
قانون تامین اجتماعی

.مواردي که در پژوهشگاه کاربرد بیشتري دارند

صادقیان: تنظیم

:تعاریف-2ماده 

مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و بـا پرداخـت   "شخصی است که رأسابیمه شده.1
.انون را داردقاین مبالغی به عنوان حق بیمه حق استفاده از مزایاي مقرر در

شخص یا اشخاصی هستند که به تبع بیمه شـده از مزایـاي موضـوع    خانواده بیمه شده.2
.کننداین قانون استفاده می

خانواده بیمه شده شخص یا اشخاصی هستند که به تبع بیمه شـده از مزایـاي موضـوع    .3
.کننداین قانون استفاده می

.کندکارگاه محلی است که بیمه شده به دستور کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می.4
کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه شده به دستور یـا بـه حسـاب او کـار     .5

کارگـاه هسـتند نماینـده    دار ادارهکلیه کسانی که به عنوان مدیر یا مسئول عهده. کندمی
شوند و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی اسـت کـه نماینـدگان    کارفرما محسوب می

.گیرندعهده میمزبور در قبال بیمه شده به
در این قانون شامل هر گونه وجوه و مزایاي نقدي یا غیـر نقـدي   حقوق یا کارمزدمزد یا .6

.شودمستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده می
حق بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم این قانون و براي استفاده از مزایاي موضوع .7

.گرددآن به سازمان پرداخت می
اري، وضع غیر عادي جسمی یا روحی است کـه انجـام خـدمات درمـانی را ایجـاب      بیم.8

یا اینکه موجب هـر دو در آن  شودکند یا موجب عدم توانایی موقت اشتغال به کار میمی
.گرددواحد می

بینی نشده که تحت تأثیر عامل یا عوامل خـارجی  حادثه از لحاظ این قانون اتفاقی پیش.9
صدماتی بر جسم یـا روان بیمـه شـده    دهد و موجبق ناگهانی رخ میدر اثر عمل یا اتفا

.گرددمی



شود که در ایام بـارداري بیمـاري و عـدم توانـایی     بوجوهی اطالق میغرامت دستمزد.10
این قانون بـه جـاي مـزد یـا     موقت، اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق به حکم

.شودحقوق به بیمه شده پرداخت می
مندي توسط کارفرما مبلغی است که طبق شرایط خاص در مقابل عائلهمنديعائلهکمک .11

.شودبه بیمه شده پرداخت می
شده به نحـوي کـه نتوانـد بـا     ازکارافتادگی کلی عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه.12

.قبلی خود را به دست آورداز درآمد) 1).(3(اشتغال به کار سابق یا کار دیگري بیش از 
ازکارافتادگی جزیی عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوي که با اشتغال به .13

.دست آوردکار سابق یا کار دیگر فقط قسمتی از درآمد خود را به
عبارت است از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سـبب رسـیدن بـه سـن     بازنشستگی.14

.بازنشستگی مقرر در این قانون
ی است که طبق شرایط مقرر در این قانون به منظور جبران قطع عبارت از وجهمستمري.15

فوت او براي تأمین معیشت بازماندگان تمام یا قسمتی از درآمد به بیمه شده و در صورت
.شودوي به آنان پرداخت می

غرامت مقطوع نقص عضو مبلغی است که به طور یکجا براي جبران نقص عضو با جبران .16
.شودبه شخص او داده میتقلیل درآمد بیمه شده 

:باشدتأمین اجتماعی موضوع این قانون شامل موارد زیر می-3ماده 

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

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



.صاحبان حرف و مشاغل آزاد-ب 
.کنندگان مستمریهاي بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوتدریافت-ج 

ها و مؤسسات و شرکتهاي دولتی و مستخدمین مؤسسـات  مستخدمین وزارتخانه-1تبصره 
ء از مـوارد مـذکور در ایـن قـانون     انحـا وابسته به دولت که طبق قوانین مربوط به نحـوي از 

باشند و در سایر مواردي که قوانین خاص براي آنها وجود ندارد تابع مقررات این مند میبهره
.قانون خواهند بود

مزد یا حقوق است که هفت درصد آن به عهده بیمـه  درصدسی حق بیمه به میزان -28ماده 
.خواهد شدتأمین عنوان بیمه بیکاري درصد به عهده کارفرما و سه درصد به بیستشده و 

.در موسسات دولتی این سه درصد محاسبه نمی شود
دارند حق بیمه مأخذ کل درآمد ماهانـه  شدگانی که کارمزد دریافت میدر مورد بیمه-32ماده 

اي که به حـداقل  نباید از حق بیمهمورد گردد این حق بیمه در هیچآنها احتساب و دریافت می
.گیرد کمتر باشدمزد کارگر عادي تعلق می

حق بیمه کارآموزان باید به نسبت مزد یا حقوق آنها پرداخت شود و در هـر حـال   -33ماده 
گیـرد کمتـر   مزد یا حقوق تعلق مـی میزان حق بیمه در این مورد نباید از میزانی که به حداقل

التفاوت زد یا حقوق کارآموز کمتر از حداقل دستمزد باشد پرداخت مابهدر صورتی که م. باشد
.عهده کارفرما خواهد بودحق بیمه سهم کارآموز به

در صورتی که بیمه شده براي دو یا چند کارفرما کار کنـد هـر یـک از کارفرمایـان     -34ماده 
را از مزد یا حقـوق او  بیمه شدهپردازند حق بیمه سهممکلفند به نسبت مزد یا حقوقی که می

.کسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمایند
باشـد و  کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سـازمان مـی  -36ماده 

بیمه شده را کسر نموده و سهم خود مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم
.أدیه نمایدرا بر آن افزوده به سازمان ت

مسـئول  "در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شـده خـودداري کنـد شخصـا    
پرداخت آن رافع مسئولیت پرداخت آن خواهد بود تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم

.و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود



:قانون کار و بیمه کارکنان
کارفرمایان کارگاههاي مشـمول ایـن قـانون مکلفنـد براسـاس قـانون تـامین        -148ماده 

.اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند

در مواردي که انجام کار به طور مقاطعه به اشـخاص حقیقـی یـا حقـوقی واگـذار      -38ماده 
را متعهد نماید که کارکنان خود ارکند مقاطعه کشود کارفرما باید در قراردادي که منعقد میمی

کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را بـه ترتیـب   همچنین کارکنان مقاطعه
.بپردازداین قانون28رر در ماده مق

کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد بـه  -39ماده 
.سازمان بپردازد

این قانون خودداري 39در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده -40ه ماد
.کارفرما مطالبه و وصول نمایدتعیین و از"تواند حق بیمه را رأساکند سازمان می

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

بارداريبیماریها وحوادث و -فصل پنجم 
از زمانی که مشـمول مقـررات ایـن قـانون قـرار      شدگان و افراد خانواده آنهابیمه-54ماده 

تواننـد از خـدمات   بیمـاري مـی  گیرند در صورت مصدوم شدن بر اثر حوادث یا ابتالء بـه می
خدمات پزشکی که به عهده سازمان تأمین خـدمات درمـانی اسـت    . پزشکی استفاده نمایند

تحویل داروهاي الزم و انجام آزمایشات -بیمارستانی -سرپایی امل کلیه اقدامات درمانیش
.باشدتشخیص طبی می

:گیردخدمات درمانی موضوع این قانون به دو صورت انجام می-55ماده 
بیمارسـتانها و سـایر   -درمانگـاه  -شدگانی کـه از پزشـک   روش مستقیم براي بیمه-الف 

.نمایندی متعلق به این سازمان استفاده میامکانات درمان
بیمارستان آزادي -شدگانی که در انتخاب پزشک درمانگاه روش غیر مستقیم براي بیمه-ب 

را از طریق خرید خدمات درمـانی انجـام   عمل خواهند داشت و سازمان تعهدات درمانی خود
.دهدمی

کنند این قانون استفاده می54مقرر در ماده افراد خانواده بیمه شده که از کمکهاي -58ماده 
:عبارتند از

.بیمه شدههمسر-1



شود و سـن او از  بیمه شده در صورتی که معاش او توسط بیمه شده زن تأمین میشوهر-2
ایـن قـانون   91موضـوع مـاده   شصت سال متجاوز باشد یا طبـق نظـر کمیسـیون پزشـکی    

.ازکارافتاده شناخته شود
:یمه شده که داراي یکی از شرایط زیر باشندبفرزندان-3

اناث به شرط نداشتن شوهرکمتر از هجده سال تمام داشته باشند و در مورد فرزندان -الف 
مؤسسات رسـمی آموزشـی بـه تحصـیل     طبق گواهی یکی از"تا بیست سالگی و یا منحصرا

.اشتغال داشته باشند
ازمان تأمین خدمات درمـانی قـادر بـه کـار     در اثر بیماري یا نقص عضو طبق گواهی س-ب 

.نباشند
بیمه شده مشروط بر اینکه سن پدر از شصت سال و سن مادر از پدر و مادر تحت تکفل-4

91کمیسیونهاي پزشکی موضوع ماده پنجاه و پنج سال متجاوز باشد و یا اینکه به تشخیص
.ننمایندازکارافتاده باشند و در هر حال از سازمان مستمري دریافت 

گیرند و بنـا بـه   بخشی قرار میشدگانی که تحت معالجه و یا درمانهاي توانبیمه-59ماده 
نیستند به شرط عدم اشتغال بـه  قادر به کار"تشخیص سازمان تأمین خدمات درمانی موقتا

.کار و عدم دریافت مزد یا حقوق استحقاق دریافت غرامت دستمزد خواهند داشت
:دستمزدانواع غرامت 

اي تحـت  بیمه شده بر اثر حوادث ناشی از کار و غیر ناشی از کار یا بیماریهاي حرفـه -الف 
.درمان قرار گرفته باشد

در صورتی که بیمه شده به سبب بیماري و طبق گواهی پزشـک احتیـاج بـه اسـتراحت     -ب 
ده و یـا در  بیماري مشـغول بـه کـار بـو    مطلق یا بستري شدن داشته باشد و در تاریخ اعالم

.مرخصی استحقاقی باشد

حوادث ناشی از کار چیست ؟
حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن براي بیمه -60ماده 

.افتدشده اتفاق می



مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا 
کارفرما در خارج از محوطـه کارگـاه   محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستورساختمانها و 

.دار انجام مأموریتی باشدعهده
بخشی و اوقـات  اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا براي معالجات درمانی و توان

گـردد  وظیفـه محسـوب مـی   رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجـام 
.مشروط بر اینکه حادثه در زمان عـادي رفـت و برگشـت بـه کارگـاه اتفـاق افتـاده باشـد        

شـدگان و مسـاعدت بـه آنـان     حوادثی که براي بیمه شده حین اقدام براي نجات سایر بیمه
.شودافتد حادثه ناشی از کار محسوب میاتفاق می

:باشـد ن آن بـه شـرح زیـر مـی    مدت پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماري و میزا-62ماده 
اي و به موجـب  از اولین روزي که بیمه شده بر اثر حادثه یا بیماري حرفهغرامت دستمزد-1

.نباشـد پرداخـت خواهـد شــد   تشـخیص سـازمان تـأمین خـدمات درمـانی قـادر بـه کـار        
در مواردي که عدم اشتغال به کار و معالجه به سبب بیماري باشد در صـورتی کـه بیمـار در    

.خواهد شدپرداختروز چهارمبیمارستان بستري نشود غرامت دستمزد از 

پرداخت غرامت دستمزد تا زمانی که بیمه شده بـه تشـخیص سـازمان تـأمین خـدمات      -2
افتاده شناخته نشده باشد ادامه رات این قانون از کاردرمانی قادر به کار نبوده و به موجب مقر

.خواهد یافت
تکفل باشد به اي که داراي همسر یا فرزند یا پدر و مادر تحت غرامت دستمزد بیمه شده-3

. گرددمیپرداختمیزان سه چهارم آخرین مزد یا حقوق روزانه او
پدر و مادر تحت تکفل نداشـته باشـد   اي که همسر یا فرزند یا غرامت دستمزد بیمه شده-4

مگر اینکه بیمه شده به هزینه سـازمان  باشدمعادل دو سوم آخرین مزد یا حقوق روزانه او می
تأمین خدمات درمانی بستري شود که در این صورت غرامت دستمزد معادل یک دوم آخرین 

.وي خواهد بودمزد یا حقوق روزانه
اي را براي معالجه به شهرستان دیگـري  مانی بیمه شدههر گاه سازمان تأمین خدمات در-5

بر غرامت دستمزد متعلـق معـادل   اعزام دارد و درمان او را به طور سرپایی انجام دهد عالوه
.صد درصد غرامت دستمزد روزانه هم بابت هزینه هـر روز اقامـت او پرداخـت خواهـد شـد     

حتیاج به همراه داشته باشد عـالوه  در صورتی که به تشخیص پزشک معالج مادام که بیمار ا



بیمه شده نیز به همراه بیمار از طرف بر مخارج مسافرت معادل پنجاه درصد حقوق یا دستمزد
.سازمان پرداخت خواهد شد

در مورد بیماریها یا حوادث آخرین مزد یا حقوق روزانه بیمه شده به منظور محاسبه -63ماده 
دریافتی بیمه شده که به مأخـذ آن حـق   است از جمع کلغرامت دستمزد ایام بیماري عبارت 
روز قبل از شروع بیماري تقسیم به روزهاي کـار و در  90بیمه دریافت شده است در آخرین 

کنند آخرین مزد عبارت است از جمـع کـل دریـافتی    کارمزد دریافت میشدگانی کهمورد بیمه
شروع بیماري روز قبل از90آخرین بیمه شده که به مأخذ آن حق بیمه دریافت شده است در

تقسیم بر نود مشروط بر اینکه غرامت دستمزد این مبلغ از غرامت دستمزدي که بـه حـداقل   
.گیرد کمتر نباشدمزد کارگر عادي تعلق می

ناشـی از عـدم رعایـت مقـررات     "در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیما-66ماده 
بهداشـتی و احتیـاط الزم از طـرف    از عدم رعایت مقرراتحفاظت فنی و بروز بیماري ناشی

هاي مربـوط بـه   کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان تأمین خدمات درمانی و سازمان هزینه
.و غیره را پرداخته و از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمودمعالجه و غرامات و مستمریها

از کار افتادگی-فصل ششم 
شدگانی که طبق نظر پزشـک معـالج غیـر قابـل عـالج تشـخیص داده       بیمه،70ماده طبق 

یـا اشـتغال چنانچـه    بخشیبخشی و اعالم نتیجه توانشوند پس از انجام خدمات توانمی
باشند به ترتیب از دست داده"یا بعضا"طبق نظر کمیسیونهاي پزشکی توانایی خود را کال

:خواهد شدزیر با آنها رفتار
هرگاه درجه کاهش قدرت کار بیمه شـده شصـت و شـش درصـد و بیشـتر باشـد از       -الف 

.شودکارافتاده کلی شناخته می
چنانچه میزان کاهش قدرت کار بیمه شده بین سی و سه تا شصت و شش درصد و بـه  -ب 

.شودمیعلت حادثه ناشی از کار باشد از کار افتاده جزیی شناخته
یمه شده بین ده تا سی و سه درصد بوده و موجب آن حادثه اگر درجه کاهش قدرت کار ب-ج 

.مقطوع را خواهد داشتناشی از کار باشد استحقاق دریافت غرامت نقص
کلی ناشی از کار عبارت است از یک سـی ام  میزان مستمري ماهانه ازکارافتادگی-72ماده 

بر اینکه این مبلغ پرداخت حق بیمه مشروطمزد یا حقوق متوسط بیمه شده ضرب در سنوات
.از پنجاه درصد مزد یا حقوق متوسط ماهانه او کمتر و از صد درصد آن بیشتر نباشد



شوهر یا فرزند یا پدر یا مادر با شرایط زیـر تحـت تکفـل بیمـه شـده محسـوب       -1تبصره 
:شوندمی

سن شوهر از شصت سال متجاوز باشد و یا به تشخیص کمیسیونهاي پزشـکی موضـوع   -1
به حکم این قانون مسـتمري  این قانون از کار افتاده کلی بوده و در هر دو حالت91ماده 

.دریافت ننماید و معاش او توسط زن تأمین شود
.ایـن قـانون باشـند   58مـاده  3فرزندان بیمه شده کـه حـائز شـرایط مـذکور در بنـد      - 2

تشـخیص  سن پدر از شصت و سن مادر از پنجاه و پنج سال بیشتر بوده یا اینکه به -3
باشند و معاش آنهـا توسـط   این قانون ازکارافتاده91کمیسیونهاي پزشکی موضوع ماده 

.بیمه شده تأمین و در هر حال به موجب این قانون مستمري دریافت ندارند

مزد یا حقوق متوسط ماهانه بیمه شده موضوع این ماده عبارت است از جمع کل مزد یـا  -2تبصره 
ظرف هفت صد و بیست روز قبل از وقوع حادثـه  حق بیمه دریافت گردیدهحقوق او که به مأخذ آن

اي که منجر به ازکارافتادگی شده است تقسیم به روزهاي کـار  ناشی از کار یا شروع بیماري حرفه
.سیدرضرب

اي که در اثر حادثه ناشی از کار بین سی و سه تا شصـت و شـش درصـد    به بیمه شده-73ماده 
.ازکارافتادگی جزیی ناشی از کار پرداخت خواهد شدخود را دست داده باشد مستمريتوانایی کار 

میزان مستمري عبارت است از حاصل ضرب درصد ازکارافتادگی در مبلغ مسـتمري ازکارافتـادگی   
.کلی استحقاقی

:بازنشستگی

مسـتمري  مشمولین این قـانون در صـورت حـائزبودن شـرایط زیـر حـق اسـتفاده از        -76ماده 
.بازنشستگی را خواهند داشت

.حداقل ده سال حق بیمه مقرر را قبـل از تـاریخ تقاضـاي بازنشسـتگی پرداختـه باشـند      - 1
.سن مرد به شصت سال تمام و سن زن به پنجاه و پـنج سـال تمـام رسـیده باشـد     -2

سال تمام کارکرده و در هر مورد حق بیمـه مـدت مزبـور را بـه     30کسانی که -1تبصره 
سال تمام باشد 45سال و سن زنان50زمان پرداخته باشند در صورتی که سن مردان سا
.توانند تقاضاي مستمري بازنشستگی نمایندمی



سال متناوب در مناطق بد آب و هوا کار کرده 25سال متوالی و 20افرادي که حداقل -2تبصره 
سـال و سـن   50اشتغال داشته باشند در صورتی که سن مـردان  و یا آن که به کارهاي سخت و 

. توانند تقاضاي مستمري بازنشستگی نمایندمیسال تمام باشد45زنان 
توانند بـدون در  سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه باشند می35داراي شدگانی بیمه-3تبصره 

.نمایندنظر گرفتن شرط سنی مقرر در قانون تقاضاي بازنشستگی

:حمایتها-
آور افرادي که حداقل بیست سال متوالی و بیست و پنج سال متناوب در کارهاي سخت و زیان-1
حق بیمه مدت مزبـور را بـه سـازمان پرداختـه     مورداشتغال داشته باشند و در هر) مخل سالمت(

هر سـال سـابقه پرداخـت حـق بیمـه در      . توانند تقاضاي مستمري بازنشستگی نمایندباشند می
.آور یک و نیم سال محاسبه خواهد شدزیانکارهاي سخت و

ون در صورتی که بیمه شدگان موضوع این تبصره قبل از رسیدن به سابقه مقرر در ایـن قـان  -2
آور گردنـد بـا تأییـد    سـخت و زیـان  دچار فرسایش جسمی و روحی ناشی از اشتغال در کارهاي

با هر میزان سابقه خدمت از مزایاي مندرج در ایـن  ) قانون تأمین اجتماعی(کمیسیونهاي پزشکی 
.برخوردار خواهند شدتبصره

مزد یا حقوق بیمه شده ام متوسط میزان مستمري بازنشستگی عبارت است از یک سی-77ماده 
ام متوسط مزد یا سی و پنجم، سی) 35.30(ضربدر سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آن که از

.حقوق تجاوز ننماید
متوسط مزد یا حقوق براي محاسبه مستمري بازنشستگی عبارت است از مجموع مزد یـا  -تبصره

حـق  آخرین دو سـال پرداخـت  ظرفگردیده حقوق بیمه شده که بر اساس آن حق بیمه پرداخت
.بیمه تقسیم بر بیست و چهار

بیمه شده متوفی در یکی از حاالت زیر مسـتمري بازمانـدگان   بازماندگان واجد شرایط-80ماده 
:دریافت خواهند داشت

.در صورت فوت بیمه شده بازنشسته-1
.بگیردر صورت فوت بیمه شده از کار افتاده کلی مستمري-2



اي که در ده سال آخر حیات خود حداقل حق بیمه یک سال کار را بیمه شدهدر صورت فوت - 3
.در آخرین سال حیات پرداخته باشد

.اي فوت نمایددر مواردي که بیمه شده بر اثر حادثه ناشی از کار یا بیماریهاي حرفه- 4

که اسـتحقاق دریافـت مسـتمري را خواهنـد داشـت     بازماندگان واجد شرایطی متوفی-81ماده 
: عبارتند از

.عیال دائم بیمه شده متوفی مادام که شوهر اختیار نکرده است-1
بـه  "فرزندان متوفی در صورتی که سن آنان کمتر از هیجده سال تمام باشد و یا منحصرا- 2

عضـو طبـق گـواهی کمیسـیون     تحصیل اشتغال داشته باشند یا به علت بیماري یـا نقـص  
.ه کار نباشنداین قانون قادر ب91پزشکی موضوع ماده 

سن پدر از شصت سال و "تحت تکفل او بوده ثانیا"پدر و مادر متوفی در صورتی که اوال- 3
که به تشخیص کمیسیون پزشـکی  سن مادر از پنجاه و پنج سال تجاوز کرده باشد و یا آن

این قانون ازکارافتاده باشند و در هر حال مسـتمري از سـازمان دریافـت    91موضوع ماده 
.ندارند

در صـورت فـوت   -عقد دائـم -اند همسران بیمه شدگان متوفی که شوهر اختیار نموده-1تبصره 
.مستمري پرداخت خواهد شدهاشوهر دوم توسط تأمین اجتماعی مجدداً به آن

:باشدشده متوفی به شرح زیر میسهم مستمري هر یک از بازماندگان بیمه -83ماده 
ه متوفی معادل پنجاه درصد مستمري اسـتحقاقی بیمـه   میزان مستمري همسر بیمه شد.1

همسر دائم باشد مستمري به تساوي شده است و در صورتی که بیمه شده مرد داراي چند
.بین آنان تقسیم خواهد شد

میزان مستمري هر فرزند بیمه شده متـوفی معـادل بیسـت و پـنج درصـد مسـتمري       .2
دسـت داده باشـد   و مـادر را از باشـد و در صـورتی کـه پـدر    استحقاقی بیمه شده می

.مستمري او دو برابر میزان مذکور خواهد بود
میزان مستمري هر یک از پدر و مادر بیمه شده متوفی معادل بیست درصـد مسـتمري   .3

مجموع مستمري بازماندگان بیمـه شـده متـوفی نبایـد از     .استحقاقی بیمه شده باشد
گاه مجموع مستمري از ایـن میـزان   میزان مستمري استحقاقی متوفی تجاوز نماید هر



شـود و در ایـن   بگیران به نسـبت تقلیـل داده مـی   سهم هر یک از مستمريتجاوز کند
بگیــران فــوت شــود یــا فاقــد شــرایط اســتحقاقی صــورت اگــر یکــی از مســتمري

بنـدي مـذکور در ایـن مـاده     مستمري گردد سهم بقیه آنان با توجه به تقسـیم دریافت
ــت و  ــد یاف ــزایش خواه ــد    اف ــد درص ــده از ص ــه ش ــدگان بیم ــال بازمان ــر ح در ه

.بازماندگان متوفی استفاده خواهند کردمستمري

کند مبلغی معادل یک مـاه متوسـط   میبه بیمه شده زن یا مرد که براي اولین بار ازدواج-85ماده 
.شودازدواج پرداخت میمزد یا حقوق با رعایت شرایط زیر به عنوان کمک

.رابطه استخدامی او با کارفرما قطع نشده باشددر تاریخ ازدواج-1
ظرف پنج سال قبل از تاریخ ازدواج حداقل حق بیمه هفـت صـد و بیسـت روز کـار را بـه      - 2

.سازمان پرداخته باشد
.عقد ازدواج دائم بوده و در دفتر رسمی ازدواج به ثبت رسیده باشد- 3

جمع دریافتی بیمه شـده  مزد یا حقوق متوسط موضوع این ماده عبارت است از-1تبصره 
.24پرداخت شده اسـت تقسـیم بـر    ظرف دو سال قبل از ازدواج که به مأخذ آن حق بیمه

در صورتی که طرفین عقد ازدواج واجد شرایط مذکور در این ماده باشند کمـک  -2تبصره 
.ازدواج به هر دو نفر داده خواهد شد

:عائله مندي 
شود مشـروط بـر   تا دو فرزند بیمه شده پرداخت می"مندي منحصراکمک عائله-86ماده 

:آن که 
بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه هفت صـد و بیسـت روز کـار را داشـته     -1

.باشد
سن فرزندان او از هجده سال کمتر باشد و یا منحصراً به تحصیل اشـتغال داشـته   -2

کمیسـیونهاي پزشـکی   گواهی باشند تا پایان تحصیل یا در اثر بیماري یا نقص عضو طبق
.این قانون قادر به کار نباشند91موضوع ماده 

روزانـه کـارگر سـاده در منـاطق     مندي معادل سه برابر حداقل مـزد میزان کمک عائله
.باشدمختلف براي هر فرزند در هر ماه می



مدت خدمت وظیفه مشمولین این قانون پس از پایان خدمت و اشتغال مجدد در -95ماده 
.بیمه آنها منظور خواهد شدسات مشمول این قانون جزو سابقه پرداخت حقمؤس
کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون حق بیمه موضوع قـانون را پرداخـت   -98ماده 

نیم در هزار مبلغ عقب افتاده براي ننمایند عالوه بر تأدیه حق بیمه به پرداخت مبلغی معادل
تأخیر ملزم خواهند بود این خسارت نیز به ترتیب مقرر در ماده هر روز تأخیر بابت خسارت

.خواهد شداین قانون وصول50
کارفرمایانی که از تنظیم صورت مزد یا حقوق بـه ترتیـب مـذکور در قـانون و     -100ماده 
صـورت مـزد   39در مـاده  نامه مربوط خودداري کنند و کارفرمایانی که در موعد مقـرر آیین
ا به سازمان ارسال ندارند با به ترتیبی که با موافقـت قبلـی سـازمان معـین     شدگان ربیمه
نکنند به پرداخت خسارتی معادل یک دوازدهم حق شود در مورد ارسال صورت مزد عملمی

ایـن  50اند ملزم خواهند بود، این خسارت طبـق مـاده   بیمه آن ماهی که صورت مزد نداده
.شدطریق اجراییه وصول خواهد قانون از

مسـتمري ازکارافتـادگی کلـی و مسـتمري بازنشسـتگی و مجمـوع مسـتمري        -111ماده 
.بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادي کمتر باشد


