت وجهـی را خـالف مقـررات تشـخيص دهد،  ماده 72- 
مراتـب را بـا ذكـر داليـل به دسـتور دهنده )مقـام مجاز( منعكـس می نمايد. با صدور دسـتور 
كتبـی مجـدد و قبول مسـئوليت امر توسـط دسـتور دهنده، مديـركل امور مالی ضمـن اجرای 
دسـتور، مراتـب را بـه ترتيـب بـه مديرعامـل و در صورتی كه فرد دسـتور دهنـده مديرعامل 

باشد، به هيأت مديره گزارش خواهد نمود. 
در صورتـی كـه رؤسـای مالی هر يك از واحدهای تابعه سـازمان، پرداخـت وجهی را خالف  تبصره	1- 
مقـررات تشـخيص دهنـد، مراتـب را بـا ذكـر داليل به دسـتور دهنـده )مقام مجـاز( منعكس 
می نماينـد. بـا صـدور دسـتور كتبـی مجـدد و قبـول مسـئوليت امـر توسـط دسـتور دهنـده، 
رؤسـای مالـی ضمـن اجرای دسـتور، مراتب را به مديـركل امور مالی گـزارش خواهند نمود. 
مديـركل امـور مالـی در صـورت تشـخيص تخلف، مراتـب را بـه مديرعامل و هيـأت  مديره 

گزارش خواهد نمود. 
هيـأت مديـره موظـف اسـت در صورت احـراز تخلف مراتـب را بالفاصله به هيـأت نظارت  تبصره	2- 

اعالم نمايد. 
سـازمان مجـاز اسـت بـه منظـور ارائـه خدمـات بهتـر بـه مشـمولين تأمين اجتماعی حسـب  ماده 73- 
ضوابطـی كـه بـه تصويـب هيـأت  مديـره خواهـد رسـيد نسـبت بـه پرداخـت پركيـس در 

چارچوب بودجه مصوب و با تصويب هيأت  مديره اقدام نمايد. 
در مـواردی كـه در اسـتنباط ايـن آيين نامـه، اختالف نظر بيـن مديرعامل و مديـركل امور مالی  ماده 74- 
وجـود داشـته باشـد، مديرعامـل موظف اسـت در اولين جلسـه هيأت  مديـره )حداكثر ظرف 
يـك مـاه( نسـبت بـه مطـرح كـردن موضـوع و اخـذ نظر هيـأت مديـره اقـدام نمايـد كه در 

اين گونه موارد، نظر هيأت مديره مالك عمل خواهد بود. 
تغييـر تشـكيالت اداری يا عناوين شـغلی سـازمان در اجـرای مفاد اين آيين نامـه مؤثر نبوده و  ماده 75- 

واحدهای جايگزين مربوطه، موظف به اجرای مفاد اين آيين نامه خواهند بود. 
ايـن آيين نامـه مشـتمل بـر 76 مـاده و 33 تبصـره می باشـد كـه مفـاد آن از تاريـخ ابـالغ هيـأت امنا به 
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سـازمان، الزم االجـرا بـوده و سـازمان موظـف اسـت حداكثـر ظـرف مـدت سـه مـاه نسـبت بـه تهيه 
دسـتورالعمل ها و ضوابـط اجرايـی مربوطـه اقـدام نمايد. كليه دسـتورالعمل ها، بخشـنامه ها و مصوبات 

مغاير با آن و همچنين آيين نامه مالی سازمان مصوب 1390/9/22 لغو می گردد. 

آئين نامه معامالتی سازمان تأمين اجتماعی 
)مصوب 1395/12/17 هيأت امنای سازمان(

هدف، محدوده و منظور ماده 1- 
كـه موجـب  اسـت  مقـررات و ضوابطـي  آيين نامـه، وضـع  ايـن  تدويـن  از  هـدف  الف( 
تسـهيل و بهبـود معامـالت سـازمان گـردد؛ بـه نحـوي كـه خدمـات و كاالهـاي مورد 
نيـاز بـا صـرف حداقـل زمـان و هزينـه، باكيفيـت مطلوب )بـا توجه بـه اسـتانداردها و 

معيارهای موضوعه( در اختيار سازمان و واحدهای تابعه قرار گيرد. 
سـازمان تأمين اجتماعی شـامل سـتاد مركـزی و واحدهای تابعـه آن كه مجموعـاً دارای  ب( 
يـك شـخصيت حقوقـی مسـتقل اسـت و از ايـن پـس در ايـن آيين نامـه بـه اختصـار 

سازمان ناميده می شود، مشمول مقررات اين آيين نامه مي باشند. 
منظـور از معامـالت مذكور در اين آيين نامه عبارت اسـت از خريد و فروش اموال منقول،  ج( 
غيرمنقـول، خدمـات، دارايی هـای غيـر مشـهود، تهاتر، عقـد قـرارداد اجـاره، پيمانكاري، 
تأسيسـاتي، اجـرت كار، پيمـان مديريت، مشـاوره و... )به اسـتثنای موارد اسـتخدامی( كه 

بر اساس اين آيين نامه و مقررات مربوطه از طريق مناقصه يا مزايده خواهد بود. 
تعاريف ماده 2- 

مناقصـه فرآينـدی اسـت رقابتـی بـرای تأميـن كاال و خدمـات باكيفيـت مـورد نظـر  الف( 
)طبـق اسـناد مناقصـه( كه در آن تعهـدات موضوع معاملـه به مناقصه گـری كه كمترين 

قيمت متناسب را پيشنهاد كرده باشد، واگذار می شود. 
مناقصه گزار: دستگاه موضوع بند »ب« ماده )1( اين آيين نامه كه مناقصه را برگزار می كند. ب( 

مناقصه گر: شـخصی حقيقی يا حقوقی اسـت كه اسـناد مناقصه را دريافت و در مناقصه  ج( 
شركت می كند. 

كميتـه فنـی بازرگانـی كارگروه هايی هسـتند با حداقل سـه عضو خبره فنـیـ  بازرگانی  د( 
صالحيت دار )كارگروه  فني، مهندسـي و عمرانی، كارگروه  تجهيزات پزشـكي، كارگروه  
خدمـات و پشـتيباني و كارگـروه  فنـاوری اطالعـات( كـه ارزيابـی فنـی ـ بازرگانـی 

پيشنهادات و ساير وظايف مقرر در اين آيين نامه را بر عهده می گيرند. 
دسـتورالعمل اجرايـی نحوه انتخاب اعضا، تشـكيل و شـرح وظايف كميته هـای فنی بازرگانی  تبصره- 
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توسـط معاونـت اداری و مالـی تهيـه شـده و با تأييـد مديرعامل ابالغ خواهـد گرديد.
ارزيابی فنیـ  بازرگانی پيشـنهادات، فرآيندی اسـت كه در آن مشـخصات، اسـتانداردها،  هـ( 
كار آيـی، دوام موضـوع معاملـه بـا رعايت صرفه و صالح سـازمان و سـاير ويژگی های 
فنـیـ  بازرگانـی پيشـنهادات مناقصـه گـران بررسـی، ارزيابـي و پيشـنهادات قابل قبول 
برگزيـده می شـوند. مشـخصات، اسـتانداردها و امتيـاز معيارهـاي موردنظـر قبـل از 

برگزاري مناقصه توسط كميته فنيـ  بازرگاني تدوين و تعيين خواهد شد. 
ارزيابـی كيفـی مناقصه گـران عبارت اسـت از ارزيابی تـوان انجام تعهـدات مناقصه گران  و( 
كـه از سـوی مناقصـه گـزار يـا بـه تشـخيص وی توسـط كميته فنـی بازرگانـی انجام می شـود.

ارزيابـی مالـی فرآينـدی اسـت كـه در آن مناسـب ترين قيمت به شـرح منـدرج در ماده  ز( 
)21( ايـن آيين نامـه از بيـن پيشـنهاداتی كـه از نظـر فنـیـ  بازرگانـی پذيرفته شـده اند، 

برگزيده می شود. 
ارزيابی شـكلی عبارت اسـت از بررسـی كامل بودن اسـناد و امضای آنها، غيرمشـروط  ح( 

و خوانا بودن پيشنهادات قيمت. 
انحصـار در معاملـه عبارت اسـت از يگانه بـودن متقاضی شـركت در معامله كه به طرق  ط( 

زير تعيين می شود: 
1-  اعالن هيأت وزيران برای كاالها و خدماتی كه در انحصار دولت است.

انتشار آگهی عمومی و ايجاب تنها يك متقاضی برای انجام معامله  -2
برنامـه زمانـی مناقصه: سـندی اسـت كه در آن زمـان و مهلت برگـزاری مراحل مختلف  ی( 

مناقصه، مدت اعتبار پيشنهادات و زمان انعقاد قرارداد مشخص می شود. 
مزايـده: فرآينـدی اسـت رقابتـی بـرای فروش يـا واگـذاری كاال يـا خدمـات متعلق به  ك( 
سـازمان كـه در آن موضـوع معاملـه به مزايده گری كه بيشـترين قيمت را پيشـنهاد كرده 

باشد، با رعايت اين آيين نامه فروخته می شود. 
مزايـده گـر: شـخص حقيقی يا حقوقی اسـت كه جهـت خريد كاال يا خدمات سـازمان  ل( 

پيشنهاد خريد می دهد. 
مزايده گزار: دستگاه موضوع بند »ب« ماده )1( اين آيين نامه كه مزايده را برگزار می كند. م( 

معاوضـه: عقـدی اسـت كه بـه موجب آن سـازمان مالـی را در عوض مالی كـه دريافت  ن( 
می كند، تمليك می نمايد. 

تهاتـر: عبـارت اسـت از طلـب سـازمان از اشـخاص حقيقـی و حقوقـی در مقابـل ديـن  س( 
سـازمان بـه همان اشـخاص كـه با رعايـت ضوابط مربوطه سـاقط گردد. ضوابـط مربوطه 
مطابـق بـا آيين نامـه مالـی و بـا پيشـنهاد مديرعامـل به تصويـب هيأت  مديـره خواهد رسـيد.

پيمانـكاری: عقـدی اسـت كـه به موجـب آن انجام كار مشـخص در برابر مبلـغ و زمان  ع( 
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معيـن بـه اشـخاص حقيقـی يـا حقوقی بـا رعايـت ايـن آيين نامـه واگـذار می گردد.
پيمانـكار: شـخص حقيقـی يـا حقوقـی اسـت كه مسـئوليت اجـرای عمليـات موضوع  ف( 

پيمان را به موجب قرارداد پيمانكاری بر عهده می گيرد. 
اجـاره: عقـدی اسـت كـه به موجـب آن منافـع اموال منقـول يـا غيرمنقول بـرای مدت  ق( 
معيـن در ازای اجـاره بهـای مشـخص از سـوی سـازمان و بـا رعايـت ايـن آيين نامه به 
اشـخاص حقيقـی يـا حقوقـی يـا بالعكـس از سـوی اشـخاص حقيقـی يـا حقوقـی به 

سازمان تمليك می گردد. 
مشـاركت: قراردادی اسـت كه سـازمان در انجام عمليات توليد، سـاخت و ارائه خدمات  ر( 
بـه صورت مشـترك با شـخص يا اشـخاص خارج از سـازمان منعقد می نمايـد. ضوابط 
مربـوط بـه چگونگـی مشـاركت و انتخـاب شـريك بـا رعايـت آيين نامـه مالـی و اين 

آيين نامه، بنا به پيشنهاد مديرعامل به تصويب هيأت مديره خواهد رسيد. 
حـراج: فرآينـدی اسـت كـه بـه موجب آن امـوال منقولی كـه در حضور جمـع )حداقل  ش( 
دو نفر( به فروش گذاشـته شـده اسـت به شـخصی كه باالترين قيمت را پيشـنهاد كند 

با رعايت مواد مندرج در اين آيين نامه فروخته می شود. 
طبقه بندی معامالت ماده 3- 

معامالت از نظر نصاب )قيمت معامله( به سه دسته تقسيم می شوند:
معامالت كوچك: معامالتی كه به قيمت ثابت سال 95 كمتر از دويست ميليون ريال باشد.  -1
معامـالت متوسـط: معامالتـی كـه مبلـغ مـورد معاملـه بيـش از سـقف مبلـغ معامالت   -2

كوچـك بـوده و از ده برابـر سـقف ارزش معامـالت كوچـك تجـاوز نكنـد.
معامـالت بـزرگ: معامالتـی كه بـرآورد اوليـه آنها بيـش از 10 برابر سـقف ارزش مبلغ   -3

معامـالت كوچك باشـد.
نصاب معامالت مربوط به هرسال، نصاب معامالت دولتی است كه از سوی هيأت وزيران اعالم  تبصره	1- 

می گردد و پس از تصويب هيأت مديره از سوی مديرعامل به واحدها ابالغ می گردد.
مبلـغ نصـاب بـرای معامـالت كوچـك و متوسـط، مبلغ قطعـی مـورد معاملـه و در معامالت  تبصره	2- 

بزرگ مبلغ برآوردی واحد متقاضی معامله می باشد. 
مبلـغ يـا بـرآورد معامالت مشـمول هـر يـك از حدنصاب های فـوق نبايد با تفكيـك اقالمی  تبصره	3- 
كـه بـه طـور متعارف يـك مجموعـه واحد تلقی می شـوند، بـه نصـاب پايين تر برده شـوند.

سـقف اختيـارات هيأت مديـره و مديرعامل سـازمان هرسـاله در تبصره  هـای برنامه وبودجه،  تبصره	4- 
با تصويب هيأت امنای سازمان تأمين اجتماعی تعيين خواهد شد. 

حدنصاب هـای منـدرج جهـت اجـرا در سـتاد و واحدهاي تابعه سـازمان با شـرايط هر واحد  تبصره	5- 
قابل تقليـل مي باشـد. تعييـن تقليل حدنصـاب، تفويض و ابـالغ آن به واحدها و اشـخاص بر 
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عهده مديرعامل خواهد بود. 
در مـواردی كـه انجـام معاملـه جهـت امـوری كه بيـن واحـد بيمه و درمـان اسـتان بصورت  تبصره	6- 
مشـترك انجام می گردد، الزاماً می بايسـت انجام تشـريفات به تشـخيص معاون اداری و مالی 

توسط يكی از واحدهای مذكور صورت پذيرد. 
بـه  در امور عمراني )ساخت وساز( كليه مراحل از جمله )ساخت، دستمزد و مصالح(  ماده 4- 

عنـوان يـك معاملـه واحـد تلقـی می گـردد و تفكيـك آن بـه اجـزا امكان پذيـر نمي باشـد.
كميسيون معامالت ماده 5- 

كميسيون معامالت در ستاد سازمان از اعضای زير تشكيل می شود: الف( 
مديرعامل سازمان يا نماينده وی  -1

معاون اداري و مالي  -2
مديركل امور مالي  -3

مديركل امور حقوقي و دعاوي  -4
باالتريـن مقـام واحـد درخواسـت كننـده كاال يا خدمـات جهت خريد يـا فروش   -5

)معاون مديرعامل يا مديركل مستقل ستادي( 
مديركل خدمات عمومی و رفاه )دبير كميسيون بدون حق رأی(  -6

مسئول كميته فنيـ  بازرگاني در مورد مناقصه دو مرحله اي )بدون حق رأی(  -7
مديرعامل سـازمان رئيس كميسـيون معامالت مي باشـد و در صورت حضور نماينده ايشـان،  تبصره- 

معـاون اداري و مالـي رئيـس كميسـيون خواهد بود.
كميسيون معامالت در مراكز استان های تابعه از اعضاي زير تشكيل مي شود: ب( 

مديركل استان/ درمان )رئيس كميسيون(  -1
معـاون اداري و مالـي مديريـت درمـان يـا اداره كل بيمـه ای حسـب مـورد و در   -2
صـورت عـدم وجـود رديـف تشـكيالتی يـك نفـر از بيـن كاركنـان بـا انتخـاب 

اسـتان/درمان مديـركل 
رئيس و كارشناس ارشد امور مالي استان   -3

رئيس و كارشناس ارشد حقوقي استان  -4
باالترين مقام واحد درخواست كننده كاال يا خدمات جهت خريد يا فروش  -5

مسئول كميته فنی بازرگانی درخصوص مناقصات دومرحله اي )بدون حق رأي(  -6
رئيس و كارشناس ارشد امور اداری و خدمات )دبير كميسيون بدون حق رأي(  -7

جلسـه كميسـيون با دعـوت كتبی دبيـر و با حضور تمامـي اعضا رسـميت يافته و همه  ج( 
اعضـا مكلـف به حضور در جلسـه و ابراز نظر هسـتند. تصميمات كميسـيون معامالت 
بـا رأی اكثريـت اعضـا معتبـر خواهـد بـود. اعضايی كـه در اقليت قـرار می گيرنـد بايد 
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نظر خود را در صورتجلسه ذكر و ذيل آن امضا نمايند. 
در مـواردی كـه اعضای كمسـيون معامالت، بدليل مرخصی اسـتعالجی يا اسـتحقاقی روزانه  تبصره- 
و يـا مأموريـت اداری روزانـه امـكان حضـور در جلسـه را نداشـته باشـند می تواننـد بـا ارائه 
مـدارك مربوطـه، نماينـده تام االختيار را جهت شـركت در جلسـه كميسـيون معرفـی نمايند. 
در هـر صـورت مسـئوليت اقدامات انجام شـده از سـوی نماينده رافع مسـئوليت عضو اصلی 

كميسيون نمی باشد. 
وظايف كميسيون معامالت ماده 6- 

وظايف كميسيون معامالت به شرح زير است:
تشكيل جلسات مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه الف( 

بررسـی پيشـنهادات مناقصـه گران از نظر كامل بـودن مدارك و امضای آنهـا و نيز خوانا  ب( 
بـودن و غير مشـروط بودن پيشـنهادات قيمت )ارزيابی شـكلی(
ارزيابی و تعيين پيشنهادات قابل قبول طبق شرايط و اسناد مناقصه ج( 

ارجـاع بررسـی فنـی پيشـنهادات بـه كميتـه فنـی بازرگانـی مربوطـه در مناقصـات دو  د( 
مرحلـه ای

تنظيم صورتجلسات مناقصه توسط دبير كميسيون هـ( 
تعيين برندگان اول و دوم مناقصه )طبق ضوابط مواد 19 و 20( و( 

تصميم گيري درباره تجديد يا لغو مناقصه ز( 
اتخاذ تصميم در مورد نحوه انجام مناقصه از جهت مراحل بررسی و نحوه دعوت مناقصه گران ط( 

منع مداخله كاركنان در معامالت سازمان ماده 7- 
اعضاي هيأت امنا، هيأت  مديره، مديرعامل، هيأت نظارت و كليه كاركنان سازمان و اعضای 
درجه يك خانواده آنان در چارچوب قانون منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتي، 

نمي توانند به طور مستقيم يا غيرمستقيم در معامالت سازمان مداخله يا مشاركت نمايند.
طبقه بندی انواع مناقصات ماده 8- 

مناقصه از نظر مراحل بررسی به انواع زير طبقه بندي می شوند: الف( 
مناقصـه يـك مرحله ای: مناقصه ای اسـت كه در آن نيازی بـه ارزيابی فنیـ  بازرگانی   -1
پيشـنهادات نباشـد. در اين مناقصه، پاكت های پيشـنهاد مناقصه گران در يك جلسـه 

كميسيون مناقصات گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعيين می شود. 
مناقصـه دو مرحلـه ای: مناقصـه ای اسـت كه بررسـی فنـیـ  بازرگانی پيشـنهادات   -2
الزم باشـد. در ايـن مناقصـه، كميتـه فنـی بازرگانی مربوطه تشـكيل شـده و نتايج 
ارزيابـی فنـی ـ  بازرگانی پيشـنهادات را به كميسـيون معامالت گـزارش می كند و 

براساس مفاد ماده )19( اين آيين نامه برنده مناقصه تعيين می شود. 
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مناقصه از نظر روش دعوت مناقصه گران به انواع زير طبقه بندی می شوند: ب( 
مناقصـه عمومـی: مناقصـه ای اسـت كـه در آن فراخـوان مناقصـه از طريـق آگهی   -1

عمومی )روزنامه های كثيراالنتشار( به اطالع مناقصه گران می رسد. 
مناقصـه محـدود: مناقصه ای اسـت كه حسـب پيشـنهاد اداره كل خدمـات عمومی   -2
و رفـاه )واحـد تـداركات در سـتاد( و واحدهـای متناظر در اسـتان ها بـا ذكر داليل 
توجيهـی محدوديـت برگزاری مناقصه عمومی، توسـط كميسـيون معامـالت تأييد 
شـود. سـپس فراخوان مناقصه از طريق دعوت نامه برای مناقصه گران صالحيت دار 

براساس ضوابط موضوع مواد )12( و )13( اين آيين نامه، ارسال می گردد. 
فرآيند برگزاری مناقصات ماده 9- 

فرآيند برگزاری مناقصات به ترتيب شامل مراحل زير است:
تأمين منابع مالی )وجود اعتبار( الف( 

اخذ مجوز از مقام مجاز ب( 
تعييـن نـوع مناقصـه در معامـالت بـزرگ )يك مرحلـه ای يـا دو مرحلـه ای، عمومی يا  ج( 

محدود(
تهيه اسناد مناقصه د( 
فراخوان مناقصه هـ( 

ارزيابی كيفی مناقصه گران در صورت لزوم و ( 
ارزيابی پيشنهادات ز( 

تعيين برنده مناقصه و انعقاد قرارداد ی( 
تأمين منابع مالی ماده 10- 

انجـام معاملـه بـه هـر طريـق مشـروط بـه آن اسـت كـه واحدهـای موضوع بنـد »ب«  الف( 
مـاده )1( بـه نحـو مقتضـی نسـبت بـه پيش بينی منابـع مالـی معاملـه در مدت قـرارداد 

اطمينان حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قيد شده باشد. 
موضـوع پيش بينـی منابـع مالـی و نحـوه ضمان تأخيـر و عـدم انجام تعهـدات موضوع  ب( 
معاملـه از سـوی مناقصـه گـر بايـد بـه صراحـت در شـرايط و اسـناد مناقصه از سـوی 

واحد مناقصه گزار قيد شود. 
روش های انجام مناقصه ماده 11- 

مناقصه به طرق زير انجام می شود:
در معامـالت كوچـك، كارپـرداز يـا مأمور خريد بـا توجه به كم و كيـف موضوع معامله  الف( 
)كاال، خدمـت يـا حقـوق( درباره بهـای آن تحقيق نمايـد و با رعايت صرفـه و صالح و 
بـه تشـخيص و مسـئوليت خـود، معامله را بـا تأمين كيفيت بـه كمترين بهـای ممكن از 
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طريـق اخـذ فاكتـور يا تنظيم قـرارداد )با تشـخيص و امضای مقـام مجاز( انجـام دهد.
در معامـالت متوسـط، كارپـرداز يـا مأمـور خريـد بايد با توجـه به كم و كيـف موضوع  ب( 
معاملـه )كاال، خدمـت يـا حقـوق( دربـاره بهـای آن تحقيق نمايـد و با رعايـت صرفه و 
صـالح سـازمان و اخـذ حداقـل سـه فقره اسـتعالم بهـای كتبی، بـا تأمين كيفيـت مورد 
نظـر، چنانچـه بهـای به دسـت آمـده مـورد تأييد كميتـه خريد باشـد، معاملـه را با عقد 
قـرارداد و اخـذ فاكتـور انجام دهد و چنانچه اخذ سـه فقره اسـتعالم بهـای كتبی ممكن 
نباشـد، بـا گـزارش كتبـی كارپـرداز و تأييد كميتـه خريد مبنی بـر عدم امكان اخذ سـه 

فقره استعالم كتبی، به تعداد موجود كفايت كرده و معامله را انجام دهد. 
در صـورت امتنـاع نفـر اول برنده اسـتعالم بهای كتبی، واگـذاری امور به نفـر دوم امكان پذير  تبصره	1- 

نبوده و اخذ استعالم بهای مجدد الزامی است. 
چنانچـه مسـئوليت واحـد تداركات بـر عهده كارپـرداز واحد باشـد، امضای نامبـرده به منزله  تبصره	2- 
امضـای مسـئول واحـد تـداركات اسـت. در صورتـی كه واحدهـای اجرايـی فاقـد كارپرداز 
باشـد، می تـوان وظايـف منـدرج در اين آيين نامه را به متصديان پسـت های مشـابه سـازمانی 

يا به مأمور خريد )با ابالغ مقام مجاز( محول نمود. 
اعضـاي كميتـه خريـد و وظايف آن براسـاس دسـتورالعملي خواهد بود كه با پيشـنهاد معاون  تبصره	3- 

اداري و مالي توسط مديرعامل ابالغ خواهد شد. 
معامالت بزرگ به يكی از روش های زير انجام می شود: ج( 

برگـزاری مناقصـه عمومی از طريق انتشـار فراخـوان در روزنامه های كثيراالنتشـار   -1
داخلی و يا عنداللزوم خارجی. 

برگزاری مناقصه محدود  -2
ارزيابی كيفی مناقصه گران ماده 12- 

در ارزيابی كيفی مناقصه گران بايد موارد زير لحاظ شود: الف( 
تضمين كيفيت خدمات و محصوالت  -1

داشتن تجربه و دانش در زمينه مورد نظر  -2
حسن سابقه  -3

داشتن پروانه يا مجوز كار معتبر  -4
داشتن گواهينامه های صالحيت معتبر )در صورت لزوم(  -5

توان مالی متقاضی برای انجام كار در صورت لزوم  -6
مراحل ارزيابی كيفی مناقصه گران به شرح زير است: ب( 
تعيين معيارهای ارزيابی و اهميت نسبی معيارها  -1

تهيه اسناد ارزيابی  -2
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دريافت، تكميل و ارسال ارزيابی از سوی متقاضيان  -3
ارزيابی اسناد دريافت شده و تعيين امتياز هر يك از مناقصه گران و رتبه بندی آنها  -4

اعالم اسامی مناقصه گران صالحيت دار به كارفرما و امتيازات و رتبه آنها )تهيه ليست كوتاه(  -5
مستندسازی ارزيابی كيفی مناقصه گران  -6

ضوابـط اجرايـی ايـن مـاده بـا پيشـنهاد معـاون اداری و مالـی و تأييـد مديرعامل بـا تصويب  تبصره- 
هيأت مديره ابالغ خواهد شد. 
نحوه برگزاری مناقصه محدود ماده 13- 

مناقصه محدود با رعايت مواد )8( و )12( در موارد زير برگزار می شود:
وجود فهرست های مناقصه گران صالحيت دار معرفی شده توسط مراجع ذيصالح الف( 

تهيـه اين فهرسـت بـا رعايت ماده )12( و اصل رقابت بين تمامـی مناقصه گران صالحيت دار،  تبصره- 
برابـر ضوابطـي اسـت كـه بـا پيشـنهاد معـاون اداري و مالـي سـازمان و تأييـد مديرعامـل به 

تصويب هيأت مديره خواهد رسيد. 
وجـود فهرسـت كوتاه مناقصه گـران صالحيت دار كه طبـق ماده )12( حداكثر دو سـال  ب( 

قبل تهيه شـده باشـد.
در مناقصـه محـدود نيـازی بـه انتشـار آگهـی انجـام ترتيبـات موضـوع بندهـای »ب« و »ج«  تبصره- 

)15( نيست.  ماده 
اسناد مناقصه ماده 14- 

تمامی اسناد مناقصه بايد به طور يكسان به همه متقاضيان تحويل شود. الف( 
اسناد مناقصه شامل موارد زير است: ب( 

نام و نشانی مناقصه گزار  -1
نوع و مبلغ تضمين مناقصه  -2

محل، زمان و مهلت دريافت اسناد، تحويل پيشنهادات و گشايش آنها  -3
مبلغ پيش پرداخت و تضمين حسن انجام كار  -4

مدت اعتبار پيشنهادات  -5
شـرح كار، مشـخصات فنـیـ  بازرگانی، اسـتانداردها، نوع، كميـت و كيفيت كاال و   -6

خدمات
برنامه ريزی انجام كار يا تحويل كاال  -7

معيارها و روش ارزيابی كيفی مناقصه گران  -8
روش تهيه و مهلت مقرر برای تسليم پيشنهادات و تعداد نسخه های آنها  -9
متن قرارداد شامل موافقتنامه، شرايط عمومی و خصوصی و ضمايم آنها  -10

صورتجلسات و توضيحات موضوع ماده )17(  -11
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ساير اسناد و شرايطی كه به تشخيص مناقصه گزار الزم باشد.  -12
فراخوان مناقصه ماده 15- 

مفاد فراخوان مناقصه حداقل بايد شامل موارد زير باشد: الف( 
نام و نشانی مناقصه گزار  -1

نوع، كميت و كيفيت كاال و خدمات  -2
نـوع و مبلـغ تضميـن شـركت در مناقصـه بـا نظـر كميسـيون معامـالت )حداقـل   -3
2درصـد و حداكثـر 10درصد مبلغ كل برآوردی معامله توسـط سـازمان( به صورت 
واريـز نقـدي بـه حسـاب هاي سـازمان، چـك بين بانكـی در وجه سـازمان يـا ارائه 
ضمانت نامـه معتبـر بانكـي و يـا هـر يـك از تضاميـن مقـرر در آيين نامـه مالی سـازمان.

محل، زمان و مهلت دريافت اسناد، تحويل و گشايش پيشنهادات  -4
مبلـغ بـرآورد شـده معاملـه و مبانـی آن )در صورتـی كـه تعييـن آن ميسـر يـا بـه   -5
مصلحـت باشـد(. در مـواردی كه فهرسـت بهای پايه وجـود دارد، بـرآورد مربوط 

طبق فهرست بهای ياد شده تهيه می شود. 
فراخـوان مناقصـه عمومـی بايـد بـه تشـخيص مناقصـه گـزار، حداقـل دو نوبـت در  ب( 
روزنامه هـای كثيراالنتشـار كشـور و عندالـزوم مطبوعـات خـارج از كشـور و سـايت 

سازمان منتشر گردد. 
مناقصـه گـزار می توانـد عـالوه بـر موارد مذكـور در بنـد »ب« اين مـاده از طريق سـاير  ج( 
رسـانه های گروهـی و رسـانه های ارتبـاط جمعی يا شـبكه های اطالع رسـانی )مجازي( 

نيز فراخوان را منتشر نمايد. 
ترتيب تهيه و تسليم پيشنهادات ماده 16- 

شـركت كنندگان در مناقصـه پـس از دريافـت يـا خريـد اسـناد بايـد پيشـنهادهای خود  الف( 
را به ترتيب زير تهيه و به مناقصه گزار تسليم كنند: 

تهيه و تكميل اسناد و پيشنهادها  -1
تسليم پيشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه  -2

دريافت رسيد تحويل پيشنهادها  -3
مهلـت قبـول پيشـنهادها در مـورد مناقصـات داخلـی و بين المللـی از آخريـن مهلـت  ب( 

تحويـل اسـناد مناقصـه بـه ترتيـب نبايـد كمتـر از 10 روز و يـك مـاه باشـد.
شرايط تسليم و تحويل پيشنهادات ماده 17- 

مناقصـه  اسـناد  در  كـه  مـواردی  در  جـز  مناقصـه،  در  شـركت كنندگان  از  هيچ يـك  الف( 
پيش بينی شده باشد، نمی توانند بيش از يك پيشنهاد تسليم كنند. 

شـركت كنندگان در مناقصـه، اسـناد مناقصـه و پيشـنهادات خـود را بايـد در پاكت های  ب( 
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جداگانه الك و مهر شـده شـامل تضمين )پاكت الف(، پيشـنهاد فنی ـ بازرگانی )پاكت 
ب( و پيشـنهاد قيمـت )پاكـت ج( بگذارنـد و همه پاكت ها را در لفاف و پاكت مناسـب 

و الك و مهر شده قرار دهند. 
مناقصه گزار موظف اسـت در مهلت مقرر همه پيشـنهادات ارائه شـده شـركت كنندگان  ج( 

را پـس از دريافـت، ثبـت و تا جلسـه بازگشـايی از پاكت ها صيانـت نمايد.
هرگونـه تسـليم، تحويل، اصـالح، جايگزينی و يا پس گرفتن پيشـنهاد بايـد به صورت  د( 

قابل گواهی و در مهلت و مكان مقرر در اسناد مناقصه انجام شود. 
توضيح و تشريح اسناد ماده 18- 

چنانچـه شـركت كننـده در اسـناد مناقصـه، ابهـام يـا ايـرادی مشـاهده كنـد، می توانـد  الف( 
بـه طـور مكتـوب و در مهلت هـای مقـرر در اسـناد، از مناقصـه گـزار توضيـح بخواهـد.
توضيحـات و پاسـخ بـه پرسـش های مناقصـه گـران و همچنيـن در صـورت تشـكيل  ب( 
جلسـه توضيح اسـناد، رونوشـت صورتجلسـه آن مطابق ماده )17( به طور يكسان برای 

همه شركت كنندگان مناقصه ارسال خواهد شد. 
گشايش پيشنهادات ماده	19- 

پيشنهادات مناقصه گران در زمان و مكان مقرر گشوده می شود. الف( 
مراحل گشايش پيشنهادات به شرح زير است: ب( 

تهيـه فهرسـت اسـامی دريافت كننـدگان اسـناد )پيشـنهاد دهنـدگان(، حاضـران و   -1
شركت كنندگان در جلسه 

باز كردن پاكت تضمين )پاكت الف( و كنترل آن  -2
باز كردن پاكت پيشنهاد فنی بازرگانی )پاكت ب(  -3

تحويل پاكت های فنی بازرگانی به كميته هاي فنی بازرگانی در مناقصات دو مرحله ای  -4
باز كردن پاكت پيشنهاد قيمت )پاكت ج( و كنترل از نظر كامل بودن مدارك و   -5

امضای آنها و كنار گذاشتن پيشنهادات غير قابل قبول در مناقصات يك مرحله ای
تهيه، تنظيم و امضای صورتجلسه گشايش پيشنهادات توسط كميسيون معامالت  -6

تحويـل پاكت هـای قيمـت و پاكت تضمين پيشـنهادات رد شـده بـه مناقصه گزار   -7
برای استرداد به ذينفع 

در صـورت برگـزاری مناقصـه دو مرحلـه ای، زمـان و مـكان تشـكيل جلسـه گشـايش  ج( 
پيشـنهادات قيمت، در جلسـه بعد از گشـايش پاكت های ارزيابی فنی ـ بازرگانی اعالم 
خواهـد شـد. ايـن مـدت فقـط بـرای يك بـار تا سـقف مـدت اعتبـار پيشـنهادات قابل 
تمديـد اسـت. در ايـن صورت، پاكت های قيمت در يك لفاف الك و مهر شـده توسـط 

حراست واحد مناقصه گزار صيانت می شود. 
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در مناقصات يك مرحله ای پيشـنهادات قيمت بی درنگ گشـوده و بر اسـاس ماده )21( 
برنده مناقصه تعيين می شود. 

واحـد مناقصـه گـزار می توانـد از مناقصـه گـران يـا نماينـدگان آنهـا جهت حضـور در  د( 
جلسه گشايش پيشنهادات مالی دعوت نمايد. 

ارزيابی فنیـ  بازرگانی پيشنهادات ماده 20- 
در مناقصـات دو مرحلـه ای، مناقصـه گزار موظف اسـت براسـاس معيارهـا و روش های  الف( 
اعـالم شـده در اسـناد مناقصـه، ارزيابـی كيفی مناقصـه گـران و ارزيابی فنـیـ  بازرگانی 

پيشنهادات را انجام و اعالم نمايد. 
در صورتـی كـه بررسـی فنـیـ  بازرگانـی پيشـنهادات الزم باشـد، نتيجـه بررسـی طی  ب( 
مهلتـی كـه كميسـيون معامالت معين می كند به جلسـه بعدی كميسـيون احاله می شـود 
و بـر اسـاس گـزارش كميتـه فنـی بازرگانی، پاكت هـای قيمـت پيشـنهاد دهندگانی كه 

امتياز فنیـ  بازرگانی الزم را احراز كرده اند، گشوده می شود. 
هرگونه ارزيابی فنیـ  بازرگانی تنها پيش از گشودن پاكت پيشنهادات قيمت مجاز است. ج( 

پاكـت پيشـنهاد قيمـت مناقصه گرانـی كـه در ارزيابی هـای فنـی ـ بازرگانـی پذيرفتـه  د( 
نشده اند، بايد ناگشوده بازگردانده شود. 

ارزيابی مالی و تعيين برنده مناقصه ماده 21- 
هنـگام ارزيابـی مالـی، مناقصـه گـری كـه مناسـب ترين قيمـت را پيشـنهاد داده باشـد  الف( 
بـه عنـوان برنـده اول اعـالم خواهـد شـد. برنـده دوم در صورتـی اعـالم می شـود كـه 
تفـاوت قيمـت پيشـنهادی وی با برنده اول، مسـاوی و كمتر از مبلغ تضمين شـركت در 
مناقصـه باشـد. روش ارزيابـی مالـی بايـد در اسـناد مناقصه بـه صورت مشـروح با ذكر 

نحوه تأثيرگذاری ارزيابی فنیـ  بازرگانی بر قيمت اعالم شود. 
پـس از گشـودن پاكت هـای قيمـت، چنانچه بررسـی قيمت هـا و تجزيه و كنتـرل مبانی  ب( 
آن الزم باشـد، كميسـيون معامـالت می توانـد بررسـی آن را به كميته هاي فنـی بازرگانی 
ارجـاع نمـوده و كميتـه فنـی بازرگانی مربوطه حداكثر ظـرف دو هفته نتيجـه ارزيابی را 

به كميسيون معامالت اعالم نمايد. 
پس از گشـودن پيشـنهادات قيمت، تضمين برنده اول و دوم نزد مناقصه گزار نگهداری  ج( 

و تضمين ساير مناقصه گران بازگردانده می شود. 
در مناقصـات بين المللـی، مناقصـه گران داخلـی )در صورت دارا بـودن كيفيت الزم كاال  هـ( 
و خدمـات حسـب تأييـد مراجـع قانونی( نسـبت بـه مناقصه گـران خارجـی ارجحيت 

دارند. نحوه ترجيح مناقصه گران داخلی در اسناد مناقصه نيز بايد قيد گردد. 
انعقاد قرارداد ماده 22- 
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قرارداد بايد براساس مفاد اين آيين نامه و با رعايت موارد ذيل تنظيم گردد.
قـرارداد بـا برنـده مناقصـه، بايـد پيـش از پايـان مـدت اعتبـار پيشـنهادها منعقد شـود.  الف( 
ايـن مـدت حداكثـر برای يك بـار و برابر مـدت پيش بينی شـده در اسـناد مناقصه قابل 

تمديد است. بعد از عقد قرارداد تضمين پيشنهاد دهنده دوم مسترد می گردد. 
قـرارداد بـا برنـده اول در مهلـت پيش بينی شـده در اسـناد منعقـد خواهد شـد. چنانچه  ب( 
برنـده اول از انعقـاد قـرارداد امتنـاع نمايـد و يا ضمانت انجـام تعهـدات را ارائه ننمايد، 
تضميـن مناقصـه وی ضبـط و قرارداد بـا برنده دوم منعقـد می گردد. در صـورت امتناع 
نفـر دوم، تضميـن وی نيـز ضبـط و مناقصـه تجديد خواهد شـد. در هر صـورت تعيين 
برنده دوم در مناقصه، مشـروط به اين اسـت كه اختالف قيمت پيشـنهادي وي با برنده 
اول بيش از ميزان سـپرده شـركت در مناقصه نباشـد. در غير اين صورت تعيين نفر دوم 

منتفي بوده و سپرده ايشان نيز مسترد خواهد شد. 
كليـه قراردادهـای موضوع مناقصه قبل از امضاء شـدن نهايی می بايسـت از جهت حقوقی  ج( 

و تطبيق با مقررات به ترتيب به تأييد امور حقوقی و امور مالی برسد. 
تحويل كاال يا خدمات موضوع معامله ماده 23- 

تحويل كاال يا خدمات مورد معامله سازمان با رعايت موارد زير انجام می شود:
در مـورد معامـالت كوچـك به وسـيله و مسـئوليت انبـاردار يـا تحويل گيرنـده كاال يـا  الف( 
خدمـات حسـب مـورد گواهی و تطبيق مشـخصات، كيفيت و مقـدار كاال يا خدمات بر 

عهده انباردار يا گيرنده كاال يا خدمات می باشد. 
در مـورد معامـالت متوسـط اگر مورد معامله كاال باشـد، به وسـيله و مسـئوليت انباردار  ب( 
و نماينـده قسـمت تقاضا كننـده و چنانچه مورد معامله انجام خدمات باشـد، به وسـيله 
و مسـئوليت تحويـل گيرنـده خدمـات و تأييـد نماينـده واحـد تقاضـا كننـده بـا تنظيم 

صورتجلسه انجام خواهد شد. 
در مورد معامالت بزرگ با گواهی و مسئوليت هيأت تحويل كه مركب از افراد زير می باشد: ج( 
نماينده مديرعامل در ستاد يا نماينده باالترين مقام سازمان )مقام مجاز( در استان ها  -1

مديركل امور مالی يا نماينده وی  -2
نماينـده واحـد تحويل گيرنده )كارشـناس ذيصـالح( جهت تأييـد و مطابقت كاال   -3

و خدمات خريداری شده با مشخصات اوليه مورد نظر واحد متقاضی 
انبـاردار جهـت صدور رسـيد و حواله انبـار )درخصـوص واحدهايي كـه انباردار   -4

وجود ندارد، نماينده اداره كل امور مالي كفايت مي كند.( 
در معامـالت بـزرگ بـرای تحويـل هـر فقـره كاال و خدمـات خريــداری شـده )هـر نوبـت  تبصره	1- 
تحويـل( می بايـد صورتجلسـه ای كـه طـی آن به طـور صريح قيد شـود »كاالی مـورد معامله 
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يـا خدمـات انجام شـده طبـق نمونه يا مشـخصات مندرج در قرارداد و يا سـفارش می باشـد« 
تهيه شده و ذيل آن را تمام اعضای هيأت تحويل امضا نمايند. 

هيـأت تحويـل موظـف اسـت بـرای تطبيـق مشـخصات كاالی خريـداری شـده بـا نمونه يا  تبصره	2- 
مشـخصات فنی مندرج در سـفارش يا قرارداد بر اسـاس نظر كارشـناس ذيصالح سـازمان و 
عند اللزوم از مهندس مشـاور و يا يك مؤسسـه بازرسـی فنی به نمايندگی از طرف سـازمان 

اقدام نمايد. 
اسناد هزينه و خريد ماده 24- 

كليه اسناد هزينه و خريد بايد مدارك ذيل را حسب مورد همراه داشته باشد:
خريدهاي داخلي الف( 

درخواسـت خريـد، فاكتـور خريد معتبر، مسـتندات مربوط بـه ماده 22، مـدارك مربوط 
بـه مناقصـه يا ترك مناقصه حسـب مورد، دسـتور پرداخـت، تأييديه درخواسـت كننده 
مبنـي بـر مطابقت شـرايط فنـي با درخواسـت اوليه خريـد و اصل قرارداد حسـب مورد 

)موضوع خريدهاي در قالب قرارداد(. 
خريدهاي خارجي ب( 

كليـه مـوارد منـدرج در بند »الـف« اين مـاده به عالوه اعالميـه بانك و مـدارك ترخيص 
كاال از گمرك. 

خدمات قراردادي ج( 
صورتحسـاب يـا صورت وضعيت حسـب مورد، قـرارداد، مدارك مربوط بـه مناقصه يا 
تـرك مناقصـه حسـب مورد، ابـالغ افزايش يا كاهـش كار، تأييديه مقام مسـئول مبنی بر 
انجـام موضـوع قرارداد حسـب شـرايط قـرارداد، ارائه مفاصا حسـاب طرف قـرارداد از 

سوي مراجع قانوني حسب مورد و ارائه مستندات مبني بر پرداخت به ذينفع. 
ترك تشريفات مناقصه ماده 25- 

در مـواردی كـه انجام مناقصه براسـاس گزارش توجيهی واحد مناقصه گـزار )واحد تداركات 
اداره كل خدمـات عمومـی و رفـاه در سـتاد و واحدهـای متناظـر در اسـتان ها( بـه تشـخيص 
هيأتـي مركـب از مقامـات مذكـور در مـاده )26( ميسـر نباشـد، می تـوان معاملـه را بـه طرق 
ديگـری انجـام داد. در ايـن صورت، هيأت ترك تشـريفات مناقصه با رعايـت صرفه و صالح 
سـازمان، ترتيـب انجـام اين گونه معامـالت را بـا رعايت مقـررات مربوطه در هر مـورد برای 

يك نوع كاال يا خدمت تعيين و اعالم خواهد نمود. 
هيـأت ترك تشـريفات حسـب ضـرورت مي تواند موضـوع را به كميتـه فنيـ  بازرگاني و سـاير  تبصره- 
مراجـع ذيصـالح جهـت بررسـي ارجـاع نمـوده و سـپس درخصوص موضـوع تصميم گيـري نمايد.

تركيب هيأت ترك تشريفات مناقصه ماده 26- 
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تركيـب هيـأت تـرك تشـريفات مناقصه موضوع مـاده )25( در مـورد واحدهـاي موضوع بند 
»ب« ماده )1( اين آيين نامه به شرح زير خواهد بود: 

هيأت ترك تشريفات در ستاد مركز از اعضاي زير تشكيل مي شود: الف( 
مديرعامل سازمان يا نماينده وی )رئيس هيأت(  -1

معاون اداري و مالي  -2
مديركل امور مالي  -3

مديركل امور حقوقي و دعاوي  -4
باالتريـن مقـام واحـد درخواسـت كننـده كاال يـا خدمـات )معـاون مديرعامـل يا   -5

مديركل مستقل ستادي( 
مديركل خدمات عمومی و رفاه يا نماينده وی )دبير هيأت بدون حق رأی(  -6

مسئول كميته فنيـ  بازرگاني در مورد مناقصه دو مرحله اي )بدون حق رأی(  -7
مديرعامـل سـازمان، رئيـس هيـأت ترك تشـريفات مي باشـد و در صـورت حضـور نماينده  تبصره- 

ايشـان، معـاون اداري و مالـي، رئيـس هيـأت خواهـد بود.
هيأت ترك تشريفات در مراكز استان ها از اعضاي زير تشكيل مي شود: ب( 

مديركل استان/ درمان )رئيس هيأت(  -1
معـاون اداري و مالـي مديريـت درمـان يـا اداره كل بيمـه ای حسـب مـورد و در   -2
صـورت عـدم وجـود رديـف تشـكيالتی يـك نفـر از بيـن كاركنـان بـا انتخـاب 

مديركل استان/ درمان 
رئيس و كارشناس ارشد امور مالي استان  -3

رئيس و كارشناس ارشد حقوقي استان  -4
باالترين مقام واحد درخواست كننده كاال يا خدمات  -5

مسئول كميته فنی بازرگانی )بدون حق رأي(  -6
رئيس و كارشناس ارشد امور اداری و خدمات )دبير هيأت بدون حق رأي(  -7

هيـأت موضـوع اين مـاده كه در هر مورد بنـا به دعوت باالترين مقام دسـتگاه يا مقامات  ج( 
مجـاز از طرف آنها تشـكيل می شـود، بـا حضور تمامـي اعضای مربوطه رسـميت يافته 
و كليـه اعضـا مكلـف به حضور در جلسـات هيـأت و ابراز نظر خود نسـبت به گزارش 
توجيهـی واحـد مناقصـه گـزار مربـوط در مـورد تقاضـای تـرك تشـريفات مناقصـه و 
همچنيـن نحـوه انجام معامله مورد نظر هسـتند، لكـن تصميمات هيأت بـا رأی اكثريت 

اعضا معتبر خواهد بود. 
در مواردی كه اعضای هيأت ترك تشـريفات، بدليل مرخصی اسـتعالجی يا اسـتحقاقی  د( 
روزانـه و يـا مأموريت اداری روزانه امكان حضور در جلسـه را نداشـته باشـند می توانند 
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بـا ارائـه مـدارك مربوطه نماينـده تام االختيار را جهت شـركت در جلسـه هيأت معرفی 
نمايـد. در هـر صورت مسـئوليت اقدامات انجام شـده از سـوی نماينده رافع مسـئوليت 

عضو اصلی هيأت نمی باشد. 
تا سـقف معامالت متوسـط در اختيار هيأت ترك تشـريفات و بيش از آن تا 20درصد اختيار  تبصره- 
مديرعامـل )منـدرج در تبصـره 4 ماده 3 اين آيين نامه( در اختيار ايشـان و بيش از آن تا سـقف 
20درصـد اختيـارات هيـأت مديره در اختيـار هيأت مديره می باشـد و باالتـر از اين نصاب با 

اخذ مصوبه هيأت امنا امكان پذير خواهد بود. 
موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه ماده 27- 

سـازمان می تواند با رعايت صرفه و صالح و ضوابط و مقررات مربوطه و حسـب تشـخيص 
و مسـئوليت مديرعامـل و يـا مقامات مجـاز از طرف ايشـان بدون رعايت تشـريفات مناقصه 

در موارد ذيل، معامله مورد نظر را انجام دهد. 
خريـد كاال و خدمـات از شـركت ها و مؤسسـات تابعـه سـازمان كـه صد درصد سـهام يا  الف( 

مالكيت آن مستقيم يا غيرمستقيم متعلق به سازمان می باشند با رعايت شرايط ذيل: 
1-  شـركت مزبـور بـا رعايـت آيين نامـه معامالت خود كـه به تصويب هيـأت مديره 

سازمان رسيده باشد، كاال يا خدمات مورد معامله را خريداری نمايد. 
انجـام معاملـه بـدون برگـزاري مناقصـه مي بايسـت بـا تشـخيص و مسـئوليت   -2

مديرعامل و يا مقامات مجاز از طرف ايشان صورت پذيرد. 
قيمـت توافقـی معاملـه نبايد از قيمت عادله يا متعـارف كه قبل از معامله به تأييـد اداره   -3
كل خدمات عمومي و رفاه در ستاد مركزي و واحدهاي متناظر استاني در صف، اعالم 

و توسط واحد تخصصی مربوطه و امور مالي تأييد خواهد شد، بيشتر باشد. 
خريـد امـوال منقـول، خدمـات و حقوقـی كـه بـه تشـخيص و مسـئوليت مديرعامل يا  ب( 
مقامـات مجـاز از طرف ايشـان، طبق تعريف بنـد »ط« ماده )2( انحصاری باشـد. در اين 

خصوص، اخذ قيمت عادله از مراجع ذيصالح حسب مورد الزامی است. 
خريـد امـوال غيرمنقـول، اجـاره بـه شـرط تمليـك يـا اجـاره گرفتن امـوال مذكـور با  ج( 
تشـخيص و مسـئوليت مديرعامـل يا مقامـات مجاز از طـرف آنها در نصـاب معامالت 
كوچك با كسـب نظر از حداقل يك نفر كارشـناس رسـمی دادگسـتری و در معامالت 
متوسـط بـا اخـذ نظـر از حداقل دو نفـر كارشـناس رسـمي دادگسـتري و در معامالت 
بزرگ با اخذ نظر از حداقل سـه نفر كارشـناس رسـمی دادگسـتری انجام خواهد شـد. 

)در مورد اجاره، مبلغ يكسال اجاره بها مالك نصاب خواهد بود.( 
خريـد كاال و خدمـات يـا حقوقـی كـه با قيمت تعيين شـده يا كمتـر از نرخ هـای كه از  د( 

طرف مراجع قانونی ذيصالح تعيين شده باشد. 
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تعمير تجهيزات و ماشـين آالت ثابت و متحرك و با تشـخيص و مسـئوليت مديرعامل  هـ( 
و يا مقامات مجاز از طرف ايشان با رعايت صرفه و صالح سازمان. 

خريـد خدمـات مشـاوره اعـم از مهندسـی مشـاور، مشـاوره فنـی بازرگانی مشـتمل بر  و( 
مطالعـه، طراحـی يـا مديريت بـر طرح، اجـرا، نظارت و يا هـر نوع خدمات مشـاوره ای 
كارشناسـی و درمانـی بـا رعايت ضوابطی كه با پيشـنهاد مديرعامل سـازمان به تصويب 

هيأت مديره می رسد. 
خدمـات فرهنگـی، هنـری، آموزشـی و ورزشـی كـه امـكان برگـزاری مناقصـه مقدور  ز( 
نباشـد، بـا رعايـت صرفـه و صالح و بـا تشـخيص و مسـئوليت مديرعامل يـا مقامات 

مجاز از طرف ايشان. 
خريـد قطعـات يدكـی بـرای تعويض يـا تكميل لـوازم و تجهيـزات ماشـين آالت ثابت  ح( 
و متحـرك موجـود و همچنيـن ادوات و ابـزار و وسـايل اندازه گيـری دقيـق و لـوازم 
آزمايشـگاه های علمـی، پزشـكي و فنـی و نظايـر آن كـه تأميـن آن بـا رعايـت صرفـه 
و صـالح سـازمان و بـا تشـخيص و مسـئوليت مديرعامـل يـا مقامـات مجـاز از طرف 
ايشـان، از طريـق مناقصـه امكان پذيـر نباشـد، بـا تعييـن بهـای مـورد معاملـه از سـوی 
مراجـع ذيصـالح و در صـورت عـدم وجود بـا نظر حداقل يك نفر كارشـناس رسـمی 

دادگستری كه حسب مورد در رشته مربوطه انتخاب می شوند. 
در مورد معامالت محرمانه به تشخيص مديرعامل و تأييد هيأت مديره ط( 

خريد سهام و اوراق مشاركت و تعهدات ناشی از اجرای احكام قطعی قضايی ي( 
چـاپ و صحافـي مطبوعات، انتشـارات، دفترچه هاي بيمه و آگهي ها بـا رعايت ضوابط  ك( 

و مقررات عمومي ناظر بر اين امور. 
خريد روزانه مايحتاج غذايی فاسد شدنی و داروی مصرفی بيمارستان ها و مراكز درمانی. ل( 

م(  اعطـای نمايندگـی در خصـوص طراحـی، سـاخت، تجهيـز و نظـارت بر پـروژه های 
عمرانـی خـود بـه شـركت های تابعـه ذی ربط كـه صددرصد مالكيـت يا سـهام آنها در 
زمـان انعقـاد قرارداد نمايندگی متعلق به سـازمان تامين اجتماعی باشـد با تصويب هيأت 
مديـره سـازمان در چارچـوب آيين نامه هـای مالـی و معامالتـی سـازمان و شـركت های 

تابعـه مذكور.)الحاقـی مصـوب 1398/10/25 هيـأت امناء(
نحوه رسيدگی به شكايات ماده 28- 

چنانچـه هـر يـك از مناقصـه گـران نسـبت بـه اجـرا نشـدن مـوادی از ايـن آيين نامـه  الف( 
درخصـوص برگـزاری مناقصـه اعتـراض داشـته باشـند، می تواننـد بـه باالتريـن مقـام 

دستگاه مناقصه گزار شكايت كنند. 
دسـتگاه مناقصه گزار مكلف اسـت در مهلت 15 روز كاری از تاريخ دريافت شـكايت،  ب( 



764  / قانون تأمين اجتماعی و قوانين و مقررات مرتبط

رسـيدگی های الزم را بـه عمـل آورده و در صـورت وارد دانسـتن اعتـراض، مطابـق 
مقـررات مربـوط اقدام نمايـد و در صورتی كه شـكايت را وارد تشـخيص ندهد، ظرف 

مهلت تعيين شده، جوابيه الزم را به شاكی اعالم كند. 
در صـورت عـدم پذيـرش نتيجه توسـط شـاكی حداكثـر در مهلـت 5 روز كاری پس از  ج( 
ابـالغ رأی اوليـه، هيأت رسـيدگی به شـكايات موضـوع را بررسـی و رأی قطعی را طی 

15 روز اعالم خواهد كرد. 
هيأت رسيدگی به شكايات ماده 29- 

به منظور رسيدگی به دعاوی بين مناقصه گر و مناقصه گزار هيأت رسيدگی تشكيل می گردد.
دسـتورالعمل اجرايی اين ماده حداكثر ظرف مدت سـه ماه پس از ابالغ اين آيين نامه به پيشـنهاد اداره  تبصره- 

كل امور حقوقی و دعاوی سازمان با تأييد مديرعامل به تصويب هيأت مديره خواهد رسيد. 
وظايف هيأت رسيدگی به شكايات ماده 30- 

رسـيدگی بـه اعتراض هـای مربـوط بـه اجـرا نشـدن هـر يـك از مـواد ايـن آيين نامـه  الف( 
و شرايط مندرج در مناقصه 

صدور رأی تجديد يا لغو مناقصه ب( 
موارد زير مشمول رسيدگی از سوی هيأت رسيدگی به شكايات نمی باشند: تبصره- 

معيارها و روش های ارزيابی پيشنهادات  -1
ترجيح پيشنهاد دهندگان داخلی  -2

اعتراضاتی كه يك ماه پس از اعتبار پيشنهادات ارسال شده باشد.  -3
شكايات برندگان مناقصه پس از انعقاد قرارداد  -4

تجديد و لغو مناقصه ماده 31- 
مناقصـه در شـرايط زيـر در صـورت تأييـد كميسـيون معامـالت )بـه اسـتناد بنـد »ز«  الف( 

ماده 6( تجديد می گردد: 
كـم بـودن تعـداد مناقصه گـران از حدنصاب تعيين شـده در اسـناد مناقصـه در كل   -1

فرآيند مناقصه. 
امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد  -2

پايان مدت اعتبار پيشنهادات  -3
رأی هيأت رسيدگی به شكايات  -4

تشخيص كميسيون معامالت مبنی بر تبانی بين مناقصه گران  -5
اعالم عدم صالحيت مناقصه گران از سوي مراجع قضايی و امنيتی  -6

باال بودن قيمت های پيشنهادی به نحوی كه توجيه اقتصادی طرح منتفي گردد.  -7
مناقصـه در شـرايط زيـر تا قبـل از انعقاد قـرارداد، در صورت تأييد كميسـيون معامالت  ب( 
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)بـه اسـتناد بنـد »ز« ماده شـش( لغو می شـود:
نياز به كاال يا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد.  -1

تغييرات زيادی در اسناد مناقصه الزم باشد و موجب تغيير در ماهيت مناقصه گردد.  -2
پيشامدهای غير متعارف نظير جنگ، زلزله، سيل و مانند آنها  -3

رأی هيأت رسيدگی به شكايات  -4
تشخيص كميسيون معامالت مبنی بر تبانی بين مناقصه گران  -5

اعالم عدم صالحيت مناقصه گران از سوي مراجع قضايی و امنيتی  -6
ج ( مناقصه گزار بايد تجديد يا لغو مناقصه را به آگاهی همه مناقصه گران برساند.

اموال منقول قابل فروش و واگذاری ماده 32- 
امـوال منقول مشـروحه ذيل به پيشـنهاد معـاون اداری و مالـی و تأييد مديرعامـل قابل فروش 

خواهد بود: 
اموال اسقاطی الف( 

اموال مازاد بر نياز ب( 
اموالی كه تداوم نگهداری آنها به صرفه و صالح سازمان نباشد. ج( 

تشـخيص مـوارد فوق توسـط كميتـه مربوطـه، تابع ضوابطـی خواهد بـود كـه در آن تركيب  تبصره- 
كميتـه مذكـور و ضوابـط مـورد اشـاره با پيشـنهاد معـاون اداری و مالـی، تأييـد مديرعامل و 

تصويب هيأت مديره سازمان تعيين و ابالغ خواهد گرديد. 
فروش اموال منقول در معامالت كوچك ماده 33- 

در مـورد معامـالت كوچـك، فروش به حداكثر قيمت ممكن به تشـخيص و مسـئوليت كامل 
كارپـرداز )بـه عنـوان مأمـور خريد و فروش( انجـام می شـود و در اين رابطه كارپـرداز مكلف 
اسـت به داوطلبان خريد مراجعه و پس از تحقيق كامل از بها )حسـب نظر كميته تشـخيص(، 
ضمـن رعايـت صرفه و صالح سـازمان، معامله را انجام داده و پيشـنهاد خريدار را كه متضمن 
مشـخصات امـوال مـورد فـروش و مبلغ آن باشـد، بـا قيد اين عبـارت كه »معامله با بيشـترين 

بهای ممكن و صرفه و صالح سازمان انجام شده است« و ذكر نام خود، امضا نمايد. 
فروش اموال منقول در معامالت متوسط ماده 34- 

در معامـالت متوسـط، فـروش بـا تأييـد مديرعامـل يا مقامـات مجاز از طـرف ايشـان از طريق 
حـراج يـا مزايـده )طبـق مفاد مـواد 34( انجام می شـود كـه در صورت فـروش از طريـق حراج، 
ابتـدا بهـای امـوال مورد معامله توسـط كارشـناس رسـمی دادگسـتری ارزيابی شـده، سـپس از 
طريـق آگهـی )بـه هـر نحو كـه اقتضا نمـوده و به صالح باشـد( نوع، مشـخصات، مقـدار اموال 
مورد معامله و قيمت پايه آن )حسـب تشـخيص و مصلحت مزايده گزار(، روز، سـاعت و محل 
حـراج بـه اطـالع داوطلبـان خواهـد رسـيد. همچنيـن در آگهـی بايد قيد گـردد، موضـوع مورد 
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معاملـه بـه خريـداری كـه باالتريـن قيمت را پيشـنهاد نمايـد، فروختـه خواهد شـد و در مقابل 
فـروش موضـوع حـراج، وجـه آن دريافـت شـده و پرداخت هرگونه ماليـات و عـوارض و... بر 

عهده خريدار )برنده حراج( خواهد بود. 
سـازمان مي توانـد 2 تـا 10 درصد كل بـرآورد معامله را به عنوان سـپرده شـركت در حراج از  تبصره	1- 

شركت كنندگان دريافت نمايد. 
در صورتـی كـه باالتريـن بهـای پيشـنهاد شـده در حـراج از بـرآورد بـه عمـل آمـده توسـط  تبصره	2- 
كارشـناس رسـمی دادگسـتری كمتر باشـد، يا در مواردی كه در حراج هيچ شـخصی شركت 

نكرده باشد، سازمان بايد حراج را يكبار ديگر تكرار نمايد. 
درصورتـی كـه بـا رعايت مفاد اين آيين نامـه و پس از برگزاری دو بار حراج، بهای پيشـنهادی  تبصره	3- 
حراج كمتر از بهای اعالم شـده كارشـناس رسـمی دادگسـتری باشـد، سـازمان می تواند مورد 
معاملـه را بـه باالتريـن قيمت پيشـنهادي به فروش برسـاند. همچنين در صـورت عدم وجود 
متقاضـي، كميسـيون معامـالت طـی صورتجلسـه ای می تواند مـورد معامله را به دسـتگاه های 
اجرايـی و نهادهـای حمايتـی عـام المنفعه با تصويب هيـأت مديره و رعايـت صرفه و صالح 

سازمان هبه يا معدوم و يا از دستور فروش خارج نمايد. 
فروش اموال منقول در معامالت بزرگ ماده 35- 

در معامـالت بـزرگ، فـروش از طريـق انتشـار آگهـی مزايـده عمومـی يـا ارسـال دعوت نامه 
مزايـده بـه عمـل می آيـد. در آگهی مزايـده عمومی يا دعوت نامـه مزايده محدود شـرايطی كه 
در ايـن آيين نامـه بـرای آگهـی مناقصـه و مقرراتـی كه در مورد تشـكيل كميسـيون معامالت، 
تعييـن برنـده، انعقـاد قـرارداد و تحويـل مـورد قرارداد و سـاير مـوارد در مـورد مناقصه مقرر 
گرديـده، در صورتـی كـه بـا عمـل مزايـده منطبق باشـد، می بايسـت به مـورد اجرا گذارده شـود.
در صورتـی كـه باالتريـن بهـای پيشـنهاد شـده در مزايـده از بـرآورد بـه عمـل آمده توسـط  تبصره	1- 
كارشـناس رسـمی دادگسـتری كمتر باشـد، يا در مواردي كه در مزايده هيچ شـخصي شركت 
نكـرده باشـد، سـازمان بايد ضمن درخواسـت تجديدنظر در نحـوه ارزيابی، مزايـده را يك بار 
ديگـر تكـرار نمايـد و در صورت عدم وجود متقاضی به قيمت كارشناسـی، سـازمان می تواند 
به تشـخيص كمسـيون معامالت با رعايت صرفه و صالح سـازمان، مورد مزايده را از دسـتور 

كار خارج يا به باالترين قيمت پيشنهادی بفروش رساند. 
در صورتـی كـه بـا رعايت مفاد ايـن آيين نامه، خريـداری درخصوص موضوع مـاده 35 )پس  تبصره	2- 
از برگـزاری حداقـل دو بـار مزايـده( وجـود نداشـته باشـد، كميسـيون معامالت بـا توجه به 
صرفـه و صالح سـازمان نسـبت بـه برگزاری حراج اقـدام و در صورت عدم فروش، سـازمان 
می توانـد نسـبت بـه واگـذاری موضوع معاملـه به دسـتگاه های اجرايـی و نهادهـای حمايتی 

عـام المنفعـه بـا تصويب هيـأت مديره هبـه يا معـدوم و يا از دسـتور فروش خـارج نمايد.
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فروش اموال غيرمنقول ماده 36- 
فروش اموال غيرمنقول بنا به پيشنهاد مديرعامل، تأييد هيأت مديره و تصويب هيأت  امنا با كسب 
نظر كارشناس رسمی دادگستری در رشته مربوطه به صورت مزايده عمومي و يا از طريق مؤسسه 

امالك و مستغالت سازمان )با رعايت تفاهم نامه فی مابين سازمان و مؤسسه( انجام خواهد شد. 
در معامالت متوسـط با كسـب نظر يك كارشـناس رسـمي دادگسـتري و در معامالت بزرگ  تبصره	1- 

با كسـب نظر حداقل سـه كارشـناس اقدام خواهد شـد.
در مواردی كه براساس قوانين و مقررات جاری كشور، سازمان ملزم به واگذاری بخشی از اموال غيرمنقول  تبصره	2- 
خود می باشـد موارد پس از كسـب نظر كارشـناس رسمی دادگستری تا سقف معامالت متوسط با تأييد 

مديرعامل و بيشتر از آن به پيشنهاد مديرعامل و تصويب هيأت مديره امكان پذير می باشد. 
انتقال دارايی ها به شركت ها و مؤسسات زيرمجموعه ماده 37- 

انتقـال اموال و دارايی های سـازمان به شـركت ها و مؤسسـات صددرصـدی با تصويب هيأت 
مديـره خـارج از ضوابـط مزايـده و بر مبنای قيمت كارشـناس رسـمی دادگسـتری يـا ارزش 

دفتری با رعايت صرفه و صالح سازمان مجاز خواهد بود. 
خريـد يـا فـروش سـهام يـا اوراق بهـادار بنا بـه پيشـنهاد مديرعامـل، تأييـد هيـأت مديره و  ماده 38- 

تصويب هيأت امنا انجام خواهد شد. 
سـازمان مكلـف اسـت ظـرف مـدت يكسـال از تاريـخ تصويب ايـن آيين نامه، نسـبت بـه تهيه  ماده 39- 
و اسـتقرار بانـك اطالعـات مناقصات و مزايـدات )بزرگ( سـازمان اقدام نمايد. كليـه واحدهاي 
سـازماني نيـز مكلف انـد اطالعـات مربوط بـه اين گونه معامـالت را در بانـك مذكور ثبـت نمايند.
در هـر مـورد كـه مقـررات ايـن آيين نامه درخصـوص چگونگي انجام معامله سـاكت اسـت،  ماده 40- 
سـازمان می توانـد با پيشـنهاد مديرعامـل و تصويب هيأت مديـره و مقررات قانـون برگزاري 

مناقصات دولتي و آيين نامه هاي مربوط اجرا نمايد. 
ايـن آيين نامـه مشـتمل بـر 41 ماده و 31 تبصره می باشـد كـه مفـاد آن از تاريخ ابالغ هيـأت امنا به  ماده 41- 
سـازمان الزم االجـرا بـوده و سـازمان موظـف اسـت حداكثـر ظرف مدت سـه ماه نسـبت به تهيه 
دسـتورالعمل ها و ضوابط اجرايی مربوطه اقدام نمايد. كليه دسـتورالعمل ها، بخشنامه ها و مصوبات 

مغاير با آن و همچنين آيين نامه معامالت سازمان مصوب مورخ 1390/9/8 لغو می گردد. 

از تصویب نامه درخصوص ارتقاي جایگاه ایران در شاخص شروع كسب و كار
)مصوب 1396/2/24(

هيأت وزيران در جلسه 1396/2/24 به پيشنهاد شماره 16416 مورخ 1395/2/7 وزارت امور اقتصادي و 
دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران تصويب كرد:
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بـه  منظـور ارتقـاي جايگاه ايران در شـاخص شـروع  كسـب و كار و تسـهيل فرايندها و   -2
كاهش زمان فرايند ثبت شركت: 

سـازمان های امـور مالياتي  كشـور و تأمين اجتماعي مكلفند ظرف سـه ماه پـس از ابالغ  الف( 
ايـن تصويـب نامـه ارتبـاط خود را بـه صورت پنجـره واحـد الكترونيكي بـا اداره كل 
ثبـت شـركت ها و مؤسسـات غيرتجاري به نحـوي فراهم نمايند كه  كليـه امور مالياتي 
و بيمـه  ای مربـوط بـه ثبت شـركت ها از قبيل پرداخـت حق تمبر گواهي سـهام، اطالع  
رسـاني بـه سـازمان امـور مالياتي كشـور درخصـوص شـروع فعاليت شـركت و ثبت 
اطالعـات  كارگاه هـا و كاركنان در سـازمان تأمين اجتماعـي از طريـق درگاه واحد اداره 

كل ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري در كمتر از يك روز صورت پذيرد. 
بـه منظـور ارتقـاي جايـگاه شـاخص ثبـت مالكيـت و تسـهيل فرايندهـا در ايـن زمينـه،   -4
سـازمان هاي امور مالياتي كشـور و تأمين اجتماعي مكلفند ظرف سـه ماه پس از ابالغ اين 
تصويـب  نامـه امـكان ارتباط الكترونيكي خود با سـازمان ثبت اسـناد و امالك كشـور را به 
نحـوي فراهـم  نمايند كه  كليـه امور مالياتي و امور مرتبط با سـازمان تأمين اجتماعي از قبيل 
اخـذ مفاصا حسـاب مالياتي، اخذ مفاصا  حسـاب تأمين اجتماعـي و پرداخت ماليات نقل و 

انتقال از طريق درگاه واحد سازمان ثبت اسناد و امالك  كشور صورت  پذيرد. 
سـازمان ثبـت اسـناد و امالك كشـور ظرف سـه ماه پـس از ابـالغ اين تصويب  نامه با همكاري سـاير  تبصره- 
دسـتگاه های مرتبط امكان انجام  كليه امور مربوط به ثبت مالكيت امالك از طريق پنجره واحد سـازمان 

ياد شده را به نحوي فراهم نمايد كه  كليه مراحل ثبت مالكيت در كمتر از )5( روز صورت پذيرد. 
وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف اسـت با تشـكيل كارگروهي مركب از وزارتخانه  هاي   -7
امـور اقتصـادي و دارايي و دادگسـتري، نماينـدگان قوه قضاييـه، اتاق هـای بازرگاني، صنايع، 
معـادن و كشـاورزي ايـران، تعـاون ايـران و اصنـاف ايـران و حسـب مـورد نمايندگان سـاير 
دسـتگاه های اجرايـي از جملـه سـازمان تأمين اجتماعـي، ظـرف سـه مـاه پـس از ابـالغ اين 
تصويب نامه برنامه عملياتي ارتقاي شـاخص های اجراي قراردادها، ورشكسـتگي و پرداخت 
ديـون و ثبـت مالكيـت شـامل اهـداف زمان  بندي  شـده براي رسـيدن بـه جايگاه برتر سـند 
چشـم  انداز در اين  شـاخص ها، اقدامات الزم براي تحقق اهداف و دسـتگاه های مسـئول در 

اين زمينه و همچنين پيش  نويس قوانين و مقررات مورد نياز را تهيه نمايد.  
سـازمان های امـور مالياتي كشـور و تأمين اجتماعي مكلفند به منظور كاهـش تعداد و زمان   -10
پرداخت هـاي مؤديـان مالياتـي و پرداخـت  كنندگان حق بيمه، ظـرف دو ماه پـس از ابالغ 
ايـن تصويـب  نامـه امكان ارسـال فهرسـت و پرداخت انـواع ماليـات اعـم از ماليات های 
مسـتقيم و ارزش  افـزوده و حق بيمـه )جـاري و معوقـه( كاركنـان بنگاه هـای اقتصـادي 

)شامل مراحل اخذ، ابالغ و پرداخت( را به صورت الكترونيكي فراهم نمايند. 
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الحاق یك بند به مواد )2( و )3( فصل سوم اصالحيه دستورالعمل روش اجرایي و مدارك 
الزم جهت صدور روادید ورود با حق كار و همچنين صدور، تمدید و تجدید پروانه كار اتباع 

خارجي موضوع ماده 11 آیين نامه اجرایي ماده )129( قانون كار جمهوري اسالمي ایران
)مصوب 19 /1 /1382- مورخ 1396/10/10(

در اجـراي مـواد 120، 121، 128، 129 و 148 قانـون كار جمهوري اسـالمي ايران مصوب 1369/8/29 و 
مـاده )5( قانـون تأميـن اجتماعي مصـوب 3 /4 /1354 و همچنيـن ماده )11( آيين نامـه اجرايي موضوع 
مـاده )129( قانـون كار مصـوب 1382/1/19، متـن زيـر به عنـوان بند )11( بـه ماده )2( و بـه عنوان بند 
)12( بـه مـاده )3( فصـل سـوم »اصالحيـه دسـتورالعمل روش اجرايـي و مـدارك الزم جهـت صـدور 
رواديـد ورود بـا حـق كار و همچنيـن صـدور، تمديـد و تجديد پروانـه كار اتباع خارجـي موضوع ماده 
)11( آيين نامـه اجرايـي ماده )129( قانون كار جمهوري اسـالمي ايران مصـوب 19 /1 /1382«، به عنوان 

يكـي از مـدارك تمديد و تجديـد پروانه كار الحـاق مي گردد: 
»ارائـه مـدارك و يـا گواهـي پرداخت حق بيمـه تأمين اجتماعي مربوط به دوران اشـتغال فـرد متقاضي از 

كارفرما« سوي 
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي- علي ربيعي

 از آیين نامه اجرایي بند )ت( ماده )8(
قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ایران

)مصوب 1397/2/16(

هيـأت وزيـران در جلسـه 1397/2/16 به پيشـنهاد شـماره 57/176876 مـورخ 1396/8/23 وزارت امور 
اقتصـادي و دارايـي و بـه اسـتناد اصـل يكصد و سـي و هشـتم قانون اساسـي جمهوري اسـالمي ايران 
و بنـد )ت( مـاده )8( قانـون برنامـه پنج سـاله ششـم توسـعه اقتصـادي، اجتماعي و فرهنگـي جمهوري 

اسالمي ايران – مصوب 1395- آيين نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب كرد: 
مـاده 3- وزارت موظـف اسـت تـا پايـان مهرمـاه هر سـال، براسـاس اطالعات موضـوع مـاده )2( اين 
تصويـب نامـه ضمن ارسـال گزارش تحليـل پايداري بدهي، نسـبت بدهي تا پايان سـال قبل 

را به سازمان اعالم نمايد. 
بدهي  هايـی كـه بـه تأييد مراجع قانوني ذي ربط رسـيده باشـد، مالك محاسـبه نسـبت بدهي  تبصره	1- 
اسـت. دسـتورالعمل نحـوه رسـيدگي و تأييـد بدهي هـای موضوع ايـن ماده و اقـالم موضوع 
بنـد )پ( مـاده )1( قانـون رفع موانع توليـد رقابت  پذير و ارتقاي نظام مالي كشـور – مصوب 
1394-، با هماهنگي سـازمان، ديوان محاسـبات كشـور و سازمان حسابرسـي، حداكثر ظرف 
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سه ماه پس از ابالغ اين تصويب نامه توسط وزارت تهيه و ابالغ می  شود. 
مطالبـات سـازمان ها، صندوق ها و مؤسسـات بيمه  ای فعـال در قلمروهاي نظـام تأمين اجتماعي از  تبصره	2- 
دولت، بر اسـاس نرخ اوراق مشـاركت موضوع بند )هـ( ماده )7( قانون سـاختار نظام جامع رفاه 
و تأمين اجتماعـي – مصـوب 1383- و همچنيـن مطالبات سـاير اشـخاص بر مبنـاي نرخ مندرج 
در قراردادهـا و صرفـاً بـه روش سـاده محاسـبه می  شـود، به طوري كـه در پايان هر سـال، مبناي 

محاسبه اصل مبلغ بدهي اوليه می  باشد و محاسبه مازاد به روش مركب ممنوع است. 
سـازمان موظـف اسـت اعتبار الزم بـراي اجراي اين ماده را براسـاس اعـالم وزارت، در لوايح  تبصره	3- 

بودجه سنواتي درج نمايد. 

آیين نامه اجرایي بندهاي )الف( و )ب( ماده )10( قانون برنامه پنجساله ششم
توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ایران

مصوب 1397/7/15

در اين آيين نامه، اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند: ماده 1- 
سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور الف( 

وزارت: وزارت امور اقتصادي و دارايي ب( 
قانـون: قانون برنامه پنجسـاله ششـم توسـعه اقتصـادي، اجتماعـي و فرهنگي جمهوري  پ( 

اسالمي ايران - مصوب 1395-. 
ت( اوراق: اوراق بهـادار بـا نـام مصـون از تورم منتشـره توسـط دولت )ازجمله اسـناد خزانه 
اسـالمي و صكـوك( كـه با رعايت مقـررات مربوط تا سـقف منـدرج در قوانين بودجه 
سـنواتي و بـا سـود/ حفـظ قـدرت خريـد )حسـب مـورد( معـادل حداقـل نـرخ تورم 

)اعالمي مركز آمار ايران( انتشار مي يابد. 
ث( بدهي هاي قطعي شـده دولـت: بدهي هاي )اعم از جاري و غيرجاري( وزارتخانه ها، مؤسسـات 
دولتـي و طرح هـاي تملـك دارايي هـاي سـرمايه اي )طرح هايـي كـه اعتبـارات آنهـا از محـل 
بودجـه عمومـي دولـت تأمين مي شـود و مربوط به مؤسسـات و نهادهاي عمومـي غيردولتي 
و شـركت هاي دولتـي مي باشـد( كـه در چهارچـوب قوانيـن و مقـررات ايجاد مي شـود و به 

تأييد ذي حساب/ مدير مالي يا سازمان حسابرسي حسب مورد رسيده است. 
ج( دستگاه هاي اجرايي: دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده )1( قانون

وزارت موظـف اسـت بدهي هـاي قطعـي شـده دولت به اشـخاص حقيقـي و حقوقي  ماده 2- 
تـا پايـان سـال 1395 را براسـاس اطالعـات ثبت شـده در سـامانه مديريـت بدهي ها و 
مطالبات دولت )سـماد( احصا و براي اولويت بندي تسـويه آنها، از طريق انتشـار اوراق 
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بـه سـازمان ارايه نمايد. سـازمان بـراي اولويت بنـدي بدهي هـاي مذكور، ميزان انتشـار 
اوراق را با هماهنگي وزارت در لوايح بودجه هاي سنواتي درج مي نمايد. 

دسـتگاه هاي اجرايي براسـاس سـهميه اعالمي سـازمان، صرفاً در صورت رضايت اشـخاص  ماده 3- 
طلبكار، مجاز به واگذاري اوراق به همان اشخاص در قبال تسويه مطالباتشان هستند. 

بدهي هـاي دولـت كـه از ابتـداي اجـراي قانـون )سـال 1396( در چهارچـوب قوانيـن  ماده 4- 
و مقـررات مربـوط ايجـاد مي شـود و مراحـل حسابرسـي را در مراجـع معتبـر طـي 
كـرده و قطعـي شـده و از هيچ گونـه افزايشـي بابـت عـدم پرداخـت برخـوردار نشـده 
باشـند، متناسـب بـا شـرايط قـرارداد از زمـان اتمـام مهلـت درج شـده در قراردادهـا 
بـراي پرداخـت مطالبـات بـا مسـئوليت و تأييـد رييـس دسـتگاه اجرايـي / مقـام مجاز 
از جانـب وي )موضـوع مـاده )53( قانـون محاسـبات عمومـي كشـور( و درخصـوص 
سـاير مـواردي كـه فاقـد قـرارداد بـوده و يـا در قـرارداد مربوط بـازه زماني مشـخصي 
بـراي پرداخـت تعييـن نشـده اسـت، از زمـان صـدور حواله بـراي هر يـك از صورت 
وضعيت هـا يـا صورت حسـاب هاي صادره طلبـكاران توسـط رييس دسـتگاه اجرايي/ 
مقـام مجـاز از جانـب وي تـا زمـان پرداخـت بدهـي توسـط دولت سـاالنه از سـودي 
معـادل نـرخ تـورم تـا حداكثـر نـرخ سـود سـپرده اعـالم شـده توسـط بانـك مركزي 
جمهـوري اسـالمي ايران برخـوردار مي شـوند. در قراردادهاي مربوط بايـد دولت ملزم 
گـردد تـا درصـورت عـدم پرداخت بدهـي خود در زمـان مقرر معـادل نـرخ مذكور را 

به طلبكار بپردازد. 
سـازمان بـه منظـور تامين اعتبـار الزم براي پرداخت هاي مرتبـط با اوراق مذكـور اعم از اصل  ماده 5- 
و فـرع و هزينه هـاي انتشـار، هـر سـاله رديف خاصـي را در لوايـح بودجه سـنواتي پيش بيني 

و در اولويت تخصيص و پرداخت قرار دهد. 

 آیين نامه اجرایي ماده )71( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي
و فرهنگي جمهوري اسالمي ایران

مصوب 1398/2/25

در اين آيين نامه اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به كار می روند: ماده 1- 
دانشـگاهي  كارشناسـي  تحصيلـي حداقـل  مـدرك  داراي  حقيقـي  كارورز: شـخص  الف( 
كـه در زمـان ثبـت  نام كمتر از )35( سـال تمام سـن داشـته باشـد و در چهارچوب اين 

آيين نامه جذب شود. 
كارگاه: كارگاه هـای خصوصـي و تعاونـي دايـر موضوع مـاده )4( قانـون كار - مصوب  ب( 
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1369- و بند )3( ماده )2( قانون تأمين اجتماعي - مصوب 1354-. 
كارفرمايـان و كارآفرينـان: اشـخاص حقيقي يا حقوقـي كه در ماده )3( قانـون كار و بند  پ( 

)4( ماده )2( قانون تأمين اجتماعي تعريف شده و اداره كارگاه را بر عهده دارند. 
كارورزي: دوره زمانـي حداكثـر دو سـاله كه طي آن كارورز به كسـب تجربه و فراگيري  ت( 

مهارت يا ارتقاي آن در كارگاه مشغول است. 
معافيـت: معافيـت از پرداخت سـهم بيمه كارفرما موضـوع تبصره )1( مـاده )28( قانون  ث( 

تأمين اجتماعي. 
مراحل ثبت  نام و معرفي كارورز به شرح زير است: ماده 2- 

ثبت  نام كارورز در سامانه كارورزي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي. الف( 
تأييد شرايط كارورز از سوي ادارات تعاون، كار و رفاه اجتماعي جهت معرفي به كارگاه. ب( 

اعـالم نيـاز كارفرمايـان و كارآفرينـان متقاضي بـه ادارات تعاون، كار و رفـاه اجتماعي و  پ( 
جذب كارورز از بين نيروهاي كار ثبت  نام  شده در سامانه كارورزي. 

تبصـره- چنانچـه متقاضـي كارورزي در طـول دو سـال قبـل از ثبت  نام داراي سـوابق بيمـه  ای به مدت 
سـه مـاه يا بيشـتر بوده يا در شـغلي كه بابـت آن طـي دوره كارورزي جذب كارگاه می  شـود، 

سابقه بيمه  پردازي داشته باشد، مشمول اين آيين نامه نخواهد بود. 
زمينه هـای كاري اولويـت دار موضـوع ايـن آيين نامـه، همـان مـوارد پيـش  بينـي  شـده در  ماده 3- 
برنامه های اشـتغال كشـور ابالغي از سـوي شـوراي عالي اشـتغال )سـازمان برنامـه و بودجه 
كشـور( اسـت و هرگونـه تغييـر در آنها به صورت سـاالنه با پيشـنهاد دسـتگاه  های اجرايي و 

تأييد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به تصويب هيئت وزيران می رسد. 
كارفرمايـان و كارآفرينـان پـس از اعالم نياز و جذب كارورز، با حفظ سـطح اشـتغال )نيروي  ماده 4- 
كار موجـود( در كارگاه، به اسـتثناي بازنشسـتگي، فـوت و از كارافتادگـي در چهارچوب اين 

آيين نامه از معافيت برخوردار خواهند شد. 
اعمـال معافيـت بابـت كارورز حداكثـر به مدت دو سـال از تاريخ شـروع بـه كارورزي منوط  ماده 5- 

به ارسال فهرست بيمه و پرداخت حق بيمه سهم كارورز خواهد بود. 
دوره كارورزي بـه منزلـه رابطه اسـتخدامي نيسـت و فرد در حين دوره ياد شـده يـا پايان آن،  تبصره- 

مشمول دريافت بيمه بيكاري نخواهد بود. 
در صـورت جـا بـه  جايـي كارورز و جايگزيني افراد ديگر، مـدت زمان معافيت بـه ازاي فرد  ماده 6- 
جايگزيـن بـا احتسـاب مـدت معافيت بابـت كارورز قبلـي مجموعاً نبايد از سـقف دو سـال 

تجاوز كند. 
استفاده از معافيت موضوع اين آيين نامه براي هر كارورز نزد كارفرمايان و كارآفرينان واحد يا  ماده 7- 

متعدد، مجموعاً دو سال است و به سطح اشتغال كارگاه )نيروي كار موجود( اضافه می  شود. 
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مبناي تعيين تعداد كارورز در كارگاه به شرح زير است: ماده 8- 
اسـاس  بـر  تأمين اجتماعـي،  بازرسـي  و  بيمـه  فهرسـت  داراي  دايـر  كارگاه  هـای  در  الف( 
ميانگيـن تعـداد بيمه  شـدگان )12( ماه گذشـته آنها طبق صـورت مزد و حقوق ارسـالي 

توسط كارفرما به سازمان تأمين اجتماعي. 
در كارگاه  هـای تـازه  تأسـيس كـه در طول سـال  های اجراي قانون برنامه ششـم توسـعه  ب( 
ايجـاد می  شـوند، بـر اسـاس تعـداد كاركنـان منـدرج در فهرسـت ارسـالي كارفرمـا و 
كارآفريـن بـه سـازمان تأمين اجتماعـي پس از حداقل سـه مـاه فعاليت يا بازرسـي انجام  

شده توسط سازمان مذكور. 
در صـورت وجـود مغايرت بين فهرسـت ارسـالي كارفرمـا و نتيجه بازرسـي تأمين اجتماعي،  تبصره	1- 

نظر بازرسي معيار عمل قرار می گيرد. 
سـقف بهره منـدي هـر كارگاه بـراي اسـتفاده از كارورز، معـادل حداكثر پنجاه درصـد )%50(  تبصره	2- 

نيروي كار موجود است. 
در صورتـي  كـه بـه هـر طريقي محرز شـود كارورز معرفي  شـده در كارگاه شـاغل نيسـت يا  ماده 9- 
بـدون رعايـت شـرايط ايـن آيين نامه مشـغول بـه كار شـده اسـت، ادارات تعـاون، كار و رفاه 
اجتماعـي و سـازمان تأمين اجتماعـي مكلفند طبق قوانيـن و مقررات مربـوط اقدامات قانوني 

الزم را انجام دهند. 
سـازمان تأمين اجتماعـي مكلـف اسـت در سـطوح اسـتاني و ملـي، گزارش سـه ماهـه ميزان  ماده 10- 
معافيـت و تعـداد كارورزان مشـمول معافيـت را جهت نظارت بـه وزارت تعـاون، كار و رفاه 

اجتماعي ارايه كند تا پس از تأييد به سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال شود. 
وزارت تعـاون، كار و رفـاه اجتماعـي مكلـف اسـت در طـول سـال های اجراي قانـون برنامه  ماده 11- 
ششـم توسـعه، اعتبـار مـورد نيـاز بـراي اجراي ايـن آيين نامـه را به سـازمان برنامـه و بودجه 
كشـور اعالم كند تا در لوايح بودجه سـنواتي پيش بيني و اعتبارات مربوط در سـقف بودجه 

مصوب به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت شود. 

از آیين نامه حمایت از شركت های نوپا
مصوب 1398/2/29

در اين آيين نامه، اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به كار می روند: ماده 1- 
فنـاوري  در حـوزه  تعاونـي  و  هـر شـركت خصوصـي  شـرکت	های	مـورد	حمایـت:  الف( 
اطالعات و ارتباطات كه كمتر از سـه سـال از تاريخ ثبت آن گذشـته اسـت، مادامي كه 

از تمام شرايط زير برخوردار باشد:  
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حداكثر سرمايه ثبتي شركت دو ميليارد و پانصد ميليون )2/500/000/000( ريال باشد.  -1
درآمـد شـركت در سـال كمتر از پنـج ميليـارد )5/000/000/000( ريال باشـد. اين   -2
مبلغ در سـال 1398 مالك اسـت و در سـال های بعد بر اسـاس نرخ تورم اعالمي 
بانـك مركزي جمهوري اسـالمي ايران توسـط كارگروه موضوع تبصـره ماده )10( 

اين تصويب نامه تعديل و اعالم خواهد شد.  
مؤسسـين و صاحبان سـهام شـركت نسبت به توزيع سـود اقدام نكنند و با رعايت   -3
قانون تجارت به حسـاب افزايش سـرمايه شـركت منظور نمايند و دريافتي ماهانه 
آنهـا از سـه برابـر حداقل حقوق و دسـتمزد سـاليانه كارگـران مشـمول قانون كار 

بيشتر نباشد. 
مشـخصات شـركت در سـامانه متمركـز درخواسـت خدمـات سـازمان فنـاوري   -4

اطالعات ايران موضوع ماده )11( اين تصويب نامه ثبت شده باشد. 
قانـون: قانون برنامه پنجسـاله ششـم توسـعه اقتصـادي، اجتماعي و فرهنگـي جمهوري  ب( 

اسالمي ايران - مصوب 1395-. 
سازمان: سازمان فناوري اطالعات ايران. پ( 

وزارت: وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات. ت( 
شركت های مورد حمايت، مشمول مزاياي آيين نامه اجرايي ماده )71( قانون می باشند. ماده 6- 

در شـركت های مـورد حمايـت، سـهامداراني كـه كارفرمـا محسـوب می شـوند، تكليفـي بـه  ماده 7- 
پرداخت حق بيمه تأمين اجتماعي ندارند. 

در صورتـي كـه شـركت های مـورد حمايت سـاكن مراكز رشـد، فضاهـاي كاري اشـتراكي و  ماده10- 
شـتاب دهنده ها باشـند، سـازمان های امور مالياتي كشـور و تأمين اجتماعي مكلفند نسـبت به 
تخصيـص شناسـه )كد(هاي مـؤدي و كارگاهي اقـدام نمايند. صدور هرگونه مفاصا حسـاب 

شناسه )كد(هاي مزبور با رعايت قوانين و مقررات مربوط خواهد بود. 
فهرسـت مراكز رشـد، فضاهاي كاري اشـتراكي و شـتاب دهنده ها توسـط كارگروهي مركب از  تبصره- 
وزارتخانه هـای ارتباطـات و فنـاوري اطالعـات و علوم، تحقيقات و فنـاوري و معاونت علمي و 

فناوري رييس جمهور و سازمان های امور مالياتي كشور و تأمين اجتماعي اعالم می شود. 
سـازمان موظف اسـت ضمن راه اندازي سـامانه متمركز درخواسـت خدمات سـازمان فناوري  ماده 11- 
اطالعـات ايـران، جهـت ثبـت اطالعـات شـركت های متقاضـي و تعريـف حـوزه فنـاوري 
اطالعـات و ارتباطـات بـه صورت سـاليانه، كليـه فرآيندهاي موضـوع ايـن تصويب نامه را به 
صـورت الكترونيكـي طراحـي و پياده سـازي نمايد و همچنين اسـامي شـركت های موضوع 

حمايت را به صورت شفاف و برخط در دسترس عموم قرار دهد. 
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آیين نامه اجرایی ماده )13( قانون حمایت از 
حقوق معلوالن مصوب 1398/8/8

ماده 1-  در اين آيين  نامه اصطالحات زير در معانی مشروح مربوط به كار می روند:
1ـ قانون: قانون حمايت از حقوق معلوالن مصوب سال 1396

2ـ وزارت: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی.
3ـ سازمان: سازمان بهزيستی كشور.

4ـ فرد دارای معلوليت: افراد موضوع بند )الف( ماده )1( قانون.
5ـ   فـرد دارای معلوليـت جويـای كار: افـراد موضـوع تبصـره )1( مـاده )12( قانـون با 

تاييد سـازمان.
6ـ  كارفرمـا: اشـخاص حقيقـی يـا حقوقی كه در مـاده )3( قانـون كارـ  مصوب 1369ـ 
و بنـد )4( مـاده )2( قانـون تامين اجتماعیـ  مصـوب 1354ـ تعريف شـده و اداره 

كارگاه هـا و موسسـات بخـش خصوصی يـا تعاونی را به عهـده دارند.
7ـ خوداشـتغال )خويش  فرمـا(: فـرد دارای معلوليتـی كـه بـه سـبب اشـتغال در قالـب 
قـرارداد بيمـه صاحبان حرف و مشـاغل آزاد يـا عناوين ديگـر، پرداخت حق بيمه 

مربـوط را بر عهـده دارد.
8 ـ حق بيمـه: وجوهـی كـه بـه موجـب مـواد )28( و )39( قانـون تامين اجتماعـی بـه 

سـازمان تامين اجتماعـی پرداخـت می شـود.
ماده 2-  معافيت های موضوع اين آيين نامه به شرح زير است:

1ـ معافيـت كارفرمايان از پرداخت حق بيمه سـهم كارفرمايی بـرای افراد دارای معلوليت 
با ارسـال فهرسـت حق بيمـه و رعايت ماده )4( ايـن آيين نامـه در ازای به كارگيری 

فـرد دارای معلوليت جويای كار.
2ـ معافيـت خويش فرمايـان از پرداخت حق بيمه سـهم خويش فرمايی بـرای افراد دارای 
معلوليتـی كـه بـه صـورت خوداشـتغالی يـا در كارگاه هـای اشـتغال خانگـی يا از 

طريق مراكز پشـتيبانی شـغلی مشـغول به كار هسـتند.
تبصـره	1ـ	مبنـای معافيت بيمه سـهم كارفرمايی و خويش فرمايی بر اسـاس ميزان حداقل دسـتمزد ماهيانه 

مصوب شـورای عالی كار است.
تبصـره	2ـ	كارگاه هايـی كـه از سـاير معافيت های بيمه ای اسـتفاده می كننـد، در صورت احراز شـرايط الزم 
و به كارگيـری فـرد دارای معلوليـت جويـای كار می تواننـد از مزايـای ايـن آيين نامه نيـز بهره مند 

شوند.
تبصـره	3ـ بهره منـدی از مزايـای ايـن آيين نامـه، الزامـی بـرای پرداخـت كمك هزينـه موضوع مـاده )12( 
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قانـون ايجاد نخواهـد كرد.
كارفرمـا و خوداشـتغال )خويش فرمـا( حسـب مـورد موظفند به منظـور اسـتفاده از معافيت های  ماده 3- 

موضـوع ايـن آيين نامـه، موارد زيـر را رعايـت كنند:
1ـ ثبت نـام بـه عنـوان متقاضـی به كارگيـری فـرد دارای معلوليـت در سـامانه اشـتغال 

سـازمان و بانـك اطالعاتـی كارفرمايـان وزارت.
2ـ پرداخـت حقـوق و دسـتمزد فـرد دارای معلوليـت شـاغل بـر اسـاس مصوبـات 

شـورايعالی كار و سـاير قوانيـن و مقـررات مربـوط.
3ـ پرداخـت سـاير مزايای قانونی تصريح شـده در قانـون كار )مزايای رفاهـی كارگران( 

بـه فرد دارای معلوليت شـاغل.
كارفرمايـان پـس از اعـالم نيـاز و جذب فرد دارای معلوليت جويای كار با حفظ سـطح اشـتغال  ماده 4- 
)نيروی كار موجود( در كارگاه، به اسـتثنای بازنشسـتگی، فوت و ازكارافتادگی در چارچوب اين 

آيين نامـه از معافيت برخوردار خواهند شـد.
مبنـای تعييـن تعداد نيـروی كار موجـود در كارگاه های داير، فهرسـت بيمه و بازرسـی سـازمان  ماده 5- 
تامين اجتماعـی طـی يـك سـال قبـل از به كارگيـری فـرد دارای معلوليت اسـت و در خصوص 
كارگاه های تازه تاسـيس، فهرسـت بيمه و بازرسـی ظرف شـش ماه پس از فعاليت كارگاه مالك 

عمل خواهـد بود.
تبصـرهـ	 سـازمان تامين اجتماعـی موظـف اسـت ترتيبـی اتخاذ كنـد تا امكان دسترسـی برخـط اطالعات 
فهرسـت و پرداخـت حـق بيمه كارگاه هـای مزبور و همچنين فـرد دارای معلوليت خود اشـتغال 

بـرای سـازمان و سـازمان برنامه و بودجه كشـور فراهم شـود.
كارفرمـا مكلف اسـت جـذب و به كارگيری افـراد دارای معلوليت را به  صورت كتبـی به ادارات  ماده 6- 

تعـاون، كار و رفـاه اجتماعـی، سـازمان تامين اجتماعی و سـازمان اعالم كند.
ماده 7-  سـازمان موظـف اسـت متناسـب بـا اعتبـارات ابالغی از سـوی سـازمان برنامه و بودجه كشـور، 
نسـبت بـه ارسـال فهرسـت كارفرمايـان و خويش فرمايان مشـمول بـه سـازمان تامين اجتماعی و 
واريـز حـق بيمـه سـهم كارفرمايـی و خويش فرمايـی مربوط، به حسـاب سـازمان يادشـده اقـدام كند.
سـازمان موظف اسـت به اسـتناد بند )ج( ماده )7( قانون برنامه پنج سـاله ششم توسعه اقتصادی،  ماده 8- 
اجتماعـی و فرهنگـی جمهـوری اسـالمی ايرانـ  مصـوب 1395ـ ، اعتبارات سـاالنه مـورد نياز 
بـرای اجـرای ايـن آيين نامه را بر اسـاس اطالعات و آمار، محاسـبه و به سـازمان برنامه و بودجه 
كشـور ارسـال كنـد. سـازمان برنامه و بودجه كشـور در چارچـوب ضوابط مندرج در بخشـنامه 

بودجه سـنواتی نسـبت بـه پيش بينی اعتبـار در لوايح بودجه سـنواتی اقـدام می كند.
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