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  مقدمه

  
رديد هدف قانونگذاران از وضع قوانين و مقررات، تعيين الگوهاي رفتاري شهروندان و ت بي

وصول به نظم اجتماعي مطلوب است، تحقق اين مهم در وهله نخست در گرو آگاهي 
بنابراين امروزه بسياري از حكومتها به منظور . د بودايشان از قوانين و مقررات مزبور خواه

تسهيل دسترسي شهروندان به قوانين و افزايش آگاهي آنها، اقدام به تهيه كدهاي قانوني 
نمايند تا از يكسو عموم مردم و از سوي ديگر حقوقدانان به راحتي بتوانند با سهولت و  مي

  . اعي را بيابندهاي مختلف زندگي اجتم دقت قواعد حاكم بر عرصه
در همين راستا، دفتر قوانين و مقررات معاونت حقوقي سازمان تأمين اجتماعي اقدام به 
تدوين مجموعه قوانين و مقررات حاكم بر ساختار و روابط سازمان تأمين اجتماعي نموده 

 3در  »قانون تأمين اجتماعي همراه با قوانين و مقررات مرتبط«حاضر با عنوان مجموعه . است
  : بخش تنظيم شده است

 همراه با آخرين 1354 در بخش اول قانون تأمين اجتماعي مصوب : بخش اول-1
 كامالً حفظ شده و در 1354در اين بخش متن قانون مصوب . اصالحات آن آمده است

مواردي كه موادي از آن تغيير يافته و يا نسخ شده است، با درج توضيح، تغييرات و 
شده است تا سير تاريخي تغييرات قانون نيز براي خواننده روشن قوانين ناسخ آورده 

عالوه بر اين در مواردي كه در كنار مواد قانون تأمين اجتماعي قوانين ديگري نيز . گردد 
باشد در ذيل ماده به قوانين مذكور اشاره شده و در موارد ضروري متن قانون  مجري مي

  .مرتبط هم آمده است
در اين بخش .  دوم قوانين مرتبط با تأمين اجتماعي آمده استدر بخش:  بخش دوم-2

اي از مهمترين قوانيني كه در كنار قانون تأمين اجتماعي مورد  سعي شده است گزيده
. گيرد، همراه با اعمال آخرين اصالحات در متن قانون درج گردد استفاده قرار مي

هاي موضوعي تهيه شده  مجموعهبنابراين براي اطالع از كليه قوانين و مقررات مرتبط 
قابل استفاده » ...ايثارگران، تعهدات كوتاه مدت، درمان و «در اين دفتر مانند مجموعه 

  .خواهند بود
هاي قانون تأمين اجتماعي و قوانين مرتبط است   بخش سوم شامل آيين نامه: بخش سوم-3

  . اند كه به ترتيب تاريخ درج شده
عه آن است كه در صفحه فهرست، فهرست موضوعي مواد هاي اين مجمو از ديگر ويژگي

كه ) عنواني(قانون تأمين اجتماعي درج گرديده است در اين فهرست در كنار هر ماده تيتري 
معرف موضوع قانون است گنجانده شده است به اين ترتيب اين فهرست به مراجعه كننده 

  .ترسي پيدا كندتر به مواد مورد نظر دس كمك خواهد كرد تا زودتر و آسان
در پايان ذكر اين نكته الزم است كه اگرچه سعي بر آن بوده كه مجموعه حاضر بدون خطا 

با وجود اين، مخاطبان محترم اذعان دارند كه در كار چاپ و تهيه قوانين بروز . چاپ شود
لذا ضمن عرض پوزش از خطاهاي احتمالي، . برخي اشتباهات اجتناب ناپذير خواهد بود
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ها و خطاهاي  ند است كليه عزيزاني كه هنگام استفاده از اين قانون متوجه كاستيخواهشم
. هاي بعدي مالك عمل قرار گيرد شوند مراتب را به اين دفتر اعالم دارند تا در چاپ آن مي

ضمن آنكه تقاضا دارد در صورتي كه كارشناسان محترم پيشنهاداتي درخصوص ارائه 
ه در اين دفتر دارند، از راهنمايي و ارائه طريق مضايقه هاي تهيه شد تر مجموعه مطلوب

  .نفرمايند و موارد پيشنهادي را اعالم دارند تا در كارهاي آتي مورد استفاده قرار گيرد
  

  عمران نعيمي          
 مديركل دفتر قوانين و مقررات        
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  مـصوب  (  يـا بازنشـستگي      بيمـه    حـق    و انتقال    نقل   قانون   واحده   ماده 3   تبصره  نامه   آيين -9
  270 .......................................................................................) با اصالحات بعدي8/11/1365

اجتمـاعي     قـانون تـأمين    4 مـاده    3و تبـصره    ) ب( آيين نامه اجرايي قانون اصالح بنـد         -10
درخصوص چگونگي تعيين حق بيمه صاحبان حرف       [هيأت وزيران   ) 29/7/1366مصوب  (

 ] قانون تـأمين اجتمـاعي     4 ماده   3و تبصره   ) ب(ند  و مشاغل آزاد با توجه به قانون اصالح ب        
.............................................................................................................................................273  

   قـانون  91   مـاده    و تجديـدنظر موضـوع       بدوي   پزشكي  هاي   كميسيون   اجرايي  نامه   آيين -11
  276 ......)2/5/1378   اصالحات19/5/1371، 6/7/1367، 6/3/1366  مصوب( اجتماعي  تأمين

مـصوب  (دولتـي     هـاي   دسـتگاه   انـساني   نيـروي   تعـديل     نحـوه     قـانون     اجرايـي   نامـه   آيين -12
  279 .................................................................)3/8/1377مصوب (و اصالحي ) 19/4/1367
 و اصـالحيه مـورخ      2/2/1369 مـصوب  (  در برابر اشعه    حفاظت  قانون    اجرايي    نامه     آيين -13
  281 ................................................................................................) هيأت وزيران15/7/1386
 فهرست فعاليتهاي توليدي، صنعتي و فني مشمول معافيت حق بيمه سـهم كارفرمـا تـا                 -14

  286 ...................................................) هيأت وزيران2/2/1369مصوب (  نفر كارگر 5ميزان 
 3اجتماعي به اجراي بندهاي الف و ب ماده            سازمان تأمين   اجرايي قانون الزام    نامه   آيين -15

  287 ............................................................)1369مصوب ارديبهشت (قانون تأمين اجتماعي 
  295 ...................................)12/10/1369مصوب  (  بيكاري  بيمه  قانون  اجرايي نامه  آيين-16
 قانون تأمين اجتمـاعي ـ مـصوب    38قانون الحاق يك تبصره به ماده  اجرايي  نامه  آيين-17

  299 ...........................................................................................)18/3/1373مصوب (ـ 1354
)  اجتمـاعي  عالي تأمين  شوراي 1373 /5 /24 مصوب  (  مطالبات  تشخيص هاي  هيأتنامه   آيين -18

...................................................................................................................................................................300  
)25/12/1373 مـصوب    ( و وظيفـه     بازنشستگي     حقوق   هماهنگ   نظام   قانون  اجرايي  نامه     آيين -19

...................................................................................................................................................................304  
اجتمـاعي     قـانون تـأمين    81 مـاده    1نـد    الحاق يك تبـصره بـه ب        نامه اجرايي قانون     آيين -20

  307 ..........................................................................................................)6/4/1375مصوب (
و وظيفـه     بازنشـستگي      حقـوق     هماهنـگ   نظـام      قـانون    3 ماده    تبصره    اجرايي    نامه     آيين -21

  308 .....................................................................................................)23/10/1375 مصوب  (
 بازنشستگي، فوت و ازكارافتادگي بافندگان قالي، قاليچـه،           بيمه   آيين نامه اجرايي قانون    -22

  309 ............................................................) هيأت وزيران17/2/1379مصوب (گليم و زيلو 
 قـانون تـامين اجتمـاعي در مـورد اشـخاص            40وه اعمال ماده     آئين نامه ضوابط و نح     -23

) شوراي عالي تـأمين اجتمـاعي      5/4/1378مصوب  (دهند    حقوقي كه دفاتر قانوني ارائه نمي     
.............................................................................................................................................311  

شـهري   بار  و مـسافر بـين   آيين نامه اجرايي قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل      -24
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27/3/1380(........................................................................................................................................... 314  
نامه نرخ و مأخذ حق بيمه حوادث ناشي از كار اتباع كشورهاي ملحـق شـده بـه                     آيين -26

  315 .................................)14/6/1380مصوب (المللي كار   سازمان بين19نامه شماره  مقاوله
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               ياسالم يجمهور يفرهنگ و ياجتماع ،ياقتصاد توسعه سوم برنامه  قانون113ماده  اصالح
  316 .................................................................................................)9/1/1383مصوب  (رانيا
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  318 ....................................................................................)9/1/1383مصوب  (راني اياسالم
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26/1/1383(....................................................................................................................... 319  
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  325 ....................................................................................................................)هيأت وزيران
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  327 ..........................................................................................................)8/4/1384مصوب (
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  330 ...................................................................)17/8/1385مصوب (وظايف محوله قانوني 
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26/12/1385( ....................................................................................................................332  
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  فهرست موضوعي مواد قانون تأمين اجتماعي

  
  

  ت تعاريف و كليا–فصل اول 
  صفحه  عنوان  ماده
  21  تعاريف ـ كليات  
  21  تشكيل سازمان تأمين اجتماعي   1
  21  تعاريف   2
  23  حمايت پيش بيني شده در قانون تأمين اجتماعي   3

اتباع ايراني، اتباع بيگانـه، روسـتائيان و        (مشمولين قانون تأمين اجتماعي       4-5-6
(...  

26-23  

  26  بيمه گروههاي جديد   7
  26  بيمه ادامه   8
  26  ملغي شده است  9

هاي اجتماعي روستاييان     هاي اجتماعي و سازمان بيمه      ادغام سازمان بيمه    10
  در سازمان تأمين اجتماعي 

28  

  28  ملغي شده است  11
  

  فصل دوم ـ اركان و تشكيالت
  صفحه  عنوان  ماده

بــه موجــب قــانون اصــالح تــشكيل ســازمان تــأمين اجتمــاعي مــصوب  17 الي 12
   ملغي شده است10/6/58 و اساسننامه سازمان مصوب 28/4/58

31-30  

  34  آيين نامه داخلي شورايعالي   18
بــه موجــب قــانون اصــالح تــشكيل ســازمان تــأمين اجتمــاعي مــصوب  27 الي 19

   ملغي شده است10/6/58 و اساسنامه سازمان مصوب 28/4/58
35-34  

  
  و نحوه وصول آن فصل سوم ـ منابع درآمد، مأخذ احتساب حق بيمه 

  صفحه  عنوان  ماده
  42  درآمد سازمان   28
  45  سهم درمان از حق بيمه   29
  45  مأخذ محاسبه حق بيمه   30
مأخذ حق بيمه بيمه شدگاني كه تمام يا قسمتي از مزد و درآمد آنها بـه                  31

  شود وسيله مشتريان يا مراجعين تأمين مي
45  

  45  حق بيمه بيمه شدگان كارمزد   32
  45  حق بيمه كارآموزان   33
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  45  كنند حق بيمه بيمه شدگاني كه براي دو يا چند نفر كارفرما كار مي  34
  46  درآمد مقطوع بيمه شدگان   35
  46  پرداخت حق بيمه وسيله كارفرما   36
نقــل و انتقــال عــين يــا منــافع مؤســسات و كارگاههــاي مــشمول قــانون   37

  اجتماعي  تأمين
46  

رمايان در مـواردي كـه انجـام كـار بـه طـور مقاطعـه بـه                  مسئوليت كارف   38
  گردد اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار مي

47  

  48  مهلت پرداخت حق بيمه  39
تعيين حق بيمه در مواردي كه كارفرما از ارسال صورت مزد خودداري   40

  كند مي
48  

  48  تعيين نسبت مزد به كل كار   41
  48  ق بيمه و خسارات مهلت اعتراض كارفرما، به ميزان ح  42
  49  هيأتهاي بدوي تشخيص مطالبات  43

  49-50  هيأتهاي تجديدنظر تشخيص مطالبات   44-45
  50  تقسيط بدهي كارفرما   46
  54  مسئوليت كارفرمايان در موارد مراجعه بازرسان به كارگاهها   47
  54  تاريخ شروع پرداخت حق بيمه   48

  55  مطالبات سازمان   50-49
  

  هارم ـ مقررات مالي فصل چ
  صفحه  عنوان  ماده
  56  مهلت تنظيم بودجه كل سازمان   51

  56  ذخاير سازمان   52-53
  

  فصل پنجم ـ حوادث و بيماري و بارداري 
  صفحه  عنوان  ماده
  57  خدمات پزشكي بيمه شدگان   54
  57  نحوه انجام خدمات درماني بيمه شدگان   55
  58  ده توان بخشي بيمه شدگان آسيب دي  56
  58  معالجه بيماران در شهرستان ديگر   57
  58  افراد خانواده بيمه شده   58
  59  غرامت دستمزد   59
  59  حوادث ناشي از كار   60
  60  اي  هاي حرفه بيماري  61
  61  مدت پرداخت غرامت دستمزد ـ هزينه اقامت و هزينه همراه   62
  61  نحوه محاسبه آخرين مزد يا حقوق روزانه   63
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  62  پرداخت حقوق يا مزد بيمه شدگان بيمار از طرف كارفرما   64
  62  وظايف كارفرمايان در موارد وقوع حوادث ناشي از كار  65
  62  حوادث و بيماريهاي ناشي از عدم رعايت مقررات حفاظت فني و بهداشت كار  66
  62  كمك بارداري   67
  63  كمكها و معاينات مربوط به زايمان   68
  63  ل شير به اطفال بيمه شدگان تحوي  69

  
  فصل ششم ـ ازكارافتادگي 

  صفحه  عنوان  ماده
  64  )كلي ـ جزئي و غرامت نقص عضو(ازكارافتادگي   70
  64  ازكارافتادگي كلي ناشي از كار   71
  64  نحوه محاسبه مستمري ازكارافتادگي ناشي از كار   72
  65  مستمري ازكارافتادگي جزئي   73
  65   عضوغرامت نقص  74
  65 ـ مستمري مربوط به آن ازكارافتادگي كلي غيرناشي از كار و نحوه محاسبه  75

  
  فصل  هفتم ـ بازنشستگي 

  صفحه  عنوان  ماده
  66  شرايط بازنشستگي   76
  68  نحوه محاسبه مستمري بازنشستگي   77
  69  درخواست بازنشستگي بيمه شدگان از طرف كارفرما   78
  69  مين شركتهاي دولتي بازنشستگي مستخد  79

  
  فصل هشتم ـ مرگ 

  صفحه  عنوان  ماده
  70  موارد برقراري مستمري بازماندگان    80
  71  بازماندگان واجد شرايط دريافت مستمري   81
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           17فهرست مطالب                                                                               

  فصل دهم ـ مقررات كلي راجع به كمكها 
  

  صفحه  عنوان  ماده
دگاني كه با مواد خدمات بهداشتي كارگاهها و معاينات پزشكي بيمه ش  88

  ـ زيان آور تماس دارند
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  75  بيمه درماني مستمري بگيران   89
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  تكفل آنان در مدت سربازي 
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  76  خدمت وظيفه بيمه شدگان   95
  77  افزايش مستمريها   96

  
  

  فصل يازدهم ـ تخلفات ـ مقررات كيفري 
  صفحه  عنوان  ماده
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  79  )ملغي شده است(دريافت خسارت از كارفرمايان   100
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اشت وجوهي زائد بر ميزان مقرر در قانون بـه عنـوان حـق بيمـه از ـ      برد  103
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   18  و قانون برنامه پنجم توسعهرتبطقانون تأمين اجتماعي همراه با قوانين و مقررات م                
 

  81  معافيت مستمري يا كمكهاي نقدي بيمه شدگان از ماليات   112
 اليحـه   5 مـاده    2تبصره  (معافيت سازمان از پرداخت ماليات و عوارض          113

 جـايگزين آن    13/4/58قانون اصالح قـانون تـأمين اجتمـاعي مـصوب           
  )شده است
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    19  تعاريف و كليات: فصل اول/ بخش اول                                                             

  
  
  

            
      

  
  بـخش اولبـخش اول

  قـانون تـأمين اجتماعيقـانون تـأمين اجتماعي            
  
  
  

    

 

  بخش اولبخش اول

  قانون تأمين اجتماعيقانون تأمين اجتماعي
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    21  تعاريف و كليات: فصل اول/ بخش اول                                                             

یات: ل اول ف و    کعار
  

  عاريف و كلياتت
  

   هماهنگ  و استقرار نظام  اجتماعي هاي  بيمه  انواع  و گسترش  منظور اجراء و تعميم به -1 ماده
»  سازمان «  قانون  در اين  كه اجتماعي  تأمين  سازمان اجتماعي  تأمين هاي  با برنامه و متناسب

  .گردد  مي شود تشكيل  مي ناميده
  :ر كرده است متن جديد عبارتست از تغيي28/4/1358اين ماده در تاريخ (

هاي اجتماعي و استقرار نظام   به منظور اجراء و تعميم و گسترش انواع بيمه-1ماده«
هاي تأمين اجتماعي، همچنين تمركز وجوه و درآمدهاي  هماهنگ و متناسب با برنامه

 و ذخائر، سازمان برداري از محل وجوه گذاري و بهره اجتماعي و سرمايه موضوع قانون تأمين
وابسته به وزارت بهداري و بهزيستي كه در اين » سازمان تأمين اجتماعي«مستقلي به نام 

گردد سازمان داراي شخصيت حقوقي و استقالل  شود، تشكيل مي ناميده مي» سازمان«قانون 
اي كه به تصويب هيأت وزيران  مالي و اداري است و امور آن منحصراً طبق اساسنامه

با تأسيس وزارت رفاه و تأمين اجتماعي به موجب قانون . (د، اداره خواهد شدرس مي
، هم اكنون وزارت رفاه و 21/3/1383ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 

  ).و بهزيستي در اين خصوص شده استتأمين اجتماعي جايگزين وزارت بهداري 
انون تشكيل وزارت بهداري و  ق10صندوق تأمين اجتماعي موضوع ماده  -1تبصره

 در سازمان ادغام و كليه وظايف و دارايي و 1355بهزيستي، مصوب تيرماه 
  .»شود  مذكور، به سازمان منتقل ميمطالبات و ديون و تعهدات صندوق

اي بهداري و بهزيستي  هاي منطقه كليه واحدهاي اجرايي تأمين اجتماعي سازمان -2تبصره 
قانون تشكيل وزارت بهداري و بهزيستي مصوب تير ماه  6استانها، موضوع ماده 

هاي مذكور منتزع و با كليه وظايف و دارايي و مطالبات و ديون   ، از سازمان1355
  .شود منتقل مي» سازمان«عهدات به و ت

 قانون تشكيل 6كليه كاركنان سازمان تأمين اجتماعي سابق كه در اجراي ماده  -3تبصره 
ها  اي بهداري و بهزيستي استان هاي منطقه ستي به سازمانوزارت بهداري و بهزي

هاي مذكور به منظور انجام  اند و همچنين كارمنداني كه توسط سازمان منتقل شده
نامه  وظايف مربوط به تأمين اجتماعي در نواحي بهداري و بهزيستي طبق آيين

اجتماعي اشتغال    و عمالً در كار تأمين هاي اجتماعي استخدام شده استخدامي بيمه
  از محل اعتبارات پرسنلي و اداري تأميندارند و كليه حقوق و مزاياي خود را 

  ).شوند دارند به سازمان منتقل مي اجتماعي دريافت مي
   تعاريف-2  ماده
   و با پرداخت  بوده اجتماعي  تأمين  مقررات  رأساً مشمول  كه  است  شخصي  شده بيمه -1



  

  
  
  
  

  
  

  22  قانون تأمين اجتماعي همراه با قوانين و مقررات مربوطه               

 
 . را دارد  قانون  مقرر در اين ي از مزايا  استفاده  حق  بيمه  حق عنوان   به مبالغي

   موضوع  از مزاياي شده  بيمه  تبع  به  هستند كه  يا اشخاصي  شخص  شده  بيمه خانواده -2
 .كنند  مي  استفاده  قانون اين

 .ندك  او در آنجا كار مي  دستور كارفرما يا نماينده  به  شده  بيمه  كه  است  محلي كارگاه -3
 او كار   حساب  دستور يا به  به  شده  بيمه  كه  است  يا حقوقي  حقيقي كارفرما شخص -4

دار اداره كارگاه هستند نماينده  كليه كساني كه به عنوان مدير يا مسئول عهده. كند مي
شوند و كارفرما مسئول انجام كليه تعهداتي است كه نمايندگان  كارفرما محسوب مي

 .گيرند ه شده به عهده ميمزبور در قبال بيم
 يا   نقدي  و مزاياي  وجوه  هرگونه  شامل  قانون  يا كارمزد در اين مزد يا حقوق -5

 .شود  مي  داده  شده  بيمه  كار به  در مقابل  كه  مستمر است غيرنقدي
   از مزاياي  استفاده  و براي  قانون  اين  حكم  به  كه  است  از وجوهي  عبارت  بيمه حق -6

 .گردد  مي  پرداخت  سازمان  به  آن وعموض
   درماني را ايجاب  خدمات  انجام  كه  است  يا روحي  جسمي  غيرعادي ، وضع بيماري -7

 هر دو   موجب شود يا اينكه  كار مي  به  اشتغال  موقت  توانايي  عدم كند يا موجب مي
 .گردد  واحد مي در آن

   يا عوامل  تأثير عامل  تحت  كه  نشده بيني  پيش  است  اتفاقي  قانون  اين  از لحاظ حادثه -8
 يا   بر جسم  صدماتي دهد و موجب  مي  رخ  ناگهاني  يا اتفاق  در اثر عمل خارجي

 .گردد  مي  شده  بيمه روان
   و عدم ، بيماري  بارداري  در ايام شود كه  مي  اطالق  وجوهي  دستمزد به غرامت -9

   به  قانون  اين  حكم  به  مزد يا حقوق  دريافت ار و عدم ك  به  اشتغال  موقت توانايي
 .شود  مي  پرداخت  شده  بيمه  مزد يا حقوق جاي

 يا   سالمت  منظور اعاده  به  هستند كه وسايلي) پروتز و اروتز (  پزشكي  كمك وسايل  -10
 .روند  كار مي  به  از حواس  يكي  يا تقويت  جسماني  نقص  جبران براي

 از   ناشي هاي  هزينه  جبران  براي  خاصي  شرايط  طبق  كه  است  مبلغي زدواج ا كمك  -11
 .گردد  مي  پرداخت  شده  بيمه  به ازدواج

   توسط مندي  عائله  در مقابل  خاص  شرايط  طبق  كه  است  مبلغي مندي  عائله كمك  -12
 .شود  مي  پرداخت  شده  بيمه كارفرما به

 نتواند   كه  نحوي  به  شده  كار بيمه  قدرت  از كاهش  است ت عبار  كلي ازكارافتادگي  -13
   خود را به  از درآمد قبلي  سوم  از يك  بيش  يا كار ديگري  كار سابق  به با اشتغال

 . آورد دست
 با   كه  نحوي  به  شده  كار بيمه  قدرت  از كاهش  است  عبارت  جزئي ازكارافتادگي  -14

 . آورد  دست  از درآمد خود را به  قسمتي  كار ديگر فقط يا  كار سابق  به اشتغال
   سن  به  رسيدن  سبب  كار به  به  شده  بيمه  اشتغال  از عدم  است  عبارت بازنشستگي  -15

 .  قانون  مقرر در اين بازنشستگي
   منظور جبران  به  قانون  مقرر در اين  شرايط  طبق  كه  است  از وجهي  عبارت مستمري  -16



  
                                                                  

  
  

          23تعاريف و كليات : فصل اول/ ش اول بخ                                                      

 
   معيشت  تأمين  او براي  فوت  و در صورت  شده  بيمه  از درآمد به  يا قسمتي تمام  قطع

 .شود  مي  پرداخت  آنان  به  وي بازماندگان
 عضو يا   نقص  جبران  طور يكجا براي  به  كه  است  عضو مبلغي  نقص  مقطوع  غرامت -17

 .شود  مي  او داده  شخص  به  شده  درآمد بيمه  تقليل جبران
   كفن  به  مربوط هاي  هزينه  منظور تأمين  به  كه  است  مقطوعي  مبلغ  و دفن  كفن كمك  -18

 .گردد  مي گيرند پرداخت  مي  عهده  امر را به  او اين  خانواده  كه  در مواردي  شده  بيمه و دفن
  :باشد  موارد زير مي  شامل  قانون  اين موضوع -3  ماده
  .ها  و بيماري حوادث ) الف
    . بارداري ) ب
  . دستمزد غرامت)  ج
  . گيازكارافتاد  )د
  . بازنشستگي ) ه
  . مرگ )و

   مربوط  مقررات  طبق مندي  و عائله  ازدواج هاي  از كمك  قانون  اين مشمولين -1تبصره
  .برخوردار خواهند شد

 قانون تأمين 3 به ماده 2الحاق يك تبصره به عنوان تبصره «به موجب قانون (
 اضافه شده 3 به ماده 2تبصره زير به عنوان تبصره » 8/8/1379اعي مصوب اجتم
  ):است

مالك تشخيص سن براي برخورداري از مزاياي قانون تأمين اجتماعي  -2تبصره
اي است كه در بدو بيمه شدن به سازمان تأمين اجتماعي ارائه شده يا  شناسنامه

نامه به عمل آيد براي سازمان شود و هر گونه تغييراتي كه پس از آن در شناس مي
شده نيز مشمول اين حكم  افراد تحت تكفل بيمه. يادشده معتبر نخواهد بود

  .خواهند بود
  : عبارتند از  قانون  اين مشمولين  -4  ماده
  .كنند  كار مي  مزد يا حقوق  دريافت  در مقابل  هر عنوان  به  كه  افرادي) الف
  . آزاد  و مشاغل  حرف  صاحبان) ب

 قانون تأمين اجتماعي 4 ماده 3و تبصره ) ب( قانون اصالح بند 2اين بند به موجب تبصره (
 به تصويب مجلس شوراي اسالمي 30/6/1365، كه در تاريخ 1354مصوب تير ماه سال 

  :متن جديد عبارتست از. شود، ملغي گرديد رسيده است و ذيالً درج مي
  

تير ماه   قانون تأمين اجتماعي مصوب4 ماده 3و تبصره ) ب(قانون اصالح بند "
1354"  

سازمان تأمين اجتماعي مكلف است با استفاده از مقررات عام قانون  - ماده واحده
اجتماعي صاحبان حرف و مشاغل آزاد را به صورت اختياري در برابر تمام يا قسمتي  تأمين

بيمه و همچنين نرخ حق از مزاياي قانون تأمين اجتماعي بيمه نمايد چگونگي انجام بيمه و 



  

  
  
  
  

  
  

  24  قانون تأمين اجتماعي همراه با قوانين و مقررات مربوطه               

 
  .اي خواهد بود كه به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد نامه ميزان مزاياي مربوط به موجب آيين

بيمه شده مختار است كه سطح درآمد ماهانه خود را كه مبناي پرداخت حق بيمه  -1تبصره
  .گيرد بين حداقل و حداكثر دستمزد قانوني انتخاب نمايد قرار مي

 قانون و همچنين 4 ماده 3و تبصره ) ب(اريخ تصويب اين قانون مفاد بند از ت -2تبصره 
  .گردد نامه مربوط ملغي مي آيين

كليه اتباع ايراني اعم از شاغل و يا غيرشاغل در فعاليتهاي مختلف در خارج از  -3تبصره 
كشور كه بيمه آنان با مقررات قانون تأمين اجتماعي و تغييرات بعدي آن مغايرت 

هاي  توانند بطور اختياري مشمول مقررات اين قانون و آيين نامه ه باشد مينداشت
شده حق بيمه خود را بطور منظم  مربوط قرار گيرند، مشروط بر اينكه بيمه

شدگان مانند ساير  پرداخت نمايد، بديهي است سازمان در مورد اين قبيل از بيمه
م تعهدات قانوني براساس شدگان داخل كشور مكلف به ارائه خدمات و انجا بيمه

آيين نامه مزبور در تاريخ ). (آيين نامه و مقررات مربوط در ايران خواهد بود
  ).درج شده است 273 به تصويب رسيده و در صفحه 29/7/1366

  

  .  و فوت ، ازكارافتادگي  بازنشستگي هاي  مستمري  كنندگان دريافت - ج
   مؤسسات  و مستخدمين  دولتي هاي  و شركت ها و مؤسسات  وزارتخانه مستخدمين -1تبصره

   از انحاء از موارد مذكور در ماده  نحوي  به  مربوط  قوانين  طبق  كه  دولت  به وابسته
 آنها وجود   براي  خاص  قوانين  كه باشند، در ساير مواردي مند مي  بهره  قانون  اين سه

   و تأييد سازمان اجتماعي  رفاه   پيشنهاد وزارت  به  كه اي نامه  آئين ندارد طبق
   مقررات  خواهد رسيد تابع  وزيران  هيأت  تصويب  كشور به  و استخدامي اموراداري

وزارت رفاه اجتماعي به موجب قانون تشكيل وزارت . ( خواهند بود  قانون اين
 در وزارت بهداري ادغام گرديد كه به 16/4/1355بهداري و بهزيستي مصوب 

 به 1364 تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب موجب قانون
هم اكنون به موجب . وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تغيير نام داد

، وزارت رفاه و تأمين 21/3/1383قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي 
  .)جايگزين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در اين خصوص شده است

   و بيمه  تعاون  قانون  مشمول  و افزارمندان  مسلح  نيروهاي  استخدام  قانون مشمولين -2تبصره
 و   قانون  و تابع  بوده  خارج  قانون  اين  از شمول  ارتش  افزارمندان بازنشستگي

  . خود خواهند بود  خاص مقررات
 و ساير   افراد صنفي  بايد توسط  قانون  اين28   ماده  به  با توجه  كه  بيمه  حق  ميزان تعيين -3تبصره

 پيشنهاد   به  خواهد بود كه اي نامه  آئين  شود طبق  آزاد پرداخت  و مشاغل  حرف صاحبان
   و دارايي  و اموراقتصادي اجتماعي  رفاه هاي  كميسيون  تصويب  به اجتماعي  رفاه وزارت
  .رسد  مي مجلسين

 قانون تأمين 4 ماده 3و تبصره ) ب(صالح بند اين تبصره با تصويب قانون ا(
 لغو شده است كه متن آن در صفحه قبل آورده شده 30/6/1365اجتماعي مصوب 

  ).است
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 و   و ازكارافتادگي  از پيري  ناشي  در برابر اثرات  كارمندان  حمايت  قانون مشمولين -4تبصره

   قانون  مشمول  مؤسسات. مذكور خواهند بود  قانون  مقررات  تابع  كماكان فوت
 خود   سهم  درماني  بيمه  حق  درماني  خدمات  تأمين  سازمان مذكور مكلفند با اعالم

.  بپردازند  نامبرده  سازمان  به  مربوط  حمايت  صندوق  را كسر و توسط  شده و بيمه
   درماني دمات خ  بيمه  و مقررات  ضوابط  تابع  ماده اين   موضوع  درماني  بيمه  حق ميزان

 عيناً   آن  وصول  و نحوه  است  دولت  مستخدمين  درماني  خدمات  تأمين  قانون موضوع
 و   از پيري  ناشي  در برابر اثرات  كارمندان  حمايت  در قانون  كه  است  ترتيبي به

 قانون تشكيل وزارت 11به موجب ماده  ( . است  شده بيني  پيش  و فوت ازكارافتادگي
 قانون مذكور در اين تبصره ملغي شده و افراد 10/4/1355مصوب ... اري و بهد

  ).اجتماعي قرار گرفتند موضوع اين قانون مشمول تأمين
قانون تامين اجتماعي مصوب ) 2(ماده ) 4(در مواردي كه كارفرمايان موضوع بند  -5تبصره

           ولتي  اشخاص حقيقي باشند و همچنين مديران اشخاص حقوقي غيرد3/4/1354
توانند با پرداخت حق بيمه سهم بيمه شده و كارفرما به ترتيب مقرر در ماده مي

قانون مذكور و اصالحات بعدي آن از تاريخ اشتغال به كار در كارگاه در ) 28(
آيين نامه اجرائي اين تبصره شامل نحوه  .زمره مشمولين قانون مذكورقرارگيرند

خت حق بيمه هاي معوقه بنابه پيشنهاد وزارت رفاه احتساب سوابق خدمت و پردا
 25/1/87الحاقي مورخ . (و تامين اجتماعي به تصويب هيات وزيران خواهدرسيد

  .) مصلحت نظام مجمع تشخيص8/4/87مجلس و 
 دارند جز در   كار اشتغال  به  مربوط  و مقررات  قوانين  طبق  در ايران  كه  بيگانه اتباع -5  ماده

 و ساير كشورها   ايران  بين  يا چندجانبه  دوجانبه ها و قراردادهاي  نامه  مقاوله  طبق  كه مواردي
 در برابر   كارمندان  حمايت  قانون  مشمول  كه  در صورتي  است  مقرر گرديده  خاص ترتيب
  .ند بود خواه  قانون  اين  مقررات  نباشند مشمول  و فوت  و ازكارافتادگي   از پيري  ناشي اثرات

اجتماعي،   قانون تأمين5 به موجب اليحه قانوني اصالح ماده 27/6/1358اين ماده در تاريخ (
  ):تغيير كرده است متن جديد عبارتست از

بيمه اتباع بيگانه كه طبق قوانين و مقررات مربوط در ايران به كار اشتغال  -5ماده «
  :رد زيردارند تابع مقررات اين قانون خواهد بود مگر در موا

هاي  در صورتي كه بين دول متبوع آنان و دولت جمهوري اسالمي ايران موافقتنامه )الف
دوجانبه يا چندجانبه تأمين اجتماعي منعقد شده باشد كه در اين صورت طبق 

  .موافقتنامه عمل خواهد شد
هرگاه تبعه بيگانه طبق گواهي مقامات صالح دولت متبوع خود در مدت اشتغال در  )ب

 اين قانون كالً 3بيني شده در ماده  ران در كشور خود يا در كشور ديگر در موارد پيشاي
يا بعضاً بيمه شده باشند كه در اين صورت در همان موارد از شمول مقررات اين قانون 

  .باشند معاف مي
 سازمان 19نامه شماره  حوادث ناشي از كار اتباع كشورهاي ملحق شده به مقاوله -تبصره
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باشد و نرخ و مأخذ حق بيمه طبق  مستثني مي) ب(لمللي كار از شمول بند ا بين
اي خواهد بود كه توسط سازمان تأمين اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت  نامه آيين

اين تبصره به موجب قانون الحاق يك تبصره به اليحه . (وزيران خواهد رسيد
ه است؛ آيين نامه  الحاق شد1/11/1378 مصوب 1.ت. ق5قانوني اصالح ماده 

 درج گرديده 365 و در صفحه  به تصويب رسيده14/6/1380مزبور در تاريخ 
  .»)است

 و افراد   روستاييان  درباره  قانون  اين3   در ماده  از موارد مندرج  هر يك اجراي -6  ماده
  و مقدورات   امكانات  توسعه  تناسب  و به  مملكت  مختلف  در مناطق  تدريج  آنها به خانواده
   اين117   ماده  به  با توجه  سازمان عالي  شوراي  و تصويب  مديره  پيشنهاد هيأت  به سازمان
  . خواهد بود قانون
  هاي  بيمه  مشمول  قانون  اين  تصويب  تا تاريخ  كه هايي  در فعاليت افراد شاغل -7  ماده

 وزير رفاه اجتماعي   و تصويب  مديره  پيشنهاد هيأت  زير به  ترتيب اند به  نشده اجتماعي
به موجب قانون ساختار نظام جامع رفاه، . (  قرار خواهند گرفت  قانون  اين  مقررات مشمول
  ).زير رفاه اجتماعي شده استاجتماعي جايگزين و  وزير رفاه و تأمين1383مصوب 

   به  و با توجه  تدريج  به  قانون  اين3  ماده)  و- هـ - د -  ج ( موارد مذكور در بندهاي ) الف
 28   ماده  به  با توجه  بيمه  حق  ميزان  صورت  اجراء خواهد شد و در اين  سازمان امكانات

% 21   معادل1355   سال  يا مزد واز اول حقوق% 19، 1354   سال  تا خاتمه  قانون اين
% 2  و دولت% 4   شده و بيمه% 13 كارفرما 1354   در سال  و يا مزد خواهد بود كه حقوق

  .پردازند مي% 2  و دولت% 5   شده و بيمه% 14 كارفرما 1355  و از سال
 اجراء   و در صورتي  تدريج  به  قانون  اين3   ماده  و ب  الف موارد مذكور در بندهاي ) ب

  وده نم  فراهم  شدگان  بيمه  را براي  الزم  درماني  و امكانات  وسايل  سازمان خواهد شد كه
   قانون  اين  مقررات  مشمول  ماده  اين  موجب  به  كه  يا افرادي  كارفرمايان الزام. باشد
 در   انتشار آگهي  آنها از طريق  بيمه  كه  است  از تاريخي  بيمه  حق  تأديه شوند به مي

  .شود  مي  و يا كتباً اعالم روزنامه
 از انحاء   نحوي  به  قانون  اين  تصويب  تا تاريخ  كه هايي  فعاليت  افراد و شاغلين بيمه -8  ماده

 قرار   روستاييان  اجتماعي هاي  بيمه  يا قانون  اجتماعي هاي  بيمه  قانون  مقررات مشمول
  .  خواهد يافت  ادامه  قانون  اين  مقررات  به اند با توجه گرفته
   كساني  براي  قانون  مقرر در اين هاي بيمه از   و يا قسمتي  تمام  ادامه  به  مربوط شرايط - تبصره

   شوند به  خارج شدگان  بيمه  از رديف  قانون  در اين  مندرج  غير از علل  علتي  به كه
   بيمه  حق  كليه  پرداخت  هرحال  خواهد گرديد و به  تعيين  مربوط نامه  آيين موجب
 درج 328آيين نامه در صفحه . (د خواهد بو  شده  بيمه  عهده  موارد به  قبيل در اين

  ).شده است
   به  قانون  اين  سه ماده)   و ب الف (  از موارد مذكور در بندهاي  ناشي  تعهدات انجام -9  ماده
  .باشد  مي  درماني  خدمات  تأمين  سازمان عهده

 قانون تأمين خدمات درماني 4با تصويب اليحه قانون تشكيل شوراي فني موضوع ماده (
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، سازمان 2/9/1358ستخدمين دولت و انحالل سازمان تأمين خدمات درماني مصوب م

مذكور منحل گرديد و در حال حاضر سازمان تأمين اجتماعي براساس قانون الزام سازمان 
 قانون تأمين اجتماعي مصوب 3تأمين اجتماعي به اجراي بندهاي الف و ب ماده 

 3/8/1373ي خدمات درماني كشور مصوب و قانون بيمه همگان) متن زير (21/8/1368
  ):پردازد به ارائه خدمات درماني مي) 152رك به صفحه (
  

 قانون تأمين 3قانون الزام سازمان تأمين اجتماعي به اجراي بندهاي الف و ب ماده "
  "21/8/1368اجتماعي مصوب 

 قانون 3ماده ) ب(و ) الف(از تاريخ تصويب اين قانون انجام تعهدات بندهاي  -ماده واحده
  .اجتماعي خواهد بود  به عهده سازمان تأمين1354تأمين اجتماعي مصوب تير ماه 

سازمان مذكور موظف است كليه تعهدات درماني مزبور از بخشهاي دولتي و در صورت 
  .هاي رسمي تأمين نمايد با رعايت تعرفه] را[نياز از بخش خصوصي 

اعم از ( و بيمارستاني تحت مالكيت سازمان نحوه استفاده از واحدهاي درماني -1تبصره
و واحدهايي كه بدين منظور ايجاد خواهد ) واحدهاي ملكي و استيجاري موجود

هاي درمان و نگهداري حسابها و نحوه خريد  شد و چگونگي پرداخت هزينه
خدمت طبق آيين نامه اجرايي اين قانون با رعايت مفاد بندهاي ذيل تهيه و به 

هداشت، درمان و آموزش پزشكي، كار و امور اجتماعي و امور تصويب وزراي ب
  .اقتصادي و دارائي خواهد رسيد

كل هزينه واحدهاي درماني و بيمارستاني تحت مالكيت سازمان به عهده سازمان  )الف
تأمين اجتماعي بوده و سازمان مزبور مكلف است بودجه هر سال آن را از محل سهم 

پيش )  قانون تأمين اجتماعي28حق بيمه مذكور در ماده از مأخذ محاسبه % 9(درمان 
ها  بيني و در بودجه خود منظور نمايد سازمان تأمين اجتماعي به منظور انجام هزينه

امين خود را تحت عنوان صاحب جمع اموال و مسئول امور مالي در واحدهاي مذكور 
واهد داشت سرپرست نمايد كه بر امور مالي مطابق ضوابط نظارت مستقيم خ مستقر مي

سازمان مسئول امور مالي را پيشنهاد و پس از تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
  .پزشكي منصوب خواهد نمود

هايي كه در آينده داراي توان  كليه واحدهاي آموزشي موجود سازمان و بيمارستان )ب
آموزش ريزي آموزشي وزارت بهداشت، درمان و  شوند براساس برنامه آموزشي مي

  .پزشكي به خدمات آموزشي خود ادامه خواهند داد
از ظرفيتهاي تختهاي خود را به % 20كليه بيمارستانهاي تحت مالكيت سازمان مكلفند تا  )ج

هاي محترم   بضاعت و همچنين بيماراني كه از خانواده اي بي پذيرش بيماران غيربيمه
ان اختصاص دهند و در شهرهايي شهدا، اسراء، مفقودين و جانبازان هستند بطور رايگ

  .كه منحصر به فرد هستند به تمام متقاضيان ارائه خدمت كنند
كليه واحدهاي درماني وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند  )د

هاي انجام شده را  نسبت به پذيرش بيماران بيمه شده تأمين اجتماعي اقدام و هزينه
  .از سازمان تأمين اجتماعي دريافت نمايندهاي مصوب  براساس تعرفه
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تواند در صورت لزوم با عقد قرارداد از خدمات پزشكي  سازمان تأمين اجتماعي مي)  ه

هاي  شدگان تأمين اجتماعي استفاده نموده و هزينه بخش خصوصي جهت درمان بيمه
هاي مصوب مورد عمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش  مربوطه را طبق تعرفه

  .كي رأساً از محل سهم درمان پرداخت نمايدپزش
درآمدهاي حاصله از ارائه خدمات درماني به غير بيمه شده در واحدهاي تحت مالكيت  )و

اي جهت كمك ساخت و تعمير و نگهداري  سازمان مستقيماً به حساب جداگانه
  .يابد هاي تحت مالكيت اختصاص مي بيمارستان

 4ن به اعضاي تشكيل دهنده شوراي فني موضوع ماده از تاريخ تصويب اين قانو -2تبصره
  :گردند قانون تأمين خدمات درماني دو نفر به شرح زير اضافه مي

  .مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي يا نماينده او -
  .رئيس سازمان برنامه و بودجه يا نماينده او -

درماني كشور در اجراي اين قانون  بايد هماهنگ با سياستهاي كلي و بهداشتي  -3تبصره 
  .هاي بهداشتي درماني باشد قالب گسترش شبكه

از تاريخ تصويب اين قانون آن دسته از مواد قانون تأمين اجتماعي و ساير  -4تبصره 
  .گردد قوانيني كه با اين قانون مغاير است لغو مي

 و قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست
يكم آذر ماه يكهزار و سيصد و شصت و هشت مجلس شوراي اسالمي تصويب و در 

 شده درج 287صفحه نامه در آيين. ( به تأييد شوراي نگهبان رسيده است24/9/1368تاريخ 
  . قانون برنامه پنجم توسعه رجوع شود38 به ماده )است

  
   اجتماعي هاي  بيمه  و سازمان  اجتماعي هاي  بيمه  سازمان  قانون  اين  اجراي از تاريخ -10  ماده

 و   و ديون  و تعهدات  وظايف شوند و كليه  مي  ادغام اجتماعي  تأمين  در سازمان روستاييان
 خود   استخدامي  و مزاياي  و سوابق  حقوق  آنها با حفظ  و كاركنان  و دارايي  و بودجه مطالبات

   معتبر خواهد بود به  قانون  اين13   ماده  موضوع هنام  آيين  و اجراي  تصويب  تا تاريخ كه
  .گردند  مي  منتقل سازمان

   ذخاير سازمان  از محل  كه  اجتماعي هاي  بيمه  سازمان  درماني  و تجهيزات تأسيسات -11 ماده
   درماني  خدمات  تأمين  در اختيار سازمان  سازمان  مالكيت  با حفظ  است  شده مذكور تأمين

  .گيرد ر ميقرا
   و مزاياي  و سوابق  حقوق  با حفظ  ماده  مذكور در اين  درماني  واحدهاي كاركنان -تبصره

  . خواهند شد  منتقل  درماني  خدمات  تأمين  سازمان  خود به استخدامي
 4اين ماده و تبصره آن به موجب اليحه قانون تشكيل سازمان شوراي فني موضوع ماده (

ت درماني مستخدمين دولت و انحالل سازمان تأمين خدمات درماني قانون تأمين خدما
  ). لغو شده است2/9/58مورخ 

 تأمين خدمات درماني   قانون4اليحه قانوني تشكيل شوراي فني موضوع ماده 
  12/9/1358مستخدمين دولت و انحالل سازمان تأمين خدمات درماني مورخ 

 قانون تأمين خدمات 4راي فني موضوع ماده از تاريخ تصويب اين قانون شو -ماده واحده
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 با تركيب زير در وزارت بهداري و 1351درماني مستخدمين دولتي مصوب اسفند ماه سال 

  :دار كليه وظايفي خواهد بود كه شوراي فني سابق به عهده داشته است بهزيستي تشكيل و عهده
  .وزير بهداري و بهزيستي يا نماينده او -
  .مان نظام پزشكي مركز يا دبيركل سازمان مذكوررئيس هيأت مديره ساز -
  .رئيس بيمه مركزي يا نماينده او -
  دو نفر از پزشكان آزاد به انتخاب وزير بهداري و بهزيستي -

 قانون خدمات درماني مستخدمين  دولت 3اختيارات مجمع عمومي موضوع ماده  -تبصره
 درماني منحل به وزير بهداري و بهزيستي واگذار و سازمان تأمين خدمات

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جايگزين وزارت بهداري و ). (شود مي
   )بهزيستي شده است

» الف«اجتماعي به اجراي بندهاي   ماده واحده قانون الزام سازمان تأمين2با توجه به تبصره 
وراي ، اعضاء زير نيز به اعضاي ش21/8/1368 قانون تأمين اجتماعي مصوب 3ماده » ب«و 

  :اند فني اضافه شده
 .مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي يا نماينده او

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس . (رئيس سازمان برنامه و بودجه يا نماينده او
  )جمهور جايگزين گرديده است

 قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 2در اين زمينه همچنين به ماده (
  ). مندرج در همين مجموعه مراجعه نماييد3/8/1373
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ش: دومل    یالتـارکان و 
  
  

   اركان و  تشكيالت
  ) رجوع شود17 منسوخ گرديده است به توضيح ذيل ماده 17 تا 12مواد (

 و   حقوقي  شخصيت شود داراي  مي  اداره اجتماعي  زير نظر وزير رفاه  كه سازمان -12  ماده
 خواهد   اداره  قانون  اين  مقررات  منحصراً طبق  آن باشد و امور مالي  مي داري و ا  مالي استقالل

  .شد
 و  اجتماعي   رفاه هاي  وزارتخانه  وسيله  كه  سازمان  و معامالتي  مالي هاي نامه آيين -13 ماده

   اموراداري ن تأييد سازما  به  كه  استخدامي هاي نامه شود و آيين  مي  تهيه  و دارايي اموراقتصادي
   مربوط هاي  كميسيون  تصويب  به  وزيران  از تأييد هيأت رسد پس  كشور مي و استخدامي

   تصويب  از تاريخ  يكسال  ظرف  است  مكلف اجتماعي   رفاه وزارت . خواهد رسيد مجلسين
  جلسين م  نمايد و تا تصويب  مجلسين  و تقديم  مذكور را تهيه هاي نامه  آيين  قانون اين
   خدمات  تأمين  سازمان  و استخدامي  و اداري امور مالي.   اجرا است  قابل  فعلي هاي نامه آيين

   خواهد بود و تا تصويب  سازمان  فعلي  و استخدامي  و اداري  مالي هاي نامه  آيين  تابع درماني
   استخدامي نامه  آيين  تابع ني درما  خدمات  تأمين  سازمان ، كاركنان  سازمان  استخدامي نامه آيين
  . خواهند بود  اجتماعي هاي  بيمه  سازمان فعلي
  هايي  و نمايندگي  و شعب  مركزي  تشكيالت  خود داراي  وظايف  انجام  براي سازمان -14 ماده

  .خواهد بود
  : عبارتند از  سازمان اركان -15  ماده

   عالي شوراي -
   مديره هيأت -
  ) بازرس ( حسابرس -

  : عبارتند از عالي  شوراي اعضاي -16  ادهم
    خواهد داشت  عهده  را به عالي  شوراي  رياست  كه  اجتماعي وزير رفاه -
   او  يا معاون  و دارايي وزير اموراقتصادي -
   او  يا معاون وزير بهداري -
   او  و امور روستاها يا معاون وزير تعاون -
   او  يا معاون وزير كار و اموراجتماعي -
   او  يا معاون  و بودجه  برنامه  سازمان  مشاور و رئيسوزير -
   او  يا معاون  مركزي  بانك  كل رئيس -
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   او  يا معاون  مركزي  بيمه  كل رئيس -
   او  كشور يا معاون  و استخدامي  اموراداري  سازمان دبيركل -
   او مقام  يا قائم  ايران  شيروخورشيد سرخ  جمعيت مديرعامل -
   او مقام  يا قائم  اجتماعي  خدمات  سازمان مديرعامل -
    ايران  و معادن  و صنايع  بازرگاني  اطاق  معرفي  به  كارفرمايان دو نفر نماينده -
   كشور  اصناف  بر اطاقهاي  نظارت  عالي  هيات  معرفي  به  اصناف دو نفر نماينده -
   و دو نفر از ساير ي كارگر هاي  سازمان  معرفي  به  شده  بيمه  كارگران  نفر نماينده سه -
    اجتماعي  وزير رفاه ها به انتخاب گروه -

   عضويت  به  سال  سه  مدت  براي  شدگان  و بيمه ، اصناف  كارفرمايان نمايندگان -17  ماده
 و تجديد   سازمان عالي  شوراي  عضويت تغيير آنها در مدت. شوند  مي انتخاب  عالي شوراي
  .  است  آنها بالمانع انتخاب

 به موجب اليحه قانوني اصالح قانون تشكيل سازمان 27 الي 19 و 17 الي 12مواد (
تأمين اجتماعي   شوراي انقالب و اساسنامه سازمان28/4/1358اجتماعي مصوب  تأمين

  :متن جديد عبارتست از.  هيأت وزيران منسوخ گرديده است10/6/1358مصوب 
  

  "28/4/1358أمين اجتماعي مصوب اليحه قانوني اصالح قانون تشكيل سازمان ت"
هاي اجتماعي و استقرار نظام هماهنگ  به منظور اجراء و تعميم و گسترش انواع بيمه -1ماده 

هاي تأمين اجتماعي، همچنين تمركز وجوه و درآمدهاي موضوع قانون  و متناسب با برنامه
سازمان مستقلي به نام برداري از محل وجوه و ذخائر،  گذاري و بهره اجتماعي و سرمايه تأمين

» سازمان«وابسته به وزارت بهداري و بهزيستي كه در اين قانون » سازمان تأمين اجتماعي«
با تأسيس وزارت رفاه و تأمين اجتماعي به موجب قانون . (گردد شود تشكيل مي ناميده مي

  هم اكنون وزارت رفاه و21/3/1383ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 
  ).تأمين اجتماعي جايگزين وزارت بهداري و بهزيستي در اين خصوص شده است

سازمان داراي شخصيت حقوقي و استقالل مالي و اداري است و امور آن منحصراً طبق 
  .رسد اداره خواهد شد اي كه به تصويب هيأت وزيران مي اساسنامه
زارت بهداري و  قانون تشكيل و10صندوق تأمين اجتماعي موضوع ماده  -1تبصره

 در سازمان ادغام و كليه وظايف و دارايي و 1355مصوب تيرماه  بهزيستي،
  .شود مطالبات و ديون و تعهدات صندوق مذكور، به سازمان منتقل مي

اي بهداري و بهزيستي  هاي منطقه كليه واحدهاي اجرايي تأمين اجتماعي سازمان -2تبصره
ارت بهداري و بهزيستي مصوب تير ماه  قانون تشكيل وز6استانها، موضوع ماده 

هاي مذكور منتزع و با كليه وظايف و دارايي و مطالبات و ديون   ، از سازمان1355
  .شود منتقل مي» سازمان«و تعهدات به 

 قانون تشكيل 6كليه كاركنان سازمان تأمين اجتماعي سابق كه در اجراي ماده  -3تبصره
ها  اي بهداري و بهزيستي استان اي منطقهه وزارت بهداري و بهزيستي به سازمان

هاي مذكور به منظور انجام  اند و همچنين كارمنداني كه توسط سازمان منتقل شده
نامه  وظايف مربوط به تأمين اجتماعي در نواحي بهداري و بهزيستي طبق آيين
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اجتماعي اشتغال   و عمالً در كار تأمين هاي اجتماعي استخدام شده استخدامي بيمه

از محل اعتبارات پرسنلي و اداري ارند و كليه حقوق و مزاياي خود را د
  .شوند دارند به سازمان منتقل مي اجتماعي دريافت مي تأمين

ها و تأسيسات و تجهيزات درماني كه از محل ذخائر سازمان ايجاد شده و  ساختمان -2ماده 
ي يا سازمانهاي وابسته قرار در تاريخ تصويب اين قانون در اختيار وزارت بهداري و بهزيست

هزينه نگهداري . دارد، با حفظ مالكيت سازمان، كماكان در اختيار وزارت مذكور خواهد بود
و تعميرات و تجهيزات ساختمانهاي مورد بحث كالً به عهده سازمان و جزئاً به عهده 

ي محل استقرار واحدهاي اجرايي تأمين اجتماع. باشد وزارت بهداري و بهزيستي مي
اي بهداري و بهزيستي، در صورتي كه در ساختمان جدا و مستقل از  سازمانهاي منطقه

اي بهداري و بهزيستي باشد كماكان در اختيار واحدهاي  واحدهاي اداري سازمانهاي منطقه
  .تأمين اجتماعي خواهد بود

خود را هاي معوقه  كارفرماياني كه ظرف شش ماه از تاريخ اجراي اين قانون بدهي -3ماده 
، نقداً به سازمان بپردازند يا طبق مقررات 1358بابت حق بيمه مربوط به قبل از فروردين 

اجتماعي تقسيط نمايند، از پرداخت كليه خسارات و جرايم مقرر در قانون تأمين  قانون تأمين
  .هاي زمان قبل از تاريخ مذكور معاف خواهند بود اجتماعي مربوط به بدهي

اني كه بدهي آنان قطعيت يافته و قبل از اجراي اين قانون مراتب به آنان كارفرماي -1تبصره
ابالغ شده باشد، هرگاه ظرف شش ماه از تاريخ اجراي اين قانون بدهي خود را 
نقداً بپردازند يا با تقسيط، ترتيب پرداخت آن را بدهند، از پرداخت كليه خسارات 

  .ور معاف خواهند بودهاي معوقه مذك و جرايم قانوني مربوط به بدهي
هرگاه بدهي كارفرما قبالً تقسيط شده و اقساط آن در حال پرداخت باشد، كليه  -2تبصره

اقساط پرداخت شده بابت اصل حق بيمه محسوب و كليه خسارات و جرايم مقرر 
  .گردد از بدهي كارفرما و اقساطي كه بايد بپردازد كسر مي

معوقه كه با توجه به مقررات اين قانون از طرف هرگاه كارفرما به ميزان بدهي  -3تبصره
 قانون 44 و 43تواند با توجه به مواد  شود معترض باشد، مي سازمان به او ابالغ مي

پس از قطعيت يافتن بدهي، چنانچه . تأمين اجتماعي تقاضاي رسيدگي كند
ا با كارفرما ظرف شش ماه از تاريخ ابالغ بدهي قطعي بدهي خود را نقداً بپردازد ي

تقسيط ترتيب پرداخت آن را بدهد، از پرداخت خسارات و جرايم موضوع قانون 
  .تأمين اجتماعي نسبت به بدهي مذكور معاف خواهد بود

، پيش از تصويب اين 1358در صورتي كه اصل بدهي مربوط به قبل از فروردين  -4تبصره
قي مانده باشد، قانون پرداخت شده باشد و بابت آن تمام يا قسمتي از خسارات با

  .شود از تاريخ اجراي اين قانون خسارات باقي مانده بخشوده مي
هاي صنفي در صورتي كه بدهي قطعي اصل حق بيمه تا اول  در مورد كارگاه -5تبصره

تواند مبلغ بدهي را   كمتر از دويست هزار ريال باشد، سازمان مي1358فروردين 
  .هانه، تقسيط نمايدبدون بهره و حداكثر در شصت قسط مساوي ما

االجراء  مقررات اين ماده به مدت سه سال از تاريخ اجراي اين قانون الزم -6تبصره
  .باشد مي
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شود در  هاي موضوع اين ماده تقسيط شده يا مي در كليه مواردي كه بدهي -7تبصره

صورتي كه كارفرما هر يك از اقساط مقرر را در رأس موعد پرداخت نكند، بقيه 
يل به حال شده و به انضمام خسارات و جرايم مربوط به اقساط حال اقساط تبد

هاي مربوط قابل وصول  نامه شده، طبق مقررات قانون تأمين اجتماعي و آيين
  .خواهد بود

كارفرماياني كه در موعد مقرر در اين قانون حق بيمه موضوع قانون را پرداخت  -8تبصره
مبلغ عقب افتاده % 15داخت مبلغي معادل پر] به[ننمايند عالوه بر تأديه حق بيمه 

اين خسارت نيز به . براي هر سال تأخير بابت خسارت تأخير ملزم خواهد بود
به . ( خواهد بود54اجتماعي مصوب تير ماه   قانون تأمين50ترتيب مقرر در ماده 

 درج 46 كه در ذيل ماده 9/5/73قانون دريافت جرايم نقدي از كارفرمايان مصوب 
  )ت، رجوع شودشده اس

  
 بنا به 1357 لغايت اسفندماه 1357در مورد بدهي حق بيمه مربوط به مهر ماه  -4ماده 

هاي بدوي تشخيص  تقاضاي كارفرما، موضوع قابل طرح و رسيدگي در هيأت
  . قانون تأمين اجتماعي خواهد بود43مطالبات موضوع ماده 

ضاع و احوال كارگاه و كارفرما توانند با توجه به مقتضيات و او هاي مذكور مي هيأت
چنانچه كارفرما از رأي . از اصل بدهي حق بيمه را تخفيف قائل شوند% 50حداكثر تا ميزان 

هيأت بدوي در اين مورد تقاضاي تجديدنظر نمايد، موضوع صرفنظر از ميزان بدهي، قابل 
ين  قانون تأم44طرح و رسيدگي در هيأت تجديدنظر تشخيص مطالبات موضوع ماده 

  .اجتماعي خواهد بود
 1357هاي مذكور نيز در مورد تخفيف اصل حق بيمه، مربوط به مهرماه لغايت اسفند  هيأت

  .داراي اختيار خواهند بود% 50تا ميزان حداكثر 
سازمان از پرداخت هرگونه ماليات و عوارض اعم از حقوق و عوارض گمركي و  -5ماده 

  .دادرسي دعاوي معاف استسود بازرگاني و غيره و پرداخت هزينه 
هاي اجتماعي سابق، سازمان  هاي موضوع اين ماده شامل سازمان بيمه معافيت -1تبصره

  .اجتماعي سابق نيز خواهد بود اجتماعي سابق و صندوق تأمين تأمين
كليه كاركنان سازمان از لحاظ پرداخت ماليات و عوارض بر حقوق و مزايا، مانند  -2تبصره

  .ولت خواهند بودمستخدمين رسمي د
سازمان مكلف است ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون طرح اصالحي  -6ماده 

  .قانون تأمين اجتماعي را تهيه و به هيأت وزيران تقديم دارد
سازي  از تاريخ تصويب اين قانون، بانك رفاه كارگران و شركت سهامي خاص خانه -7ماده 

نتزع و با حفظ شخصيت حقوقي و استقالل ايران از وزارت بهداري و بهزيستي م
هايي كه به  اجتماعي، به موجب اساسنامه مالي و اداري، تحت نظارت سازمان تأمين

پيشنهاد شوراي عالي سازمان و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، اداره 
هاي جديد، اساسنامه و مقررات فعلي هر يك از  خواهد شد تا تصويب اساسنامه

وزارت رفاه و تأمين اجتماعي جايگزين . (ور معتبر خواهد بودمؤسسات مذك
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  )صفحه رهنما: وزارت بهداري و بهزيستي شده است، براي توضيح رك

از تاريخ اجراي اين قانون آن قسمت از مواد قانون تأمين اجتماعي و قانون تشكيل  -8ماده 
  ).توزارت بهداري و بهزيستي كه با اين قانون مغايرت دارد ملغي اس

  

   اجرا گذارده  موقع  شورا به  از تصويب  پس  سازمان عالي  شوراي  داخلي نامه آيين -18  ماده
  ) درج شده است260يين نامه آن در صفحه آ. (خواهد شد

  ) رجوع شود27 منسوخ شده به توضيحات ذيل ماده 27 تا 19ماده (
  :  زير است رح ش  به  سازمان عالي  شوراي  و اختيارات وظايف -19  ماده
  .  است  شده  محول  آن  به  قانون  اين  طبق  كه  اجرايي هاي نامه  آيين تصويب ) الف
  . مديره  پيشنهاد هيأت  به اجتماعي  تأمين  كلي  و سياست مشي  خط  درباره اتخاذ تصميم ) ب
  .  آن  و تصويب  سازمان  و ترازنامه  مالي  و گزارش  بودجه  به رسيدگي ) ج
 و دستمزد و   حقوق  از تأييد شوراي  پس  مديره  اعضاء هيأت  و مزاياي  حقوق تعيين ) د

   شوراي  انتخابي  حضور اعضاي  حق و تعيين)  بازرس (  حسابرسان الزحمه  حق تعيين
  . عالي

  .  غيرمنقول  اموال  خريد يا فروش تصويب)  ه
   هزار ريال  آنها از بيست  بدهي  كه اني كارفرماي  بدهي  در مورد بخشيدن اتخاذ تصميم -و

   به  كه كارفرماياني. باشند  نمي  آن  پرداخت  قادر به  مديره  هيأت  تشخيص  و به كمتر بوده
   طور يكجا خارج  به  بدهي  نباشند و يا پرداخت  معوقه  بيمه  حق  پرداخت  قادر به عللي

  عالي  باشد شوراي  كار كارگاه  و يا وقفه  تعطيل  كارفرما و موجب  مالي از حدود قدرت
 مقرر   از خسارات  يا قسمتي  تمام  كارفرما را از پرداخت  مديره  پيشنهاد هيأت تواند به مي

  . بدهد  كافي  مهلت  با رعايت  بدهي  تقسيط  براي  ترتيبي همچنين.  دارد  معاف  قانون در اين
   الزم عالي  آنها را در شوراي  طرح عالي  شوراي رئيس   كه  در ساير مواردي اتخاذ تصميم -ز

  . دهد تشخيص
   حمايت  قانون3   ماده  موضوع اجتماعي  تأمين عالي  شوراي  و اختيارات وظايف -1تبصره

عالي   شوراي  عيناً به  و فوت  و ازكارافتادگي  از پيري  ناشي  در برابر اثرات كارمندان
  .شود  مي  مذكور منحل  و شوراي  محول  قانون اين   موضوع اجتماعي  تأمين 
   جلسه3 از   كند يا بيش  استعفا يا فوت عالي  شوراي  از اعضاي  هر يك هرگاه -2تبصره

  نحو به  مقرر  مدت  بقيه  او براي  نمايد جانشين  غيبت  عذر موجه  بدون متوالي
  .  است عالي  شوراي يس با رئ  عذر موجه تشخيص.  خواهد شد مذكور فوق انتخاب

  :باشد  زير مي  شرح  نفر عضو به  از پنج  مركب  مديره هيأت  -20  ماده
  .  است  سازمان  و مديرعامل  مديره  هيأت  رئيس  كه اجتماعي  رفاه  وزارت اجتماعي  تأمين معاون )الف
  .  وزيران أت هي  و تصويب اجتماعي  پيشنهاد وزير رفاه  به  مديره دو نفر عضو هيأت )ب
   و تصويب اجتماعي  پيشنهاد وزير رفاه  به  كارفرمايان  نفر نماينده  و يك  كارگران  نفر نماينده يك )ج

  .  وزيران هيأت
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   آنها بالمانع باشد و تجديد انتخاب  مي  سال  سه  مديره  اعضا هيأت  عضويت مدت -تبصره

 شود و نيز   شناخته اء موعد مقرر الزم از انقض  تغيير آنها قبل  كه  و در صورتي است
   مذكور براي  ترتيب  به  ديگري  از آنها شخص  يا استعفا هر يك  فوت در صورت

   مأموريت  مدت  از اتمام  پس  مديره  هيأت اعضاي.  خواهد شد  انتخاب  مدت بقيه
  .د خواهند دا  كار خود ادامه  به  جديد كماكان  مديره  هيأت خود تا تعيين

  :  زير است  شرح  به  مديره  هيأت  و اختيارات وظايف -21  ماده
  .  عالي  شوراي  به اجتماعي  تأمين  اجرايي هاي  و برنامه مشي  و خط  كلي پيشنهاد سياست -1
 و   مديره  هيأت  پيشنهاد رئيس  به  سازمان  و داخلي  اداري هاي  دستورالعمل تصويب -2

  . ربوط م  در حدود مقررات مديرعامل
  .  ذيصالحيت  مراجع  به  پيشنهاد آن  براي  قانون  اين  اجرايي هاي نامه تأييد آيين -3
  .  عالي  در شوراي  طرح  جهت  سازمان  و ترازنامه  مالي  و گزارش  و بودجه  برنامه تصويب -4
  .  عالي  شوراي  مصوب  در حدود بودجه  سازمان  تشكيالت تصويب -5
  . باشد  ريال  ميليون5 از   بيش  آن  مبلغ كه   معامالتي  كليه تصويب -6

  . آراء معتبر خواهد بود  با اكثريت  مديره  هيأت تصميمات -22  ماده
 و   و دارايي  پيشنهاد وزير اموراقتصادي  به  مالي  هر سال براي)  بازرس ( حسابرس -23  ماده

  ارد در امور سازمان ند حق)  بازرس ( حسابرس. شود  مي  انتخاب عالي  شوراي تصويب
   اطالع  سازمان  و مديرعامل  مديره  هيأت  رئيس  خود را به تواند نظرات  مي  كند ولي مداخله
  .  است بالمانع)  بازرس (  مجدد حسابرس انتخاب. دهد
   براي  تجارت  در قانون  كه  است همان)  بازرس (  حسابرس  و اختيارات وظايف -24  ماده

   هيأت  رئيس تواند با اطالع مي)  بازرس (  و حسابرس  است  گرديده  تعيين  شركت بازرس
   منظور انجام  به  را كه  و اطالع  توضيح  و هرگونه  رسيدگي  دفاتر سازمان به   و مديرعامل مديره
  . بداند اخذ كند  الزم وظيفه
   سي  بايد حداقل  سازمان دهي و ب  دارايي  و صورت  مالي  و گزارش  ساالنه ترازنامه -25  ماده

 با   از رسيدگي  شود و پس داده)  بازرس (  حسابرس  به عالي  در شوراي  از طرح روز قبل
مكلف است ) بازرس(حسابرس .  گردد  تقديم عالي  شوراي به)  بازرس (  حسابرس گزارش
  .ه تسليم كنداي از گزارش خود را ده روز قبل از تشكيل شوراي عالي به هيأت مدير نسخه
  :  زير است  شرح  به  و مديرعامل  مديره  هيأت  رئيس  و اختيارات وظايف -26  ماده

  .  مديره  و هيأت عالي  شوراي ها و مصوبات  برنامه اجراي -1
   هيأت  به  و پيشنهاد آن  و ترازنامه  مالي  و گزارش  و برنامه  بودجه  و تنظيم تهيه -2

  . عالي  شوراي  به  سال  از اتمام  قبل  ماه كثر سه حدا  بودجه  و تقديم مديره
  .  مديره  هيأت  به  مصوب  و بودجه  برنامه  با رعايت  سازمان پيشنهاد تشكيالت -3
  . ريال  ميليون  تا پنج  معامالت  و انجام تصويب -4

   اين اي و مأمور اجر  امور سازمان  اداره  مسئول  كه  و مديرعامل  مديره  هيأت رئيس -27  ماده
   رياست  سازمان  تشكيالت باشد بر كليه  مي  مديره  و هيأت عالي  شوراي  و مصوبات قانون
   اختيارات  داراي  آن هاي نامه  و آيين  قانون  در حدود اين  امور سازمان  اداره  و براي داشته
   و كليه  يا حقوقي  حقيقي  اشخاص  در مقابل  و مديرعامل  مديره  هيأت رئيس. باشد  مي كامل
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 وسيله وكال و   را شخصاً يا به  حق تواند اين  و مي  بوده  سازمان نماينده   قانوني مراجع

  . نمايد كند اعمال  مي  تعيين  كه نمايندگاني
 هر   خود را به  و وظايف  از اختيارات تواند قسمتي  مي  و مديرعامل  مديره  هيأت رئيس -تبصره

   خود تفويض  مسئوليت  به  سازمان  از كاركنان  و يا هر يك  مديره أت هي  از اعضاي يك
 يا   بيماري  از قبيل  عللي  به  و مديرعامل  مديره  هيأت  رئيس  كه در صورتي. نمايد

   نفر از اعضاي  دهد يك  خود را انجام  نتواند وظايف  مدتي  براي  و مسافرت مرخصي
  اجتماعي  وزير رفاه  و تصويب  و مديرعامل  مديره  هيأت س پيشنهاد رئي  به  مديره هيأت
   به  سازمان  نفر از كاركنان  يك  صورت در اين. دار خواهد بود  او را عهده  وظايف كليه

 در   رأي  با حق  و مديرعامل  مديره  هيأت  رئيس  در غياب اجتماعي  وزير رفاه انتخاب
  .رد خواهد ك  شركت  مديره  هيأت جلسات

 و 28/4/58مواد فوق به موجب اليحه قانوني اصالح قانون تشكيل سازمان تأمين اجتماعي مصوب (
 در حال حاضر ت هيأت وزيران نسخ شده اس10/6/1358اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي مصوب 

 درج گرديده است مالك 369 كه در صفحه 20/4/1389اساسنامه صندوق تأمين اجتماعي مصوب 
  : عبارتست از1358 مصوب  متن اساسنامه.باشدعمل مي

  )1358مصوب  (اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي
 بنا به پيشنهاد شماره 10/6/1358هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسالمي ايران در جلسه مورخ 

 وزارت بهداري و بهزيستي اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي را به شرح زير 3/2/1358 مورخ 2296
  :صويب نمودندت

  )هدف و وظايف(بخش اول ـ كليات 
شود و براساس  سازمان تأمين اجتماعي كه در اين اساسنامه اختصاراً سازمان ناميده مي -1ماده 

تشكيل شده است، داراي شخصيت حقوقي » 1358قانون تشكيل سازمان تأمين اجتماعي مصوب «
.  مقررات اين اساسنامه اداره خواهد شدو استقالل مالي و اداري است و امور آن منحصراً طبق

 1358 به 1354 هيأت وزيران از 14/7/1358تاريخ مندرج در اين ماده به موجب تصويب نامه (
  )اصالح و تبديل شده است

سازمان براي اجراي وظايف خود، داراي تشكيالت مركزي و واحدها و شعب و  -2ماده 
  . بودهائي در تهران و شهرستانها خواهد نمايندگي

اجتماعي و  و معامالتي با پيشنهاد هيأت مديره و تأييد شورايعالي تأمين هاي مالي نامه آيين -3ماده 
نامه استخدامي سازمان با پيشنهاد هيأت  تصويب هيأت وزيران قابل اجراء خواهد بود، و همچنين آيين

 استخدامي كشور قابل اجراء مديره و تأييد شورايعالي تأمين اجتماعي و تصويب سازمان امور اداري و
هاي مذكور  نامه خواهد بود، سازمان مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين اساسنامه، آيين

هاي مالي و معامالتي  نامه را تهيه و به شورا تقديم دارد و تا تأييد شورا و تصويب هيأت وزيران، آيين
  . بودو استخدامي فعلي صندوق تأمين اجتماعي معتبر خواهد

  :دارائي و درآمدهاي سازمان -4ماده 
 قانون تشكيل وزارت 10كليه وجوه و دارائي صندوق تأمين اجتماعي موضوع ماده  )الف

  .1355بهداري و بهزيستي مصوب تير ماه 
هايي كه براساس قانون تأمين اجتماعي و قانون تشكيل وزارت بهداري و  بيمه كليه حق) ب
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  .شود زمان تأمين اجتماعي دريافت ميبهزيستي و قانون تشكيل سا

  .درآمدهاي حاصل از بكار انداختن وجوه و ذخائر و اموال سازمان )ج
  .وجوه حاصل از خسارات و جزاهاي نقدي موضوع قانون تأمين اجتماعي )د
  .ها و هدايا كمك ) ه

  :وظايف و اختيارات سازمان عبارت است از -5ماده 
ه موضوع حق بيمه مشمولين قانون تأمين اجتماعي و ساير آوري و تمركز كليه وجو جمع )الف

  .برداري از وجوه و ذخائر و اموال سازمان گذاري و بهره وجوه و درآمدهاي حاصل از سرمايه
  .انجام تعهدات موضوع قانون تأمين اجتماعي )ب
  .برداري از وجوه ذخائر سازمان گذاري و بهره سرمايه )ج

  بخش دوم ـ اركان سازمان
  :اركان سازمان عبارتند از -6 ماده
  .شود ناميده مي» شورا«شورايعالي تأمين اجتماعي كه در اين اساسنامه  )الف
  .هيأت مديره )ب
   .مديرعامل )ج
  .هيأت نظارت )د

  شورا
    :اعضاي شورا عبارتند از -7ماده 
  ) نفر6: (هشت نفر نمايندگان دولت به شرح زير )الف

زشكي كه رياست شورا را بر عهده خواهد وزير بهداشت، درمان و آموزش پ -
 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين 17 ماده 2به موجب تبصره . (داشت

  ) وزير رفاه و تأمين اجتماعي جايگزين گرديده است27/2/1383اجتماعي مصوب 
  .وزير كار و امور اجتماعي يا معاون او -
وبه شوراي عالي اداري در براساس مص. (وزير مشاور در سازمان برنامه و بودجه -

، معاونت نظارت و هماهنگي بر 18/4/1386يكصد و سي و سومين جلسه مورخ 
جمهور، معاونت هماهنگي و  ي اقتصادي و علمي معاون اول رئيسسياستها

ريزي كشور و  نظارت راهبردي نهاد رياست جمهوري، سازمان مديريت و برنامه
مشاور در سازمان برنامه و بودجه مؤسسات وابسته به آن كه جايگزين وزير 

ها و دارايي و تعهدات و  گرديده بود با تمام وظايف و اختيارات و مسئوليت
هاي  اعتبارات و امكانات و نيروي انساني، ادغام و با عنوان دو معاونت به نام

ريزي  معاونت برنامه«و » معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور«
  ).كنند ردي رئيس جمهور فعاليت ميو نظارت راهب

عبارت . (االختيار وزير وزير امور اقتصادي و دارايي و يا معاون او و يا نماينده تام -
  ) اضافه شده است9/8/1361االختيار وزير در تاريخ  نماينده تام

موجب  هالحاقي ب. (االختيار وزير وزير صنايع سنگين و يا معاون او و يا نماينده تام -
  ) 9/3/1368 قانون تأسيس وزارت صنايع سنگين مصوب 2 ماده2تبصره

  ) هيأت وزيران3/5/1371الحاقي به موجب تصويب نامه مورخ . (وزير تعاون و يا نماينده وي -
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  .وزير صنايع و يا معاون او -
  . االختياروزير وزير معادن و فلزات و يا معاون او و يا نماينده تام -
   نماينده تام االختيار وزيروزير صنايع و معادن يا معاون او -
اند و وزارت  هاي صنايع، صنايع سنگين و معادن فلزات ادغام شده وزارتخانه( -

صنايع و معادن جايگزين آنها شده است بنابراين نمايندگان دولت شش نفر 
  )خواهند بود

  :پنج نفر نمايندگان كارفرمايان به شرح زير )ب
هاي  به انتخاب كانون عالي انجمنسه نفر كارفرماي واحدهاي توليدي صنعتي  -

صنفي كارفرمايان در صورت تشكيل و در غير اينصورت به انتخاب وزير كار و 
  .امور اجتماعي

هاي صنفي  دو نفر كارفرماي واحدهاي صنفي و بازرگاني به انتخاب كانون عالي انجمن -
.  اجتماعيكارفرمايان در صورت تشكيل و در غير اينصورت به انتخاب وزير كار و امور

 از يك نفر به سه 7/11/65 مورخ 9842تعداد نمايندگان كارفرما طبق تصويب نامه شماره (
  )نفر افزايش يافته است

  :شدگان به شرح زير سه نفر نمايندگان بيمه )ج
شدگان واحدهاي توليدي صنعتي حسب مورد به انتخاب كانون عالي  يك نفر نماينده بيمه -

هاي صنفي كارگران و يا مجمع نمايندگان   عالي انجمنشوارهاي اسالمي كار كانون
 به 1369 قانون كار مصوب 136 و نيز ماده 131 ماده 3بند ب و ج طبق تبصره . (كارگران

  ).شرح متن اصالح شد
يك نفر نماينده بيمه شدگان واحدهاي اداري دولتي به انتخاب اتحاديه كارمندان  -

نشده است به انتخاب وزير بهداشت، دولت و مادام كه اتحاديه مذكور تشكيل 
  )وزير رفاه و تأمين اجتماعي جايگزين گرديده است. (درمان و آموزش پزشكي

شدگان واحدهاي صنفي و بازرگاني حسب مورد به انتخاب كانون عالي  يك نفر نماينده بيمه
  .رگرانهاي صنفي كارگران و يا مجمع نمايندگان كا شوراهاي اسالمي كار، كانون عالي انجمن

 قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي، وزير رفاه و تامين 17 ماده 2با توجه به تبصره (
  ).اجتماعي جايگزين وزير بهداشت شده است

شوند و تجديد انتخاب آنها  اعضاي انتخابي شورا براي مدت سه سال انتخاب مي -8ماده 
  .بالمانع است

يمه شده و كارفرماي شورا فوت يا استعفاء كند چنانچه هر يك از اعضاي گروه ب -1تبصره
يا بيش از سه جلسه متوالي بدون عذر موجه غيبت نمايد، جانشين او براي بقيه 
مدت مقرر به نحو مذكور در فوق انتخاب خواهد شد، تشخيص عذر موجه با 

  .رئيس شورا خواهد بود
  .شود تصميمات شورا با اكثريت آراء اتخاذ مي -2تبصره

  :وظايف و اختيارات شورا به شرح زير است -9ماده 
هاي اجرايي كه طبق مقررات قانون تأمين اجتماعي يا ساير  نامه تصويب آيين -

  .قوانين به آن محول شده است
  .مشي و سياست كلي تأمين اجتماعي به پيشنهاد هيأت مديره سازمان اتخاذ تصميم درباره خط -
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  .ت مديره سازمانتصويب تشكيالت كلي سازمان به پيشنهاد هيأ -
  .رسيدگي به بودجه و گزارش مالي و ترازنامه و تصويب آن  -
تعيين حقوق و مزاياي مديرعامل و اعضاي هيأت مديره با تأييد شوراي حقوق و  -

  .الزحمه اعضاي هيأت نظارت دستمزد و حق حضور اعضاي انتخابي شورا و حق
 كار انداختن وجوه ذخائر گذاري و به تصويب پيشنهادات هيأت مديره درخصوص سرمايه -

  .سازمان
  .تصويب خريد و فروش اموال غيرمنقول سازمان -
بررسي و اتخاذ تصميم درخصوص ساير مواردي كه بنا به پيشنهاد هيأت مديره  -

  .گردد سازمان در شورا مطرح مي
تواند  شورا براي بررسي و اظهارنظر درخصوص مسائل تأمين اجتماعي مي -تبصره

هاي  داشته باشد، ترتيب تشكيل جلسات شورا و كميتههاي تخصصي  كميته
  .رسد اي خواهد بود كه به تصويب شورا مي نامه تخصصي آن طبق آيين

  هيأت مديره
  : نفر به شرح زير است3اعضاء هيأت مديره مركب از  -10ماده

باشد از بين افرادي كه در امور  رئيس هيأت مديره كه سمت مديرعامل را دارا مي -
ماعي داراي بصيرت و سوابق ممتد باشد و با پيشنهاد وزير بهداري و تصويب اجت تأمين

ي جايگزين وزير رفاه و تأمين اجتماع. (شود شود، منصوب مي هيأت وزيران تعيين مي
  )وزير بهداري شده است

دو نفر عضو اصلي هيأت مديره با پيشنهاد وزير بهداري و تصويب هيأت وزيران  -
  )عي جايگزين وزير بهداري شده استفاه و تأمين اجتماوزير ر. (شوند تعيين مي

البدل هيأت مديره كه از بين اعضاي عالي رتبه سازمان به  يك نفر عضو علي -
  .ورد اعضاي اصلي، تعيين خواهد شدترتيب مذكور در م

اعضاي هيأت مديره موظفاً انجام وظيفه خواهند كرد و بايد تمام اوقات در اختيار  -تبصره
  .شند و هيچ نوع شغل موظف در خارج از سازمان قبول نكنندسازمان با

مدت مأموريت مديرعامل و اعضاي هيأت مديره سه سال است و تجديد انتخاب  -11ماده 
باشد در مورد فوت يا استعفاء هر يك يا در مواردي كه به تشخيص وزير  آنها بالمانع مي

ر يك از آنها به ترتيب مذكور در فوق بهداري و بهزيستي تغيير آنان ايجاب نمايد جانشين ه
اعضاء هيأت مديره پس از اتمام مدت مأموريت خود تا تعيين هيأت . انتخاب خواهد شد

وزير رفاه و ) (22/10/58اصالحي . (مديره جديد كماكان به كار خود ادامه خواهند داد
  .)تأمين اجتماعي جايگزين وزير بهداري و بهزيستي گرديده است

  :ظايف و اختيارات هيأت مديره به شرح زير استو -12ماده 
  .اجتماعي به شورا هاي اجرايي تأمين مشي و برنامه پيشنهاد سياست كلي و خط -
هاي اجرايي موضوع قانون تأمين اجتماعي و اين اساسنامه جهت پيشنهاد به  نامه تأييد آيين -

  .مراجع مربوط
  .زمان جهت تصويب شوراتأييد برنامه و بودجه و گزارش مالي و ترازنامه سا -
  .پيشنهاد تشكيالت سازمان در حدود بودجه مصوب جهت تصويب شورا -
به موجب مصوبه . (تصويب كليه معامالتي كه مبلغ آن بيش از پنج ميليون ريال است -

  ) هيأت وزيران حذف شده است13/4/1380مورخ 
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زمان و تهيه گذاري از محل وجوه و ذخائر سا برداري و سرمايه بررسي در مورد بهره -

  .پيشنهاد الزم جهت طرح و تصويب در شورا
  .تصميمات هيأت مديره به اكثريت آراء مناط اعتبار خواهد بود -13ماده 
ترين  باشد عالي مديره و مديرعامل كه مسئول اداره امور سازمان مي رئيس هيأت -14ماده 

  .رياست داردمرجع اجرايي سازمان بوده و بر كليه تشكيالت و كاركنان سازمان 
  :وظايف و اختيارات مديرعامل به شرح زير است

  .اجراي مصوبات شورا و هيأت مديره -
تهيه و تنظيم بودجه و برنامه و گزارش مالي و ترازنامه سازمان و پيشنهاد آن به  -

  .هيأت مديره
پيشنهاد تشكيالت سازمان به هيأت مديره جهت تأييد و تقديم آن به شورا جهت  -

  .تصويب
مشي عملياتي اعم از استخدامي، مالي، معامالتي و غيره به هيأت مديره جهت  د خطپيشنها -

  .تصويب
  .مشي و مقررات و اختيارات مصوب اداره امور سازمان در حدود خط -
به موجب مصوبه مورخ (تصويب انجام معامالت تا مبلغ پنج ميليون ريال  -

  ) هيأت وزيران حذف شده است13/4/1380
 اشخاص حقيقي يا حقوقي و كليه مراجع قانوني نماينده سازمان مديرعامل در مقابل -

كند  تواند اين اختيار را شخصاً يا وسيله وكال يا نمايندگاني كه تعيين مي باشد و مي مي
 .اعمال نمايد

تواند قسمتي از اختيارات و وظايف خود را به هيأتي يا به هر  مديرعامل مي -15ماده 
به موجب . ( هر يك از كاركنان سازمان، تفويض نمايديك از اعضاء هيأت مديره يا

  ) هيأت وزيران به شرح متن اصالح شده است13/4/1380مصوبه مورخ 
  هيأت نظارت

  :اعضاء هيأت نظارت مركب از سه نفر به شرح زير است -16ماده 
  .يك نفر نماينده دولت به انتخاب وزير امور اقتصادي و دارائي -
ان به انتخاب كنفدراسيون كارفرمايي و تا زماني كه يك نفر نماينده كارفرماي -

كنفدارسيون مذكور تشكيل نشده است يك نفر از بين كارفرمايان به انتخاب وزير 
  .صنايع و معادن

هاي صنفي كارفرمايان و  يك نفر نماينده كارفرمايان به انتخاب كانون عالي انجمن -
اين بند به موجب . (تماعيدر صورت عدم تشكيل به انتخاب وزير كار و امور اج

  ) جايگزين متن قبلي گرديده است29/8/1369 قانون كار مصوب 131 ماده 3تبصره 
يك نفر نماينده بيمه شدگان به انتخاب كنفدراسيون كارگراي و تا زماني كه  -

كنفدارسيون مذكور تشكيل نشده است يك نفر از بين بيمه شدگان به انتخاب وزير 
  .بهداري و بهزيستي

شدگان به انتخاب كانون عالي شوراهاي اسالمي كار، كانون   نفر نماينده بيمهيك -
هاي صنفي كارگران و يا مجمع نمايندگان كارگران و در صورت عدم  عالي انجمن

 قانون 136 توجه به مادهاين بند با( .تشكيل به انتخاب وزير كار و امور اجتماعي
 ) استجايگزين متن فوق گرديده29/8/1369 كار مصوب
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  :وظايف و اختيارات هيأت نظارت به شرح زير است -17ماده 

نظارت بر حسن اجراي اين اساسنامه و قانون تأمين اجتماعي و تطبيق عمليات  -
  .سازمان با مقررات قانوني

  .اظهارنظر در مورد ترازنامه تنظيمي سازمان قبل از طرح در شورايعالي -
امه يا قانون تأمين اجتماعي و انجام وظايف ديگري كه به موجب اين اساسن -

  .مقررات ديگر در صالحيت هيأت نظارت است
هيأت نظارت حق مداخله در امور سازمان را ندارد و در اجراي وظايف خود  -1تبصره

براي گرفتن اطالعات الزم و رسيدگي به دفاتر و مدارك بايد به مديرعامل مراجعه 
 توضيحاتي كه مورد نياز باشد، در موظف است هرگونه مدارك يانمايد و مديرعامل 

  .اختيار هيأت نظارت بگذارد
چنانچه هيأت نظارت در اداره امور سازمان عملي خالف قانون و مقررات  -2تبصره

  .مشاهده نمايد مراتب را به اطالع مديرعامل خواهد رساند
 شود و تجديد انتخاب اعضاي آن هيأت نظارت براي مدت سه سال انتخاب مي -18ماده 

بالمانع است در موارد فوت يا استعفاء هر يك جانشين وي براي بقيه مدت به نحو مذكور 
  . تعيين خواهد شد16در ماده 

اي خواهد بود  نامه امور داخلي هيأت نظارت و طرز تشكيل جلسات آن، طبق آيين -19ماده 
  .رسد كه به تصويب هيأت مذكور مي

  بخش سوم ـ امور مالي
ه مكلف است تا  اول دي ماه هر سال بودجه كل سازمان را براي سال هيأت مدير -20ماده 

بعد تنظيم و به شورا پيشنهاد نمايد، شورا مكلف است حداكثر تا پانزدهم اسفند ماه بودجه 
  .سال بعد را تصويب و به هيأت مديره ابالغ نمايد

ايد حداكثر ترازنامه ساالنه و گزارش مالي و صورت دارائي و بدهي سازمان ب -1تبصره
لغايت شهريور ماه سال بعد توسط مديرعامل جهت رسيدگي به هيأت مديره و 
هيأت نظارت ارسال گردد، هيأت مديره موظف است حداكثر ظرف مدت سي 
روز از تاريخ وصول نظرات هيأت نظارت در مورد ترازنامه و گزارش صورت 

  .رت به شورا تقديم داردمذكور ترازنامه را به انضمام يك نسخه از نظرات هيأت نظا
اي از نظرات خود را در مورد ترازنامه ساالنه  هيأت نظارت مكلف است نسخه -2تبصره

 روز از 60وگزارش مالي و صورت دارائي و بدهي سازمان حداكثر ظرف مدت 
  .تاريخ دريافت آن به هيأت مديره تسليم كند

ي حاصل از خسارات و زيان مانده درآمد پس از وضع مخارج و كليه درآمدها -21ماده 
برداري يا  ها و سود اوراق بهادار و درآمد حاصل از فروش يا واگذاري يا بهره ديركرد و بهره سپرده

  .گذاري از وجوه و اموال سازمان كالً به حساب ذخائر سازمان منظور خواهد شد سرمايه
ها و مقررات فعلي معتبر  نامه هاي موضوع اين اساسنامه، آيين نامه تا تصويب آيين -22ماده 

  .نامه در دفتر نخست وزير است اصل تصويب. خواهد بود



  
  

د: ومل  آ ع    نا
  

    آن  وصول  و نحوه  بيمه  حق  درآمد ـ مأخذ احتساب منابع
  

  :باشد  زير مي  شرح  به  درآمد سازمان منابع  -28  ماده
 درصد مزد يا   و هشت  بيست ميزان   به1354   سال  تا پايان  مهرماه  از اول  بيمه حق -1

   عهده  درصد به  و هجده  شده  بيمه  عهده  به  درصد آن  هفت  كه  است حقوق
  . خواهد شد  تأمين  دولت  وسيله  درصد به كارفرما و سه

  .  سازمان  و ذخاير و اموال  از وجوه درآمد حاصل -2
  .  قانون ين مقرر در ا  نقدي هاي  و جريمه  از خسارات  حاصل وجوه -3
  .ها و هدايا كمك -4
   شده  بيمه  درصد مزد يا حقوق  كارفرما بيست  سهم  بيمه  حق1355   سال از اول -1تبصره

   سي  به  بيمه  حق  كل  دولت  و كمك  شده  بيمه  سهم خواهد بود و با احتساب
  .يابد  مي  افزايش درصد مزد يا حقوق

 در مورد كارگران مشمول قانون 26/6/1369 مصوب موجب ماده پنج قانون بيمه بيكاري به(
  :دارد ماده پنج مقرر مي. كار سه درصد به سهم كارفرما افزوده شده است

باشد كه كالً  توسط كارفرما تأمين و  مزد بيمه شده مي% 3حق بيمه بيكاري به ميزان   
  .پرداخت خواهد شد

اري، چگونگي وصول آن، مزد بيمه شده و نحوه تشخيص تعيين حق بيمه بيك -تبصره
شده و كارفرما و همچنين نحوه رسيدگي به اعتراض، تخلفات و ساير  تكليف بيمه

مقررات مربوطه در اين مورد براساس ضوابطي است كه براي حق بيمه ساير 
  ).حمايتهاي تأمين اجتماعي در قانون و مقررات تأمين اجتماعي پيش بيني شده است

 به اصل آن 76قانون مشاغل سخت و زيان آور كه در ذيل ماده ) ب( قسمت 4همچنين مطابق بند (
  ).گردد به حق بيمه پرداختي اضافه مي% 4آور، به ميزان  اشاره شده است در مشاغل سخت و زيان

  

بيمه  ميزان حق بيمه در برخي موارد به موجب اليحه قانوني بخشودگي قسمتي از حق(
وچك صنفي مشمول قانون تأمين اجتماعي مصوب شدگان و كارفرمايان كارگاههاي ك بيمه
 و قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر 24/9/1358

 قانون 80 قانون برنامه سوم، قانون برنامه چهارم و ماده 49ماده  16/12/1361دارند مصوب 
  :باشد به شرح زير مي... خشودگي متن اليحه قانوني ب). تغيير كرده استبرنامه پنجم توسعه 

  

شدگان و كارفرمايان كارگاههاي  بيمه بيمه اليحه قانوني بخشودگي قسمتي از حق
   شوراي انقالب24/9/58كوچك صنفي مشمول قانون تأمين اجتماعي مصوب 

هاي  شدگان و كارفرمايان كارگاه به منظور كمك به بهبود وضع مالي بيمه -ماده واحده
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 قانون تأمين 28باال بردن توانايي آنان در پرداخت حق بيمه موضوع ماده كوچك صنفي و 
 تا تاريخ تصويب اصالحيه قانون تأمين اجتماعي موضوع ماده 1/1/1358اجتماعي از تاريخ 

بيمه مقرر در ماده  از حق% 9 اليحه قانوني اصالح قانون تشكيل سازمان تأمين اجتماعي 6
اين بخشودگي . شود سهم كارفرما بخشوده مي% 7ده و سهم بيمه ش% 2مذكور به ترتيب 

شامل كارگاههاي كوچك صنفي اعم از اين كه ظرف اين مدت مشمول مقررات قانون 
  .گردد تأمين اجتماعي قرار گرفته يا بعداً قرار خواهند گرفت مي

كارفرمايان موضوع اين ماده از تاريخ تصويب اين قانون مكلفند صورت مزد يا  -1تبصره
اجتماعي به  قوق همچنين حق بيمه هر ماه را در موعد مقرر در قانون تأمينح

اجتماعي ارسال و پرداخت نمايند و چنانچه در تسليم صورت مزد يا  سازمان تأمين
حقوق و پرداخت حق بيمه هر ماه بيش از دو ماه تأخير نمايند موضوع بخشودگي 

ان ماه مكلف به پرداخت حق حق بيمه منتفي بوده و از لحاظ ميزان حق بيمه هم
 و 98اجتماعي همچنين خسارات موضوع مواد  قانون تأمين 28بيمه مقرر در ماده 

  . قانون مذكور خواهند بود100
توانند حق بيمه معوقه از تاريخ اول فروردين ماه  كارفرمايان مشمول اين قانون مي -2تبصره

خشودگي مقرر حداكثر ظرف  تا تاريخ تصويب اين قانون را با استفاده از ب1358
شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به سازمان بپردازند و چنانچه ظرف اين 
مهلت حق بيمه مذكور را پرداخت ننمايند از لحاظ پرداخت حق بيمه و خسارت 

اصالحي به . (مربوط مشمول مقررات كلي قانون تأمين اجتماعي خواهند بود
 و الحاق يك تبصره به اليحه قانوني 2موجب اليحه قانوني اصالح تبصره 

  ). شوراي انقالب17/2/59مصوب ... بخشودگي قسمتي از حق بيمه 
هاي مقرر در اين قانون نسبت به  كارفرمايان موضوع اين ماده كه ظرف مهلت -3تبصره

تسليم صورت مزد يا حقوق و پرداخت حق بيمه مقرر در اين قانون به سازمان 
مايند مشمول هيچ يك از خسارات مندرج در قانون تأمين تأمين اجتماعي اقدام ن

باشند مگر آن كه به موجب همين قانون مشمول مقررات كلي قانون  اجتماعي نمي
  .تأمين اجتماعي قرار گيرند

ها  تميز و تشخيص كارگاههاي مشمول اين ماده از كارگاههاي بزرگ يا كارخانه -4تبصره
  :بت به آنها براساس ضوابط زيربر شمول قانون نظام صنفي نس عالوه

   سطح زير بنا )الف
   تعداد كاركنان )ب
  نحوه كمي و كيفي توليد و ارائه خدمات )ج

در مورد صنوف مختلف به پيشنهاد هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعي به عهده شورايعالي 
لحاق يك  و ا2الحاقي به موجب اليحه قانوني اصالح تبصره .  (تأمين اجتماعي خواهد بود

  ).17/2/59مصوب ... تبصره به اليحه قانوني بخشودگي قسمتي از حق بيمه 
  

متن قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند 
  :باشد  به شرح زير مي1361مصوب 
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 دقانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارن
   مجلس شوراي اسالمي و اصالحات بعدي16/12/1361مصوب 

 كارفرمايان كليه كارگاههاي توليدي و صنعتي و فني كه از 1362از آغاز سال  -ماده واحده 
 نفر كارگر از 5نمايند تا ميزان  استفاده مي) از قبيل برق، آب، تلفن، راه(خدمات دولتي 

 نفر حق بيمه 5 نفر به باال نسبت به مازاد 5از پرداخت حق بيمه سهم كارفرما معاف بوده و 
  .را خواهند پرداخت

بيني و  دولت مكلف است هزينه مورد نياز سالهاي آتي را در بودجه سال مربوطه پيش -1تبصره
  .منظور نمايد

در )  مجمع تشخيص مصلحت8/4/1387 مجلس و 25/1/1387اصالحي مورخ ( -2تبصره
 نفر كارگر را دارند، در صورتي كه 5 كمتر از مورد كارگاههائي كه ظرفيت كاري

كارفرما افرادي را بدون اشتغال در كارگاه براي استفاده از مزاياي اين قانون به 
براي هميشه از مزاياي اين قانون و تأمين اجتماعي به عنوان كارگر معرفي نمايد 

بر  برا3اي معادل   ملزم به پرداخت جريمه.خدمات دولتي محروم خواهد شد
به ) خواهد بود... عبارت ملزم به . (مند شده از اين بابت خواهد بود مزاياي بهره

  )شده است...  براي هميشه "موجب اصالحيه مزبور جايگزين عبارت 
  .كارخانجات، معادن، پيمانكاران، شركتهاي خارجي از شمول اين قانون مستثني هستند -3تبصره
مين اجتماعي كه به علل بحران مالي قادر به پرداخت كارفرمايان مشمول قانون تأ  -4تبصره

 46حق بيمه معوقه خود نبوده و پرداخت بدهي به صورت يكجا يا طبق ماده 
قانون تأمين اجتماعي موجب تعطيل يا وقفه كار در كارگاه باشد هيأت مديره 

تواند حسب مورد بدهي مذكور را حداكثر تا شصت  سازمان تأمين اجتماعي مي
  .هانه تقسيط نمايدقسط ما

تواند در مورد بخشودگي بدهي معوقه قطعي تا پايان بهمن  همچنين هيأت مديره سازمان مي
كارفرماياني كه بدهي آنان يكصد هزار ريال يا كمتر بوده و قادر به پرداخت آن نباشد  1361

  .اتخاذ تصميم نمايند
هاي توليدي، صنعتي و فني  هنامه اجرايي اين قانون جهت تعيين نوع كارگا آيين -5تبصره

توسط وزارت بهداري از طرف دولت تهيه و توسط هيأت دولت به تصويب 
 به تصويب 28/2/1362آيين نامه اجرايي اين تبصره در تاريخ . (خواهد رسيد

 هيأت 2/9/1369 درج شده، همچنين مصوبه مورخ 261رسيده است و در صفحه 
ن قانون را ارائه داده است كه در صفحه هاي مشمول اي وزيران فهرستي از فعاليت

اين تبصره به موجب قانون اصالح قانون ) (همين مجموعه درج شده است 286
 مجلس و 25/1/1387مصوب ...  تأمين اجتماعي و برخي قوانين مربوط

  ).شده است حذف  مصلحت  تشخيص   مجمع8/4/1387
ي كه صورت مزد يا حقوق و نيز در مورد كارفرمايان) 19/8/1367الحاقي مورخ ( -6تبصره

حق بيمه ماهانه سهم كارگر را تا دو ماه پس از مهلت قانوني ارسال و پرداخت 
شود و مكلف به  نكنند بخشودگي موضوع اين قانون براي آن مدت منتفي مي

  .پرداخت حق بيمه قانوني ماهانه خواهند بود
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وز دوشنبه شانزدهم اسفندماه قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه ر
يكهزار و سيصد و شصت و يك مجلس شوراي اسالمي تصويب گرديد و در تاريخ 

  ). به تأييد شوراي نگهبان رسيده است22/12/1361
  :دارد  مقرر مي16/2/1383 قانون جامع از حمايت از معلوالن مصوب 7همچنين ماده (

  از قانون جامع حمايت از حقوق معلوالن
هاي شغلي براي افراد معلول تسهيالت  دولت موظف است جهت ايجاد فرصت -7ماده 

  :ذيل را فراهم نمايد
تأمين حق بيمه سهم كارفرما توسط سازمان بهزيستي كشور و پرداخت آن به  )الف

  .گيرند كارفرماياني كه افراد معلول را به كار مي
   كل  ساالنه  يكجا در بودجه طور  خود را به  سهم  بيمه  حق  است  مكلف دولت -2تبصره

  . كند  پرداخت  سازمان كشور منظور و به
   محاسبات  خود را با اصول  يكبار امور مالي  سال  هر سه  بايد حداقل سازمان -3 تبصره

  . دهد  گزارش  عالي  شوراي  را به  و مراتب  تطبيق احتمالي
 مورد   حسب  قانون  اين28   در ماده مذكور  بيمه  حق  درصد از مأخذ محاسبه نه -29  ماده
   قانون  اين3   ماده  و ب  الف  از موارد مذكور در بندهاي  ناشي هاي  هزينه  تأمين براي

  .  خواهد يافت  اختصاص  ساير تعهدات  به يابد و بقيه  مي تخصيص
  شود به  نمي  كارفرما پرداخت  از طرف  كه شدگان  بيمه  بيماري  دستمزد ايام غرامت - تبصره

  .باشد  مي  سازمان عهده
   قانون  اين2   ماده5 مذكور در بند   و مزاياي  وجوه  موظفند از كليه كارفرمايان -30 ماده
  . نمايند  پرداخت  سازمان  خود به  سهم  اضافه  مقرر را كسر و به بيمه  حق

   و نظاير آنها طبق اك، پوش  مستمر مانند مواد غذايي  غيرنقدي  مزاياي ارزش - تبصره
   خواهد رسيد به  عالي  شوراي  تصويب  به  مديره  پيشنهاد هيأت  به  كه اي نامه آئين

  .گردد  مي  دريافت  از آن  بيمه  و حق  تعيين طور مقطوع
 يا   مشتريان  وسيله  از مزد و درآمد آنها به  يا قسمتي  تمام  كه شدگاني در مورد بيمه -31 ماده

 و   مديره  پيشنهاد هيأت  مقطوعاً به  يا حرفه  هر طبقه شود درآمد تقريبي  مي  تأمين ينمراجع
  .  قرار خواهد گرفت  بيمه  حق  و مأخذ دريافت  تعيين  عالي  شوراي تصويب

 درآمد   مأخذ كل  به  بيمه دارند حق  مي  كارمزد دريافت  كه  شدگاني در مورد بيمه -32  ماده
   به  كه اي بيمه   مورد نبايد از حق  در هيچ  بيمه  حق گردد اين  مي  و دريافت  احتساب آنها ماهانه
  .گيرد كمتر باشد  مي  تعلق  مزد كارگر عادي حداقل

   شود و در هرحال  آنها پرداخت  مزد يا حقوق نسبت  بايد به  كارآموزان  بيمه حق -33  ماده
گيرد كمتر   مي  تعلق  مزد يا حقوق  حداقل  به  كه از ميزاني مورد نبايد   در اين  بيمه  حق ميزان
   دستمزد باشد پرداخت  كارآموز كمتر از حداقل  مزد يا حقوق  كه در صورتي. باشد
  . كارفرما خواهد بود  عهده  كارآموز به  سهم بيمه  حق التفاوت مابه
   از كارفرمايان ا كار كند هر يك دو يا چند كارفرم  براي  شده  بيمه  كه در صورتي -34  ماده

   را از مزد يا حقوق  شده  بيمه  سهم  بيمه پردازند حق  مي  كه  مزد يا حقوقي  نسبت مكلفند به
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  . نمايند  پرداخت  سازمان  خود به  سهم  انضمام او كسر و به
  د يا حقوق مز  سازمان  عالي  شوراي  با تصويب تواند در موارد لزوم  مي سازمان -35  ماده
   مأخذ درآمد مقطوع  را به  بيمه  نمايد و حق بندي ها را طبقه  از فعاليت  بعضي شدگان  بيمه

  . نمايد  و پرداخت  محاسبه  اساس  را بر همان  نقدي هاي  و كمك وصول
باشد و   مي  سازمان  به  شده  خود و بيمه  سهم  بيمه  حق  پرداخت كارفرما مسئول -36  ماده
   و سهم  را كسر نموده  شده  بيمه  و مزايا سهم  مزد يا حقوق  پرداخت  در موقع  است فمكل

   سهم بيمه  كارفرما از كسرحق   كه در صورتي.  نمايد  تأديه  سازمان  به  افزوده خود را بر آن
   خواهد بود تأخير كارفرما در پرداخت  آن  پرداخت  كند شخصاً مسئول  خودداري  شده بيمه
  . نخواهد بود  شده  بيمه  در مقابل  سازمان  و تعهدات  مسئوليت  رافع  آن  پرداخت  يا عدم  بيمه حق

   اين31   مذكور در ماده  ترتيب  از درآمد آنها به  يا قسمتي  تمام  كه  شدگاني بيمه - تبصره
   به سازمان   به  پرداخت  خود را براي  سهم  بيمه شود مكلفند حق  مي  تأمين قانون

  . خواهد بود  بيمه  حق  پرداخت  كارفرما مسئول  در هر حال  نمايند ولي كارفرما تأديه
 از   اعم  قانون  اين  مشمول هاي  و كارگاه  مؤسسات  يا منافع  عين  و انتقال  نقل هنگام -37  ماده
   از اينكه  باشد و اعم ره يا اجا  حقوق  ـ صلح  ـ رهني  ـ شرطي  قطعي  صورت  به  انتقال اينكه
 را   سازمان  گواهي  است  مكلف  گيرنده  بگيرد انتقال  انجام  يا غيررسمي  طور رسمي  به انتقال
.  نمايد  مطالبه  دهنده  از انتقال  آن  و متفرعات  بيمه  حق  بابت  معوق  بدهي  بر نداشتن مبني

   واگذاركننده  بدهي  به  راجع از سازمان سند   تنظيم  مكلفند در موقع دفاتر اسناد رسمي
 دفتر   به  استعالم  ورود برگ روز از تاريخ15   ظرف  سازمان  كه  نمايند در صورتي استعالم
 خواهد   ثبت  مفاصاحساب  را بدون  معامله  ندهد دفترخانه  دفترخانه  به  پاسخي سازمان

  تواند با پرداخت  باشد مي  داشته  بدهي ركننده واگذا  سازمان  اعالم  بنا به  كه در صورتي.كرد
   اعتراض  به  را نسبت  واگذاركننده  حق  بدهي  پرداخت  اينكه  دهد بدون  را انجام  معامله بدهي

   بدون  معامله  انجام در صورت.  كند  ساقط بيمه   حق  ميزان  به  و رسيدگي  سازمان  تشخيص به
   داراي  سازمان  مطالبات  پرداخت  براي  گيرنده  و انتقال  دهنده  مذكور انتقال  گواهي ارائه

   همچنين  دولتي هاي  و شركت ها و مؤسسات وزارتخانه.  خواهند بود  تضامني مسئوليت
   تجديد پروانه  تقاضاي  مكلفند در موقع  ذيربط  و ساير مراجع  اصناف هاي اتاقها و  شهرداري

.  نمايند  مطالبه  را از متقاضي بيمه   حق  پرداخت  ديگر مفاصاحساب  فعاليت  يا هر نوع كسب
. باشد  مي  بيمه  حق  پرداخت  مفاصاحساب  ارائه  به  موكول  كسب  تجديد پروانه در هرحال

 شوراي اصناف جايگزين 24/11/1384 قانون نظام صنفي مصوب 41براساس ماده (
  )هاي اصناف گرديده است اتاق

  حساب  تقاضا، مفاصا  ثبت  از تاريخ  از يكماه  حداكثر پس  است  مكلف مانساز - تبصره
  . نمايد  تسليم  تقاضاكننده صادر و به

 درخصوص 24/5/1385به موجب قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب 
ي به عمل چگونگي استعالم  دفاتر اسناد رسمي از سازمان در صورت  انتقال كارگاه  تغييرات

  :آمده است كه متن مواد مربوط از قانون مذكور به شرح زير است
دفاتر اسناد رسمي موظفند با رعايت بندهاي زير پس از دريافت داليل مالكيت و  -1ماده

پاسخ استعالم از اداره ثبت محل به منظور تطبيق سند با دفتر امالك و اعالم وضعيت ثبتي 
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ت به تنظيم سند رسمي انتقال عين اراضي و امالك و عدم بازداشت نسب) حسب مورد(
  :اقدام نمايند

دفاتر اسناد رسمي مكلفند هنگام نقل و انتقال عين امالك، مفاصاحساب مالياتي و ) ب
دهنده مطالبه و   را از انتقال1354 قانون تأمين اجتماعي مصوب 37بدهي موضوع ماده 

گيرنده ضمن سند تنظيمي  نكه انتقالشماره آن را در سند تنظيمي قيد نمايند مگر اي
احتمالي گردد كه در اين صورت متعاملين نسبت به پرداخت آن متعهد به پرداخت بدهي 

  .مسؤوليت تضامني خواهند داشت
كنندگان  موارد مذكور در ماده فوق مراجع ذيربط مكلفند در تاريخ مراجعه، به مراجعهدر  -تبصره

مدت بيست روز از تاريخ صدور گواهي يادشده گواهي وصول تقاضا، تسليم و ظرف 
نظر مراجع مذكور بايد روشن و با ذكر علت و مستند  اعالم. پاسخ آن را صادر نمايند

داليل قانوني باشد در غير اين صورت ثبت سند با تصريح موضوع در سند تنظيمي  به
  .بالمانع خواهد بود

اليه را از  ل پاسخ استعالمات، منتقلدفاتر اسناد رسمي موظفند در صورت عدم وصو -2ماده
، مطلع سازند در اين صورت طرفين پس از 1آثار و تبعات سند تنظيمي موضوع تبصره ماده 

هاي  تنظيم سند و نقل و انتقال متضامناً مسؤول و پاسخگوي كليه تعهدات قانوني و بدهي
  .باشند ، ميمربوط به ملك كه تا زمان تنظيم سند، طبق قوانين محقق و مسلم بوده

باشند  سردفتران دفاتر اسناد رسمي ذيربط مسؤول صحت و اعتبار اسناد تنظيمي مي -3ماده
  .شود و در صورت تخلف مطابق مقررات قانوني با آنان عمل مي

توانند در صورت درخواست متعاملين نسبت به تنظيم سند  دفاتر اسناد رسمي مي -4ماده
ايران مكلف  شركت مخابرات. ابت و همراه اقدام نمايندرسمي راجع به نقل و انتقال تلفن ث

اعتبار . است پاسخ استعالم دفاتر در موارد مربوط را حداكثر ظرف مدت ده روز صادر نمايد
 30/10/1386آيين نامه قانون مزبور در تاريخ . (پاسخ استعالم يك روز پس از صدور است

أييد مقام محترم رياست جمهور  به ت26/12/1386به تصويب رسيده است و در تاريخ 
  )درج شده است 340رسيده است و در صفحه 

  
 واگذار   يا حقوقي  حقيقي  اشخاص  به  طور مقاطعه  كار به  انجام  كه در مواردي -38  ماده
   كاركنان  كار را متعهد نمايد كه كند مقاطعه  منعقد مي  كه شود كارفرما بايد در قراردادي مي

   را به  بيمه  حق  نمايد و كل  بيمه  را نزد سازمان  فرعي كاران  مقاطعه اركنان ك خود همچنين
 كار از   كار مقاطعه  كل  درصد بهاي  پنج پرداخت.  بپردازد  قانون  اين28   مقرر در ماده ترتيب
در مورد .  خواهد بود  سازمان  از طرف  مفاصاحساب  ارائه  به  كارفرما موكول طرف
 و   تسليم  سازمان  خود را در موعد مقرر به  كاركنان بيمه  مزد و حق  صورت  كه رانيكا مقاطعه
 مذكور آزاد   از مبلغ  سازمان  درخواست  بنا به  پرداختي  بيمه  حق كنند معادل  مي پرداخت

   سازمان  مفاصاحساب  مطالبه  كار را بدون  مقاطعه  قسط  كارفرما آخرين هرگاه. خواهد شد
    دارد وجوهي  خواهد بود و حق  مربوط  مقرر و خسارات  بيمه  حق  پرداخت دازد مسئولبپر

   نمايد كليه  و وصول كار مطالبه  از مقاطعه  است  پرداخته  سازمان  به  بابت  از اين را كه
 و   اصناف ها و اتاق  شهرداري  و همچنين  دولتي هاي  و شركت ها و مؤسسات وزارتخانه
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. باشند  مي  ماده  اين  مقررات  مشمول المنفعه  و عام  خيريه  و مؤسسات  غيردولتي مؤسسات
  )شوراي مركزي اصناف جايگزين اتاق اصناف شده است(

 قانون تأمين اجتماعي 38 مطابق قانون الحاق يك تبصره به ماده 38يك تبصره به ماده 
  : باشد  ميمتن تبصره به شرح زير.  افزوده شده است26/2/1372مصوب 
هاي اجتماعي سابق مكلفند،   قانون بيمه29كليه كارفرمايان موضوع اين ماده و ماده  -تبصره

كاران و مهندسين مشاوري كه حداقل  مطالبات سازمان تأمين اجتماعي از مقاطعه
يكسال از تاريخ خاتمه، تعليق و يا فسخ قرارداد آنان گذشته و در اين فاصله 

 كاركنان شاغل در اجراي قرارداد و ارائه مفاصاحساب به جهت پرداخت حق بيمه
اند را ضمن اعالم فهرست مشخصات  سازمان تأمين اجتماعي مراجعه ننموده

كاران و مهندسين مشاور از محل پنج درصد كل كار و آخرين قسط  مقاطعه
بيمه پس از قطعي شدن  ميزان حق. نمايند نگهداري شده به اين سازمان پرداخت

 قانون تأمين اجتماعي 44انون و براساس آراء هيأت تجديدنظر موضوع ماده طبق ق
 روز از تاريخ 20و ابالغ مجدد به پيمانكار جهت پرداخت بدهي حق بيمه ظرف 

  .اجتماعي اعالم خواهد شد ابالغ توسط سازمان تأمين
ماعي تهيه اجت اي خواهد بود كه توسط سازمان تأمين نامه نحوه اجراي تبصره به موجب آيين

  .) درج شده است299 آيين نامه در صفحه. (رسد و به تصويب هيأت وزيران مي
   بعد به  روز ماه  را حداكثر تا آخرين  هر ماه  به  مربوط  بيمه  حق  است كارفرما مكلف -39  ماده

 طرز  نامه  در آيين  كه  ترتيبي  را به شدگان  بيمه  مزد يا حقوق  صورت همچنين.  بپردازد سازمان
   سازمان  خواهد رسيد به  سازمان  عالي  شوراي  تصويب  به  مزد كه  صورت  و ارسال تنظيم
   مزد اسناد و مدارك  صورت  دريافت  از تاريخ  شش ماه  حداكثر ظرف سازمان.  نمايد تسليم

   به يرت يا مغا  يا اختالف  نقص  مشاهده  و در صورت  قرار داده كارفرما را مورد رسيدگي
   كارفرما از ارايه هرگاه. نمايد  مي  را وصول التفاوت  و مابه  اقدام  قانون  اين100   ماده شرح

   و وصول  و مطالبه  را رأساً تعيين  بيمه  حق التفاوت  مابه  كند سازمان  امتناع اسناد و مدارك
  )همين مجموعه درج شده است 243آيين نامه در صفحه . (خواهد كرد

   قانون  اين39   مزد مذكور در ماده  صورت  كارفرما از ارسال  كه در صورتي -40  ادهم
.  نمايد  و وصول  و از كارفرما مطالبه  را رأساً تعيين  بيمه تواند حق  مي  كند سازمان خودداري

  )درج شده است 311 آيين نامه مربوط به اين ماده در صفحه(
 و   مديره  پيشنهاد هيأت تواند به  مي  كند سازمان  كار ايجاب  نوع  كه در مواردي -41  ماده

   متعلق  بيمه  و حق  تعيين  يافته  كار انجام  كل  مزد را به  نسبت  سازمان  عالي  شوراي تصويب
  . نمايد  و وصول  مطالبه  نسبت  همان را به
   از طرف  شده  تأخير تعيين  و خسارات  بيمه  حق  ميزان  كارفرما به  كه در صورتي -42  ماده

   خود را كتباً به ، اعتراض  ابالغ  روز از تاريخ  سي تواند ظرف  باشد مي  معترض سازمان
 از   پس  كارفرما را حداكثر تا يكماه  اعتراض  است  مكلف سازمان.  نمايد  تسليم سازمان
   اعتراض  عدم ورت نمايد در ص  مطرح  مطالبات  تشخيص  بدوي  در هيأت  آن دريافت

   شده  تعيين  و خسارات  بيمه  حق  و ميزان  قطعي  سازمان  مقرر تشخيص  مدت كارفرما ظرف
  . خواهد شد  وصول  قانون  اين50   ماده طبق
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  :گردند  مي  از افراد زير تشكيل  سازمان  مطالبات  تشخيص  بدوي هاي هيأت -43  ماده
.   خواهد داشت  عهده  را به  هيأت  رياست  كه رفاه اجتماعي وزارت  نماينده -1

 اجتماعي وزير   قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين17 ماده 2براساس تبصره (
  )اجتماعي جايگزين وزير رفاه اجتماعي گرديده است رفاه و تأمين

  ايران   و معادن  و صنايع  بازرگاني  اتاق  انتخاب  كارفرما به  نماينده  عنوان  نفر به يك -2
   معرفي  به  مربوط  صنف  نفر نماينده  يا يك  صنايع  و صاحبان در مورد بازرگانان

اتاق اصناف به . ( آزاد  و مشاغل  حرف  و صاحبان  در مورد افراد صنفي  اصناف اتاق
منحل گرديده و ) ره( امام خميني 12/12/57 مورخ 3294موجب فرمان شماره 

 شوراي اصناف كشور 24/12/84صنفي مصوب  قانون نظام 41براساس ماده 
  ).جايگزين آن شده است

  . اجتماعي  تأمين  عالي  شوراي  انتخاب  نفر به يك -3
 وزير   انتخاب  به اجتماعي  تأمين  قانون  مشمول  در مورد كارگران  كارگران نماينده -4

  .)ده استوزير رفاه و تأمين اجتماعي جايگزين وزير رفاه اجتماعي ش. ( اجتماعي رفاه
كليه نمايندگان رسمي كارگران جمهوري « قانون كار، 136به موجب ماده ( -5

هاي حل  هاي تشخيص، هيأت اسالمي ايران در سازمان جهاني كار، هيأت
اختالف، شوراي عالي تأمين اجتماعي، شوراي عالي حفاظت فني و نظاير آن، 

هاي  لي انجمنحسب مورد توسط كانون عالي شوراهاي اسالمي كار، كانون عا
و مطابق » صنفي كارگران و يا مجمع نمايندگان كارگران انتخاب خواهند شد

هاي عالي كارگري و كارفرمايي  در صورتي كه تشكل« همان ماده 2تبصره 
تواند نسبت به  موضوع اين فصل ايجاد نشده باشند، وزير كار و امور اجتماعي مي

  ).» و هيأت عالي اقدام نمايدانتخاب نمايندگان مزبور در مجامع، شوراها
 و   بيمه  حق  از اصل  اعم  سازمان  مورد مطالبه  مبلغ  كه  در صورتي  بدوي هاي آراء هيأت
 در   يك ميليون و پانصد هزار ريال يا كمتر باشد و يا اينكه  هزار ريال  دويست خسارات

   مبلغ  كه در صورتي.  بوداالجرا خواهد  و الزم  نشود قطعي  واقع موعد مقرر مورد اعتراض
 يك ميليون و پانصد هزار ريال باشد كارفرما و   هزار ريال دويست  از   بيش مورد مطالبه

   تقاضاي  حق  بدوي  هيأت  رأي  يا قانوني  واقعي  ابالغ  روز از تاريخ20   ظرف سازمان
  . تجديدنظر خواهند داشت

  27/7/1376ون تامين اجتماعي مصوب  قان80 و 44، 43به موجب قانون اصالح مواد 
يك ميليون و پانصد «حدنصاب اعتراض به آراي هيات هاي بدوي  تشخيص مطالبات، به 

  .»هزار ريال تغيير يافته است
 افراد زير   در تهران مراكز استانها با شركت  مطالبات  تجديدنظر تشخيص هاي هيأت -44  ماده

  :شود  مي تشكيل
 مجلس 27/7/1376 قانون تأمين اجتماعي مورخ 80 و 44، 43ح موادموجب قانون اصال به(

  .تغيير يافت» مراكز استانها«به » در تهران«شوراي اسالمي عبارت 
.   خواهد داشت  عهده  را به  هيأت  رياست  كه اجتماعي  رفاه   وزارت نماينده -1
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  )اجتماعي جايگزين وزارت رفاه اجتماعي شده است رفاه و تأمين وزارت(
رئيس قوه قضائيه . (  دادگستري  وزارت  انتخاب  به  دادگستري  نفر از قضات يك -2

  .)جايگزين وزير دادگستري شده است
  . اجتماعي  تأمين  عالي  شوراي  انتخاب  نفر به يك -3
  .  سازمان  و مديرعامل  مدير ه  هيأت  رئيس  انتخاب  به  سازمان نماينده -4
   ايران  و معادن  و صنايع  بازرگاني  اتاق  انتخاب رفرما به كا  نماينده  عنوان  نفر به يك -5

 در مورد افراد   اصناف اتاق   نفر نماينده  يا يك  صنايع  و صاحبان در مورد بازرگانان
شوراي اصناف جايگزين اتاق اصناف . ( آزاد  و مشاغل  حرف  و صاحبان صنفي

  )صفحه راهنما: شده است براي توضيح رك
  . االجرا است  و الزم  تجديدنظر قطعي آراء هيأت

 خواهند كرد و   كارفرما ابالغ  را به  رسيدگي  و تجديدنظر تاريخ  بدوي هاي هيأت - تبصره
  .  است  بالمانع  توضيحات  اداي حضور كارفرما براي

  

 قانون اساسي در حال حاضر انتخاب قاضي با رييس قوه قضائيه 158 اصل 3با توجه به بند 
» شوراي اصناف« ، 12/82/ 24شد همچنين به موجب قانون نظام صنفي  مصوب مي با

  .شده است» اتاق اصناف«جايگزين 
  

  ها و ترتيب  هيأت  جلسات  تجديدنظر و تشكيل  و درخواست  اعتراض  تسليم نحوه -45  ماده
   مديره هاد هيأت پيشن  به  خواهد بود كه اي نامه  آئين  موجب  به  و ابالغ  و صدور رأي رسيدگي
  . خواهد رسيد  سازمان  عالي  شوراي  تصويب  به سازمان

  ) درج شده است300آيين نامه در صفحه (
   قسط وشش  او را حداكثر تا سي  كارفرما بدهي  درخواست تواند به  مي سازمان -46  ماده

   به  نسبت  در سال درصد  دوازده  كارفرما بايد معادل  صورت  نمايد و دراين  تقسيط ماهانه
 مقرر را   از اقساط  كارفرما هر يك  كه در صورتي.  بپردازد  سازمان  به  خود بهره  بدهي مانده

   قانون  اين50   ماده  و طبق  شده  حال  به  تبديل  اقساط  نكند بقيه  موعد مقرر پرداخت در رأس
  . خواهد شد وصول
   باشد پرداخت  كار كارگاه  وقفه  موجب  كه  مالي  بحران  علت  به  كه در مواردي - تبصره

   در اين  شده تواند در موعد تعيين  در موعد مقرر مقدور نگردد كارفرما مي بيمه حق
   صورت در اين.  ديركرد را تقاضا نمايد  و جريمه  خسارت  در ميزان  تخفيف ماده

 و   كارفرما رسيدگي ي تقاضا  به  مطالبات  و تجديدنظر تشخيص  بدوي هاي هيأت
   ديركرد در هر حال  و جريمه  خسارت ميزان.  صادر خواهند نمود  مقتضي رأي

  . كمتر باشد  هر سال  براي افتاده  عقب  بيمه  حق  درصد مبلغ12نبايد از 
منع دريافت خسارات و  « با تصويب قانون 13/4/1361اين ماده و تبصره آن در تاريخ (

 جايگزين آن شده 9/5/1373 و قانون دريافت جرائم نقدي مصوب لغو» جرايم و بهره
  :بدين شرح است.... متن قانون منع دريافت خسارات . است
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قانون منع دريافت خسارات و  جرايم و بهره مندرج در قانون تأمين اجتماعي مصوب 
   مجلس شوراي اسالمي13/4/1361

 كه در ادامه همين قانون آمده است اين قانون با توجه به قانون دريافت جرايم نقدي(
  )االجرا نيست الزم

دولت مكلف است حداكثر ظرف شش ماه نسبت به تهيه و تقديم اليحه  -ماده واحده
اجتماعي به مجلس شوراي اسالمي اقدام نمايد، تا تصويب قانون جديد از تاريخ  تأمين

يط مانده بدهي و زيان اجراي اين ماده واحده خسارات تأخير تأديه و ليست و بهره تقس
  .گردد ديركرد مندرج در قانون تأمين اجتماعي كالً حذف مي

  :در مورد كارفرماياني كه بابت حق بيمه بدهكارند به ترتيب زير عمل خواهد شد -1تبصره
هرگاه بدهي كارفرما قبالً تقسيط شده و اقساط آن درحال پرداخت باشد كليه اقساط  )الف

ق بيمه محسوب و خسارات و جرايم مقرر و بهره تقسيط پرداخت شده بابت اصل ح
  .از بدهي كارفرما و اقساطي كه بايد بپردازد كسر خواهد شد

شدگان و كارفرمايان  مشمولين اليحه قانوني بخشودگي قسمتي از حق بيمه بيمه )ب
هاي معوقه  كارگاههاي كوچك صنفي كه تا تصويب اين قانون قادر به پرداخت بدهي

اند به موجب اين قانون كماكان مشمول بخشودگي مقرر در اليحه مذكور  نگرديده
  .شوند شناخته مي

شدگان و  ضمناً بخشودگي موضوع اليحه قانوني بخشودگي قسمتي از حق بيمه بيمه
 شوراي انقالب بعد از تصويب اين قانون همچنان ادامه 24/9/1358كارفرمايان مصوب 

  .خواهد يافت
بدون در نظر گرفتن (رما نسبت به پرداخت اصل حق بيمه متعلقه چنانچه كارف -2تبصره

اقدام ننمايد، ) خسارات تأديه و ليست و بهره تقسيط مانده بدهي و زيان ديركرد
ها و مؤسسات و  پس از اعالم مراتب از طرف سازمان، حسب مورد، وزارتخانه

 ديگر به شركتهاي دولتي و شهرداريها و نهادهاي انقالبي و هر مرجع مربوط
  . منظور همكاري با سازمان از طريق قانوني اقدام خواهند نمود

  :  به قانون فوق الحاق گرديده است29/6/1366 در تاريخ 3عنوان تبصره متن زير به( 
اشخاص حقيقي غيرمسلم يا اعضاي غيرمسلم اشخاص حقوقي خارج كه مستقالً  -3تبصره

ا اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني يا به صورت مشاركت به موجب عقد قرارداد ب
ايفاي تعهدات ناشي از قوانين ايران را پذيرفته باشند، از شمول اين قانون مستثني  

باشند، مگر در مواردي كه بنا به سياست كلي جمهوري اسالمي ايران هيأت  مي
وزيران، كشور متبوع اين نوع اشخاص را در صورتي كه رژيمهاي استكباري و 

ژادپرست بر اين كشورها حاكم نبوده و اين اشخاص كافر يا محارب استعماري و ن
و ضدانقالب اسالمي نباشند، مشمول اين قانون تشخيص دهد و يا اينكه در اثر 
صلح و سازش پرداخت خسارات و جرايم ديركرد به عهده مؤسسات دولتي يا 

ران وابسته به دولت محول گردد كه در اين صورت تصميم نهايي با هيأت وزي
قانون دريافت جرايم نقدي االجرا شدن  الزم اين تبصره از تاريخ( .خواهد بود

  ) قانون فوق الذكر4 لغو شده است نگاه كنيد به ماده 9/5/73مصوب 
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  :بدين شرح است» ....دريافت جرايم نقدي از «متن قانون 
جتماعي كه تأمين ا هاي مشمول قانون قانون دريافت جرائم نقدي از كارفرمايان كارگاه

شدگان و حق بيمه  ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بيمه
  واصالحات بعدي )9/5/1373مصوب (نمايند  مربوط اقدام نمي

 1354هاي مشمول قانون تأمين اجتماعي مصوب تيرماه سال  كارفرمايان كليه كارگاه -1ماده 
مه و بيمه بيكاري مربوط به هر ماه مكلفند صورت مزد و حقوق كليه بيمه شدگان و حق بي

  .را حداكثر تا پايان آخرين روز ماه بعد به سازمان تأمين اجتماعي ارسال و پرداخت نمايند
  ) مجمع تشخيص مصلحت8/4/87  مجلس و 25/1/87مورخ ) اصالحي( -1تبصره

 اين كارفرماياني كه از تنظيم و ارسال صورت مزد و حقوق بيمه شدگان به ترتيب مذكور در
قانون تأمين اجتماعي خودداري كنند يا به ترتيبي كه با ) 39(قانون و آئين نامه موضوع ماده 

شود در مورد ارسال صورت مزد يا حقوق عمل نكنند،  موافقت قبلي سازمان مزبور معين مي
  .باشند مبلغ حق بيمه همان ماه مي%) 10(ملزم به پرداخت جريمه نقدي به ميزان ده درصد 

كارفرماياني كه در موعد مقرر در اين قانون تمام يا قسمتي از حق  )اصالحي( -2تبصره
بر تأديه اصل حق  بيمه و بيمه بيكاري مربوط به هر ماه را پرداخت ننمايند، عالوه

تمام يا %) 2(ميزان دو درصد  بيمه و بيمه بيكاري ملزم به پرداخت جريمه نقدي به
  .باشند ء هر ماه تأخير ميكسر بدهي قطعي پرداخت نشده به ازا

 اين ماده منحصراً براي يكسال مي باشد و چنانچه 2جريمه نقدي موضوع تبصره  -3تبصره
كارفرمايان به تكاليف قانوني تعيين شده در اين قانون عمل ننمايند جرايم نقدي از 

به . (ابتداي سالهاي بعد، همه ساله معادل جريمه سال اول اضافه خواهد شد
 مجمع تشخيص حذف شده 8/4/87 مجلس و 1/87 /25حي مورخ موجب اصال

  .)است
 داراي بدهي حق بيمه و بيمه 1386كارفرماياني كه تا پايان اسفند ماه  )اصالحي( -2ماده 

باشند در صورتي كه ظرف شش ماه از تاريخ تصويب  بيكاري به سازمان تأمين اجتماعي مي
 قطعي شده با سازمان ياد شده توافق نمايند، اين قانون در مورد ترتيب پرداخت اصل بدهي

  :جرائم مربوط برخوردار خواهند بود%) 100(از بخشودگي معادل صددرصد 
در صورت پرداخت بدهي هاي معوقه ظرف يك سال از تاريخ توافق با سازمان،  -1

  .جرائم مربوط برخوردار خواهند شد%) 100(از بخشودگي معادل صددر صد 
 هاي معوقه ظرف هجده ماه از تاريخ توافق با سازمان، در صورت پرداخت بدهي -2

در . جرائم مربوط برخوردار خواهند بود%) 85(از بخشودگي معادل هشتادوپنج 
صورت پرداخت بدهي هاي معوقه ظرف مدت بيست وچهار ماه از تاريخ توافق 

جرائم مربوط برخوردار %) 75(با سازمان، از بخشودگي معادل هفتادوپنج درصد 
  .اهند شدخو

در صورت پرداخت بدهي هاي معوقه ظرف مدت سي ماه از تاريخ توافق با  -3
جرائم مربوط برخوردار %) 60(سازمان، از بخشودگي معدل شصت درصد 

  .خواهند شد
در صورت پرداخت بدهي هاي معوقه حداكثر ظرف مدت سي و شش ماه از تاريخ  -4
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جرائم مربوط برخوردار %) 05(توافق با سازمان، از بخشودگي معادل پنجاه درصد 
  .خواهند شد

ماده واحده قانون معافيت از ) 4(در خصوص بدهي هايي كه به استناد تبصره  -1تبصره
 و با 1361پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند مصوب 

گردد، كليه  وشش قسط تقسيط مي تصويب هيأت مديره سازمان به بيش از سي
ماده ) 5(گيرد به شرح بند   كه در دوره سه ساله اوليه مورد تقسيط قرار مياقساطي

مشمول بخشودگي جرائم بوده و نسبت به باقيمانده اقساط، نحوه بخشودگي ) 2(
جرائم طبق ضوابطي خواهد بود كه به تصويب هيأت مديره سازمان تأمين 

  .اجتماعي خواهد رسيد
كارفرما هر يك از اقساط مقرر را تا سر رسيد در صورت تقسيط بدهي چنانچه  -2تبصره

قسط بعدي پرداخت نكند ، بدهي تبديل به حال شده و جرائم نسبت به مانده 
اين قانون دريافت خواهد ) 1(ماده ) 2(بدهي از تاريخ تبديل به حال طبق تبصره 

. شد بديهي است جرائم مطالبه شده قبلي نيز به نسبت مانده قابل وصول مي باشد 
 مجمع تبصره ماده حذف 8/4/87 مجلس و 25/1/87به موجب اصالحيه مورخ (

  ) جايگزين آن شده است2 و 1شده و تبصره هاي 
كارفرماياني كه قبل از صدور )  مجمع 8/4/87 مجلس و 25/1/87صالحي مورخ ا( -3ماده 

 معاف جرائم مربوط%) 40(اجرائيه اقدام به پرداخت كامل بدهي خود نمايند از چهل درصد 
خواهند بود و در خصوص كارگاههاي داراي بحران مالي ميزان معافيت طبق تصويب هيات 

  .قابل افزايش خواهد بود% ) 60(مديره سازمان تامين اجتماعي تا شصت درصد 
 الحاقي به قانون منع دريافت خسارات و جرايم بهره 3قانون جايگزيني تبصره  -4ماده 

 از تاريخ اجراي اين قانون لغو و 29/6/1366ي مصوب مندرج در قانون تأمين اجتماع
  .باشند اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي درخصوص خسارات و جرايم تابع اين قانون مي

گردد  داري كل واريز مي كليه جرايم وصولي موضوع اين قانون به حساب خزانه -5ماده 
نون بودجه منظور و به دولت مكلف است همه ساله معادل مبلغ جرايم واريز شده را در قا

  .هاي اجتماعي در اختيار سازمان تأمين اجتماعي قرار دهد منظور تعميم بيمه
  .گردد صددرصد اعتبار مذكور تخصيص يافته تلقي مي

 قانون تأمين اجتماعي از طريق صدور 50جرايم موضوع اين قانون طبق ماده  -6ماده 
  .اجرائيه وصول خواهد شد

جرائم كليه بدهي  ) مجمع تشخيص8/4/87 مجلس و 25/1/87صالحي مورخ ا( -7ماده 
همين قانون ) 1(ماده ) 2(هاي گذشته كارفرمايان از تاريخ تصويب اين قانون مطابق تبصره 

  .محاسبه و اخذ خواهد گرديد
 تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ نهم مرداد ماه 5 ماده و 7قانون فوق مشتمل بر 
 به 12/5/1373اد و سه مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ يكهزار و سيصد و هفت

  .تأييد شوراي نگهبان رسيده است
  

 مجمع تشخيص 8/4/87 مجلس و 25/1/87 قبل از اصالحيه مورخ مفاد اين قانون(
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قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي  12 و11 با تصويب موادمصلحت نظام
در برخي ) 4/4/1382مصوب ( قانون برنامه سوم توسعه 113 صنايع كشور و اصالح ماده

  : شرح زيراست مزبور بهقانون  متن مواد . بودموارد دچار تغيير شده
  

دريافت جرايم نقدي از « قانون 1 ماده 2درصدهاي مربوط به جرايم موضوع تبصره  -11ماده
نسبت به ارسال كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون تأمين اجتماعي كه ظرف مهلت مقرر 

، به »9/5/1373نمايند، مصوب  شدگان وفق بيمه مربوط اقدام نمي صورت مزد و حقوق بيمه
  .يابد تمام يا كسر بدهي پرداخت نشده به ازاي هر ماه تأخير تغيير مي%) 2(دو درصد 

 1380كارفرمايان مشمول قانون تأمين اجتماعي كه داراي بدهي معوقه تا پايان سال  -12ماده
باشند، چنانچه حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ اجراي اين   سازمان تأمين اجتماعي ميبه

قانون، اصل  حق بيمه و بيمه بيكاري قطعي شده را به سازمان يادشده پرداخت و يا با توافق 
سازمان مزبور آن را تقسيط و اقساط تعيين شده را در سررسيدهاي مربوط پرداخت نمايند، 

 از جرايم تأخير پرداخت حق بيمه و تأخير ارسال صورت مزد و حقوق جرايم متعلقه اعم
قانون دريافت جرايم نقدي از كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون تأمين ) 1(موضوع ماده 

شدگان و حق  اجتماعي كه ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بيمه
  ).شوند بخشوده مي، 9/5/1373نمايند مصوب  بيمه مربوط اقدام نمي

  

 دفاتر و   همچنين  شدگان  بيمه  و مزاياي  مزد و حقوق  مكلفند صورت كارفرمايان -47  ماده
   سازمان بازرسان.  در اختيار او بگذارند  سازمان  بازرس  مراجعه  را در موقع  الزم مدارك

   كسب  و براي  تهيه كس يا ع  مذكور رونوشت  از دفاتر و مدارك  يا قسمتي توانند از تمام مي
   مراجعه ربط  ذي  و مراجع  كارگاه  و كارگران  از رؤسا و كارمندان  هريك  به  الزم اطالعات
 قرار دهند و   را مورد بازرسي  قانون  مشمول هاي  دارند كارگاه  حق  سازمان بازرسان. نمايند
.  كار خواهند بود  قانون53و  52 مذكور در مواد  هاي  و مسئوليت  اختيارات  همان داراي
در قانون كار . ( خواهد شد  كارفرما اعالم به   سازمان  از طرف  يكماه  حداكثر ظرف  بازرسي نتيجه

  ) به بازرسي كار اختصاص دارد106 تا 96 مواد 1369مصوب 
 چگونگي بازرسي از 24/12/82 قانون نظام صنفي كشور مصوب 92به موجب ماده (

  ): دچار تغيير شده است كه متن آن به شرح زير مي باشدكارگاههاي صنفي
سازمان تامين اجتماعي فقط در صورت شكايت هريك از كاركنان واحدهاي  –92ماده 

صنفي مبني بر عدم پرداخت حق بيمه در مدت همكاري توسط افراد صنفي مي تواند به 
اين . ه را دريافت كندنظر بازرس يا مندرجات دفاتر قانوني فرد صنفي، استناد و حق بيم

مبلغ در صورت احراز تخلف فرد صنفي، معادل حق بيمه پرداخت نشده  شاكي شاغل و 
چنانچه مبلغ جريمه كمتر از يكصد هزار . اي به مبلغ دو برابر آن خواهد بود جريمه

  .ريال خواهد بود ) 000/100(ريال باشد جريمه نقدي معادل يكصد هزار ) 000/100(
   بيمه  را مشمول  جديدي  گروه  قانون  اين7   ماده  به  با توجه  سازمان  كه  تاريخياز -48  ماده
 خواهد بود و  شدگان  بيمه  به  نسبت  مقررات  طبق  قانوني  تعهدات  انجام  به  نمايد ملزم اعالم

   است  شده الم اع  بيمه  مزبور مشمول  گروه  كه  تاريخي  را از همان  بيمه موظفند حق  كارفرمايان
  . بپردازند  سازمان به

   كارفرما سازمان  مزد در موعد مقرر از طرف  صورت  ارسال  عدم در صورت - تبصره
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   قانون  اين40   ماده  طبق  كه  مأخذي اساس  را بر شدگان  بيمه تواند مزد يا حقوق مي
   نقدي  مزاياي خت و مأخذ پردا  احتساب  است  قرار گرفته  بيمه  حق  تعيين مبناي

 مذكور ميسر   طريق  به  شده  بيمه  مزد يا حقوق  تعيين  كه در مواردي. قرار دهد
 طور   به  مزد يا حقوق  مأخذ حداقل  را به  نقدي تواند مزاياي  مي نباشد سازمان

  . نمايد  پرداخت الحساب علي
  .باشد  ممتاز مي عداد مطالباتت  در  قانون  اين  از اجراي  ناشي  سازمان مطالبات -49  ماده
 از   ناشي  كه  نقدي هاي  تأخير و جريمه  و خسارات  بيمه  حق  بابت  سازمان مطالبات -50  ماده

   روستاييان  اجتماعي هاي  بيمه  و قانون  اجتماعي هاي  بيمه  سابق  يا قوانين  قانون  اين اجراي
 و 98 مذكور در مواد   و خسارات90 و 66 مواد   طبق  شده  انجام هاي  هزينه باشد، همچنين

   به  مربوط  مقررات  و طبق االجرا بوده  اسناد الزم  مستند به  مطالبات  در حكم  قانون  اين100
  نامه آيين. باشد  مي  وصول  قابل  سازمان  اجراي  مأمورين  وسيله  به  مفاد اسناد رسمي اجراي
 و   تهيه  سازمان  از طرف  قانون  اين  تصويب  از تاريخ  شش ماه ف حداكثر ظر  ماده  اين اجرايي

 خواهد   اجرا گذارده  موقع  به  دادگستري  و وزارت  اجتماعي  رفاه وزارت   از تصويب پس
   محاكم  احكام  اجراي  مأمورين  توسط  ماده  اين  مزبور مقررات نامه  آيين تا تصويب. شد

در متن . ( اجرا خواهد شد  اجتماعي هاي  بيمه  قانون35   ماده نامه  آيين  براساس دادگستري
 آمده است لكن به 100 و 99 و 69 و 65 مواد اشاره به ترتيب 1354قانون مصوب سال 

  ) رسد شماره مواد به ترتيب يادشده در متن ماده صحيح است نظر مي
 درج شده 245يب رسيده و در صفحه  به تصو25/10/1355آيين نامه مذكور در اين ماده در تاريخ (

).است



  
  

ی: ھارمل  ت ما   ار
  

    مالي مقررات
  

 بعد   سال  را براي  سازمان  كل  بودجه  هر سال  ديماه  تا اول  است  مكلف  مديره هيأت -51  ماده
ر  حداكث  است  مكلف  سازمان  عالي شوراي.  پيشنهاد نمايد  سازمان  عالي  شوراي  و به تنظيم

  . نمايد  ابالغ  مديره  هيأت  و به  بعد را تصويب  سال  بودجه  اسفندماه تا پانزدهم
   و ب  الف  از بندهاي  ناشي هاي  هزينه  از بابت  درماني  خدمات  تأمين  سازمان سهم -تبصره

  . گردد  مشخص  سازمان  بايد در بودجه29   مقرر در ماده  ترتيب  به  قانون  اين3  ماده
 قانون  تأمين خدمات درماني 4به موجب اليحه قانوني تشكيل شوراي فني موضوع ماده (

 و متعاقباً 2/9/1358مستخدمين دولت و انحالل سازمان تأمين خدمات درماني مصوب 
 منتفي شده است و بودجه درمان نيز 21/8/1368قانون الزام سازمان تأمين اجتماعي مصوب 

  ). آمده است11 و 9هر دو قانون قبالً ذيل مواد . شود بيني مي در بودجه ساالنه سازمان پيش
   و زيان  از خسارات  حاصل  درآمدهاي  و كليه  مخارج  از وضع  درآمد پس مانده -52  ماده

 از  ها و درآمد حاصل گذاري  بهادار و سود سرمايه ها و سود اوراق  سپرده ديركرد و بهره
 ذخاير منظور خواهد   حساب  كالً به  سازمان  از اموال برداري  و يا بهره  و يا واگذاري فروش

  .شد
   جهت  ذخاير مبلغي  از محل  مديره  پيشنهاد هيأت  به  هر سال  سازمان  عالي شوراي -1تبصره

   جديد كه  و تجهيزات ها يا تأسيسات  و ايجاد ساختمان  غيرمنقول خريد اموال
  . خواهد داد  باشد تخصيص  نشده مين تأ  سازمان  در بودجه اعتبار آن

   و تأييد هيأت  درماني  خدمات  تأمين  پيشنهاد سازمان  به  درماني ايجاد تأسيسات -2تبصره
 و با   خواهد گرفت  ذخاير صورت  از محل  عالي  شوراي  و تصويب  سازمان مديره
  .  خواهد شد گذارده   درماني  خدمات  تأمين  در اختيار سازمان  سازمان  مالكيت حفظ

 ماده واحده قانون 1سازمان تأمين خدمات درماني منحل شده است و به موجب تبصره (
 قانون تأمين اجتماعي 3الزام سازمان تأمين اجتماعي به اجراي بندهاي الف و ب ماده 

 هزينه ايجاد تأسيسات درماني نيز در بودجه ساالنه سازمان پيش بيني 21/8/1368مصوب 
  ).دگرد مي
 مذكور ذخاير   متمركز خواهد شد بانك  كارگران  رفاه  نزد بانك ذخاير سازمان -53  ماده

  . كار خواهد انداخت  به  سازمان عالي  شوراي  با تصويب نظر هيأتي مزبور را تحت
  



  
  

ل  م  دث: پ ری  واو ھا  و  بارد مار   ا 
  

   ها و بارداري  و بيماري حوادث
  

 قرار   قانون  اين  مقررات  مشمول  كه  آنها از زماني  و افراد خانواده نشدگا بيمه -54 ماده
  توانند از خدمات  مي  بيماري  يا ابتال به اثر حوادث  بر  شدن  مصدوم گيرند درصورت مي

   است  درماني  خدمات  تأمين  سازمان  عهده  به  كه  پزشكي خدمات.  نمايند  استفاده پزشكي
   آزمايشات  و انجام  الزم  داروهاي ، تحويل ، بيمارستاني  سرپايي  درماني دامات اق  كليه شامل

با توجه به انحالل سازمان تأمين خدمات درماني مفاد اين ماده . (باشد  مي  طبي تشخيص
  )صرفاً مربوط به سازمان تأمين اجتماعي است

  :گيرد  مي انجام   دو صورت  به  قانون  اين  موضوع  درماني خدمات -55  ماده
  ها و ساير امكانات ، بيمارستان ، درمانگاه  از پزشك  كه شدگاني  بيمه  براي  مستقيم روش)  الف

  .نمايند  مي  استفاده  سازمان  اين  به  متعلق درماني
   عمل  آزادي ، بيمارستان ، درمانگاه  پزشك  در انتخاب  كه شدگاني  بيمه  براي  غيرمستقيم روش)  ب

  . دهد  مي  انجام  درماني  خريد خدمات  درماني خود را از طريق  تعهدات  و سازمان واهند داشتخ
   از تاريخ  شش ماه  ظرف  كه اي نامه  آئين  طبق  فوق هاي  از روش  استفاده ضوابط ـتبصره

  اني درم  خدمات  تأمين  سازمان  فني  شوراي  تصويب  و به  تهيه  قانون  اين تصويب
  .گردد  مي خواهد رسيد تعيين

 4/7/1358 قانون تأمين اجتماعي مصوب 55 به استناد اليحه قانوني اصالح ماده 55ماده (
  :متن قانون به شرح زير است. تغيير كرده است

 قانون 55شود كه ماده  به وزارت بهداري و بهزيستي اجازه داده مي - ماده واحده
 را كه به شرح زير تغيير داده 10/5/1354مصوب )  آنبند الف، ب و تبصره(اجتماعي  تأمين
  :شود به مورد اجرا درآورد مي
  .اولويت درمان به روش درمان مستقيم داده شود) الف
استفاده از روش درمان غيرمستقيم با اختيار و تشخيص وزارت بهداري و بهزيستي به ) ب

 روز پس 15ظرف مدت اي خواهد بود كه وزارت بهداري و بهزيستي  نامه موجب آيين
  ).از تصويب اين ماده واحده تهيه و به مرحله اجرا در خواهد آمد

الف و ب  قابل ذكر است با تصويب قانون الزام سازمان تامين اجتماعي به اجراي بند هاي
 به 54،55،57،58 ، تعهدات مذكور در مواد 21/8/68 قانون تامين اجتماعي مصوب 3ماده 

 به ماده . آمده است9قانون مذكور در ذيل ماده .  محول شده استسازمان تامين اجتماعي
  . قانون برنامه پنجم توسعه نيز رجوع شود38

» گر درماني به پرداخت خسارتهاي متفرقه قانون الزام سازمانهاي بيمه«همچنين بموجب 
هاي درمان بستري بيماران بيمه شده  ، سازمان مكلف به پرداخت هزينه16/7/1385مصوب 
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هاي درماني  دولتي، خصوصي و خيريه  ه ميزان تعرفه دولتي در صورت رجوع به بخشب
  :باشد شده است كه متن آن به شرح زير مي

گر از تاريخ تصويب اين قانون موظف هستند نسبت به پرداخت سازمانهاي بيمه -ماده واحده
هاي مختلف  خشهاي درمان بستري بيماران بيمه شده به ميزان تعرفه دولتي در ب هزينه

  .دولتي، خصوصي و خيريه اقدام نمايند
 قانون بيمه همگاني، بيمارستانهاي خصوصي حسب در 17با توجه به ماده  -1تبصره

گر پايه، ملزم به عقد قرارداد با آن سازمانها بوده و مالك  هاي بيمه خواست سازمان
  . خواهد بودهاي دولتي مصوب هيأت وزيران پرداخت سازمانهاي بيمه گر، تعرفه

هاي دريافتي از بيماران در بيمارستان هاي خصوصي بر اساس  حداكثر هزينه -2تبصره
  .تعرفه مصوب بخش خصوصي در هر سال مي باشد

 كار   قدرت  كه ديده  آسيب شدگان  بيمه  و تجديد فعاليت ، ترميم بخشي  منظور توان به -56  ماده
   كارهاي  آنها به  اشتغال  براي  درماني  خدمات  تأمين اند سازمان  داده  خود را از دست اوليه

   مذكور پيشنهاد و به  سازمان  فني  شوراي  از طرف  كه ها يي نامه  آيين  ديگر طبق مناسب
   اقدام  معلولين اي  حرفه  مؤسسات  خواهد رسيد از طريق  سازمان  عالي  شوراي تصويب

اين تعهدات به سازمان تأمين اجتماعي ..... ازمان به موجب قانون الزام س. (خواهد نمود
  )محول شده است

   شهرستان  به  او از روستا يا از شهرستان  انتقال  بيمار مستلزم  معالجه  كه در صورتي -57  ماده
   خدمات  تأمين سازمان   از طرف  خواهد بود كه  ضوابطي  طبق  و انتقال  نقل ديگر باشد ترتيب

با توجه به انحالل . (رسد  مذكور مي  سازمان  فني  شوراي  تصويب هاد و به پيشن درماني
  )سازمان تأمين خدمات درماني مفاد اين ماده صرفاً مربوط به سازمان تأمين اجتماعي است

كنند   مي  استفاده  قانون  اين54   مقرر در ماده هاي  از كمك  كه شده  بيمه افراد خانواده -58  ماده
  :ازعبارتند 
 . شده همسر بيمه -1
  شود و سن  مي  تأمين  زن شده  بيمه  او توسط  معاش  كه  در صورتي شده شوهر بيمه -2

   اين91   ماده  موضوع  پزشكي  نظر كميسيون  متجاوز باشد يا طبق  سال او از شصت
 . شود  شناخته  ازكارافتاده قانون

  : باشند زير  از شرايط  يكي  داراي  كه شده  بيمه فرزندان -3
 شوهر   نداشتن  شرط  به  اناث  باشند و در مورد فرزندان  داشته  تمام  سال كمتر از هجده ) الف

   به  آموزشي  رسمي  از مؤسسات  يكي  گواهي  و يا منحصراً طبق  سالگي تا بيست
  .  باشند  داشته  اشتغال تحصيل

 كار   قادر به  درماني  خدمات مين تأ سازمان   گواهي  عضو طبق  يا نقص در اثر بيماري )ب
با توجه به انحالل سازمان تأمين خدمات درماني مفاد اين ماده صرفاً مربوط . (نباشند

  )به سازمان تأمين اجتماعي است
به موجب بند ج تبصره .رجوع شود20/5/87مصوب ....به قانون اصالح سن فرزندان ذكور(
، در مورد چگونگي استفاده 26/2/1372وب  قانون تنظيم خانواده و جمعيت مص1 ماده 1
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فرزندان چهارم و بعد بيمه شده از خدمات درماني تغييراتي به عمل آمده است كه متن آن 
  ):باشد به شرح زير مي

براي ) 1354 قانون تامين اجتماعي مصوب 58موضوع ماده ( حق بيمه فرزندان –بند ج «
شوند، به صورت  ب اين قانون متولد ميفرزندان چهارم و بعد كه پس از يكسال از تصوي

  .»گردد جداگانه تعيين و مطابق تعرفه تامين اجتماعي از بيمه شده دريافت مي
   و سن  سال  پدر از شصت  سن  بر اينكه  مشروط شده  بيمه  تكفل پدر و مادر تحت -4

  هاي  كميسيون  تشخيص  به  متجاوز باشد و يا اينكه  سال  و پنج مادر از پنجاه
   مستمري  از سازمان  باشند و در هرحال  ازكارافتاده91   ماده  موضوع پزشكي
 . ننمايند دريافت

  گيرند و بنا به  قرار مي بخشي  توان هاي  و يا درمان  معالجه  تحت  كه شدگاني بيمه -59  ماده
 كار   به  اشتغال دم ع  شرط  كار نيستند به  موقتاً قادر به  درماني  خدمات  تأمين سازمان  تشخيص
 زير   شرايط  دستمزد را با رعايت  غرامت  دريافت  استحقاق  مزد يا حقوق  دريافت و عدم

   )سازمان تأمين اجتماعي جايگزين سازمان تأمين خدمات درماني شده است:( خواهند داشت
   تحت اي  حرفه هاي  از كار يا بيماري  از كار و غيرناشي  ناشي  براثر حوادث شده بيمه)  الف

  . باشد  قرار گرفته درمان
   استراحت  به  احتياج  پزشك  گواهي  و طبق  بيماري  سبب  به شده  بيمه  كه در صورتي) ب

 و يا در   كار بوده  به  مشغول  بيماري  اعالم  باشد و در تاريخ  داشته  شدن  يا بستري مطلق
  . باشد  استحقاقي مرخصي

   بيمه  براي  آن  سبب  و به  وظيفه  انجام  درحين  كه  است  از كار حوادثي شي نا حوادث -60  ماده
 يا   در كارگاه شده  بيمه  كه  است  اوقاتي  تمام  وظيفه  انجام مقصود از حين. افتد  مي  اتفاق شده

  دستور كارفرما در  كار باشد و يا به  مشغول  آن ها و محوطه  يا ساختمان  وابسته مؤسسات
 و يا   درمانگاه  به  مراجعه اوقات . باشد  مأموريتي دار انجام  عهده  كارگاه  از محوطه خارج

 از  شده  بيمه  و برگشت  رفت  و اوقات بخشي  و توان  درماني  معالجات  و يا براي بيمارستان
   در زمان دثه حا  بر اينكه گردد مشروط  مي  محسوب  وظيفه  انجام  جزء اوقات  كارگاه  به منزل
   براي  اقدام  حين شده  بيمه  براي  كه  باشد حوادثي  افتاده  اتفاق  كارگاه  به  و برگشت  رفت عادي
   از كار محسوب  ناشي افتد حادثه  مي  اتفاق  آنان  به  و مساعدت شدگان  ساير بيمه نجات
  .شود مي

، حوادث دوران انقالب 26/6/1358مصوب ...  و 60حسب اليحه قانوني شمول مواد (
  :متن اليحه قانوني به شرح زير است.  شناخته شده است60اسالمي نيز از مصاديق ماده 

اجتماعي   قانون تأمين83 و 82، 81، 80، 74، 73، 72، 70، 60اليحه قانوني شمول مواد 
 درباره كليه بيمه شدگاني كه در جريان انقالب اخير دچار نقص 1354مصوب تيرماه 

اند،  يا به درجه شهادت رسيده  ازكارافتادگي جزئي يا ازكارافتادگي كلي گرديدهعضو،
  26/6/1358مصوب 

   ماده واحده
 كه در جريان 1354شدگان مشمول قانون تأمين اجتماعي مصوب تيرماه  كليه بيمه )الف

 اند يا دچار انقالب اخير در راه به ثمر رساندن انقالب اسالمي به درجه شهادت رسيده



  

  

  

  

  
  60  قانون تأمين اجتماعي همراه با قوانين و مقررات مربوطه               

 

  .باشند اند مشمول اين اليحه مي نقص عضو، ازكارافتادگي جزئي يا كلي شده
حادثه منجر به شهادت يا نقص عضو، ازكارافتادگي جزئي و يا ازكارافتادگي كلي كه ) ب

  .گردد باشد، ناشي از كار تلقي مي مربوط به جريان انقالب اخير مي
افتادگي  كار  مقطوع، مستمري ازبرقراري و نحوه محاسبه مستمري فوت، غرامت نقص )ج

  .جزئي، مستمري ازكارافتادگي كلي برحسب مقررات قانون تأمين اجتماعي خواهد بود
از لحاظ زمان و چگونگي وقوع حادثه گواهي سازمان يا مؤسسه محل اشتغال  )د

شدگان در مورد اينكه حادثه قطعاً در جريان انقالب اسالمي و به سبب آن رخ داده  بيمه
 با گواهي دادسراها و يا دادگاههاي بخش مستقل در حوزه قضايي مربوط در است

مورد اينكه حادثه مزبور ناشي از وقوع جرايم يا حوادث عادي نبوده است يا به 
تشخيص دادسراها يا دادگاههاي انقالب اسالمي ضروري بوده و مالك اقدامات 

الذكر  قانون اصالح اليحه فوق همچنين به . (سازمان تأمين اجتماعي قرار خواهد گرفت
شدگاني كه به   و نيز قانون راجع به برقراري مستمري درباره بيمه8/5/1370مصوب 

 18/11/1360شوند مصوب  علت همكاري با نيروهاي مسلح شهيد يا معلول شده يا مي
  ).مراجعه شود

    قانون83 و 28، 81، 80، 74، 73، 72، 70، 60 مواد   شمول  قانوني اليحه  اصالح قانون
   انقالب در جريان  كه  شدگاني  بيمه كليه  درباره  1354 تيرماه   مصوب  اجتماعي تأمين
درجه   يا به   گرديده  كلي  يا ازكارافتادگي  جزئي  عضو، ازكارافتادگي  دچار نقص اسالمي

  )8/5/1370  مصوب (26/6/1358  اند مصوب  رسيده شهادت 
   انقالب ثمر رساندن به   در راه   كه  اجتماعي  تأمين  قانون  مشمول دگانش بيمه  - واحده ماده 

   محاسبه  نحوه اند، از لحاظ گرديده  نايل  شهادت  درجه  يا به  شده كلي  ازكارافتاده  ايران اسالمي
  ي برقرار  به  راجع  قانون9 و  3هاي  تبصره  مقررات  مشمول  از آن  استفاده  و شرايط مستمري
 يا   شده  شهيد يا معلول  مسلح  با نيروهاي  همكاري  علت  به  كه شدگاني  بيمه  درباره مستمري

آنها   بعدي   و تغييرات  و اصالحات  اسالمي  شوراي  مجلس18/11/1360  شوند، مصوب مي
  .باشند مي

   مزبور از تاريخ شدگان الذكر بر بيمه  فوق هاي  تبصره  از شمول  ناشي التفاوت مابه ـ 1تبصره
  .باشد  مي  پرداخت  قابل  قانون  اين تصويب

       مصوب  قانوني  در اليحه  شده بيني  پيش مراجع از سوي  كه  در مواردي ـ 2تبصره
  سبب  و به   اسالمي  انقالب  در جريان  حادثه  بر وقوع  مبني  الزم  گواهي26/6/1358
  .خواهد بود  اقدام  شهيد مالك بنياد باشد، تشخيص  صادر نشده  آن

 تا   كه  است شدگاني  منحصراً  بيمه  واحده  ماده  مذكور در اين شدگان منظور از بيمه ـ 3تبصره
   و استخدامي  شغلي  ارتباط  يا شهادت كلي كارافتادگي  از  منجر به  حادثه  وقوع زمان
  .باشد ده نش قطع   اجتماعي تأمين   قانون مشمول  با كارگاه  آنان

   هشتم مورخ شنبه   روز سه  علني  در جلسه  تبصره و سه  واحده   بر ماده  مشتمل  فوق قانون
 13/5/1370   و در تاريخ  تصويب  اسالمي  شوراي  يكهزار و سيصد و هفتاد مجلس مرداد ماه

  .  است  رسيده  نگهبان  تأييد شوراي به
   تصويب  به  مديره  پيشنهاد هيأت  به  كه  جدولي جب مو  به اي  حرفه هاي بيماري -61  ماده
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   خدمات  تأمين سازمان   مسئوليت مدت. گردد  مي  خواهد رسيد تعيين  سازمان  عالي شوراي
   شرحي  به شده  از تغيير كار بيمه  پس اي  حرفه هاي  از بيماري  هر يك  درمان  به  نسبت درماني
اجتماعي جايگزين سازمان تأمين  سازمان تأمين. (شود مي مزبور قيد   در جدول  كه است

  )خدمات درماني شده است
  :باشد  زير مي شرح  به  آن  و ميزان  بيماري  دستمزد ايام  غرامت  پرداخت مدت -62  ماده

   و به اي  حرفه  يا بيماري  بر اثر حادثه شده  بيمه  كه  روزي  دستمزد از اولين غرامت -1
   كار نباشد پرداخت  قادر به  درماني  خدمات  تأمين ازمانس   تشخيص موجب

 باشد در   بيماري  سبب  به  كار و معالجه  به  اشتغال  عدم  كه در مواردي. خواهد شد
   دستمزد از روز چهارم  نشود غرامت  بستري  بيمار در بيمارستان  كه صورتي
سازمان تأمين خدمات سازمان تأمين اجتماعي جايگزين . ( خواهد شد پرداخت

 )درماني شده است
   خدمات  تأمين سازمان   تشخيص  به شده  بيمه  كه  دستمزد تا زماني  غرامت پرداخت -2

   نشده  شناخته  ازكارافتاده  قانون  اين  مقررات  موجب  و به  كار نبوده  قادر به درماني
سازمان تأمين خدمات سازمان تأمين اجتماعي جايگزين . (  خواهد يافت باشد ادامه

 )درماني شده است
   تكفل  همسر يا فرزند يا پدر و يا مادر تحت  داراي  كه اي شده  دستمزد بيمه غرامت -3

 .گردد  مي  او پرداخت  روزانه  مزد يا حقوق  آخرين چهارم  سه  ميزان باشد به
  تكفل   همسر يا فرزند يا پدر و يا مادر تحت  كه اي شده  دستمزد بيمه غرامت -4

  باشد مگر اينكه  او مي  روزانه  مزد يا حقوق  آخرين  دوسوم  باشد معادل نداشته
   صورت  در اين  شود كه  بستري  درماني  خدمات  تأمين سازمان   هزينه  به شده بيمه

.  خواهد بود  وي  روزانه  مزد يا حقوق  آخرين دوم  يك  دستمزد معادل غرامت
 ) جايگزين سازمان تأمين خدمات درماني شده استسازمان تأمين اجتماعي(

 ديگر   شهرستان  به  معالجه  را براي اي شده  بيمه  درماني  خدمات  تأمين سازمان  هرگاه -5
 دستمزد   بر غرامت  دهد عالوه  انجام  طور سرپايي  او را به  دارد و درمان اعزام
 او   هر روز اقامت  هزينه بت با  هم  دستمزد روزانه  صددرصد غرامت  معادل متعلق

 بيمار   كه  مادام  معالج  پزشك  تشخيص  به  كه در صورتي.  خواهد شد پرداخت
  درصد حقوق  پنجاه  معادل  مسافرت  بر مخارج  باشد عالوه  داشته  همراه  به احتياج

.  خواهد شد  پرداخت  سازمان  بيمار از طرف  همراه  نيز به شده يا دستمزد بيمه
 )اجتماعي جايگزين سازمان تأمين خدمات درماني شده است سازمان تأمين(

 منظور   به شده  بيمه  روزانه  مزد يا حقوق ، آخرين ها يا حوادث در مورد بيماري -63  ماده
 مأخذ   به  كه شده  بيمه  دريافتي  كل  از جمع  است  عبارت  بيماري  دستمزد ايام  غرامت محاسبه

   روزهاي  به  تقسيم  بيماري  از شروع  روز قبل90   در آخرين  است  شده  دريافت  بيمه  حق آن
   از جمع  است  مزد عبارت كنند آخرين  مي  كارمزد دريافت  كه شدگاني كار و در مورد بيمه

 از   روز قبل90   در آخرين  است  شده  دريافت  بيمه  حق  مأخذ آن  به  كه شده  بيمه  دريافتي كل
   دستمزدي  از غرامت  مبلغ  دستمزد اين  غرامت  بر اينكه  بر نود مشروط  تقسيم  بيماري شروع

   دريافت شده  بيمه  كه در صورتي. گيرد كمتر نباشد  مي  تعلق  مزد كارگر عادي  حداقل  به كه
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  توسط باشد م  كرده  دستمزد استفاده  از غرامت  مذكور مدتي  ماه  سه  كارمزد ظرف كننده
   دستمزد روزانه  منزله  به  است  دستمزد مذكور قرار گرفته  غرامت  محاسبه  مبناي  كه دستمزدي

  . منظور خواهد شد  و در محاسبه  تلقي  بيماري ايام
 يا   باشند حقوق  مكلف  ديگري  و مقررات  قوانين  طبق  كارفرمايان  كه در مواردي -64  ماده

دار   عهده  فقط  درماني  خدمات  تأمين سازمان نمايند  خود را پرداخت بيمار  شدگان مزد بيمه
اجتماعي جايگزين سازمان  سازمان تأمين. ( خواهد بود  قانون  اين  مقررات  آنها طبق معالجه

  )تأمين خدمات درماني شده است
   مسلول گران كار  باشند حقوق  مكلف  ديگري  قوانين  طبق  كارفرمايان  كه در مواردي - تبصره

   قانون  اين  مقررات  آنها طبق دار معالجه  عهده  فقط  نمايند سازمان خود را پرداخت
  .خواهد بود

 را   اوليه  الزم  اقدامات  است  از كار كارفرما مكلف  ناشي  حادثه  وقوع در صورت -65  ماده
   روز اداري  سه  را ظرف راتب و م  آورده  عمل  به  ديده  حادثه  از تشديد وضع  جلوگيري براي

   مذكور متحمل  اوليه  اقدامات  كارفرما بابت  كه در صورتي.  برساند  سازمان  اطالع كتباً به
.   را خواهد پرداخت  مربوط هاي  هزينه  درماني  خدمات  تأمين سازمان باشد   شده اي هزينه

  )ماني شده استاجتماعي جايگزين سازمان تأمين خدمات در سازمان تأمين(
   مقررات  رعايت  از عدم  مستقيماً ناشي  حادثه  شود وقوع  ثابت  كه در صورتي -66  ماده

   از طرف  الزم  و احتياط  بهداشتي  مقررات  رعايت  از عدم  ناشي  و بروز بيماري حفاظت فني
 و   معالجه  به  مربوط يها  هزينه  درماني  خدمات  تأمين سازمان   او بوده كارفرما يا نمايندگان

 و   از كارفرما مطالبه  قانون  اين50   ماده  و طبق  را پرداخته ها و غيره  و مستمري غرامات
اجتماعي جايگزين سازمان تأمين خدمات درماني شده  سازمان تأمين. ( خواهد نمود وصول
  )است
 از   سازمان  به  ماده  اين وع موض  مستمري  سال  ده  معادل تواند با پرداخت مقصر مي -1تبصره

  . شود الذمه  بري  بابت اين
   باشد در صورت  ثالث  شخص  بيمه  به  مربوط  مقررات  مشمول شده  بيمه هرگاه -2تبصره

 مقرر  هاي  و يا شخصاً كمك  درماني  خدمات  تأمين سازمان و   سازمان  حادثه وقوع
 موظفند   بيمه هاي  خواهند داد و شركت نجام ا شده  بيمه  به  را نسبت  قانون در اين

   ثالث  شخص  به  خود نسبت  سازمانها را درحدود تعهدات  به  وارده خسارات
خدمات درماني مفاد اين ماده صرفاً  باتوجه به انحالل سازمان تأمين. (بپردازند

  )اجتماعي است مربوط به سازمان تأمين
   از زايمان  قبل  يكسال  ظرف  كه  مرد در صورتي شده يمه يا همسر ب  زن  شده بيمه -67  ماده

 كار از   به  اشتغال  عدم  شرط تواند به  باشد مي  روز را داشته  شصت  بيمه  حق  پرداخت سابقه
   ماده  طبق شده  بيمه  مزد يا حقوق  آخرين  دوسوم  بارداري كمك.  نمايد  استفاده  بارداري كمك

 روز   كسر سه  بدون  و بعد از زايمان  جمعاً قبل  هفته  دوازده  مدت كثر برايحدا  باشد كه  مي63
  . خواهد شد  پرداخت اول

 قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شير دهي 3به موجب ماده 
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.  مرخصي زايمان تغيير نموده است6/4/1386 و اصالحيه مصوب 22/12/1374مصوب 
  :باشد  مذكور به شرح زير ميمتن ماده

  

هند در  د مرخصي زايمان تا سه فرزند  براي مادراني كه  فرزند خود را شير مي -3ماده
  . ماه ميباشد6هاي دولتي و غير دولتي  بخش

 قانون ترويج 3 به ماده 3 به موجب قانون الحاق تبصره 22/10/1380همچنين در تاريخ 
  :ن اضافه شده استتغذيه با شير مادر تبصره ذيل به آ

 ماه و براي زايمان سه قلو و بيشتر، 5 مرخصي زايمان براي وضع حمل دو قلو  -3تبصره
  .هاي مربوط تعيين مي شود العاده يكسال با استفاده از حقوق و فوق

  

 از   قبل  يكسال  مدت  در طول  كه  مرد در صورتي شده  يا همسر بيمه  زن شده بيمه -68  ماده
   و معالجات  طبي هاي ها و معاينه  باشد از كمك  روز را پرداخته  شصت  بيمه حق   حمل وضع
   تأمين سازمان.  خواهد كرد  استفاده  حمل  و بعد از وضع  زايمان  و حين  از زايمان قبل

   وجه  مذكور مبلغي هاي  كمك  جاي تواند به  مي شده  بيمه  درخواست  بنا به  درماني خدمات
  سازمان   مديره  هيأت  از طرف  كه اي نامه  مزبور در آئين  نمايد، مبلغ  پرداخت شده بيمه  نقد به
.  خواهد شد رسد تعيين  مي  سازمان  عالي  شوراي  تصويب  و به  تهيه  درماني  خدمات تأمين

  )اجتماعي جايگزين سازمان تأمين خدمات درماني شده است سازمان تأمين(
   مبتال شود كه هايي  بيماري  مرد به شده  و يا همسر بيمه  زن شده  بيمه  كه در صورتي -69  ماده

   ماهگي18 شود شير مورد نياز تا   فوت  از زايمان آور باشد يا پس  او زيان  طفل براي  شيردادن
  . خواهد شد تحويل



  
  

ی: مل  تاد   اازکار
  

   ازكارافتادگي
  
  شوند پس  مي  داده  تشخيص  عالج  غيرقابل  معالج ر پزشك نظ  طبق  كه شدگاني بيمه -70  ادهم

 نظر   طبق  چنانچه  يا اشتغال بخشي  توان  نتيجه  و اعالم بخشي  توان  خدمات از انجام
   خود را كالً يا بعضاً از دست  توانايي  قانون  اين91   مذكور در ماده  پزشكي هاي كميسيون

  :آنها رفتار خواهد شد زير با   ترتيب  باشند به داده
 كار  درصد و بيشتر باشد از  وشش  شصت شده  كار بيمه  قدرت  كاهش  درجه هرگاه)  الف

  .شود  مي  شناخته  كلي افتاده
   درصد و به  و شش  تا شصت  و سه  سي  بين  شده  كار بيمه  قدرت  كاهش  ميزان چنانچه) ب

  .شود  مي  شناخته  جزئي  از كار باشد ازكارافتاده  ناشي  حادثه علت
   آن  و موجب  درصد بوده  و سه  تا سي  ده  بين  شده  كار بيمه  قدرت  كاهش اگر درجه)  ج

  .  را خواهد داشت  مقطوع  نقص  غرامت  دريافت  از كار باشد استحقاق  ناشي حادثه
   شناخته  كلي  ازكارافتاده اي  حرفه  از كار يا بيماري  ناشي  دراثر حادثه  كه اي شده بيمه -71  ماده

   ازكارافتادگي  مستمري  دريافت  استحقاق  بيمه  حق  پرداخت  مدت  درنظر گرفتن شود بدون
  .  از كار را خواهد داشت  ناشي كلي
 و   سي يك  از   است  از كار عبارت  ناشي  كلي  ازكارافتادگي  ماهانه  مستمري ميزان -72  ماده
   بر اينكه  مشروط  بيمه  حق  پرداخت  در سنوات  ضرب شده  بيمه  متوسط  مزد يا حقوقپنجم
 بيشتر   او كمتر و از صددرصد آن  ماهانه  متوسط  درصد مزد يا حقوق  از پنجاه  مبلغ اين

   داشته  تكفل  يا فرزند يا پدر يا مادر تحت  همسر بوده  داراي  كه شدگاني در مورد بيمه. نباشد
 آنها كمتر باشد   متوسط  درصد مزد يا حقوق  آنها از شصت  استحقاقي مريباشند و مست

   جمع  بر آنكه ، مشروط  كمك  عنوان  به  استحقاقي  درصد مستمري  ده  معادل  بر آن عالوه
 و 72با قانون اصالح مواد (.  خواهد شد تجاوز نكند پرداخت%)60( از   و كمك مستمري

 76 و الحاق دو تبصره به ماده 1354اجتماعي مصوب   تأمين قانون76 و تبصره ماده 77
ام   مجلس شوراي اسالمي عبارت يك سي و پنجم به يك سي16/12/1371مصوب 

  ).تغيير يافته است
   محسوب  شده  بيمه  تكفل  زير تحت شوهر يا فرزند يا پدر يا مادر با شرايط -1تبصره

  :شوند مي
   پزشكي هاي  كميسيون  تشخيص شد و يا به متجاوز با  سال  شوهر از شصت سن -1

   اين  حكم  به  و در هر دو حالت  بوده  كلي  ازكارافتاده  قانون  اين91   ماده موضوع
 . شود  تأمين  زن  او توسط  ننمايد و معاش  دريافت  مستمري قانون
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 .اشند ب  قانون  اين58   ماده3 مذكور در بند  حائز شرايط  كه شده  بيمه فرزندان -2
   تشخيص  به  يا اينكه  بيشتر بوده  سال  و پنج  مادر از پنجاه  و سن  پدر از شصت سن -3

 آنها   باشند و معاش  ازكارافتاده  قانون  اين91   ماده  موضوع  پزشكي هاي كميسيون
 . ندارند  دريافت  مستمري  قانون  اين  موجب  به  و در هرحال  تأمين شده  بيمه توسط

   كل  از جمع  است  عبارت  ماده  اين  موضوع شده  بيمه  ماهانه  متوسط مزد يا حقوق -2تبصره
   هفتصد و بيست  ظرف  گرديده  دريافت  بيمه  حق  مأخذ آن  به  او كه مزد يا حقوق

   منجر به  كه اي  حرفه  بيماري  از كار يا شروع  ناشي  حادثه  از وقوع روز قبل
  . 30 در   كار ضرب  بر روزهاي  تقسيم ست ا  شده ازكارافتادگي

 درصد  وشش  تا شصت وسه  سي  از كار بين  ناشي  در اثر حادثه  كه اي شده  بيمه به -73  ماده
   از كار پرداخت  ناشي  جزئي  ازكارافتادگي  باشد مستمري  داده  كار خود را از دست توانايي

   در مبلغ  درصد ازكارافتادگي  ضرب اصل از ح  است  عبارت  مستمري ميزان. خواهد شد
به موجب . (گردد  مي  تعيين  قانون  اين72   ماده  طبق  كه  استحقاقي  كلي  ازكارافتادگي مستمري

قانون راجع به افزايش مستمري دريافت كنندگان مستمري ازكارافتادگي ناشي از كار 
لين قانون تأمين اجتماعي ، افزايش مستمري ازكارافتادگي جزئي مشمو15/10/62مصوب 

  .) قانون تأمين اجتماعي خواهد بود96تابع ضوابط موضوع ماده 
 كار خود   درصد توانايي وسه  تا سي  ده  از كار بين  ناشي  در اثر حادثه  كه اي شده بيمه -74  ماده

  ن اي  ميزان  عضو را خواهد داشت  نقص  غرامت  دريافت  باشد استحقاق  داده را از دست
   قانون  اين72   مقرر در ماده  استحقاقي  برابر مستمري وشش  از سي  است  عبارت غرامت

  . ضرب در، درصد ازكارافتادگي
   بيماري  از كار يا ابتال به  غيرناشي  حادثه  از وقوع  قبل  سال  ده  ظرف  كه اي شده بيمه -75  ماده

   از وقوع  قبل  يكسال  نود روز كار ظرف  بيمه ق ح  متضمن  كار را كه  يكسال  بيمه  حق حداقل
   ازكارافتادگي  باشد در صورت  نموده  باشد پرداخت  ازكارافتادگي  منجر به  يا بيماري حادثه
  .  را خواهد داشت  از كار ماهانه  غيرناشي  كلي  ازكارافتادگي  از مستمري  استفاده  حق كلي

 مقرر   ترتيب  به  فوق  ماده  موضوع  ازكارافتادگي مستمري دستمزد و   متوسط محاسبه - تبصره
در متن قانون . (  خواهد گرفت  صورت  آن2   و تبصره  قانون  اين70  در ماده

رسد كه با عنايت  لكن به نظر مي. ذكر گرديده است» 70ماده «، 1354مصوب سال 
 70ماده : رد و ثانياً ارتباطي با تبصره مورد بحث ندا70متن ماده : به اينكه اوالً

آورده شود كه با موضوع مرتبط و » 72ماده «اي ندارد، صحيح است كه  تبصره
  )  واجد تبصره است

  
  



  
  

ی: مل  تباز   ش
  

   بازنشستگي
  

   از مستمري  استفاده  زير حق  شرايط  حائز بودن  در صورت  قانون  اين مشمولين -76ماده
  .  را خواهند داشت بازنشستگي

.  باشند  پرداخته  بازنشستگي  تقاضاي  از تاريخ  مقرر را قبل  بيمه  حق  سال  ده داقلح -1
 ) همين ماده رجوع شود2قانون اصالح تبصره ) ب( بند 3به جزء (

  . باشد  رسيده  تمام  سال وپنج  پنجاه  به  زن  و سن  تمام  سال  شصت  مرد به سن -2
 يا   متوالي  سال  بيست  مدت  حداقل  بازنشستگي قاضاي از ت  قبل  كه در مورد افرادي - تبصره

   كارهاي  به اند و يا آنكه  و هوا كار كرده  بد آب  در مناطق  متناوب  سال  و پنج بيست
   و پنج  پنجاه  بازنشستگي اند سن  داشته اشتغال) آور زيان (  سالمتي  و مخل سخت
   مقرر را به  بيمه  و حق  كار كرده  تمام  سال  سي  كه كساني.  خواهد بود  تمام سال

  توانند تقاضاي  مي  تمام  سال  و پنج  پنجاه  داشتن  باشند در صورت  پرداخته سازمان
   موجب آور به  زيان  و هوا و كارهاي  بد آب مناطق.  كنند  بازنشستگي مستمري

  . خواهد شد  تعيين  وزيران  هيأت  مصوب  مربوط نامه آيين
... اجتماعي  قانون تأمين76 و تبصره ماده77 و72 تبصره با قانون اصالح مواداين(

  :ح شده است كه متن آن عبارتست از اصال16/12/1371مصوب 
 سال تمام كار كرده و در هر مورد حق بيمه مدت مزبور را به 30 كساني كه -1تبصره

 سال تمام 45 سال و سن زنان 50سازمان پرداخته باشند در صورتيكه سن مردان 
  .توانند تقاضاي مستمري بازنشستگي نمايند باشد مي

 سال متناوب در مناطق بد آب و هوا كار 25 سال متوالي و 20افرادي كه حداقل  -2تبصره
 و اشتغال داشته باشند) مخل سالمتي(آور  به كارهاي سخت و زيانكرده و يا آنكه 

داخته باشند در صورتيكه سن بيمه مدت مزبور را به سازمان پر در هر مورد حق
توانند تقاضاي مستمري   سال تمام باشد مي45 سال و سن زنان 50مردان 

آور به موجب  مناطق بد آب و هوا و كارهاي سخت و زيان. بازنشستگي نمايند
افزايش هزينه ناشي از اين تبصره از كاهش هزينه . نامه مربوطه خواهد بود آيين

  ). همين ماده تأمين خواهد شد1ه رسازمان ناشي از اجراء تبص
 الحاقي ماده 2 به موجب قانون اصالح تبصره 14/7/80اين تبصره تغيير يافته نيز در مورخ (

 و 1354 قانون تأمين اجتماعي مصوب 76 و تبصره ماده 77 و 72 قانون اصالح مواد 76
اصالح شده آور   در مورد كارهاي سخت و زيان1371 مصوب 76الحاق دو تبصره به ماده 

  :است متن تبصره جديد عبارتست از
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 و تبصره ماده 77 و 72 قانون اصالح مواد 76 الحاقي ماده 2اصالح تبصره «قانون 
                  » 1371 مصوب 76 و الحاق دو تبصره به ماده 1354اجتماعي مصوب   قانون تأمين76

  ):14/7/1380مصوب (
 قانون 76 و تبصره ماده 77 و 72 قانون اصالح مواد 76 الحاقي ماده 2تبصره  -ماده واحده 

 به شرح 16/12/1371 مصوب 76 و الحاق دو تبصره به ماده 1354اجتماعي مصوب  تأمين
  :شود زير اصالح مي

   -2تبصره
كارهاي سخت و زيان آور كارهايي است كه در آنها عوامل فيزيكي، شيميايي، )الف

ر استاندارد بوده و در اثر اشتغال كارگر تنشي به مكانيكي و بيولوژيكي محيط كار، غي
در وي ايجاد گردد كه نتيجه آن ) جسمي و رواني(مراتب باالتر از ظرفيتهاي طبيعي 

بيماري شغلي و عوارض ناشي از آن بوده و بتوان با بكارگيري تمهيدات فني، مهندسي، 
شاغل كاهش يا بهداشتي و ايمني و غيره صفت سخت و زيان آور بودن را از آن م

  .حذف نمود
كارفرمايان كليه كارگاههاي مشمول قانون تأمين اجتماعي كه تمام يا برخي از  -1

مشاغل آنها حسب تشخيص مراجع ذيربط سخت و زيان آور اعالم گرديده يا 
خواهند گرديد، مكلفند ظرف دو سال از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به ايمن 

ابق حد مجاز و استانداردهاي مشخص شده در سازي عوامل شرايط محيط كار مط
هاي مربوطه و ساير قوانين موضوعه در اين  زمينه اقدام  نامه قانون كار و آيين

 .نمايند
كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون تأمين اجتماعي مكلفند قبل از ارجاع كارهاي  -2

 لحاظ سخت و زيان آور به بيمه شدگان، ضمن انجام معاينات پزشكي آنان از
موضوع ماده (قابليت و استعداد جسماني متناسب با نوع كارهاي رجوع داده شده 

اي آنان كه حداقل در هر  ، نسبت به انجام معاينات دوره)اجتماعي  قانون تأمين90
سال نبايد كمتر از يك بار باشد، نيز به منظور آگاهي از روند سالمتي و تشخيص 

. سايش جسمي و روحي اقدام نمايندبه هنگام بيماري و پيشگيري از فر
هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كار و امور اجتماعي مكلفند  وزارتخانه

 .تمهيدات الزم را در انجام اين بند توسط كارفرمايان اعمال نمايند
  ها ب ـ حمايت

افرادي كه حداقل بيست سال متوالي و بيست و پنج سال متناوب در كارهاي  -1
اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق بيمه ) مخل سالمت(ر آو سخت و زيان

توانند تقاضاي مستمري بازنشستگي  مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند مي
آور يك و نيم  هر سال سابقه پرداخت حق بيمه در كارهاي سخت و زيان. نمايند

 .سال محاسبه خواهد شد
بل از رسيدن به سابقه مقرر در اين شدگان موضوع اين تبصره ق در صورتي كه بيمه -2

قانون دچار فرسايش جسمي و روحي ناشي از اشتغال در كارهاي سخت و زيان 
)  قانون تأمين اجتماعي91موضوع ماده (آور گردند با تأييد كميسيونهاي پزشكي 
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 .به هر ميزان سابقه خدمت از مزاياي مندرج در اين تبصره برخوردار خواهند شد
شدگان حداقل سابقه پرداخت حق بيمه براي استفاده از  بيمهدر مورد ساير  -3

مستمري بازنشستگي از تاريخ تصويب اين قانون هر سال يك سال افزايش 
 .خواهد يافت تا آنكه اين حداقل به بيست سال تمام برسد

به نرخ %) 4(از تاريخ تصويب اين قانون جهت مشموالن اين تبصره، چهاردرصد  -4
نون تأمين اجتماعي افزوده خواهد شد كه آن هم در صورت حق بيمه مقرر در قا

تقاضاي مشموالن قانون، به طور يكجا يا به طور اقساطي توسط كارفرمايان 
 .پرداخت خواهد شد

تشخيص مشاغل سخت و زيان آور و نحوه احراز توالي و تناوب اشتغال، نحوه  -5
صره به تشخيص فرسايش جسمي و روحي و ساير موارد مطروحه در اين تب

اي خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت چهار ماه توسط سازمان  نامه موجب آيين
هاي كار و امور اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش  تأمين اجتماعي و وزارتخانه

 .پزشكي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد
آور به  شدگاني كه داراي سابقه پرداخت حق بيمه در كارهاي سخت و زيان بيمه -6

توانند با استفاده از مزاياي اين  تاريخ قبل از تاريخ تصويب اين قانون باشند مي
قانون درخواست بازنشستگي نمايند در اين صورت با احراز شرايط توسط بيمه 
شده كارفرمايان مربوطه مكلفند حق بيمه مربوطه و ميزان مستمري برقراري را تا 

ميزان مستمري %) 4(نين چهار درصد  همچ2احراز شرايط مندرج در تبصره 
برقراري نسبت به سنوات قبل از تصويب اين قانون را يكجا به سازمان تأمين 

  . اجتماعي پرداخت نمايند
ام بهمن  قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سي

 3 و 1ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسالمي تصويب و جزء 
 عيناً به تصويب نهائي مجمع تشخيص 14/7/1380 آن در تاريخ 2تبصره ) ب(بند 

 ) درج شده است332 آيين نامه در صفحه). (مصلحت نظام رسيده است
توانند   سال تمام سابقه پرداخت حق بيمه باشند مي35شدگاني كه داراي  بيمه -3تبصره

. گي نماينداي بازنشستبدون در نظرگرفتن شرط سني مقرر در قانون تقاض
  ).16/12/1371اصالحي (

مصوب  اجتماعي  قانون تأمين76 به موجب ماده واحده الحاق يك تبصره به ماده 4تبصره (
  :متن تبصره عبارتست از.  اضافه شده است1/7/1376

بيمه   سال سن به شرط پرداخت حق42 سال سابقه كار و 20زنان كارگر با داشتن  -4تبصره
  ).توانند بازنشسته شوند حقوق مي روز 20با 

   مزد يا حقوق  متوسط وپنجم  سي  از يك  است  عبارت  بازنشستگي  مستمري ميزان -77  ماده
 مزد يا   از صددرصد متوسط  بر آنكه  مشروط  بيمه  حق  پرداخت  ضرب در سنوات شده بيمه

  . تجاوز ننمايد حقوق
 قانون تأمين اجتماعي مصوب 76 و تبصره 77 و 72اين ماده حسب قانون اصالح مواد (
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  :متن جديد عبارتست از. تغيير كرده است16/12/1371
ام متوسط مزد يا حقوق  ميزان مستمري بازنشستگي عبارتست از يك سي  -77ماده «

ام  سي و پنج، سي) 30/35(شده ضرب در سنوات پرداخت حق بيمه مشروط بر آنكه از  بيمه
  ».ز ننمايدمتوسط مزد يا حقوق تجاو

   از مجموع  است  عبارت  بازنشستگي  مستمري  محاسبه  براي  مزد يا حقوق متوسط -تبصره
 دو   آخرين  ظرف  گرديده  پرداخت  بيمه  حق  آن  براساس  كه  شده  بيمه مزد يا حقوق

  ). و چهار  بر بيست  تقسيم بيمه  حق  پرداخت سال
   به  از رسيدن  پس  سال  پنج  حداقل  را كه شدگاني  بيمه گيتواند بازنشست كارفرما مي -78  ماده
  . تقاضا نمايد اند از سازمان  داده  كار خود ادامه  به  قانون  مقرر در اين  بازنشستگي سن

، متن 26/5/82به موجب قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع مصوب (
  :شده استزير به عنوان تبصره به اين ماده اضافه 

سازمان تأمين اجتماعي موظف است با درخواست كارفرمايان واحدهاي صنعتي  -تبصره
ا .ت. ق76برداري بيمه شدگاني را كه حائز شرايط مقرر در ماده  داراي پروانه بهره

هاي  چگونگي تأمين منابع مربوط به هزينه.  باشند بازنشسته نمايد3/4/54مصوب 
  ).تبصره به تصويب دولت خواهد رسيداحتمالي ناشي از اجراي اين 

 آنها   سهام  اكثريت  قانون  موجب  به  كه  دولتي هاي  شركت در مورد مستخدمين -79  ماده
  : زير رفتار خواهد شد  ترتيب  يا بشود به  شده  خصوصي  بخش  به متعلق
   و مستخدمين  دولتي هاي  شركت  استخدامي  مقررات33  ماده مشمول  مستخدمين -1

  اند تابع  بوده  خاص  و وظيفه  بازنشستگي  مقررات  مشمول  كه  دولتي هاي شركت
 . خود خواهند بود  موردعمل  و وظيفه  بازنشستگي مقررات

   هستند مشمول  اجتماعي هاي  بيمه  قانون  مشمول  كه  دولتي هاي  شركت مستخدمين -2
 . خواهند شد  قانون  اين مقررات

 از   ناشي  در برابر اثرات  كارمندان  حمايت  قانون  مقررات ع تاب ساير مستخدمين -3
به ... مشمولين قانون حمايت كارمندان  (. خواهند شد  و فوت  و ازكارافتادگي پيري

 17/1/1365 قانون تشكيالت وزارت بهداري مصوب 11 ماده 3دليل الغاء تبصره 
 )اند مشمول قانون تأمين اجتماعي قرار گرفته

   و ميزان3 و 1   مذكور در بندهاي  مستخدمين  دولتي  خدمت  سوابق تساب اح نحوه -4
   تعيين  ترتيب  و كارفرما و همچنين  مستخدم  توسط  كسور بازنشستگي پرداخت
   خواهد بود كه اي نامه  آئين  موجب  به  مستخدمين آنان  و وظيفه  بازنشستگي حقوق
   كشور به  و استخدامي  اموراداري  سازمان  با همكاري  اجتماعي  رفاه وزارت  توسط

 درج شده 259آيين نامه در صفحه . (رسد  مي اجتماعي  تأمين  عالي  شوراي تصويب
 27/3/1365نيز به قانون نقل و انتقال حق بيمه و بازنشستگي مصوب ) (است

  )مراجعه شود



  
  
  
  

  گ: مل 
  

  مرگ
   

   زير مستمري  از حاالت  در يكي  متوفي  شده  بيمه  واجد شرايط بازماندگان -80  ماده
  :  خواهند داشت  دريافت بازماندگان

 .  بازنشسته شده  بيمه  فوت در صورت -1
 . بگير  مستمري  كلي  ازكارافتاده شده  بيمه  فوت در صورت -2
   بيمه  حق  خود حداقل  آخر حيات  سال ده  در  كه اي شده  بيمه  فوت در صورت -3

  . باشد  پرداخته  حيات  سال در آخرين كار را  يكسال
 قانون تأمين اجتماعي، مصوب 80 و44، 43به موجب قانون اصالح مواد (

 و 3متن بند ).  تبصره به آن الحاق شده است3 اصالح و 80 ماده 3 بند 27/7/76
 :هاي الحاقي عبارتست از تبصره

ل حق بيمه اي كه در ده سال آخر حيات خود حداق شده در صورت فوت بيمه-3
 روز كار را 90يكسال كار، مشروط بر اينكه ظرف آخرين سال حيات حق بيمه 

 .پرداخت كرده باشد
شدگان مشمول قانون تأمين اجتماعي كه قبل از تصويب اين ماده واحده  بيمه -1تبصره

فوت شده و به هر علت در مورد آنان مستمري برقرار نشده است، حسب مورد 
  . هستند2 اين بند يا تبصره مشمول شرايط مقرر در

 سال حق 20چنانچه بيمه شده فاقد شرايط مقرر در اين بند باشد ولي حداقل  -2تبصره
بيمه مقرر را قبل از فوت پرداخت كرده باشد، بازماندگان وي از مستمري 

در تعيين متوسط مزد يا حقوق ماهانه مشموالن اين تبصره . برخوردار خواهند شد
 قانون تأمين اجتماعي مالك عمل 77ان مستمري، تبصره ماده براي محاسبه ميز

  .گيرد قرار مي
شود و فاقد شرايط  اي كه از تاريخ تصويب اين قانون به بعد فوت مي شده بيمه -3تبصره

 سال و 20باشد، چنانچه سابقه پرداخت حق بيمه او كمتر از  مقرر در اين بند مي
وي در ازاي هر سال سابقه پرداخت حق  سال باشد، به بازماندگان 10بيشتر از 

بيمه، غرامت مقطوعي معادل يك ماه حداقل دستمزد كارگر عادي در زمان فوت 
  ).شود اجتماعي پرداخت مي  قانون تأمين83به طور يكجا و به نسبت سهام مقرر در ماده 

 مجلس شوراي اسالمي 22/3/86 به موجب مصوبه مورخ 80 ماده 3 بند 3تبصره (
  .) مجمع تشخيص مصلحت نظام به شرح متن زير اصالح شده است20/11/86و 

اي كه بين ده تا بيست سال سابقه پرداخت حق بيمه  شده در صورت فوت بيمه -1
باشد به بازماندگان وي به نسبت سنوات پرداخت حق بيمه بدون الزام به  داشته
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) 83(اده قانون تأمين اجتماعي و به نسبت سهام مقرر در م) 111(رعايت ماده 
 .گردد همان قانون مستمري پرداخت مي

شود چنانچه سابقه  اي كه از تاريخ تصويب اين قانون به بعد فوت مي شده بيمه -2
پرداخت حق بيمه او از يك سال تا ده سال باشد به بازماندگان وي در ازاء هر 

بيمه غرامت مقطوعي معادل يك ماه حداقل دستمزد  سال سابقه پرداخت حق
قانون ) 83(ادي در زمان فوت به طور يكجا و به نسبت سهام مقرر در مادهكارگر ع

 ) قانون برنامه پنجم توسعه39نيز نك بند ج ماده  (.شود تأمين اجتماعي پرداخت مي
  .  نمايد  فوت اي  حرفه هاي  از كار يا بيماري  ناشي  بر اثر حادثه شده  بيمه  كه در مواردي -3
بگير بازنشسته يا ازكارافتاده به مدت شش ماه  هرگاه مستمري )18/2/1387الحاقي ( -تبصره

مستمري بازنشستگي يا ازكارافتادگي كلي خود را مطالبه ننمايد، بازماندگان واجد 
شرايط وي حق دارند موقتاً مستمري و يا حقوق وظيفه قانوني خود را تقاضا و 

ت است وضع درصورتي كه معلوم شود شخص مذكور در حال حيا. دريافت كنند
بازنشستگان كليه صندوقهاي بازنشستگي . گردد مستمري او به حالت اول اعاده مي

  .بود كشور نيز مشمول اين تبصره خواهند
  : عبارتند از  را خواهند داشت  مستمري  دريافت  استحقاق  كه  متوفي  واجد شرايط بازماندگان  -81  ماده

  .  است  شوهر اختيار نكرده  كه  مادام  متوفي شده  بيمه  دايم عيال -1
 به موجب قانون الحاق يك تبصره به 21/6/1374 در تاريخ 1يك تبصره به بند (

 :متن تبصره عبارتست از.  قانون تأمين اجتماعي اضافه شده است81 ماده 1بند 
در صورت فوت ) عقد دائم(اند  شده متوفي كه شوهر اختيار نموده همسران بيمه -تبصره

بار . توسط تأمين اجتماعي مجدداً به آنها مستمري پرداخت خواهد شدشوهر دوم، 
شدگان  كمك دولت به بيمه%) 3(مالي ناشي از اين تبصره از محل سه درصد 

نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت دو ماه توسط سازمان  آيين. تأمين خواهد شد
آيين نامه در (). تأمين اجتماعي پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

  ) درج شده است307صفحه 
 باشد و يا   تمام  سال  كمتر از هجده  آنان  سن  كه صورتي  در  متوفي فرزندان -2

   عضو طبق  يا نقص  بيماري علت  باشند يا به  داشته  اشتغال  تحصيل منحصراً به
  .كار نباشند  قادر به  قانون ن اي91  ماده  موضوع  پزشكي  كميسيون گواهي

شرايط برخورداري فرزندان اناث كارمندان دولت مشمول قانون تأمين اجتماعي، به موجب (
 كه در ذيل آمده است 2/10/1363مصوب ... قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمري وراث 

 307ه  كه در صفح5/10/1386و قانون پرداخت مستمري به فرزندان زنان متوفي مصوب 
  ):آمده است، تغيير كرده است

 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمري وراث 2قانون اصالح تبصره 
 و برقراري حقوق و وظيفه در مورد فرزندان و 1338كارمندان مصوب آذر ماه 

  13/2/1379اصالحي   مجلس شوراي اسالمي،2/10/63نوادگان اناث مصوب 
  ماده واحده

 ماده واحده 2و مستمري موضوع تبصره از تاريخ تصويب اين قانون حقوق وظيفه ) الف
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 در مورد 1338قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمري وراث كارمندان مصوب آذر ماه 
ورثه ذكور تا پايان بيست سالگي و چنانچه به موجب مدارك مثبته در يكي از 
دانشگاهها يا مؤسسات آموزشي رسمي عالي مشغول تحصيل باشند تا پايان بيست و 

  .ي قابل پرداخت خواهد بودپنج سالگ
ها و مؤسسات و  حقوق وظيفه سهم فرزندان و نوادگان اناث كليه مستخدمين وزاتخانه) ب

شركتهاي دولتي و شهرداريها و همچنين سازمانهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها 
مستلزم ذكر نام است و مشمولين قانون استخدام نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي 

نون تأمين اجتماعي كه طبق قوانين و مقررات مربوطه برقرار شده يا بشود با ايران و قا
رعايت كليه قوانين و مقررات مورد عمل به شرط نداشتن شوهر و شغل قابل پرداخت 

  .باشد مي
حقوق وظيفه سهم فرزندان و نوادگان اناث كه براساس قوانين قبلي به علت  -1تبصره

به شرط آنكه شوهر و يا شغل نداشته باشند رسيدن به سن مقرر قطع شده است 
  .مذكور خواهد بود) ب(مشمول مقررات بند 

آيين نامه موضوع اين ماده واحده توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور  -2تبصره
آيين نامه اجرايي مذكور در تاريخ . (تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

  ). به تصويب رسيده است2/4/64
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز يكشنبه دوم دي ماه يكهزار و 

 به تأييد 15/10/1363سيصد و شصت و سه مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 
  .شوراي نگهبان رسيده است

   پدر از شصت  ثانياً سن  او بوده  تكفل  اوالً تحت  كه  در صورتي پدر و مادر متوفي -3
   تشخيص  به  باشد و يا آنكه  تجاوز كرده  سال  و پنج  مادر از پنجاه  و سن سال

   باشند و در هرحال  ازكارافتاده  قانون  اين91   ماده  موضوع  پزشكي كميسيون
 . ندارند  دريافت  از سازمان مستمري

  : خواهند كرد  استفاده  زير از مستمري  با شرايط  زن شده  بيمه بازماندگان -82  ماده
   سال  او از شصت  ثانياً سن  بوده  زن  تكفل  اوالً تحت  بر اينكه شوهر مشروط -1

   ازكارافتاده  قانون  اين91   ماده  موضوع  پزشكي  نظر كميسيون متجاوز باشد يا طبق
 . نكند  دريافت  از سازمان  مستمري  و در هرحال بوده

  : زير  شرايط  حائز بودن  در صورت فرزندان -2
 باشد و از   ماده  اين  مذكور در بند اول  يا واجد شرايط  نبوده پدر آنها در قيد حيات)  الف

  . نكند  استفاده  ديگري مستمري
 باشند تا   داشته  اشتغال  تحصيل  باشد و يا منحصراً به  تمام  سال  آنها كمتر از هجده سن) ب

   پزشكي  كميسيون  گواهي  عضو طبق ص يا نق  بيماري  علت  و يا به  تحصيل پايان
در مورد فرزندان اناث مطابق قانون . ( كار نباشند  قادر به  قانون  اين91   ماده موضوع

 ماده واحده قانون قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمري وراث 2اصالح تبصره 
  ).شود  آمده است عمل مي81 ماده 2 كه در ذيل بند 2/10/1363مصوب ... كارمندان 
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 و   سال  پدر از شصت  ثانياً سن  او بوده  تكفل  اوالً تحت  كه پدر و مادر در صورتي -3
   كميسيون  تشخيص  به  باشد و يا آنكه  تجاوز كرده  سال  و پنج  مادر از پنجاه سن

 از   مستمري  باشند و در هرحال  ازكارافتاده  قانون  اين91   ماده  موضوع پزشكي
  . ندارند ت درياف سازمان

  :باشد  زير مي  شرح  به  متوفي شده  بيمه  از بازماندگان  هريك  مستمري سهم -83ماده
   استحقاقي  درصد مستمري  پنجاه  معادل  متوفي  شده  همسر بيمه  مستمري ميزان -1

 باشد   چند همسر دائم  مرد داراي  شده  بيمه  كه  و در صورتي  است شده  بيمه
 . خواهد شد  آنها تقسيم  بين وي تسا  به مستمري

   درصد مستمري  و پنج  بيست  معادل  متوفي  شده  هر فرزند بيمه  مستمري ميزان -2
 باشد   داده  پدر و مادر را از دست  كه باشد و در صورتي  مي  شده  بيمه استحقاقي
 . مذكور خواهد بود  او دو برابر ميزان مستمري

   درصد مستمري  بيست  معادل  و مادر متوفي از پدر  هر يك  مستمري ميزان -3
 نبايد   متوفي  شده  بيمه  بازماندگان  مستمري مجموع. باشد  مي  شده  بيمه استحقاقي
   از اين  مستمري  مجموع  متوفي تجاوز نمايد هرگاه  استحقاقي  مستمري از ميزان
شود و   مي  داده قليل ت  نسبت  به بگيران  از مستمري  هر يك  تجاوز كند سهم ميزان

   استحقاقي  شود يا فاقد شرايط  فوت بگيران  از مستمري  اگر يكي  صورت در اين
   ماده  مذكور در اين بندي  تقسيم  به  با توجه  آنان  بقيه  گردد سهم  مستمري دريافت
   از صددرصد مستمري  شده  بيمه  بازماندگان  و در هرحال  خواهد يافت افزايش

  . خواهند كرد  استفاده  متوفي اندگانبازم
در . باشد  او مي  فوت  حين  مستمري  متوفي  شده  بيمه  استحقاقي منظور از مستمري - تبصره

   شوند، مستمري  فوت  يا بيماري  حادثه اثر هر نوع  در  كه  شدگاني مورد بيمه
   حسب  كلي افتاده ازكار  شده  بيمه  براي  كه  از مستمري  است  عبارت استحقاقي

  .شود مورد برقرار مي
   خدمات  تأمين سازمان   او از طرف  و دفن  كفن  كند هزينه  فوت شده  بيمه هرگاه -84ماده

با توجه به انحالل سازمان تأمين خدمات درماني سازمان ( خواهد شد   پرداخت درماني
: براي توضيح رك. اجتماعي جايگزين سازمان تأمين خدمات درماني شده است تأمين

  ).صفحه راهنما



  
  
  
  

ه: ھمل  ج و عا ئازدو   ندیا
  

   مندي  و عائله ازدواج
   

   يكماه  معادل كند مبلغي  مي  بار ازدواج  اولين  براي  يا مرد كه  زن  شده  بيمه به  -85  ماده
  :ودش  مي  پرداخت  ازدواج  كمك عنوان  زير به  شرايط  با رعايت  حقوق مزد يا متوسط
 . باشد  نشده  او با كارفرما قطع  استخدامي  رابطه  ازدواج در تاريخ -1
 روز كار را   هفتصدوبيست  بيمه  حق  حداقل  ازدواج  از تاريخ  قبل  سال  پنج ظرف -2

 . باشد  پرداخته  سازمان به
  . باشد  رسيده  ثبت  به  ازدواج  و در دفتر رسمي  بوده  دايم عقد ازدواج -3
   شده  بيمه  دريافتي  از جمع  است  عبارت  ماده  اين  موضوع  متوسط  يا حقوقمزد -1تبصره

 بر   تقسيم  است  شده  پرداخت  بيمه  حق  مأخذ آن  به  كه  از ازدواج  قبل  دوسال ظرف
24.  

   باشند كمك  ماده  مذكور در اين  واجد شرايط  عقد ازدواج  طرفين  كه در صورتي -2تبصره
  . خواهد شد  هر دو نفر داده  به ازدواج

  :  بر آنكه شود مشروط  مي  پرداخت شده  منحصراً تا دو فرزند بيمه مندي  عائله كمك -86  ماده
 . باشد  روز كار را داشته  هفتصدوبيست  بيمه  حق  پرداخت سابقه   حداقل  شده بيمه -1
   داشته  اشتغال يل تحص  كمتر باشد و يا منحصراً به  سال  او از هجده  فرزندان سن -2

   كميسيون  گواهي  عضو طبق  يا نقص  يا در اثر بيماري  تحصيل باشند تا پايان
  مندي  عائله  كمك ميزان.  كار نباشند  قادر به  قانون  اين91   ماده  موضوع پزشكي
 هر فرزند   براي  مختلف  در مناطق  كارگر ساده  مزد روزانه حداقل برابر   سه معادل

  .باشد  مي هر ماهدر 
 مزد   پرداخت باشد و بايد در موقع  كارفرما مي  عهده  به مندي  عائله  كمك پرداخت -87  ماده

  . شود  پرداخت شده  بيمه  به يا حقوق
   و كارفرما حاصل  شده  بيمه  بين  اختالفي مندي  عائله  كمك  درمورد پرداخت هرگاه - تبصره

  . خواهد شد  كار عمل  قانون  اختالف  حل  مذكور در فصل طريق شود به
  
  
  



  
  
  
  

مل  ع  : ھد ی ر ت  ار    کا
  

  ها در قانون تأمين اجتماعي  كمك  به  راجع  كلي مقررات
   

.   است  كارفرمايان  عهده  كار به  محيط  به  مربوط  بهداشتي  خدمات انجام -88  ماده
   تماس  و غيره ، اشعه  سمي  گازهاي آور از قبيل يان كار با مواد ز  در محيط  كه شدگاني بيمه
   معاينه  درماني  خدمات  تأمين سازمان   يكبار از طرف  هر سال  باشند بايد حداقل داشته

  )اجتماعي جايگزين سازمان تأمين خدمات درماني شده است سازمان تأمين. ( شوند پزشكي
   قانون  اين  موجب  يا به  اجتماعي هاي  بيمه بق سا  قوانين  موجب  به  كه افرادي -89  ماده

   كه  افرادي  آنها همچنين  خانواده شوند و افراد بالفصل  يا مي  شده  و يا ازكارافتاده بازنشسته
   از خدمات  دريافتي  دودرصد از مستمري دارند با پرداخت  مي  دريافت  بازماندگان مستمري
   درماني  خدمات  تأمين سازمان   توسط  قانون  اين3   ماده  و ب  الف  مذكور در بندهاي درماني

 تا   ماده  اين  موضوع شدگان  بيمه  توسط  پرداختي  وجوه التفاوت مابه. برخوردار خواهند شد
   شود از طرف  بايد پرداخت  دولت  مستخدمين  درمان  تأمين  قانون  ضوابط  طبق  كه مبالغي
اجتماعي جايگزين سازمان تأمين خدمات درماني  سازمان تأمين. ( شد خواهد  تأمين سازمان

  )شده است
   مرجوع  با كارهاي  متناسب  و استعداد جسماني ها بايد قابليت  در كارگاه افراد شاغل -90 ماده
ا را  آنه  پزشكي  معاينه  آنها ترتيب  از بكار گماردن  مكلفند قبل  منظور كارفرمايان  باشند بدين داشته
  .بدهند

   قابليت  استخدام  در حين  نامبردگان  شود كه  معلوم  قانون  مشمولين  از استخدام  پس  كه در صورتي
   بيمه  و بالنتيجه  است  كرده  آنها تعلل  پزشكي  و كارفرما در معاينه  را نداشته و استعداد كار مرجوع

   سازمان و اين   درماني   خدمات  تأمين ازمانس يابد   شدت  و يا بيماريش  شده  دچار حادثه شده
   قانون  اين50   ماده  را از كارفرما طبق  مربوط هاي  اجرا و هزينه  شده  بيمه  را درباره  قانون  اين مقررات
  . خواهند نمود  و وصول مطالبه

 سازمان تأمين با توجه به انحالل سازمان تأمين خدمات درماني مقررات اين ماده صرفاً مربوط به(
  )اجتماعي است

 آنها   و افراد خانواده شدگان  بيمه  و روحي  جسمي  ازكارافتادگي  ميزان  تعيين براي -91  ماده
   اعضا و ترتيب  و تعيين  تشكيل ترتيب.  خواهد شد  تشكيل  و تجديدنظر پزشكي  بدوي هاي كميسيون
 پيشنهاد   به  خواهد بود كه اي نامه  آئين  طبق افتادگي ازكار  ميزان  جدول  براساس  و صدور رأي رسيدگي

آيين نامه در صفحه . (رسد  مي  عالي  شوراي  تصويب  به  درماني  خدمات  تأمين سازمان و   سازمان اين
. اجتماعي جايگزين سازمان تأمين خدمات درماني شده است سازمان تأمين) ( درج شده است276

  ).ماصفحه راهن: براي توضيح رك
 نفر   سه  قانون  اين  از اجراي  ناشي  درماني  وظايف  اجراي  بر حسن  منظور نظارت به -92  ماده
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   تأمين  سازمان  فني  انتخاب وزير رفاه اجتماعي در شوراي  به  درماني  بيمه از كارشناسان
   عضويت لت دو  مستخدمين  درماني  خدمات  تأمين  قانون4   ماده  موضوع  درماني خدمات

  . خواهند يافت
 قانون 3به موجب قانون الزام سازمان تأمين اجتماعي به اجراي بندهاي الف و ب ماده (

 قانون تأمين خدمات 4تأمين اجتماعي و اليحه قانوني تشكيل شوراي فني موضوع ماده 
الً  مفاد ماده مزبور منتفي و فع2/9/1358درماني و انحالل سازمان خدمات درماني مصوب 

جايگزين آن شده است )  به بعد4مواد (آيين نامه اجرايي قانون الزام سازمان تأمين اجتماعي 
  ).همچنين وزير رفاه و تأمين اجتماعي جايگزين وزير رفاه اجتماعي شده است

   مستمري  تجديدنظر در مبلغ  در موارد زير مستلزم  ازكارافتادگي تغيير ميزان -93  ماده
  :باشد مي

   به  كلي  ازكارافتادگي  شرايط  رفتن  از بين  در صورت  كلي  ازكارافتادگي يمستمر -1
   ميزان  تقليل  كه در صورتي. شود  مي بگير قطع  مجدد مستمري  اشتغال محض

   باشد حسب  قانون  اين74 و 73 در مواد   مندرج  ميزان  از كار به  ناشي ازكارافتادگي
   عضو پرداخت  نقص  از كار يا غرامت  ناشي جزئي   ازكارافتادگي مورد مستمري

 .خواهد شد
   ظرف  قانون  اين73   ماده  از كار موضوع  ناشي  جزئي  ازكارافتادگي مستمري -2

   در نتيجه  كه در صورتي. باشد  تجديدنظر مي  قابل  برقراري  از تاريخ پنجسال
 او  باشد مستمري  مقرر مي ايط از شر  فاقد يكي شده   بيمه  گردد كه تجديدنظر معلوم

   شود غرامت  شناخته  قانون  اين74   ماده  مشمول كه   خواهد شد و در صورتي قطع
 . خواهد نمود  را دريافت  ماده مذكور در آن

   حادثه  تغيير نتيجه  يابد و اين  از كار افزايش  ناشي  جزئي  ازكارافتادگي  ميزان هرگاه -3
   مستمري  مورد به  حسب  جزئي  ازكارافتادگي  باشد مستمري  ازكارافتادگي منجر به

 خواهد   افزايش  جزئي  ازكارافتادگي  مستمري  و يا ميزان  از كار تبديل  ناشي كلي
  . يافت

   تعلق شده  بيمه  به  قانون  اين  موضوع  نقدي  دو يا چند كمك  مدت  يك  براي هرگاه -94  ماده
   كمك  استثناي  خواهد شد به  پرداخت  بيشتر است  آن  ميزان كه   نقدي  كمك گيرد فقط

  . مقرر نخواهد بود هاي  از ساير كمك  استفاده  آنها مانع  دريافت  و نوزاد كه مندي  و عائله ازدواج
  هاي  بيمه  قانوني  از مزاياي شده  بيمه  سربازي  خدمت  در ايام شدگان  بيمه  تكفل افراد تحت
   نرخ  افراد را طبق  اين  بيمه  حق  است  موظف سازمان.  برخوردار خواهند بود اجتماعي
   . نمايد  مزبور پرداخت  سازمان  به  درماني  خدمات  تأمين سازمان

 قانون 4عبارت مندرج در گيومه به موجب اليحه قانوني تشكيل شوراي فني موضوع ماده 
ل سازمان تأمين خدمات درماني مصوب تأمين خدمات درماني مستخدمين دولت و انحال

 منتفي 21/8/68 ماده واحده قانون الزام سازمان تأمين اجتماعي مصوب 2 و تبصره 12/9/58
  .است
 مجدد در   و اشتغال  خدمت  از پايان  پس  قانون  اين  مشمولين  وظيفه  خدمت مدت -95  ماده

  . آنها منظور خواهد شد بيمه   حق  پرداخت  جزو سابقه  قانون  اين  مشمول مؤسسات
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 قانون كار و الحاق يك تبصره به آن 14در ارتباط با ماده فوق، قانون اصالح تبصره ماده 
 به تصويب رسيده 28/3/1385 و استفساريه تبصره مزبور مصوب 30/1/1383مصوب 

  . آمده است110است كه متن آن در صفحه 
 و   كلي ، ازكارافتادگي  بازنشستگي هاي مستمري   كليه  ميزان  است  مكلف سازمان -96  ماده

 يكبار كمتر نباشد با   حداكثر از سالي  كه  زماني  را در فواصل  بازماندگان  مستمري مجموع
  . دهد  افزايش  نسبت  همان  به  وزيران  هيأت  با تصويب  زندگي  هزينه  افزايش  به توجه

كنندگان مستمري  ايش مستمري دريافتدر ارتباط با ماده فوق قانون راجع به افز
  :دارد تصويب رسيده كه مقرر مي  به15/10/1362ازكارافتادگي جزئي ناشي ازكار مصوب

افزايش مستمري ازكارافتادگي جزئي مشمولين قانون تأمين اجتماعي عيناً تابع  -ماده واحده «
  . خواهد بود1354 قانون تأمين اجتماعي مصوب تير ماه 96ضوابط و مقررات موضوع ماده 

الذكر صورت  سازمان تأمين اجتماعي مكلف است افزايشهاي قبلي را كه براساس ماده فوق
  .بگيران ازكارافتادگي جزئي نيز معمول دارد پذيرفته باشد، در مورد مستمري

تعيين حداقل و حداكثر جمع مستمري ازكارافتادگي جزئي ناشي از اين قانون و تاريخ  - تبصره
التفاوت مستمري كه به ترتيب فوق محاسبه خواهد شد با هيأت وزيران  ابهپرداخت م
  .»خواهد بود
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   و وسايل  عناوين  به  يا با توسل  واقع  خالف هاي  استناد اسناد و گواهي  به هركس -97  ماده
 افراد   استفاده  نمايد يا موجبات  خود استفاده  نفع  به  قانون ر اين مقرر د  از مزاياي تقلبي

   نقدي  جزاي  پرداخت  سازد به  مذكور فراهم  را از مزاياي  ثالث  خود يا شخص خانواده
  و در  سازمان  يا اين  درماني  خدمات  تأمين سازمان   به  وارده  دو برابر خسارات معادل

با توجه به . ( خواهد شد  محكوم  روز تا شش ماه61 از  اي  جنحه  حبس  تكرار به صورت
الذكر صرفاً مربوط به  انحالل سازمان تأمين خدمات درماني، در حال حاضر متن ماده فوق

  )باشد سازمان تأمين اجتماعي مي
  ) رجوع شود100االجرا نيست به توضيح ذيل ماده   الزم100 الي 98مواد (

   را پرداخت  قانون  موضوع  بيمه  حق  قانون  در موعد مقرر در اين  كه نيكارفرمايا -98  ماده
   براي  افتاده  عقب  در هزار مبلغ  نيم  معادل  مبلغي  پرداخت  به  بيمه  حق  بر تأديه ننمايند عالوه

 مقرر در   ترتيب  نيز به  خسارت اين.  خواهند بود  تأخير ملزم  خسارت هر روز تأخير بابت
  . خواهد شد  وصول  قانون  اين50  ادهم

   پرداخت  در مورد ترتيب  قانون  اين  تصويب  از تاريخ  يكسال  ظرف  كه كارفرماياني -99  ماده
   خسارت  نمايند از تأديه  توافق  خود با سازمان1354   از فروردين  قبل  به   متعلق  معوقه بدهي

   به  كه  كارفرماياني  فوق  يكسال  مدت  ظرف نينهمچ.  خواهند بود  معاف تأخير و جرايم
   كارگران باشند و يا آنكه  مي  خود معترض  سابق هاي  بدهي  پرداخت  به  سازمان تشخيص

  توانند به اند مي  مقرر نداشته  قانوني هاي  از كمك  از قسمتي  استفاده  عمالً امكان آنان
   مذكور به هاي هيأت.  نمايند  مراجعه44 و 43د  مقرر در موا  مطالبات  تشخيص هاي هيأت
 اتخاذ   مقتضي  و تصميم  نموده شود رسيدگي  كارفرما ابراز مي  از طرف  كه  و مداركي داليل

  .خواهند كرد
   قابل  موضوع  كارفرما و يا سازمان  تقاضاي  به  هزار ريال  زايد بر دويست هاي در مورد بدهي

.  االجرا است  و الزم  قطعي  متخذه  و تصميم  تجديدنظر بوده  مجدد در هيأت رسيدگي
 او را حداكثر در   بدهي  پرداخت  كارفرما ترتيب  درخواست توانند به الذكر مي  فوق هاي هيأت

   بدهي  مانده  به  درصد نسبت12   ميزان  كارفرما بايد به  مدت  بدهند و در اين  ماهانه  قسط36
   از انقضاي  ناشي  قطعيت  از اينكه  اعم  قطعي در مورد ديون.  بپردازد ان سازم  به خود بهره

   قانون  اين44 و 43 مواد   موضوع هاي  و يا صدور آراء هيأت  مقرر در قانون  اعتراض مهلت
   تا تاريخ  مربوط  كارفرماي  كه  باشد، در صورتي1354   از فروردين  قبل  به  و مربوط بوده

   تأخير كه  خسارت  باشد از تأديه  خود را داده  بدهي  اصل  پرداخت  ترتيب  قانون  اين تصويب
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 در 1354   از فروردين  قبل  به  مربوط در مورد ديون.  خواهد بود  معاف  ننموده پرداخت
   مورد موافقت  خود كه  بدهي  پرداخت  ترتيب  و اجراي  تعهدات  كارفرما از انجام  كه صورتي
 خواهد   وصول  قابل  شده  بخشوده  و خسارات  جرايم  نمايد كليه  تخلف  قرار گرفته نسازما
  .بود
 و   مذكور در قانون  ترتيب  به  مزد يا حقوق  صورت  از تنظيم  كه كارفرماياني -100  ماده
د  مز  صورت39   در موعد مقرر در ماده  كه  كنند و كارفرماياني  خودداري مربوط  نامه آيين
شود در   مي  معين  سازمان  قبلي  با موافقت  كه  ترتيبي  ندارند يا به  ارسال  سازمان  را به شدگان بيمه

   آن  بيمه  حق  دوازدهم  يك  معادل  خسارتي  پرداخت  نكنند به  مزد عمل  صورت مورد ارسال
   از طريق  قانون  اين50  اده م  طبق  خسارت  خواهند بود، اين اند ملزم  مزد نداده  صورت  كه ماهي

  . خواهد شد  وصول صدور اجرائيه
 طبق قانون منع دريافت خسارات و جرايم بهره مندرج در قانون تأمين 100 و 99، 98مواد (

لغو شد و قانون )  آمده است46متن قانون در زير ماده  (13/4/1361اجتماعي مصوب 
جايگزين گرديده )  آمده است46ير ماده متن قانون در ز (9/5/1373دريافت جرايم مصوب 

  ).است
 از   ششماه  كارفرما ظرف  از طرف  مزد ارسالي  صورت  به  است  مكلف سازمان -101  ماده

 مزد يا   يا ميزان شدگان  تعداد بيمه  از لحاظ  كه  كند و در صورتي  رسيدگي  وصول تاريخ
 كارفرما   كه  كند در صورتي  كارفرما ابالغ به را   نمايد مراتب  مشاهده  يا كار اختالفي حقوق
   قانون  اين44 و 43 مواد   موضوع  تشخيص هاي تواند از هيأت  نباشد مي  نظر سازمان تسليم

 بر   باشد كارفرما عالوه  بر تأييد نظر سازمان  مبني  هيأت  رأي هرگاه.  كند  رسيدگي تقاضاي
   خواهد بود كه  ملزم التفاوت  مابه  دوازدهم  يك  معادل  خسارتي تأديه   به  بيمه  حق پرداخت

  . خواهد شد  وصول  صدور اجرائيه  از طريق  قانون  اين50   ماده طبق
 حذف 13/4/68مصوب.... خسارات موضوع اين ماده طبق قانون منع دريافت خسارات (

ايگزين  مجلس شوراي اسالمي ج5/9/73شده است و قانون دريافت جرايم نقدي مصوب
  ). آمده است46آن شده است كه هر دو قانون مذكور در ذيل ماده

 يا   نموده  جلوگيري  سازمان  بازرس  او از اقدامات  كارفرما يا نماينده  كه در صورتي -102  ماده
   كند به  خودداري  بازرس  آنها به  يا عكس  رونوشت  و تسليم  مربوط  دفاتر و مدارك از ارايه
 در   سازمان  بازرسان گزارش.  خواهد شد  محكوم  هزار ريال  تا ده  از پانصد ريال دي نق جزاي
  .  است  دادگستري  ضابطين  گزارش  در حكم  خصوص اين
   بيمه  حق  عنوان  به  قانون  مقرر در اين  زايد بر ميزان  عمداً وجوهي  كه كارفرماياني -103  ماده

 مذكور   استرداد وجوه  به  بر الزام  نمايند عالوه  برداشت شدگان مه بي  و مزاياي از مزد يا حقوق
  . خواهند شد  محكوم  روز تا ششماه61 از  اي  جنحه  حبس به

   برداشت باشد و هرگونه  مي  عمومي  و اموال  وجوه  در حكم  سازمان  و اموال وجوه -104  ماده
   غيرقانوني  يا تصرف  اختالس  آن  اموال غيرمجاز در  مذكور و تصرف  از وجوه غيرقانوني

  . خواهد شد  تعقيب  كيفري  قوانين  طبق  و مرتكب است
باشد در   مي  قانون  مقرر در اين  از مزاياي  مجوز استفاده  آنان  گواهي  كه  كساني كليه -105  ماده

 61 از  اي  جنحه  حبس  به  وارده  خسارت  بر جبران  عالوه  واقع  خالف  صدور گواهي صورت
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  . خواهند شد  محكوم روز تا شش ماه
   حساب  به  قانون  مقرر در اين  نقدي  از جرايم  حاصل  و وجوه  خسارات كليه -106  ماده

  . منظور خواهد شد  آن  واريز و جزء درآمدهاي سازمان
 خواهد   رسيدگي  از نوبت  خارج  قضايي  در مراجع  سازمان  و دعاوي  شكايات به -107  ماده
  .شد
 از   آن  از ابالغ  پس  يكماه  را ظرف شدگان  بيمه  شده  قطعي  بيمه  حق  كه كارفرماياني -108  ماده

 دوبرابر   ندهند به  سازمان  با موافقت  آن  پرداخت  براي  نپردازند يا ترتيب  سازمان طرف
  . خواهند شد  محكوم  قانون  اين97   مذكور در ماده خسارت

   . مقرر  جزايي هاي  باشد، مسووليت  حقوقي  كارفرما شخص  كه در صورتي -109  ماده
 يا   در اثر فعل  خواهد بود كه  ديگري  يا هر شخص  شركت  مديرعامل  متوجه  قانون در اين
  .  است  شده  فراهم شدگان  يا بيمه  سازمان  ضرر و زيان  او موجبات  فعل ترك



  
  
  
  

مل  زد ھ دو ف: ا ت  تر   ا
  
  

    مختلف مقررات
  

   و پرداخت  و غيره  از نوسازي  اعم  و عوارض  ماليات  هرگونه  از پرداخت سازمان -110  ماده
 درماني از   خدمات  تأمين  و سازمان  سازمان ، همچنين  است  معاف  تمبر دعاوي هزينه

ها و   بيمارستان  و لوازم ات از داروها و تجهيز  قسمت  آن  گمركي  و عوارض  حقوق پرداخت
   است  قرار گرفته  و دارايي  اموراقتصادي  آنها قبالً مورد تأييد وزارت  معافيت ها كه درمانگاه
سازمان تأمين اجتماعي جايگزين سازمان تأمين خدمات درماني شده . ( خواهند بود معاف
  )صفحه راهنما: براي توضيح رك. است

) 28/4/1358مصوب (ح قانون تشكيل سازمان تأمين اجتماعي  اليحه قانوني اصال5ماده (
  :كه متن آن عبارتست از.) در ارتباط مفاد اين ماده به تصويب رسيده است

سازمان از پرداخت هرگونه ماليات و عوارض اعم از حقوق و عوارض گمركي و  -5ماده «
  .»سود بازرگاني و غيره و پرداخت هزينه دادرسي دعاوي معاف است

هاي اجتماعي سابق، سازمان  هاي موضوع اين ماده شامل سازمان بيمه معافيت -1بصرهت
  .تأمين اجتماعي سابق و صندوق تأمين اجتماعي سابق نيز خواهد بود

   بازماندگان  مستمري  و مجموع  بازنشستگي  و مستمري  كلي  ازكارافتادگي مستمري -111  ماده
  . كمتر باشد رگر عادي مزد كا  نبايد از حداقل در هرحال

 مجمع تشخيص مصلحت نظام شوراي 29/8/1369 قانون كار مصوب 41به موجب ماده (
عالي همه ساله موظف است ميزان حداقل مزد كارگران را براي نقاط مختلف كشور تعيين 

  )نمايد
   سازمان از  ديگري  نقدي  يا كمك  مستمري  قانون  اين  موجب  به  كه شدگاني بيمه -112  ماده

  .باشند  مي  معاف  ماليات  هرگونه  از پرداخت  دريافتي  وجوه  به كنند نسبت  مي دريافت
 و مزايا مانند   بر حقوق  و عوارض  ماليات  پرداخت  از لحاظ  سازمان  كاركنان كليه -113  ماده

  . خواهند بود  دولت  رسمي مستخدمين
اجتماعي مصوب   تشكيل سازمان تأمين اليحه قانوني اصالح قانون5 ماده2تبصره(

  : كه متن آن عبارتست از). تصويب رسيده است  در ارتباط با اين ماده به13/4/1358
كليه كاركنان سازمان از لحاظ پرداخت ماليات و عوارض بر حقوق و مزايا، مانند  -2تبصره

  .مستخدمين رسمي دولت خواهند بود
   سازمان  كاركنان  بازنشستگي  مستمري  احتساب  براي  خدمت  و مدت  سني ضوابط -114  ماده
   و اصالحات  و تغييرات  كشوري  استخدام  قانون  و مقررات  ضوابط  از موعد مقرر تابع قبل
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   دريافتي  و مزاياي  حقوق  افراد برابر با متوسط  اين  بازنشستگي حقوق.  خواهد بود  آن بعدي
  . باشد  مي  است  بوده  بيمه  حق اخت مأخذ پرد  كه  آخر خدمت دوسال

   اجتماعي هاي  بيمه  سابق  قوانين  طبق  قانون  اين  تصويب  تا تاريخ  كه افرادي -115  ماده
.   خواهند داشت  دريافت  خود را از سازمان  مستمري  است  برقرار شده  آنان  در حق مستمري
  . خواهد شد  رعايت نيز  ماده  اين  در مورد مشمولين96 مفاد ماده

   اين  يك  مذكور در ماده  از نظر تعهدات  شده  افراد بيمه  بيمه  حق  پرداخت سوابق -116  ماده
 و   كارگران  و بيمه  تعاون  صندوق  اجتماعي  رفاه ، بنگاه  ايران  بيمه  سهامي  نزد شركت قانون

   بيمه  كه  افرادي  و همچنين  اجتماعي يها  بيمه  و سازمان  كارگران  اجتماعي هاي  بيمه سازمان
   محسوب  آنان  جزء سابقه  قانون  مذكور در اين  از مزاياي  استفاده اند براي  بوده اختياري

  :  بر اينكه خواهد شد مشروط
 و   كارگران  است  داشته  كار اشتغال  به  در آن  شده  بيمه  كه اي  يا مؤسسه كارگاه -1

   بيمه  باشد و اشتغال  نموده  مذكور بيمه  از مؤسسات زد يكي خود را ن كارمندان
 . باشد  مسلم  يا مؤسسه  كارگاه  نيز در آن شده

  . باشد  شده بيني  پيش  گرديده  پرداخت  آن  موجب  به  بيمه  حق  كه  مورد تقاضا در قانوني كمك -2
   و ترتيب  روستاييان  اجتماعي ايه  بيمه  قانون  مشمول  روستاييان  بيمه  حق ميزان -117  ماده

  شدگان  بيمه  به  مربوط هاي  هزينه  تأمين  مالي  و منابع  قانوني هاي  كمك  و انواع  آن وصول
   تصويب  به  اجتماعي  رفاه  پيشنهاد وزارت  به  خواهد بود كه اي نامه  آئين  موجب  به روستايي
 و   مذكور مقررات نامه  آيين  تصويب زمانتا . رسد  مي  مجلسين  مربوط هاي كميسيون

به آيين . (  است  خود باقي  قوت  به  روستاييان  اجتماعي هاي  بيمه  موجود قانون هاي نامه آيين
 2/4/1384 و اصالحي مورخ 4/11/1383نامه بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير مصوب 

  )رجوع شود
 و 1339   مصوب  اجتماعي هاي  بيمه  قانون،  قانون  اين  اجراي از تاريخ -118  ماده

   قانون  مشمول بگيران  از مستمري  بعضي هاي  مستمري  افزايش  و قانون  آن هاي اصالحيه
   قانون  با اين  كه  و ساير قوانيني  كارگران  فرزندان  آموزش  تأمين ، قانون  اجتماعي هاي بيمه

  .  است  دارد ملغي مغايرت
   كارگر به  فرزندان  آموزش  تأمين  صندوق  و دارايي  و اموال  مالي  تعهدات كليه -1تبصره

  .شود  مي  منتقل سازمان
 و   مقررات  و تابع  منتقل  سازمان  كارگر به  فرزندان  آموزش  تأمين  صندوق كاركنان -2تبصره

  . خواهند بود  سازمان  استخدامي نظامات
   مغايرت  قانون  با اين  كه  اجتماعي هاي  بيمه  سابق  قانون  اجرايي يها نامه آيين -3 تبصره

  .  اجرا است  قابل  قانون  اين ي اجراي هاي نامه  آيين  و تصويب  تنظيم  باشد تا زمان نداشته
 سنا در   مجلس  از تصويب  پس  تبصره  و چهل  ماده  بر يكصد و هجده  مشتمل  فوق قانون
 يكهزار و سيصد و پنجاه   تيرماه  سوم شنبه  روز سه ، در جلسه19/3/1354   روز دوشنبه جلسه

  . رسيد  ملي  شوراي  مجلس  تصويب  به و چهار شمسي 
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  )21/8/1352  مصوب ( ساختماني  كارگران  اجباري  بيمه  قانون -1
 
درج شده  231 كه در صفحه 9/8/86كارگران ساختماني مصوب به قانون بيمه اجتماعي (

  )است  نيز مراجعه شود
و   ساختمان  يا توسعه و  از ايجاد ساختمان  اعم ساختماني  در كارهاي  شاغل  كارگران -1 هماد

  هاي بيمه  نزد سازمان  قانون  در اين  مندرج  ترتيب  به  آن  به  مربوط  يا تجديد بنا و تخريب
  .خواهند شد  از كار بيمه  ناشي  حوادث  در مقابل  جتماعيا

،  دولت  به  وابسته يا  دولتي  مؤسسات  ساختماني  در كارهاي  شاغل  كارگران -1تبصره
پيمانكار   كار به  انجام  اينكه از  و بانكها اعم  المنفعه عام  شهرداريها و مؤسسات
 كارگران  شود و همچنين  يتصد مذكور  مؤسسات  واگذار يا رأساً توسط

  آنها اجرا شده  درباره  اجتماعي  هاي بيمه  قانون  مقررات  كه  كارخانجات  ساختماني 
  .نخواهند بود  قانون  اين  مقررات  شود مشمول و مي

 كار و به  انجام  حين  كه  است  اي حادثه  ماده  از كار در اين  ناشي  منظور از حادثه -2تبصره
  .افتد كارگر اتفاق مي  براي  ساختماني  كارگاه  در محدوده  آن  سبب 

 آنان  يا نمايندگان گمارند كار مي  را به  قانون  اين  مشمول  كارگران  كه  كارفرماياني -2 ماده
واحد   نزديكترين  به را   ديده  حادثه از كار فوراً كارگر  ناشي  حادثه  وقوع  موظفند در صورت 

  واحد درماني  به  دسترسي  عدم  نمايند و در صورت  اعزام  اجتماعي  هاي بيمه  نسازما  درماني
 را به  ديده  كارگر حادثه  است  او مكلف  كارفرما يا نماينده  اجتماعي تامين  هاي بيمه  سازمان

 فحداكثر ظر  حادثه  بر گزارش  تنظيم  را ضمن  دارد و مراتب  اعزام  واحد درماني  نزديكترين 
  مزبور را پرداخت  هاي هزينه  سازمان.  برساند اجتماعي  هاي بيمه  سازمان  اطالع  روز به  سه 

  .خواهد كرد
 ببينند طبق  از كار آسيب  ناشي  بر اثر حادثه  كه  در صورتي  قانون  اين  مشمول  كارگران -3 ماده

در   مندرج  از كمكهاي  اجتماعي  هاي بيمه   قانون62-61-60-47-46-45مواد   مقررات 
 از كار با  ناشي  بر اثر حادثه  شده بيمه  فوت  در صورت. مذكور برخوردار خواهند شد  قانون

  .رفتار خواهد شد  اجتماعي  هاي بيمه   قانون69 و 68مواد   مقررات  طبق  وي  بازماندگان
 مقرر در ماده  ترتيب  به) 3(  مذكور در ماده  نقدي  كمكهاي محاسبه  دستمزد مبناي -4 ماده

 سازمان  عالي  شوراي  و تصويب  مديره  هيأت پيشنهاد  بنا به  اجتماعي  هاي بيمه  قانون) 22( 
  .خواهد شد  تعيين 

 هر متر مربع  براي از ايجاد و يا تجديد بنا مكلفند  اعم  ساختمان ه پروان   متقاضيان-5 ماده
 سطح  به  بنا نسبت  توسعه  و جهت  طبقات  در جمعزيربنا   كل  سطح  به  مورد نسبت  حسب 
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 اجتماعي  هاي بيمه  سازمان  حساب  به  بيمه حق  عنوان  به  ريال  سي  مبلغ  يافته  توسعه  بناي زير 
 هاي بيمه  سازمان  از طرف  ديگر كه  دولتي  يا بانكهاي  كارگران   رفاه بانك  از شعب يكي در 
در مورد    بيمه حق  اين. مذكور را اخذ نمايند  د واريز و رسيد مبلغشو مي  تعيين  اجتماعي 

خواهد    ريال5  هر مترمربع  يا كمتر باشد براي  متر مربع  150 آن زيربناي  سطح  كه  هايي خانه
 مصوب 5ميزان حق بيمه مندرج در اين ماده به موجب قانون اصالح ماده . (بود
 ).  اصالح گرديده است17/8/1379

را   قانون  اين  موضوع  هاي درآمد و هزينه  حساب  است  موظف  اجتماعي  هاي بيمه  سازمان
  .نمايد  نگاهداري  جداگانه

 قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني 5به ميزان حق بيمه مندرج در ماده  -ماده واحده
  .گردد  به شرح ذيل اصالح و تعيين مي21/8/1352مصوب 

حداقل مزد روزانه كارگر %) 3(سطح زيربنا به ازاء هر متر معادل سه درصد  مترمربع 100تا 
 .ساده شهري زمان درخواست پروانه

حداقل مزد %) 4( متر مربع سطح زيربنا به باال به ازاء هر مترمربع معادل چهار درصد 100از 
  )روزانه كارگر ساده شهري زمان درخواست پروانه

 رسيد وجوه  تسليم و  ارائه  به  شهرداريها موكول  از طرف  ساختمان   صدور پروانه-1تبصره
  .خواهد بود  ماده  اين  موضوع 
 آنها از طريق  انجام  كه  قانون  اين  مشمول  ساختماني  از كارهاي  دسته  در مورد آن -2تبصره

  مقررات  پيمانكار طبق  كارگران بيمه شود حق پيمانكار واگذار مي  به  انعقاد پيمان 
 .خواهد شد  وصول  اجتماعي  هاي بيمه  قانون) 29(  ماده  عمومي

 اجتماعي  هاي بيمه  سازمان  حساب  به  ماده  اين  مقررات  طبق ه صدور پروان  در موقع  كه مبالغي
  .خواهد گرديد  پيمانكار محسوب  كارگران  بيمه حق  در محاسبه  است  واريز شده 

  قانون87 و 35مواد   طبق  قانون  مقرر در اين  بيمه حق  ختپردا  عدم  در صورت -6 ماده
  .رفتار خواهد شد  اجتماعي  هاي بيمه 

 از انحاء با اجراي  نحوي  به  كه  در صورتي  اجتماعي  هاي بيمه  قانون  ساير مقررات -7 ماده
 .اجرا خواهد بود  باشند قابل  داشته  ارتباط  قانون  اين  مقررات 

در   ملي  شوراي  مجلس  از تصويب  پس  و چهار تبصره  ماده  بر هفت   مشتملفوق  قانون
  و يكم  بيست ه روز دوشنب  در جلسه 1352  ماه مرداد  چهارم  روز پنجشنبه  فوقالعاده  جلسه
 .سنا رسيد  مجلس  تصويب  به  شمسي دو  يكهزار و سيصد و پنجاه  ماه  آبان

  
 با  همكاري  علت  به  كه  شدگاني بيمه  درباره  مستمري  برقراري  به  راجع  قانون -2

 مجلس 18/11/1360  مصوب(شوند  يا مي  شده  شهيد و يا معلول  مسلح  نيروهاي
   )اسالمي  شوراي 
 ماه تير  مصوب  اجتماعي تامين  قانون  مقررات  مشمول  شدگان از بيمه  عده  آن - واحده  ماده

  كلي  ازكارافتاده  جنگي  در عمليات  و شركت  مسلح  با نيروهاي  يهمكار  علت  به   كه1354 
 كلي  ازكارافتادگي  مستمري  برقراري  شوند از لحاظ يا مي  شده  نائل  شهادت  درجه  يا به  شده
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  .خواهند بود  قانون  مقرر در اين  احكام  تابع  فوت  و مستمري 
 قانون  از مشمولين  عده  منحصراً آن  وقدر ف  مندرج  شدگان منظور از بيمه -1تبصره

  مراجع  خود به  و يا معرفي  خدمت  احضار به  تا تاريخ  هستند كه  اجتماعي تامين 
و   بوده  شاغل  اجتماعي تامين  قانون  مقررات  مشمول  در كارگاههاي ، مربوطه  ارتشي
  .ددگر كسر مي  بيمه حق  و مزد آنان  حقوق مقرر از   موازين طبق

  پرداخت  كه  يا احضار شده  داوطلب  شدگان از بيمه  عده  آن  وظيفه  حقوق  پرداخت -2تبصره
  ، در صورت است ملي  دفاع  وزارت  بر عهده  آنان  خدمت  دوران  و مزاياي  حقوق
  .مزبور خواهد بود  وزارت  بر عهده  ، كماكان شدن  يا معلول  شهادت

 اين  مشمولين  بازماندگان  مستمري  و مجموع  كلي  زكارافتادگيا  مستمري  ميزان -3 تبصره
  مأخذ كسر حق  و مزاياي  حقوق  جمع  چهارم و  بيست  با يك  برابر است  قانون 

  حق  پرداخت  سابقه  كه  و در مواردي  بيمه حق  پرداخت  سال دو  آخرين  ظرف  بيمه
 سال كمتر از دو  شدن  يا معلول  شهادت  از تاريخ  قبل  قانون  اين  مشمولين  بيمه

 و مزاياي  مزد يا حقوق  از جمع  است  عبارت  پرداخت  قابل  مستمري  باشد، ميزان 
  . در سي كار ضرب  بر روزهاي  تقسيم  بيمه  مأخذ كسر حق  دريافتي 
 يا  شركت  علت  به  قانون  اين  مشمولين  شدن  و معلول  شهادت  وقوع  تشخيص -4 تبصره

در   خواهد بود كه  موارد درگذشت  عالي  با شوراي  جنگي  در عمليات  همكاري
  .گردد مي  تشكيل  ملي  دفاع  وزارت

  هاي كميسيون  عهده بر  قانون  اين  مشمولين  ازكارافتادگي  و ميزان  درجه  تعيين -5 تبصره
  . است  اجتماعي  تأمين   قانون91  مقرر در ماده  پزشكي

 قانون  اين  مشمولين  وظيفه  الذكر حقوق  فوق2  مفاد تبصره  اساسرب  كه  در مواردي -6 تبصره
 است  مذكور مكلف  گردد، وزارت مي  و پرداخت  تعيين  ملي  دفاع  وزارت  از طرف 
 را به  آنان  يا شهيد و بازماندگان  فرد معلول  كامل  و مشخصات  وظيفه  حقوق  ميزان 
 .نمايد  اعالم  اجتماعي  تأمين  سازمان 
 را براساس  از افراد مورد بحث  هر يك  مستمري  است  موظف  اجتماعي  تأمين  سازمان

  آن كمتر از  ملي  دفاع  وزارت  از طرف  شده  تعيين  مبلغ  و چنانچه  محاسبه  قانون  اين  ضوابط 
  هستند به  دريافت   شهيد حايز شرايطفرد  يا بازماندگان  معلول  كه  را مادام  التفاوت باشد مابه

 .نمايد  پرداخت  آنان  به  ملي  دفاع  وزارت  مستقيماً يا از طريق  متعلقه  سهم  نسبت
مأمور يا   عنوان  به  ذيربط  يا ساير مراجع  مربوطه  كارفرماي  توسط  كه  شدگاني بيمه -7 تبصره

 يا بشوند  شده  اعزام  جنگي  اطقمن  به  مسلح  با نيروهاي  همكاري  جهت  داوطلب
 :زير باشند  واجد شرايط  خواهند بود كه  قانون  اين  مقررات  مشمول  در صورتي

 .باشند  شده  كتباً معرفي  مربوطه  كارگاه  قبالً از طرف ) الف
 .باشد  را داشته  اعزام  صالحيت  كننده  اعزام  مرجع)  ب
در   منعكس  موارد درگذشت عالي  مورد تأييد شوراي  هشد بيمه  شدن  يا معلول  شهادت ) ج

 .وجود دارد قرار گيرد  كه  ضوابطي  ، مطابق4  تبصره
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 به  كه را  شدگاني بيمه  كامل  موظفند مشخصات  مربوط  و ساير مسئولين  كارفرمايان -8 تبصره
 روز و  پنج  شوند حداكثر ظرف مي  اعزام  جنگي  مناطق  به  قانون  نحو مقرر در اين 

 پانزده  اند حداكثر ظرف شده  اعزام  قانون  اين  از تصويب  قبل  كه  افرادي  مشخصات
  و حق  ليست  كننده  دريافت  اجتماعي واحد تأمين  به  قانون  اين  اجراي  تاريخ روز از 

 .نمايند  اعالم  مربوطه  بيمه
  جبران  نمايد مسئول  مقرر خودداريدر موعد   تكليف  اين  از انجام  كارفرمايي  چنانچه
 خسارات  به  رسيدگي  مرجع. خواهد بود  شده بيمه  از تأخير به  ناشي  وارده  خسارات  هرگونه

يا   شده بيمه  شكايت  براساس  كه  كار بوده  مقرر در قانون  اختالف  حل  هاي هيأت  فوق 
 .اتخاذ خواهد نمود  مالز  و تصميمات  رسيدگي  موضوع  به  وي  بازماندگان

 دادگستري  عمومي  در دادگاه  شكايت  قابل  از ابالغ  روز پس  ده  مدت  ظرف  صادره  يأر
 .خواهد بود 

 و  كلي  و ازكارافتادگي  فوت  مستمري  ميزان  از نظر افزايش  قانون  اين  مشمولين -9 تبصره
  مصوب  اجتماعي  تأمين  انونق  كلي  ضوابط  تابع  از مستمري  استفاده  ساير شرايط

 .خواهند بود  آن  بعدي  و تغييرات   و اصالحات1354  ماهر تي
 ماه  بهمن  هجدهم  روز يكشنبه  در جلسه  تبصره  و نه  واحده  بر ماده  مشتمل  فوق  قانون

  نگهبان  محترم  تأييد شوراي  و به  تصويب  اسالمي  شوراي  مجلس  شصت و سيصد و يكهزار 
  . است  رسيده

  
و   جانبازان  تكفل  تحت  عائله  و وظيفه  ازكارافتادگي  وظيفه  حقوق  برقراري  قانون -3

 مزاياي و  حقوق  و پرداخت  تحميلي  و جنگ  ايران  اسالمي  انقالب  شهداي
 )25/11/1361 مصوب  (اسالمي  و انقالب  تحميلي  جنگ  مجروحين 
ها و  وزارتخانه  وقت  تمام  و نيز كاركنان  يا ثابت  رسمي  از مستخدمين  عده  آن -1 ماده

 بر آنها مستلزم  قانون  شمول  كه  دولتي  هاي سازمان  از جمله   دولتي هاي و شركت  مؤسسات
و   ايران  اسالمي  انقالب  دستاوردهاي  حفظ  براي  ها كه شهرداري  و مستخدمين  است  ذكر نام 

كشور   و استقالل  از تماميت  دفاع  نظامي  در عمليات  همكارييا   شركت  سبب  يا به
  نائل  شهادت  درجه  شوند و يا به مي  شناخته  و ازكارافتاده  معلول  ايران  اسالمي  جمهوري

 و فوت  ازكارافتادگي  به  مربوط  احكام  خود مشمول  به  مربوط  مقررات  گردند، با رعايت مي
  عبارت  آنان  تكفل  تحت  با عائله  آنان  وظيفه  و حقوق  شده  شناخته  فهوظي  انجام  سبب  به 

 تعيين  مربوط  مقررات  حسب  اساس  بر اين  كه  اي وظيفه  حقوق  خواهد بود از مجموع
 استخدام   قانون32  ماده  موضوع  حقوق  جدول  يك  گروه  يك  پايه  حقوق  اضافه  شود به مي 
  حسب  مربوط  و وظيفه  بازنشستگي  يا صندوق  كشوري  بازنشستگي  ندوقاز ص  كه  كشوري 

 .خواهد شد  مورد پرداخت
 كاركنان  درباره  وظيفه  حقوق  برقراري  به  راجع  قانوني  اليحه  موضوع  وظيفه  حقوق -2 ماده

و يا   ازكارافتاده  ايران  اسالمي  انقالب  در جريان  كه  اجتماعي  تأمين  قانون  و مشمولين  دولت 
  اسالمي  جمهوري  انقالب  شوراي 21/9/1358  يا بشوند مصوب  شده  نائل  شهادت  درجه  به

ها و  و شهرداري  دولتي  ها و مؤسسات وزارتخانه  يا ثابت  رسمي  در مورد مستخدمين  ايران
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 هد بود از مجموعخوا  ، عبارت است  ذكر نام  مستلزم بر آنها  قانون  شمول  كه  مؤسساتي
 گره  يك  پايه  حقوق  اضافه  به  گرديده  مزبور تعيين  قانوني  اليحه  براساس  كه  اي وظيفه  حقوق 
  و وظيفه  بازنشستگي  از صندوق  كه  كشوري  استخدام  قانون  32  ماده  موضوع  جدول  يك 

 .خواهد شد  پرداخت  مربوط
 و وظيفه  بازنشستگي  از لحاظ  كه  خصوصي  و بخش  دولت  از مستخدمين  عده  آن -3 ماده

 قانون  اين) 1(  مذكور در ماده  علل  باشند و به مي  اجتماعي  تأمين  قانون  مقررات  مشمول 
 و تابع  بوده  خارج  قانون  اين  يا بشوند از شمول  يا شهيد شده  شده  شناخته  ازكارافتاده 
با   همكاري  علت  به  كه  شدگاني بيمه  درباره  مستمري  اريبرقر  به  راجع  قانون  مقررات 

 مجلس شوراي 18/11/1360مصوب شوند  يا مي  شده  شهيد يا معلول  مسلح ي نيروها
  .اسالمي خوهند بود

 ماده واحده راجع به برقراري مستمري درباره بيمه شدگاني كه به علت 4تبصره  -تبصره
شوند از اين تاريخ لغو و تشخيص  ا معلول ميهمكاري با نيروهاي مسلح شهيد ي

 اين قانون در مورد قانون تأمين اجتماعي حسب مورد به 1موارد مذكور در ماده 
 .عهده شوراي عالي موارد درگذشت يا بنياد شهيد و يا سپاه پاسداران خواهد بود

 استخدام   قانون32  ماده  تبصره  موضوع  مقامات  تكفل  تحت  و عائله  وظيفه  حقوق -4 ماده
 در  كه  صورتي باشند يا نباشند در  دولت  يا ثابت  رسمي  مستخدم  كه  از اين  اعم  كشوري 

يا   و ازكارافتاده  معلول  قانون   اين1  در ماده  مندرج  علل  به مذكور   مقامات  تصدي  زمان
  آنان به  يا شهادت  رافتادگيازكا  در زمان  كه مربوط  مقام  حقوق  يا بشوند آخرين  شهيد شده

 مورد از  حسب  و ثابت  رسمي  مستخدمين در مورد  خواهد بود كه  است  گرفته مي  تعلق
 پرداخت  مربوط  هاي يا صندوق  اجتماعي  تأمين   يا سازمان كشوري  بازنشستگي  صندوق

  اند حقوق بودهن  كارمند دولت  مقامات  اين  تصدي از  قبل  كه  خواهد شد و در صورتي 
  .خواهد شد  پرداخت  كشوري  بازنشستگي  از صندوق  ماده  اين  موضوع
كاركنان رسمي و يا ثابت دولت كه واجد شرايط احراز پست مورد تصدي نبوده  -1تبصره

و به علل مندرج در ماده يك اين قانون معلول و ازكارافتاده و يا شهيد شده يا 
پست مورد تصدي رشته شغلي مربوط و يا شوند، در اولين طبقه شغلي  مي

 .هاي مشابه قرار گرفته و حقوق آنان طبق مقررات بر اين اساس تعيين خواهد شد رشته
يا   كارمند رسمي  كه  و شهرداران  ، بخشداران استاندار، فرمانداران  در مورد معاونان -2تبصره

را   مشاغل  اين  صديت  مربوط  قانوني  مجوزهاي  نباشند و براساس  دولت  ثابت
  دولت  در خدمت  وقت  طور تمام  به  كه  كاركناني  اند و همچنين دار گرديده عهده
 رسمي  با مستخدمين  همطرازي  صورت  به  آنان براي  اي و پايه  اند گروه بوده

 امور اداري  سازمان  شوراي  توسط  احراز آن  و شرايط  مورد تصدي  پست  براساس 
 تحت  خود يا عائله  درباره  قانون  اين  مقررات  و طبق  كشور تعيين  امياستخد و 
 .رفتار خواهد شد  آنان  تكفل 
  يا ثابت  كارمند رسمي  كه  آن  يك  و تبصره  ماده  اين  افراد موضوع  وظيفه  حقوق -3تبصره

  .خواهد شد  پرداخت  كشوري  بازنشستگي  باشند نيز از صندوق نمي  دولت
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 تبصره 6/11/1364 مصوب 10 و اصالح ماده 4 موجب قانون الحاق يك تبصره به ماده به(
 ) تغيير يافته است3 و 2هاي   به تبصره2 و 1هاي  يك الحاق شده و تبصره

 مستخدم  احتساب بگير با وظيفه  مستخدم  تكفل  تحت  تعداد افراد عائله  كه  در صورتي -5 ماده
از چهار نفر   ، بيش قانون  اين  شهيد موضوع  مستخدم  تكفل  تحت  تعداد افراد عائله  همچنين 

 مقرر استفاده  وظيفه  مزبور از حقوق افراد  كه  ازاء هر فرد مازاد بر چهار نفر تا زماني  باشد به
 حقوق  به  هزار ريال  شوند پنج مي  محسوب بگير وظيفه  مستخدم  تكفل  كنند و يا تحت مي 
  پرداخت  وظيفه  حقوق  كه  صندوقي  و از همان شود مي  اضافه  قانون  اين  موضوع  وظيفه 

 .خواهد شد  شود پرداخت مي
 .باشد نمي  برادر و خواهر مستخدم  شامل  ماده  اين  موضوع  افزايش - تبصره

  حقوق  شود تمام  فوت  قانون  اين  موضوع  ازكارافتاده  مستخدم  كه  در صورتي -6 ماده
 تحت  عائله  به  قانون   اين5  ماده  موضوع  هاي با افزايش  برقرار شده  وي  براي  كه  اي وظيفه

 .خواهد شد  پرداخت  وي  تكفل 
 استفاده  قانون  مقرر در اين  وظيفه  توانند از حقوق مي  كه  مستخدم  تكفل  تحت عائله -7 ماده

 :عبارتند از  قانون  اين  نمايند از لحاظ 
 . كشوري  استخدام   قانون86  ماده  راد موضوعاف ) الف
 و قادر به  بوده  متوفي  در كفالت  كه متوفي  العضو مستخدم يا ناقص  برادر و خواهر عليل ) ب

 .العمر كار نباشند مادام  انجام 
 20  پايان اند تا بوده  متوفي  در كفالت  كه  و برادري) شوهر  نداشتن  شرط  به(خواهر  ) ج

  آموزش  مؤسسات ها يا از دانشگاه  يكي در  مثبته  مدارك  موجب  به  كه  مگر اين  يسالگ
 . سالگي 25  تا پايان  صورت  باشند و در اين  تحصيل  مشغول  عالي  رسمي

يا   سالگي  از پايان  پس  كه  در صورتي  متوفي  تكفل  و خواهر تحت  اناث  فرزندان - تبصره
  زندگي  تأمين  تأييد بنياد شهيد براي  و به  د شوهر نداشتهمور  برحسب  سالگي 25

  موضوع  وظيفه  ندارند از حقوق  درآمدي  كه  باشند تا زماني  نداشته  خود درآمدي
 .كنند  توانند استفاده مي  قانون  اين

د برقرار خواه  مربوط  ذيصالح  مراجع  با تصويب  قانون  اين  موضوع  وظيفه  حقوق -8 ماده
و   امور اداري  شوراي  است  نشده  بيني پيش  مرجعي  مربوط  در مقررات  كه  شد و در مواردي

 .خواهد بود  تصويب  كشور مرجع  استخدامي
 سهم  كه  صورتي شود و در مي  تقسيم  بگيران وظيفه  كليه  بين  تساوي  به  وظيفه  حقوق -9  ماده

 .شود  مي  افزوده  تكفل  تحت  عائله  بقيه  سهام   بهمزبور  شود سهم  قطع  از آنان  هر يك 
   در5  ماده  موضوع  افزايش  در نظر گرفتن  بدون  قانون  اين  موضوع  وظيفه  حقوق -10  ماده
و   كشوري  استخدام   قانون32  ماده  موضوع  حقوق  حداكثر جدول  سوم  مورد از يك  هيچ

 و 4به موجب قانون الحاق يك تبصره به ماده . (دكمتر نخواهد بو  آن  بعدي  اصالحات
 ) اين ماده اصالح شده است6/11/1364 مصوب 10اصالح ماده 

 قبل  كه مستخدميني  قانوني  وراث  وظيفه  حقوق  و همچنين  مستخدمين  وظيفه  حقوق -11  ماده
  شهادت  درجه  يا به  شده  ازكارافتاده  يك  مذكور در ماده  علل  به  قانون  اين  تصويب  از تاريخ 
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  شوراي21/9/1358  مصوب  قانوني  اليحه  براساس  قانون  اين  تصويب  اند تا تاريخ آمده نائل
 قانون  اين  تصويب  شود و از تاريخ مي  برقرار و پرداخت  ايران  اسالمي  جمهوري  انقالب 
 .رفتار خواهد شد  آنان  تكفل  تحت  همزبور و عائل  مستخدمين  درباره  قانون  اين  مقررات  طبق 

  يك  گروه  حقوق تغيير  ديگر موجب  و عوامل  زندگي  هزينه  افزايش  كه  در صورتي -12  ماده
و   امور اداري  سازمان شود  كشوري  استخدام   قانون32  ماده  موضوع  جدول  يك  پايه

و   داشته  معمول  الزم  هاي بررسي  ونقان  اين  موضوع  وظيفه  كشور در مورد حقوق  استخدامي
 .خواهد نمود  تقديم  دولت  به  اسالمي  شوراي  مجلس  تصويب  جهت  پيشنهاد مقتضي

و   دولتي  هاي شركت و  ها و مؤسسات وزارتخانه  بازنشسته  از مستخدمين  عده  آن -13  ماده
ها  و نيز شهرداري  است  نام ذكر  زمبر آنها مستل  قانون  شمول  كه  دولتي  هاي سازمان  همچنين

يا   گرديده  نائل  شهادت  درجه  يا به  شده  و ازكارافتاده   معلول1  مذكور در ماده  علل  به  كه
  خواهد بود از حقوق  عبارت  آنان  تكفل  تحت  يا عائله  آنان  وظيفه  گردند حقوق مي

  قانون32  ماده  موضوع  جدول  يك  روهگ  يك  پايه  حقوق  اضافه  به  مربوط  بازنشستگي
 .خواهد شد  پرداخت  مربوط  و وظيفه  بازنشستگي  از صندوق  كه  كشوري  استخدام 

  حقوق  تمام شوند،  فوت  ماده  اين  موضوع  ازكارافتاده  مستخدمين  كه  در صورتي - تبصره
  قانون  اين 5  ماده  موضوع  هاي با افزايش  است برقرار شده  آنان  براي  كه  اي وظيفه

 .خواهد شد  پرداخت  آنان  تكفل  تحت  عائله  به
 اين  يك  مذكور در ماده  علل  به  ها كه و شهرداري  دولت  از مستخدمين  عده  آن -14 ماده

  علت  به  كه و مداوا تا زماني  الجهعم  شوند در مدت يا مي  شده  و مصدوم  مجروح  قانون 
 مربوط  و مزاياي  حقوق اند از شده  شناخته  و يا ازكارافتاده  كار نداشته  انجام  ناييتوا  بيماري

  از مرخصي  استفاده  از لحاظ  مدت  از اين  خواهند كرد و پس  استفاده  استعالجي  مرخصي  به 
 .اهند بودوخ  مربوط  مقررات  تابع

 كميسيون  عهده  به  ماده  اين  ضوعمو  مستخدمين  و مداواي  معالجه  مدت  تشخيص - تبصره
بنياد شهيد   معرفي  به  پزشكي  نظام  شماره  داراي  نفر پزشك  از سه  مركب  پزشكي 

 .خواهد بود
  پنجم و  بيست  روز دوشنبه  در جلسه  تبصره  و هفت  ماده  بر چهارده  مشتمل  فوق  قانون
 و در تاريخ  تصويب  اسالمي  يشورا  مجلس  يك و  وشصت وسيصد يكهزار  ماه  بهمن

 . است  رسيده  نگهبان  تأييد شوراي   به2/12/61 
  
 )10/9/1362مصوب  ( بانوان  وقت  نيمه  خدمت  به  راجع  قانون -4

و   دولتي  هاي شركت و  كشوري  استخدام  قانون  مشمول  ها و مؤسسات وزارتخانه - واحده ماده
  بانوان  تقاضاي  در صورت توانند ، مي است  ذكر نام  نها مستلزمبر آ  قانون  شمول  كه  مؤسساتي

 تعيين  وقت  نيمه آنها را   خدمت  مسئول  مقام  باالترين  خود و موافقت  و ثابت  كارمند رسمي
 .نمايند 

  حقوق  و ميزان  سازماني  ثابت  پست  و وضع  وقت  نيمه  خدمت  انجام  و ترتيب  و نحوه  مدت
و   گروه  و ارتقاي  پايه  و اعطاي  و بازنشستگي  خدمت  سنوات  محاسبه   و نحوهو مزايا
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و   شده  كشور تهيه  و استخدامي  امور اداري  سازمان  از طرف  كه  قانوني  موجب  به  مرخصي
  .خواهد گرديد  خواهد رسيد، مشخص  اسالمي  شوراي  مجلس  تصويب  به

 و سيصد و يكهزار  ماه آذر  دهم  روز پنجشنبه  در جلسه  حدهوا  بر ماده  مشتمل  فوق  قانون
 تأييد شوراي   به17/9/1362  و در تاريخ  تصويب  اسالمي ي شورا  دو مجلس و  شصت

 . است  رسيده  نگهبان 
 
 18/1/1364  مصوب(  بانوان  وقت  نيمه  خدمت  به  مربوط  قانون  اجراي  نحوه  قانون -5

 ) مياسال  شوراي  مجلس
  و ثابت  كارمند رسمي  بانوان  اساسي   قانون21  از اصل2 و 1 بندهاي  در اجراي -1 ماده

 و مؤسساتي  مسلح  ها و نيروهاي و شهرداري  دولتي  هاي و شركت  ها و مؤسسات وزارتخانه
 الترينوزير يا با  موافقت  توانند در صورت مي  است  ذكر نام  بر آنها مستلزم  قانون  شمول  كه 
  .نمايند  استفاده  وقت  نيمه  خود از خدمت  متبوع  مؤسسه  مقام 

رعايت شرط رسمي و ثابت بودن در مورد بانوان كارمندي كه فرزند معلول با  -تبصره
درجه معلوليت شديد و خيلي شديد دارند كه به تشخيص سازمان بهزيستي كشور 

 .رسيده باشد الزامي نيست
  نصف  قانون  اين  مقررات  طبق  كار آن  ساعات  كه است  خدمتي  وقت  نيمه  خدمت -2 ماده

  خدمت  انجام  ترتيب و  نحوه. باشد  مربوط  و مؤسسات  وزارتخانه  كار مقرر هفتگي  ساعات
  مسئول  مقام  نظر باالترين  طبق و  ذيربط  و مؤسسه  كار وزارتخانه  ساعات  براساس  وقت  نيمه

  هفتگي كار مقرر  ساعات  نصف مورد كمتر از  خواهد گرديد و در هيچ  تعيين  دستگاه
 .نخواهد بود  مربوط  و شركت  و مؤسسه  وزارتخانه

و يا   پايه و  گروه  حقوق  كنند نصف مي  استفاده  وقت  نيمه  از خدمت  كه كارمنداني -3 ماده
ها و  العاده فوق ديگر و  مشابه  وينو يا عنا  شغل  و يا مزاياي  شغل  العاده و فوق  ثابت  حقوق
 هاي العاده فوق  و ليكن  گرفت خواهد  تعلق  آنان  شود به مي  مستمر پرداختطور   به  كه  مزايايي

 مذكور مستثني  از محدوديت  زندگي  تسهيالت از  و هوا و محروميت  آب  ، بدي خدمت  محل 
 .شود مي  پرداخت  طور كامل  و به  بوده 

 تعلق  وقت  نيمه  كارمندان  به  قانون  اين  مقررات  براساس  كه و مزايايي  حقوق  ميزان -4 ماده
نخواهد   دولت  شاغل ن كاركنا  به  پرداختي  حداقل  به  مربوط  مقررات  مشمول  خواهد گرفت 

 .بود
  طرح  مشمولين باشد و در مورد مي  يكسال  وقت  نيمه  از خدمت  استفاده  حداقل -5 ماده
  تحصيلي  سال  با اتمام  مزبور مقارن  انقضاء خدمت  كشور تاريخ  معلمان  مشاغل  بندي طبقه

 .خواهد بود
نيستند و   قانون  اين  مقررات  مشمول  اجرايي  هاي دستگاه  ثابت و غير  پيماني  كارمندان -6 ماده

يا   آزمايشي  خدمت  يافتن  پايان  به  موكول  نوناق  از اين  و ثابت  رسمي  مستخدمين  استفاده
  .خواهد بود  آن  مشابه
و   بازنشستگي  براي  الزم  خدمت  سابقه  از لحاظ  بانوان  وقت  نيمه  خدمت  سنوات -7 ماده

  در احتساب  شد، ليكن خواهد  محسوب  طور كامل  ، به يا مستمري   وظيفه از حقوق  استفاده



  
  
  

  
   93قوانين مرتبط : بخش دوم                                                                        

 

بر   عالوه(  كارمندان  گونه  اين  پايه  و نيز دريافت  مستمرييا   و وظيفه  بازنشستگي  حقوق
. خواهد گرديد  منظور و محسوب  وقت  نيمه  خدمت  مدت  نصف)  وقت  تمام  خدمت  مدت

  كه و مزايايي  حقوق  نسبت  مزبور به  كارمندان  سهم  به  مربوط  بيمه يا حق  كسور بازنشستگي
 .واريز خواهد شد  مربوط  صندوق  گيرد، كسر و به مي  تعلق  آنان  به  قانون  اين  براساس

 .»باشد الرعايه نمي  دارند الزملمحدوديت سه سال در مورد بانوان كارمندي كه فرزند معلو«
  بيمه حق و  كسور بازنشستگي  پرداخت  شرط  به  بانوان  وقت  نيمه  خدمت  سنوات -1تبصره

  عناوين و يا  شغل  العاده و فوق  ثابت  يا حقوق  ايهو پ  گروه  حقوق  تمام  نسبت  به
  وقت  تمام  خدمت  در حكم  بازنشستگي  حقوق  از لحاظ  سال  تا سه  مشابه

  .شود مي  محسوب
وقت بانواني كه داراي فرزند معلول هستند به شرط پرداخت  سنوات خدمت نيمه -2تبصره

و كارمند توسط فرد متقاضي به كسور بازنشستگي و حق بيمه مربوط به كارفرما 
و يا عناوين العاده شغل  نسبت تمام حقوق گروه و پايه و يا حقوق ثابت و فوق

مشابه مازاد بر سه سال از لحاظ حقوق بازنشستگي در حكم خدمت تمام وقت 
  .شود محسوب مي

 ردادي و شركتي متقاضي استفاده از اين قانون به شرط پرداخت حقنيروهاي قرا -3تبصره
 1.توانند از اين قانون استفاده نمايند بيمه خود و سهم كارفرما مي

  وقت  تمام  كارمندان  به  مربوط  مقررات  طبق  استحقاقي  مرخصي از   استفاده  دوران -8 ماده
 مستخدمين  گونه  اين مستمر  ساير مزاياي و نيز  شغل  العاده و فوق  حقوق  ميزان  و فقط  بوده

 .خواهد بود  وقت  تمام  كارمندان  به  مربوط  مبالغ  نصف 
  وقت نيمه  خدمت  مشمول  بانوان  براي  و زايمان  استعالجي  از مرخصي  استفاده  مدت -9 ماده

 مقررات  و مزايا تابع  حقوق  لحاظ از  مدت  خواهد بود و در آن  وقت  تمام  مانند كارمندان
 .بودخواهند   وقت  نيمه  خدمت  به  مربوط 

 تجربي  سوابق  نصف  نسبت  به  و ارتقاء گروه  وقت  نيمه  كارمندان  خدمت  سنوات -10 ماده
 .گرديد خواهد  محاسبه  مربوط  و يا مقررات  مشاغل  بندي  طبقه  مقرر در طرح 

قـانون  ) 1( متن زير به عنوان ذيل مـاده  -1ماده  : 22/2/1389قانون فوق مصوب    ) 7(و  ) 1( قانون اصالح مواد     -1                                            
  :شود ي الحاق م18/1/1364وقت بانوان مصوب  نحوه اجراء قانون مربوط به خدمت نيمه

 رعايت شرط رسمي و ثابت بودن در مورد بانوان كارمندي كه فرزند معلول با درجه معلوليـت شـديد و               -1تبصره
  .خيلي شديد دارند كه به تشخيص سازمان بهزيستي كشور رسيده باشد الزامي نيست

 مـاده مـذكور الحـاق    قانون فوق اضافه و دو تبصره بـه شـرح زيـر بـه       ) 7( متن زير به انتهاي تبصره ماده        -2ماده  
  .گردد مي

  .»باشد الرعايه نمي محدوديت سه سال در مورد بانوان كارمندي كه فرزند معلول دارند الزم«
 سنوات خدمت نيمه وقت بانواني كه داراي فرزند معلول هستند به شرط پرداخت كسور بازنشستگي و                 -2تبصره  

به نسبت تمام حقوق گروه و پايه و يـا حقـوق            حق بيمه مربوط به كارفرما و كارمند توسط فرد متقاضي           
العاده شغل و يا عناوين مشابه مازاد بر سه سال از لحاظ حقوق بازنشستگي در حكم خدمت         ثابت و فوق  

  .شود تمام وقت محسوب مي
 نيروهاي قرارداي و شركتي متقاضي استفاده از اين قانون به شـرط پرداخـت حـق بيمـه خـود و سـهم                    -3تبصره  

  .توانند از اين قانون استفاده نمايند يكارفرما م
قانون فوق مشتمل بر دو ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و دوم ارديبهشت ماه يكهزارو سيـصدو                    

 . به تأييد شوراي نگهبان رسيد29/2/1389هشتادو نه مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 
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  درخواست  وقت  نيمه  خدمت  مدت  از پايان  قبل  وقت  نيمه  كارمندان  كه  در صورتي -11 ماده
 و مؤسسه  وزارتخانه  و موافقت  ضرورت  را بنمايند، در صورت  وقت  تمام  خدمت  نجاما
 خواهد گرديد و در هر حال  تبديل  وقت  تمام  خدمت  به  آنان  وقت  نيمه  خدمت  مربوط 
  .نخواهد بود  كمتر از يكسال  وقت  نيمه  خدمت 

 صدور حكم و  مستخدم  كتبي  درخواست  به  موكول  وقت  نيمه  از خدمت  استفاده -12 ماده
  و مدت  وقت  نيمه  خدمت  و ترتيب  بايد نحوه  و در حكم  مورد است  در اين  جداگانه 

 .گردد  و ساير موارد مشخص  وقت  نيمه  از خدمت  استفاده
ها و  هوزارتخان توانند در نمي  عنوان  هيچ  و تحت  وجه  هيچ  به  قانون  اين  مشمولين -13 ماده

  اشتغال  ورزند و در صورت  كار اشتغال ديگر به  يا غيردولتي  دولتي  هاي و شركت  مؤسسات
  از تاريخ  آنان  و مزاياي  حقوق و  شده  خود اخراج  متبوع  مذكور از دستگاه  در واحدهاي

 .گردد مي  قطع  اشتغال
 . است  ممنوع  وقت  مهني  كارمندان  جاي  به  هر شكل  جديد به  استخدام -14 ماده
  ممنوع  كاركنان  قبيل  اين  به  روزانه  العاده و فوق  كار ساعتي  اضافه  العاده فوق  پرداخت -15 ماده
  .باشد مي
  به  مربوط  مقررات  تابع  است  نشده  بيني پيش  قانون  در اين  كه ساير موارد استخدامي -16 ماده

 .خود خواهد بود
  .گردد لغو مي  مغاير با آن  مقررات  كليه  قانون  اين  تصويب  خاز تاري -17 ماده
 
  )27/3/1365  مصوب (   يا بازنشستگي  بيمه  حق  و انتقال  نقل  قانون-6

 از   هريك  را به  وجوهي  كه  اشخاصي  خدمت  سوابق  يا بازنشستگي  بيمه حق -   واحده ماده
   كه اند در صورتي  نموده  پرداخت  مشابه هاي ق يا صندو  يا بازنشستگي  بيمه هاي صندوق
   خارج  مربوط  صندوق  خدمات  از شمول  آن  تبع  و به  تغيير نموده  آنان  كار يا خدمت محل
 درصد 4   ميزان اند، به  شده  ديگري  صندوق ، مشترك  قانوني  ضوابط  باشند، يا طبق شده

   است  قرار گرفته  يا بازنشستگي  بيمه  حق  برداشت  مبناي  كه  آنان  و مزاياي  حقوق آخرين
  .شود  مي  منتقل  است  شده  آن  خود مشترك  شغل  تبع ، به  مشمول  كه  صندوقي  به  هر ماه بابت

   صندوق  خدمات  از شمول  قانون  اين  تصويب  بعد از تاريخ  كه در مورد اشخاصي
 قرار گيرند   ديگري  يا بازنشستگي  بيمه  صندوق ش و زيرپوش  شده  خارج  مربوط بازنشستگي

   يا بازنشستگي  بيمه  صندوق  به  كه  وجوهي  كليه  ماده  درصد مذكور در اين4   نرخ  جاي به
   مستخدم  كه  صندوقي به  عيناً  درمان  از كسر حق  پس  است شده   پرداخت  مستخدم قبلي

  . واريز خواهد شد  است  شده  آن مشترك
   به  قانون  اين  از تصويب  قبل  كه  اشخاصي ، يا كسور بازنشستگي  بيمه  حق انتقال -1تبصره

   صندوق  از يك  آنان ، يا كسور بازنشستگي  بيمه ، حق  مربوط  قوانين موجب
   اين  مقررات  مشمول  است  شده  ديگر منتقل  بازنشستگي  صندوق  به بازنشستگي

  . نخواهد بود قانون
   حق  برداشت  مبناي  كه  مستخدم  دولتي  قبول  قابل  خدمت  از سنوات  قسمت آن -2تبصره

 جزء  ، يا كسور بازنشستگي  بيمه  حق  با انتقال  قرار گرفته ، يا كسور بازنشستگي بيمه
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   بازنشستگي  صندوق  مقررات  مشمول گيرد و مازاد برآن  قرار مي  رسمي خدمت
  . خواهد بود مربوط

   سهم  كه  مشابه هاي  و صندوق  اجتماعي  تأمين  از مشمولين  دسته  آن درخصوص -3تبصره
   بازنشستگي هاي  از ساير صندوق  واحده  مأخذ مذكور در ماده  به  آنان بازنشستگي

 و   قوانين  براساس  بازنشستگي  سهم التفاوت  با اخذ مابه  است  گرديده دريافت
   و نحوه  خواهد شد ميزان  محاسبه  آنان  خدمت ، سنوات  مستخدم از  مربوط مقررات

   به  خواهد بود كه اي نامه  آئين  براساس  تبصره  مذكور در اين  بازنشستگي اخذ سهم
  ) درج شده است270آيين نامه در صفحه . (رسد  مي  وزيران  هيأت تصويب

   و هفتم  بيست شنبه  روز سه ر جلسه د  تبصره  و سه  واحده  بر ماده  مشتمل  فوق قانون
   و در تاريخ  تصويب  اسالمي  شوراي  مجلس وپنج  يكهزاروسيصدوشصت خردادماه

  .  است  رسيده  نگهبان  تأييد شوراي  به19/4/1365
  
 )27/10/1366مصوب (دولتي هاي دستگاهانسانينيروي تعديلنحوه قانون -7

و   كشوري  استخدام  قانون  74  ماده  تبصره  اصالح  نونقا  براساس  كه  مستخدميني -1 ماده
تقاضا نمايند كسور  توانند شوند مي  بازخريد مي27/3/1365  مصوب  آن الحاقي  هاي تبصره

 در اين  شود كه  منتقل  اجتماعي  تأمين  سازمان  به)  مستخدم  سهم(  آنان بيمه يا حق  بازنشستگي
  از پرداخت شود و پس مي  منتقل  اجتماعي  تأمين  صندوق  كسور مزبور به  صورت 

 از سهم  اعم(  اجتماعي  تأمين  قانون مقرر در  بيمه مزبور با حق  بيمه كسور يا حق  التفاوت مابه
  به  مربوط  ، سنوات اجتماعي  تأمين  سازمان  به  مستخدمين  اينگونه  توسط) و كارفرما  مستخدم 

منظور   اجتماعي  تأمين  قانون  از مزاياي  استفاده  جهت  آنان  بيمه  قح  پرداخت  سنوات  عنوان
 .گردد مي  و محسوب

 اجتماعي  تأمين  قانون  مشمول  از نظر بازنشستگي  كه و ثابت  رسمي  مستخدمين -1تبصره
  كشوري  استخدام   قانون74  ماده1 مزبور در تبصره  مستخدمين  هستند در شمول 

 الحاقي  هاي مزبور و تبصره  تبصره  توانند براساس و مي   بوده27/3/1365  مصوب
  .و بازخريد شوند  بازنشسته  فوق  قانون 
 مصوب  كشوري  استخدام   قانون74   ماده1 تبصره  براساس  زنشستگيبا -2تبصره

  سال45  حداقل  داشتن  به  منوط  دولتي  هاي دستگاه  خاص   و مقررات3/1365/؟؟؟ 
مرد خواهد بود در   مستخدمين  براي   سال50و   زن  مستخدمين  رايب  سن 

 .شود بازخريد مي  آنان  خدمت  سنوات  مربوطه  مقررات  براساس  غيراينصورت
 قانون   اين4  مذكور در ماده  هاي در دستگاه  استخدامي  و مقررات  قوانين  كليه -2  ماده

 ارفاقي  و نيز با سنوات   سال20كمتر از   خدمت  با سنوات  كارمندان بازنشستگي  درخصوص 
  خدمت  سنوات  براساس  فقط  آنان  درخواست  در صورت  گردد و بازنشستگي لغو مي 

 .پذير خواهد بود امكان
 .باشند مي  مستثني  ماده  اين  هستند از حكم  سن   سال65  داراي  كه  مستخدميني - تبصره

 سابقه  سال  حداقل  را كه  توانند كارمنداني مي  قانون   اين4   در مادهمذكور  هاي دستگاه -3  ماده
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 بازنشسته  مربوطه  مقررات  باشند رأساً براساس  داشته  بازنشستگي  از لحاظ  قبول  قابل  خدمت 
 .خواهد بود سال 35  اجتماعي تأمين  مشمولين  براي  ماده  در اين  حداقل. نمايند 

 هاي العاده فوق و  ، حقوق بازنشستگي  تقاضاي  تواند هنگام مي  سمير  مستخدم - تبصره
تقاضا  و يا  خود را مطالبه  نشده  استفاده  استحقاقي  هاي مرخصي  ايام  به  مربوط 

 يا ازكارافتادگي  بازنشستگي  حقوق  تعيين  جهت  خدمت  سابقه  نمايد در احتساب
 فوت  رسمي  مستخدم  كه  ود و در صورتيش مي  اضافه  وي  رسمي  خدمت  جمع  به 
 بابت  مربوط  هاي العاده و فوق  حقوق  باشد تمام  داشته  مرخصي  استحقاق شود و 
 .خواهد شد  پرداخت  وي  قانوني  وراث  به  استحقاقي  مرخصي 

 نونقا  شمول  كه  و مؤسساتي  دولتي  هاي و شركت  ها، مؤسسات ها، سازمان وزارتخانه -4  ماده
  نسبت  يكسال  مدت  حداكثر ظرف  ذيل  ضوابط  مكلفند براساس  است  ذكر نام  بر آنها مستلزم 

 كشور اقدام  استخدامي و  اداري امور  خود با تأييد سازمان  تفصيلي  تشكيالت  اصالح  به
 .نمايند 

 .گردد مي  حذف  فوق  هاي در دستگاه  بالمتصدي  هاي هشتاد درصد پست)  الف
 سوم  الذكر از يك فوق  هاي در دستگاه)  و خدماتي  اداري(  پشتيباني  هاي پست  مجموع)  ب

 با(  ششم  يك  مدارس  براي  نسبت  اين. تجاوز ننمايد  هر دستگاه  اصلي  هاي پست 
  ها يك دانشگاه  و براي)  پشتيباني  هاي در پست  مدارس  كادر دفتري احتساب

 .باشد مي دوم
  تخصيص  موقت  هاي پست  خود را به  غيررسمي  مكلفند كارمندان  فوق  هاي هدستگا ) ج

 .دهند
 تشكيالت  اصالح  به  مقرر نسبت  در مهلت  فوق  هاي از دستگاه  هر يك  كه در صورتي -1تبصره

رأساً   است  كشور مكلف و استخدامي  امور اداري  ننمايد سازمان  خود اقدام  تفصيلي 
  و پرداخت نمايد  مزبور ابالغ  دستگاه  را به  و مراتب  اقدام  آن تشكيالت  الحاص  به  نسبت
 دولتي  اموال در   غيرقانوني ، تصرف مصوب  هاي مازاد بر پست  كاركنان  به  وجهي  هرگونه

 .خواهد گرديد  محسوب 
صرفاً   ارد فوقمو  با رعايت  يا موقت  از ثابت  اعم  سازماني  پست  افزايش  هرگونه -2تبصره

پذير  امكان  وزيران هيأت  كشور و تصويب و استخدامي  امور اداري  تأييد سازماناز   پس
 .خواهد بود

كشور   كل  سال  بودجه   قانون60  تبصره  بند ب  براساس  كه افرادي  آزمايشي  استخدام -5 ماده
 مقرر را به  هفتگي كار  ساعات  نصف  حداقل  كه  نمايند، در صورتي  مي تعهد استخدامي

در   موقعيت  به  منوط افراد  اين  قطعي  صدور حكم. باشد باشند، مجاز مي  مشغول  خدمت 
 باشد و رعايت كشور مي و استخدامي  امور اداري  با تأييد سازمان  مربوطه  آموزشي  دوره

  آن  مدت  كه  آموزشي  يها دوره .نخواهد بود  الزم  مقرر در مورد آنان  آزمايشي  حداكثر دوره 
 .بود  خواهد60 تبصره  بند ب  باشد مشمول  يكسال  حداقل

و   فرهنگ و  پزشكي و آموزش  ، درمان ، بهداشت و پرورش  آموزش هاي وزارتخانه -6 ماده
و تأييد  زير  هاي و نسبت  قانون   اين4 مفاد ماده  توانند صرفاً با رعايت مي  عالي  آموزش
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 .نمايند  اقدام كادر مورد نياز خود  استخدام  به  كشور نسبت  و استخدامي  ر اداريامو  سازمان
 آموز در  نفر دانش15و   شهري  آموز در مناطق نفر دانش  20هر   افزايش  ازاي  به ) الف

  ).آموزشي و غير  از آموزشي  اعم(نفر  يك  روستايي  مناطق
 ).غيرپزشكي و  از كادر پزشكي اعم(دو نفر   ستانيبيمار  تخت  هر يك  افزايش  ازاي  به ) ب
 مؤسسات و در مورد  علمي  هيأت نفر كادر غير   نفر دانشجو يك14هر   افزايش  ازاي  به ) ج

  .مصوب  سازماني  هاي پست  سوم  تا يك  التأسيس جديد  آموزشي 
  بودجه  قانون  60 مقرر در تبصره  ضوابط  تابع  علمي  در كادر هيأت  استخدام ـ تبصره

  به  ياد شده  هاي وزارتخانه   براي60  از تبصره   خواهد بود و استفاده1364 سال
 .باشد مي  ممنوع  پزشكي  و آموزش  ، درمان بهداشت  وزارت  استثناي

  اعالم   ممنوع60  تبصره  موجب  به  كه  مشاغلي  ها براي در ساير دستگاه  استخدام -7 ماده
 مشاغل  همان در   كه  افرادي  دوم  تعداد يك  و حداكثر به  قانون   اين4 ماده   رعايت، با گرديده

 استخدامي و  امور اداري  با تأييد سازمان)  انتقال  استثناي  به(گردند  مي  خارج  از خدمت 
 .كشور مجاز خواهد بود 

 در  استخدام  به ه ماد  اين  بموج  به  را كه  از افرادي  مكلفند نيمي  فوق  هاي دستگاه -1تبصره
كار   قادر به  كه  و جانبازاني  شهدا، اسرا، مفقودين  و برادران  پدران  آورند از بين مي

 هاي در جبهه  متناوب  يا يكسال  متوالي   ماه9  كه داوطلبي  نباشند و نيز رزمندگان
و (باشند   آن  ايطواجد شر  كه  شغلي  هاي اند در رشته نموده  خدمت  تحميلي  جنگ 

)  و درماني  و بهداشتي  آموزشي  در مشاغل  آنان  و خواهران  همسران در مورد
 .نمايند  انتخاب

 پيماني  صورت  به  فقط)  و خدماتي  اداري(  پشتيباني  در مشاغل  استخدام -2تبصره
 داشتن  هب  منوط  رسمي  به  پيماني  مستخدمين  وضع  پذير خواهد بود و تبديل امكان 
 و يا يكسال  دستگاه  در همان  پيماني  صورت  به  خدمت  سابقه   سال8  حداقل 
در   پيماني  خدمت  سابقه   سال2  حداقل  عالوه  به  در جبهه  داوطلبانه  خدمت 

 .باشد مي  دستگاه
 هرگونه  سال  بودجه   قانون60  مذكور در تبصره  غيررسمي  منظور از استخدام -3 تبصره

 و عناوين  ، روزمزد و كارگري ، خريد خدمت ، قراردادي پيماني  صورت  به  استخدام 
 .باشد مي  مشابه 

 قوانين  براساس  آنان  خدمت  سنوات  كه و نيز كساني  بازنشستگان  كار كليه  به  اشتغال -8 ماده
و   ؤسساتها، م ها، سازمان در وزارتخانه  است  بازخريد شده  استخدامي  و مقررات 

  بعضي  تخصص  به  نياز دولت  و در صورت  است  ها ممنوع و شهرداري  دولتي  هاي شركت
 وزيران  هيأت  با تصويب  معين  مدت  و براي  رسمي غير  صورت  به  آنان  افراد، اشتغال  از اين

 .مجاز خواهد بود 
  قانون  ماده  بند ب مقرر در   سني  شرط  كه  تا زماني  متوفي  اناث  و نوادگان  فرزندان -9 ماده

باشند   را داشته  مربوط  و مقررات  در ساير قوانين  مشابه  و يا شرايط  كشوري  استخدام
گيرد  مي  تعلق  آنان  به  مربوط  مقررات  طبق  كه ميزاني  به  يا مستمري  وظيفه  توانند از حقوق مي
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 در   آنان  مستمري يا  وظيفه  مذكور حقوق   شرايطاز  شدن  از خارج  پس  نمايند لكن  استفاده
 2/10/1363  مصوب  اناث  و نوادگان  در مورد فرزندان  وظيفه  حقوق  برقراري  قانون  اجراي
 وظيفه  حقوق  حداقل  تا ميزان  فرد فقط  منحصر به  در مورد ورثه  اسالمي  شوراي  مجلس

 .خواهد بود  پرداخت  قابل  وطمرب  ضوابط  كليه  با رعايت  شده  تعيين 
 10/1363/؟؟؟  مصوب  اناث  فرزندان  درباره  وظيفه  حقوق  برقراري  قانون  در اجراي - تبصره

هر نفر   نفر باشد در ازاي  از يك  بيش  تعداد ورثه  چنانچه  اسالمي  شوراي  مجلس
 بر  شود مشروط مي  افزوده  يا مستمري  وظيفه  حقوق  جمع  به  حداقل  رقم  دوم  يك
  مقررات  براساس  كه  اي وظيفه  از حقوق  يا مستمري  وظيفه  حقوق  جمع  آنكه

 .تجاوز ننمايد  گرفته مي  تعلق  آن  به  مربوط
 امور اداري  پيشنهاد سازمان  به   ماه3  مدت  حداكثر ظرف  قانون  اين  اجرايي  نامه آيين -10 ماده

 .خواهد رسيد  وزيران  هيأت  يبتصو  كشور به و استخدامي 
 هفتم و  بيست  روز يكشنبه  علني  در جلسه  تبصره  و يازده  ماده  بر ده  مشتمل  فوق  قانون

 در تاريخو   تصويب  اسالمي  شوراي  مجلس  شش و  شصت و سيصد و يكهزار  ديماه 
  ) درج شده است279حه آيين نامه در صف. (است  رسيده  نگهبان  تأييد شوراي   به8/11/1366 

 
  )20/1/1368 مـصوب (  در برابر اشـعه حـفاظت  قـانون -8
  
 كليات:  اول فصل   
    اهداف-1 ماده

   حفاظت  و ضرورت در امور مختلف) پرتوها( كاربرد اشعه   روزافزون  گسترش به  باتوجه 
تدوين   ذيل  ، مقررات شعهآور ا زيان  در برابر اثرات  و محيط ، نسلهاي آينده  ، مردم كاركنان

  . است گرديده  
    تعاريف-2 ماده

 .باشد ساز مي ساز و غيريون يون هاشع شامل» پرتوها«يا »  اشعه« -1
و يا مواد و  و يا مصنوعي  از طبيعي  اعم) راديواكتيو(مواد پرتوزا  به»  مولد اشعه منابع« -2

 .گردد ق مياطال  مولد اشعه  و يا دستگاهها و تأسيسات آن اشياء حاوي
انجام  مولد اشعه   با منابع  در ارتباط  كه  است كار يا فعاليتي هرگونه»  كار با اشعه« -3

 .شود 
 . است»  ايران اتمي انرژي سازمان« در مفهوم »  واحد قانوني« -4
  واجد صالحيت مربوطه  نامه  برابر آيين كه  است  حقيقي  شخص»  مسئول شخص « -5

كار با   به  امور مربوط  بر كليه  و نظارت تصدي  براي  م الز و شرايط  و فني  علمي 
 .باشد مربوطه  پروانه  در محدوده  اشعه 

واجد  مربوطه  نامه  برابر آيين كه  است  حقيقي  شخص»  بهداشت فيزيك  مسئول « -6
 در برابر   حفاظت مسئوليت تصدي  براي  الزم   و شرايط   و فني  علمي صالحيت

  .باشد مربوطه  پروانه  ه در محدود اشعه 
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   مقررات شمول   –3 ماده
كشور از جمله  در سطح   در برابر اشعه  حفاظت  به  امور مربوط كليه  شامل  قانون   اين  مقررات

  :باشد موارد زير مي 
 .مولد اشعه منابع -1
 . كار با اشعه -2
 در   كه  واحدي هر و تصدي ، ازكاراندازي  برداري ، بهره اندازي ، راه ، تأسيس احداث -3

 .شود انجام  كار با اشعه  آن 
،  ، ترخيص  و صادرات  واردات شامل مولد اشعه   با منابع   در رابطه فعاليت هر گونه  -4

،  و نقل ، حمل ، استخراج ، اكتشاف ، تحصيل ، تملك ، توليد، ساخت ، تهيه توزيع
 . اريماند ، كاربرد و يا پس و انتقال ، نقل ، پيمانكاري معامالت

آور  زيان  در برابر اثرات  و محيط بطوركلي   آينده   و نسلهاي ، مردم كاركنان حفاظت  -5
 . اشعه

  
 ها و مسئوليت پروانه :  دوم فصل  
، 3   از ماده4 و 3، 2، 1  در بندهاي  با موارد مندرج  در ارتباط  فعاليت هرگونه  انجام  – 4 ماده

 از واحد  كسب اخذ پروانه  مستلزم  مربوطه  هاي  نامه ين آي موجب به  غير از موارد مستثني 
  .باشد مي  از واحد قانوني  اشتغال  و پروانه  ذيربط
  پزشكي گروه  متخصصين  صرفاً براي   پزشكي  در مورد مؤسسات مجوز كار با اشعه - تبصره

احد از و  در برابر اشعه   امور حفاظت  از دو نفر متخصص مركب  كميسيوني  توسط
 مورد   پزشكي و آموزش ، درمان   بهداشت  از وزارت  و دو نفر كارشناس قانوني
صدور پروانه .  خواهد شد  داده واحد قانوني و از طرف   و تأييد قرار گرفته  بررسي

   و آموزش ، درمان بهداشت  وزارت  از سوي  واحد كار با اشعه  تأسيس نهايي  
  .خواهد بود پزشكي

و  مسئول  شخص  بعنوان  فرد واجد شرايط  يك  حداقل   است  مكلف كسب  پروانه  رنده دا –5  ماده
اشتغال  تا پروانه  معرفي  واحد قانوني  را به   بهداشت   فيزيك مسئول  بعنوان   فرد  واجد شرايط يك

  .اخذ گردد آنان  بنام  
و )  محدود  با فعاليت سايك  با اشعه  تشخيصي مانند واحدهاي  ( در موارد خاص - تبصره

  ، شخص  كسب پروانه دارنده  حقيقي  شخص ، مسئوليت   مربوط هاي نامه  آئين طبق
 حقيقي  يا دو شخص يك  تواند توأماً بعهدة   مي  بهداشت فيزيك مسئول و  مسئول 

  .باشد واجد شرايط  
در   مندرج   حدود و شرايط و در  منحصراً در محل است مكلف  اشتغال  پروانه  دارنده  –6  ماده

  . نمايد فعاليت مربوطه  هاي   و دستورالعمل پروانه
مولد اشعه  با منابع   در ارتباط   كسب پروانه دارنده   حقوقي   تغيير در وضعيت هرگونه -7  ماده

اخذ مجوز از واحد  مزبور مستلزم   با منابع   در ارتباط  و كيفي تغيير كمي و نيز هرگونه  
  . است ونيقان
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كار  ، صدور پروانه از اخذ مجوز از واحد قانوني  پس  پزشكي  مؤسسات درخصوص - تبصره
  .خواهد بود پزشكي و آموزش ، درمان   بهداشت  وزارت جديد از سوي

شغلي  وظيفه  لحاظ  به   كه   افرادي آنها و نيز كليه قانوني مقام   و يا قائم   پروانه دارندگان -8  ماده
  اطالع واحد قانوني   به  باشند مكلفند موارد زير را بالفاصله  مي در ارتباط مولد اشعه  منابع با  

  :دهند
 .مولد اشعه از منابع  برداري  بهره  و يا تعطيل  تعليق -1
 .  مولد اشعه  منابع  و يا سرقت مفقود شدن -2
احتمال   كه  ولد اشعهم  با منابع   در رابطه  و يا تغييرات ، عيب ، اخالل حادثه  هرگونه -3

 .باشد  افراد را در برداشته  پرتوگيري  بالقوه   مخاطرات افزايش 
 . افراد  مشكوك  و نيز پرتوگيري  پرتوگيري سوانح -4

و آزمايشهاي   معاينات  شوند بايد تحت  مي  گمارده كار با اشعه به  كه  افرادي كليه  –9  ماده
و  قرار گرفته  مربوطه  نامه   آئين طبق اي   دوره و به صورت و بعد از استخدام  قبل  الزم  پزشكي 

  .قرار دهند را در اختيار واحد قانوني   الزم  مدارك
  : است ممنوع كار با اشعه  افراد زير به گماردن  –10  ماده

 .  مربوطه نامه  آيين موجب به  غير از موارد مستثني  سن   سال18افراد كمتر از  -1
   براي كار با اشعه  مورد تأييد واحد قانوني  پزشكي آزمايشهاي  نتيجة  در   كه افرادي -2

  .باشد شده   داده  آور تشخيص  زيان  آنان سالمتي
،  كسب  پروانه   دارنده3 در ماده  موارد مندرج   به  مربوط فعاليت   هرگونه  در انجام -11  ماده

  :مكلفند بهداشت   فيزيك   و مسؤول  مسؤول شخص
  را رعايت در برابر اشعه   حفاظت  ها و دستورالعملهاي نامه ، استانداردها، آيين مقررات  كليه -1

 .نمايند
 اجراء   و به ، تأمين بيني  پيش مربوط مقررات  را طبق  الزم  حفاظتي   تدابير و تجهيزات  كليه -2

 .درآورند
 . نمايند  اجتناب غيرضروري از پرتودهي  -3

 در برابر اشعه  حفاظت  دارند مكلفند وسايل  اشتغال كار با اشعه  به كه افرادي كليه -12  ماده
 اجراء   را به مربوطه و دستورالعملهاي  و مقررات   را شخصاً بكار گرفته  شده بيني  پيش 

  .درآورند
  
 و بازرسي  نظارت:  سوم فصل   
امور  بر كليه  رت ، نظا  قانون  اين  مقررات  اجراي  حسن  در جهت واحد قانوني -13 ماده

  .دارد عهده   مزبور را به  هاي  در زمينه و بازرسي قانون   اين 3  در ماده  مندرج
ها و  مكلفند توصيه  بهداشت  فيزيك  و مسئول   مسئول ، شخص  كسب پروانة دارندة  –14 ماده

  .راء درآورند اج را به  مربوطه  و بازرسين  واحد قانوني  توسط  شده   ابالغ دستورالعملهاي
 در  افراد و اموال  و يا حفاظت14 مفاد ماده  به  امور مربوط  اجراي  كه  در مواردي  -15  ماده

  مكلفند بهاي  ذينفع  باشد، اشخاص  واحد قانوني   از طرف خدمات ارايه   مستلزم  برابر اشعه



  
  
  

  
   101قوانين مرتبط : بخش دوم                                                                        

 

  .واريز نمايند كل  داري   خزانه حساب  به  مربوطه نامه  مقرر در آيين  تعرفه   را طبق شده  ارائه  خدمات
 وزارت   توسط  خدمات  يا ارايه  هزينه صرف  منجر به   كه  پزشكي در مورد مؤسسات - تبصره

   وزارت توسط مربوطه  نامه  شود آيين مي پزشكي  و آموزش  ، درمان  بهداشت 
  .گردد مي  تهيه   پزشكي وآموزش ، درمان  بهداشت

را برابر مفاد  مولد اشعه   از انحاء منابع   نحوي  به  كه و يا هر شخصي پروانه   دارنده –16  ماده
   فيزيك و يا مسئول مسئول  شخص  و يا بعنوان   نظر داشته   در اختيار و يا تحت  قانون اين

  براي الزم  خود تسهيالت  شغلي  فعاليت   در حوزه  است نمايد مكلف  وظيفه   انجام  بهداشت
 مورد نياز را در   و مدارك  و اطالعات نموده را فراهم  واحد قانوني  و بازرسي   نظارت  الاعم

  .قرار دهد اختيار واحد قانوني
 بر   وقوف ، در صورت قانون اين  مقررات   در اجراي  است مكلف  واحد قانوني  -17  ماده

 از ابالغ   پس مولد اشعه از منابع  برداري  يا بهره در كار با اشعه   يا تخلفاتي  وجود اشكاالت
ها، دستور   توصيه  رعايت  عدم و درصورت مربوطه  و يا مؤسسه  وزارت  دار به   مدت كتبي 

صادره را لغو نمايد  و يا پروانه   را صادر نموده   مربوطه از منابع برداري   بهره و يا تعطيل توقف 
  . بنمايد و مهر آن الك   به   اقدام  ذيصالح ع از مرج  با اخذ مجوز الزم  لزوم و در صورت

  
 و مجازاتها جرائم :  چهارم فصل  

  و امكانات شرايط   مورد با رعايت  حسب و مرتكب  محسوب  موارد زير جرم  -18 ماده 
 تعزير   و تهديد و درجات  و توبيخ  از وعظ  تأديب و مراتب  جرم  و مراتب  و دفعات  خاطي

  : خواهد شد محكوم  ذيل  روحه مش مجازات به 
  رعايت عدم  و همچنين   شده  بيني  پيش حفاظتي از وسايل  استفاده  عدم -1

   به  و متخلف محسوب  جرم   با اشعه  كاركنان  توسط  حفاظتي دستورالعملهاي
 .خواهد شد محكوم  هزار ريال  تا صدو پنجاه  هزار ريال  از ده  نقدي  جريمه

  و يا بدون  از استخدام   قبل  الزم  پزشكي  آزمايشهاي  انجام ون افراد بد گماردن -2
 جرم  كار با اشعه به اشتغال  در مدت  پزشكي  اي   دوره مراقبتها و آزمايشهاي

محكوم  تا پانصد هزار ريال  هزار ريال  از ده  نقدي  جريمه   به   و متخلف محسوب 
 .خواهد شد 

   آنان براي كار با اشعه  قانون   اين 10  ماده  موجب  به كه  كار با اشعه  به  افرادي گماردن -3
هزار ريال  از سي نقدي   جريمه   به  و متخلف  محسوب جرم است  شده   اعالم  ممنوع

 .خواهد شد محكوم  ريال   ميليون  تا يك 
   اشخاص توسط قانون   اين 9 و 8 و 7 موارد مذكور در مواد  در اعالم كوتاهي  -4

هزار  از سي  نقدي   جريمه   به و متخلف محسوب   جرم  در موارد ياد شده ده نامبر
 . خواهد شد  محكوم  ريال تا دو ميليون ريال 

و يا به  ريال ميليون  تا پنج  هزار ريال  از سي نقدي   جزاي   موارد زير به متخلف -5
 : خواهد شد حكوم م هر دو مجازات و يا به   ماه  تا شش  ماه   از يك  تعزيري حبس 

و تدارك   اتخاذ تدابير حفاظتي   بدون و يا كار با اشعه  مولد اشعه  از منابع برداري  بهره ) الف
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  . واحد قانوني توسط  شده  توصيه  حفاظتي  تجهيزات  
  و مسؤول  مسئول  شخص  نظارت   بدون  و يا كار با اشعه مولد اشعه از منابع  برداري  بهره )ب

  . هداشت ب فيزيك
  اطالعات و يا ارائه   الزم  اطالعات  و ندادن  واحد قانوني  و بازرسي   در امر نظارت اخالل)  ج

 واحد   تشخيص  انحراف موجب كه   و نيز هر اقدامي  واحد قانوني  به   و يا كذب ناقص
  .گردد قانوني

 به   و متخلف بمحسو  جرم   مولد اشعه  و يا منابع در كار با اشعه ايجاد اختالل  -6
تا   ماه  از يك  تعزيري  و حبس ريال   ميليون   از پانصد هزار تا پانزده نقدي جزاي  

 .خواهد شد  محكوم  هر دو مجازات  و يا به سال سه
مزبور جرم  يا تغيير در شرايط  مقرر در پروانه  حدود و شرايط   رعايت عدم  -7

 و يا  ريال  ميليون   تا پنج ريال ميليون  از يك  نقدي  مجازات   به   و متخلف محسوب 
 .خواهد شد محكوم  هر دو مجازات  و يا به  تا دو سال   ماه  از شش تعزيري   حبس  به

  الزامي پروانه  داشتن  قانون   اين 4  ماده موجب  به  كه  معتبر در مواردي   پروانه نداشتن -8
 ريال   ميليون  از يك  نقدي مجازات به  و متخلف  محسوب   جرم   است  گرديده اعالم

هر دو مجازات  و يا به   سال   تا سه  ماه از شش تعزيري  حبس  و يا به ريال    ميليون تا ده 
 . خواهد شد محكوم 

شده  اعالم   ممنوع  نحوي به   واحد قانوني  توسط كه  مولد اشعه   از منابع  برداري بهره -9
 تا  ريال  ميليون  از يك نقدي  مجازات  به  لف شود و متخ مي  محسوب   جرم است 

هر دو  و يا به  سال  تا سه   ماه  از شش  تعزيري  حبس  و يا به  ريال ميليون  پانزده 
  . خواهد شد محكوم مجازات 

ديگر  قانوني   انطباق با عناوين  لحاظ  به  قانون اين  موضوع   جرايم   كه در مواردي -19 ماده
  .خواهد شد  اعمال مرتكب اشد دربارة  مجازات  قانون  شديدتر باشد مقررات  زات مجا مستلزم 

  
 ويژه مقررات:  پنجم فصل   
  زير بر مبناي باشند، مزاياي   داشته  اشتغال كار با اشعه  طور مستمر به   به  كه افرادي   به –20 ماده

  مربوطه هاي  نامه  آيين و طبق حد قانوني وا تشخيص  كار به  محيط پرتودهي  بالقوه  شرايط مقدار و 
  :گيرد  مي تعلق

 . ساير كاركنان  كار مقرر براي  ساعات% 25 تا ميزان  كار هفتگي   ساعات كاهش -1
 به   اشتغال  مدت  براي در سال  ماه  تا يك  ساليانه   استحقاقي مرخصي ميزان  افزايش  -2

 هر  موارد در طول  گونه  در اين ساليانه  استحقاقي  از مرخصي  استفاده .  كار با اشعه 
 . است اجباري  سال 

حداكثر ؛  كار با اشعه سال ازاء هر يك  به   سال تا يك  مورد قبول  خدمت مدت  افزايش  -3
و تعيين  ، ازكارافتادگي  و منحصراً از نظر بازخريد، بازنشستگي سال  تا ده  افزايش  اين 

 .باشد  مي احتساب قابل  حقوق وظيفه  
 . كار با اشعه فوقالعاده  عنوان  درصد حقوق و مزايا به   تا پنجاه  پرداخت -4
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  تواند درخواست مي  فرد ذينفع  از مرخصي  استفاده  جاي به  ماده   اين 2در مورد بند  - تبصره
  .بنمايد كار با اشعه  غير از محيط  در محلي اشتغال

و  دولتي   هاي ، سازمانها و شركت ، مؤسسات  اسالمي  انقالب ها، نهادهاي وزارتخانه -21 ماده
 و نيز كلية  است ذكر نام   بر آنها مستلزم   قانون  شمول  كه  و مؤسساتي  دولت به يا وابسته 

  . نمايند  همكاري با واحد قانوني قانون  اين   موظفند در اجراي  انتظامي مأمورين  
  و مكلف  داشته  عهده را به  قانون   اين  مقررات اجراي   حسن مسئوليت واحد قانوني -22 ماده
و تدوين   تهيه  و از طريق و فني   علمي   واجد صالحيت متخصصين كار گماردن   با به  است

،  تخصصي امكانات كارگيري   و به   الزم ، استانداردها و دستورالعملهاي ، مقررات ضوابط 
  .را اتخاذ نمايد روز تدابير مقتضي  پيشرفته  علمي   سطح  در خدمات  و ارايه   و پرورش آموزش

و  قوانين   مزبور كليه  باشد و از تاريخ االجراء مي  الزم تصويب از تاريخ   قانون  اين -23 ماده
 را   مربوطه هاي نامه آيين است  مكلف  دولت . گردد مي  تلقي  يكن لم  مغاير لغو و كان مقررات

و  حقيقي  اشخاص  كليه .  نمايد  اجراء ابالغ  و جهت  تصويب حد قانونيپيشنهاد وا براساس 
وضعيت  قانون   اجراي  از تاريخ  ماه  شش مكلفند حداكثر ظرف  قانون   اين  مشمول حقوقي 

  . نمايند منطبق آن  خود را با مقررات  
،   بهداشت ارت وز توسط  مربوطه  هاي نامه  كشور آيين پزشكي مؤسسات  درخصوص  - تبصره

هيات  از تصويب  و پس  و تدوين  تهيه  و واحد قانوني   پزشكي  و آموزش درمان 
  . اجراء خواهد بود قابل  وزيران  

قانون فوق مشتمل بر بيست و سه ماده و شش تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 
 تصويب و بيستم فروردين ماه يكهزار و سيصد و شصت و هشت مجلس شوراي اسالمي

  . به تأييد شوراي نگهبان رسيده است30/1/1368در تاريخ 
  
  )26/6/1369مصوب  (  بيكاري  بيمه  قانون-9

 كه تابع قوانين كار و كار كشاورزي هستند   اجتماعي  تأمين  قانون  مشمولين كليه -1  ماده
  .باشند  مي  قانون مشمول اين

  :باشند  مي  مستثني ون قان اين   زير از شمول هاي گروه - تبصره
   كلي  و ازكارافتادگان شستگانبازن -1
 شدگان اختياري  آزاد و بيمه غل و مشا  حرف صاحبان -2
    خارجي اتباع -3

  . كار باشد  و آماده  بيكار شده  و اراده  ميل  بدون  كه اي است شده  بيمه  قانون بيكار از نظر اين -2  ماده
   تشخيص  به  واحد مربوطه   ساختار اقتصادي  تغييرات  علت  به  كه شدگاني بيمه -1تبصره

   مقررات وزارتخانه ذيربط و تأييد شورايعالي كار بيكار موقت شناخته شوند نيز مشمول
  . خواهند بود  قانون اين

شدگاني كه به علت بروز حوادث قهريه و غيرمترقبه از قبيل سيل، زلزله،  بيمه -2تبصره
شوند با معرفي واحد كار و امور اجتماعي محل  كار ميبي... جنگ، آتش سوزي و 
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  .از مقرري بيمه بيكاري استفاده خواهند كرد
   و سازمان  است  اجتماعي  تأمين هاي  از حمايت  يكي  عنوان  به  بيكاري بيمه -3  ماده

   اين ررات مق  طبق  كه شدگاني  بيمه  مقرر، به  بيمه  حق  با دريافت  است  مكلف اجتماعي  تأمين
  . نمايد  پرداخت  بيكاري شوند مقرري  بيكار مي قانون
 واحد كار و امور اجتماعي محل از مزاياي اين قانون منتفع   كتبي  با معرفي شده بيمه -4  ماده

  .خواهد شد
   قانون موضوع (  مربوطه  و مزايا و خسارات  حقوق  كليه  قانون  اين  مشمول بيكاران - تبصره

  . خواهند نمود ا دريافتر) كار
   كارفرما تأمين  كالً توسط باشد كه  مي  شده مزد بيمه%) 3 (  ميزان  به  بيكاري  بيمه حق -5  ماده

  . خواهد شد و پرداخت
،   آن  وصول ، چگونگي  بيكاري  بيمه  حق  و تعيين  تشخيص  و نحوه  شده مزد بيمه - تبصره

، تخلفات و   اعتراض  به  رسيدگي  نحوه چنين و كارفرما و هم  شده  بيمه تكليف
 ساير   بيمه  حق  براي  كه  است  ضوابطي  مورد براساس  در اين  مربوطه ساير مقررات

  .  است  شده بيني  پيش اجتماعي   تأمين  و مقررات  در قانون اجتماعي  تأمين هاي حمايت
 را   بيمه بيكاري  مقرري  دريافت ر استحقاق زي  احراز شرايط  بيكار در صورت شدگان بيمه -6  ماده

  . خواهند داشت
.  باشد  را داشته  بيمه  حق  پرداخت  سابقه ماه) 6 (  حداقل  از بيكار شدن  قبل شده بيمه )الف

  .باشند اين قانون از شمول اين بند مستثني مي) 2(ماده ) 2(مشمولين تبصره 
   به  بيكاري  مراتب  با اعالم  بيكاري از تاريخروز ) 30 (  ظرف  است  مكلف شده بيمه ) ب

   و يا مشابه  كار تخصصي  به  اشتغال  خود را براي  آمادگي  كار و اموراجتماعي واحدهاي
مراجعه بعد از سي روز با عذر موجه و با تشخيص هيأت حل اختالف .  دهد  اطالع آن

  .تا سه ماه امكانپذير خواهد بود
 واحد كار   توسط  كه  و سوادآموزي  كارآموزي هاي  مكلف است در دوره بيكار شده بيمه ) ج

 و يا ساير واحدهاي ذيربط با تأييد وزارت كار   سوادآموزي  و نهضت اجتماعي و امور
   در اين  الزم  يكبار گواهي  و هر دو ماه  نموده شود شركت  مي و امور اجتماعي تعيين

  . نمايد  تسليم اجتماعي  تأمين  شعب مورد را به
   گمارده  يا مشاغلي  شغل  به  مقرري بيمه بيكاري  دريافت  در زمان  كه كارگراني -1تبصره

 متعلقه كمتر باشد   از مقرري بيمه بيكاري  آن  و مزاياي  حقوق  ميزان شوند كه
  . از حساب صندوق بيمه بيكاري پرداخت خواهد شد  شده  بيمه  دريافتي التفاوت مابه

مدت دريافت مقرري بيمه بيكاري جزء سوابق پرداخت حق بيمه بيمه شده از  -2رهتبص
  .نظر بازنشستگي، ازكارافتادگي و فوت محسوب خواهد شد

  : زير است شرح   به  آن  و ميزان  بيمه بيكاري  مقرري  پرداخت مدت  ـ7  ماده
 اعم از دوره   بيكاري بيمه   از مزاياي  برخورداري  از زمان  مقرري  پرداخت  جمع مدت) الف

 ماه و براي متأهلين يا متكفلين 36اجراي آزمايشي و يا دائمي آن براي مجردين حداكثر 
  :باشد  ماه براساس سابقه كلي پرداخت حق بيمه و به شرح جدول ذيل مي50حداكثر 
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حداكثر مدت استفاده از مقرري جمعاً با   
  سابقه پرداخت حق بيمه  ليهاي قب احتساب دوره

  براي متأهلين يا متكفلين  براي مجردين
   ماه12   ماه6   ماه24 ماه لغايت 6از 
   ماه18   ماه12   ماه120 ماه لغايت 25از 
   ماه26   ماه18   ماه180 ماه لغايت 121از 
   ماه36   ماه26    ماه240 ماه لغايت 181از 
   ماه50   ماه36   ماه به باال241از 

  

باشند ماداميكه   سال سن و بيشتر مي55 اين قانون كه داراي افراد مسن مشمول -تبصره
توانند تا رسيدن به سن بازنشستگي تحت پوشش بيمه  اند مي كار نشدهمشغول به 

  .بيكاري باقي بمانند
متوسط مزد يا حقوق و يا كارمزد % 55ميزان مقرري روزانه بيمه شده بيكار معادل  )ب

 نفر از افراد 4ري افراد متأهل يا متكفل، تا حداكثر به مقر. باشد شده مي روزانه بيمه
در . حداقل دستمزد افزوده خواهد شد% 10تحت تكفل به ازاء هر يك از آنها به ميزان 

متوسط % 80بگير نبايد از حداقل دستمزد، كمتر و از  هر حال مجموع دريافتي مقرري
  .مزد يا حقوق وي بيشتر باشد

  . قابل پرداخت است  بيكاري  روز اول از  بيكاري  ايام مقرري ) ج
متوسط مزد يا حقوق روزانه بيمه شده بيكار به منظور محاسبه مقرري بيمه  -1تبصره

بيكاري عبارت است از جمع كل دريافتي بيمه شده كه به مأخذ آن حق بيمه 
روز قبل از شروع بيكاري تقسيم بر روزهاي كار و ) 90(دريافت شده در آخرين 

كنند آخرين مزد عبارت است از جمع  شدگاني كه كارمزد دريافت مي مهدر مورد بي
روز ) 90( دريافت شده در آخرين كل دريافتي بيمه شده كه به مأخذ آن حق بيمه

) 3(درصورتي كه بيمه شده كارمزد، ظرف ) 90(قبل از شروع بيكاري تقسيم بر 
ط مزدي كه مبناي ماه مذكور مدتي از غرامت دستمزد استفاده نموده باشد متوس

محاسبه غرامت دستمزد قرار گرفته به منزله دستمزد ايام بيكاري تلقي و در 
  .محاسبه منظور خواهد شد

  :افراد تحت تكفل موضوع اين ماده عبارتند از -2تبصره
 )زن يا شوهر(همسر  -1
 .فرزندان اناث مادام كه ازدواج ننموده و فاقد حرفه و شغل باشند -2
آنان كمتر از هجده سال تمام باشد و يا منحصراً به تحصيل فرزندان ذكور كه سن  -3

اشتغال داشته و يا طبق نظر پزشك معتمد سازمان تأمين اجتماعي، ازكارافتاده كلي 
 .باشند

 سال متجاوز باشد و يا طبق نظر پزشك معتمد 60پدر و مادر كه سن پدر از  -4
ش آنان منحصراً توسط بيمه اجتماعي ازكارافتاده باشند و در هرحال معا تأمينسازمان 

 .شده تأمين گردد
خواهر و برادر تحت تكفل در صورت داشتن شرايط مربوط به فرزندان اناث و  -5

 . اين تبصره3 و 2ذكور، مذكور در بندهاي 
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  .گردد دريافت مقرري بيمه بيكاري مانع از دريافت مستمري جزئي نمي -3تبصره
محق به استفاده از ) زن يا شوهر( آنان در صورت بيكاري زوجين فقط يكي از -4تبصره

  .افزايش مقرري به ازاء هريك از فرزندان خواهد بود
 از   بيمه بيكاري  مقرري  دريافت ، در مدت  تكفل  بيكار و افراد تحت شده بيمه -5تبصره

   استفاده اجتماعي  تأمين  قانون3   ماده  و ب  بندهاي الف  موضوع  درماني خدمات
  .خواهند كرد

   هرگونه  از پرداخت اجتماعي  تأمين هاي  مانند ساير مستمري  بيمه بيكاري مقرري -6تبصره
  . خواهد بود  معاف ماليات

  : خواهد شد  قطع  بيكاري  ايام در موارد زير مقرري -8  ماده
  . كار يابد  به  مجدداً اشتغال شده  بيمه  كه زماني )الف
 و ساير واحدهاي   سوادآموزي  و يا نهضت  محل وراجتماعي واحد كار و ام  اعالم بنا به )ب

   از شركت  عذر موجه  بيكار بدون شده ذيربط از طريق وزارت كار و امور اجتماعي، بيمه
  . نمايد  خودداري  يا سوادآموزي  كارآموزي هاي در دوره

  . ورزد  خودداري  پيشنهادي  مشابه  خود و يا شغل  تخصصي  شغل  بيكار از قبول شده بيمه )ج
   از مستمري  استفاده  مشمول  بيمه بيكاري  مقرري  دريافت  بيكار ضمن شده بيمه )د

  . كلي شود  و يا ازكارافتادگي بازنشستگي
  . گردد  اعاده  كار مربوطه  به  بالتكليفي  مزد ايام  از انحاء با دريافت  نحوي  به شده بيمه ) ه

   بيكاري  محرز شود كه  بيمه بيكاري  مقرري از پرداخت   پس  كه در صورتي -1تبصره
   استرداد وجوه  به  كارگر موظف  است  او بوده  و اراده  از ميل ، ناشي شده بيمه

 نيز   ماده اين) هـ( بند  مشمولين.  تأمين اجتماعي خواهد بود  سازمان  به دريافتي
  .باشند  مذكور مي  سازمان ي، به دريافت  بيكاري  مقرري بيمه  بازپرداخت  به مكلف

   بيمه بيكاري  و مقرري  داشته  مجدد خود را مكتوم  بيكار اشتغال شده  بيمه چنانچه -2تبصره
 خواهد   اشتغال  از تاريخ  دريافتي  مقرري  بازپرداخت  به  باشد، ملزم  كرده را دريافت

  .بود
 نخواهد   بيمه بيكاري  از مقرري  استفاده  مانع  كارآموزي  حين  هزينه  كمك دريافت -3تبصره

  .بود
   شوراهاي اسالمي و يا نمايندگان كارگران فهرست  موظفند با هماهنگي كارفرمايان -9  ماده
.  نمايند  اعالم  محل  اشتغال  مراكز خدمات شوند به  ايجاد مي  را كه  شغل  خالي هاي محل
 مراكز  منحصراً توسط)  شغلي كارشناسي به باالهاي به استثناي رده( مذكور   شغلي هاي محل

  .گردد  مي  تأمين  بيكاران  و با معرفي  اشتغال خدمات
 و منابع اعتباري سازمان   بانكي  سيستم  از طريق  هر ساله  است  مكلف دولت -1تبصره

  زاي  اشتغال هاي ، طرح الحسنه  قرض  از اعتبارات اجتماعي و با استفاده تأمين
 كشور   ساالنه  در بودجه  قانون  اين  مشمول كار بيكاران   به  اشتغال  را جهت مشخصي

   وزارت  و با نظارت  و يا خصوصي  تعاوني هاي  شركت  و رأساً يا از طريق بيني پيش
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  . اجراء گذارد  موقع  به كار و اموراجتماعي
 و   اصولي  و كار و موافقت  كسب هاي  در اخذ پروانه  قانون  اين  مشمول بيكاران -2تبصره

 با   و خدماتي ، كشاورزي  صنعتي هاي  از وزارتخانه  اقتصادي  واحدهاي تأسيس
  .  قرار خواهند داشت  در اولويت  كار و اموراجتماعي  وزارت معرفي

   همزمان  است  مكلف  كار و اموراجتماعي  وزارت اي  و حرفه  فني  آموزش سازمان -3تبصره
 مورد نياز بازار كار و نيز  هاي  مهارت ، آموزش  بيكاري  بيمه  قانون با اجراي
   ماده  بند ج  موضوع  بيكاري  بيمه  پوشش  تحت  كارگران  و تجديد مهارت بازآموزي

 جوار   و در مراكز آموزش اي  و حرفه  فني  را در مراكز آموزش  قانون  اين7
  وط از محل اعتبارات حساب صندوق بيمههاي مرب هزينه.  نمايد  فراهم كارخانجات

اي كشور و  اي كه به پيشنهاد سازمان آموزش فني و حرفه نامه بيكاري مطابق آيين
كار و امور اجتماعي و بهداشت، درمان و تأمين اجتماعي تهيه و به تصويب وزراي 

  .آموزش پزشكي خواهد رسيد قابل پرداخت است
 ذيربط  هاي  و وزارتخانه  كارفرمايان  با همكاري ست ا  موظف  سوادآموزي نهضت -4 تبصره

  . نمايد  اقدام  قانون  اين  مشمول  بيسوادان  براي  سوادآموزي هاي  كالس  تشكيل  به نسبت
 حسابهاي درآمد حق بيمه بيكاري و پرداخت   است سازمان تأمين اجتماعي مكلف -10  ماده

اگانه نگهداري و در صورتهاي مالي خود مقرري بيمه بيكاري موضوع اين قانون را جد
منعكس نمايد و گزارش عملكرد مالي خود را هر سال يكبار به وزير بهداشت، درمان و 

  .آموزش پزشكي و وزير كار و امور اجتماعي و شوراي اقتصاد ارائه نمايد
  . خواهند بود  قانون  اين  مجري اجتماعي  تأمين  وسازمان  كار و امور اجتماعي وزارت -11  ماده
هاي موضوع اين قانون را منحصراً از  سازمان تأمين اجتماعي مكلف است هزينه -12  ماده

  .محل درآمدهاي ناشي از آن تأمين نمايد
ميزان مقرري % 10هاي اداري و پرسنلي هر دو دستگاه مجري قانون به طوري كه از  هزينه

ر بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و شدگان تجاوز ننمايد با تأييد وزي پرداختي به بيمه
  .شود وزير كار و امور اجتماعي تعيين و تخصيص داده مي

) 6/5/1369(زمان اجراي اين قانون از زمان اتمام قانون آزمايشي بيمه بيكاري  -13  ماده
  .االجراء است الزم
  تأمين  و سازمان اموراجتماعي كار و   وزارت  توسط  يك ماه  ظرف  قانون  اين  اجرايي نامه آيين -14  ماده

  ) آمده است295آيين نامه مربوطه در صفحه . ( خواهد رسيد  وزيران  هيأت  تصويب  و به  تهيه اجتماعي 
 علني روز دوشنبه مورخ   در جلسه  و يك تبصره  و بيست  بر چهارده ماده  مشتمل  فوق قانون
   تصويب  اسالمي  شوراي نه مجلس و   يكهزار و سيصد و شصت  و ششم شهريور ماه بيست

  .  است  رسيده  نگهبان  تأييد شوراي  به10/7/1369  و در تاريخ
  

  )29/8/1369مصوب ( كـار   قـانـون-10
  

 و اصول  كلي تعاريف:   اول فصل    
 و  ، خدماتي ، صنعتي  توليدي ، كارگاهها، موسسات ، كارگران  كارفرمايان كليه -1  ماده

  .باشند  مي  قانون  از اين  تبعيت  به لف مك كشاورزي
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  السعي  حق  دريافت  در مقابل  هر عنوان  به  كه  است  كسي  قانون  اين كارگر از لحاظ -2  ماده
  .كند  كارفرما كار مي  درخواست  سود و ساير مزايا به  از مزد، حقوق، سهم اعم
 او در   حساب  و به  درخواست ارگر به ك  كه  يا حقوقي  حقيقي  است كارفرما شخصي -3  ماده

   كه  كساني  كليه طور عموم  و به  و مسؤوالن مديران. كند  كار مي السعي  حق  دريافت مقابل
   كليه شوند و كارفرما مسؤول  مي  كارفرما محسوب  هستند نماينده  كارگاه دار اداره عهده

   نماينده كه در صورتي. گيرند  مي  عهده گر به كار  مذكور در قبال  نمايندگان  كه  است تعهداتي
 كارفرما  را نپذيرد در مقابل  بنمايد و كارفرما آن  خود تعهدي  از اختيارات كارفرما خارج

  .  است ضامن
  كند، از قبيل  او در آنجا كار مي  كارفرما يا نماينده  درخواست  كارگر به  كه  است  محلي كارگاه -4  ماده

  ، اماكن ، توليدي ، تجاري ، خدماتي ، مسافربري ، ترابري ، ساختماني ، معدني ، كشاورزي عتي صن موسسات
  . آنها  و امثال عمومي
،  ، ناهارخوري  نمازخانه  هستند، از قبيل  كارگاه  به  كار متعلق  اقتضاي  به  كه  تأسيساتي كليه

،  خانه ، قرائت اي  حرفه آموزشگاه،  ، حمام ، درمانگاه ، مهد كودك تعاونيها، شيرخوارگاه
 و   اسالمي  شورا و انجمن  به  مربوط  و اماكن  و ساير مراكز آموزشي  سوادآموزي كالسهاي

  . باشند  مي  و نظاير آنها جزء كارگاه  و ذهاب  اياب  و وسايل ، ورزشگاه  كارگران بسيج
   و نيز كارگاهها مشمول  و كارآموزان  آنان ، نمايندگان ، كارفرمايان  كارگران كليه -5  ماده

  .باشند  مي  قانون  اين مقررات
 و  ، بيستم  نوزدهم  و اصول  دوم  اصل  و بند شش  و سوم  چهل  بند چهار اصل براساس -6  ماده

 از  كشي  و بهره كار معين ، اجبار افراد به  ايران  اسالمي  جمهوري  اساسي  قانون  و هشتم بيست
،   برخوردارند و رنگ  باشند از حقوق مساوي  كه  وقبيله  از هر قوم  ايران  و مردم نوع مم ديگري

   در حمايت  و مرد يكسان  از زن  افراد اعم  امتياز نخواهد بود و همه  و مانند اينها سبب نژاد، زبان
   و مصالح  اسالم  و مخالف  است  مايل  آن  به  را كه  دارد شغلي  حق  قرار دارند و هر كس قانون

  . برگزيند  نيست  و حقوق ديگران عمومي
  

  

 قرارداد كار:   دوم فصل  
     انعقاد آن  اساسي  قرارداد كار و شرايط  ـ تعريف  اول مبحث

   كارگر در قبال  آن موجب  به  كه  يا شفاهي  از قرارداد كتبي قرارداد كار عبارتست -7  ماده
  .دهد  مي  كارفرما انجام  براي  غيرموقت  يا مدت  موقت  مدت  براي را  كاري السعي  حق دريافت
   غيرمستمر دارد توسط  آنها جنبه  طبيعت  كه  كارهايي  براي  موقت حداكثر مدت -1تبصره

  . خواهد رسيد  وزيران  هيأت  تصويب  و به  تهيه  كار و امور اجتماعي وزارت
 در قرارداد ذكر   مدتي كه  مستمر دارد، در صورتي نبه آنها ج  طبيعت  كه در كارهايي -2تبصره

  .شود  مي  تلقي نشود، قرارداد دائمي
قراردادهاي با بيش از سي روز بايد به صورت كتبي و در فرم مخصوص كه  -3تبصره 

توسط وزارت كار و امور اجتماعي در چهارچوب قوانين و مقررات تهيه و در 
  .دگيرد، باش اختيار طرفين قرار مي

كارفرمايان موظفند به كارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت كاركرد مزاياي  -4تبصره 
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  .نمايندقانوني پايان كار به مأخذ هرسال يك ماه آخرين مزد پرداخت 
   نافذ خواهد بود كه  در صورتي  آن  بعدي  مذكور در قرارداد كار يا تغييرات شروط -8  ماده
  . منظور ننمايد  قانون  مقرر در اين تر از امتيازات كم  كارگر مزايايي براي
  :  است  الزامي  ذيل  شرايط  قرارداد رعايت  بستن  قرارداد كار در زمان  صحت براي ـ9  ماده
   مورد قرارداد مشروعيت) الف
   قرارداد  موضوع  بودن معين ) ب
  . كار مورد نظر نجام يا ا  اموال  در تصرف  طرفين  و شرعي  قانوني  ممنوعيت عدم )ج

   ذيصالح  آنها در مراجع  بطالن ، مگر آنكه  كار است  قراردادهاي  كليه  بر صحت اصل -تبصره
  . برسد  اثبات به

  : باشد  موارد ذيل ، بايد حاوي  طرفين  دقيق  بر مشخصات قرارداد كار عالوه -10  ماده
  . يابد  اشتغال  آن يد به كارگر با  كه اي  يا وظيفه  كار يا حرفه نوع ) الف
     آن ق يا مزد مبنا و لواحقحقو )ب
   و مرخصيها  كار، تعطيالت ساعات ) ج
   كار  انجام محل )د
   انعقاد قرارداد تاريخ   ) ه
  . باشد  معين  مدت  كار براي  قرارداد، چنانچه مدت )و
  . نمايد ، ايجاب  يا محل  شغل  و عادت  عرف  كه موارد ديگري )ز
  قراردادشرايط و نحوه فسخ  )ح

   يك گردد كه  مي  تنظيم  باشد قرارداد در چهار نسخه  قرارداد كار كتبي  كه در مواردي -تبصره
 نزد كارفرما و   نسخه  نزد كارگر و يك  نسخه  و يك  كار محل  اداره  به  از آن نسخه
د شورا در اختيار  فاق  كار و در كارگاههاي  اسالمي اختيار شوراي ديگر در  نسخه
  .گيرد  كارگر قرار مي نماينده

.  نمايند  كار تعيين  آزمايشي  دوره  نام  را به  يكديگر مدتي توانند با توافق  مي طرفين -11  ماده
   پرداخت  به  الزام آنكه  و بي  اخطار قبلي  دارد، بدون  حق  از طرفين  هر يك  دوره  اين در خالل
 كارفرما   كار از طرف  رابطه  قطع كه در صورتي.  نمايد  كار را قطع  رابطه باشد،  داشته خسارت
 كار   كارگر رابطه  خواهد بود و چنانچه  آزمايشي  دورة  حقوق تمام  پرداخت  به  ملزم باشد وي
  . كار خواهد بود  انجام  حقوق مدت  دريافت  مستحق  نمايد كارگر فقط را قطع
   براي  مدت حداكثر اين.  شود  بايد در قرارداد كار مشخص ايشي آزم  دوره مدت - تبصره

 باال   سطح  تخصص  ماهر و داراي  كارگران  و براي  ماه  ماهر يك  و نيمه ساده  كارگران
  .باشد  مي  ماه سه

 ،  هر شكل  به  يا انتقال  فروش ، از قبيل  كارگاه  مالكيت  در وضع  تغيير حقوقي هر نوع -12  ماده
 اينها، در   و امثال  مالك ، فوت  كارگاه  شدن  ديگر، ملي  در موسسه  توليد، ادغام تغيير نوع

  باشد و كارفرماي  موثر نمي  است  يافته  قطعيت  قراردادشان  كه  كارگراني  قراردادي رابطه
  . خواهد بود  سابق  و حقوق كارفرماي  تعهدات مقام جديد، قائم
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   است  مكلف دهنده يابد، مقاطعه  مي  انجام  مقاطعه  كار از طريق  كه يدر موارد -13  ماده
  كار متعهد گردد كه  مقاطعه  در آن  منعقد نمايد كه نحوي كار به قرارداد خود را با مقاطعه

  . نمايد  خود اعمال  را در مورد كاركنان  قانون  اين  مقررات تمامي
  باشند بدهي  مي  موظف  و كارفرمايان  بوده تازه مم  كارگر جزء ديون مطالبات -1تبصره

 پيمانكار،   مطالبات  از محل  قانوني  مراجع  را برابر رأي  كارگران  به پيمانكاران
  . نمايند  كار، پرداخت  انجام  حسن  ضمانت منجمله

كار بپردازد    انعقاد قرارداد با مقاطعه  فوق به  ترتيب  بر خالف دهنده  مقاطعه چنانچه -2تبصره
   پرداخت  به  نمايد، كلف  حساب ، تسويه  موقت  روز از تحويل45   از پايان و يا قبل

  . خواهد بود  كارگران  كار در قبال  مقاطعه ديون
   قرارداد كار  ـ تعليق  دوم مبحث

وقتاً  م  از طرفين  يكي  تعهدات  انجام  امور مذكور در مواد آتي  واسطه  به چنانچه -14  ماده
   آنها قرارداد كار با احتساب  از رفع آيد و پس  در مي  تعليق  حال  شود، قرارداد كار به متوقف
  .گردد  برمي  اول  حالت به)  مزد  و افزايش  بازنشستگي از لحاظ (  خدمت سابقه
   شركت  مدت و همچنين)   و ذخيره ، احتياط ضرورت (  وظيفه  نظام  خدمت مدت - تبصره

  .شود  مي  محسوب  و كار آنان  خدمت ، جزء سوابق  در جبهه  كارگران طلبانهداو
 قانون كار و الحاق يك تبصره به 14تبصره اين ماده به موجب قانون اصالح تبصره ماده (

  :باشد  اصالح گرديده است كه متن قانون مذكور به شرح زير مي30/1/83آن مصوب 
ن مشمول قانون كار يا شركت داوطلبانه آنان در مدت خدمت نظام وظيفه شاغلي -1تبصره

جبهه قبل از اشتغال و يا حين اشتغال جزو سوابق خدمتي آنان نزد سازمان 
اعتبار مورد نياز براي اجراي اين قانون از محل . گردد اجتماعي محسوب مي تأمين

اصالحي . (گردد دريافت ميانگين حق بيمه دو سال آخر فرد بيمه شده تأمين مي
30/1/83(  

 قانون 76 مادة 2شدگاني كه مشمول اصالحيه تبصرة  آن دسته از بيمه -2تبصره
 مجمع تشخيص مصلحت نظام هستند به 14/7/1380اجتماعي مصوب  تأمين

هاي نبرد حق عليه باطل طي  شرط آن كه خدمت نظام وظيفه خود را در جبهه
متي آنان جزء كارهاي نموده يا حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند سوابق خد

آيين نامه مربوط )) (30/1/83الحاقي مورخ . (شود سخت و زيان آور محسوب مي
  ) درج شده است327به ماده در صفحه 

  )28/3/1385مصوب : (استفساريه
 قانون كار و الحاق يك 14آيا منظور قانونگذار در قانون اصالح تبصره ماده  -ماده واحده

 شمول قانون مذكور، بر كليه مشمولين قانون تأمين 30/1/3831تبصره به آن مصوب 
پردازند نيز بوده  اجتماعي كه به هر نحو به سازمان تأمين اجتماعي حق بيمه خود را مي

  است يا خير؟
   :نظر مجلس

  .باشند پردازند نيز مشمول اين قانون مي بله، كليه مشمولين قانون تأمين اجتماعي كه حق بيمه به آن سازمان مي
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   آن  وقوع  كه بيني  پيش  غيرقابل  و يا بروز حوادث  قهريه  قوه  واسطه  به  كه در موردي -15  ماده
 كارگر يا   تعهدات  شود و انجام  تعطيل  از كارگاه  يا قسمتي ، تمام  است  خارج  طرفين از اراده

 از   قسمت  يا آن ام تم  كار با كارگران  گردد، قراردادهاي  غيرممكن طور موقت كارفرما به
 كار و   موارد فوق با وزارت تشخيص. آيد  در مي  تعليق  حال شود به  مي  تعطيل  كه كارگاه

  .  است امور اجتماعي
  هاي  و يا ديگر مرخصي  تحصيلي  از مرخصي  قانون  اين  مطابق  كه قرارداد كارگراني -16ماده 
  .آيد  درمي  تعليق حال  به  دو سال  مدت  و به  مرخصي لكنند، در طو  مي  حقوق يا مزد استفاده بدون

  .  تمديد است  ديگر قابل  دو سال  براي  تحصيلي مرخصي - تبصره
   محكوميت  حكم  به  منتهي  وي گردد و توقيف  مي  توقيف  كه قرارداد كارگري -17  ماده
كار خود   به  توقيف  از رفع آيد و كارگر پس  در مي  تعليق  حال  به  توقيف شود در مدت نمي

  .گردد باز مي
   حل  در مراجع  توقيف  كارفرما باشد و اين  شكايت سبب  كارگر به  توقيف چنانچه -18  ماده

   كارگر محسوب  خدمت  جزء سابقه  آن  نگردد، مدت  محكوميت  حكم  به  منتهي اختالف
   به  دادگاه  حكم  مطابق  كه  وارده و زيان ضرر   بر جبران  عالوه  است شود و كارفرما مكلف مي

  . نمايد  را نيز پرداخت  وي پردازد، مزد و مزاياي كارگر مي
   مذكور مشخص  مراجع  كارگر از طرف  تكليف  كه  تا زماني  است كارفرما مكلف -تبصره

 درصد از حقوق   پنجاه ، حداقل  وي  خانواده  رفع احتياجات  باشد، براي نشده
  . نمايد  پرداخت اش  خانواده  به الحساب طور علي  او را به يانهماه

 كارگر بايد  آيد، ولي  درمي  تعليق  حالت  قرارداد كار به وظيفه  نظام  خدمت در دوران -19  ماده
   حذف  وي  شغل  خود برگردد و چنانچه كار سابق  به  خدمت  از پايان  پس حداكثر تا دو ماه

  .شود  مي كار مشغول  به  آن  مشابه لي باشد در شغ شده
   از رفع  كارفرماپس  چنانچه19 و 17، 16، 15 از موارد مذكور در مواد   در هر يك-20  ماده

    غيرقانوني  اخراج  در حكم  عمل  كند، اين  كارگر خودداري  از پذيرفتن  تعليق حالت
 نمايد   مراجعه  تشخيص هيأت   روز به30   مدت  دارد ظرف  ميشود و كارگر حق محسوب

   نپذيرفتن  كند كه كارفرما نتواند ثابت و هرگاه)  باشد  نداشته  كارگر عذر موجه كه در صورتي(
   بازگرداندن  به  مزبور مكلف  هيأت  تشخيص ، به  است  بوده  موجه  داليل كارگر مستند به

باشد و اگر بتواند   مي  كارگاه  به جعه مرا  از تاريخ  حقوق يا مزد وي كار و پرداخت كارگر به
  . نمايد  پرداخت  وي  مزد به  روز آخرين45 كار   سابقه  ازاء هر سال  كند به را اثبات آن

  ، آمادگي  تعليق  حالت  از رفع  روز پس30 حداكثر   عذر موجه  كارگر بدون چنانچه - تبصره
 كارفرما،   و استنكاف  از مراجعه د و يا پس نكن  كارفرما اعالم  كار به  انجام خود را براي

 كارگر   صورت  در اين شود كه  مي  شناخته  ننمايد، مستعفي  مراجعه  تشخيص  هيأت به
  . حقوق خواهد بود  آخرين  ماه  يك  بازاء هر سال  سنوات  اخذ حق مشمول

  

   قرارداد كار  ـ خاتمه  سوم مبحث
  :يابد  مي  طرق زير خاتمه از  يكي قرارداد كار به -21  ماده
   كارگر فوت )الف
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   كارگر بازنشستگي ) ب
   كارگر  كلي از كار افتادگي ) ج
    آن  يا ضمني  تجديد صريح  و عدم  موقت  كار با مدت  در قراردادهاي انقضاء مدت )د
     است كار معين   به  مربوط  كه  كار در قراردادهايي پايان  ) ه
   كارگر استعفاي )و
  گرديده استبيني  فسخ قرارداد به نحوي كه در متن قرارداد پيش )ز
كاهش توليد و تغييرات ساختاري در اثر شرايط اقتصادي، اجتماعي، سياسي و لزوم  )ح

قانون تنظيم بخشي از مقررات ) 9(آوري مطابق با مفاد ماده  تغييرات گسترده در فن
  كشورتسهيل و نوسازي صنايع 

 و بدواً   داده كار خود ادامه  به  ماه  يك  است كند موظف استعفاء مي   كه كارگري -تبصره
   مدت  حداكثر ظرف كه  دهد و در صورتي  كارفرما اطالع  خود را كتباً به استعفاي

   تلقي  منتفي  وي  نمايد استعفاي  كارفرما اعالم  خود را كتباً به  روز انصراف15
   شوراي را به  از آن  استعفا و انصراف  رونوشت  است شود و كارگر موظف مي

  . دهد  تحويل  كارگران  و يا نماينده  صنفي  و يا انجمن  كارگاه اسالمي
 كارگر   اشتغال  دوره  به  از قرارداد كار و مربوط  ناشي  كه  مطالباتي  كار، كليه در پايان -22  ماده

 خواهد   پرداخت  وي  قانوني  وارث  او به  فوت  كارگر و در صورت ، به در موارد فوق است
  .شد

   توسط  مستمري  و برقراري  اداري  مراحل  و انجام  قانوني  وراث  تكليف تا تعيين - تبصره
   حقوق متوفي  پراخت  به  نسبت  است  موظف  سازمان ، اين  اجتماعي  تأمين سازمان

   عائله  به  ماه  سه  مدت  به و الحساب طور علي ، به  حقوق دريافتي  آخرين  ميزان به
  . نمايد  اقدام  وي  تكفل تحت

،  ، بيماري  از فوت  ناشي هاي  حقوق يا مستمري  دريافت كارگر از لحاظ -23  ماده
   و شرايط  حمايتي  و يا مقررات  و جزئي  كلي ، ازكارافتادگي ، تعليق ، بيكاري بازنشستگي

  . خواهد بود  اجتماعي  تأمين  قانون  آنها تابع  به مربوط
   به  است ، كارفرما مكلف  موقت  يا مدت  قرارداد كار، كار معين  خاتمه در صورت -24  ماده

،   سابقه  هر سال  براي  است  داشته كار اشتغال  يا بيشتر، به  سال  قرارداد، يك  مطابق  كه كارگري
   مزاياي عنوان  حقوق به  ماه  يك  معادل ي حقوق مبلغ  آخرين  براساس  يا متناوب  از متوالي اعم
  . نمايد  پرداخت  وي  كار به پايان
 باشد  ، منعقد شده  كار معين  انجام  و يا براي  موقت  مدت  قرارداد كار براي هرگاه -25  ماده
  .را ندارد   آن  فسخ  حق  تنهايي  به  از طرفين يك هيچ

  هاي  هيأت  قراردادها در صالحيت  اين ز نوع ا  ناشي  اختالفات  به رسيدگي -تبصره
  .  است  اختالف  و حل تشخيص

 كار   و يا محل  كارگاه  معمول  عرف  برخالف  كار كه  در شرايط  تغيير عمده هر نوع -26  ماده
  در صورت.   اجراست ، قابل  محل  كار و امور اجتماعي  اداره  كتبي  موافقت  از اعالم باشد پس

  . االجرا است  و الزم  قطعي  اختالف  حل  هيأت ، رأي ختالفبروز ا
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   انضباطي هاي نامه  قصور ورزد و يا آئين  محوله  وظائف  كارگر در انجام هرگاه -27  ماده
   نظر مثبت  اعالم  دارد در صورت  نمايد كارفرما حق ، نقض  كتبي  از تذكرات  را پس كارگاه
   كار معادل  سابقه  هر سال  نسبت  به  و حقوق معوقه بر مطالبات   كار عالوه  اسالمي شوراي

  . نمايد  و قرارداد كار را فسخ  پرداخته  وي به»   سنوات حق « عنوان  حقوق كارگر را به  آخرين  ماه يك
در هر .   است  الزم  صنفي  انجمن  كار هستند نظر مثبت  اسالمي  فاقد شوراي  كه در واحدهايي

   و در صورت  ارجاع  تشخيص  هيأت  نشد به  حل  با توافق  اگر مساله  موارد ياد شدهمورد از
  در مدت.  خواهد شد  و اقدام  رسيدگي  اختالف  حل  هيأت  از طريق  اختالف  حل عدم

  .آيد  درمي  تعليق  حالت ، قرارداد كار به  اختالف  حل  مراجع رسيدگي
 كار   اسالمي  و يا شوراي  كار نبوده  اسالمي  شوراي  قانون  مشمول  كه هايي كارگاه -1تبصره

   كارگر باشند اعالم  باشد يا فاقد نماينده  نگرديده  تشكيل  در آن  صنفي و يا انجمن
 قرارداد كار  در فسخ)   قانون اين158   ماده موضوع (  تشخيص  هيأت نظر مثبت

  .  است الزامي
   مقرراتي موجب  كارگاهها به  انضباطي هاي نامه عملها و آئينموارد قصور و دستورال -2تبصره

 خواهد   وزير كار و امور اجتماعي  تصويب  كار به  با پيشنهاد شورايعالي  كه است
   1.رسيد

   داوطلبان  كار و همچنين  اسالمي  شوراهاي  و اعضاي  كارگران  قانوني نمايندگان -28 ماده
   از اعالم  قبل  انتخاب  كار، در مراحل  اسالمي  و شوراهاي گران كار  نمايندگي واجد شرايط
   هيأت و رأي)  كار  اسالمي  شوراهاي  قانون22   ماده موضوع (  تشخيص  هيأت نظر قطعي

   و مانند ساير كارگران  داده  واحد ادامه  خود در همان  فعاليت  به ، كماكان  اختالف حل
  . خواهند بود  و امور محوله  وظايف م انجا  كار و همچنين مشغول
   در مورد اختالف  شكايت  از دريافت  پس  اختالف  حل  و هيأت  تشخيص هيأت -1تبصره

   به  از نوبت  و كارفرما، فوراً و خارج  كارگران  قانوني  يا نمايندگان  نماينده فيمابين
   هيأت در هر صورت.   خواهند داشت  خود را اعالم  و نظر نهايي  رسيدگي موضوع

   شكايت  دريافت  از تاريخ  ماه  يك  مدت  حداكثر ظرف  است  موظف  اختالف حل
  . نمايد  رسيدگي  موضوع به

   هيأت  كه  و يا در مناطقي  نگرديده  كار تشكيل  اسالمي  شوراي  كه هايي در كارگاه -2تبصره
   و يا اينكه  نشده تشكيل)  كار  اسالمي  شوراهاي  قانون22   ماده موضوع ( تشخيص
  باشد، نمايندگان  كار نمي  اسالمي  شوراهاي  قانون  مورد نظر مشمول كارگاه

   تشخيص  هيأت  نظر قطعي  از اعالم ، قبل  صنفي  انجمن  و يا نمايندگان كارگران
  ف اختال  حل  هيأت  نهايي و رأي)  كار  اسالمي  شوراهاي  قانون22   ماده موضوع(

   انجام  كار و همچنين  و مشغول  داده  واحد ادامه  خود در همان  فعاليت  به كماكان
  . خواهند بود  و امور محوله وظايف
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   كار   پايان  مزاياي  و پرداخت  از هر قبيل  خسارت  ـ جبران  چهارم مبحث
 قرارداد از   تعليق وجب كارفرما، م  اختالف  حل  هيأت  تشخيص  بنا به در صورتيكه -29  ماده

   را خواهد داشت  از تعليق  ناشي  خسارت  شود كارگر استحقاق دريافت  كارگر شناخته ناحيه
  . باز گرداند كار سابق وي  از كار را به  كارگر تعليقي  است و كارفرما مكلف

   غيرقابل و يا حوادث)  اينها  و امثال ، سيل زلزله (  قهريه  بر اثر قوه  كارگاه چنانچه -30  ماده
 مجدد   از فعاليت  بيكار شوند پس  آن  گردد و كارگران تعطيل)   و نظاير آن جنگ ( بيني پيش

   و مشاغلي  شده  واحد بازسازي  را در همان  بيكار شده  كارگران  است ، كارفرما مكلف كارگاه
  . بگمارد كار اصلي آيد به وجود مي  به  در آن كه

 از   و با استفاده  اساسي  قانون  و نهم  بيست  اصل  به  با توجه  است  مكلف دولت - تبصره
 ايجاد   و نيز از طريق  مردم  از مشاركت  حاصل  و درآمدهاي  عمومي درآمدهاي

   كارگاههاي  بيكار شده  كارگران  معاش  تأمين  به  نسبت  بيكاري صندوق بيمه
   اساسي  قانون  و سوم  چهل  اصل2 بند   به جه و با تو  قانون  اين4   ماده موضوع
  . نمايد  فراهم  مجدد آنان  اشتغال  را براي  الزم امكانات

 كارگر باشد،   و يا بازنشستگي  كلي  از كارافتادگي لحاظ  قرارداد كار به  خاتمه  چنانچه-31  ماده
   ميزان  به  حقوقي  خدمت ه سابق  هر سال  نسبت  مزد كارگر به  آخرين كارفرما بايد براساس

  .  نمايد  پرداخت  وي  روز مزد به30
   سازمان  توسط  كه  كارگر است  و يا بازنشستگي  ازكارافتادگي  بر مستمري  عالوه  وجه اين

  .شود  مي  پرداخت اجتماعي  تأمين
 از كار  ناشي   و فكري  جسمي  تواناييهاي  كاهش  قرارداد كار در نتيجه اگر خاتمه -32  ماده

   با معرفي  منطقه  و درمان  بهداشت  سازمان  پزشكي  كميسيون  تشخيص بنا به(كارگر باشد 
   هر سال  نسبت  به  است كارفرما مكلف)  كارگر  قانوني  كار و يا نمايندگان  اسالمي شوراي
  . نمايد  پرداخت  وي  حقوق به  آخرين  دو ماه ، معادل  خدمت سابقه
 از   از كار يا ناشي  ناشي  و يا بيماريهاي  و جزئي  كلي  موارد ازكارافتادگي تشخيص -33  ماده

   منجر به  كه  قانوني  محوله  وظايف  قصور كارفرما در انجام  كارگر و ميزان غير كار و فوت
  پيشنهاد وزير كار و امور  به  خواهد بود كه  ضوابطي شود، براساس  قرارداد كار مي خاتمه

  . خواهد رسيد  وزيران  هيأت  تصويب  به اجتماعي
  
 كار شرايط:   سوم فصل   

    السعي  ـ حق  اول مبحث
   از مزد يا حقوق، كمك  اعتبار قرارداد كار اعم  كارگر به  كه  قانوني  دريافتهاي كليه -34  ماده
   افزايش ، پاداش نقدي غير ، مزاياي  و ذهاب ، خواربار، اياب  مسكن هاي ، هزينه مندي عائله

  .نامند  مي السعي نمايد را حق  مي  و نظاير آنها دريافت توليد، سود ساالنه
   انجام  در مقابل  آنها كه  و يا مجموع  يا غيرنقدي  نقدي  از وجوه  است مزد عبارت -35  ماده

  .شود  مي  كارگر پرداخت كار به
  كه  و در صورتي  باشد، مزد ساعتي مرتبط كار   انجام  مزد با ساعات چنانچه -1تبصره
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   براساس  باشد، كارمزد و چنانچه  توليدشده  كار و يا محصول  انجام  ميزان براساس
  ، ناميده  باشد، كارمزد ساعتي  معين  كار در زمان  انجام  و يا ميزان  توليدشده محصول

  .شود مي
   قابل  و كارمزد و مشاغل ، كارمزد ساعتي  مزد ساعتي  به  مربوط  و مزاياي ضوابط -2تبصره

 وزير كار و امور   تصويب  كار به  با پيشنهاد شورايعالي  كه  ماده  اين  موضوع شمول
 فوق نبايد   ماده  كار موضوع حداكثر ساعات. گردد  مي  خواهد رسيد تعيين اجتماعي

  . كار تجاوز نمايد  قانوني از حداكثر ساعت
  .  شغل  تبع  به  پرداختي  ثابت  و مزاياي  مزد شغل  از مجموع  است ، عبارت تمزد ثاب -36  ماده

 نيستند منظور از    مشاغل  و ازيابي بندي  طبقه  طرح  داراي  كه هايي در كارگاه -1تبصره
 يا   شغل  ماهيت  برحسب  كه  است  ، مزايايي  شغل  به تبع  پرداختي  ثابت مزاياي
  گردد از قبيل  مي  كار پرداخت  عادي  مزد در ساعات ترميم   كار و براي محيط
  .  و غيره  شغل ، فوق العاده  سرپرستي  كار، مزاياي  سختي مزاياي

   مزد گروه  است  اجراء درآمده  مرحله  به  مشاغل بندي  طبقه  طرح  كه در كارگاههايي -2تبصره
  .دهد  مي ، مزد مبنا  را تشكيل و پايه

 ، خواربار و كمك  مسكن  هزينه  كمك  از قبيل اي  و انگيزه  رفاهي زايايم -3 تبصره
   و مزد مبنا محسوب  جزو مزد ثابت  توليد و سود ساالنه  افزايش ، پاداش مندي عائله 

  . شود نمي
 وجه   كار به  ساعات  و ضمن  و در روز غيرتعطيل  مرتب  زماني مزد بايد در فواصل -37  ماده

   ذيل  شرايط  و با رعايت  بانك  عهده  چك وسيله  به  طرفين  كشور يا با تراضي نقد رايج 
  : شود پرداخت

   تعيين  يا ساعتي  روزانه صورت  مزد به ، مبلغ  كارگاه  قرارداد يا عرف  براساس چنانچه ) الف
   روز يكبار به  يا پانزده  روز يا هفته  در پايان  از محاسبه  بايد پس  آن  باشد، پرداخت شده

  . گيرد  كاركرد صورت  كار و يا روزهاي  ساعات نسبت
 باشد،   ماهانه صورت  مزد به ، پرداخت  كارگاه  قرارداد يا عرف  براساس در صورتي كه )ب

  .شود  مي  مزد مذكور حقوق ناميده  حالت در اين.  گيرد  صورت  بايد در آخر ماه  پرداخت اين
 كارگر   و به  روز محاسبه  ويك  سي  مزايا و حقوق بايد براساس  روزه  و يك  سي در ماههاي -تبصره

  . شود پرداخت
  گيرد بايد به  مي  انجام  كارگاه  در يك  مساوي  در شرايط  كه  كار مساوي  انجام  براي-38  ماده
، نژاد  نس، ج  سن  مزد براساس  ميزان  در تعيين تبعيض.  شود  پرداخت  و مرد مزد مساوي زن

  .  است  ممنوع  و مذهبي  سياسي  و اعتقادات و قوميت
   تعيين  قانوني  و يا كمتر از ساعات وقت  نيمه صورت  به  كه   كارگراني مزد و مزاياي -39  ماده
  .شود  مي  و پرداخت  محاسبه  يافته  كار انجام  ساعات  نسبت  دارند به كار اشتغال  به شده
   پرداخت  غيرنقدي صورت  از مزد به   قسمتي  طرفين   با توافق  كه ديدر موار -40 ماده
  . باشد  و معقول  پرداختها منصفانه گونه  اين  براي  شده  تعيين  نقدي شود، بايد ارزش مي
   نقاط  را براي  مزد كارگران  حداقل ، ميزان  است  موظف  ساله  كار همه شورايعالي -41  ماده
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  :  نمايد  تعيين  ذيل  معيارهاي  به  با توجه  مختلف  يا صنايع كشور و مختلف
   جمهوري  مركزي  بانك  از طرف  كه  درصد تورمي  به  با توجه  مزد كارگران حداقل -1

 .شود  مي  اعالم  ايران اسالمي
 كار  هاي  و ويژگي  كارگران  و روحي  جسمي  مشخصات  آنكه  مزد بدون حداقل -2

،   خانواده  يك  باشد تا زندگي اي  اندازه  قرار دهد بايد به رد توجه را مو  شده محول
  .  نمايد شود را تأمين  مي  اعالم  رسمي  مراجع  توسط  آن  تعداد متوسط كه

   هيچ  به  قانوني  شده  تعيين  كار در ساعات  انجام  در ازاي اند كه  موظف كارفرمايان - تبصره
   ننمايند و در صورت  جديد پرداخت  شده د تعيين مز  كمتر از حداقل كارگري
  . باشند  مزد جديد مي  و حداقل  شده  مزد پرداخت التفاوت  مابه  تأديه ، ضامن تخلف

   پرداخت  نقدي صورت  منحصراً بايد به   قانون  اين41   ماده  مزد موضوع حداقل -42  ماده
  عنوان شود به   مي بيني ر قراردادها پيش د  كه  هر صورت  به  غيرنقدي هاي پرداخت. شود

  .  مزد است  بر حداقل  اضافه شود كه  مي  تلقي پرداختي
، استحقاق   و مرخصي  رسمي  و تعطيالت  جمعه  روزهاي  كارمزد براي كارگران -43  ماده

  ماه   كاركرد آخرين  كارمزد آنها در روزهاي  ميانگين  مزد را دارند و مأخذ محاسبه دريافت
  . باشد  مزد قانوني  نبايد كمتر از حداقل  در هر حال  پرداختي مبلغ.  كار آنهاست

  توان ، تنها مي  وي  ديون  اين  باشد در قبال  خود مديون  كارفرماي  كارگر به چنانچه -44  ماده
 نبايد از   مبلغ   اين در هر حال.  نمود  برداشت  دادگاه  حكم موجب  مزد را به مازاد بر حداقل

  . مزد كارگر بيشتر باشد  كل چهارم يك
  .باشد  مي  مدني  قانون  مقررات  و تابع  مستثني  كارگر از قاعده النفقه  افراد واجب  و كسوه نفقه - تبصره

  : نمايد تواند از مزد كارگر برداشت  مي  در موارد ذيل كارفرما فقط - 45  ماده
  . باشد  داده اجازه صراحتاً   قانون  كه موردي )الف
  . باشد  كارگر داده  به  وجهي  مساعده عنوان  كارفرما به  كه هنگامي )ب
  .  مربوطه  ضوابط  طبق  است  كارگر داده  كارفرما به  كه  وامهايي اقساط) ج
  . باشد  شده  پرداخت  اضافه غي مبل  محاسبه  در اثر اشتباه  چنانچه)د
 در )  است  گرديده  تعيين  طرفين  با توافق  آن  ميزان كه ( ني سازما  خانه االجاره مال)  ه

  .گردد  مي  تعيين  طرفين  باشد با توافق اي  اجاره كه صورتي
   تعاوني  از شركت  ضروري  خريد اجناس  كارگر براي  از طرف  آن  پرداخت  كه وجوهي )و

  .  است  تعهد شده  كارگاه  همان مصرف
   پرداختي  اقساط  بايد ميزان  طرفين  با توافق  مذكور در بند ج  وام ت درياف هنگام -تبصره

  . گردد تعيين
   از محل  خارج  مأموريتهاي  به  بعدي  قرارداد يا موافقت موجب  به  كه  كارگراني به -46  ماده

تر از مزد  نبايد كم العاده  فوق اين. گيرد  مي  تعلق  مأموريت العاده شوند فوق  مي  اعزام خدمت
 و   رفت  يا هزينه  وسيله  است  كارفرما مكلف همچنين.  باشد  كارگران روزانه   يا مزد مبناي ثابت

  . نمايد  آنها را تأمين برگشت
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 كيلومتر از 50   كار حداقل  انجام  كارگر براي شود كه  اطالق مي  موردي  به مأموريت -تبصره
   مأموريت  در محل  شب  يك زير باشد حداقل دور شود و يا ناگ  اصلي  كارگاه محل
  . نمايد توقف

   و افزايش  ضايعات  بهتر و تقليل  توليد بيشتر و كيفيت  براي منظور ايجاد انگيزه به -47  ماده
   پاداش  و پرداخت  قرارداد دريافت ، طرفين  درآمد كارگران  سطح باالبردن  و عالقمندي

شود   مي  تعيين  وزير كار و امور اجتماعي  تصويب  به  كه اي نامه ن آئي  توليد را مطابق افزايش
  . نمايند منعقد مي

   موظف  كار و امور اجتماعي  وزارت  از كار ديگري كشي  از بهره منظور جلوگيري به ـ48  ماده
  غل مشا  و عرف  از استاندارد مشاغل  را با استفاده  مشاغل بندي  و طبقه  ارزيابي  نظام است

  .  اجراء درآورد  مرحله  نمايد و به  در كشور تهيه كارگري
   بودن  مزد و مشخص  با بازار كار در زمينه  كارگاه  صحيح منظور استقرار مناسبات به ـ49  ماده
   قانون  اين  مشمول ، كارفرمايان  در كارگاه  مختلف  مشاغل  مسئوليت  و دامنه  وظايف شرح

   طرح  ذيصالح  و يا موسسات  كارگاه  مشاغل بندي  طبقه  كميته اند با همكاري موظف
  . اجراء درآورند  مرحله  به  كار و امور اجتماعي  از تأييد وزارت  كنند و پس  را تهيه  مشاغل بندي طبقه

   ارزيابي  طرح  اجرائي هاي نامه  و آئين  دستورالعمل  كار و امور اجتماعي وزارت -1تبصره
   اجراي  و تاريخ  تعداد كارگران  ناظر به  را كه  ماده  اين  مشمول رگاههاي كا مشاغل
  . خواهد كرد  و اعالم  تعيين  است طرح

 در كارگاهها   مشاغل بندي  طبقه  طرحهاي  تهيه  به  كه  و افرادي  موسسات صالحيت -2تبصره
   . باشد  كار و امور اجتماعي پردازند بايد مورد تأييد وزارت مي

 كار و امور   با نظر وزارت  مشاغل بندي  طبقه  طرح  از اجراي  ناشي اختالفات -3 تبصره
  .  است  رسيدگي  قابل  اختالف  حل  در هيأت اجتماعي

   وزارت  از طرف  شده  تعيين هاي  در مهلت  قانون  اين  مشمول  كارفرمايان چنانچه -50  ماده
 كار و امور   باشند وزارت  نكرده  خود را ارزيابي ههاي كارگا  مشاغل كار و امور اجتماعي

 و يا   مشاغل  ارزيابي  مشاور فني  از دفاتر موسسات  يكي   امر را به  اين ، انجام اجتماعي
  . واگذار خواهد كرد) 49   ماده2   تبصره موضوع (  صالحيت  صاحب اشخاص
   پرداخت  به  امر مكلف  اين  به وط مرب هاي  هزينه  بر پرداخت كارفرما عالوه - تبصره

 كشور نزد   درآمد عمومي حساب  به  مشاوره هاي هزينه% 50   معادل اي جريمه
شود   مي  تعيين  كار و ا مور اجتماعي  وزارت  توسط  كه از تاريخي.   است  كل داري خزانه

  . را بپردازد  مشاغل ابي ارزي  طرح  از اجراي  مزد ناشي  احتمالي التفاوت كارفرما بايد مابه
  

    ـ مدت  دوم مبحث
منظور   خود را به  كارگر نيرو يا وقت  كه  است  زماني  مدت  قانون  كار در اين ساعت -51  ماده
   شده  مستثني  قانون  در اين  كه  غير از مواردي به. دهد  كار در اختيار كارفرما قرار مي انجام
  . تجاوز نمايد  ساعت8روز نبايد از  بانه در ش  كار كارگران  ساعات است
 كار را  تواند ساعات  مي  آنان  قانوني  يا نمايندگان ، نماينده  كارگران كارفرما با توافق -1تبصره

   بر اين  مقرر و در ديگر روزها اضافه  كمتر از ميزان  هفته  از روزهاي در بعضي
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 تجاوز   ساعت44 از   كار هر هفته ت ساعا  مجموع  آنكه  شرط  كند به  تعيين ميزان
  .نكند

   يا نمايندگان  نماينده  كارگران تواند با توافق كارفرما مي  كشاورزي در كارهاي -2تبصره
   تنظيم  مختلف  و فصول  كار، عرف  به روز با توجه  كار در شبانه  ساعات  آنان قانوني
  .نمايد

 در   ساعت  كار نبايد از شش يرزميني، ساعاتآور و ز  و زيان  سخت كارهاي در -52  ماده
  . تجاوز نمايد  در هفته  ساعت36روز و 
   توسط  خواهد بود كه اي نامه  آئين موجب  به آور و زيرزميني  و زيان  سخت كارهاي - تبصره

   وزراي  تصويب  و به  كار تهيه  كار و شورايعالي  و بهداشت  فني  حفاظت شورايعالي
  . خواهد رسيد  پزشكي  و آموزش ، درمان  و بهداشت  اجتماعيكار و امور

باشد و  كار   مي22 بامداد تا 6   از ساعت  آن  انجام  زمان  كه  است كار روز  كارهايي -53  ماده
  . بامداد قرار دارد6 تا 22   بين  آن  انجام  زمان  كه  است  كارهايي شب

   واقع  در شب  از آن  در روز و قسمتي  آن  انجام  از ساعات ي بخش  كه  است   نيز كارهايي كار مختلط
  .شود مي

   موضوع العاده شود كارگر از فوق  مي  محسوب  جزء كار شب  كه ، ساعاتي  مختلط در كارهاي
  .نمايد  مي  استفاده  قانون  اين58  ماده
   در ساعات يابد، بلكه  نمي ام انج  متوالي  نوعاً در ساعات  كه  است كار متناوب كاري -54  ماده

  .گيرد  مي روز صورت  از شبانه معيني
در .   نيست  الزامي  و حضور او در كارگاه  كار در اختيار كارگر است  تناوب فواصل - تبصره

   نبايد از هنگام  و نيز كار اضافي  تناوب  كار و فواصل ، ساعات  متناوب كارهاي
 و   شروع ساعت.  روز بيشتر باشد  در شبانه ساعت 15 جمعاً از   تا خاتمه شروع
   تعيين  كارگاه  كار و عرف  و نوع  طرفين  با توافق  تناوب  كار و فواصل خاتمه

  .گردد مي
   نوبتهاي  كه  نحوي  دارد، به  گردش  ماه  در طول  كه  از كاري  است عبارت  كار نوبتي -55  ماده
  .شود  مي  واقع  يا عصر يا شب  در صبح آن

 و   در صبح  كار وي كند و نوبتهاي  كار مي طور نوبتي  به  ماه  در طول  كه كارگري -56  ماده
و در % 15 قرار گيرد،   و عصر و شب  نوبتها در صبح و چنانچه% 10شود  مي  عصر واقع

   فوقالعاده وانعن  بر مزد به عالوه% 5/22 بيافتد   و يا عصر و شب  و شب  صبح  نوبتها به كه صورتي
  . خواهد كرد  دريافت  كاري نوبت
وچهار   روز و چهل  در شبانه  ساعت8 كار از   ساعات  است  ممكن در كار نوبتي -57  ماده

 176 نبايد از   متوالي  كار در چهار هفته  ساعات  جمع  تجاوز نمايد، لكن  در هفته ساعت
  . تجاوز كند ساعت

   بر مزد ساعت اضافه% 35   غيرنوبتي  كارگران  تنها به كار در شب   هر ساعت براي -58  ماده
  .گيرد  مي  تعلق كار عادي

  :  مجاز است  ذيل  كارگر با شرايط   به   كار اضافي  ارجاع  عادي در شرايط -59  ماده
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   كارگر   موافقت)الف
  .  كار عادي  بر مزد هر ساعت اضافه% 40  پرداخت ) ب

مگر ( در روز تجاوز نمايد   ساعت4 نبايد از   كارگران  به  ارجاعي ار اضافي ك ساعات - تبصره
  ).  طرفين  با توافق در موارد استثنايي

 بند  موضوع (  كاري  اضافه  پرداخت  شرط  كارفرما به  با تشخيص  كار اضافي ارجاع -60  ماده
   دارد مجاز است  ضرورت  ذيل وال و اح  با اوضاع  مقابله  جهت  كه  مدتي و براي) 59   ماده ب

مگر در موارد ( در روز خواهد بود   ساعت8   ماده  اين  موضوع  كاري و حداكثر اضافه
  ).  طرفين  با توافق استثنايي

  .  مذكور است  حوادث  نتيجه  كه  خسارتي  و يا ترميم بيني  پيش  قابل  از حوادث جلوگيري ) الف
 از   يا اتفاق طبيعي  بروز حادثه علت  مذكور به  فعاليت كه ، در صورتي  كارگاه  فعاليت اعاده ) ب

  . باشد  شده  ديگر قطع بيني  پيش  غير قابل  و احوال ، و يا اوضاع ، زلزله  سيل قبيل
   مدت  حداكثر ظرف  است  در موارد فوق، كارفرما مكلف  كار اضافي  از انجام پس -1تبصره

 كار   دهد تا ضرورت  اطالع  كار و امور اجتماعي  اداره  را به ، موضوع  ساعت48
  . شود  تعيين  آن  و مدت اضافي

،   محل  كار و امور اجتماعي  اداره  توسط  كار اضافي  تاييد ضرورت  عدم در صورت -2تبصره
  . كارگر خواهد بود  به  وارده  و خسارات  غرامت  پرداخت  به كارفرما مكلف

 و   و سخت  خطرناك  يا كارهاي  كار شبانه  كه  كارگراني  به  كار اضافي ارجاع -61  ماده
  .  است دهند ممنوع  مي آور انجام زيان

  

  ها  و مرخصي  تعطيالت-   سوم مبحث
  .باشد  از مزد مي  با استفاده  كارگران  هفتگي ، روز تعطيل روز جمعه -62  ماده

  هايي  و يا در كارگاه ، برق، اتوبوسراني  نظير آب  عمومي  خدمات  به در امور مربوط -1تبصره
   براي طور مستمر روز ديگري ، به  طرفين  كار و يا توافق  يا ضرورت  نوع  حسب كه

   هر حال  خواهد بود و به  هفتگي  روز تعطيل  روز در حكم  شود همان  تعيين تعطيل
  .  است  اجباري  در هفته  روز معين  يك تعطيل
   عدم كنند، در مقابل  كار مي  جمعه  روزهاي  ترتيب  اين  به  هر عنوان  به  كه يكارگران
  . خواهند كرد  بر مزد دريافت اضافه% 40   روز جمعه  از تعطيل استفاده

   روز باشد، مزد روز تعطيل  كمتر از شش  كار در هفته  روزهاي كه در صورتي -2تبصره
 كار   در روزهاي  وي  مزد يا حقوق دريافتي وع مجم ششم  يك  كارگر معادل هفتگي
  . خواهد بود در هفته

 از   كارگرانشان  كار قانوني  ساعت44 و   روز كار در هفته5   با انجام  كه هايي كارگاه -3تبصره
 برابر با مزد   هفتگي  از دو روز تعطيل كنند، مزد هر يك  مي  استفاده دو روز تعطيل

  .هد بود خوا  كارگران روزانه
  نيز جزء تعطيالت)   ارديبهشت11( كشور، روز كارگر   رسمي  بر تعطيالت عالوه -63  ماده

  .آيد  مي  حساب  به  كارگران رسمي
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،   چهار روز جمعه  از مزد و احتساب  با استفاده  كارگران  ساالنه  استحقاقي مرخصي -64  ماده
 كار  براي.  نخواهد شد  محسوب  مرخصي ايام جزء   تعطيل ساير روزهاي.   است ماه جمعا يك

  .شود  مي  محاسبه  يافته  كار انجام  مدت  نسبت  مزبور به  مرخصي سال كمتر از يك
   هفته5 دارند آور اشتغال  و زيان  سخت  كارهاي  به  كه  كارگراني  ساليانه مرخصي -65  ماده
 كار  ماه  هر شش  و در پايان ر دو نوبت د االمكان ، حتي  مرخصي  از اين استفاده. باشد مي

  .گيرد  مي صورت
  . كند  خود را ذخيره  ساالنه  روز از مرخصي9 از  تواند بيش كارگر نمي -66  ماده
   كار خويش  مدت  در تمام  واجب  حج  فريضه منظور اداي  دارد به  هر كارگر حق-67  ماده
  . نمايد  حقوق استفاده  بدون  يا مرخصي  استحقاقي صي مرخ عنوان  به ماه  يك  نوبت  يك  براي فقط
  .شود  مي  كاركرد تعيين  ماههاي  برحسب  فصلي  كارگران  استحقاقي  مرخصي ميزان -68  ماده
  شود در صورت  مي  كارگر و كارفرما تعيين  با توافق  از مرخصي  استفاده تاريخ -69  ماده

  . االجراء است  الزم  محل  كار و امور اجتماعي داره كارگر و كارفرما نظر ا  بين اختالف
   حضور حداقل  همواره  كه  كارهايي و تمامي)  اي زنجيره (  پيوسته در مورد كارهاي - تبصره

   جدول  است نمايد، كارفرما مكلف  كار را اقتضا مي  در روزهاي  از كارگران معيني
 بعد   سال  براي  آخر هر سال  ماه  سه  را ظرف  كارگران  از مرخصي  استفاده زماني
   كارگران  يا نماينده  صنفي  كار يا انجمن  اسالمي  از  تاييد شوراي  و پس تنظيم
  . نمايد اعالم

  .شود  منظور مي  استحقاقي  روز كار جزء مرخصي  كمتر از يك مرخصي -70  ماده
 كارگر و   كلي  و ازكارافتادگي شستگي قرارداد كار يا بازن  يا خاتمه  فسخ در صورت -71  ماده

   و در صورت  وي  كارگر به  استحقاقي  مرخصي  مدت  به  مربوط  مطالبات  كارگاه يا تعطيل
  .شود  مي  او پرداخت  ورثه  او به فوت
 آنها   برگشت  و شرايط  آن  و مدت  حقوق كارگران  بدون  از مرخصي  استفاده نحوه -72  ماده
   او و كارفرما تعيين  قانوني  كارگر يا نماينده  كتبي  با توافق  از مرخصي از استفاده  كار پس به

  .خواهد شد
 از مزد   با استفاده  روز مرخصي  از سه  برخورداري  حق   در موارد ذيل  كارگران كليه -73  ماده

  :را دارند
    دائم ازدواج)  الف
    همسر، پدر، مادر و فرزندان فوت ) ب
 كار و  ، جزء سوابق  اجتماعي  تأمين ، با تأييد سازمان  استعالجي  مرخصي مدت -74  ماده

  . خواهد شد  محسوب  كارگران بازنشستگي
  

    كار زنان  ـ شرايط  چهارم مبحث
 بار بيشتر از حد مجاز با  آور و نيز حمل  و زيان ، سخت  خطرناك  كارهاي انجام -75  ماده

 و  دستورالعمل.   است  ممنوع  زن  كارگران ، براي  مكانيكي  از وسايل  استفاده  و بدون دست
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 وزير كار و امور   تصويب  كار به  موارد با پيشنهاد شورايعالي  قبيل  اين  و ميزان  نوع تعيين
  .  خواهد رسيد اجتماعي

 روز 45  كاناالم حتي.   روز است90 جمعاً   زن  كارگران  و زايمان  بارداري مرخصي -76  ماده
   روز به14   توأمان  زايمان براي.  قرار گيرد  مورد استفاده  از زايمان  بايد پس  مرخصي از اين
  .شود  مي  اضافه  مرخصي مدت
   مدت گردد و اين  خود باز مي كار سابق  به ، كارگر زن  زايمان  مرخصي  از پايان پس -1تبصره

  .شود  مي  محسوب  وي  خدمت ء سوابق جز  اجتماعي  تأمين با تاييد سازمان
  . خواهد شد  پرداخت  اجتماعي  تأمين  قانون  مقررات  طبق  زايمان  مرخصي حقوق ايام -2تبصره

 كارگر   كار براي ، نوع  اجتماعي  تأمين  سازمان  پزشك  تشخيص  به  كه در مواردي -77  ماده
 كسر  ، بدون  وي  بارداري  دوره ما تا پايان شود، كارفر  داده  تشخيص  يا سخت باردار خطرناك

  .نمايد  مي  او ارجاع  به  كار مناسبتر و سبكتري السعي حق
 تا   شيرده  مادران  به  است  هستند كارفرما مكلف  كارگر زن  داراي  كه در كارگاههايي ـ78  ماده
  اين.  بدهد  دادن شير  فرصت  ساعت ، نيم  ساعت  از هر سه  پس  كودك  دو سالگي پايان

 با   متناسب  است  كارفرما مكلف شود و همچنين  مي  محسوب  كار آنان  جزء ساعات فرصت
  از قبيل (  كودكان  نگهداري  به  آنها مراكز مربوط  سني  گروه  و با درنظر گرفتن تعداد كودكان
  .را ايجاد نمايد...)  و  ، مهدكودك شيرخوارگاه

   سازمان  توسط  و مهدكودك  شيرخوارگاه  و اداره  تأسيس ، ضوابط جرايي ا نامه آئين - تبصره
 اجراء   مرحله  به  وزير كار و امور اجتماعي  از تصويب  و پس  كشور تهيه كل  بهزيستي
  .شود  مي گذاشته

  

    كار نوجوانان  ـ شرايط  پنجم مبحث
  .  است منوع م  تمام  سال15 افراد كمتر از  كار گماردن به -79  ماده
شود و   مي  ناميده  باشد، كارگر نوجوان  تمام  سال18 تا 15   بين  سنش  كه كارگري -80  ماده

  . قرار گيرد  پزشكي  مورد آزمايشهاي  اجتماعي  تأمين  سازمان  بايد توسط در بدو استخدام
تجديد شود و  بار   يك  بايد سالي ، حداقل  كارگر نوجوان  پزشكي هاي آزمايش -81  ماده

 كار با   نوع  تناسب  درباره پزشك.  گردد  ضبط  وي  استخدامي  در پرونده  مربوط مدارك
 بداند كارفرما   را نامناسب  كار مربوط كند و چنانچه  اظهار نظر مي  كارگر نوجوان توانايي
  . كارگر را تغيير دهد  خود شغل  در حدود امكانات  است مكلف

   كار معمولي  كمتر از ساعات  ساعت ، نيم  كارگر نوجوان كار روزانه  ساعات -82  ماده
  . خواهد شد  كارگر و كارفرما تعيين  امتياز با توافق  از اين  استفاده ترتيب.   است كارگران

 و   سخت  كارهاي  و نيز ارجاع  كار در شب  و انجام  كار اضافي  هر نوع ارجاع -83  ماده
   از وسايل  استفاده  از حد مجاز و بدون ، بيش  بار با دست  و حمل آور و خطرناك زيان

  .  است  ممنوع  كارگر نوجوان  براي مكانيكي
شود   مي  انجام  كار در آن  كه  با شرايطي  آن  ماهيت علت  به  كه  و كارهايي در مشاغل -84  ماده
   تمام  سال18 كار   سن ، حداقل ستآور ا  زيان  و نوجوانان  يا اخالق كارآموزان  سالمتي براي

  .  است  كار و امور اجتماعي  امر با وزارت  اين تشخيص. خواهد بود
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 كار  و بهداشت  فني حفاظت:   چهارم فصل   
     ـ كليات  اول مبحث

 از   كه  دستورالعملهايي  كشور رعايت  مادي  و منابع  انساني  نيروي  صيانت براي -85  ماده
 و  ، درمان  بهداشت و وزارت)   فني  حفاظت  تأمين جهت (  فني  حفاظت ايعالي شور طريق

 كار و كارگر و   بهداشت  و تأمين اي  حرفه  از بيماريهاي  جلوگيري جهت (  پزشكي آموزش
  .  است  الزامي  و كارآموزان ، كارگران  كارگاهها، كارفرمايان  كليه شود، براي  مي تدوين)  كار محيط
   رعايت  به  و مكلف  بوده  فصل  اين  مقررات  نيز مشمول  خانوادگي هاي كارگاه - رهتبص

  .باشند  كار مي  و بهداشت  فني اصول
باشد    مي  فني  حفاظت هاي نامه  و آئين  موازين  تهيه  مسؤول  فني  حفاظت شورايعالي -86  ماده

  :گردد  مي  تشكيل و از اعضا ذيل
  شورا خواهد بود  رئيس  او كه  يا معاون جتماعيوزير كار و امور ا -1
    صنايع  وزارت معاون -2
هاي صنايع، صنايع سنگين و معاون و  وزارتخانه(  سنگين  صنايع  وزارت معاون -3

 )و هم اكنون وزارت صنايع و معادن جايگزين آنهاست اند فلزات منحل شده
   كشاورزي  وزارت معاون -4
   نفت  وزارت معاون -5
 )صنايع و معادن  (  و فلزات معادن  ارت وز معاون -6
 )جهاد كشاورزي  ( جهاد سازندگي   وزارت معاون -7
  زيست  محيط  حفاظت  سازمان رئيس -8
   فني هاي  در رشته  دانشگاه  با تجربه دو نفر از استادان -9

   صنايع دو نفر از مديران -10
   كارگران دو نفر از نمايندگان -11
  . دبير شورا خواهد بود  كه  و امور اجتماعي كار  كار وزارت  بازرسي مدير كل -12
   و شورا در صورت  رسيده  وزير كار و امور اجتماعي  تصويب  شورا به پيشنهادات -1تبصره

 در   كارگران  فني  حفاظت  به  مربوط هاي نامه  آئين  طرح  تهيه تواند براي  مي لزوم
 از   مركب  تخصصي هاي ميته شورا، ك  به  مربوط  ساير وظايف انجام كار و  محيط

  . دهد  تشكيل كارشناسان
 وزير كار و   تصويب  به  فني  حفاظت  شورا با پيشنهاد شورايعالي  داخلي نامه آئين -2تبصره

  . خواهد رسيد امور اجتماعي
   مطابق  صنايع  مديران  و نمايندگان  كارگران ، نمايندگان  اساتيد دانشگاه انتخاب -3 تبصره

   تصويب  و به  تهيه  فني  حفاظت  شورايعالي  توسط  خواهد بود كه العمليدستور
  . خواهد رسيد وزير كار و امور اجتماعي

 نمايند و يا   احداث  جديدي  بخواهند كارگاه  كه  و حقوقي  حقيقي اشخاص -87  ماده
 و   ساختماني هاي  كار و نقشه  دهند، مكلفند بدواً برنامه  موجود را توسعه هاي كارگاه
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 اظهارنظر   كار، براي  و بهداشت  فني  در امر حفاظت بيني  پيش  مورد نظر را از لحاظ هاي طرح
   موظف  كار و امور اجتماعي وزارت.  دارند  ارسال  كار و امور اجتماعي  وزارت و تأييد به

   مزبور منوط ارگاههاي از ك برداري بهره.  نمايد اعالم  ماه  يك  مدت  خود را ظرف  نظرات است
  . خواهد بود  و بهداشتي  حفاظتي  مقررات  رعايت به

پردازند   مي  ماشين  يا ورود و عرضه  ساخت  به  كه  يا حقوقي  حقيقي اشخاص -88  ماده
  .باشند  مي  مناسب  و حفاظتي  موارد ايمني  رعايت  به مكلف

   كه  از ماشينها، دستگاهها، ابزار و لوازمي ريبردا  از بهره  مكلفند پيش كارفرمايان -89  ماده
   شده  شناخته  ضروري  فني  حفاظت  شورايعالي  مصوب هاي نامه  آئين  آنها مطابق آزمايش
   فني  حفاظت  آزمايشگاهها و مراكز مورد تأييد شورايعالي  را توسط  الزم  آزمايشهاي است
 كار و   وزارت  به  اطالع  از آنها را براي  نسخه ك و ي  را حفظ  مربوطه  و مدارك  داده انجام

  . نمايند  ارسال امور اجتماعي
 را وارد   و بهداشتي  فني  حفاظت  بخواهند لوازم  كه  يا حقوقي  حقيقي  اشخاص كليه -90  ماده

 و  كار  وزارت  به  آن هاي  با نمونه  مورد همراه  را حسب  وسايل يا توليد كنند، بايد مشخصات
   از تأييد، به  دارند و پس  ارسال  پزشكي  و آموزش ، درمان  بهداشت  و وزارت امور اجتماعي

  . نمايند  اقدام  وسايل  اين  يا وارد كردن ساخت
   مكلفند براساس  قانون  اين85   ماده  موضوع  واحدهاي  كليه  و مسووالن كارفرمايان -91  ماده

 در   كارگران  و بهداشت  و سالمت  حفاظت  تأمين  براي  فني  حفاظت  عالي  شوراي مصوبات
 كاربرد   و چگونگي  قرار داده  و در اختيار آنان  را تهيه  الزم  و امكانات  كار، وسايل محيط
   و بهداشتي  حفاظتي  مقررات  رعايت  بياموزند و درخصوص  آنان الذكر را به  فوق وسايل
   فردي  و بهداشتي  حفاظتي  از وسايل  و نگهداري استفاده   به  نيز ملزمافراد مذكور.  نمايند نظارت
  . باشند  مي  كارگاه  مربوط  دستورالعملهاي و اجراي

 كار   نوع  اقتضاي  در آنها به  شاغلين  كه  قانون  اين85   ماده  موضوع  واحدهاي كليه ـ92  ماده
   افراد مذكور پرونده  همه  دارند بايد براي از كار قرار  ناشي  بروز بيماريهاي در معرض

 و   از آنها معاينه  درماني  مراكز بهداشتي بار توسط  يك  سالي  دهند و حداقل  تشكيل پزشكي
  . نمايند  ضبط  مربوط  را در پرونده  آورند و نتيجه عمل  را به  الزم آزمايشهاي

   بيماري  به  شده  فرد معاينه  شود كه  نظر داده  پزشكي  شوراي  با تشخيص چنانچه -1تبصره
 مكلفند كار   مربوطه  ابتال باشد كارفرما و مسؤولين  از كار مبتال يا در معرض ناشي

  ، در قسمت السعي  حق  كاهش  مذكور بدون  پزشكي  شوراي  نظريه او را براساس
  . نمايند  تعيين  ديگري مناسب

 بازديد   به  مكلف  كار و امور اجتماعي ، وزارت اراني بيم  چنين  مشاهده در صورت -2تبصره 
  .  كار خواهد بود  محيط  وايمني  و بهداشت  فني و تأييد مجدد شرايط

 و   حفاظتي  مقررات  اجراي  بر حسن   و نظارت  كارگران  مشاركت منظور جلب به -93  ماده
 كار و   وزارت  كه در كارگاههايي وبيماريها،   از حوادث  كار  و پيشگيري  در محيط بهداشتي

   دهند كميتة  تشخيص  ضروري  پزشكي  و آموزش ، درمان  بهداشت  و وزارت امور اجتماعي
  . خواهد شد  كار تشكيل  و بهداشت  فني حفاظت
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 و امور  اي  حرفه  و بهداشت  فني  حفاظت  در زمينه  مذكور از افراد متخصص كميته -1تبصره
   كه  واجد شرايطي  اعضاء، دو نفر شخص شود و از بين  مي كيل تش  كارگاه فني

   و آموزش ، درمان  و بهداشت  كار و امور اجتماعي هاي مورد تأييد وزارتخانه
 مذكور با   كميته  ميان  ارتباط  برقراري شان  وظيفه گردند كه  مي  باشند تعيين پزشكي

   و آموزش ، درمان  بهداشت ارت  و وز  كار و امور اجتماعي كارفرما و وزارت
  .باشد  مي پزشكي

   توسط  خواهد بود كه  دستورالعملهايي  اعضا براساس  و تركيب  تشكيل نحوه -2تبصره
 و   تهيه  پزشكي  و آموزش ، درمان  بهداشت  و وزارت  كار و امور اجتماعي وزارت
  .  خواهد شد ابالغ

 85   ماده  موضوع  واحدهاي  يا كاركنان فر از كارگران يا چند ن  يك  كه  در مواردي-94  ماده
  بيني  پيش  يا واحد مربوطه  از كار را در كارگاه  ناشي  يا بيماري  حادثه  وقوع  امكان  قانون اين

 و   فني  حفاظت  كار يا مسؤول  و بهداشت  فني  حفاظت  كميته  را به توانند مراتب نمايند مي
   همين  به  كه  در دفتري شده  فرد مطلع  توسط  امر نيز بايستي و اينهند  د  كار اطالع بهداشت

  . گردد شود ثبت  مي منظور نگهداري
 نداند   از كار را محقق  ناشي  يا بيماري  حادثه  واحد، وقوع  كارفرما يا مسؤول چنانچه - تبصره

   نزديكترين خود به   و نظرات  با داليل  را همراه  موضوع وقت  در اسرع  است موظف
 مذكور   كار و امور اجتماعي اداره.  نمايد  اعالم  محل  كار و امور اجتماعي اداره

   الزم  و اقدام  رسيدگي  موضوع  كار به  بازرسين  توسط  وقت  در اسرع  است موظف
  . نمايد را معمول

 كارفرما يا  رعهده كار ب  و بهداشت  فني  و ضوابط  مقررات  اجراي  مسؤوليت-95  ماده
  بر اثر عدم هرگاه.  خواهد بود  قانون  اين85   در ماده  ذكر شده  موضوع  واحدهاي مسؤولين
   دهد، شخص  رخ اي  واحد، حادثه  كارفرما يا مسؤولين  مذكور از سوي  مقررات رعايت

   قانون در اين   مندرج  و نيز مجازاتهاي   و حقوقي  مذكور از نظر كيفري كارفرما يا مسؤول
  .  است مسؤول
   حوادث  موظفند كليه  قانون  اين85   ماده  موضوع  واحدهاي كارفرما يا مسؤوالن -1تبصره

   كار و امور اجتماعي  وزارت  از طريق  آن  فرم  كه اي  از كار را در دفتر ويژه ناشي
 كار و امور   اداره ع اطال  به  كتبي صورت  را سريعاً به  و مراتب گردد ثبت  مي اعالم

  . برسانند  محل اجتماعي
   فني  حفاظت  براي  قانون  اين85   ماده  موضوع  واحدهاي  كارفرما يا مديران چنانچه -2تبصره

 باشند و   را در اختيار كارگر قرار داده  الزم  و امكانات  كار، وسايل و بهداشت
 و   دستورالعمل  به  توجه  بدون  قبلي  و تذكرات  الزم كارگر با وجود آموزشهاي

در .   نخواهد داشت  ننمايد كارفرما مسئوليتي  موجود از آنها استفاده مقررات
  . نافذ خواهد بود  اختالف  حل  هيأت ، رأي  بروز اختالف صورت

  

   كار  ـ بازرسي  دوم مبحث
   وزارت  بازرسي  كل اداره،   فني  حفاظت  و ضوابط  قانون  اين  صحيح منظور اجراي به -96  ماده
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  :شود  مي  تشكيل  ذيل  با وظايف كار و امور اجتماعي
   به  مربوط  حمايتي  مقررات  ويژه  كار به  شرايط  ناظر به  مقررات  بر اجراي نظارت ) الف

 و   زنان  كارگر، اشتغال  كار، مزد، رفاه ، مدت آور و خطرناك  و زيان  سخت كارهاي
   ان نوجو كارگران

   به  مربوط ها و دستورالعملهاي نامه   كار و آئين  قانون  مقررات  صحيح  بر اجراي نظارت )ب
     فني حفاظت

   افرادي  و كليه ، كارفرمايان  كارگران  و راهنمايي  فني  حفاظت  به  مربوط  مسائل آموزش )ج
  . از كار قرار دارند  ناشي  و خطرات  از حوادث  ناشي  و ضايعات  صدمات  در معرض كه

 پيشنهاد   و تهيه  فني  حفاظت  مقررات  از اجراي  ناشي  اشكاالت  پيرامون  و تحقيق بررسي  )د
 با   موارد مذكور، مناسب  به  مربوط هاي ها و دستورالعمل  ميزان  اصالح  جهت الزم

     تكنولوژي  و پيشرفتهاي تحوالت
 و   عمومي  و تحليل  و تجزيه  مشمول ر در كارگاههاي از كا  ناشي  حوادث  به رسيدگي )  ه

  .  حوادث منظور پيشگيري  موارد به گونه  اين آماري
  ، ارزشيابي ، كنترل ريزي  برنامه  مسؤول  پزشكي  و آموزش ، درمان  بهداشت وزارت -1تبصره

  امات اقد  است  و موظف  بوده  كارگري  كار و درمان  بهداشت  در زمينه و بازرسي
  . آورد عمل  به  زمينه  را در اين الزم

 و در   و نواقص  و معايب  با تذكر اشكاالت  مستمر، همراه صورت  به بازرسي -2تبصره
  .گيرد  مي  انجام  صالح  در مراجع  متخلفان  تعقيب  تقاضاي  لزوم صورت

   و علمي  نظري  آموزش هاي  دوره  گذراندن  به  كار منوط  بازرسي  در سمت اشتغال -97  ماده
  .  است در بدو استخدام

   كار با پيشنهاد مشترك  بهداشت  كار و كارشناسان  بازرسان  استخدام  شرايط نامه آئين - تبصره
   و سازمان  پزشكي  و آموزش ، درمان  بهداشت ، وزارت  كار و امور اجتماعي وزارت

   به  شرايط اين.  خواهد رسيد يران وز  هيأت  تصويب  به  و استخدامي امور اداري
  كند و آنها را   را تأمين  بازرسان  شغلي  و استقالل  ثبات شد كه خواهد   تدوين نحوي

  . بدارد  مصون  تعرض از هر نوع
   دارند بدون  حق  خويش  كار در حدود وظايف  بهداشت  كار و كارشناسان  بازرسان-98  ماده

   و به  وارد شده  قانون  اين85   ماده  مشمول  موسسات روز به  از شبانه  در هر موقع  قبلي اطالع
   و در صورت  مراجعه  در موسسه  مربوطه  دفاتر و مدارك توانند به  بپردازند و نيز مي بازرسي

  . نمايند  تحصيل  از آنها رونوشت  يا قسمتي  از تمام لزوم
   محل  دادستان  كتبي  اجازه  به  منوط خانوادگي   كارگاههاي  كار به ورود بازرسان - تبصره

  .خواهد بود
   از تركيبات منظور اطالع  دارند به  كار حق  بهداشت  كار و كارشناسان بازرسان -99  ماده

گيرند،   قرار مي  كار مورد استفاده باشند و يا در انجام  مي  با آنها در تماس  كارگران  كه موادي
   مستقيم  روساي  بگيرند و به  رسيد، نمونه  در مقابل  است  الزم  آزمايش  براي  كه اي  اندازه به

  . نمايند خود تسليم
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 با   خواهد بود كه اي نامه  آئين  كار مطابق  بازرسي  چگونگي  به  مربوط ساير مقررات - تبصره
 كار  وزير  تصويب  مورد به  كار حسب  و بهداشت  فني  حفاظت پيشنهاد شورايعالي
  . خواهد رسيد  پزشكي  و آموزش ، درمان  و وزير بهداشت و امور اجتماعي

 مورد   حسب  ويژه  كارت ، داراي اي  حرفه  بهداشت  كار و كارشناسان  بازرسان كليه -100  ماده
   هستند كه  پزشكي  و آموزش ، درمان  يا وزير بهداشت با امضاء وزير كار و امور اجتماعي

   يا مسوولين  رسمي  مقامات  تقاضاي  آنها باشد و در صورت  بايد همراه رسي باز هنگام
  . شود  ارائه كارگاه

 حدود و   به  كار در موارد مربوط  بهداشت  كار و كارشناسان  بازرسان گزارش -101  ماده
  . خواهد بود  دادگستري  ضابطين  گزارش  در حكم  و اختياراتشان ظايف
 در   و كارشناس  مطلع عنوان توانند به  كار مي  بهداشت  كار و كارشناسان بازرسان -1تبصره

  . نمايند  شركت  اختالف  حل  مراجع جلسات
   حل  مراجع گيري توانند در تصميم  كار نمي  بهداشت  كار و كارشناسان بازرسان -2تبصره

رد آنها اظهارنظر  در مو  بازرس عنوان  قبالً به  كه هايي  پرونده  به نسبت  اختالف
  . كنند اند، شركت كرده

   بازرسي  به  اقدام توانند در كارگاهي  كار نمي  بهداشت  كار و كارشناسان بازرسان -102  ماده
   درجه  سببي  از اقرباي  و يا يكي  سوم  آنها تا طبقه  نسبي  از بستگان  خود يا يكي نمايند كه

  . باشند ذينفع   در آن طور مستقيم  به  ايشان اول
 از   پس  مورد حتي  ندارند در هيچ  كار حق  بهداشت  كار و كارشناسان بازرسان -103  ماده

اند   آورده  دست  خود به  شغل  مقتضاي  به  را كه  اسرار و اطالعات  دولت  از خدمت بركناري
  . نمايند اند، فاش وشزد كرده را گ  يا موارد تخلف  داده  اطالعاتي  آنان  به  را كه  اشخاص و يا نام
  . خواهند بود  مربوط  مقرر در قوانين  مجازاتهاي  مشمول  ماده  اين  از مقررات متخلفين - تبصره

 كار   بهداشت  كار و كارشناسان  ورود بازرسان  مانع  كه  و ديگر كساني كارفرمايان -104  ماده
   شوند يا از دادن  ايشان  وظيفه  انجام انع گردند و يا م  قانون  اين  مشمول  كارگاههاي به

   قانون  مقرر در اين  مجازاتهاي  مورد به  نمايند، حسب  خودداري  آنان  به  الزم مدارك و  اطالعات
  . خواهند شد محكوم

  اي  حرفه  بهداشت  كار يا كارشناس  بازرس  تشخيص ، به  بازرسي  در حين هرگاه -105  ماده
   بهداشت  كار يا كارشناس  شود، بازرس  داده  و يا بروز خطر در كارگاه  حادثه  وقوع احتمال
   مستقيم  رئيس  او و نيز به  كارفرما يا نماينده  را فوراً و كتباً به  هستند مراتب  مكلف اي حرفه

  . دهند خود اطالع
  ، حسب  پزشكي  و آموزش ، درمان  بهداشت  و وزارت  كار و امور اجتماعي وزارت -1تبصره

   عمومي  از دادسراي اي  حرفه  بهداشت  كار و كارشناسان  بازرسان مورد گزارش
 تقاضا خواهند كرد   محل  عمومي  دادسرا از دادگاه  تشكيل  عدم  و در صورت محل

  دادستان.  را صادر نمايد  از كارگاه  يا قسمتي  و مهر تمام  و الك فوراً قرار تعطيل
  .  اجراست  قابل  از ابالغ  و قرار مذكور پس  صدور قرار اقدام  به سبت ن بالفاصله

   بازرس  صادر خواهد شد كه  مزبور در صورتي  مرجع  توسط  تعطيل دستور رفع



  
  
  

  
   127قوانين مرتبط : بخش دوم                                                                        

 

   نواقص  رفع  دادگستري  ذيربط  و يا كارشناسان اي  حرفه  بهداشت كار يا كارشناس
  . باشند  موجود را تأييد نموده و معايب

  شود مزد كارگران  مي  فوق كار تعطيل علت  به  كه  در ايامي  است كارفرما مكلف -2بصرهت
  . را بپردازد كارگاه

 كار   بازرس  گزارش  به  اعتراض  در صورت  ماده  اين  موضوع  از قرارهاي متضرران -3 تبصره
   مزبور، به توانند از مراجع  مي  كارگاه  و تعطيل اي  حرفه  بهداشت و يا كارشناس

   به  از نوبت  و خارج  فوريت  به  است  مكلف  كنند و دادگاه  شكايت  صالح دادگاه
  .  اجراست  و قابل  قطعي  دادگاه تصميم.  نمايد  رسيدگي موضوع

   پيشنهاد مشترك  به  فصل  اين  به  مربوط  اجرائي هاي نامه ها و آئين دستورالعمل -106  ماده
   هيأت  تصويب  به  پزشكي  و آموزش ، درمان  بهداشت  و وزارت مور اجتماعيو ا كار  وزارت
  . خواهد رسيد وزيران

  
 و اشتغال  ـ آموزش  پنجم فصل    

   ـ كارآموز و مراكز كارآموزي  اول مبحث
  ـ مراكز كارآموزي1 

 كار و  ويندگان مولد و مستمر ج منظور اشتغال  و به  اساسي  قانون  اهداف در اجراي -107  ماده
   آموزشي  امكانات  است  مكلف  كار و امور اجتماعي ، وزارت  كارگران  فني  دانش بردننيز باال 

  . سازد  را فراهم الزم
 كار و امور   با وزارت  الزم  همكاريهاي  به  موظف  ذينفع ها و سازمانهاي وزارتخانه - تبصره

  .باشند  مي اجتماعي
   استقرار نوع  به  نياز و با توجه  برحسب  است  موظف ر و امور اجتماعي كا وزارت -108  ماده

   در سطوح  ذيل  مراكز كارآموزي  ايجاد و توسعه  كشور براي  مختلف  موجود در نقاط صنعت
  : نمايد  اقدام  مهارت مختلف
   غيرماهر  و كارجويان  كارگران  آموزش  براي  پايه مراكز كارآموزي ) الف
 و  ، ارتقاء مهارت  بازآموزي  براي  موردي  و تخصصهاي  مهارت  تكميل راكز كارآموزيم ) ب

   اي  حرفه  آموزش ماهر، ماهر و مربيان  نيمه  و كارجويان  كارگران  به  پيشرفته  تخصصهاي تعليم
     مراكز كارآموزي  مربيان  آموزش  براي  مربي مراكز تربيت )ج
   ذيربط ها و سازمانهاي  وزارتخانه  با همكاري  و جانبازان معلولين   خاص مراكز كارآموزي )د

  ...) و  ، بنياد شهيد، بنياد جانبازان  پزشكي  و آموزش ، درمان  بهداشت مانند وزارت(
   قانون  با رعايت  و اداري  از نظر مالي  قانون  اين108   مذكور در ماده مراكز آموزش -109  ماده

  .  خواهند شد  اداره  كار و امور اجتماعي  زير نظر وزارت طور مستقل  به  عمومي محاسبات
 كارگر   در امر آموزش منظور مشاركت  به  و خدماتي ، توليدي  صنعتي  واحدهايـ110  ماده

 و يا   جوار كارگاه  ايجاد مراكز كارآموزي  به  مكلفند نسبت ماهر مورد نياز خويش ماهر و نيمه
  . آورند عمل  به  كار و امور اجتماعي  را با وزارت  الزم  همكاريهاي،  كارگاهي بين
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 در   امر آموزش  به  مربوط ، استانداردها و جزوات  كار و امور اجتماعي وزارت -1تبصره
   و تأمين  و در مورد تعليم  را تهيه  كارگاهي  و بين  جوار كارگاه مراكز كارآموزي

  .نمايد ي م  مراكز مزبور اقدام مربيان
   و بين  جوار كارگاه  ايجاد مراكز كارآموزي  به  مربوط ها و مقررات دستورالعمل -2تبصره

   هيأت  تصويب  به  پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي  مورد به برحسب  كارگاهي
  .  خواهد رسيد وزيران

  ، آموزشگاه  اجتماعي كار و امور  وزارت  توسط  مراكزكارآموزي  بر تشكيل  عالوه-111  ماده
 يا   حقيقي  اشخاص وسيله ، به  معين  يا حرفه  صنعت منظور آموزش  آزاد نيز به اي  و حرفه فني

  .شود  مي  تأسيس  كار و امور اجتماعي  از وزارت  پروانه ، با كسب حقوقي
 آزاد و   كارآموزي  و موسسات  فني  صالحيت  تشخيص  به  مربوط نامه آئين -تبصره

   بر اين  كار و امور اجتماعي  وزارت  نظارت  و نيز نحوه  و مربيان  مسؤول صالحيت
  .  خواهد رسيد  وزيران  هيأت  تصويب  به  با پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي مؤسسات

  ـ كارآموز و قرارداد كارآموزي2
  : شود طالق مي ا  افراد ذيل ، كارآموز به  قانون  اين  مقررات از لحاظ -112  ماده
   مدت  براي  يا ارتقاء مهارت ، بازآموزي  خاص  حرفه  فراگرفتن  براي  فقط  كه كساني)  الف

  .بينند  مي  آزاد آموزش  و يا آموزشگاههاي  در مراكز كارآموزي معين
   مدت ، براي  خاص اي  حرفه منظور فراگرفتن  به  قرارداد كارآموزي موجب  به  كه افرادي )ب

   با كار اشتغال  توام  كارآموزي  به  معين  نباشد، در كارگاهي  زايد بر سه سال  كه ينمع
  . بيشتر نباشد  تمام  سال18 و از   كمتر نبوده  سال15 آنها از   سن  بر آنكه دارند، مشروط

 با  ده منعق  كتبي  توافق  مطابق  باشند كه  كارگراني  است ممكن)  بند الف ( كارآموزان -1تبصره
 نيستند   شاغل  باشند كه شوند و يا داوطلباني  مي  معرفي  مراكز كارآموزي كارفرما به
  .نمايند  مي  مراجعه  مراكز كارآموزي و رأساً به

   كارآموزي  دوره ، حقوق و تكاليف  پذيرش  شرايط  به  مربوط هاي دستورالعمل -2تبصره
 وزير كار و   تصويب  كار، به شورايعاليبا پيشنهاد »  ب« مذكور در بند  داوطلبان

  .رسد  مي امور اجتماعي
 از مراكز   در يكي  كارآموزي  براي112   ماده  يك  تبصره  مطابق  كه  شاغلي كارگران -113  ماده

  : شوند، از حقوق زير برخوردار خواهند بود  مي  پذيرفته كارآموزي
   از هر لحاظ  مدت شود و اين  نمي  قطع وزي كارآم  كارگر در مدت  استخدامي رابطه ) الف

  .شود  مي  كارگر محسوب جزء سوابق
  . و يا مزد مبنا كمتر نخواهد بود  از مزد ثابت  كارآموزي مزد كارگر در مدت)  ب
   و مسئوليتهاي  زندگي  هزينه  جبران  براي  كه هايي ، كمكها وفوقالعاده  غيرنقدي مزاياي ) ج

  . خواهد شد  پرداخت  كماكان  كارآموزي شود در دوره  مي رگر پرداخت كا  به خانوادگي
   شود و از اين  كارآموزي  ادامه  مانع  موجه  دليل ، بدون  مدت  از پايان  كارفرما قبل چنانچه
   در اين  مندرج  اختالف  حل  مراجع تواند به  كارگر وارد گردد، كارگر مي  به  خسارتي طريق
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  . نمايد  خسارت  و مطالبه ه مراجع قانون
 از مراكز   در يكي  كارآموزي  براي112  ماده) 1 (  تبصره  مطابق  كه كارگري -114  ماده

  :  است شود مكلف  مي  پذيرفته كارآموزي
   كارآموزي هاي  در برنامه طور منظم  بپردازد و به  كارآموزي  مقرر به  مدت تا پايان ) الف

   نمايد و دوره  را مراعات  واحد آموزشي هاي نامه  و آئين ات و مقرر  نموده شركت
  . برساند  پايان  به  را با موفقيت كارآموزي

كار   به  كارگاه  در همان  كارآموزي  دو برابر مدت ، حداقل  كارآموزي  دوره  از طي پس ) ب
  . ورزد اشتغال

 نباشد،   كار در كارگاه  ادامه حاضر به   كارآموزي  از اتمام  كارآموز پس كه در صورتي - تبصره
   حل  مراجع  به  در قرارداد كارآموزي  مندرج  خسارت  مطالبه تواند براي كارفرما مي

  . نمايد  خسارت  دريافت  و تقاضاي  مراجعه  قانون  اين  موضوع اختالف
   نوجوان  كارگران  به  مربوط  مقررات ، تابع112  ماده»  ب« مذكور در بند  كارآموزان -115  ماده

 در   ساعت  از شش  كار آنان  ساعت  خواهند بود ولي  قانون  اين84   الي79مذكور در مواد 
  .روز تجاوز نخواهد كرد

  : باشد  ذيل  مطالب  بايد حاوي  طرفين  بر مشخصات  عالوه قرارداد كارآموزي -116  ماده
     طرفين تعهدات )  الف
   كارآموز سن ) ب
  مزد كارآموز )  ج
    كارآموزي محل)  د
   خواهد شد  داده ، تعليم  استاندارد مصوب  طبق  كه  يا شغلي حرفه  )    ه
  )  لزوم در صورت( قرارداد   فسخ شرايط ) و
  . بدانند را در قرارداد الزم  ذكر آن  قانوني  در حدود مقررات  طرفين  كه  ديگري  شرط هر نوع ) ز

)   قانون  اين80   ماده موضوع (  تمام  سال18   تا سن  با كار نوجوانان  توأم يكارآموز -117  ماده
 و رشد   سالمت  و براي  نبوده  خارج  آنان   از حدود توانايي  كه  مجاز است در صورتي

  . مضر نباشد  آنان  و روحي جسمي
   را مطابق  كافي جهيزات و ت  كارآموز، وسائل  آموزش  موظفند براي مراكز كارآموزي -118  ماده

طور   قرار دهند و به  وي  در دسترس  كار و امور اجتماعي  وزارت  آموزشي استانداردهاي
    تأمين  مراكز مذكور بايد براي همچنين.  او بياموزند  مورد نظر را به ، حرفه  و كامل منظم

  . آورند راهم را ف  الزم  امكانات  كارآموزي  كارآموز در محيط  وايمني سالمت
  

    ـ اشتغال  دوم مبحث
   اشتغال  ايجاد مراكز خدمات  به  نسبت  است  موظف  كار و امور اجتماعي وزارت -119  ماده

  هاي  زمينه  شناسايي  مذكور موظفند تا ضمن مراكز خدمات.  نمايد در سراسر كشور اقدام
 مراكز   به  بيكاران  و معرفي نام  ثبت  به  نسبت  اشتغال هاي  فرصت  براي ريزي ايجاد كار و برنامه

 و  ، كشاورزي ، صنعتي  مراكز توليدي  به و يا معرفي)   آموزش  نياز به در صورت ( كارآموزي
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  . نمايند  اقدام خدماتي
 دفتر   عنوان  تحت  ايجاد دفتري  به  در مراكز استانهاموظف  اشتغال مراكز خدمات -1تبصره

 مذكور در   موسسات  خواهند بود و كليه  معلولين  از اشتغال يت و حما ريزي برنامه
  .باشند  با دفاتر مزبور مي  همكاري  به  موظف  ماده اين

 و  ، صنعتي ، كشاورزي توليدي (  تعاوني  تا در ايجاد شركتهاي  است  موظف دولت -2تبصره
 و  راز مدت د الحسنه  قرض  وامهاي  اعطاي  را از طريق ، معلولين) توزيعي

   آنان  از توليد يا خدمات  كار و حمايت  انجام  تسهيالت  و برقراري  الزم آموزشهاي
   اين  مراكز موضوع  در كليه  معماري  موانع  رفع  به  و نسبت  قرار داده مورد حمايت

  . نمايد يابند اقدام  در آنها حضور مي  معلولين ها كه  و تبصره ماده
   را در جهت  الزم هاي نامه  تا آئين  است  مكلف كار و امور اجتماعي  وزارت -3 تبصره

 كار با   در مراكز انجام  شاغل  مورد نياز معلولين  رفاهي  تسهيالت برقراري
   تصويب  و به  كشور تهيه  بهزيستي  و سازمان  ايران  معلولين  از جامعه نظرخواهي

  . برساند وزير كار و امور اجتماعي
  

     بيگانه  اتباع  ـ اشتغال  سوم مبحث
 رواديد   اوالً داراي كار شوند مگر آنكه  به  مشغول توانند در ايران  نمي  بيگانه اتباع -120  ماده

  . دارند  كار دريافت ، پروانه  مربوطه هاي نامه  و آئين  قوانين  ثانياً مطابق  بوده  كار مشخص ورود با حق
  : باشند  نمي120   ماده  مقررات  مشمول يل ذ  بيگانه اتباع - تبصره
 هستند با تأييد   و كنسولي  ديپلماتيك  مأموريتهاي  منحصراً در خدمت  كه اي  بيگانه اتباع )الف

  .  امور خارجه وزارت
  .  امور خارجه  آنها با تاييد وزارت  به  وابسته  متحد و سازمانهاي  ملل  سازمان  و كارشناسان كاركنان )ب
   و تأييد وزارت  متقابل  معامله  شرط  به  خارجي  خبرگزاريها و مطبوعات خبرنگاران )ج

  .  و ارشاد اسالمي فرهنگ
 كار   در صدور رواديد با حق  ذيل  شرايط  با رعايت  كار و امور اجتماعي وزارت -121  ماده

  : كار صادر خواهد كرد  و پروانه  موافقت  بيگانه  اتباع  براي مشخص
   آماده  ايراني  اتباع  در ميان  كار و امور اجتماعي  موجود در وزارت  اطالعات مطابق )الف

  . باشد  وجود نداشته  مشابه  و تخصص  واجد تحصيالت كار افراد داوطلب به
  .كار مورد نظر باشد  به  اشتغال  براي  كافي  و تخصص  اطالعات  داراي  بيگانه تبعه ) ب
  . شود  استفاده  افراد ايراني  بعدي  و جايگزيني  آموزش  براي  بيگانه بعه ت از تخصص )ج

   به  مربوط ضوابط.   است  اشتغال  فني  با هيأت  ماده  در اين  مندرج احراز شرايط - تبصره
  موجب ، به  هيأت  جلسات  تشكيل  آنها و نحوه  انتخاب تعداد اعضاء و شرايط

   هيأت  تصويب  به  كار و امور اجتماعي  با پيشنهاد وزارت كه خواهد بود  اي نامه آئين
  .رسد  مي وزيران

 كار   صدور، تمديد و تجديد پروانة  به تواند نسبت  مي  كار و امور اجتماعي وزارت -122  ماده
  : نمايد  اقدام افراد ذيل
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  .  باشد داشته   اقامت  در ايران  مداوم  سال  ده  حداقل  كه اي  بيگانه تبعه ) الف
  . باشد  همسر ايراني  كه اي  بيگانه تبعه ) ب
   شرط  به  سياسي  و پناهندگان  اسالمي  خصوصاً كشورهاي  بيگانه  كشورهاي مهاجرين ) ج

 كشور و  هاي  وزارتخانه  كتبي  از موافقت  و پس  و يا پناهندگي  معتبر مهاجرت كارت  داشتن
  . امور خارجه

   معامله عنوان  و يا به  ضرورت تواند در صورت  مي  كار و امور اجتماعي توزار -123  ماده
   ارادي  آنان  وضعيت  بر آنكه مشروط( را   تابعيت  و يا افراد بدون  از دول  بعضي  اتباع متقابل
 صدور،   حق  از پرداخت  وزيران  هيأت  و تصويب  امور خارجه  از تأييد وزارت پس) نباشد
  . نمايد  كار معاف  تجديد پروانه د و يا حق تمدي حق
 صادر يا تمديد و يا   سال  يك  مدت  حداكثر براي  قانون  مواد اين  كار با رعايت پروانه -124  ماده

  .شود تجديد مي
شود   مي  با كارفرما قطع  بيگانه  تبعه  استخدامي  رابطه  هر عنوان  به  كه در مواردي -125  ماده

.  كند  اعالم  كار و امور اجتماعي  وزارت  را به  روز، مراتب  پانزده  ظرف  است لفكارفرما مك
   كار خود را در برابر اخذ رسيد، به  روز پروانه  پانزده  ظرف  است  نيز مكلف  بيگانه تبعه

   لزوم  در صورت  كار و امور اجتماعي وزارت.  نمايد  تسليم  كار و امور اجتماعي وزارت
  .كند  مي  درخواست  ذيصالح  را از مراجع  بيگانه  تبعه اخراج

  طور استثنايي  را به  بيگانه  تبعه  فوري  كشور اشتغال  صنايع  مصلحت  كه در مواردي -126  ماده
نمايد و با   مي  اعالم  كار و امور اجتماعي  وزارت  را به  مراتب  كند، وزير مربوطه ايجاب
   رعايت  بدون  كار موقت ، پروانه  بيگانه  تبعه  براي ر اجتماعي وزير كار و امو موافقت

  .، صادر خواهد شد  كار مشخص  صدور رواديد با حق  به  مربوط تشريفات
   تأييد هيأت  مستلزم  و تمديد آن  است ماه  حداكثر سه  كار موقت  اعتبار پروانه مدت -تبصره

  . خواهد بود  بيگانه  اتباع  اشتغال فني
 با درنظر   مورد نياز دولت  بيگانه  فني  و متخصصين  كارشناسان  استخدامي  شرايط-127  ماده

  ، پس  داخلي  كارشناس  نيروي  به  مزد آنها و با توجه  و ميزان  خدمت  و مدت  تابعيت گرفتن
  امي و استخد  امور اداري  و سازمان  كار و امور اجتماعي  نظر وزارت  و اعالم از بررسي

   كارشناسان  استخدام  كار جهت پروانة.  خواهد بود  اسالمي  شوراي  مجلس كشور، با تصويب
 كار و امور   وزارت  از طرف  اسالمي  شوراي  مجلس  از تصويب ، در هر مورد پس خارجي
  . صادر خواهد شد اجتماعي

   كارشناسان  استخدام  موجب  كه راردادي ق  عقد هرگونه  به  از اقدام  مكلفند قبل كارفرمايان -128  ماده
   بيگانه  تبعه  اشتغال  اجازه  را در مورد امكان  كار و امور اجتماعي شود، نظر وزارت  مي بيگانه

  . نمايند استعالم
 صدور، تمديد،   نحوه  از جمله  بيگانه  اتباع  اشتغال  به  مربوط  اجرائي هاي نامه آئين ـ129  ماده

 مذكور   بيگانه  اتباع  اشتغال  فني  اعضاء هيأت  انتخاب  كار و نيز شرايط و پروانهتجديد و لغ
   وزيران  هيأت  تصويب  به ، با پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي  قانون  اين121  در ماده

  .خواهد رسيد
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 و كارفرمايي  كارگري  ـ تشكلهاي  ششم فصل    
   اسالمي  انقالب  از دستاوردهاي  و دفاع  اسالمي  فرهنگ ترش و گس منظور تبليغ به -130  ماده

   واحدهاي  كارگران  ايران  اسالمي  جمهوري  اساسي  قانون  و ششم  بيست  اصل و در اجراي
   اسالمي  انجمنهاي  تأسيس  به توانند نسبت  مي  و صنفي ، خدماتي ، كشاورزي ، صنعتي توليدي
  . نمايند اقدام

  هاي  و شيوه  وظايف  در انجام منظور هماهنگي توانند به  مي  اسالمي هاي نجمنا -1تبصره
 استانها و   در سطح  اسالمي  انجمنهاي  هماهنگي  كانونهاي  تأسيس  به ، نسبت تبليغي
  . نمايند  كشور اقدام  در كل  اسالمي  انجمنهاي  هماهنگي  عالي كانون

 عملكرد   و نحوه  و اختيارات ، حدود وظايف  تشكيل  چگونگي نامه آئين -2تبصره
 كشور، كار و امور   وزارتين  بايد توسط  ماده  اين  موضوع  اسالمي هاي انجمن

  . برسد  وزيران  هيأت  تصويب  و به  تهيه  اسالمي  تبليغات  و سازمان اجتماعي
منظور   و به   ايران ي اسالم  جمهوري  اساسي  قانون  و ششم  بيست  اصل در اجراي -131  ماده
  ، كه  و كارفرمايان  كارگران  اقتصادي  و بهبود وضع  و قانوني  مشروع  حقوق و منافع حفظ

   حرفه  يك  كار و كارفرمايان  قانون  مشمول  باشد، كارگران  جامعه  منافع  حفظ خود متضمن
  . نمايند  صنفي  انجمنهاي  تشكيل  به توانند مبادرت  مي يا صنعت
توانند   مي  صنفي  انجمنهاي  و قانوني  محوله  وظايف  در انجام منظور هماهنگي  به-1تبصره

   صنفي  انجمنهاي  عالي  و كانون  در استان  صنفي  انجمنهاي  كانون  تشكيل  به نسبت
  . نمايند  كشور اقدام در كل

   تنظيم  به  موظف  تشكيل  هنگام  به  مربوطه  و كانونهاي  صنفي  انجمنهاي كليه  -2تبصره
 و   عمومي  در مجمع  آن  و تصويب  و طرح  قانوني  مقررات  با رعايت اساسنامه
  .باشند  مي  ثبت  جهت  كار و امور اجتماعي  وزارت  به تسليم

،  اجتماعي    تأمين  كار، شورايعالي  در شورايعالي  ايران  كارفرمايان  نمايندگان كليه -3 تبصره
   توسط  كار و نظاير آن المللي  بين  كار، كنفرانس  و بهداشت  فني  حفاظت اليشورايع
   و در غير اين ، انتخاب  تشكيل ، در صورت  كارفرمايان  صنفي  انجمنهاي  عالي كانون

  . خواهند شد  معرفي  وزير كار و امور اجتماعي  توسط صورت
   كار، انجمن  اسالمي  مورد شوراي  از سه يتوانند يك  مي  واحد، فقط  يك كارگران -4 تبصره

  . باشند  را داشته  كارگران  يا نماينده صنفي
 عملكرد   و نحوه  و اختيارات ، حدود وظايف  تشكيل  چگونگي نامه آئين -5 تبصره

   از تاريخ ماه  يك  مدت ، حداكثر ظرف  مربوطه  و كانونهاي  صنفي هاي انجمن
 خواهد   وزيران  هيأت  تصويب  و به  كار تهيه  شورايعالي سط، تو  قانون  اين تصويب
  . رسيد

   پس ماه  يك  ظرف  ماده  اين3   مذكور در تبصره  نمايندگان  انتخابات  نحوه نامه آئين -6 تبصره
  . خواهد رسيد  وزير كار و امور اجتماعي  تصويب  به  قانون  اين از تصويب

   جمهوري  اساسي  قانون  و يكم  سي  اصل  در اجراي  مشاركت و منظور نظارت به -132  ماده
   كارگران  اساسي  قانون  و سوم  چهل  در اصل  مفاد مربوطه  براساس  و همچنين  ايران اسالمي



  
  
  

  
   133قوانين مرتبط : بخش دوم                                                                        

 

 كار باشند،   قانون  مشمول  كه  و كشاورزي ، خدماتي ، صنعتي ، صنفي  توليدي واحدهاي
  . نمايند  اقدام  مسكن  تعاوني تهاي ايجاد شرك  به توانند نسبت مي

   ايجاد كانون  به توانند نسبت  مي  هر استان  كارگران  مسكن  تعاوني شركتهاي -تبصره
   نمايند و كانونهاي  اقدام  استان  كارگران  مسكن  تعاوني  شركتهاي هماهنگي
   عالي  كانون كيل تش  به توانند نسبت  استانها مي  كارگران  مسكن  تعاونيهاي هماهنگي
   مسكن  تعاونيهاي  مركزي اتحاديه( كشور   كارگران  مسكن  تعاونيهاي هماهنگي
  . نمايند اقدام)   ـ اسكان كارگران

   موظف  و دارايي  و امور اقتصادي  و شهر سازي ، مسكن  كار و امور اجتماعي هاي وزارتخانه
 كار و امور   وزارت  مذكور توسط  شركتهاي امه و اساسن  بوده  اسكان  با اتحاديه  همكاري به

  . خواهد رسيد  ثبت  به اجتماعي
   در اصول  و مصرف  توزيع  به  مفاد مربوط  در اجراي  و مشاركت منظور نظارت به -133  ماده
   واحدهاي ، كارگران  ايران  اسالمي  جمهوري  اساسي  قانون  و چهارم  و چهل  و سوم چهل

توانند   كار باشند، مي  قانون  مشمول  كه  و يا كشاورزي ، خدماتي ، صنعتي في، صن توليدي
  . نمايند  اقدام كارگري)  توزيع (  مصرف  تعاوني  ايجاد شركتهاي  به نسبت
   كانون  تأسيس  به توانند نسبت  مي كارگران)  توزيع (  مصرف  تعاوني شركتهاي - تبصره

   نمايند و كانونهاي  اقدام  استان  كارگران رف مص  تعاوني  شركتهاي هماهنگي
   تشكيل  به توانند نسبت  استانها مي كارگران)  توزيع (  مصرف  تعاونيهاي هماهنگي

   تعاونيهاي  مركزي اتحاديه «  كارگران  مصرف  تعاونيهاي  هماهنگي  عالي كانون
  . نمايند اقدام»   ـ امكان كارگران)  توزيع ( مصرف

   موظف  صنعتي هاي  وزارتخانه  و همچنين  و بازرگاني  كار و امور اجتماعي هاي انهوزارتخ
   تعاوني  شركتهاي  آورند و اساسنامه عمل  به  امكان  را با اتحاديه  الزم هستند تا همكاريهاي

  . خواهد رسيد  ثبت  به  كار و امور اجتماعي  وزارت مذكور توسط
   اجراي  و حسن  و اجتماعي  صنفي  و مشكالت  مسائل گيري  و پي منظور بررسي به -134  ماده
 و   منافع  حقوق و تأمين  حفظ  متضمن  كه  اساسي  قانون  و نهم  بيست  از مفاد اصل  قسمت آن

   و مديران باشد، كارگران  مي  پزشكي  و مراقبتهاي ، درماني  بهداشتي  از خدمات مندي بهره
   بازنشسته  و مديران  كارگران  كانونهاي  تأسيس  به طور مجزا نسبت بهتوانند   مي بازنشسته

  . نمايند شهرستانها و استانها اقدام
   كانونهاي  تأسيس  به توانند نسبت  استانها مي  بازنشسته  و مديران  كارگران كانونهاي -1تبصره

  . نمايند  كشور اقدام  بازنشسته  و مديران  كارگران عالي
   و سازمان  پزشكي  آموزش ، درمان  و بهداشت  كار و امور اجتماعي هاي وزارتخانه -2تبصره

   بازنشسته  و مديران  كارگران  عالي  با كانونهاي  همكاري  به  موظف  اجتماعي تأمين
  . باشندكشور مي

   نظر در چگونگي  در امور و تبادل  و هماهنگي  روش منظور ايجاد وحدت به -135  ماده
   كانون  تشكيل  به توانند نسبت  كار مي  اسالمي ، شوراهاي  و اختيارات  وظايف اجراي

 كار در   اسالمي  شوراهاي  هماهنگي  عالي  و كانون  كار در استان  اسالمي  شوراهاي هماهنگي
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  .  نمايند  كشور اقدام كل
   عملكرد كانونهاي  نحوه و  و اختيارات ، حدود وظايف  تشكيل  چگونگي نامه آئين - تبصره

 كشور و كار و امور   وزارتين  بايد توسط  ماده  اين  كار موضوع  اسالمي شوراهاي
  . برسد  وزيران  هيأت  تصويب  و به  تهيه  اسالمي  تبليغات  و سازمان اجتماعي

 كار،  ني جها  در سازمان  ايران  اسالمي  جمهوري  كارگران  رسمي  نمايندگان كليه -136  ماده
  ، شورايعالي  اجتماعي  تأمين ، شورايعالي  اختالف  حل هاي ، هيأت  تشخيص هاي هيأت

   عالي  كار، كانون  اسالمي  شوراهاي  عالي  كانون  مورد،توسط ، حسب  ونظاير آن  فني حفاظت
  . خواهند شد  انتخاب  كارگران  نمايندگان  و يا مجمع  كارگران  صنفي انجمنهاي

   وزيران  هيأت  تصويب  كار به  با پيشنهاد شورايعالي  ماده  اين  اجرائي نامه آئين -1هتبصر
   .خواهد رسيد

   ايجاد نشده  فصل  اين  موضوع  و كارفرمايي  كارگري  عالي  تشكلهاي كه در صورتي -2تبصره
بور در  مز  نمايندگان  انتخاب  به تواند نسبت  مي باشند، وزير كار و امور اجتماعي

  . نمايد  اقدام  عالي هاي ، شوراها و هيأت مجامع
 و   كارفرمايي ، تشكلهاي  مربوطه  وظايف  انجام  و حسن منظور هماهنگي به -137  ماده

   مركزي  ايجاد تشكيالت  به طور مجزا نسبت توانند به  مي  از قانون  فصل  اين  موضوع كارگري
  . نمايند اقدام

 و   كارفرمايان  مركزي  تشكيالت  و اساسنامه  مركزي  شوراي  انتخابات هاي نامه آئين - تبصره
 كار،   شورايعالي  از نمايندگان  مركب  كميسيوني  توسط ، جداگانه  كارگران همچنين
   وزيران  هيأت  تصويب  و به  تهيه  كار و امور اجتماعي  كشور و وزارت وزارت

  .خواهد رسيد
   مذكور نماينده  از تشكلهاي توانند در هر يك  مي  مصلحت  در صورت فقيه يت وال مقام -138  ماده
  . باشند داشته

  
 كار جمعي  دسته  و پيمانهاي  ـ مذاكرات  هفتم فصل   
   و يا شغلي اي  حرفه  مشكالت  و يا حل ، پيشگيري جمعي  دسته  از مذاكرات هدف -139  ماده

   براي  ضوابطي  تعيين  از طريق  كه  است  كارگران ور رفاهي توليد و يا ام و يا بهبود شرايط
 و   و يا تغيير شرايط  تعيين  آنها و يا از راه  در حل  طرفين  مشاركت  وتأمين  با مشكالت مقابله

  خواستهاي. يابد  مي  تحقق  طرفين  با توافق ، و يا صنعت ، حرفه  كارگاه نظاير اينها، در سطح
  . باشد  الزم  و مدارك  داليل  به  بايد متكي  طرفين وي از س  شده طرح
   از طريق  وايجاد ضوابط  مقررات  وضع  كار متضمن  در روابط  كه هر موضوعي -1تبصره

   بر آنكه  قرار بگيرد، مشروط  مذاكره تواند موضوع  باشد، مي جمعي  دسته مذاكرات
مورد   در ، اتخاذ تصميم  دولت اي مه برنا  سياستهاي  كشور و از جمله  جاري مقررات
  . باشد  نكرده منع آنها را

   با رعايت آميز اختالفات  مسالمت  و فصل  و حل  توافق منظور حصول  بايد به جمعي  دسته مذاكرات
  . يابد  گردد، ادامه  جلسات  نظم  اختالل  موجب  كه  عملي  از هرگونه  و با خودداري  طرفين شئون
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 كار  توانند از وزارت  باشند مي  موافق جمعي  دسته  مذاكرات  طرفين  صورتي كهدر -2تبصره
 كار تبحر   مسايل  در زمينه  را كه طرفي  بي  تقاضا كنند شخص و امور اجتماعي

   پيمانهاي  كارشناس عنوان  ايجاد كند، به  هماهنگي  باشد و بتواند در مذاكرات داشته
 در   هر دو طرف  به  كمك  كارشناس  اين  نمايد، نقش  آنها معرفي  به جمعي دسته

  .  است جمعي  دسته پيشبرد مذاكرات
 كار   شرايط منظور تعيين  به  كه  كتبي  از پيماني  است  كار عبارت جمعي  دسته پيمان -140  ماده

   و يك  طرف از يك)   كارگران  قانوني  و يا نماينده  صنفي شورا يا انجمن( يا چند   يك فيمابين
   عالي  كانونها و كانونهاي  ديگر و يا فيمابين  آنهااز سوي  قانوني يا چند كارفرما و يا نمايندگان

  .شود  منعقد مي  و كارفرمايي كارگري
 كار  جمعي  دسته  انعقاد پيمان  كار منجر به جمعي  دسته  مذاكرات در صورتي كه - تبصره

 از  دو نسخه.  برسد  طرفين  امضاي  و به  تنظيم نسخه   در سه  پيمان شود، بايد متن
   سه  ظرف  سوم  و نسخه  قرار گرفته جمعي  دسته  عقد پيمان  در اختيار طرفين پيمان

 كار و امور   وزارت  و تأييد، تسليم منظور رسيدگي  اخذ رسيد و به روز در قبال
  . خواهد شد اجتماعي

  :  كه  خواهند داشت  اجرائي  و قابليت  اعتبار قانوني  كار هنگامي جمعي  دسته پيمانهاي -141  ماده
  . باشد  نشده  تعيين  در آن  است  گرديده بيني  كار پيش  در قانون  كمتر از آنچه مزايايي ) الف
  . مغاير نباشد  دولت  قانوني  و مصوبات  كشور و تصميمات  جاري  و مقررات  قوانينبا ) ب
 كار و   تأييد وزارت ، به  و ب  الف  با بندهاي  پيمان  يا موضوعات موضوع   تعارض عدم ) ج

  . برسد امور اجتماعي
   پيمان  تطابق  يا عدم  بايد نظر خود در مورد مطابقت  كار و امور اجتماعي وزارت -1تبصره

  اعالم كتباً   پيمان  طرفين  روز به30   را ظرف  ماده  مذكور در اين  و ب  الف بابندهاي
  .نمايد

 با   جمعي  مفاد پيمان  مطابقت  در مورد عدم  كار وامور اجتماعي نظر وزارت -2تبصره
 كشور   جاري  و مقررات  قانوني  داليل  به  بايد متكي  و ب  الف  بندهاي موضوعات

   مذكور در تبصره  مدت  ظرف  پيمان  طرفين موارد مستند بايد كتباً به و  داليل. باشد
  .  گردد  اعالم  ماده  همين يك

 و   قبلي  و يا پيمانهاي  قانون  اين  نظر  در مورد مواد مختلف  اختالف كه در صورتي -142  ماده
   تعطيل  جديد، منجر به  انعقاد پيمان  براي  طرفين  مورد درخواست  از موضوعات يا هر يك
   شود، هيأت  كارگران يد از سوي تول  عمدي  و يا كاهش  حضور كارگر در كارگاه كار ضمن
   و يا سازمانهاي  اختالف  از طرفين  هر يك  درخواست  براساس  است  موظف تشخيص
  . نظر نمايد  و اعالم  قرار داده  را سريعاً مورد رسيدگي  اختالف ، موضوع  و كارفرمايي كارگري
تواند  ر مذكور را نپذيرد مي نظ جمعي  دسته  پيمان  از طرفين  هر يك كه در صورتي - تبصره

  به) 158   ماده موضوع (  تشخيص  نظر هيأت  اعالم  روز از تاريخ  ده  مدت ظرف
 و   رسيدگي  و تقاضاي  مراجعه  قانون  اين  نهم  در فصل  مندرج  اختالف  حل هيأت

  . نمايد صدور رأي
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  جمعي  دسته  در پيمان الف اخت  موضوع  تقاضا فوراً به  از دريافت  پس  اختالف  حل هيأت
  .كند  مي  كار اعالم جمعي  دسته  پيمان  به  خود را نسبت  و رأي رسيدگي

   طرفين  روز مورد قبول  سه  ظرف  اختالف  حل  هيأت  پيشنهادات در صورتي كه -143  ماده
  ا، جهت امر ر  گزارش  بالفاصله  است  موظف  كار و امور اجتماعي  اداره  نشود رئيس واقع

   هيأت  لزوم در صورت.  دهد  اطالع  كار و امور اجتماعي  وزارت ، به  الزم اتخاذ تصميم
   بداند به  مقتضي  كه  هر نحوي  را به  دارد، كارگاه  ادامه  اختالف  كه تواند مادام  مي وزيران
  . نمايد  كارفرما اداره حساب

 از   يك گردد، هيچ  منعقد مي  معيني  مدت  براي  كار كه جمعي  دسته در پيمانهاي -144  ماده
  را بنمايد، مگر آنكه  تغيير آن ، درخواست  مدت  از پايان  قبل  تنهايي تواند به  نمي طرفين
  . كند  تغيير را ايجاب  اين  كار و امور اجتماعي  وزارت  تشخيص  به  استثنايي شرايط

 كار موثر  جمعي  دسته  پيمان ، در اجراي  از وي ت كارفرما و يا تغيير مالكي فوت -145  ماده
   قديم  كارفرماي مقام  جديد قائم  باشد، كارفرماي  كار استمرار داشته باشد و چنانچه نمي

  . خواهد شد محسوب
 كار  جمعي  دسته  از انعقاد پيمان  كارفرما قبل  كار، كه  انفرادي  قراردادهاي در كليه -146  ماده

،   است االتباع  الزم جمعي  دسته  پيمان نمايد، مقررات  منعقد مي  از آن  و يا پس همنعقد ساخت
   بيشتر از پيمان  مزايايي  مزد داراي  از لحاظ  انفرادي  قراردادهاي  كه مگر در مواردي

  . باشند جمعي دسته
  
 كارگران  رفاهي  ـ خدمات  هشتم فصل    
   و كشاورزان  كارگران  را براي  و درماني  بهداشتي  خدمات  است  مكلف دولت -147  ماده

  . سازد  آنها فراهم  و خانواده  قانون  اين مشمول
،   اجتماعي  تأمين  قانون  مكلفند براساس  قانون  اين  مشمول  كارگاههاي كارفرمايان -148  ماده

  . نمايند  واحد خود اقدام  كارگران  نمودن  بيمه  به نسبت
 تعاونيها   وجود اين  عدم  و در صورت  مسكن  مكلفند با تعاونيهاي كارفرمايان -149  ماده

 را   الزم  همكاري  مناسب  شخصي هاي  خانه  تأمين  جهت  فاقد مسكن مستقيماً با كارگران
 در   سازماني هاي  خانه  احداث  به  مكلف  بزرگ  كارگاههاي  كارفرمايان بنمايند و همچنين

  .باشند  ديگر مي  مناسب  و يا محل هجوار كارگا
 و   مسكن  وزارت  و امكانات  بانكي  از تسهيالت  با استفاده  است  موظف دولت -1تبصره

  . را بنمايد  الزم  همكاري  ذيربط ، شهرداريها و ساير دستگاههاي شهرسازي
 و   دولتي اههاي و دستگ ، كارفرمايان  كارگران  و مشاركت  همكاري  و ميزان نحوه -2تبصره

   توسط  خواهد بود كه اي نامه  آئين  طبق  ماده  اين  مشمول  بزرگ  كارگاههاي نوع
   هيأت  تصويت  و به  تهيه  و شهرسازي  و مسكن  كار و امور اجتماعي وزارتين
  . خواهد رسيد وزيران

   اداي  براي  مناسب محل،   مكلفند، در كارگاه  قانون  اين  مشمول  كارفرمايان كليه -150  ماده
   و رعايت  شعائر مذهبي  تعظيم  براي  رمضان  مبارك  ماه  نماز ايجاد نمايند و نيز در ايام فريضه
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   اسالمي  و شوراي  اسالمي  انجمن  كار را با همكاري  و ساعات ، بايد شرايط داران  روزه حال
   فريضه  كار مانع  اوقات  نمايند كه نظيم ت  طوري  كارگران  قانوني كار و يا ساير نمايندگان

 افطار يا   نماز و صرف  فريضه  اداي  كار را براي  از اوقات  مدتي همچنين.  نباشد روزه
  . دهند ، اختصاص سحري

 و  سازي راه (  معين  كاري منظور انجام  محدود به  مدت  براي  كه در كارگاههايي -151  ماده
   مناسب  غذاي  وعده  موظفند سه شوند، كارفرمايان  ايجاد مي  مسكوني قدور از مناط)  مانند آن
   وعده  يك  حداقل  نمايند، كه  خود فراهم  كارگران براي)  ، نهار و شام صبحانه (  قيمت و ارزان

 كار، بايد   و مدت ، محل  فصل  اقتضاي  كارگاهها به  قبيل در اين.  باشد  گرم  بايد غذاي آن
  . ايجاد شود  كارگران  نيز براي  مناسب هخوابگا

 كار بايد  ، صاحب  عمومي  نقليه  وسيله  تكافوي  و عدم  كارگاه  دوري در صورت -152  ماده
  . قرار دهد  در اختيار آنان  مناسب  نقليه  خود وسيله  كاركنان  و برگشت  رفت براي
   كارگاه  كارگران  تعاوني  امور شركتهاي  ايجاد و اداره  مكلفند براي كارفرمايان -153  ماده

  . نمايند  اينها فراهم  كار و امثال ، وسايل  محل  را از قبيل  الزم خود، تسهيالت
   تصويب  كار به  با پيشنهاد شورايعالي  ماده  اين  اجراي نحوه  به  مربوط دستورالعملهاي - تبصره

  . خواهد رسيد وزير كار و امور اجتماعي
   تربيت  و سازمان  كار و امور اجتماعي  وزارت  موظفند با مشاركت  كارفرمايان كليه -154  ماده
  . ايجاد نمايند  ورزش  مختلف هاي  در رشته  كارگران  استفاده  براي  مناسب  كشور، محل بدني
 در   كارگران  شركت  مدت  و همچنين  آن  به  مربوط  ايجاد و ضوابط  نحوه نامه آئين -تبصره

 كار و   وزارت ، توسط  تمرين  متعارف  و ساعات  يا هنري  ورزشي  قهرماني مسابقات
   وزيران  هيأت  تصويب  و به  كشور تهيه  بدني  تربيت  و سازمان امور اجتماعي
  . خواهد رسيد

   و با نظارت  كار و امور اجتماعي  وزارت  اعالم  كارگاهها موظفند برحسب كليه -155  ماده
   ايجاد كالسهاي ، به  بزرگساالن  در امر سوادآموزي  مسؤول  و سازمانهاي  وزارت اين

  ، شركت  كالس  تشكيل ، چگونگي  تكليف  اين  اجراي  نحوه ضوابط.  بپردازند سوادآموزي
 كار و امور   وزارت  مشتركاً توسط  و ساير موارد آن ياران  آموزش ، انتخاب  در كالس كارگران

  .  خواهد رسيد  وزيران  هيأت  تصويب  و به  تهيه  سوادآموزي  و نهضت اعياجتم
   نهضت  گواهينامه  داشتن حداقل ،  مراكز كارآموزي هاي  دوره  به  ورود كارگران شرط - تبصره

  .  است  آن  يا معادل سوادآموزي
 كار مانند   محيط ت از نظر بهداش  كارگاه  تأسيسات  به  مربوط دستورالعملهاي -156  ماده

،   بهداشت  وزارت  توسط  خواهد بود كه اي نامه  برابر آئين  و دستشويي ، حمام غذاخوري
  . اجراء درخواهد آمد  مرحله  و به  تصويب  پزشكي  و آموزش درمان

 
 اختالف  حل  ـ مراجع  نهم فصل   
   اين  از اجراي  ناشي رآموز كه كارفرما و كارگر يا كا  بين  فردي  اختالف هرگونه -157  ماده

   يا پيمانهاي  كارگاهي هاي نامه ، موافقت  كار، قرارداد كارآموزي  و ساير مقررات قانون
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 كارفرما و كارگر يا   بين  مستقيم  سازش  از طريق  اول  كار باشد، در مرحله جمعي دسته
 كار در   اسالمي  شوراي كه ورتي كار و در ص  اسالمي  آنها در شوراي كارآموز و يا نمايندگان

 و   و كارفرما حل  كارگران  قانوني  و يا نماينده  كارگران  صنفي  انجمن  نباشد، از طريق واحدي
   اختالف  و حل  تشخيص هاي  هيأت  از طريق  سازش  عدم  خواهد شد و در صورت فصل

  . خواهد شد  و فصل  و حل  رسيدگي  آتي  ترتيب به
  :شود  مي  تشكيل  از افراد ذيل  قانون  مذكور در اين  تشخيص هيأت -158  ماده

    كار و امور اجتماعي  وزارت  نفر نماينده يك -1
    كار استان  اسالمي  شوراهاي  هماهنگي  كانون  انتخاب  به  كارگران  نفر نماينده يك -2
   استان  كارفرمايان ي صنف  انجمنهاي  كانون  انتخاب  به  صنايع  مديران  نفر نماينده يك -3

   كار و امور اجتماعي  كار هيأتها، وزارت  ميزان  به  و با توجه  لزوم در صورت
  . نمايد  اقدام  هر استان  در سطح  تشخيص  چند هيأت  تشكيل  به تواند نسبت مي

   اين  به  دارد نسبت  شود، حق  بايد اخراج  تشخيص  نظر هيأت  مطابق  كه كارگري - تبصره
  . نمايد  دعوي  و اقامه  مراجعه  اختالف  حل  هيأت  به تصميم

گردد و  االجرا مي  الزم  آن  ابالغ  روز از تاريخ15 از   پس  تشخيص هاي  هيأت رأي -159  ماده
 باشد   داشته  مزبور اعتراض  رأي  به  نسبت  از طرفين  مذكور يكي  مدت  ظرف كه در صورتي
   پس  اختالف  حل  هيأت نمايد، و رأي  مي  تقديم  اختالف  حل  هيأت  به خود را كتباً اعتراض

  . شود  درج  در پرونده  بايستي  اعضاء هيأت نظرات. االجرا خواهد بود  و الزم از صدور قطعي
   هماهنگي  كانون  انتخاب  به  كارگران  نفر نماينده  از سه  استان  اختالف  حل هيأت -160  ماده

   نمايندگان  و يا مجمع  كارگران  صنفي  انجمنهاي  يا كانون  كار استان  اسالمي شوراهاي
 و   منطقه  واحدهاي  مديران  انتخاب  به  كارفرمايان  نفر نماينده  و سه  منطقه  واحدهاي كارگران

 و يا   محل  دادگستري ، فرماندار و رئيس  كار و امور اجتماعي مديركل (  دولت  نفر نماينده سه
 كار   ميزان  به  و با توجه  لزوم در صورت. گردد  مي  تشكيل  سال2   مدت براي)  آنها نمايندگان

  اختالف  حل  چند هيأت  تشكيل به تواند نسبت   مي  كار و امور اجتماعي هيأتها، وزارت
  . نمايد  اقدام  استان درسطح

   در محل  تعداد الزم  به  كار و ضرورت م حج  به  با توجه  اختالف  حل هاي هيأت -161  ماده
  . خواهد شد  تشكيل  اداري  از وقت  خارج االمكان  و حتي  كار و امور اجتماعي واحدهاي

، كتباً   رسيدگي  حضور در جلسه  براي  اختالف  از طرفين  اختالف  حل هاي هيأت -162  ماده
 و   رسيدگي االختيار آنها مانع  تام ينده يا نما  از طرفين  حضور هر يك عدم. كنند  مي دعوت

.  دهد  تشخيص  را ضروري  حضور طرفين  هيأت ، مگر آنكه  نيست  هيأت  توسط صدور رأي
  االمكان  حتي  هيأت در هر حال. نمايد  مي  تجديد دعوت  نوبت  يك  فقط  صورت در اين
  .نمايد  را صادر مي زم ال  و رأي ، رسيدگي  پرونده  از وصول  پس ماه  يك  مدت ظرف
،   و كارشناسان  از مسؤولين  لزوم توانند در صورت  مي  اختالف  حل هاي  هيأت-163  ماده

   دعوت  و كشاورزي ، خدماتي ، صنعتي  توليدي  واحدهاي  اسالمي انجمنها، و شوراهاي
  .ايند نم ، استماع  موضوع  را در خصوص  آنان  و اطالعات  آورند و نظرات عمل به

   و چگونگي  اختالف  و حل  تشخيص هاي  اعضاء هيأت  انتخاب  به  مربوط  مقررات-164  ماده
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   وزيركار و امور اجتماعي  تصويب  و به  كار تهيه  شورايعالي  آنها توسط  جلسات تشكيل
  . خواهد رسيد

   داد، حكم شخيص ت  كارگر را غيرموجه ، اخراج  اختالف  حل  هيأت كه در صورتي -165  ماده
كند و در غير   صادر مي  اخراج  او را از تاريخ السعي  حق  و پرداخت  كارگر اخراجي بازگشت

 27   در ماده  مندرج  ميزان  به  سنوات  اخذ حق كارگر، مشمول)   اخراج  بودن موجه(   صورت اين
  . بود خواهد  قانون اين

   براساس  كه  است  بازگردد، كارفرما مكلف وط واحد مرب  كارگر نخواهد به چنانچه -تبصره
  . بپردازد  وي  روز مزد و حقوق به45   هر سال  نسبت  كارگر به  خدمت سابقه

  وسيله  و به االجرا بوده  كار، الزم  اختالف  حل  مراجع  از طرف  صادره آراء قطعي -166  ماده
  موجب  به  آن  به  مربوط ضوابط. اهد شد خو  مورد اجراء گذارده  به  دادگستري  احكام اجراي
   تصويب  به  و دادگستري  كار و امور اجتماعي  پيشنهاد وزارتين  به خواهد بود كه  اي نامه آئين
  .رسد  مي  وزيران هيأت

  
 كار  ـ شورايعالي  دهم فصل   
. شود  مي تشكيل كار   شورايعالي  نام  به  شورائي  كار و امور اجتماعي  در وزارت-167  ماده

  عهده  به  مربوطه  و ساير قوانين  قانون  اين موجب  به  كه  است  تكاليفي  كليه  شورا انجام وظيفه
  : شورا عبارتند از اعضاي.   است  واگذار شده آن

   . خواهد داشت عهده  شورا را به  رياست ، كه وزير كار و امور اجتماعي ) الف
 پيشنهاد وزير كار و امور   به  و اقتصادي  اجتماعي  در مسايل  مطلعدو نفر از افراد بصير و ) ب

   صنايع  شورايعالي  از اعضاي  نفر از آنان  يك  كه  وزيران  هيأت  و تصويب اجتماعي
  . خواهد شد انتخاب

   . كارفرمايان  انتخاب به)   كشاورزي  نفر از بخش يك (  كارفرمايان  نفر از نمايندگان سه ) ج
   عالي ون كان  انتخاب به)   كشاورزي  نفر از بخش يك (  كارگران  نفر از نمايندگان سه )د

  . كار  اسالمي شوراهاي
   اعضاء آن  بقيه  استثناء وزير كار و امور اجتماعي  به  كه  كار از افراد فوق تشكيل شورايعالي

  .  است  بالمانع د آنان مجد گردند و انتخاب  مي  و انتخاب  تعيين  دو سال  مدت براي
  . خواهند بود  رأي  يك  داراي  در جلسه كننده  از اعضاء شركت هر يك -  تبصره

  در صورت. دهد  مي  جلسه  بار تشكيل  يك  حداقل  كار هر ماه  شورايعالي-168  ماده
  شكيل شورا ت  نفر از اعضاي  سه  و يا تقاضاي  رئيس  دعوت  به العاده  فوق ، جلسات ضرورت

 با   آن يابد و تصميمات  مي  نفر از اعضا رسميت  شورا با حضور هفت جلسات. شود مي
  . آراء معتبر خواهد بود اكثريت

 و   كارگري  مسائل كارشناسان.   است  دبيرخانه دائمي  يك  كار داراي  شورايعالي-169  ماده
 كار و ديگر   و شرايط  روابط ه ب  مربوط ، مطالعات  دبيرخانه  و فني  و اجتماعي اقتصادي
  .دهند  كار قرار مي  و در اختيار شورايعالي  مورد نياز را تهيه اطالعات
  مسؤول.   است  كار و امور اجتماعي  كار در وزارت  شورايعالي  دبيرخانه محل - تبصره
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  ب كار انتخا  شورايعالي  و تصويب  پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي  به دبيرخانه
   كار شركت  شورايعالي  در جلسات  رأي  حق  دبير شورا، بدون عنوان  به شود، كه مي

  .خواهد كرد
   كار و وظايف  شورايعالي  اداره  و نحوه  تشكيل  چگونگي  به  مربوط دستورالعملهاي -170  ماده

 در   و كارفرمايان  كارگران البدل  و علي  اعضاء اصلي  انتخاب  نحوه  شورا و همچنين دبيرخانه
   اين  تصويب  از تاريخ  دو ماه  حداكثر ظرف  خواهد بود كه  مقرراتي موجب  كار به شورايعالي

  . خواهد رسيد  وزيران  هيأت  تصويب  و به  تهيه  وزير كار و امور اجتماعي  توسط قانون
  
 ها  و مجازات  ـ جرائم  يازدهم فصل  
   به  با توجه  مواد آتي  مورد مطابق ، حسب  قانون  مقرر در اين  از تكاليف متخلفان -171  ماده

   يا هر دو محكوم  نقدي  يا جريمه  حبس  مجازات  به  جرم  و مراتب  خاطي  و امكانات شرايط
  .خواهند شد
   منجر به  گردد كه اي  حادثه  وقوع  سبب  قانوني  تكاليف  از انجام  تخلف كه در صورتي
   بر مجازاتهاي  عالوه  است  مكلف  كارگر شود، دادگاه عضو و يا فوت ند نقص مان عوارضي
  . نمايد  تكليف  تعيين  قانون  موارد طبق  اين  به ، نسبت  فصل  در اين مندرج

   و متخلف  است  ممنوع  هر شكل  به  قانون  اين6   ماده  به   با توجه كار اجباري -172  ماده
   شرايط  به ، با توجه  خسارت  و جبران يافته  كار انجام المثل جرت ا  بر پرداخت عالوه

 50   معادل  نقدي  و يا جريمه سال  روز تا يك91 از   حبس  به  جرم  و مراتب  خاطي وامكانات
   يك  اتفاق يا از طريق  چند نفر به هرگاه.  خواهد شد  محكوم  مزد روزانه  برابر حداقل200تا 

 و   فوق محكوم  مجازاتهاي  به  از متخلفان  بگمارند هر يك كار اجباري  را به ، شخصي موسسه
   در اين  از مباشر باشد، كه  اقوي  مسبب مگر آنكه.  خواهند بود المثل  اجرت مشتركاً مسؤول

  .  است  شخصاً مسوول  مسبب صورت
   يا متخلفين د، متخلف شون  گمارده كار اجباري  به طور جمعي  چند نفر به چنانچه - تبصره

   جرم  و مراتب  خاطي  و امكانات  شرايط  به ، با توجه المثل  اجرت  بر پرداخت عالوه
  . خواهند شد  محكوم  ماده  مذكور در اين  حداكثر مجازات به

 و 155، 154، 153، 152، 151، 149 از موارد مذكور در مواد   از هر يك متخلفين -173  ماده
   وزرات  نظر نماينده  با كسب  دادگاه  كه ، در مهلتي  تخلف  بر رفع ، عالوه78  ماده   دوم قسمت

، در   كارگاه  و حجم  تعداد كارگران  به  خواهد كرد، با توجه  تعيين كار و امور اجتماعي
 از هفتاد تا يكصد   نقدي  جريمه  پرداخت  به  هر بار تخلف  نفر براي100 كمتر از  كارگاههاي

 خواهند   محكوم  صدور حكم  كارگر در تاريخ  يك  رسمي  مزد روزانه  برابر حداقل  پنجاهو
   حداكثر جريمه  مزد به  برابر حداقل10،   در كارگاه  هر صد نفر كارگر اضافي  ازاي شد و به

  . خواهد شد مذكور اضافه
  ، براي41   ماده  و تبصره59، 45، 38 از موارد مذكور در مواد   از هر يك متخلفان ـ174  ماده

 حقوق كارگر و يا هر دو در   يا تأديه  تخلف  بر رفع  مورد عالوه  حسب هر مورد تخلف
   خواهد كرد، به  تعيين  كار و امور اجتماعي  وزارت  نظر نماينده  با كسب  دادگاه  كه مهلتي
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  : خواهند شد  محكوم  ذيل  ترتيب  هر كارگر به ازاي
  كارگر  يك  مزد روزانه  برابر حداقل50 تا 20 نفر، 10 تا  براي -1
  كارگر  يك  مزد روزانه  برابر حداقل10 تا 5 نفر، 10 مازاد   به  نفر نسبت100 تا  براي -2
   يك  مزد روزانه  برابر حداقل5 تا2 نفر، 100 مازاد   به  نفر نسبت100 باالتر از  براي -3

  كارگر 
 92 و 82ـ 81ـ 80)   اول قسمت (78ز موارد مذكور در مواد  ا  از هر يك  متخلفان-175  ماده
 حقوق كارگر و يا هر دو   يا تأديه  تخلف  بر رفع  مورد عالوه  حسب  هر مورد تخلف براي

   خواهد كرد، به  تعيين  كار و امور اجتماعي  وزارت  نظر نماينده  با كسب  دادگاه  كه در مهلتي
  : خواهند شد  محكوم يل ذ  ترتيب  هر كارگر به ازاي

  كارگر  يك  مزد روزانه  برابر حداقل100 تا 30 نفر، 10 تا  براي -1
  كارگر  يك  مزد روزانه  برابر حداقل30 تا 10 نفر، 10 مازاد   به  نفر نسبت100 تا  براي -2
  .ارگر ك  يك  مزد روزانه  برابر حداقل10 تا 5 نفر، 100 مازاد   به  نفر نسبت100 باالتر از  براي -3

 فوق و   نقدي  برابر حداكثر جرايم5/1 تا 1/1   مذكور به ، متخلفان  تكرار تخلف در صورت
  . خواهند شد  روز محكوم120 روز تا 91 از   حبس يا به
 91 و 84ـ 83ـ 79ـ 77ـ 75ـ 61ـ 52 از موارد مذكور در مواد   از هر يك  متخلفان-176  ماده
 حقوق كارگر يا هر دو در   يا تأديه  تخلف  بر رفع عالوه مورد   حسب  هر مورد تخلف براي
   خواهد كرد، به  تعيين  كار و امور اجتماعي  وزارت  نظر نماينده  با كسب  دادگاه  كه مهلتي
  : خواهند شد  محكوم  ذيل  ترتيب  هر كارگر به ازاي

  كارگر   يك  مزد روزانه  برابر حداقل500 تا 200 نفر، 10 تا  براي -1
  كارگر  يك  مزد روزانه  برابر حداقل50 تا 20 نفر، 10 مازاد   به  نفر نسبت100 تا  براي -2
   مزد روزانه  برابر حداقل20 تا 10 نفر، 100 مازاد   به  نفر نسبت100 باالتر از  براي -3

 180 روز تا 91 از   حبس  مذكور به ، متخلفان  تكرار تخلف در صورت.  كارگر يك
  . هند شد خوا روز محكوم

 90و )   ماده  اول قسمت(ـ 89ـ 87 از موارد مذكور در مواد   از هر يك متخلفان -177  ماده
 حقوق كارگر و يا هر دو   يا تأديه  تخلف  بر رفع  مورد عالوه  حسب  هر مورد تخلف براي

  اهد كرد، به خو  تعيين  كار و امور اجتماعي  وزارت  نظر نماينده  با كسب  دادگاه  كه در مهلتي
  : خواهند شد  محكوم  ذيل  ترتيب  به  نقدي  روز و يا جريمه120 تا 91 از  حبس
  كارگر   يك  مزد روزانه  برابر حداقل600 تا 300 نفر، 10در كارگاهها تا  -1
  كارگر  يك  مزد روزانه  برابر حداقل1000 تا 500 نفر، 100 تا 11  در كارگاههاي -2
   كارگر  يك  مزد روزانه  برابر حداقل1500 تا 800 باال،  ه نفر ب100  در كارگاههاي -3

   روز محكوم180 روز تا 121 از   حبس  به ، متخلفان  تكرار تخلف  در صورت
  .خواهند شد

 در   عضويت  قبول  را با اجبار و تهديد وادار به  يا اشخاص ، شخص هر كس -178  ماده
 مذكور گردد و   آنها در تشكلهاي  از عضويت ا مانع نمايد، ي  يا كارفرمايي  كارگري تشكلهاي
   نمايد، با توجه  آنها جلوگيري  قانوني  وظايف  و انجام  قانوني  از ايجاد تشكلهاي نيز چنانچه
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 مزد   برابر حداقل100 تا 20 از   نقدي  جريمه  به  جرم  و مراتب  خاطي  و امكانات  شرايط به
   روز و يا هر دو محكوم120 تا 91 از   يا حبس  صدور حكم  كارگر در تاريخ  يك روزانه

  .خواهد شد
   بهداشت  كار و مأموران  بازرسان  وظيفه  ورود و انجام  مانع  كه  يا كساني كارفرمايان -179  ماده

   ايشان  به  الزم  و مدارك  اطالعات  گردند يا از دادن  قانون  اين  مشمول كارگاههاي  كار به
 از   نقدي  جريمه  پرداخت  به  خاطي  و امكانات  شرايط  به  كنند، در هر مورد با توجه ريخوددا
 از   حبس  تكرار به  و در صورت  حكم  از قطعيت  كارگر پس  مزد روزانه  برابر حداقل300 تا 100
  . خواهند شد  روز محكوم120 تا 91

  

 و   آراء قطعي  بموقع  از اجراي  قانون  اين159   مفاد ماده  برخالف  كه كارفرماياني -180  ماده
 آراء مذكور،   بر اجراي  نمايند، عالوه  خودداري  قانون  اين  اختالف  حل  مراجع االجراي الزم

   مزد روزانه  برابر حداقل200 تا 20 از   نقدي  جريمه  به  خاطي  و امكانات  شرايط  به با توجه
  . خواهند شد كارگر محكوم

   كارشان  اعتبار پروانه  كارند و يا مدت  فاقد پروانه  را كه  بيگانه  اتباع  كه كارفرماياني -181  هماد
 كار آنها   در پروانه  غير از آنچه  را در كاري  بيگانه كار گمارند و يا اتباع  به  است  شده منقضي

   با كارفرما قطع  بيگانه عه تب  استخدامي  رابطه  كه  بپذيرند و يا در مواردي  است قيد شده
 و   شرايط  به  ننمايند، با توجه  اعالم  كار و امور اجتماعي  وزارت  را به گردد مراتب مي

  . خواهند شد  روز محكوم180 روز تا 91 از   حبس  مجازات  به  جرم  و مراتب  خاطي امكانات
 مقرر   آمار و اطالعات  از تسليم قانون   اين192   مفاد ماده  برخالف  كه كارفرماياني -182  ماده
   آمار و اطالعات  ارائه  به  بر الزام  نمايند، عالوه  خودداري  كار و امور اجتماعي  وزارت به

 و   خاطي  و امكانات  شرايط  به ، در هر مورد با توجه  كار و امور اجتماعي مورد نياز وزارت
  . خواهند شد  كارگر محكوم  مزد روزانه  برابر حداقل250 تا 50 از   نقدي  جريمه  به  جرم مراتب

 خود   كارگران  نمودن  از بيمه  قانون  اين148   مفاد ماده  بر خالف  كه  كارفرماياني-183  ماده
   به با توجه)  كارفرما سهم( كارگر   به  حقوق متعلق  كليه  بر تأديه  نمايند، عالوه خودداري

   بيمه  برابر حق  دو تا ده  معادل  نقدي  جريمه  به  جرم  و مراتب طي خا  و امكانات شرايط
  . خواهند شد  محكوم مربوطه

   كار انجام المثل  باشد، اجرت  حقوقي  اشخاص  از ناحيه  تخلف  كه  مواردي  در كليه-184  ماده
   جزايي يت مسؤول  شود، ولي  پرداخت  حقوقي  شخص  بايد از اموال  و خسارت  و طلب شده
   شخصيت  يا مدير مسؤول  مديرعامل  متوجه  و يا هر دو حالت  نقدي ، جريمه  از حبس اعم

 مذكور اجراء   مسؤولين  و كيفر درباره  است  گرفته  دستور او انجام  به  تخلف  كه  است حقوقي
  .خواهد شد

   كيفري  دادگاههاي يت در صالح184 تا 171 مذكور در مواد   جرايم  به رسيدگي -185  ماده
  . خواهد آمد عمل  به  از نوبت  خارج  مذكور در دادسرا و دادگاه ، رسيدگي  است دادگستري

 واريز خواهد شد   در بانك  مخصوصي  حساب  به  قانون  مقرر در اين  نقدي  جرايم-186  ماده
   هيأت  تصويب  به  كه اي هنام  آئين موجب  به  نظر وزير كار و امور اجتماعي  تحت  وجوه و اين
  . خواهد رسيد  مصرف  به  كارگران  و فرهنگي ، آموزشي  امور رفاهي رسد، جهت  مي وزيران
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 متفرقه  ـ مقررات  دوازدهم فصل    
   انجام  كارگر، گواهي  درخواست  قرارداد كار بنا به  از پايان  مكلفند پس  كارفرمايان-187  ماده

  . نمايند  تسليم  وي  را به  شده  كار انجام  و نوع  و پايان  شروع مان، ز كار با قيد مدت
   خاص  و مقررات  يا ساير قوانين  كشوري  استخدام  قانون  مشمول  اشخاص-188  ماده

   صاحب  كار آنها منحصراً توسط  انجام  كه  خانوادگي  كارگاههاي  و نيز كارگران استخدامي
   مقررات شود، مشمول  مي  انجام  وي  اول  از طبقه  يك  درجه  نسبي نخويشاونداكار و همسر و 

  . نخواهند بود  قانون اين
 موارد   به ، نسبت  مختلف  در فصول  كه  ديگري  تكاليف  انجام  مانع  ماده  اين حكم -تبصره

  .باشد  نمي  است  شده مذكور تصريح
،   ميوه  از درختان برداري  و بهره  پرورش  به وط مرب ، فعاليتهاي  كشاورزي در بخش -189  ماده
 و   ماكيان  و توليد و پرورش  و نيز دامداري  جنگلي ، پاركهاي ، جنگلها، مراتع  نباتات انواع

 و ساير   و برداشت ، داشت  و كاشت  و زنبور عسل  آبزيان ، پرورش  نوغان طيور، صنعت
  تواند از شمول  مي  وزيران  هيأت  كار و تصويب ايعالي پيشنهاد شور به،  ها در كشاورزي فعاليت
  .  گردد  معاف  قانون  از اين قسمتي

   و نقل  حمل ، كاركنان ها، مزد يا حقوق صيادان  و مرخصي  كار، تعطيالت مدت -190  ماده
ز  طر  كه  و نيز كارگراني ، معلولين  منازل  و مستخدمين خدمه)   و دريايي ، زميني هوائي(

   يا مراجعين  مشتريان  از مزد و درآمد آنها بوسيله  يا قسمتي  تمام  كه  است  بنحوي كارشان
گيرد، در   مي  انجام  متناوب  كار آنها نوعاً در ساعات  كه  كارگراني شود و همچنين  مي تأمين
خواهد رسيد    وزيران  هيأت  تصويب  و به  كار تدوين  شورايعالي  توسط  كه هايي نامه آئين
  .   است  حاكم  قانون  مواد اين در موارد سكوت. گردد  مي تعيين
   موقتاً از شمول  مصلحت  برحسب توان  نفر را مي  كمتر از ده  كوچك كارگاههاي -191  ماده

  موجب  و موارد استثناء به  مصلحت تشخيص.  نمود  مستثني  قانون  اين  از مقررات بعضي
  .  خواهد رسيد  وزيران  هيأت  تصويب  كار به  با پيشنهاد شورايعالي اهد بود كه خو اي نامه آئين
 كار و امور   مورد نياز وزارت  مقرر، آمار و اطالعات  موظفند در مهلت  كارفرمايان-192  ماده

  .  نمايند  و تسليم رسد تهيه  مي  وزير كار و امور اجتماعي  تصويب  به  كه اي نامه  آئين  را طبق اجتماعي
   حسب  پزشكي  و آموزش ، درمان  بهداشت  و وزارت  كار و امور اجتماعي  وزارت-193  ماده

 در واحدها   كه  افرادي  به  لزوم  در صورت  سرپرستي  كادر متخصص  منظور تامين مورد به
،   انساني  روابط  ناظر به  مسائل  را در زمينه  الزم اند، آموزشهاي  شده  تعيين  سرپرست عنوان به

   و حسب  كار تهيه  شورايعالي  توسط  مربوط نامه آئين.  كار خواهند داد  و بهداشت  كار و ايمني روابط
  .رسد  مي  پزشكي  و آموزش ، درمان  و بهداشت  كار و امور اجتماعي  وزراي  تصويب مورد به

 خود،   واحدهاي  كارگران  نظامي ش آموز ها مكلفند در زمينه  كارخانه  كارفرمايان-194  ماده
  . دارند  را مبذول  الزم  همكاريهاي  اسالمي  انقالب  پاسداران  سپاه  بسيج  مقاومت با نيروي
   و دفاع  كار و امور اجتماعي  وزارتين  مشترك  با همكاري  ماده  اين  اجرائي نامه آئين -تبصره

  . خواهد رسيد  وزيران  هيات صويب ت  و به ، تهيه  مسلح  نيروهاي و پشتيباني
 كار و   و مبتكر، وزارت ، مخترع  مولد، متخصص  كارگري  نيروهاي منظور تشويق  به-195  ماده



  

  

  

  

  
  144  قانون تأمين اجتماعي همراه با قوانين و مقررات مربوطه               

 

   سال  نمونه  كارگران  در مورد انتخاب  طرق مقتضي  به  ساله  همه  است  مكلف امور اجتماعي
  . نمايد اقدام

 و   آن  اجراي  و نحوه  نمونه  كارگران  تشويق  چگونگي و  ماده  اين  اجرائي ضوابط - تبصره
   تعيين  كار و امور اجتماعي  وزارت ، توسط  مربوط  متعارف هاي  هزينه بيني پيش

  . خواهد گرديد
   فكري  و شكوفايي  آگاهي  در جهت  است  مكلف  كار و امور اجتماعي  وزارت-196  ماده

،   و صنعت  علم هاي  در زمينه ، تخصصي ، عملي مي عل  و رشد كارهاي بيشتر كارگران
 را   امكانات  ببيند و اين  ديگر را تدارك  الزم ، اساليد و آموزشهاي ، فيلم  و خدماتي كشاورزي
 باشد در اختيار   الزم  كه  و يا هر نحو ديگري  گروهي هاي  و رسانه  راديو، تلويزيون از طريق

  . قرار دهد آنان
 باشند   قصد داشته  كه  كارگراني  خود براي  امكانات  به  با توجه  است  مكلف ولت د-197 ماده

  . نمايد  را فراهم  الزم  بپردازند تسهيالت كار كشاورزي  كنند و به  روستا مهاجرت از شهر به
 كار   نيروي  تنظيم  براي تواند در موارد ضرورت  مي  كار و امور اجتماعي وزارت -198  ماده

  . نمايد  كار منصوب ، وابسته  ايران  اسالمي  جمهوري هاي  از كشور، در نمايندگي  خارج يرانيانا
 وزير امور   از موافقت  و پس  تعيين  وزير كار و امور اجتماعي  كار، توسط وابسته -1تبصره

  .گردد  مي  و اعزام  منصوب خارجه
   و استخدامي  امور اداري  و سازمان جه و امور خار  كار و امور اجتماعي وزارتين -2تبصره

   و به  را تهيه  ماده  اين  موضوع  اجرائي نامه  آئين  قانون  اين  از تصويب موظفند پس
  . برسانند  وزيران  هيأت تصويب

   اين  تصويب  از تاريخ  ماه  شش  ظرف  است  مكلف  كار و امور اجتماعي وزارت -199  ماده
  . برساند  قانون  مذكور در اين  مراجع  تصويب  و به  را تهيه  مربوط  اجرائي هاي نامه ، آئين قانون
   اين  با مقررات  كه26/12/1337   كار مصوب  قانون  اجرائي هاي نامه  از آئين  دسته آن -تبصره

  .باشند  اجراء مي  قابل  ماده  اين  موضوع هاي نامه  آئين  مغاير نباشد، تا تصويب قانون
 مغاير   كار و كار كشاورزي ، قوانين  آن  اجرائي هاي نامه  و آئين  قانون  اين با تصويب -200  دهما

  .گردند  لغو مي  قانون اين
 را با   قانون  مذكور در اين  حقوق و تكاليف  بايد كليه  كار و امور اجتماعي وزارت -201  ماده

  . برساند ان و كارفرماي  كارگران  اطالع  به  مناسب روشهاي
   خود را در ارتباط  و تشكيالت  سازمان  است  مكلف  كار و امور اجتماعي  وزارت-202  ماده

  . كشور برساند  و استخدامي  امور اداري  سازمان  تصويب  و به  كار جديد، طراحي با قانون
  .باشند  مي  قانون  اين  مأمور اجراي  و دادگستري  كار و امور اجتماعي  وزارت-203  ماده

 و يا ساير   قانون  در اين  نخواهد بود كه  و مسؤوليتهايي  تكاليف  رافع  ماده مفاد اين - تبصره
   اين  مشمول  دولتي  و كارگاههاي  و موسسات  ذيربط هاي  وزارتخانه عهده  به قوانين
  .  است  شده  نهاده قانون

   مجلس  تصويب  به  و هشت و سيصد و شصت يكهزار   مهرماه  دوم  در تاريخ  فوق كه قانون
   قرار گرفته  نگهبان  و شوراي  مجلس  مورد اختالف  از آن  و موادي  رسيده  اسالمي شوراي
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 مواد   و تتميم  و با اصالح  بررسي  نظام  مصلحت  تشخيص  متعدد مجمع ، در جلسات است
3 ،7 ،8 ،12 ،15 ،20 ،24 ،26 ،27 ،29 ،31 ،32 ،33 ،41 ،46 ،51 ،52 ،53 ،56 ،58 ،59 ،

60 ،62 ،64 ،65 ،66 ،67 ،69،70 ،73 ،81 ،105 ،108 ،110 ،111 ،112،113 ،114 ،118 ،
  ، كل166، 160، 159، 158، 155، 154، 151، 143، 138، 137، 136، 135، 131، 130، 119
، 181، 180، 179، 178، 177، 176، 175، 174، 173، 172، 171مواد (ها   مجازات فصل
   و سه  بر دويست  مشتمل203، 202، 191، 190، 189، 188، )186، 185، 184، 183، 182
 يكهزار و سيصد و   ماه  آبان ونهم  بيست  در تاريخ  تبصره  و يك  و يكصد و بيست ماده

  . رسيد  نظام  مصلحت  تشخيص  مجمع  نهايي  تصويب  به ونه شصت
  

  و جنگ  اسالمي  انقالب  جانبازان  بازنشستگي  نحوه  نونقا  3  تبصره  شمول  قانون -11
 كاركنان  آور به و زيان   سخت مشاغل  و شاغلين  عادي  و معلولين  تحميلي

مصوب  ( مسلح  نيروهاي   و پشتيباني دفاع  وزارت  و تحقيقاتي  صنعتي  واحدهاي 
20/10/1371( 

 دفاع  وزارت  و تحقيقاتي  صنعتي  واحدهاي  اركنانك  قانون  اين  تصويب  از تاريخ - واحده  ماده
  پرستاران كنند و مي  آور خدمت و زيان  سخت  در مشاغل  كه  مسلح  نيروهاي  و پشتيباني 

  قانون3  تبصره  مقررات  مشمول  مسلح  نيروهاي  و پشتيباني  دفاع  و وزارت  مسلح  نيروهاي
 و شاغلين  عادي  و معلولين  تحميلي  و جنگ  سالميا  انقالب  جانبازان  بازنشستگي  نحوه 
  .گردند مي ، اسالمي  شوراي   مجلس1/9/1367  آور مصوب و زيان  سخت  مشاغل 

 و پشتيباني  دفاع  وزارت  توسط   ماه3  مدت  ظرف  قانون  اين اجرايي  نامه آيين - تبصره
 .هد رسيدخوا  وزيران  هيأت  تصويب  و به  تهيه  مسلح  نيروهاي 

 بيستم  مورخ  روز يكشنبه  علني  در جلسه  تبصره  و يك  واحده  بر ماده  مشتمل  فوق  قانون
 و در تاريخ  تصويب  اسالمي  شوراي  مجلس  يك و هفتاد و سيصد و يكهزار  ديماه 
 . است  رسيده  نگهبان  تأييد شوراي   به12/1371/ 

  
 و وظيفه  بازنشستگي  حقوق  در احتساب  دولتي غير  خدمت   تأثير سوابق نحوه  قانون -12

  )19/2/1372مصوب  ( دولت  كاركنان  و مستمري 
در   اسالمي  انقالب  ، شهرداريها و نهادهاي دولت  مستخدمين  خدمت  سوابق - واحده  ماده

 صندوق  به  يا كسور بازنشستگي  بيمه حق  آن بابت  كه  غيردولتي  ها و مؤسسات شركت
 پرداختي  بازنشستگي يا كسور  بيمه  حق  ، با انتقال است  گرديده  پرداخت  ذيربط  زنشستگيبا 
،  بازنشستگي  در حاالت  مستخدم  به  مربوط  بازنشستگي  صندوق  و كارفرما به  مستخدم  سهم 

  قابل  و وظيفه  بازنشستگي  مستمري يا  حقوق  صرفاً در تعيين  ازكارافتادگي  و وظيفه  وظيفه
 حداقل  داراي)  بازنشستگي  در حالت( مزبور  مستخدمين  بر آنكه  باشد مشروط مي  احتساب

 .باشند  دولتي  خدمت  سابقه  سال) 20(  بيست 
 براي  الزم  خدمت  سنوات  در محاسبه  قانون  اين  موضوع  خدمت  سنوات -1تبصره

  .ظور نخواهد گرديدمن  يا نظاير آن  ، درجه پايه  ، اعطاي بازنشستگي 
  مؤسسات ها و شركت  خاص  قوانين  منجمله  دولتي  هاي دستگاه  استخدامي  قوانين -2تبصره
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 الزم  خدمت  سنوات  از لحاظ  است  ذكر نام  بر آنها مستلزم  قانون  شمول  كه  دولتي
 رابطه  در اين  مربوط  و ساير مقررات  بازنشستگي  حقوق  ، تعيين بازنشستگي  براي 
  . است  خود باقي  قوت  به  كماكان 
شود و  مي  جديد منتقل  صندوق  به  قبلي  از صندوق  كه كسور بازنشستگي  ميزان -3 تبصره

 دو مبلغ  اين  التفاوت مابه  و همچنين  متعلقه  كسور بازنشستگي  ميزان
  توسط  قانون  اين  تصويب  از تاريخ  ماه  سه  مدت  ظرف  كه  اي نامه آيين براساس 

رسد،  مي  وزيران  هيأت  تصويب  و به  كشور تهيه  و استخدامي  امور اداري  سازمان
 .خواهد گرديد  تعيين

 نوزدهم  مورخ  روز يكشنبه  علني  در جلسه  تبصره  و سه  واحده  بر ماده  مشتمل  فوق  قانون
 تاريخ و در  تصويب  اسالمي  شوراي  دو مجلس و هفتاد و سيصد و يكهزار  ماه  ارديبهشت 

  . است  رسيده  نگهبان  تأييد شوراي   به26/2/1372 
  

 و مفقوداالثر انقالب  شهيد، جانباز ازكارافتاده  مستخدمين  اشتغال  حالت  قانون -13
 )30/6/1372 مصوب ( تحميلي  و جنگ  اسالمي 
و   كلي  ازكارافتاده  نباز آزاده، جا كلي  شهيد، جانباز ازكارافتاده  مستخدمين - واحده ماده

 برقراري  قانون 1  ماده  موضوع  هاي در دستگاه  تحميلي  و جنگ  اسالمي  مفقوداالثر انقالب
 25/11/1361  مصوب ...و  جانبازان  تكفل  تحت  عائله  و وظيفه  ازكارافتادگي  وظيفه  حقوق 

در   با نام  سازماني  ها يا مشاغل پست  بيني با پيش  مسلح  و نيروهاي  اسالمي  شوراي  مجلس
 مقررات  و تابع  شاغل  مستخدمين  منزله  به  آنان قبلي  با مشاغل همطراز   مربوط  تشكيالت

و   يا اجرت  حقوق  پرداخت  و از لحاظ  بوده  دولت  كاركنان   پرداخت هماهنگ  نظام  قانون 
و   و ارتقاء گروه  سنواتي  افزايش  تمر و همچنينمس  مزاياي يا  شغل  ، مزاياي شغل  العاده فوق

  توسط  مشابه  باالتر و يا عناوين  با دو گروه  شاغل  همانند مستخدمين ، مشابه  ساير عناوين
  با سنوات  ذيربط  استخدامي  مقررات  رفتار خواهد شد و براساس  با آنان  ذيربط  هاي دستگاه
 .شد مند خواهد بهره  مربوط  يا مستمري  بازنشستگي  از حقوق  از آن  و پس  شده  بازنشسته مقرر

و   كلي  ازكارافتاده  و آزادگان  كلي  ازكارافتاده  از شهدا و جانبازان  دسته  آن براي -1تبصره
 ازكارافتاده  و شهيد يا مفقود يا جانباز يا آزاده  نبوده  دولت  مستخدم  مفقوداالثر كه

  انقالب بنياد شهيد  آنها از طرف  و تخصص  تحصيالت  ميزان  به  اند با توجه شده 
  .خواهد شد  و پرداخت  تعيين  پرداخت  هماهنگ  همطراز نظام  مزاياي  حقوق  اسالمي

شهيد و يا   و عائله  كلي  يا جانباز ازكارافتاده  آزاده  به  قانون  اين  موضوع  حقوق -2تبصره
 عائله  وظيفه و  ازكارافتادگي  وظيفه  حقوق  برقراري   قانون7  ماده  مفقوداالثر موضوع

 پرداخت  آن  ذيل   و تبصره25/11/1361  مصوب... و شهدا  جانبازان  تكفل  تحت 
  .شد خواهد 
و   شده  و مطلقه  شهيد شوهر اختيار كرده  تكفل  تحت  اناث  وراث  چنانچه -3 تبصره

 طالق  تاريخ  باشد از همان  اسالمي بمورد تأييد بنياد شهيد انقال  طالق  ضرورت
  .گردد مي  آنها برقرار و پرداخت  مجدداً حقوق 
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 همسر دائم  از يك  بيش  داراي  را كه  از شهدايي  دسته  آن است  بنياد شهيد موظف -4 تبصره
  همسران از  هر يك  ازاي  باشند به  را داشته  مربوط  از حقوق  استفاده  و شرايط  بوده 

  محل مقرر از  وظيفه  بر حقوق  عالوه  حقوقي  مربوط  ضوابط  حسب  فرزندانو 
  .نمايد  و پرداخت  اعتبار خود تعيين

بنياد   تشخيص  مستلزم  قانون  اين  يك  تبصره  افراد موضوع  براي  حقوق  برقراري -5 تبصره
  . است  اسالمي  شهيد انقالب

 وراث  ماهانه  و مزاياي  حقوق  پرداخت  واگذاري  ، قانون قانون  اين  تصويب  تاريخاز  -6 تبصره
بنياد   به  كشوري  و كارمندان  ايران  اسالمي  جمهوري  مسلح  نيروهاي  شهدا، مفقودين 

  لغو و حقوق  قانون   در موارد مغاير با اين22/10/1364  مصوب  اسالمي  شهيد انقالب
  توسط   قانون اين  موضوع  يا مستمري   وظيفهو  ، بازنشستگي اشتغال  حالت  و مزاياي
اين تبصره به موجب مصوب مورخ . (خواهد شد  پرداخت  مربوط  هاي دستگاه

  ) اصالح شده است26/9/1374
ـ  جانبازان ـ آزادگان(ايثارگر  رسمي  مستخدمين  قانون  اين  تصويب  از تاريخ -7 تبصره

  قانون  مشمول ، دولتي  هاي در دستگاه)  نـ مفقودي شهدا ـ افراد خانواده رزمندگان
  . نخواهند بود27/10/1366  مصوب  انساني  نيروي  تعديل  نحوه

 افراد خانواده ، اسرا و جانبازان  استخدام  قانون  ، افراد موضوع منظور از ايثارگران -8 تبصره
  .باشد  مي7/10/1367  مصوب... شهدا و 
و   امور اداري  سازمان  توسط  ماه  سه  مدت  حداكثر ظرف  قانون  ناي  اجرايي  نامه آيين -9 تبصره

  وزيران  هيأت  تصويب  و به  تهيه  ذيربط  هاي دستگاه   كشور با همكاري استخدامي
 .خواهد رسيد

 ام سي  مورخ  شنبه روز سه  علني  در جلسه  تبصره  و نه  واحده  بر ماده  مشتمل  فوق  قانون
 تاريخ و در  تصويب  اسالمي  شوراي  دو مجلس و هفتاد و سيصد و كهزاري  ماه شهريور 

  .است  رسيده  نگهبان  تأييد شوراي   به11/7/1372 
  

 با الحاقات 19/4/1373مصوب ( فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي  قانون-14
  )و اضافات بعدي

ته به آنها، مؤسسات و واحدهاي سازماني مشروحه زير و مؤسسات وابس -ماده واحده 
 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 5نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع تبصره ماده 

  .  مي باشند1366
 درصد سهام و سرمايه 50هاي تابعه آنان مادام كه بيش از  ها و شركت شهرداري -1

 .باشد ها مي آنها متعلق به شهرداري
 بنياد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمي -2
 ل احمرهال -3
 كميته امداد امام  -4
 بنياد شهيد انقالب اسالمي -5
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 بنياد مسكن انقالب اسالمي -6
 كميته ملي المپيك ايران  -7
  خرداد 15بنياد  -8
 سازمان تبليغات اسالمي -9

  سازمان تأمين اجتماعي  -10
 مؤسسه وابسته از نظر اين قانون واحد سازماني مشخصي است كه به صورتي -1تبصره
د غيرتجاري و غيرانتفاعي توسط يك يا چند مؤسسه يا نهاد عمومي شركت و براي مقاصغير از 

  .غيردولتي باشد
اجراي قانون در مورد مؤسسات و نهادهاي عمومي كه تحت نظر مقام واليت  -2تبصره

  . فقيه هستند با اذن معظم له خواهد بود
   فدراسيون هاي ورزشي آماتوري جمهوري اسالمي ايران 11/3/76الحاقي مورخ 

ماه پس از تصويب اين ) 3(اساسنامه فدراسيون هاي مذكور حداكثر ظرف مدت  -رهتبص
  . قانون بنا به پيشنهاد سازمان تربيت بدني به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

نظر جهاد   مؤسسه هاي جهادنصر، جهاد استقالل و جهاد توسعه زير11/3/76الحاقي مورخ 
  . سازندگي
ن قانون پذيرش و مديريت هرگونه مؤسسه، شركت و عناوين از زمان تصويب اي -1تبصره

مشابه و يا سهام آنان در قالب صلح غيرمعوض و يا به طور كلي هر عقدي از 
  . عقود، توسط جهاد سازندگي ممنوع خواهد بود مگر به حكم قانون 

ماه پس از تصويب اين قانون در ) 3(اساسنامه مؤسسات فوق حداكثر ظرف مدت  -2تبصره
  : هارچوب ذيل بنا به پيشنهاد جهاد سازندگي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيدچ

 . تعيين تكليف كليه شركت هاي وابسته به مؤسسات از نظر ادامه فعاليت، ادغام و يا انحالل -1
اختيارات مجمع عمومي مؤسسات به عهده وزراي جهاد سازندگي، امور اقتصادي  -2

 . بودجه مي باشدو دارائي و رئيس سازمان برنامه و
كليه اعضاء رسمي جهادسازندگي در مؤسسات جهادنصر، توسعه و استقالل و  -3

شركت هاي وابسته به مؤسسات و شركت هاي مذكور منتقل مي شوند و 
 .وضعيت استخدامي آنان با حفظ سنوات قبلي خدمت، تغيير وضعيت مي يابد

 .مصرف خواهد رسيدسود مؤسسات در چهارچوب وظايف قانوني جهاد سازندگي به  -4
 خودكفا بودن مؤسسات از نظر مالي -5
قابليت واگذاري سهام تقويم شده شركت هاي وابسته به مؤسسات به كاركنان  -6

 هاي وابسته و ايثارگران جهادسازندگي مؤسسات شركت
كليه اموال و دارايي هاي اماني جهاد سازندگي نزد اين مؤسسات و شركتهاي  -7

 ساله به آنان 10 صورت اجاره به شرط تمليك گذاري به وابسته پس از قيمت
  . منتقل مي شود

%) 100(وجه حاصل از اقساط اجاره به شرط تمليك به خزانه واريز و معادل صد در صد 
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آن در بودجه ساليانه منظور و در اختيار جهاد سازندگي قرار خواهد گرفت تا جهت اجراي 
ط مؤسسات و شركتهاي وابسته طرح هاي عمراني مصوب جهاد سازندگي ترجيحاً توس

  . مذكور هزينه شود
  . شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي27/7/76الحاقي مورخ  -13
  ). قم( كتابخانه حضرت آيت اله مرعشي نجفي 27/7/76الحاقي مورخ  -14
  . جهاد دانشگاهي26/9/76الحاقي مورخ  -15
  .  بنياد بيماريهاي خاص24/7/77الحاقي مورخ  -16
 كل كشور تحت هر عنوان كه 1377تبارات پيش بيني شده در قانون بودجه سال اع -تبصره

  . در اختيار بنياد امور بيماريهاي خاص قرار گرفته است بعنوان كمك تلقي خواهد شد
  

 )23/6/1373  مصوب  (و وظيفه  بازنشستگي  حقوق  هماهنگ  نظام  قانون -15
  مجموع(  وراث  و وظيفه  ازكارافتادگي   وظيفهو  بازنشستگي  حقوق  كه  در صورتي -1  ماده

  هماهنگ  نظام  قانون  مشمول  هاي دستگاه  و كليه  مسلح  در نيروهاي)  وراث  به  پرداختي
  قانون 16  از حداكثر مقرر در ماده  اجتماعي تأمين  قانون  و مشموالن  دولت  كاركنان  پرداخت
 و وظيفه  بازنشستگي  حقوق  عنوان  بهه بر حداكثر مزبور مبلغ مازاد عالوتجاوز كند،   ياد شده

اي از مقررات بازنشستگي مصوب  اصالحي به موجب اصالح پاره. ( است  پرداخت  قابل 
 ) مجلس شوراي اسالمي13/2/1379

در محاسبه حقوق بازنشستگي و وظيفه اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات   -1تبصره
ق و فوق العاده شغل سه ساله آخر خدمات آنان و سنوات آموزش عالي، معدل حقو

 25/11/1374به موجب اصالحيه مورخ . (گيرد خدمت مربوط مالك عمل قرار مي
  )حذف گرديده است

  عالي  آموزش  ها و مؤسسات دانشگاه  علمي  هيأت  در مورد اعضاي  ماده  مفاد اين -2تبصره
  بازنشستگي  حقوق  مورد از باالترين  چو در هي«  و عبارت  االجرا است نيز الزم

اخير    از قسمت.»كمتر نخواهد بود  كشوري  استخدام  قانون  مشمول  مستخدمين
 هيأت  رسمي  اعضاي  حقوق  پايه  به  مربوط  از مقررات  اي پاره  اصالح  قانون 4 هدما

ـ  عالي  آموزش  ها و مؤسسات دانشگاه  و بازنشسته  شاغل)  و پژوهشي  آموزشي(  علمي 
 .شود مي   ـ حذف12/1368/ مصوب

  تا تاريخ  كه  كشوري  بازنشستگي  صندوق  مشتركان  و وظيفه  بازنشستگي  حقوق -2 ماده
 :شود مي  زير تعيين  شرح  اند، به شده  يا فوت  ، ازكارافتاده بازنشسته  قانون  اين  اجراي
  پرداخت  هماهنگ  نظام   قانون1  ماده  موضوع  قحقو  جدول  مبنا براساس  حقوق  تعيين ) الف

 عمل و مورد  جاري  مقررات  با رعايت  مربوط  شغل  العاده فوق  و تعيين  دولت  كاركنان
  . مربوط  دستگاه  شاغالن 
  اعطاي  مالك  كه  خدمتي  هر سال  مبنا در ازاي  حقوق  افزايش%) 3(درصد   سه  اعمال )ب

  . سنواتي  افزايش  عنوان  به  است ه قرار گرفت  مشابه  يا عناوين  پايه
  الف  بندهاي  در اجراي  كه  آخر خدمت  سال  سه  شغل  العاده و فوق  حقوق  مجموع  معدل )ج
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  حقوق  محاسبه  ، مبناي مربوط  و مقررات  قوانين  شود، با رعايت مي  باال تعيين  و ب
 ازكارافتادگي  و وظيفه  بازنشستگي  حقوق  چنانچهگيرد و  قرار مي  و وظيفه  بازنشستگي

 نظام   قانون16  از حداكثر مقرر در ماده)  وراث  به  پرداختي  مجموع(  وراث  وظيفه و 
بر حداكثر   مازاد عالوه  مبلغ  سوم تجاوز كند، دو  دولت  كاركنان  پرداخت  هماهنگ 

 )13/2/1379ه مورخ اصالحي به موجب مصوب. ( است  پرداخت  قابل مزبور
 هاي پايه  دارندگان  وراث  و وظيفه  ازكارافتادگي  و وظيفه  بازنشستگي  حقوق -1تبصره

 با  اند، هماهنگ شده  يا فوت  ، ازكارافتاده بازنشسته  قانون  اين  اجراي  تاريختا   كه  قضايي 
 مفاد بند ج   با رعايتو  دولت  كاركنان  پرداخت  هماهنگ  نظام   قانون14  ماده  مشموالن

  .شود مي  تعيين  ماده  اين 
  اجراي  تا تاريخ  كه  مسلح  نيروهاي  كاركنان  مستمري  و وظيفه  بازنشستگي  حقوق -2تبصره

  ماده5 و 2، 1 با بندهاي  اند مطابق شده  يا فوت  ، ازكارافتاده بازنشسته  قانون  اين
  ـ مصوب دولت  كاركنان  پرداخت  ماهنگه  نظام  قانون  اصالح  قانون  اصالحي 

و   محاسبه%) 3(درصد  سه  ساالنه  خدمتي  سنوات  افزايش  و ضريب ـ1371
  قانون16  از حداكثر مقرر در ماده  آنان  حقوق  كه  در صورتي شود و مي  پرداخت

ر بر حداكث  مازاد عالوه  تجاوز كند، مبلغ  دولت  كاركنان  پرداخت  هماهنگ  نظام 
  )13/2/1379اصالحي به موجب مصوبه مورخ . ( است  پرداخت  قابل  شده  تعيين

 كه  علمي  هيأت  اعضاي  وراث  و وظيفه  ازكارافتادگي  و وظيفه  بازنشستگي  حقوق -3 تبصره
 و  ضوابط  اند براساس شده  يا فوت  ، ازكارافتاده بازنشسته  ماده  اين  اجراي  تا تاريخ 

و با   شاغل  علمي  هيأت  اعضاي  شغل  العاده و فوق  حقوق  تعيين  به  طمربو  مقررات
  ) درج شده است308نامه در صفحه  آيين. (شود مي  تعيين  قانون  مفاد اين  رعايت

 ،  بازنشسته1374 سال  در طول  كه  مستخدماني  و وظيفه  بازنشستگي  حقوق -4 تبصره
  هماهنگ  نظام  قانون  مشمول  د همانند مستخدمانشون يا مي  شده  و فوت  ازكارافتاده

 بيست و يكصد  با ضريب  آن  اجرايي  هاي نامه و آيين  و وظيفه  بازنشستگي  حقوق
  .شود مي  و پرداخت  محاسبه  ريال )120( 
،  بازنشسته بعد   به1/1/1375  از تاريخ  كه  مستخدماني  و وظيفه  بازنشستگي  حقوق -5 تبصره

  حقوق  ضريب  مبناي ، بر سنواتي  افزايش  استثناي  شوند، به مي  و فوت  فتادهازكارا
 بيست و از يكصد  حال در هر  كه  مستخدم  آخر خدمت  سال  در سه  مورد عمل

 افزايش  شود و در صورت مي  و پرداخت  كمتر نخواهد بود محاسبه  ريال) 120( 
  .شود مي  اعمال  بعدي  هاي ضريب ، ضريب 
  ضرايب  با اعمال  و قضات  علمي  هيأت  اعضاي  و وظيفه  بازنشستگي  حقوق -6 تبصره

  .شود مي  و پرداخت  محاسبه  در هر سال  آنان  به  مربوط
  پرداخت  هماهنگ  نظام  قانون  اجراي  در فاصله  كه مستخدماني  سنواتي  افزايش -7 تبصره

  تطبيق در  ميزان  همان  اند به شده  بازنشسته  نونقا  اين  اجراي  تا زمان  دولت  كاركنان
  .شود مي  محاسبه  قانون  اين  با مقررات

 و  حقوق  مجموع  معدل  مبناي بر  مسلح  نيروهاي  كاركنان  بازنشستگي  حقوق -8 تبصره
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 حداكثر از   كه  آنان  آخر خدمت  سال  سه  شغل  و مزاياي  حقوق  تطبيق  تفاوت
  ، بيست كشوري  استخدام  كاركنان  و مزاياي  حقوق  آخر مجموع  الس  سه  معدل

 .شود مي  و پرداخت  محاسبه  تر است اضافه %)20(درصد 
  ترتيب  از اعمال  شوند، پس  بازنشسته  خدمت   سال30از   قبل  ياد شده  كاركنان كه در صورتي

 صورت در هر(شود  مي  ضرب  نان آ قبول  قابل  خدمت  سنوات  ام سي  در يك  ، نتيجه فوق
و   وظيفه  حقوق  ميزان  و به) شود مي  محسوب  تمام  سال  پانزده  مزبور حداقل  سنوات 

  از تاريخ. شود مي  اضافه»  شغل  مزاياي«  ، عبارت مسلح  نيروهاي  در قوانين  بگيران مستمري
و   حقوق  مجموع %)10(درصد   ده  ميزان  به  بازنشستگي  ، كسور حقوق قانون  اين  اجراي
به موجب قانون اصالح قوانين و مقررات بازنشستگي مصوب . ( است  ماهانه  شغل  مزاياي

 تغيير 8 و 7 قبلي به 5 و 4هاي   الحاق شده و شماره تبصره5 و 4هاي   تبصره25/11/1374
 )يافته است

  و صندوق  خاص  استخدامي  مقررات  داراي  كه  دولتي  هاي از دستگاه  دسته  آن -3 ماده
ها  دستگاه  در آن  دولت  كاركنان  پرداخت  هماهنگ  نظام  هستند و قانون  جداگانه  بازنشستگي

 .هستند  قانون   اين2  مفاد ماده  ، مشمول است  اجرا درآمده  به
  هاي كتشر  ثابت  از مستخدمان  دسته  در مورد آن  قانون   اين2  مفاد ماده  اجراي - تبصره

  تابع  ـ كه5/3/1352  ـ مصوب دولتي  هاي شركت  استخدامي  مقررات  مشمول  دولتي
 يا مجموع  كلي  ، ازكارافتادگي بازنشستگي  هستند و مستمري  اجتماعي تأمين  قانون

 شود همچنين مي  پرداخت  اجتماعي  تأمين  از سازمان  آنان  بازماندگان  مستمري 
و   اجتماعي  تأمين  قانون  با رعايت  اجتماعي  تأمين  ازمانس  رسمي  مستخدمان 

 .رسد مي  وزيران  هيأت  تصويب  مزبور به  سازمان پيشنهاد
 به  پرداختي  مجموع(  وراث  و وظيفه  ازكارافتادگي ، وظيفه بازنشستگي  حقوق  حداقل -4  ماده

  از لحاظ  كه  و مستخدماني  كشوري  استخدام  قانون  مشمول  رسمي  مستخدمان)  وراث 
هستند،   كشوري بازنشستگي  صندوق  مزبور و مشترك  قانون  مشمول  و وظيفه  بازنشستگي

  دولتي  هاي شركت و  و موسسات  مسلح  ها و نيروهاي شهرداري  ثابت  مستخدمان  همچنين
اعتبار   محل از  كه  بگيراني و مستمري  است  ذكر نام  بر آنها مستلزم  قانون  شمول  كه

مقرر   و مزاياي  حقوق  با حداقل برابر   كنند، همواره مي  دريافت  مستمري  دولتي  هاي شركت
  . است  شاغل ن مستخدما  براي
 وراث  وظيفه و  ازكارافتادگي  و وظيفه  بازنشستگي  حقوق  قانون  اين  در اجراي  كه  در صورتي -5  ماده

 التفاوت شود مابه  قبلي  كمتر از دريافتي  مسلح  و نيروهاي  كشوري  تخداماس  قانون  مشمول  كاركنان 
  .شود مي  پرداخت 

  تعيين1/1/1374 و ساير مواد از 1/1/1373از   قانون   اين1  ماده  اجراي   تاريخ-6  ماده
  شدن ااالجر الزم  از تاريخ  پس   ماه3  مورد ظرف  حسب  آن  اجرايي  هاي نامه شود و آيين مي 

و )  قانون  اين  مشمول  كاركنان  براي(كشور   و استخدامي  اداري امور  سازمان  ، توسط قانون
  هيأت  تصويب  و به  تهيه)  مسلح  نيروهاي  براي(  مسلح  نيروهاي  و پشتيباني  دفاع  وزارت
  .رسد مي  وزيران



  

  

  

  

  
  152  قانون تأمين اجتماعي همراه با قوانين و مقررات مربوطه               

 

  درج304آيين نامه در صفحه . (شود  ميلغو  قانون  مغاير با اين  و مقررات  قوانين  كليه -7 ماده
  )شده است

 
  )3/8/1373  مصوب( كشور   درماني  خدمات  همگاني  بيمه  قانون-16
  تعاريف-1  ماده

   درماني  خدمات  بيمه  مقررات  رأساً مشمول  كه  است فردي:   اصلي  شده بيمه -1
   مشمول  فرد يا مراجع توسط ( السهم  حق  از پرداخت  و پس  بوده  قانون  اين موضوع
 .گيرد  قرار مي  درماني  خدمات  از مزاياي  استفاده مشمول)  در قانون

   و كفالت  سرپرستي  تبع  به  هستند كه  يا اشخاصي  شخص خانواده:   تبعي  شده بيمه -2
 . نمايند توانند استفاده  مي  قانون  مقرر در اين  از مزاياي  اصلي شده بيمه

  رو دراين عشايركوچ.  باشد  داشته  در روستا سكونت  كه  است صيشخ:  روستايي -3
 . برخوردارند  روستاييان  از مزاياي قانون

،  ، اجتماعي  اقتصادي  شرايط  لحاظ  به شود كه  مي  اطالق  افرادي به: افراد نيازمند -4
. دارند خود را ن  تكفل  تحت  خود و خانواده  زندگي  اداره  توانايي  و رواني جسمي
و )  ره(  خميني  امداد امام  پيشنهاد كميته  مورد به  افراد نيازمند حسب مصاديق
 .شود  مي  تعيين  بهزيستي سازمان

   از نظر مقررات شود كه  مي  اطالق  اشخاصي  كليه به:  آزاد  و مشاغل  حرف صاحبان -5
 .فرما باشند  خويش و قوانين

   خدمات  بيمه  مشمولين  مورد تعهد به  خدمات ي برمبنا  كه  است مبلغي:   سرانه حق -6
 .گردد  مي  تعيين  هر فرد در يكماه ، براي درماني

   خدمات  دريافت  بايد در زمان شده  بيمه  كه  است  درماني  از هزينه قسمتي: فرانشيز -7
 . نمايد  پرداخت درماني

 سود   اضافه  به ت خدما  شده  تمام  از قيمت  است عبارت:   خدمات  واقعي قيمت -8
و ) ابتهاي ث دارايي(در بخش دولتي سود سرمايه ).   ثابت هاي دارايي ( سرمايه

 .استهالك منظور نخواهد شد
،   سياستگذاري  وظايف  و اعمال  درماني  خدمات  بيمه  و تعميم منظور توسعه  به -2ماده

   و كيفي  كمي  سطح  ارزشيابي و ، نظارت  هدايت  اجرايي هاي ، ايجاد هماهنگي ريزي برنامه
   كشور كه  درماني  خدمات  بيمه  عالي  شوراي  قانون  اين  در چهارچوب  درماني  خدمات بيمه

   پزشكي  و آموزش ، درمان  بهداشت شود، در وزارت  مي  ناميده  عالي  شوراي بعد از اين
  .گردد  مي تشكيل

  :ير خواهد بود ز  شرح  به  عالي  شوراي تركيب  -3  ماده
 ).  عالي  شوراي رئيس (  پزشكي ش و آموز ، درمان وزير بهداشت -1
 . وزير كار و اموراجتماعي -2
 .  و دارايي وزير اموراقتصادي -3
 .  و بودجه  برنامه  سازمان رئيس -4
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 . كشور  و استخدامي  اموراداري  سازمان دبيركل -5
 .  پزشكي  نظام  سازمان  كل رئيس -6
 .  اجتماعي مين تأ  سازمان مديرعامل -7
   درماني  خدمات  بيمه  سازمان ديرعاملم -8
 .  مسلح  نيروهاي  درماني  خدمات  سازمان مديرعامل -9

 ). ره(  خميني  امداد امام  كميته سرپرست  -10
 ).  رأي  حق بدون (  پزشكي  و آموزش ، درمان  بهداشت  وزارت  امور درمان معاون  -11
 و   و بودجه  برنامه هاي  از كميسيون اسالمي   شوراي  مجلس دو نفر از نمايندگان  -12

   انتخاب  به  مجلس  در هر دوره كه)  نفر  يك از هر كدام (  و بهزيستي بهداري
   شركت  عالي  شوراي  ناظر در جلسات  عنوان  خواهند شد، به  تعيين مجلس

 .خواهند كرد
   و معاون  بوده  پزشكي و آموزش  ، درمان  بهداشت  در وزارت  عالي  شوراي دبيرخانه - تبصره

  .باشد  مي  آن  مصوبات  ابالغ  و مسئول  عالي ، دبير شوراي امور درمان
ها و افراد   گروه  تمام  قراردادن  پوشش  تحت  را براي  الزم  شرايط  است  موظف دولت -4  ماده

  . نمايد  هستند، فراهم  درماني  خدمات  بيمه  متقاضي  كه جامعه
   حداكثر ظرف  قانون  اين  مشمول هاي  گروه  كليه  براي  درماني  خدمات  بيمه  و تعميم پوشش

   انجام  قانون  اين  موازين  طبق  و روستاييان  نيازمندان  با اولويت  قانون  اين  از تصويب  سال پنج
  .خواهد شد

، افراد   دولت  كاركنان ي درمان  خدمات  بيمه  و امكانات  موجبات  منظور تأمين به -5  ماده
   از اين  پس  كه  درماني  خدمات  بيمه ، سازمان  اجتماعي هاي  و ساير گروه نيازمند، روستاييان

در صورتي تابع « خواهد شد   اداره  دولتي  شركت  صورت  و به شود تشكيل مي   ناميده سازمان
شود كه در مقررات  اند مي دهمقررات عمومي دولت و مؤسساتي كه با سرمايه دولت تشكيل ش

عبارت داخل گيومه به موجب مصوبه ). (7/8/1374الحاقي . (»مزبور صراحتاً از آن ياد شده باشد
  ) الحاق شده است7/8/74مورخ 
   و داراي  بوده  پزشكي  و آموزش ، درمان  بهداشت  وزارت  به  وابسته سازمان -1تبصره

  .  است  مستقل  حقوقي شخصيت
   و حدود و شمول  اداره  و نحوه  مالي ، منابع  و تشكيالت ، اركان ، اختيارات وظايف -2تبصره

   ماه  سه  حداكثر ظرف  خواهد بود كه اي  اساسنامه  برطبق  سازمان  و فعاليت عمليات
  .رسد  مي  وزيران  هيأت  تصويب  و به  عالي  پيشنهاد شوراي  به  قانون  اين از تصويب

ها و  ، دارايي ، كاركنان ، امكانات ، اختيارات  از وظايف  قسمت ، آن  سازمان تشكيلبا  -3تبصره
   خدمات  در امر بيمه  كه  پزشكي  و آموزش ، درمان  بهداشت  وزارت اعتبارات
  .گردد  مي  منتقل  سازمان شود، به  مي  كار گرفته  به  دولت  كاركنان درماني

   در اساسنامه  آن  تركيب  كه  هيأتي  توسط  سازمان  به  شده قل منت هاي  دارايي كليه -4تبصره
  . خواهد شد  اعالم  سازمان  سرمايه  صورت  و به  شده شود، ارزيابي  مي تعيين

  . خواهند بود اي  جداگانه  صندوق  داراي  فوق  مذكور در ماده هاي  از گروه هر يك -5تبصره
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   سرانه  حق  و با رعايت  قانون  اين  موازين زند براساس مجا  بيمه هاي  شركت كليه -6  ماده
   و فعاليت ، مشاركت  همكاري  مختلف هاي  گروه  درماني  خدمات  در امور بيمه مصوب
  .نمايند

 مجازند در امور   درماني  خدمات  در بيمه  بر فعاليت  عالوه  بيمه هاي  شركت كليه -تبصره 
   عقد قراردادهاي  قانوني خود از طريق  موازين اساسبر)  مكمل (  مضاعف هاي بيمه

  . نمايند  و فعاليت ، مشاركت  همكاري  قانون  اين و مطابق)  خاص ( تكميلي
)  ره(  خميني  امداد امام ، كميته  دولت  به  و وابسته  دولتي هاي ها و سازمان  دستگاه كليه -7  ماده

 عقد  گر براي  بيمه هاي  و يا شركت زمان سا  و حقوقي در انتخاب  حقيقي و اشخاص
باشند و   مخير مي  قانون  و مفاد اين  موازين  در چهارچوب  درماني  خدمات  بيمه قراردادهاي

  . و اختيار نخواهد بود  حق  اين  نافي  درماني  خدمات  بيمه  سازمان تشكيل
 انعقاد   براي  درماني  خدمات  و سازمان اجتماعي  تأمين  قانون  مشمول هاي دستگاه -1تبصره

گر موظفند   بيمه هاي ها و يا شركت  با سازمان  درماني  خدمات  بيمه قراردادهاي
   درماني  خدمات  و سازمان اجتماعي  تأمين  سازمان  خود را به  پيشنهادي طرح

  . نمايند  مذكور دريافت هاي زمان را از سا  و مجوز الزم  مورد ارايه حسب
   پيشنهادي  با طرح  درماني  خدمات  و يا سازمان اجتماعي  تأمين  سازمان  كه تيدر صور
  گيري  تصميم  جهت  باشد، مراتب  پيشنهاد دهنده  امر مورد اعتراض  ننمايند و اين موافقت
  . خواهد شد  منعكس  عالي  شوراي  به نهايي
موظفند )  ره(  خميني  امداد امام ه كميت  استثناي  به1   تبصره  موضوع هاي دستگاه -2تبصره

   مورد در اختيار سازمان  را حسب  درمان  سرانه  يا حق  درمان  سهم دونهم
   بيمه  استفاده  تداوم  قرار دهند تا براي  درماني  خدمات  و يا سازمان اجتماعي تأمين
  . شود  ذخيره بگيري  مستمري  در دوران  درماني  از خدمات شده

   سازمان  پيشنهاد مشترك  به  چهار ماه  حداكثر ظرف  ماده  اين  اجرايي نامه آيين -3 تبصره
   هيأت  تصويب  به  عالي  و تأييد شوراي  درماني  خدمات  و سازمان اجتماعي تأمين
  . خواهد رسيد وزيران

   دولتيگر  بيمه هاي ها و شركت  بر سازمان عالوه)  ره(  خميني  امداد امام كميته -4تبصره
  . انعقاد قرارداد نمايد  درماني  خدمات تواند با مؤسسات مي

   حق  سرانه  و نرخ  واقعي هاي  قيمت  براساس  و درماني  تشخيصي  خدمات هاي تعرفه -8  ماده
 و  ، درمان  بهداشت  و وزارت  و بودجه  برنامه  سازمان  پيشنهاد مشترك  به  مصوب  درماني بيمه

  . خواهد رسيد  وزيران  هيأت  تصويب  به  عالي  با تأييد شوراي  پزشكي آموزش
   درماني  خدمات  بيمه  پوشش  تحت هاي  گروه  براي  درماني  خدمات  سرانه  بيمه حق -9  ماده

  هاي  درآمد گروه  سطح  با درنظر داشتن شوندگان  بيمه  توسط  پرداخت  فرانشيز قابل و ميزان
 و   برنامه  سازمان  پيشنهاد مشترك  كشور به  و اجتماعي  اقتصادي ت و وضعي شونده بيمه

   هيأت  تصويب  به  عالي  و تأييد شوراي  پزشكي  و آموزش ، درمان  بهداشت  و وزارت بودجه
  . خواهد رسيد وزيران
   اين  موضوع  سرانه  تا حق اجتماعي  تأمين  قانون  مشمولين  درمان  سهم التفاوت مابه -1تبصره
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   پرداخت اجتماعي  تأمين  سازمان  كشور منظور و به  كل  در بودجه  ساله  همه ماده
  . خواهد شد

دستگاههاي اجرايي طرف قرارداد با سازمان بيمه خدمات درماني مكلفند حق  -2تبصره
سرانه بيمه درمان سهم كارمندان، بازنشستگان و موظفين را از حقوق ماهانه كسر و 

هاي دستگاه. مدت يك ماه به حساب سازمان مذكور واريز نمايندحداكثر در 
اجرايي طرف قرارداد با مؤسسات بيمه گر ديگر مكلفند حق سرانه بيمه درمان 
 افراد مذكور را از حقوق ماهانه كسر و معادل دو نهم آن را به حساب سازمان 

  . نمايندگر طرف قرارداد پرداختفوق الذكر و مابقي آن را به مؤسسه بيمه
 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است هر ساله اعتبارات مربوط به -3تبصره

سهم دولت از حق سرانه بيمه خدمات درماني مستخدمين شاغل، بازنشسته و 
موظفين مشمول قانون استخدام كشوري را به صورت يك رديف مشخص و 

ين شده در قانون بيمه جداگانه در قالب بودجه كل كشور با رعايت نصاب تعي
همگاني، حسب مورد در اختيار سازمان بيمه خدمات درماني يا دستگاههاي 

 و 2تبصره . (اجرايي كه طرف قرارداد با مؤسسات بيمه گر ديگر هستند قرار دهد
 قانون  تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27 به موجب ماده 3

به .... ست اجراي قانون تنظيم بخشي الزم به ذكر ا.  الحاق شده است26/10/84
 قانون برنامه چهارم توسعه براي دوره برنامه چهارم توسعه 156موجب ماده 

  ).تمديد شده است) 1384-1388(
،   اورژانس  پزشكي  خدمات  و دارو شامل  پزشكي  خدمات  و سطح  شمول حداقل -10  ماده

   درماني  خدمات  بيمه  در نظام  آن  و ارايه  انجام كه)   و بستري سرپايي(  و تخصصي  عمومي
   مشمول  كه  تخصصي  فوق  خدمات گيرد و ليست گر قرار مي  بيمه هاي  سازمان  عهده به

 و   پزشكي  و آموزش ، درمان  بهداشت  پيشنهاد وزارت باشد به مي)  مكمل (  مضاعف هاي بيمه
آيين نامه در صفحه . (شود  مي  و اعالم ين تعي  وزيران  هيأت  و تصويب  عالي تأييد شوراي

  ) درج شده است319
،   بهداشت  وزارت  تابع  و درماني  بهداشتي  شبكه  از طريق  كه  بهداشتي  خدمات تأمين -11  ماده

  .  است  رايگان شود همچنان  مي  انجام  پزشكي  و آموزش درمان
 و   خدمات گونه  اين  فهرست  پزشكي زش و آمو ، درمان  بهداشت  وزارت  ساله همه - تبصره

   استراتژيك هاي  در برنامه  رايگان  مصرفي  داروها و ملزومات  و مشخصات اسامي
  .كند  مي  و اعالم  را تعيين بهداشتي

   و سيستم ، درماني  بهداشتي هاي  شبكه  از طريق  روستاييان  به  درماني  خدمات ارايه -12  ماده
% 40   معادل  برنامه  در شروع  روستاييان  درماني  خدمات  سرانه  بيمه  حق  ميزان و  بوده ارجاع
  . خواهد بود  شهرنشينان  شده  تعيين  سرانه حق

 و   روستايي  در جوامع  درماني  خدمات  بيمه  و تعميم  از روستاييان  منظور حمايت به - تبصره
   درماني  خدمات  بيمه سرانه   از هزينه  بخشي  است  موظف ، دولت عشايري
   رديفي  صورت  و به  تأمين  عمومي  بودجه  و از محل  را تقبل  شده  بيمه روستاييان
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  هاي  فعاليت  شرح  موافقتنامه  منظور و براساس  ساالنه  بودجه  در قانون مستقل
نعقاد  و ا  ماده  اين  افراد مشمول  درماني  خدمات  سرانه  بيمه  حق  جهت جاري

  . برساند  مصرف گر به  بيمه هاي ها و شركت قرارداد با سازمان
  هاي  گروه  برحسب  درماني  خدمات  سرانه  بيمه  از حق  قانون  اين  مشموالن سهم -13  ماده

  : زير خواهد بود  ترتيب  به شغلي
 و  قوق با ح  متناسب  كه  سرانه  بيمه  حق  سوم  تا يك  پنجم يك:   دولت كاركنان -1

 .شود  مي  تعيين  وزيران  هيأت مزايا با تصويب
 . اجتماعي  تأمين  قانون  مقررات بر طبق:  اجتماعي  تأمين  قانون مشموالن -2
 .  وزيران  هيأت  مصوبات براساس:  روستاييان -3
 و   عالي  پيشنهاد شوراي ، به  سرانه  بيمه حق% 100تا :  آزاد  و مشاغل  حرف صاحبان -4

 .  وزيران أت هي تصويب

 پيشنهاد  ، براساس  است  نيامده  عمل  از آنها به  ذكري  قانون  در اين  كه ساير اقشاري -5
  .  وزيران  هيأت  و تصويب  عالي شوراي

   پرداخت  فاقد توانايي  كه  افراد نيازمند جامعه  درماني  خدمات  سرانه  بيمه  حق تأمين -14  ماده
   توسط  و بودجه  برنامه و سازمان)  ره(  خميني  امداد امام كميته   پيشنهاد مشترك هستند به

 منظور و در اختيار   هر سال  بودجه  در قانون  مستقل  رديفي  صورت  و به  تعهد شده دولت
   بيمه  حق  جهت  جاري هاي  فعاليت  شرح  موافقتنامه گيرد تا براساس  قرار مي  ياد شده كميته
  گر به  بيمه هاي ها و شركت  افراد مذكور و انعقاد قرارداد با سازمان اني درم  خدمات سرانه

  . برساند مصرف
 و  ، ضوابط  بر تعاريف  افراد نيازمند مشتمل  و تعيين  تشخيص  چگونگي نامه آيين -1تبصره

   برنامه و سازمان)  ره(  خميني  امداد امام  كميته  پيشنهاد مشترك ، به  تشخيص موازين
  .رسد  مي  وزيران  هيأت  تصويب  به بودجهو 

  اين 1   تبصره  مفاد موضوع  با رعايت  است موظف)  ره(  خميني  امداد امام كميته -2تبصره
 از   پزشكي  و آموزش ، درمان  بهداشت  وزارت هاي  از همكاري  استفاده  ضمن ماده

)   جهادسازندگي ارت، وز  كشاورزي وزارت(ها،   استان  بهزيستي  سازمان جمله
   آماري  اطالعات ساله ها و نهادها، همه وزارت جهاد كشاورزي و ديگر سازمان

   و پس  تهيه  هر استان  تفكيك  را به  خدمات  دريافت  و مشمول  پوشش افراد تحت
   به  اعتبار الزم  و تأمين بيني  و پيش  اجرايي  اقدامات  جهت  عالي از تأييد شوراي

  . نمايد  اعالم  و بودجه  برنامه سازمان
 از   دولت  سهم  به  مربوط  اعتبارات  ساله  همه  است  موظف  و بودجه  برنامه سازمان -15  ماده

   استفاده  دولت  عمومي  از بودجه  را كه هايي  دستگاه  كارمندان  درماني  خدمات  بيمه حقوق
 از   هر يك  ساالنه  مصوب  بودجه ب در قال  مشخص  برنامه  يك  صورت كنند به مي

   به  موظفند رأساً نسبت  ذيربط هاي دستگاه.  و منظور نمايد بيني  پيش  اجرايي هاي دستگاه
  گر اقدام  بيمه ها و موسسات  يا ساير شركت  درماني  خدمات  بيمه انعقاد قرارداد با سازمان

  .نمايند
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   و بودجه  برنامه  سازمان  است  شده  مشخص انون ق  در اين  كه  بر مواردي عالوه - تبصره
   درصدهاي  به  با توجه  قانون  اين13   ماده  در مورد ساير بندهاي  است موظف

   به  هر گروه شده  با تعداد افراد بيمه  را متناسب  دولت  سهم  ماده مذكور در همان
  .مايد منظور ن  بودجه  در قانون  خاص هاي  در رديف  كمك صورت

  . باشند  قانون  اين توانند تابع  مي  تمايل ها در صورت ساير دستگاه -16  ماده
 كشور   و پزشكان  و مراكز تشخيصي  و درماني ها، مراكز بهداشتي  بيمارستان كليه -17  ماده

   پزشكي هاي  و مراقبت  خدمات  و انجام  و ارايه شدگان  بيمه  و مداواي  پذيرش  به موظف
  . هستند  قانون  اين  و مقررات  ضوابط  براساس مالز

   نظام  سازمان  با همكاري  است  موظف  پزشكي  و آموزش ، درمان  بهداشت وزارت -تبصره
   درماني  خدمات  بر امور بيمه  نظارت  و نحوه  مقررات  قضاييه  و قوه پزشكي
 از تأييد   و پس  موجود تعيين  و قوانين  قانون  اين  اهداف  به  را با توجه همگاني
  . برساند  وزيران  هيأت  تصويب  به  عالي شوراي

   خدمات  بيمه  در اجراي  است  موظف  پزشكي  و آموزش ، درمان  بهداشت وزارت -18  ماده
،  ، مقررات  موازين  كليه  قانون  اين  از تصويب  پس  كشور حداكثر تا يكسال  همگاني درماني
   نموده  تهيه  ذيربط  مبادي  را با همكاري  قانون  اين  موضوع هاي نامه  و آيين ظارتي ن هاي روش
  . برساند  مربوط  مراجع  تصويب و به
 لغو   قانون  اين االجرا شدن  از الزم  پس  قانون  مغاير با اين  و مقررات  قوانين كليه -19  ماده
  .گردد مي

 آبان   سوم  مورخ شنبه  روز سه  علني  در جلسه  تبصره  و هفده  ماده  بر نوزده  مشتمل  فوق قانون
   به11/8/1373   و در تاريخ  تصويب  اسالمي  شوراي  مجلس  يكهزاروسيصدوهفتادوسه ماه

  .  است  رسيده  نگهبان تأييد شوراي
  

 )25/11/1374  مصوب ( و وظيفه  بازنشستگي  و مقررات  قوانين  اصالح  قانون -17
 مصوب ـ  كشوري  استخدام  قانون  و وظيفه  بازنشستگي  مقررات  اصالح  قانون - واحده  ماده

 نحوه  قانون  ـ و1373 ـ مصوب و وظيفه  بازنشستگي  حقوق  هماهنگ  نظام  ـ و قانون1368 
ـ   كشوري  استخدام   ـ و قانون1366 ـ مصوب دولتي  هاي دستگاه  انساني  نيروي  تعديل 

  :شود مي  زير اصالح  شرح   به  ـ1345  مصوب
و   بازنشستگي  مقررات  اصالح  قانون) 3(  ماده» 1«  و تبصره) 1(  از ماده»  خالص«  كلمه )الف

  حقوق  هماهنگ  نظام  قانون) 1(  ماده» 1«  و تبصره  كشوري  استخدام  قانون  وظيفه
  .شود مي  حذف  و وظيفه  بازنشستگي

 قانون) 8(  ماده»  ج«و بند ) 1(  ماده  موضوع  و وظيفه  بازنشستگي  حقوق  در احتساب )ب
  تطبيق  ، تفاوت حقوق  كشوري  استخدام  قانون  و وظيفه  بازنشستگي  مقررات  اصالح 

 بازنشستگي آنها كسور  بابت از   كه  هايي العاده و ساير فوق  شغل  العاده ، فوق حقوق
  .گيرد رار ميق  شود مورد محاسبه مي  دريافت 
  شرح  به   كشوري استخدام  قانون  و وظيفه  بازنشستگي  مقررات  اصالح  قانون) 6(  ماده )پ



  

  

  

  

  
  158  قانون تأمين اجتماعي همراه با قوانين و مقررات مربوطه               

 

  :شود مي  زير اصالح
 ياد شده  ماده»  ج«شود و بند  مي) 6( ه ماد»  ب«و »  الف« بندهاي  بند زير جايگزين -1

 .يابد تغيير مي»  ب«بند   به 
  حقوق  پنجم نفر باشد، چهار  كمتر از پنج  رثهتعداد و  كه   در مواردي)الف«

  .»شود مي پرداخت  وارث  به  وظيفه  حقوق  عنوان  به  تساوي  به  بازنشستگي
 :شود مي  زير اصالح  شرح  به) 6(  ماده» 2«  مفاد تبصره -2

و با   تعداد ورثه  به  شود با توجه  قطع  از وراث  يكي  سهم  هرگاه -2تبصره«
  وراث  بقيه  سهام  به  تساوي  مذكور به  سهم»  الف«مقرر در بند   هاي نسبت  رعايت
 .»شود مي  اضافه

 .شود مي  حذف» 3«  تبصره -3
و   كشوري  استخدام  قانون  و وظيفه  بازنشستگي  مقررات  اصالح  قانون) 7( ه ماد  تبصره ) ت

   ـ حذف1366 ـ مصوب يدولت هاي دستگاه انساني  نيروي  تعديل  نحوه  قانون) 9(  ماده
 .شود مي

 حقوق  هماهنگ  نظام  قانون) 2(  ماده  به» 6«و » 5« ،»4«  هاي تبصره  عنوان  زير به  متون ) ث
و  »7«  به  ترتيب  به  ياد شده  ماده» 5«و » 4«  هاي تبصره  و شماره  اضافه  و وظيفه  بازنشستگي 
  :يابد تغيير مي» 8«

 1374 سال  در طول  كه  مستخدماني  و وظيفه  گيبازنشست  حقوق -4 تبصره«
 قانون  مشمول  شوند همانند مستخدمان يا مي  شده  و فوت  از كارافتاده ، بازنشسته

  با ضريب  آن  اجرايي  هاي نامه و آيين  و وظيفه  بازنشستگي  حقوق  هماهنگ  نظام 
  .»شود مي  و پرداخت  محاسبه  ريال )120(  بيست و يكصد

  به1/1/1375  از تاريخ  كه  مستخدماني  و وظيفه  بازنشستگي  حقوق -5 بصرهت«
 ، بر مبناي سنواتي  افزايش  استثناي  شوند، به مي  و فوت  ، ازكارافتاده بازنشسته بعد 
از   در هر حال  كه  مستخدم  آخر خدمت  سال  در سه  مورد عمل  حقوق  ضريب 

شود و در  مي  و پرداخت  نخواهد بود محاسبهكمتر   ريال) 120(  بيست و يكصد
  .»شود مي  اعمال  بعدي  هاي ضريب ، ضريب  افزايش  صورت

 با اعمال  و قضات  علمي  هيأت  اعضاي  و وظيفه  بازنشستگي  حقوق -6 تبصره«
  .»شود مي  و پرداخت  محاسبه  در هر سال  آنان  به  مربوط  ضرايب 

 نظام  قانون) 5 ( ماده  موضوع  و كارانه«  ، عبارت كشوري  تخداماس  قانون) 71(  در ماده ) ج
 و  و كسر صندوق«  بعد از عبارت» - 1370  مصوب- دولت  كاركنان  پرداخت  هماهنگ 

 .شود مي  اضافه»  روزانه
 . االجرا است  الزم1/1/1374  از تاريخ  قانون  مفاد اين ) چ

  بيست  مورخ  روز چهارشنبه  علني  در جلسه  تبصره   ششو  واحده  بر ماده  مشتمل  فوق  قانون
 تاريخ و در  تصويب  اسالمي  شوراي  و چهار مجلس و سيصد يكهزار  ماه  بهمن  و پنجم

  . است  رسيده  نگهبان  تأييد شوراي   به26/11/1374 
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 و زيلو  بازنشستگي، فوت و ازكارافتادگي بافندگان قالي، قاليچه، گليم  بيمه  قانون-18
  ) مجلس شوراي اسالمي11/9/1376مصوب (

سازمان تأمين اجتماعي مكلف است با استفاده از مقررات عام قانون  -ماده واحده
اجتماعي قاليبافان خانگي فاقد كارفرما را در برابر حمايتهاي بازنشستگي، ازكارافتادگي  تأمين

ت اختياري براساس آيين به صور) سهم مشمول% 7سهم دولت و % 7% (14و فوت با نرخ 
هاي بازرگاني، صنايع،  اجتماعي و با نظرخواهي از وزارتخانه اي كه توسط سازمان تأمين نامه

 جهاد كشاورزي و تعاون تهيه و براي تصويب هيأت دولت پيشنهاد )جهاد سازندگي(
  .خواهد شد بيمه نمايد

حداقل %) 50(اد پنجاه درصد درآمد ماهانه مبناي محاسبه حق بيمه درباره اين افر -1تبصره
گردد و حمايتهاي مقرر در اين قانون نيز بر همان  دستمزد كارگر ساده تعيين مي

مبنا محاسبه و پرداخت خواهد شد و در هر حال مستمري ازكارافتادگي كلي و 
مستمري بازنشستگي و مجموع مستمري بازماندگان نبايد از دو سوم مبناي 

  .بيمه كمتر باشد محاسبه حق
حداكثر سن براي بيمه شدن اين افراد پنجاه سال تمام خواهد بود، چنانچه افرادي  -2تبصره

كه بيش از پنجاه سال سن دارند تقاضاي بيمه نمايند، دولت و ذينفع موظف 
خواهند بود حق بيمه مدت مازاد بر پنجاه سالگي را كه به ترتيب فوق توسط 

واهد شد پرداخت نمايد، در هر صورت سازمان تأمين اجتماعي محاسبه و اعالم خ
 قانون 76شروع استفاده از مزاياي بازنشستگي با رعايت شرايط مندرج در ماده 

اجتماعي حداقل گذشت پنج سال از تاريخ شروع پرداخت حق بيمه  تأمين
  .باشد مي

به منظور تأمين منابع مالي حق بيمه سهم دولت از تاريخ تصويب اين قانون يك  -3تبصره
از بهاي صادرات فرش به عنوان عوارض توسط گمرك %) 5/1(نيم درصد و 

جمهوري اسالمي ايران اخذ و به حساب خزانه واريز خواهد شد و عيناً به سازمان 
التفاوت  اجتماعي پرداخت و در صورت عدم تكافو دولت مكلف است مابه تأمين

 كشور منظور و آن را حسب اعالم سازمان تأمين اجتماعي در بودجه ساالنه كل
آيين نامه اجرايي . (كل سهم خود را به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايد

  ) آمده است309قانون مزبور در صفحه 
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ يازدهم 

 در تاريخ آذر ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسالمي تصويب و
  . به تأييد شوراي نگهبان رسيده است17/9/1376
  

مصوب (  از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي-19
17/1/1379(  

) به استثناي كادر نيروهاي مسلح و كاركنان وزارت اطالعات(كليه بيمه شدگان  -42ماده 
نقل و انتقال حق بيمه و كسورات . كننداي خود اقدام  توانند نسبت به تغيير سازمان بيمه مي
اي براساس ضوابطي خواهد بود كه حداكثر طي مدت شش ماه  اي بين صندوقهاي بيمه بيمه
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توسط سازمان امور اداري استخدامي كشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
ر صفحه آيين نامه د. (رسد اي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي براساس محاسبات بيمه

  ) شده است درج314
به منظور تشويق كارفرمايان كارگاههاي موجود به استخدام نيروي كار جديد،  -49ماده 

دولت موظف است كارفرماياني را كه در دوران برنامه از طريق مراكز خدمات اشتغال 
 وزارت كار و امور اجتماعي مبادرت به استخدام نيروي كار جديد نمايند مشمول تخفيفاتي

  :به شرح زير قرار دهد
تخفيف در ميزان حق بيمه سهم كارفرما و پيش بيني اعتبار الزم براي جبران كاهش  )الف

  .درآمد سازمان تأمين اجتماعي در بودجه كشور
كاهش ماليات كارفرمايان اين گونه كارگاهها به ميزان ماليات بر حقوق دريافتي از  )ب

  .كاركنان  جديداالستخدام
اجرايي اين ماده حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد مشترك آيين نامه 
پزشكي و سازمان برنامه و هاي كار و امور اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش  وزارتخانه

  ) شده است درج325آيين نامه در صفحه . (بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد
 قانون برنامه چهارم توسعه براي دوره برنامه چهارم 103الذكر به موجب ماده  مواد فوق(

  ).تنفيذ شده است) 1388-1384(توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران 
  

ها و  خانواده ، شاغل  انوانب،  بازنشستگي  به  مربوط  از مقررات  اي پاره  اصالح  قانون -20
  )اسالمي  ورايش   مجلس13/2/1379 مصوب(  ساير كاركنان

 :شود مي  آن  زير جايگزين  و عبارت  حذف  كشوري  استخدام  قانون) 88(  ماده  بندهاي -1 ماده
 يا  يا مستمري  وظيفه  يا حقوق  بازنشستگي  حقوق  از يك  بيش  دريافت -88 ماده«

ها،  رتخانهوزا  به  مربوط  هاي از سازمانها و صندوق  واحد خدمت  ايام  براي  بازخريد خدمت
 آنها و همچنين  به  و يا وابسته  تابعه  ، شهرداريها و مؤسسات دولتي  هاي ، شركت مؤسسات

  آنها به  ساالنه  بودجه يا  سرمايه%) 25(درصد   و پنج  از بيست  بيش  كه غيردولتي  مؤسسات 
 ». است  شود ممنوع مي  تأمين  درآمد عمومي  از محل  وزيران  هيأت  تشخيص

  مصوب  كشوري  استخدام  قانون) 87(  ماده» 1«  و تبصره) 82(و ) 81(  در ماده -2  ادهم
 وظيفه و  بازنشستگي  و مقررات  قوانين  اصالح  قانون  واحده  ماده»  پ« و بند 31/3/1345

 از حقوق  محروميت يا  انفصال  علت  به  كه  وظيفه   جز در مورد حقوق25/11/1374  مصوب 
 يا حقوق  وظيفه  حقوق  تمام  به  پنجم چهار  شود، ميزان برقرار مي  مستخدم  عياجتما 
  .گردد مي  اصالح  بازنشستگي 

 و يا  ، ازكارافتاده شاغل  كاركنان  مندي عائله  هزينه  كمك  است  موظف  دولت -3  ماده
  .باشند بپردازد  اتدر قيد حي  كه آنها، مادامي  همسر دائم  به  فوت  را در صورت  بازنشسته

 حذف»  متوفي  دائمي  عيال«بعد از   عبارت  كشوري استخدام  قانون» 86«  ماده»  ت«در بند  -4  ماده
  .گردد مي 

  وارث  و مستمري  وظيفه  پرداخت  اجازه  قانون  واحده  ماده» 2«  تبصره  اصالح  قانون  -5  ماده
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  نوادگان و  در مورد فرزندان  وظيفه  حقوق  ري و برقرا1328  ماه  آذر28  مصوب  كارمندان
  :شود مي  زير اصالح  شرح   به2/10/1363  مصوب  اناث

 .گردد مي  حذف»  حرفه«  كلمه» شوهر«  از كلمه  مذكور پس  قانون»  ب«در بند 
 .يابد مي  تبديل» 2«  تبصره  به» 3«  گردد و تبصره مي  مذكور حذف  قانون» 2«  تبصره

 نظام  قانون) 2(  ماده» 2«  و تبصره»  ج«و بند ) 1(  در ماده  مندرج  دو سوم  عبارت -6 ماده
  پرداخت حداكثر   و محدوديت23/6/1373  مصوب  و وظيفه  بازنشستگي  حقوق  هماهنگ 

و   حقوق  تمامي  معدل  گردند و در هر حالت مي  حذف  و وظيفه  بازنشستگي  در حقوق
 آخرين  اعمال با  آخر خدمت  ، در دو سال است  كسور بازنشستگي  مالك  كه  دريافتي  مزاياي

  .خواهد بود  يا وظيفه  بازنشستگي  حقوق  تعيين  ، مبناي بازنشستگي  سال  حقوق  ضريب 
 از  و بخشي  خدمت  پايان  پاداش  پرداخت  قانون) 3(  ماده» 1«و بند ) 1(  ماده -7 ماده

 مصوب  آن   و اصالحيه26/2/1375  مصوب  دولت  اركنانك  به  ضروري  هاي هزينه
  :گردد مي  زير اصالح  ترتيب   به8/1376/ 16

 يا  ، ازكارافتادگي بازنشستگي  هنگام  االشاره فوق  مذكور در قوانين  شاغل  كاركنان به -
 ماه  يك  معادل  خدمت هر سال  ازاي  به  دولتي  خدمت  سوابق  كليه  در مقابل  فوت

 ، به است  كسور بازنشستگي  مالك  كه  دريافتي  هاي العاده فوق و  حقوق  آخرين 
 .شود مي  پرداخت  خدمت  پايان  پاداش  عنوان 

 ،  شاغل  مستخدمين  خود و فرزندان  دائم  در مورد ازدواج  ازدواج  هزينه  كمك -
  .مورد  بار حسب يك  فقط  و متوفي  ازكارافتاده ، بازنشسته

 مصوب  دولت  كاركنان  پرداخت  هماهنگ  نظام  قانون) 3(  ماده» 3«  تبصره -8 ماده
 وظيفه  انجام  سبب  به  كه  باالتر در مورد مستخدميني  دو گروه  اعطاي   موضوع6/1370/ 13

  . االجرا است و يا بشوند نيز الزم  شده  و يا ازكارافتاده  فوت 
 143 و مواد 133 ماده 2ستخدمان موضوع تبصره مـ ) 30/8/1385اصالحي مورخ ( -9  ماده
 قانون استخدام كشوري و همچنين آن دسته از كاركنان مشمول قانون استخدام 144و 

كشوري و شركتهاي دولتي و يا كاركنان دستگاههاي داراي مقررات استخدامي خاص كه 
 يا منتقل شده يا طبق مقررات مربوط به ساير دستگاهها اعم از دولتي و يا غيردولتي مأمور

بشوند، در صورتي كه بازنشسته يا ازكارافتاده يا فوت شده يا بشوند، معدل تمام حقوق و 
اند در دو سال  مزاياي مستمري دريافتي آنان كه بابت آن كسور بازنشستگي پرداخت نموده

آخر خدمت مشروط بر اين كه از حداكثر حقوق موضوع اليحه قانوني مربوط به حداكثر و 
 همان سال 1358داقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب ح

بازنشستگي و ازكارافتادگي و فوت تجاوز ننمايد مبناي حقوق بازنشستگي يا وظيفه خواهد 
در صورتي كه در تعيين حقوق بازنشستگي يا وظيفه و يا فوت، حقوق قبلي بازنشسته . بود

يشتر باشد، مالك پرداخت در تعيين حقوق بازنشستگي طبق قوانين و مقررات مربوط ب
  .حقوق بيشتر خواهد بود

 هماهنگ  نظام  قانون) 1(  در ماده  مندرج  مشمولين  در مورد كليه  قانون  اين -10 ماده
و يا   ، فوت بازنشسته   كه23/6/1373  مصوب  آن هاي و تبصره  و وظيفه  بازنشستگي 

 و مقررات  قوانين  باشد و هرگونه االجرا مي  الزم1/1/1379  اريخشوند از ت مي  ازكارافتاده
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  .گردد لغو مي  قانون  اين  تصويب  مغاير از تاريخ 
 از  كه  در مورد كاركناني  خدمت  پايان  پاداش  موضوع) 7(  ماده  اول   قسمت-تبصره

  .باشد ياالجرا م شوند الزم مي  و يا از كارافتاده  ، فوت  بازنشسته1/1/1379
 و  مربوطه  كسور بازنشستگي  از محل  قانون  اين  از اجراي  ناشي  بار مالي -11 ماده

  هاي موجودي از  اعم(  مشتركين  كسور بازنشستگي هاي گذاري و سود سپرده  گذاري سرمايه
و ساير   ذيربط  هاي صندوق  از سوي)  صندوق  و مازاد طراز مثبت  دولت  هاي ، بدهي صندوق

  :خواهد شد  زير تأمين  نابعم
 . توسعه  سوم  برنامه  قانون) 3(  ماده» هـ«و » د«  بندهاي -
 كل 1379  سال  بودجه  قانون» 10«  تبصره»  ي«بند   دوم  و قسمت» 4«  تبصره» هـ« بند  -

 .كشور 
 كاركنان  به  ضروري  هاي از هزينه  و بخشي  خدمت  پايان  پاداش  پرداخت  قانون -

 .16/9/1376 و 26/2/1375  مصوب  آن  اصالحيه و  دولت 
 و يا ازكارافتاده  ، فوت بازنشسته  كه  كاركناني  مانده جاي  به  حقوقي  هاي رديف -

 . دولت  خزانه  به  برگشت  از طريق  مربوطه  شوند، در سال مي 
  آناز  كه  قانون  اين» 6«و » 5«، »4«، »2«، »1«مواد (  مربوطه  كسور بازنشستگي -

  ).شود مي  دريافت  بازنشستگي كسور 
 از   اعم  دولتي  بخش  كاركنان  كليه كسور بازنشستگي  شود نرخ مي  داده  اجازه دولت  به -12 ماده

 و  يك و  كاركنان  سهم%) 9(درصد   و حداكثر تا نه  يكسان  صورت  را به  و لشكري  كشوري
 قانون  اين  اجراي  مانع  آن  تصويب  نمايد و عدمو اجرا   تصويب  دولت  سهم  برابر آن  نيم

 .نخواهد بود 
 و پشتيباني  دفاع  وزارت  مورد، توسط  حسب  اجرايي  هاي دستورالعمل  نياز به  در صورت -13 ماده

 مشمولين  براي(  پزشكي  و آموزش  ، درمان بهداشت  وزارت)  مسلح  نيروهاي  براي(  مسلح  نيروهاي 
و   تهيه  قانون  اين  ساير مشمولين  كشور براي  و استخدامي  امور اداري  و سازمان)  ماعياجت تأمين 

 .خواهد گرديد  ابالغ
 ماه  ارديبهشت  سيزدهم  مورخ  شنبه روز سه  علني  در جلسه  ماده  بر سيزده  مشتمل  فوق  قانون

در   نگهبان  و نظر شوراي  تصويب  اسالمي  شوراي  مجلس  و نه و هفتاد و سيصد هزار  يك 
  مجلس  داخلي  نامه آيين) 86(  و ماده  اساسي  قانون) 94(  چهارم و نود  مقرر در اصل  مهلت
  . است  نگرديده  واصل  اسالمي  شوراي

  
  )18/2/1379  مصوب( رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهري   بيمه  قانون-21

ن قانون كليه رانندگان وسايط حمل و نقل بار و مسافر بين از تاريخ تصويب اي -ماده واحده
شهري مشمول قانون تأمين اجتماعي قرار گرفته و مكلفند حق بيمه مقرر در قانون تأمين 

اجتماعي مصوب   قانون تأمين35اجتماعي را رأساً بر مبناي درآمدي كه همه ساله طبق ماده 
سازمان مزبور پرداخت و از مزاياي قانون گردد حداقل سه ماهه به   تعيين مي19/3/1354

در صورت عدم پرداخت حق بيمه، سازمان تأمين . تأمين اجتماعي برخوردار گردند
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  .نمايد  قانون مذكور وصول مي50اجتماعي حق بيمه راننده و متفرعات آن را طبق ماده 
 در قانون سازمان تأمين اجتماعي مكلف است با دريافت حق بيمه، مزاياي مندرج -1تبصره

  .تأمين اجتماعي را طبق قانون مذكور به آنان ارايه نمايد
ها منوط به داشتن دفترچه كار معتبر از سازمان حمل و نقل  تردد رانندگان در جاده -2تبصره

صدور، تمديد و تجديد دفترچه كار راننده مستلزم . باشد هاي كشور مي و پايانه
ي بر پرداخت حق بيمه توسط وي خواهد ارايه گواهي سازمان تأمين اجتماعي مبن

  .بود
ها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر بين شهري مكلفند از تحويل  يه شركتلك -3تبصره

اي كه فاقد دفترچه كار معتبر از سازمان حمل و نقل و  كاال يا مسافر به راننده
ت در صورتي كه شركتها و مؤسسا. باشد خودداري نمايند هاي كشور مي پايانه

مزبور بارنامه و يا صورت وضعيت مسافر جهت رانندگان فاقد دفترچه كار معتبر 
صادر نمايند، براي بار اول مكلف به پرداخت معادل سه ماه حق بيمه يك راننده 
به ازاي هر بار نامه و يا صورت وضعيت مسافر و در صورت تكرار، مكلف به 

. باشند مان تأمين اجتماعي ميپرداخت معادل يك سال حق بيمه يك راننده به ساز
 قانون تأمين اجتماعي 50سازمان تأمين اجتماعي حق بيمه مذكور را طبق ماده 

 از شركتها و مؤسسات صادر كننده بارنامه مطالبه و وصول 19/3/1354مصوب 
  .نمايد مي

نيروي انتظامي و پليس راه مكلف است به هنگام تردد وسايط نقليه باربري و  -4تبصره
ربري دفترچه كار رانندگان را كنترل و در صورت عدم ارايه دفترچه كار معتبر مساف

اي به استفاده از بارنامه و   قانون الزام شركتها و مؤسسات ترابري جاده7طبق ماده 
  . برخورد نمايد31/2/1368صورت وضعيت مسافري مصوب 

هاي قيد شده در  صدور و تمديد دفترچه كار رانندگي منوط به احراز صالحيت -5تبصره
  .آيين نامه اجرايي اين قانون خواهد بود

آيين نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب توسط  -6تبصره
سازمان تأمين اجتماعي، وزارت راه و ترابري و وزارت كشور تهيه و به تصويب 

  )است درج شده 312آيين نامه در صفحه . (هيأت وزيران خواهد رسيد
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هجدهم 
ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

  . به تأييد شوراي نگهبان رسيده است25/2/1379
  
 و مسافر ن حمل و نقل بارقانون استفساريه در مورد قانون بيمه اجتماعي رانندگا -1/21

 )7/11/1386مصوب  (بين شهري
  :موضوع استفساريه

آيا رانندگاني كه به موجب مقـررات طرح بيمه روستاييان و عشاير و شهرهاي  -ماده واحده
زير بيست هزار نفر جمعيت از مزاياي بيمه درمان برخوردار و نزد صندوق بيمه اجتماعي 
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 مشمول مزاياي ازكارافتادگي كلي، بازنشستگي و بازماندگان روستاييان و عشاير بيمه بوده و
باشند همچنان ملزم به بيمه نمودن خود نزد سازمان تأمين اجتماعي مطابق قانون بيمه  مي

  باشند؟  مي18/2/1379شهري مصوب  اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين
  : نظر مجلس

ق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير در نزد خير، تا زماني كه رانندگان مشمول صندو
  .صنـدوق مذكور بيمه باشند الزامي به بيمه شدن مجدد نزد سازمان تأمين اجتماعي ندارند

قانون استفساريه فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هفتم بهمن 
 در ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسالمي تصويب و

  . به تأييد شوراي نگهبان رسيد9/11/1386تاريخ
  

 از مزاياي  استفاده  براي  اجتماعي  تأمين  بر سازمان  منتقله  تأثير سوابق  نحوه  قانون -22
مصوب ( و قانون استفساريه آن 9/2/1380  مصوب  اجتماعي  تأمين  مقرر در قانون 

7/11/1383(  
 آن  بابت  كه  شدگان بيمه  اجتماعي  تأمين  قانون  ولغيرمشم  خدمت  سوابق - واحده  ماده

 ، با انتقال است  گرديده  پرداخت  ذيربط  بازنشستگي  صندوق  به  يا كسور بازنشستگي  بيمه حق 
و   قوانين  طبق  آن  اي بيمه  محاسبات  براساس  التفاوت و مابه  يا كسور بازنشستگي  بيمه  حق 

  قابل  بازماندگان و  ، ازكارافتادگي بازنشستگي  مستمري  تعيين در اًموجود صرف  مقررات
 سابقه  حداقل  داراي  بازنشستگي  مزبور در زمانافراد   بر آنكه  باشد مشروط مي  احتساب

 .باشند  اجتماعي تأمين  در قانون  مندرج  بيمه حق  پرداخت 
 و يكهزار  ماه  ارديبهشت  نهم  مورخ  يكشنبهروز   علني  در جلسه  واحده  بر ماده  مشتمل  فوق  قانون
  تأييد شوراي   به26/2/1380  و در تاريخ  تصويب  اسالمي  شوراي  هشتاد مجلس و سيصد
  .  است  رسيده  نگهبان

  
اجتماعي براي   قانون استفساريه قانون نحوه تأثيرسوابق منتقله برسازمان تأمين-1/22

  )7/11/1383مصوب ( تأمين اجتماعي استفاده از مزاياي مقرر در قانون
  :موضوع استفساريه

آيا قانون نحوه تأثير سوابق منتقله بر سازمان تأمين اجتماعي براي استفاده از  -ماده واحده 
 مجلس 9/2/1380 كه در تاريخ 3/4/1354مزاياي مقرردرقانون تأمين اجتماعي مصوب 

 تصويب قانون مذكور بازخريد شوراي اسالمي به تصويب رسيد شامل كساني كه پيش از
  پردازند خواهد بود؟ شده يا به هرنحوي به سازمان تأمين اجتماعي حق بيمه خود را مي

  :نظرمجلس
بازخريد گرديده يا به استناد ) 9/2/1380(اين قانون شامل كساني كه تا قبل از تصويب آن 

 مستخدمين شركتها و اند و همچنين گذارصندوق تأمين اجتماعي شده مقررات قانوني، بيمه
قانون استخدام كشوري درشمول اين ) 144(ماده ) 3(مؤسسات دولتي كه به استناد تبصره 

اند،  صندوق قرار گرفته و براساس مقررات بازنشستگي حاكم بر وضعيت آنها بازنشسته شده
  .نخواهد بود
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ن ماه يكهزار قانون فوق مشتمل بر ماده واحده درجلسه علني روزچهارشنبه مورخ هفتم بهم
به تأييد 21/11/1383و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

  .شوراي نگهبان رسيد
  

 113 از قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصالح ماده -23
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران 

  )26/5/1382 مصوب(
وري نيروي انساني شركتهاي صنعتي با مشاركت  به منظور ارتقاي سطح كيفي و بهره -9ماده 

در صورت توافق طرفين در زمينه . گرددتشكل كارگري و مديريت هر شركت مشخص مي
نيروي انساني موردنياز و مازاد، نيروي مازاد با دريافت حداقل دو ماه آخرين مزد و مزايا 

) الف( سال سابقه كار در واحد يا به وجه ديگري كه توافق شود، مطابق ضوابط بند بابت هر
. گيرند تحت پوشش بيمه بيكاري قرار مي26/6/1369قانون بيمه بيكاري مصوب ) 7(ماده 

در صورت عدم حصول توافق بين تشكل كارگري واحد و كارفرما، موضوع با نظرات 
هاي صنايع و معادن، كار و  وزارتخانه(گان دولت طرفين به كارگروهي متشكل از نمايند

و سازمان تامين اجتماعي و تشكل ) ريزي كشورامور اجتماعي و سازمان مديريت و برنامه
هاي عالي كارفرمايي و كارگري احاله و حسب نظر كميته مذكور، كارگران مازاد با پرداخت 

قانون بيمه بيكاري ) 7(ده ما) الف(حق سنوات مقرر در قانون كار مطابق ضوابط بند 
  . تحت پوشش بيمه بيكاري قرار مي گيرند26/6/1369مصوب 

ضوابط اين ماده تا پايان برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري 
  .اسالمي ايران، قابل اجراء مي باشد

ي انساني در صورت كافي نبودن منابع صندوق بيمه بيكاري براي پوشش اصالح ساختار نيرو
واحدهاي صنعتي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است هر ساله اعتبارات 
موردنياز را در يك رديف مشخص و جداگانه در قالب بودجه ساالنه كل كشور در اختيار 

 هيأت وزيران در اين 9/1/83آيين نامه اين ماده مصوب . (سازمان تامين اجتماعي قرار دهد
  ) درج شده است316مجموعه صفحه 

كارفرمايان واحدهاي صنعتي و توليدي مجازند تا پايان برنامه چهارم توسعه  -10ماده 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران به ازاء هر نفر اشتغال جديد، يك نفر 
از كاركنان با سابقه پرداخت حق بيمه بيش از بيست و پنج سال را با پرداخت پنجاه درصد 

مابه التفاوت كسورات سنوات باقيمانده تا زمان بازنشستگي قانوني، پيش از موعد %) 50(
ديگر مابه التفاوت كسورات توسط دولت در بودجه هاي %) 50(بازنشسته نمايند، پنجاه درصد 

 هيأت وزيران در 9/1/83آيين نامه مصوب . (ساالنه كل كشور پيش بيني و پرداخت مي گردد
  ) درج شده است318 اين مجموعه صفحه

 عبارت برنامه چهارم 26/10/1385 اين قانون مصوب 10 و 9به موجب قانون اصالح مواد (
جايگزين برنامه سوم شده است و مطابق تبصره همين قانون دولت مكلف است بار مالي 

هاي  ناشي از مستمري متعلقه در حق بيمه سهم خود را تا احراز شرايط قانوني در بودجه
  .)اجتماعي پرداخت نمايد  در رديف مستقل منظور و به سازمان تأمينسنواتي
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قانون دريافت جرائم ) 1(ماده ) 2(درصدهاي مربوط به جرائم موضوع تبصره  -11ماده 
نقدي از كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون تامين اجتماعي كه ظرف مهلت مقرر نسبت 

يمه مربوط اقدام نمي نمايند مصوب به ارسال صورت مزد و حقوق بيمه شدگان وفق ب
تمام يا كسر بدهي پرداخت نشده به ازاء هر ماه تاخير تغيير %) 2( به دو درصد 9/5/1373

  .مي يابد
 1380كارفرمايان مشمول قانون تامين اجتماعي كه داراي بدهي معوقه تا پايان سال  -12ماده 
ف شش ماه از تاريخ اجراي اين قانون سازمان تامين اجتماعي مي باشند، چنانچه حداكثر ظربه 

اصل حق بيمه و بيمه بيكاري قطعي شده را به سازمان ياد شده پرداخت و يا با توافق سازمان 
مزبور آن را تقسيط و اقساط تعيين شده را در سررسيدهاي مربوط پرداخت نمايند، جرايم 

 مزد و حقوق موضوع ماده متعلقه اعم از جرايم تاخير پرداخت حق بيمه و تاخير ارسال صورت
قانون دريافت جرايم نقدي از كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون تامين اجتماعي كه ظرف ) 1(

مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بيمه شدگان و حق بيمه مربوط اقدام نمي 
  .، بخشوده مي شوند9/5/1373نمايند مصوب 

 3/4/1354قانون تامين اجتماعي مصوب ) 78(اده يك تبصره به شرح زير به م -13ماده 
  :گردداضافه مي
سازمان تامين اجتماعي موظف است با درخواست كارفرمايان واحدهاي صنعتي  -تبصره

) 76(داراي پروانه بهره برداري، بيمه شدگاني را كه حايز شرايط مقرر در ماده 
  .يد باشند بازنشسته نما3/4/1354قانون تامين اجتماعي مصوب 

چگونگي تامين منابع مربوط به هزينه هاي احتمالي ناشي از اجراي اين تبصره به 
  .تصويب دولت خواهد رسيد

هاي اجرايي الزم براي تسريع در اجراي اين قانون با پيشنهاد مشترك نامهآيين -22ماده 
مه ريزي هاي صنايع و معادن و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنا وزارتخانه

  .كشور ظرف مدت سه ماه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد
قانون فوق مشتمل بر بيست و دو ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و ششم 
مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

  . به تاييد شوراي نگهبان رسيده است5/6/1382
  

  )21/2/1383  مصوب  اجتماعي تأمين و   رفاه  جامع  ساختار نظام نون قا-24
 قلمرو و وظايف  ـ اهداف  اول فصل ،   
   و همچنين  ايران  اسالمي  جمهوري  اساسي قانون) 29 (  و نهم  بيست  اصل در اجراي -1  ماده

 و در   ايران المي اس  جمهوري  اساسي قانون) 21 (  و يكم  بيست اصل) 4(و ) 2 ( بندهاي
   و حمايت  اجتماعي  عدالت  منظور توسعه  به  كه  رفاهي  سياستهاي  كالن  ايجاد انسجام جهت
  ، نظام  آن  و پيامدهاي ، طبيعي ، اقتصادي  اجتماعي  افراد كشور در برابر رويدادهاي از همه
  :گردد  برقرار مي  امور ذيل  براي  و از جمله  قانون  و مفاد اين  شرايط  با رعايت  اجتماعي تأمين
  .  و فوت ، ازكارافتادگي بازنشستگي ) الف
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  . بيكاري ) ب
  . پيري ) ج
  .  اجتماعي هاي  و آسيب  سرپرستي ، بي  ماندگي در راه )د
  .  و سوانح حوادث ) ه
  .  و رواني ، ذهني  جسمي هاي ناتواني )و
  .  پزشكي هاي  و مراقبت ، درماني  بهداشتي  خدمات بيمه )ز
  . فرزند  و حضانت  بارداري  در دوران  خصوص  به  از مادران حمايت )ح
  . سرپرست  بي  و زنان  از كودكان حمايت )ط
  .  و خودسرپرست  سالخورده ، زنان  بيوگان  خاص ايجاد بيمه )ي
  . و فقر  نابرابري كاهش )ك
  . امداد و نجات ) ل

 افراد   همه آيد حق  مي  قانون  در اين  كه  نحوي  به ماعي اجت  از تأمين برخورداري -1تبصره
  .شود  مي  محسوب  دولت ، تكليف  آن كشور و تأمين

   رويدادهاي  مصاديق ، از جمله  دولت  از اقدامات  ناشي  احتمالي  منفي آثار و تبعات -2تبصره
  .باشند  مي  و اجتماعي اقتصادي

   موازين  نيز در چارچوب  ايران  اسالمي جمهوري   مقيم  خارجي شهروندان -3 تبصره
   عمل  شرط  و با رعايت  مصوب  المللي  بين ها و قراردادهاي  نامه ، مقاوله اسالمي
  . برخوردار خواهند بود  اجتماعي  تأمين  جامع  نظام  به  مربوط ، از حمايتهاي متقابل

  :باشد  مي وزه ح  سه  شامل  اجتماعي  تأمين  جامع نظام -2  ماده
  ، حوادث ، بيكاري  بازنشستگي  از جمله  اجتماعي هاي  بيمه  بخش شامل:  اي  بيمه حوزه)  الف

)   و درمان بهداشت (  درمان هاي  بيمه  وبخش  و بازماندگان ، ازكارافتادگي و سوانح
  .باشد مي
  شود به  مي  تقسيم و تكميلي   همگاني  دو سطح  به  و درماني  اجتماعي هاي  بيمه خدمات - تبصره

  :  كه يطور
 .كند  مي  تعيين  را قانون  همگاني اي  بيمه حدود خدمات -1
   بر سطح  عالوه شود كه  مي  گفته اي  بيمه  از خدمات  دسته  آن  به  تكميلي هاي بيمه -2

  مه بي  مابين  في  يا گروهي  انفرادي ، با انعقاد قراردادهاي  همگاني هاي  بيمه خدمات
 در  پذيرد و دولت  مي  انجام  شده  بيمه  توسط  بيمه  حق  گر و پرداخت  و بيمه شده
ها   بيمه  گونه  اين  و قانوني  حقوقي  پشتيباني  به ، اما مكلف  نداشته  تعهد مالي  آن قبال
  .باشد مي

 و   يارانه عطاي و ا  و توانبخشي  حمايتي  خدمات  ارائه شامل:   و توانبخشي  حمايتي حوزه )ب
 كار   قادر به  گوناگون  داليل  به  كه  است  نيازمندي هاي  افراد و خانواده  به  مالي كمكهاي

  .نمايد  را نمي  آنان  زندگي  حداقل  تكافوي نيستند و يا درآمد آنان
  .  غيرمترقبه  در حوادث اد، نجات امد شامل:   امدادي حوزه )ج
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  :باشد  زير مي  شرح  به اي  بيمه حوزه   و وظايف اهداف -3ماده 
   دادن  با اولويت  آحاد جامعه  براي  همگاني  بيمه  سطح  و تأمين اي  بيمه  نظام گسترش ) الف

    بر بازار كار و اشتغال  مبتني هاي  بيمه به
    و درماني  اجتماعي هاي  بيمه  مختلف هاي  بخش  بين  و انسجام ايجاد هماهنگي )ب
  .  مزد بگيران  اجباري  بيمه  طرح راياج ) ج
 و  فرمايان خويش( آزاد   و مشاغل  حرف  بيمه  مورد نياز از قبيل اي  بيمه  صندوقهاي تشكيل )د

 و   و سالخورده  بيوه  زنان  خاص  و عشاير، بيمه  روستائيان بيمه)   غيردائم شاغل
  .  از كودكان  حمايت  خاص  و بيمه خودسرپرست

  ، زلزله ، خشكسالي  سيل  از قبيل  طبيعي  ازحوادث  ناشي  خسارت  جبران  خاص هاي  بيمه رشگست ) ه
  . و طوفان

  .  تكميلي هاي  از بيمه حقوقي  پشتيباني )و
  . اي  بيمه  بر عملكرد صندوقهاي نظارت )ز
  ل اص  كه  نحوي  به اي  بيمه  شركتها و صندوقهاي هاي  اساسنامه  اصالح پيگيري ) ح

  . شود  لحاظ اي  بيمه  براي شركتها و صندوقهاي بنگاهداري
  . اي  بيمه  محاسبات  علم  صندوقها براساس  و مصارف  منابع  بر تعادل نظارت ) ط
  . اي  بيمه  خدمات  در خصوص  رساني اطالع ) ي

 و يا در  ي و درمان  اجتماعي  از دو حوزة بيمه تواند در يكي  مي اي  بيمه هر صندوق -1تبصره
  . نمايد هر دو فعاليت

   تحت ، امكان  قانون  اين  ابالغ  از تاريخ  دو سال  مدت  ظرف  است  مكلف دولت -2تبصره
  ، عشاير و شاغلين  روستائيان  از جمله  جامعه  اقشار مختلف  قرارگرفتن  بيمه پوشش
  . نمايد  را فراهم فصلي

   بر آن  مشروط  پوشش  افراد تحت  گر به  بيمه دوقهاي سازمانها و صن  قبلي تعهدات -3 تبصره
   خود باقي  قوت  به اند كماكان  داشته  عضويت  يا صندوق  سازمان  در يك  فقط كه

 برقرار   نظام  اين  از سوي  الزم  و بار مالي  منابع  تامين  در صورت  و مازاد بر آن است
  .خواهد شد

  .باشد  زير مي  شرح  به  و توانبخشي  حمايتي ه حوز  و وظايف اهداف - 4  ماده
  .  حمايتي ها و منابع  يارانه  و هدفمند كردن سازماندهي ) الف
  .  اجتماعي هاي  از آسيب  پيشگيري  در راستاي  دولت  مختلف هاي  بخش هماهنگي ) ب
  ).  و نسبي مطلق( فقر   خط  در تعيين مشاركت ) ج
 سوء آنها   و پيامدهاي ، اجتماعي  اقتصادي در برابر رويدادهاي   از افراد جامعه حمايت )د

  .  و پيري  ماندگي ، در راه سرپرستي ، بي  بيكاري  بيمه خصوصاً در زمينه
   ندارند با اولويت  درآمد كافي  كه هايي  افراد و خانواده  همه  براي  زندگي  حداقل تأمين)  ه

  . كار نيستند  قادر به نيو روا   جسمي  داليل  به  كه افرادي
  . محدود  مدت  و براي  وام  شكل  كار به  افراد جوياي  به  مقرري پرداخت )و
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  .  خودسرپرست  و زنان سرپرست  بي هاي  خانواده  قرار دادن  پوشش تحت )ز
  . نيازمند  خانوارهاي  شغلي هاي  و ايجاد مهارت  بازتواني ، آموزش  امكانات  سازي فراهم ) ح
  . فرزند  و حضانت  بارداري  در دوران  خصوص  به  از مادران حمايت )ط
 در   اجتماعي هاي ها و آسيب  از بروز يا تشديد معلوليت  پيشگيري  خدمات تأمين )ي

 و  ، درمان يشگيري پ  سطح  آنها در سه  قرار دادن  پوشش  و تحت  هدف گروههاي
  . توانبخشي

   و اقتصادي ، اجتماعي ، ذهني  جسمي  منظور بهبود وضع  به زم ال  امكانات  آوردن فراهم )ك
، افراد   معلوالن  و خودكفائي  استقالل  تأمين  براي  و تالش  زندگي  ادامه  براي معلولين
  .  اجتماعي ديدگان  و آسيب  برابر اجتماعي  از فرصتهاي محروم

  .  معلوالن هاي  با ويژگيها و توانائي اسب متن  فيزيكي  و فضاي  اجتماعي  محيط  سازي آماده )ل
  . و عشاير  روستائي  از نيازمندان  روند حمايت ادامه )م

  .باشد  زير مي  شرح  به  امدادي  حوزه  و وظايف اهداف -5  ماده
   خدمات  و كافي  فوري  ارائه  براي  ذيربط  سازمانها و نهادهاي  و هماهنگي  سازي آماده )الف

 از  ديدگان  آسيب  اوليه  نيازهاي  تأمين  در جهت  غيرمترقبه  رويدادهاي يدگاند  آسيب به
   امداد و نجات  طرح وب در چارچ  موقت  و سرپناه ، پوشاك  تغذيه  شامل  طبيعي حوادث
  .كشور

   با همكاري  مدت  كوتاه  بازسازي  به  امور مربوط  براي  الزم  سازوكارهاي  بيني پيش ) ب
  .  مدني  و نهادهاي  و غيردولتي  دولتي هايسازمان

   كه  است  غيردولتي  جمعيت  يك  ايران  اسالمي  احمر جمهوري  هالل جمعيت ـ تبصره
  .كند  مي  فعاليت  اسالمي  شوراي  مجلس  مصوب  اساسنامه براساس

  
 كلي هاي  و سياست  ـ اصول  دوم فصل    
  .باشد  زير مي  شرح  به  اجتماعي  تأمين  جامع  نظام  ساختاري  و سياستهاي اصول -6  ماده
 از   در هر يك ها و خدمات  فعاليت  و هماهنگي ساماندهي: ها  در حوزه هماهنگي)  الف

تر   كامل  و پوشش  كارآمدي  افزايش  در جهت  و امدادي ، حمايتي اي  بيمه هاي حوزه
  . گردد  آنها جلوگيري  فعاليت  تداخل و  از همپوشاني  كه  نحوي  دستگاهها، به فعاليت

 با محور   و امدادي ، حمايتي اي  بيمه هاي  حوزه  بين هماهنگي: ها  حوزه  بين هماهنگي)  ب
  .گيرد  مي  صورت اي  بيمه  نظام بودن

   اثرگذار بر تأمين  در ساير بخشهاي  اجرايي هاي  و فعاليت  پيشگيرانه هاي  فعاليت  بين هماهنگي)  ج
  . اجتماعي

   در سطوح  مشاركت  بر اصل  اجتماعي  تأمين نظام:   غيردولتي  بخشهاي مشاركت) د
 دستگاهها و   كه  نحوي  به  استوار است ، اجرا و ارزشيابي  ريزي ، برنامه سياستگذاري
  اين.  باشند  داشته  مشاركت  امكان  شده  تعريف  روشهاي  به  غيردولتي سازمانهاي
   سازمانها و نهادهاي  از قبيل  يافته  و سازمان  متشكل  گيرندگان خدمت  مشاركت
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 و   نيست  از دولت  مسئوليت  رفع  معناي  به  مشاركت اين. شود  مي  را نيز شامل غيردولتي
  . دارد  عهده  را به  اجتماعي  تأمين  مسئوليت  دولت در هر حال

، سازمانها و   نهادها، مؤسسات  توسط  مالي  منابع ن تأمي  جهت  مردمي  داوطلبانه هاي كمك)  ه
   اين  كه  بر آن مشروط.   مجاز است  اجتماعي  تأمين  نظام  و عمومي  غيردولتي شركتهاي
   نظام  نظارت  و امكان  گرفته  صورت  وزيران  هيأت  مصوب نامه  آيين امر طبق

  . باشد  فراهم اجتماعي  تأمين
  :  زير استوار است  سياست  فعاليتها بر سه  سازي هينهب:   سازي بهينه) و

 .  خدمات  نوع  فعاليتها بر حسب  كردن تخصصي -1
 .  خدمات  گيرندگان  فعاليتها بر حسب  كردن تخصصي -2
 )  يا مكمل همگاني (  خدمات  سطح  فعاليتها بر حسب  كردن تخصصي -3

  :تأكيد دارد زير   بر سياستهاي  اصل اين:  تمركز و تمركز زدايي )ز
   صورت  به  عمومي  منابع  و توزيع ، ارزشيابي ، نظارت ، سياستگذاري  ريزي برنامه -1

 .شود  مي  انجام  دولت متمركز و توسط
 .گيرد  مي  غير متمركز صورت  صورت  به  و كارگزاري امور اجرايي -2
  در مواردي   اجتماعي  تأمين  و كارگزاري  اجرايي  فعاليتهاي  در سطح  دولت دخالت -3

   خدمات  ارائه  براي  الزم  كفايت  غيردولتي  مؤسسات  فعاليت  ميزان گيرد كه  مي صورت
   بازار دخالت  نقص  و جبران  اجتماعي  تأمين  بازار خدمات  تنظيم را ننمايد و يا براي

 . باشد  الزم دولت
  .  ريزي  در برنامه اي  منطقه  شرايط  دادن دخالت -4

   اين  اجتماعي  تأمين  جامع  با نظام  مرتبط  و غيردولتي  دولتي بر هر دو بخش  نظارت ) ح
 آنها، قراردادها و   در اساسنامه  مندرج ، معيارهاي  قانون  مفاد اين  براساس نظارت
  .گيرد  مي  صورت  شده  مبادله هاي توافقنامه

 منظور   به  نظام  و كارگزاري يي اجرا  در سطوح پذيري  رقابت  اصل اعمال:  پذيري رقابت ) ط
  : زير  مزيتهاي  و بسط  رقابتي ي فضا گسترش

   گردند كه  و تنظيم  طراحي اي  گونه  به  اجتماعي  تأمين  نظام اي  بيمه  سطوح كليه -1
 . باشد  وجود داشته  در آن  رقابت امكان

 .ود ش گذار فراهم  بيمه  مؤسسه  انتخاب  امكان  شوندگان  بيمه براي -2
 يا   انحصاري  عرضه  و عدم  رقابتي  سالم  از وجود فضاي  اطمينان  منظور حصول به -3

   قوانين  ضدانحصار را براساس  و اقدام  كنترل  اجازه ، دولت  انحصاري نيمه
 . خواهد داشت موضوعه

  :  مالي  مشاركت نحوه)  ي
   بابت  و درماني ماعي اجت هاي  بيمه  همگاني  در سطح  فعال  صندوقهاي منديبهره -1

   امر مانع  برابر خواهد بود، اين  سرانه  صورت  به  عمومي  منابع هر عضو از محل
 .باشد  نمي  جامعه  از اقشار ضعيف  دولت حمايت

   به  بيمه  مأخذ كسر حق  به  كارفرما نسبت  پرداختي  و سهم درصد مشاركت -2
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 خواهد   يكسان  و درماني  اجتماعي هاي  بيمه  همگاني  در سطح  فعال صندوقهاي
 .بود

   به  بيمه  مأخذ كسر حق  به  نسبت  شده  بيمه  پرداختي  و سهم درصد مشاركت -3
 خواهد   يكسان  و درماني عي اجتما هاي  بيمه  همگاني  در سطح  فعال صندوقهاي

 .بود
   انفرادي  صورت  به اني همگ  بيمه  صندوقهاي  بين  شدگان  بيمه جابجايي:   جابجايي نحوه ) ك

  . مجاز خواهد بود  وزيران  هيأت  مصوب نامه  آيين  براساس يا گروهي
   حقوقي  شخصيت ، داراي  نظام اي  در قلمرو بيمه  فعال  و صندوقهاي سازمانها، مؤسسات )ل

   خود، در چارچوب  مورد عمل  و مقررات  ضوابط  و طبق  بوده  و اداري  مالي و استقالل
  .نمايند  مي  فعاليت  نظام اين

  .باشد  زير مي  شرح  به  اجتماعي  تأمين  جامع  نظام  مالي  و سياستهاي  اصول-7  ماده
  :  شامل  مالي  منابع پايداري)  الف

   عمومي  از منابع استفاده -1
  ها  يارانه  از هدفمند كردن  حاصل منابع -2
   شخصيت  حفظ  ضمن اي  بيمه  صندوقهاي  و مصارف  منابع  بين ايجاد تعادل -3

  صندوقها  مالي  منابع  و استقالل حقوقي
  ، دولت  شده  كارفرما، بيمه  با مشاركت اي  بيمه  بخش  منابع تامين -4
   از سياستهاي  ناشي هاي  خسارت  اجتماعي  جبران  براي  شده  داده  اختصاص منابع -5

 . اي  و توسعه اقتصادي
   اجتماعي  تأمين  نظام  در قلمروهاي  مردمي  از كمكهاي  حاصل  از منابع استفاده -6
   اجتماعي  تأمين  نظام  در قلمروهاي  از وقف  حاصل  از منابع استفاده -7
   نظام  در قلمروهاي  شرعي  و ساير وجوه ، زكات  از خمس  حاصل  از منابع استفاده -8

 . تقليد  با مجوز مراجع  اجتماعي تأمين
 .  اجتماعي  تأمين  نظام  در قلمروهاي  و نذورات  از صدقات  حاصل  از منابع استفاده -9

   قلمرهاي  اسالمي  انقالب  نهادها و بنيادهاي هاي  و دارايي ، اموال  از منابع استفاده  -10
 .  رهبري  مقام  با اذن  اجتماعي  تأمين  نظام مختلف

 و   دولتي  اجرائي دستگاههاي و ذخائر   وجوه گذاريها و مديريت  از سرمايه درآمد ناشي  -11
  تأمين  نظام  مختلف  در قلمروهاي  فعال  و صندوقهاي ، سازمانها، مؤسسات عمومي

 . اجتماعي  
   و استمرار توان  منظور تداوم  به  الزم  و ساختاري ، اعتباري  مالي اتخاذ تمهيدات -تبصره

  .  شهروندان  نيازهاي  به  نظام  و امدادي ، حمايتي اي  بيمه هاي  حوزه پاسخگويي
  :  بر منابع  مالي نظارت ) ب
،  اي  بيمه  در قلمروهاي  فعال ، نهادها و صندوقهاي  دستگاهها، سازمانها، مؤسسات تمام

   نظارت  تحت  اجتماعي  تأمين  نظام  و تسهيالت  از منابع ، در حد استفاده  و امدادي حمايتي
  .گيرند رار مي ق  قانون  اين  در چارچوب دولت
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 و   مصارف  و يا افزايش  منابع  كاهش  در جهت  دولت  و احكام  تصميمات اجراي ) ج
.  خواهد بود  آن  معادل  مالي  منابع  تأمين  به  منوط اي  بيمه  صندوقها و مؤسسات تعهدات

  .ود خواهد ب  در ساير قوانين  و ذكر موضوع  نام  تصريح  به  بند مشروط لغو مفاد اين
   اموال  در حكم  و درماني  اجتماعي  بيمه  صندوقهاي هاي ، ذخائر و دارايي ، اموال وجوه )د

،   است  پوشش  تحت  جامعه  نسلهاي  همه  به  و متعلق  مشاع  آن  و مالكيت  بوده عمومي
 در   موصوف  با صندوقهاي  دولت  مالي  و رابطه  اموال  در اين  دولت  تصرف هرگونه

  . صندوقها خواهد بود  مورد عمل  و مقررات  قوانين رچوبچا
   اجتماعي  تأمين  نظام  در قلمروهاي  فعال اي  بيمه  سازمانها، صندوقها و موسسات مطالبات)  ه

 خواهد   پرداخت  مشاركت  اوراق  نرخ  روز و براساس  واقعي  ارزش  بر مبناي از دولت
  .شد

  
    اقتصادي  و سياستهاي اصول

 بر  اي  و توسعه  اقتصادي هاي  سياستها و برنامه  آثار سوء احتمالي  منظور كاهش به -8  ماده
   ناشي  و ضربه  شوك  هرگونه  از وارد آمدن  و جلوگيري  مردم  اجتماعي  و تأمين  رفاه وضعيت

صاً در  خصو  اقتصادي  در تصميمات  اجتماعي  تأمين  جامع  نظام ، متولي  فوق از سياستهاي
   عالي  اقتصاد، شوراي  و در شوراي  دستمزدها مشاركت  حداقل  تعيين  به  مربوط مذاكرات
  ، شوراي  درماني  خدمات  بيمه  عالي  و اعتبار، شوراي  پول  كار، شوراي  عالي ، شوراي اشتغال
  . خواهد كرد  شركت  رأي  با حق  خانواده  عالي  و شوراي  سالمت عالي
  .باشد  زير مي  شرح  به  اجتماعي  تأمين  جامع  نظام  اجرايي  و سياستهاي اصول -9  ماده
   قانون  در اين  و مصرح  متنوع  خدمات  كليه  ارائه  معناي  به جامعيت:   جامعيت سياست ) الف

  . است
  ه آحاد جامع  اساسي  نيازهاي  حداقل  اول  در مرحله  آن  براساس كه:   كفايت سياست ) ب

  .يابد  ارتقاء مي  خدمات  وكيفيت  كميت  دوم  و در مرحله تأمين
 آحاد   كليه  بايد براي  اجتماعي  تأمين  نظام  خدمات  آن  براساس كه:   فراگيري سياست )ج

  . شود  و تضمين  تأمين ملت
  مدادي و ا ، حمايتي اي  بيمه  حوزه  هر سه  شامل  سياست  اين اعمال:   پيشگيري سياست )د

  شود به  مؤثر تأكيد مي  با ساير دستگاههاي  هماهنگي  بر ضرورت  آن باشد و مطابق مي
   اجتماعي  و مشكالت  انحرافات  از ظهور يا گسترش  پيشگيري  براي  تالش  كه نحوي

  . قرار گيرد  عمل  مبناي  فرابخشي  هماهنگي  سياست  يك  عنوان به
   بر تأمين  مبتني  روشهاي  كاهش  معناي  به  توانمندسازي است، سي  توانمندسازي سياست)  ه

   نيازها توسط  منظور تأمين  به  و جمعي  فردي هاي  توانايي  نياز و متقابالً افزايش مستقيم
  .باشد  مي خود افراد وابسته

 و با ايجاد   است  غيرحمايتي ، سازوكاري  كارگستري سياست:   كارگستري سياست )و
   ارائه  معناي شود و به  مي  خود او فراهم  نياز توسط  تأمين  فرد، امكان  اشتغال هاي هزمين

  .  است  معين  تعهدات  انجام  شرط  به  رفاهي خدمات
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 و   آماري  جامع  از سيستم  افراد با استفاده  حقوق  به رسيدگي:   فعال  نيازمنديابي سياست )ز
  . تحقيرآميز  روشهاي  و نفي نساني ا  و تأكيد بر كرامت اطالعاتي

 و   سازمانها، مؤسسات  قانوني  تعهدات  در قبال  پوشش  افراد عضو و تحت حقوق )ح
   است  مكلف  خواهد بود و دولت  دولت  ضمانت  تحت  نظام  اين اي  بيمه صندوقهاي
  .يد را اتخاذ نما  زمينه  در اين  الزم  و ساختاري ، اعتباري  مالي تمهيدات

   قاعده  براساس  پوشش  افراد عضو و تحت  صندوقها در قبال اي  بيمه  تعهدات ارائه )ط
  و با تنظيم)   بيمه  حق  پرداخت  و ميزان سنوات (  مشاركت  ميزان  و تناسب عدالت

  .پذيرد  مي  صورت اي  بيمه  محاسبات وروديها و خروجيها طبق
 و   داشته  تعهدي  ماهيت  اجتماعي  تأمين  نظام اي يمه ب  و صندوقهاي سازمانها، مؤسسات) ي

  .  است  قانوني  تعهدات  دريافت  صندوقها، منحصر به  به  نسبت شدگان  بيمه حق
 و  ، جامعيت كفايت (  سياست  در هر سه  دولت  منابع  محدوديت  به با توجه - تبصره

  هاي  برنامه ود را در ضمن خ اي  مرحله  سياستهاي  است  موظف ، دولت) فراگيري
  . كشور منظور نمايد توسعه

  
    اي  يارانه  و سياستهاي اصول

   به  نظام  كلي  سياستهاي  و براساس  قانون  در چارچوب اي  يارانه اتخاذ سياستهاي -10  ماده
مانند  كشور   و منسجم  جامع  اطالعاتي  از نظامهاي ها، با استفاده  يارانه منظور هدفمند كردن

   اعطايي  يارانه  تدريج  به  كه  نحوي گيرد به  مي  كشور صورت  مالياتي  و يا نظام  كد ملي طرح
  هاي  خانواده  به  اعطايي  يارانه  گردد و ميزان  و يا حذف  يافته  پر درآمد كاهش هاي  خانواده به

  . منظور خواهد شد ماعي اجت  تأمين  جامع  مورد نياز نظام  منابع  تأمين پر درآمد براي
  
 ـ تشكيالت  سوم فصل    
  ، وزارت  قانون  اين  اجراي  و جهت  اجتماعي  تأمين  جامع  نظام  تحقق در راستاي -11  ماده
  .گردد  مي  تشكيل  اجتماعي  و تأمين رفاه

ها در  يارانه و   عمومي  از منابع  اعم  اجتماعي  تأمين  نظام  از منابع  استفاده هرگونه -1تبصره
،  ، عمومي  دولتي  اجرايي  دستگاههاي  براي  و امدادي ، حمايتي اي  بيمه هاي حوزه

   و براي  هر عنوان  تحت  نظام  از قلمرو اين ، خارج  غيردولتي صندوقها و نهادهاي
   كالن  و راهبري  نظارت  پذيرش  مستلزم  منابع  از اين استفاده و   است هر منظور ممنوع

  .  است  اجتماعي  و تأمين  رفاه وزارت
  هاي  در زمينه  پزشكي  و آموزش ، درمان  بهداشت  وزارت  مصوب هاي  مشي خط -2تبصره

   وزارت  براي  ارجاع  و سامانه  درماني  خدمات بندي ، سطح ، درماني امور بهداشتي
  .دباش  االجراء مي  الزم  آن  و قلمروهاي  اجتماعي  و تأمين رفاه

   و فرهنگي ، اجتماعي  اقتصادي  توسعه  سوم  برنامه  تا پايان  است  مكلف دولت -3 تبصره
ا  ر  قانوني  موجود اقدامات  دو وزارتخانه  ادغام  جهت  ايران  اسالمي جمهوري
  . دارد معمول
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  . خواهد بود  ذيل  ترتيب  به  اجتماعي  تأمين  جامع  نظام  چهارگانه اركان -12  ماده
 .  اجتماعي  و تأمين  رفاه  عالي شوراي -1
 .  اجتماعي  و تأمين  رفاه وزارت -2
  هاي بيمه «  از قلمروهاي  هر يك  اصلي  و صندوقهاي نهادها، سازمانها، موسسات -3

   وظيفه كه»  امور امدادي«و »  امور حمايتي«، »  درماني  خدمات هاي بيمه«، » اجتماعي
   تخصيصي هاي  و يارانه  عمومي  از منابع  اعم  نظام اين   منابع  و ساماندهي مديريت
   خود را داشته  اجتماعي  شركاي  از مشاركت  حاصل  و نيز منابع  وزارتخانه از سوي

  هاي ، بيمه  اجتماعي هاي  بيمه  مختلف  در قلمروهاي  اجرايي  وظايف و يا تصدي
 بر   دولت  از سوي  نمايندگي  به را  و امور امدادي ، امور حمايتي  درماني خدمات
 . دارند عهده

، شهرداريها، دهداريها و ساير   تجاري  بيمه  شركتهاي شامل:   كارگزاري مؤسسات -4
 و   خدماتي  و بنگاههاي ، شركت ، صندوق  بانك  در قالب  ساختاري ظرفيتهاي
   تأمين مع جا  نظام  كارگزار اجرايي  در سطح  كه  است  و مدني  خيريه نهادهاي
  .  خواهند داشت  فعاليت  منعقده هاي  نامه  قراردادها و تفاهم  در قالب اجتماعي

،  اي  بيمه  در قلمروهاي  فعال  اصلي  و صندوقهاي نهادها، سازمانها، مؤسسات -1تبصره
 توليد   خود در زمينه گري  و تصدي  مكلفند امور اجرايي  نظام  اين  و امدادي حمايتي
   آن  ضوابط  كه  قراردادهايي  موجب  را به  مربوط  قانوني  و تعهدات  خدمات هو ارائ

 خواهد   تعيين  اجتماعي  و تأمين  رفاه  عالي  شوراي  و تصويب با پيشنهاد وزارت
  . نمايند  محول  كارگزاري  موسسات شد به

   فعال  نهادهاي  و سازماني  تشكيالتي  عناوين  كليه اي  امور بيمه  ماهيت  به توجه با -2تبصره
  .  خواهند يافت تغيير نام»  صندوق «  به  و درماني  اجتماعي  بيمه در قلمروهاي

   و ايثارگران ، جانبازان  شهدا، اسرا، مفقودين  معظم  خانواده  كه  دستگاههايي كليه -3 تبصره
   مورخ  نامه اساساند بر  قرار داده  پوشش  را تحت  تحميلي  و جنگ  اسالمي انقالب

گردد   مي  نهاد ادغام  در يك  جمهوري  رياست  به  رهبري  معظم  مقام18/11/1381
 بنياد  ها و امكانات ها مالكيت  و دارايي  اموال ، كليه  رهبري  تأييد مقام و در صورت

ها،  ، دارايي اموال) 0/0 50( درصد   و پنجاه  امور آزادگان  به شهيد، ستاد رسيدگي
  يابد و منابع  مي  نهاد انتقال  اين  به  و جانبازان  بنياد مستضعفان ها و امكانات مالكيت
 امور شهدا و   به  رسيدگي  صرفاً جهت  فوق هاي ها و مالكيت  از دارائي ناشي

  . خواهد شد  هزينه  اجتماعي  تأمين  نظام  در چارچوب ايثارگران
 در   اجتماعي  سياستهاي  منظور هماهنگي به:   اجتماعي ين و تأم  رفاه  عالي شوراي -13  ماده

 و ساير   و درمان ، بهداشت ، مسكن  بدني ، تربيت  و پرورش ، آموزش  اشتغال هاي حوزه
   رياست  به  اجتماعي  و تأمين  رفاه  عالي  شوراي  اجتماعي  تأمين  با حوزه  مرتبط بخشهاي
 شورا در  دبيرخانه. گردد  مي  تشكيل  اجتماعي و تأمين   وزير رفاه  جمهور و دبيري رئيس
   وزراي  با تصويب  عالي  شوراي باشد و تصميمات  مستقر مي  اجتماعي  و تأمين  رفاه وزارت

  . اعتبار خواهد بود  جمهور، مناط  مزبور و تأييد رئيس عضو شوراي
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  .باشد  زير مي  شرح  به  اجتماعي  و تأمين  رفاه  عالي  شوراي تركيب -14  ماده
  ) شورا رئيس( جمهور  رئيس)  الف
  )دبير شورا (  اجتماعي  و تأمين وزير رفاه)  ب
   كشور ريزي  و برنامه  مديريت  سازمان رئيس)  ج
  وزير كشور) د
    پزشكي  و آموزش ، درمان بهداشتوزير )  ه
    و پرورش  وزير آموزش)و
    و شهرسازي وزير مسكن) ز
   ر و امور اجتماعيوزير كا)  ح
    مسلح  نيروهاي  و پشتيباني فاعوزير د)  ط
    و دارايي وزير امور اقتصادي)  ي
 و  ، اجتماعي  و درمان  بهداشت  از كميسيونهاي  اسالمي  شوراي  مجلس  نفر نماينده سه)  ك

   ناظر  عنوان  به  اسالمي  شوراي  مجلس  انتخاب  به  و محاسبات  و بودجه برنامه
  باشد  زير مي  شرح  به  اجتماعي  و تأمين  رفاه  عالي  شوراي  وظايف-15  ماده
    اجتماعي  سياستهاي هماهنگي)  الف
    اجتماعي  مسائل  حل  براي  فرابخشي  اقتصاد و ساير شوراهاي  با شوراي تعامل)  ب
   هيأت  به يشنهاد آن وپ اجتماعي  وتأمين  رفاه  كالن هاي  و تأييد سياست ، اصالح بررسي)  ج

    نظام  كلي  سياستهاي  با رعايت وزيران
   عمومي هاي  سياست  درقالب اجتماعي  وتأمين  رفاه  ساالنه  و تأييد بودجه ، اصالح بررسي) د

   وزيران  هيأت  به  كشور و پيشنهاد آن اي و بودجه
  هاي  دستگاه هاي گذاري ، ذخاير وسرمايه  وجوه  مديريت  نحوه  كلي پيشنهاد ضوابط)  ه

   نظام  مختلف  در قلمروهاي  فعال هاي ، سازمانها و صندوق  وعمومي ، دولتي اجرايي
    وزيران يأت ه  با تصويب  اجتماعي تأمين

 وساير امور   تصميمات ، حدنصاب  جلسات  واداره  تشكيل  نحوه  به  مربوط نامه آيين - تبصره
   اجتماعي  و تأمين  رفاه  وزارت  توسط اجتماعي  وتأمين ه رفا  عالي  شوراي  به مربوط
  . خواهد رسيد  وزيران  هيأت  تصويب  وبه تهيه

 و   اصول  وتحقق  اول  در فصل  مصرح  وظايف  واجراي  اهداف  به  منظور نيل به -16  ماده
 و   رفاه  وزارت هاي  و مسئوليت اختيارات ، اهم  قانون  اين  دوم  در فصل  مصرح هاي سياست
  :گردد  مي  تعيين  ذيل  شرح  به اجتماعي تأمين
  هاي  پوشش  وبسط  نظام  وكفايت ، جامعيت  فراگيري  اصول  تحقق  براي سازي زمينه)  الف

  ). كشور  امداد و نجات  جامع  طرح در چارچوب( كشور   وامدادي ، حمايتي اي بيمه
   جامع هاي  بابرنامه اجتماعي  تأمين  جامع  نظام يها  برنامه  وتعامل ايجاد هماهنگي) ب

  هاي  وساير بخش ، مسكن  وپرورش ، آموزش  ودرمان ، بهداشت  اشتغال قلمروهاي
  . مرتبط
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   معيارهاي  وتدوين اجتماعي  تأمين  جامع  نظام  اساسي  راهبردهاي  وتدوين سياستگذاري )ج
  .   روزآمد نظام  وكفايت جامعيت

  . اجتماعي  تأمين  جامع  نظام گانه  سه  قلمروهاي  اجرايي هاي  در برنامه  هماهنگيايجاد )د
   تحقق  موردنياز براي هاي ها و دستورالعمل نامه  و آيين  لوايح نويس  پيش  وتدوين تهيه)  ه

   ذيربط  مراجع  به  وپيشنهاد آن اجتماعي  تأمين  جامع  نظام هاي  سياست  واصول اهداف
  .  تأييد وتصويب براي

   خدمات هاي ، بيمه  اجتماعي هاي  بيمه  درقلمروهاي  دولت  عمومي  بودجه  كالن تنظيم) و
   و تأمين  رفاه  عالي  شوراي  به  كشور وپيشنهاد آن  وامدادي ، امورحمايتي درماني

  . اجتماعي
 منظور   به  اجتماعي أمين ت  جامع  نظام  تلفيقي  بودجه  و تنظيم  و مصارف  منابع مديريت) ز

   نظام  مختلف  در قلمروهاي  مصارف  به  منابع  بهينه  و تخصيص  اعتبارات سازي متعادل
  .  اجتماعي تأمين

 و   و تنظيم اجتماعي  تأمين  جامع  نظام  كاركردهاي  وارزشيابي  نظارت  نظام سازماندهي) ح
  .  اجتماعي  و تأمين فاه ر  عالي  شوراي  به  مربوطه هاي  گزارش ارائه

   سوي  به  آن  دهي  وجهت  اجتماعي هاي  هدفمند يارانه  نظام  اجرايي  ومديريت ساماندهي) ط
  .  واشتغال  نيازمند بارويكرد خوداتكايي هاي افراد وخانواده

   از مزاياي  برخورداري االمكان  حتي  كه اي  گونه  به  نظام  كاركردهاي  وتنظيم طراحي) ي
  اي  بيمه هاي  شبكه  افراد نيازمند از طريق  ويژه  افراد به  ازكليه  و حمايت اجتماعي تأمين

  . پذيرد صورت
)   و مصارف منابع (  مالي  وضعيت  از ثبات  منظور اطمينان  مستمر به  وارزيابي بررسي)  ك

   و ارائه  وآتي  جاري  تعهدات  اجراي  براي  اجتماعي  تأمين  نظام  كاركردي قلمروهاي
  .  ذيربط  مراجع  به  الزم هاي گزارش

 در   و مدني ، وقف  خيريه  بيشتر نهادهاي  حضور ومشاركت  گسترش ايجاد زمينه  ) ل
  . اجتماعي  تأمين  جامع  نظام  وامدادي  حمايتي هاي حوزه

   وپردازش آوري  منظور جمع  به اجتماعي  تأمين  جامع  نظام  اطالعاتي  پايگاه تشكيل  )م
  .  وامدادي ، حمايتي اي  بيمه هاي  در حوزه  ذيربط هاي  شاخص  وتعيين  مربوط اطالعات

  .  كاربردي هاي  پژوهش انجام   )ن
   اعمال  وهمچنين  موردنياز نظام  واستانداردهاي ، اصطالحات  تعاريف  وتدوين تهيه) س

  .  اجتماعي  و تأمين  رفاه  عالي  شوراي  آنها با تصويب  روزرساني  وبه تغييرات
   جامع  قلمرو نظام  درهرسه  الزم  و راهبردي  تخصصي  شوراهاي سازماندهي - تبصره

   وزيران  هيأت  تصويب  به  خواهد بود كه اي نامه  آيين  موجب  به اجتماعي تأمين
  .رسد مي

   ازتاريخ  سال  يك  مدت ف حداكثر ظر  است  مكلف اجتماعي  وتأمين  رفاه وزارت ـ17  ماده
،   اجرايي هاي  دستگاه  كليه هاي  اساسنامه  واصالح  بررسي  به  نسبت  قانون  اين تصويب
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در  ( امدادي  و ، حمايتي اي  بيمه  درقلمروهاي  فعال  وعمومي  دولتي صندوقها و نهادهاي
 برآنها   قانون  شمول  كه يهاي  و ساير دستگاه نظام)  كشور  امداد ونجات  جامع  طرح چارچوب
   به اجتماعي  و تأمين  رفاه  عالي  از تأييد شوراي  را پس  و مراتب ، اقدام  است  ذكرنام مستلزم
 دستگاهها، صندوقها و   براي  عمومي  از اعتبارات  برساند، استفاده  وزيران  هيأت تصويب
   به  مربوط ها كه  از اساسنامه  بخش  آن اصالح.  جديد مجاز خواهد بود  مصوب نهادهاي
   آنها به  اركان  كلي  تركيب  پذيرد كه  صورت  ترتيبي باشد، بايد به الذكر مي  فوق  نهادهاي اركان

  : زير باشد صورت
  : زير  امنا باشرايط  و يا هيأت شورا يا مجمع ) الف

   و تاييد شوراي  اجتماعي  و تأمين  اعضاء با پيشنهاد وزير رفاه  يك  به عالوه نصف -1
 . خواهند شد  انتخاب  وزيران  هيأت  و تصويب  اجتماعي  و تأمين  رفاه عالي

   متشكل  گيرندگان خدمت «  توسط  پوشش  تعداد افراد تحت  تناسب  اعضا به مابقي -2
رسد،   مي  وزيران  هيأت  تصويب  به  كه اي نامه  آيين آنها براساس»   يافته و سازمان

   و تا زمان  موصوف  رسمي هاي  وجود تشكل  عدم اهند شد ودرصورت خو تعيين
   اجتماعي  و تأمين  رفاه  عالي  شوراي  مزبور از سوي  آنها، اعضاي گيري شكل

  . خواهند شد انتخاب
   منفرداً يا مجتمعاً صندوق  اجرايي  يا چند دستگاه  يك  كاركنان  براي  كه درمواردي  ـ تبصره

 يا   دستگاه  آن  يامقامات  مقام  باالترين  باشد، دونفر ازطرف  الزم يا  بيمه خاص
 خواهند   امنا شركت  يا هيأت  شورا يا مجمع  ناظر درجلسات  عنوان دستگاهها به

  .كرد
 موردنياز   مختلف  و تجارب  تخصص  نفر داراي  ياهفت  از پنج مركب:   مديره هيأت ) ب

   به  چهارسال  مدت  براي  مربوطه  امناي  ويا هيأت ا مجمع شورا ي  از سوي باشد كه مي
 مجدد   خواهند شد و انتخاب انتخاب)   اجرايي  مسئوليت  پذيرش بدون (  موظف صورت

 خواهند   تعيين  مديره  هيأت  رئيس  عنوان  نفر را به  خود يك  وازميان  بوده آنها بالمانع
  .نمود

   و تصويب  مديره  پيشنهاد هيأت  به  كه  مديره  و هيأت ز مجمع ا  خارج فردي:  مديرعامل ) ج
 خواهد شد   انتخاب  چهارسال  مدت  براي  مربوطه  امناي  يا هيأت شورا يا مجمع

  .باشد  مي  بالمانع  مجدد وي وانتخاب
   از سوي  مورد نياز كه  مختلف  تخصصها و تجارب  نفر داراي  از سه مركب:   نظارت هيأت )د

 خواهند شد و   انتخاب  چهار سال  مدت  براي  مربوطه  امناي  و يا هيأت شورا يا مجمع
   حسابرسي  سازمان  عهده  به  قانوني  بازرس وظايف(باشد   مي  مجدد آنها بالمانع انتخاب

  ). خواهد نمود  و اظهارنظر ارائه  بررسي  جهت  نظارت  هيأت  خود را به  گزارش  كه بوده
 ارشد   كارشناسي  مدرك  حداقل ، داشتن  فوق  اركان  سطوح  دركليه  عضويت شرط -1  هتبصر

،  ، مالي ، بيمه ، حسابداري  مديريت هاي  در رشته  كار تخصصي  سابقه  سال با پنج
 از تأييد   افراد مزبور پس  خواهد بود وانتصاب  پزشكي  و گروه اقتصاد، انفورماتيك

  .باشد  كشور نافذ مي ريزي  وبرنامه  مديريت  سازمان ز سوي ا  سمت احراز شرايط
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،   و عمومي  دولتي  اجرايي هاي  دستگاه  به  مربوط ها و اختيارات  مسئوليت كليه -2  تبصره
، از وزراء   نظام  و امدادي ، حمايتي اي  بيمه هاي  در حوزه  فعال صندوقها و نهادهاي

   تفويض اجتماعي  و تأمين  وزير رفاه  وبه  آنها سلب ل مسئو  مقام  يا باالترين مربوطه
 امناء  هاي  و هيأت  شوراها، مجامع  و يا رياست  عضويت  امر شامل اين. گردد مي

   فرابخشي  عالي ، شوراهاي  دولت اصلي  و  فرعي هاي  و كميسيون  موصوف نهادهاي
  .باشد  نيز مي  مرتبط المللي  بين و مجامع

 با   امور مرتبط و همچنين)  ره (  خميني  امداد امام  با كميته  در ارتباط  قانون  اين اعمال ـ18  ماده
  .باشد  مي  رهبري  مقام  اذن  به  منوط  مسلح نيروهاي

  ، بيمه  اجتماعي هاي  اموربيمه  از قوانين  قسمت ، آن  قانون  اين  تصويب از تاريخ ـ19  ماده
  .گردد االثر مي باشد ملغي  مي  قانون  مغاير بااين  كه  وامدادي يتي، امورحما  درماني خدمات

   مورخ  روز دوشنبه  علني  در جلسه  تبصره ويك  و بيست  ماده  بر نوزده  مشتمل قانون فوق
   تصويب  اسالمي  شوراي  مجلس هزار و سيصدوهشتادو سه  يك  ماه  ارديبهشت و يكم  بيست

  .  است  رسيده  نگهبان  تأييد شوراي ه ب9/3/1383  و در تاريخ
  

   اسالمي  جمهوري  و فرهنگي ، اجتماعي  اقتصادي  توسعه  چهارم  برنامه  از قانون-25
  ) شوراي اسالمي  مجلس11/6/1383  مصوب ( ايران

   نابرابريهاي ، كاهش  اجتماعي  و ثبات  منظور استقرار عدالت  به  است  مكلف دولت -95  ماده
 درآمد در كشور و نيز   عادالنه  و توزيع  درآمدي  دهكهاي  فاصله ، كاهش  و اقتصادي اعياجتم

   كارآمد و هدفمند منابع  تخصيص  فقرا، از طريق  و توانمندسازي  فقر و محروميت كاهش
 را با   اجتماعي  و عدالت  فقرزدايي  جامع هاي ، برنامه  پرداختي اي  و يارانه  اجتماعي تأمين

،   قانون  اين  از تصويب  پس  ماه  شش  مدت  اجرا بگذارد و ظرف  و به  تهيه  ذيل محورهاي
  : نمايد  اقدام  ذيل  سياستهاي  تحقق  براي  لوايح  تهيه  و همچنين  مقررات  بازنگري  به نسبت
و    ـ فراگيري ، در ابعاد جامعيت  اجتماعي  تأمين  جامع  نظام  و تعميق گسترش)  الف

  . اثربخشي
  . درآمدها  عادالنه  باز توزيع ، با هدف  مالياتي  سياستهاي اعمال)  ب
   خدمات  نظام  و ساماندهي  متناسب  توانمندسازي هاي  برنامه  فقر و تبيين  خط تعيين)   ج

   تأمين  و نظام  فقر مطلق  زير خط  جمعيت  كامل  پوشش ، براي  اجتماعي حمايتهاي
   و ثبت  و پيگيري  فقر نسبي  و خط  فقر مطلق  خط  بين  جمعيت  پوشش راي، ب اجتماعي

 فقر،   زير خط  فقر، جمعيت  خط  بر وضعيت  و اجتماعي  اقتصادي هاي مستمر آثار برنامه
  هاي  آثار برنامه  فقر و جبران  و شكاف  درآمدي  پايين  دهك  درآمد به  ميزان همچنين
   خريد آنان  قدرت  افزايش  از طريق  درآمدي  پايين  دهك  سه  به ، اجتماعي اقتصادي
   دوم  سال  را حداكثر تا پايان  فقر مطلق  زير خط  خانوارهاي  كليه  است  موظف دولت
   اجتماعي  تأمين  نظام  متولي  دستگاهها و نهادهاي  توسط  كامل  صورت  به برنامه

  . قرار دهد  پوشش  و تحت شناسايي
   آموزش  اجتماعي  مشاركتهاي  جلب ، توانمندسازي  اشتغال  ويژه هاي  برنامه طراحي) د
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   پايين  دهك  سه هاي  جمعيت  براي  ويژه ، به  زندگي  و مهارتهاي  شغلي مهارتهاي
  . در كشور مديدرآ

 و   فقرزدايي هاي در برنامه.   خيريه  و مؤسسات  غير دولتي  نهادهاي ارتقاء مشاركت  ) ه
   كشور توسط  مناطق  فقر، در كليه  زير خط هاي  و خانواده  يتيم  كودكان شناسايي
   افراد ياد شده  براي  و اقتصادي ، فرهنگي  اجتماعي  حمايتهاي  و اعمال اي  منطقه مديريت
  .  اجتماعي  تأمين  در نظام  مسوول  و دستگاهها و نهادهاي  آنان توسط

   خدمات  و تضمين  غذايي  سبد مطلوب  در راستاي  و كافي  سالم ي غذا  تأمين امكان) و
   حصول ، همچنين  قيمت  ارزان  مسكن  و تأمين  رايگان  و توانبخشي ، درماني بهداشتي
   عمومي  آموزش  پوشش  تحت  سال  كمتر از هجده  جمعيت  از قرارگرفتن اطمينان
 و   جابجايي ، از طريق  درآمدي  پايين هك د  در سه  واقع  خانوارهاي  براي رايگان

  .ها  يارانه  كارآمد منابع تخصيص
   از حقوق  دفاع ، براي  و مددكاري  اجتماعي هاي ، مشاوره  حقوقي  حمايتهاي  كردن فراهم) ز

  . فقرا  و اجتماعي ، خانوادگي فردي
   توسعه  اساسي نيازهاي   الگوي ، براساس  محلي  و مشاركت اتخاذ رويكرد توانمندسازي)  ح

   نظام ، از طريق  اجتماعي  خدمات  ارائه  براي  محلي  جوامع  نياز توسط و تشخيص
   اعمال  ـ از طريق  محلي  با ظرفيتهاي ، متناسب  كوچك  عمراني هاي  پروژه  براي انگيزشي

  .  عمومي  مشاركتهاي  و با جلب  محلي  در سطوح موارد فوق
 و عشاير و ايجاد   و درآمد روستائيان وري  بهره  افزايش  براي  الزم هاي روش طراحي)  ط

 با   و برداشت  كاشت  از فصول  خارج  زماني هاي  در دوره  ويژه  به  اشتغال فرصتهاي
   توسعه الحسنه  قرض  از صندوق  و عشاير، با حمايت  روستائيان رويكرد مشاركت

  .  نيازمندان ل اشتغا  و صندوق  روستايي اشتغال
 در   اجتماعي  تأمين  جامع  نظام  استقرار سازماني  به  با توجه  است  مكلف دولت -96  ماده

  ؛ پوشش  ايران  اسالمي  جمهوري  و فرهنگي ، اجتماعي  اقتصادي  توسعه  چهارم برنامه
   اساسي ونقان) 29 (  و نهم  بيست  مورد نظر در اصل  مالي  و حمايتهاي ، خدمات جمعيتي
 از   حاصل  و درآمدهاي  عمومي  درآمدهاي  از محل  قوانين  را طبق  ايران  اسالمي جمهوري
   شرح  و به  تدريجي  صورت  به  و امدادي ، حمايتي اي  بيمه  فعاليتهاي ، از طريق  مردم مشاركت

  : اجرا بگذارد  و به  افزايش ذيل
   و عشاير و شاغلين  روستائيان  به  خاص  با توجه عي اجتما هاي  بيمه  پوشش افزايش)   الف

   اجتماعي هاي  بيمه  برنامه  كه  نحوي اند، به  نبوده  پوشش  تحت  تاكنون  كه شهري
   و تصويب  از تهيه  و عشاير پس  و روستائيان  دولت  و عشاير، با مشاركت روستائيان

  . شود گذاشته اجرا  ، به  چهارم  برنامه  دوم  از سال دولت
  .  درماني  خدمات  پايه  همگاني  ار بيمه جمعيتي) صددرصد (  كامل پوشش)  ب
 خانوار   سرپرست  از زنان  حمايت براي)   حمايتي  فعاليتهاي در قالب (  خاص  بيمه تأمين)  ج

  . سرپرست  بي  كودكان  با اولويت سرپرست و افراد بي
 و   مؤسسات  پوشش  افراد تحت  توانمندسازي  جهت تي حماي  فعاليتهاي هدفمند نمودن) د
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  . اي  بيمه  پوشش  ورود به  در راستاي  حمايتي نهادهاي
   كه  نحوي  به اي  بيمه  سازمانهاي  به  دولت  بدهي  بازپرداخت  جهت  الزم اتخاذ تمهيدات)   ه

  ، اجتماعي  اقتصادي عه توس  چهارم  برنامه  جديد تا پايان  از ايجاد بدهي  جلوگيري ضمن
   شده  تسويه اي  بيمه  سازمانهاي  به  دولت  بدهي ، كل  ايران  اسالمي  جمهوري و فرهنگي

  .باشد
   در جهت  بيكاري  بيمه  از مقرري  استفاده  دوره  طول  كاهش اتخاذ تدابير مورد نياز براي) و

   اول  در سال  بيكاري  بيمه راز مقرري اح  مورد نياز براي  سابقه  بازار كار، افزايش تنظيم
  .  ايران  اسالمي  جمهوري  و فرهنگي ، اجتماعي  اقتصادي  توسعه  چهارم برنامه

   و لزوم  زندگي  اميد به  جمعيتي هاي  شاخص  و روند صعودي  تغييرات  به با توجه) ز
 آنها،   محاسباتي ني در مبا  منطقي  و اصالحات  اجتماعي اي  بيمه هاي  صندوق پايداري
  اي  بيمه  محاسبات  در چهارچوب  جهاني  از تجربه  با استفاده  است  موظف دولت

  . دارد  را معمول  الزم اقدامات
   آنها بيش  آخر خدمت  در دو سال  كارگران  شده  رشد دستمزد اعالم  نرخ  كه در صورتي)  ح

 بر   سازگار نباشد، مشروط  قبل با سالهاي و   بوده  دستمزد كارگران  رشد طبيعي از نرخ
 بر   عالوه  اجتماعي  تأمين  نباشد، سازمان  ارتقاء شغلي  دليل  دستمزد به  افزايش  اين آنكه

 و   دستمزد واقعي  نسبت  و كارفرما به  كارگران  كسور سهم  ميزان التفاوت  مابه دريافت
  اي  اليحه  براساس  وارده ، خسارت  ذيربط ي از كارفرما  قبل  سالهاي  شده دستمزد اعالم
   اسالمي  شوراي  مجلس  به  تصويب  و براي  تهيه  وزيران  هيأت  توسط خواهد بود كه

  .شود  مي تقديم
   تهيه  به ، نسبت  اجتماعي  آسيبهاي  و كاهش  منظور پيشگيري  به  است  مكلف دولت -97  ماده
 مواد مخدر،   از اعتياد به ، با تأكيد بر پيشگيري  اجتماعي اي آسيبه  كاهش  كنترل  جامع طرح

  . نمايد  اقدام  ذيل  بر محورهاي مشتمل
   بنيان ، تقويت  اجتماعي  مددكاري  خدمات ، گسترش  روان  بهداشت  سطح ارتقاي)  الف

    آسيب  در معرض  افراد و گروههاي  و توانمندسازي خانواده
   ارزشهاي ، تعميق ، اعتماد اجتماعي ، اميدواري ، شادابي ، نشاط يه روح  و گسترش بسط)  ب

  .  اجتماعي  و هنجارهاي ديني
 شهرها و   و حاشيه  شهري  در بافت  اجتماعي زاي  خيز و بحران  آسيب  نقاط شناسايي)  ج

  ، مشاوره ، مددكاري  ـ درماني  بهداشتي ، خدمات  اجتماعي  حمايتهاي تمركز بخشيدن
   بين  راهبرد همكاري ، با اعمال  شده  حمايت  اشتغال هاي  و برنامه  و حقوقي جتماعيا

  .  ياد شده  در مناطق  اجتماعي هاي  آسيب  مديريت  و سامانه بخشي
   دوره  درسي هاي  برنامه ، اصالح  از طريق  اجتماعي هاي  از بروز آسيب  اوليه پيشگيري) د

  .  زندگي  مهارتهاي  و ارتقاي  اجتماعي  آموزشهاي بيني  و پيش  عمومي آموزش
 غير   سازمانهاي  با مشاركت  اجتماعي هاي  آسيب  افراد در معرض  به  موقع  به  رساني خدمات)   ه

  . دولتي
  .  جامعه  آنها به  بازگشت  زمينه  نمودن  و فراهم  اجتماعي ديدگان آسيب   بازتواني)و
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  :  ذيل  محورهاي  براساس  با مواد مخدر و روانگردان زه مبار  ملي  طرح تهيه) ز
 و   امكانات  از تمامي  با استفاده  آن  مواد مخدر و قاچاق  از اعتياد به پيشگيري -1

 .  ملي توانمنديهاي
  ، آموزش  و خطر، كار درماني  آسيب  كاهش  استراتژي  قراردادن در اولويت -2

 از  گيري  و بهره  مدار معتادان  اجتماع ، درمان ي درمان ، روان  سالم  زندگي مهارتهاي
 .  عملي  ريزيهاي  در اقدامها و برنامه  جهاني  و تجارب  علمي هاي ساير يافته

 .  و صنعتي  شيميايي  داروهاي  مواد مخدر به  مصرف  از تغيير الگوي جلوگيري -3
 موادمخدر و   مجرمانه  از فعاليتهاي  تطهير عوايد ناشي  از هرگونه جلوگيري -4

 .روانگردانها
 و   و نقل  با حمل  مقابله  براي  ملي  و توانمنديهاي  امكانات  تمام  كار گرفتن به -5

 . در سراسر كشور  آن  و فروش  عرضه  مواد مخدر و همچنين ترانزيت
  . با اعتياد  و مبارزه  در امر پيشگيري  غيردولتي  و سازمانهاي  مردم  نقش تقويت -6

   حداقل  با پوشش  مزمن  رواني  بيماران  و توانبخشي  ساماندهي  طرح  اجراي تداوم)  ح
  .  برنامه  در پايان  هدف جمعيت%) 75( درصد  هفتادوپنج

   و پنج  بيست  حداقل  با پوشش  سالمندان  و توانبخشي  ساماندهي  طرح  اجراي تداوم)  ط
  .  هدف جمعيت%) 25(درصد 

 خانوار با   و سرپرست  خودسرپرست  زنان  توانمندسازي  جامع ح طر  و تدوين تهيه)  ي
 در   آن  و تصويب  غيردولتي  و تشكلهاي  ذيربط  ساير سازمانها و نهادهاي همكاري

  .  برنامه  اول  سال  نخست  ماهه  در شش  وزيران هيأت
 و   بهزيستي ه در عرص  داوطلبانه  و خدمات  مردمي  مشاركتهاي  و توسعه ساماندهي)   ك

 با رويكرد   غيردولتي  خيريه  از مؤسسات  حمايت  براي  الزم  و اقدامات  ريزي برنامه
  . بهبود فعاليت

   خانواده  سرپرست  و زنان سرپرست  نيازمند و بي هاي  خانواده  ماهيانه  مستمري افزايش)   ل
 و   حقوق حداقل%) 40( درصد   چهل  بر مبناي  حمايتي  دستگاههاي  پوشش تحت

  .  برنامه  اول دستمزد در سال
   رضايتمندي ، ارتقاي  اجتماعي  سرمايه  و ارتقاي  منظور حفظ  به  است  مكلف دولت -98  ماده

  : دهد  را انجام  ذيل  اقدامهاي  چهارم  برنامه  اول  سال ، طي  مدني  نهادهاي  و گسترش عمومي
  . كشور  اجتماعي  سرمايه  ارزيابي و  سنجش  سازوكارهاي تهيه)   الف
  .  تأثيرگذار بر آن  و عوامل  علل  كشور و احصاي  اجتماعي  سرمايه  ساالنه  گزارش ارائه)   ب
 از اعتماد   اعم  اجتماعي  سرمايه  افزايش  جهت  الزم  اجرايي  سازوكارهاي تصويب)  ج

  .  و اجتماعي  فردي  و وجدان گرايي ، قانون  اجتماعي ، وفاق عمومي
 در اثر عملكرد   آن  و انتشار تغييرات  ساالنه  صورت  به  عمومي مندي  رضايت ارزيابي)  د

  .  حاكميت عمومي
،  ، در ابعاد حقوقي  زنان  از حقوق  و حمايت  توانمندسازي  جامع  طرح  و تصويب تدوين)   ه 
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  .  ذيربط  در مراجع  آن  و اجراي ، اقتصادي اجتماعي
   و شوراهاي  غيردولتي ، سازمانها، نهادهاي  مردم  و نظارت  مشاركت  جامع  طرح تدوين ) و

   نهادهاي  و كيفي  كمي  گسترش  امكان  كردن  پايدار كشور و فراهم  در توسعه اسالمي
  .  تشويقي  سياستهاي ، با اعمال مدني

 و   تدوين  به ، نسبت  قانون اين   از تصويب  ماه  شش  مدت  ظرف  است  موظف دولت -99  ماده
 و  ، آزادگان  شهدا، جانبازان  معظم خانواده (  ايثارگران  به  رساني  خدمات  سند راهبردي اجراي
  ، ارتقاي  قيمت  ارزان ، مسكن  اشتغال  و بهبود وضعيت ، با رويكرد توانمندسازي)  آنان خانواده
   و تثبيت ، حفظ  و فرهنگي  آموزشي  وضعيت و بهبود ، معيشتي ، درماني  اجتماعي سطح

.  نمايد بيني  سند را پيش  اجراي  بر حسن  و سازوكار نظارت  نموده  اقدام  آنان  شغلي موقعيت
 خواهد شد در   نهادها تأمين  داخلي  و منابع  دولت  عمومي  بودجه  سند از محل  مالي منابع
،   و تسهيالت  امتيازات  و اعطاي  و استخدام ز جذب ا  اعم زايي  اشتغال هاي  برنامه تمامي

   و تثبيت  در حفظ  الزم  حمايتهاي  است  موظف  هستند و دولت  در اولويت ايثارگران
  . نمايد  را اعمال  آنان  شغلي موقعيت
 ) تا زمان تصويب سند راهبردي خدمات رساني به ايثارگران1384از ابتداي سال ( - تبصره

، دولت موظف است )عظم شهدا، جانبازان، آزادگان و خانواده آنانخانواده م(
 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 37ماده ) ج(كماكان بند 

اين تبصره به موجب مصوبه مورخ ). (جمهوري اسالمي ايران را اجرا نمايد
نون برنامه  قا37ماده ) ج(بند .  مجلس شوراي اسالمي الحاق شده است27/7/84

  :دارد توسعه سوم مقرر مي
هزينه بيمه همگاني و مكمل جانبازان و درمان خاص آنها %) 100(تأمين صددرصد  )ج

 51نيز در اين رابطه به ماده . باشد بر عهده دولت مي) صدمات ناشي از مجروحيت(
 15/8/84قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 

  ).اجعه شودمر
 رشد و  هاي ، استقرار زمينه  انساني  حقوق  ارتقاي  منظور  به  است  موظف  دولت-100  ماده

پذير،  ، مسئوليت  فعال  نسلي  و تربيت  در جامعه  و اجتماعي  فردي  امنيت  و احساس تعالي
   و سازگاري عاون ت  با روحيه ، انضباط  كاري مند، برخوردار از وجدان ، رضايت ايثارگر، مومن

منشور  «  بودن  ايراني  و مفتخر به  ايران  و شكوفايي  اسالمي  و نظام  انقالب ، متعهد به اجتماعي
  : برساند  ذيربط  مراجع  تصويب  و به  تنظيم  ذيل  بر محورهاي را مشتمل»   شهروندي حقوق
   و آيين  قانون  به م و احترا  نظم  و رشد فرهنگ  مداري  قانون  عمومي پرورش)  الف

  . شهروندي
   و انتخاب  شدن  انتخاب ، در حق  آزادي  و تضمين  مردم  از آراي  و صيانت  آزادي تأمين)  ب

  . كردن
   و تضمين  و حمايت  قانوني  فرايندهاي  سمت  به ، اجتماعي  سياسي هاي  فعاليت هدايت)  ج

  .  قانوني  فعاليتها و اجتماعات امنيت
    و زنان  كودكان  از حقوق انت صي  در زمينه  اجتماعي  رشد تشكلهاي  براي  الزم  و امنيت  آزادي مينتأ) د
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 در   مختلف  و اقوام  اجتماعي  گروههاي  به آميز نسبت  و احترام  آفرين  وحدت  مفاهيم ترويج ) ه
  .  ملي فرهنگ

   افراد  خصوصي  از حريم  و صيانت حفظ) و
    و جامعه  در مردم  اجتماعي  امنيت اس احس ارتقاي) ز

 جديد   گفتمان  عنوان  را به  كار شايسته  توسعه  ملي  برنامه  است  موظف دولت -101  ماده
  ، برابري  نفس  عزت  متضمن كه»  گرايي  جانبه سه« راهبرد  ، براساس  كار و توسعه عرصه

   تهيه  ذيل  بر محورهاي  باشد و مشتمل  الزم يانت با ص  كار، همراه نيروي   و امنيت فرصتها، آزادي
   ايران  اسالمي  جمهوري  و فرهنگي ، اجتماعي  اقتصادي  توسعه  چهارم  برنامه  اول  سال و تا پايان

  . بنمايد  اسالمي  شوراي  مجلس تقديم
   كار، حق بط روا  مدني  تشكلهاي  از حق  انجمنها و حمايت آزادي( كار   بنيادين حقوق)  الف

   كار هم  و مرد در مقابل  زن  مزدها براي ، تساوي جمعي  دسته  و مذاكره سازماندهي
،   كاركودك  كار، ممنوعيت  سن  حداقل ،رعايت  و حرفه  در اشتغال  تبعيض ، منع ارزش
  .)  معيشت  با حداقل  مزد متناسب  حداقل رعايت

  ارتقاي)  كار  روابط  مدني نهادهاي ( اجتماعي   و شركاي  دولت  اجتماعي وگوي گفت)  ب
،   اجتماعي  شركاي  كار، نقش  و روابط  صنعتي  روابط ، ارتقاي  و اجتماعي  انساني سرمايه

   جانبه  سه  شوراي ، تشكيل  جمعي  دسته ، انعقاد پيمانهاي  جمعي زني  و چانه مذاكرات
،   ساختاري  كار، اصالحات  در روابط  جانبه  سه  مكانيزمهاي ، گسترش  ملي مشاوره
  . كار  روابط  مدني  تشكلهاي  و تقويت  اجتماعي وگوي  گفت ترويج

 ساز   و تقويت ، ايجاد توسعه  بيكاري ، بيمه  اجتماعي تأمين (  اجتماعي  حمايتهاي گسترش)  ج
   معلولين  توانبخشي،  بازار كار غير رسمي  از شاغلين  اجتماعي ، حمايتهاي  جبراني كارهايو 

   فرصتهاي  به  دستيابي  از طريق  زنان  و توانمندسازي  و مردان  زنان  فرصتها براي و برابري
  )  مناسب شغلي

  .  كارگري  و مدني  صنفي  حقوق  پيگيري حق) د
  أمين ت تغيير در قوانين( كار   و روابط  اجتماعي  تأمين  و مقررات  قوانين  و بازنگري اصالح)  ه

 منظور  به» ، كارگر و كارفرما دولت «  جانبه  سازوكار سه  كار براساس  و روابط اجتماعي
  ). بيشتر در بازار كار  و انعطاف تعامل

  ، آموزشهاي  و متوسط  كوچك  در واحدهاي  اشتغال  براي  سازي ظرفيت( مولد  اشتغال) و
  ، آموزشهاي  اشتغال گيري  با جهت وزشي آم  ريزي ، برنامه  اشتغال  به دار و معطوف هدف

   كامل  و همبستگي  بازار كار، ارتباط  اطالعات  و تحليل  و تجزيه آوري ، جمع كارآفريني
  اي  و حرفه  فني  مهارتي  آموزشهاي ، توسعه  ساختاري  بيكاري  موانع رفع،   و اشتغال آموزش
  ). نياز بازار كار  به معطوف

   با استانداردها و مقاوله  ملي  و مقررات  قوانين  انطباق  در جهت  و مقررات ن قواني اصالح)  ز
  هاي  عرصه  در همه  تبعيض  كار و امحاي  جهاني ، تحوالت ، كنسولي المللي  بين هاي نامه

  .   كار و اشتغال  روابط  در عرصه  ويژه  به اجتماعي
  . از كشور  خارج كار به   نيروي  اعزام  براي اتخاذ تدابير الزم)  ح
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 موثر از  استفاده  را با رويكرد  تعاوني  بخش  توسعه  برنامه  است  موظف دولت -102  ماده
   منابع  درآمدها، تأمين  عادالنه  و توزيع  اجتماعي ، در استقرار عدالت  تعاوني  بخش قابليتهاي

 و   چهل اصل) 2( بند  ، اجراي  كوچك هاي  سرمايه  تجميع گذاريها، از طريق  سرمايه  براي الزم
   و توانمندسازي  رقابتي  قدرت ، افزايش  ايران  اسالمي  جمهوري  اساسي قانون) 43 ( سوم

   و توسعه  مالكيت ، گسترش  دولتي  تصديهاي ، كاهش  و كوچك  متوسط  اقتصادي بنگاههاي
   سال  و تا پايان  تهيه  ذيل محورهاي بر   مشتمل  اقتصادي  در فعاليتهاي  مردم  عامه مشاركت

  . نمايد  اسالمي  شوراي  مجلس  تقديم1383
   كار، در راستاي  و ساير افراد جوياي التحيصالن ، فارغ ، زنان  جوانان توانمندسازي)   الف

  .  تعاوني  واحدهاي  فعاليت گيري  شكل  جهت  الزم  اجتماعي  تعامالت برقراري
  . تعاونيها  و بهبود مديريت  و توسعه  وري  بهره ارتقاي)   ب
 مورد   قانوني  لوايح  و ارائه  بخش  توسعه  حقوقي  محيط  و اصالح  تعاون  فرهنگ ترويج)   ج

  .نياز
   بخش  اقتصاد به  دولتي  بخش  تصديهاي  فعاليتها و كاهش  در انتقال  تعاوني  بخش  به  دادن اولويت)  د

  . غيردولتي
   چهارم  برنامه سياستهاي) 47( بند   در چارچوب  تعاوني  بخش  فعاليت  حيطه عهتوس)  هـ

  . خواهد شد  بعداً ابالغ  كه  ايران  اسالمي  جمهوري  و فرهنگي ، اجتماعي  اقتصادي توسعه
  يط و بازارها و بهبود مح  نوين ، فناوريهاي ، امكانات  منابع  تعاونيها به  فرآيند دستيابي تسهيل) و

  . و كار كسب
  . تعاونيها  انواع  بين  و مالي ، اقتصادي  فني  پيوندهاي  و توسعه ارتباطات   تسهيل) ز

   توسعه  سوم  برنامه قانون) 51 ( الي) 48(و مواد ) 46 ( ماده)  الف(، بند )42 (  ماده-103  ماده
  هاي  و اصالحيه17/1/1379   مصوب  ايران  اسالمي  جمهوري  و فرهنگي ، اجتماعي اقتصادي

   ايران  اسالمي  جمهوري  و فرهنگي ، اجتماعي  اقتصادي  توسعه  چهارم  برنامه  دوره  براي آن
 مرتبط 49 و 42از مواد تنفيذ شده برنامه توسعه سوم ماده . (گردد تنفيذ مي) 1384ـ 1388(

  )ه است همين مجموعه درج گرديد201باشد كه در صفحه  با تأمين اجتماعي مي
  

  )9/3/1385مصوب ( قانون ديوان عدالت اداري -26
  فصل اول ـ تشكيالت  

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ) 173(در اجراء اصل يكصد و هفتاد و سوم  -1ماده 
به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين و ادارات و 

ون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب كننده، هاي دولتي خالف قان آيين نامه
  .شود ديوان عدالت اداري زيرنظر رئيس قوه قضائيه تشكيل مي

شود، در تهران مستقر  ناميده مي» ديوان«ديوان عدالت اداري كه در اين قانون  -2ماده 
وه قضائيه باشد، تعيين تعداد شعب ديوان، به پيشنهاد رئيس ديوان و تصويب رئيس ق مي

  .است
در مورد قضات داراي . قضات ديوان بايد داراي پانزده سال سابقه كار قضايي باشند -3ماده 
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مدارك كارشناسي ارشد يا دكترا در يكي از گرايشهاي رشته حقوق يا مدارك حوزوي 
  .معادل، داشتن ده سال سابقه كار قضايي كافي است

داقل پنج سال سابقه كار قضايي در ديوان  قضات شاغل در ديوان و قضايي كه حـ تبصره
  .دارند، از شمول اين ماده مستثني هستند

شود، رئيس شعبه اول ديوان  رئيس ديوان كه با حكم رئيس قوه قضائيه منصوب مي -4ماده 
قضات ديوان به پيشنهاد . باشد و به تعداد مورد نياز معاون و مشاور خواهد داشت نيز مي

  .شوند رئيس قوه قضاييه منصوب ميرئيس ديوان و يا حكم 
 تشكيالت قضايي و اداري ديوان توسط رئيس ديوان پيشنهاد و به تصويب رئيس -5ماده 

  .رسد قوه قضائيه مي
  . بودجه ديوان در رديف مستقل ذيل رديف بودجه قوه قضائيه منظور خواهد شد-6ماده 
مالك در صدور رأي، . بودهر شعبه ديوان داراي يك رئيس و دو مستشار خواهد  -7ماده 

  .آراء صادره توسط شعبه ديوان قطعي است. نظر اكثريت است
در صورت مرخصي يا عدم حضور رئيس شعبه به مدت بيش از دو هفته متوالي،  -8ماده 

همچنين هرگاه . شود البدل با ابالغ رئيس ديوان جايگزين وي مي يكي از دادرسان علي
البدل در  شته باشد، با ابالغ وي يك از دادرسان عليرئيس شعبه اول در رأي شركت ندا
  .نمايد رسيدگي و صدور رأي مشاركت مي

هاي مورد نياز ديوان كه حداقل داراي ده سال سابقه كار  تعدادي كارشناس از رشته -9ماده 
در صورت . شوند اداري و مدرك كارشناسي يا باالتر باشند، به عنوان مشاور ديوان تعيين مي

ه مشاوره و كارشناسي، به درخواست شعبه، پرونده به مشاور يا مشاوران ارجاع نياز ب
  .نمايد شعبه پس از مالحظه نظر مزبور مبادرت به صدور رأي مي. شود مي

مشاوران موضوع اين ماده الزم است عالوه بر شرط علمي و سابقه كار مندرج در  -1تبصره
 ماده واحده قانون شرايط انتخاب 4ا  ت1اين ماده، داراي شرايط مذكور در بندهاي 

  . نيز باشند14/2/1361قضات مصوب 
مشاوران مزبور پس از احراز صالحيت با حكم رئيس قوه قضائيه به صورت  -2تبصره

شوند و حقوق و مزاياي آنان برابر با  استخدام رسمي يا قراردادي منصوب مي
  .البدل خواهد بود حقوق و مزاياي دادرسان علي

 به منظور تجديدنظر در آراء شعب ديوان در مواردي كه در مواد بعدي اين قانون -10ماده 
البدل و چهار  مشخص شده است، شعب تشخيص ديوان از يك رئيس يا دادرس علي

  .شود و مالك در صدور رأي،  نظر موافق حداقل سه عضو است مستشار تشكيل مي
الحيت رسيدگي به ساير شعب تشخيص عالوه بر صالحيت مذكور در اين ماده، ص

  .ها را نيز دارند پرونده
هيأت عمومي ديوان به منظور ايفاء وظايف و اختيارات مندرج در اين قانون، با  -11ماده 

شركت حداقل دو سوم قضات ديوان به رياست رئيس ديوان و يا معاون قضايي وي تشكيل 
  .ندباش شود و مالك در صدور رأي، نظر اكثريت اعضاي حاضر مي مي

توانند با دعوت رئيس ديوان بدون حق رأي، در   اين قانون مي9مشاوران موضوع ماده  تبصره ـ
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جلسات هيأت عمومي شركت كرده و در صورت لزوم نظرات كارشناسي خود را 
  .مطرح نمايند

به منظور اجراء احكام صادره از شعب ديوان، واحد اجراء احكام زير نظر رئيس ديوان  -12ماده 
البدل اقدام به اجراء احكام صادره  شود و تعدادي دادرسي علي ي از معاونان وي تشكيل مييا يك
  .نمايند مي
  
  فصل دوم ـ صالحيت و اختيارات ديوان  
  :صالحيت و حدود اختيارات ديوان به قرار زير است -13ماده 
  :رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي و يا حقوقي از -1
ها و سازمانها و مؤسسات و  تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه )الف

شركتهاي دولتي و شهرداريها و تشكيالت و نهادهاي انقالبي و مؤسسات وابسته به 
  .آنها

در امور راجع به ) الف(تصميمات و اقدامات مأموران واحدهاي مذكور در بند   )ب
  .وظايف آنها

 و شكايات از آراء و تصميمات قطعي دادگاههاي اداري، رسيدگي به اعتراضات -2
هيأتهاي بازرسي و كميسيونهايي مانند كميسيونهاي مالياتي، شوراي كارگاه، هيأت 

 قانون شهرداريها، 100حل اختالف كارگر و كارفرما، كميسيون موضوع ماده 
 طبيعي و  قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و منابع56كميسيون موضوع ماده 

  .اصالحات بعدي آن منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها
 نرسيدگي به شكايات قضات و مشمولين قانون اسخدام كشوري و ساير مستخدما -3

 و مستخدمان مؤسساتي كه شمول اين قانون 1واحدها و مؤسسات مذكور در بند 
ي و كشوري از حيث تضييع حقوق نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشكر

  .استخدامي
 1تعيين ميزان خسارات وارده از ناحيه مؤسسات و اشخاص مذكور در بندهاي  -1تبصره 

  . اين ماده پس از تصديق ديوان به عهده دادگاه عمومي است2و 
تصميمات و آراء دادگاهها و ساير مراجع قضايي دادگستري و نظامي و  -2تبصره 

امي قضات دادگستري و نيروهاي مسلح قابل شكايت در ديوان انتظدادگاههاي 
  .باشد عدالت اداري نمي

در صورتي كه تصميمات و اقدامات موضوع شكايت، موجب تضييع حقوق  -14ماده 
اشخاص شده باشد، شعبه رسيدگي كننده، حكم مقتضي مبني بر نقض رأي يا لغو اثر از 

شكايت به اعاده حقوق تضييع شده، صادر تصميم و اقدام مورد شكايت يا الزام طرف 
  .نمايد مي

پس از صدور حكم براساس ماده فوق، مراجع طرف شكايت عالوه بر اجراء  ـتبصره
  .باشند حكم، مكلف به رعايت مفاد آن در تصميمات و اقدامات بعدي خود مي

ء در صورتي كه شاكي ضمن طرح شكايت خود يا پس از آن مدعي شود كه اجرا -15ماده 
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اقدامات يا تصميمات يا آراء قطعي يا خودداري از انجام وظيفه توسط اشخاص و مراجع 
گردد كه جبران آن غير ممكن يا متعسر است،  ، سبب ورود خسارتي مي13مذكور در ماده 

شعبه رسيدگي كننده در صورت احراز ضرورت و فوريت موضوع، برحسب مورد دستور 
  .نمايد ت، تصميمات و آراء مزبور يا انجام وظيفه، صادر ميموقت مبني بر توقف اجراء اقداما

دستور موقت تأثيري در اصل شكايت ندارد و در صورت رد شكايت يا صدور  ـتبصره
  .گردد االثر مي قرار اسقاط يا ابطال يا رد دادخواست اصلي، ملغي

 كننده  در صورتي كه حداقل يكي از دو قاضي يا دو قاضي از سه قاضي صادر-16ماده 
رأي، متوجه اشتباه شكلي يا ماهوي در رسيدگي خود شوند، ضمن اعالم نظر مستند و 
مستدل مكتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخيص به دفتر رئيس ديوان ارسال 

  .نمايند مي
صدور حكم اصالحي در مورد سهوالقلم يا اشتباه محاسبه و يا رفع ابهام كه توسط  ـتبصره

  .باشد شود، مشمول اين ماده نمي  ننده رأي انجام ميشعبه صادر ك
در صورتي كه يكي از طرفين دعوي بعد از صدور رأي، مدارك جديدي تحصيل  -17ماده 

تواند با ارائه مدارك جديد از شعبه صادر كننده رأي،  نمايد كه مؤثر در رأي باشد، مي
  .كند  رسيدگي ميشعبه خارج از نوبت به موضوع. تقاضاي اعاده دادرسي نمايد

در صورتي كه شعبه تقاضاي مزبور را موجه تشخيص دهد، دستور توقف اجراء ـ  تبصره
  .نمايد رأي را صادر مي

در صورتي كه رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان، آراء ديوان را واجد اشتباه بين  -18ماده 
. شود  ميشرعي يا قانوني تشخيص دهد، موضوع جهت بررسي به شعبه تشخيص ارجاع

شعبه مزبور در صورت وارد داشتن اشكال، اقدام به نقض رأي و صدور رأي مقتضي 
  .نمايد مي

آرائي كه به موجب اين ماده صادر شده به جز مواردي كه خالف بين شرع است،  ـتبصره
  .باشد قابل رسيدگي مجدد نمي

  :تحدود صالحيت و اختيارات هيأت عمومي ديوان به شرح زير اس -19ماده 
: رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از -1

ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداريها از حيث مخالفت مدلول  نامه آيين
آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مورادي كه تصميمات يا اقدامات يا 

 صالحيت مرجع مربوط مقررات مذكور به علت برخالف قانون بودن آن و يا عدم
يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجراء قوانين و مقررات يا 

  .شود خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي
  .صدور رأي وحدت رويه در مورد آراء متناقض صادره از شعبه ديوان -2
د، آراء مشابه صدور رأي وحدت رويه در صورتي كه نسبت به موضوع واح -3

  .متعدد صادر شده باشد
رسيدگي به تصميمات قضايي قوه قضائيه و مصوبات و تصميمات شوراي نگهبان  ـتبصره

قانون اساسي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شوراي عالي 
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  .امنيت ملي و شوراي عالي انقالب فرهنگي از شمول اين ماده خارج است
بات از زمان صدور رأي هيأت  عمومي است مگر در مورد مصوبات اثر ابطال مصو -20ماده 

خالف شرع يا در مواردي كه به منظور جلوگيري از تضييع حقوق  اشخاص، هيأت مذكور 
  .اثر آن را از زمان تصويب مصوبه اعالم نمايد

  
  فصل سوم ـ ترتيب رسيدگي در ديوان  

 است كه به زبان فارسي و بر روي رسيدگي در ديوان مستلزم تقديم دادخواست -21ماده 
دادخواست و تصوير مصدق كليه مدارك و . شود هاي چاپي مخصوص نوشته مي برگه

  .مستندات پيوست آن، بايد به تعداد طرف دعوي به عالوه يك نسخه باشد
هايي كه با قرار عدم صالحيت از مراجع قضايي ديگر ارسال  در مورد پرونده -1تبصره 

  . تقديم دادخواست نيستشود، نياز به مي
ريال و در شعبه تشخيص ) 50,000(هزينه دادرسي در شعبه ديوان پنجاه هزار  -2تبصره 

  .باشد ريال مي) 100,000(يكصد هزار 
چنانچه دادخواست تسليم شده به ديوان فاقد امضاء يا يكي از شرايط مقرر در  -3تبصره 

باشد، مدير دفتر ) در امور مدني(قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب 
  .نمايد شعبه مطابق قانون مزبور عمل مي

دفتر شعبه يك . شود  دادخواست توسط رئيس ديوان به يكي از شعب ارجاع مي-22ماده 
طرف شكايت موظف . نمايد نسخه از دادخواست و ضمائم آن را به طرف شكايت ابالغ مي

عدم وصول پاسخ، مانع . ارسال پاسخ اقدام كنداست ظرف يك ماه از تاريخ ابالغ، نسبت به 
رسيدگي نبوده و شعبه با توجه به مدارك موجود، به پرونده رسيدگي و مبادرت به صدور 

  .نمايد رأي مي
 وكالت در ديوان وفق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب -23ماده 

  .است) در امور مدني(
تواند هرگونه تحقيق يا اقدامي را كه الزم بداند انجام دهد  ده ميشعبه رسيدگي كنن -24ماده 

يا انجام تحقيقات و اقدامات الزم را از ضابطين قوه قضائيه و مراجع اداري بخواهد و يا به 
ضابطين و مراجع مزبور مكلفند ظرف مهلتي كه شعبه ديوان . ساير مراجع قضايي نيابت دهد

تخلف از اين ماده حسب . ات خواسته شده را انجام دهندكند، تحقيقات و اقدام تعيين مي
  .مورد مستلزم مجازات اداري يا انتظامي است

اي است كه   قانون، شعبه16مرجع رسيدگي به تقاضاي دستور موقت موضوع ماده  -25ماده 
كند لكن در مواردي كه ضمن درخواست ابطال مصوبات از  به اصل دعوي رسيدگي مي

اي دستور موقت شده باشد، ابتدا پرونده جهت رسيدگي به تقاضاي هيأت عمومي، تقاض
شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه  مزبور به يكي از شعب ارجاع مي

  .اليه، پرونده در هيأت عمومي خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد مرجوع
بالغ دستور  سازمانها، ادارات، هيأتها و مأموران طرف شكايت پس از صدور و ا-26ماده 

موقت، مكلفند بر طبق آن اقدام نمايند و در صورت استنكاف، شعبه صادر كننده دستور 
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موقت، متخلف را به انفصال موقت از شغل به مدت شش ماه تا يك سال و جبران خسارت 
  .نمايد وارده محكوم مي

 شعبه ديوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوي -27ماده 
  .خارج از نوبت رسيدگي و رأي مقتضي صادر نمايد

در صورت حصول داليل مبني بر عدم ضرورت ادامه دستور موقت، شعبه  -28ماده 
  .نمايد رسيدگي كننده نسبت به لغو آن اقدام مي

 مقررات مربوط به ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث، و استماع شهادت شهود -29ماده 
در امور (، مطابق قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در ديوان عدالت اداري

  .است) مدني
 در صورتي كه محتواي شكايت و دادخواست مطروحه در شعبه ديوان، حاوي -30ماده 

  .مطالبي عليه شخص ثالث نيز باشد، اين امر مانع رسيدگي شعبه به پرونده نخواهد بود
از طرفين دعوي را براي اخذ توضيح دعوت نمايد و تواند هر يك  شعبه ديوان مي -31ماده 

 اين قانون باشد، طرف 13در صورتي كه شكايت از ادارات و واحدهاي مذكور در ماده 
  .شكايت مكلف به معرفي نماينده است

در صورتي كه شاكي پس از ابالغ براي اداء توضيح حاضر نشود يا از اداء  -1تبصره 
 كند، شعبه ديوان با مالحظه دادخواست توضيحات مورد درخواست استنكاف

نمايد  اوليه و اليحه دفاعيه طرف شكايت يا استماع اظهارات او، اتخاذ تصميم مي
و اگر اتخاذ تصميم ماهوي بدون اخذ توضيح از شاكي ممكن نشود، قرار ابطال 

  .كند دادخواست را صادر مي
شخص حقوقي باشد و در صورتي كه طرف شكايت شخص حقيقي يا نماينده  -2تبصره 

پس از ا حضار بدون عذر موجه، از حضور جهت اداء توضيح خودداري كند، 
شعبه او را جلب نموده يا به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت يك ماه تا 

  .نمايد يكسال محكوم مي
 شخص مسؤول در  عدم تعيين نماينده توسط طرف شكايت يا عدم حضور-3تبصره 

از سوي شعبه ديوان، موجب انفصال موقت وي از خدمات مهلت اعالم شده 
  .باشد دولتي از دو ماه تا يكسال مي

 در صورت درخواست رئيس ديوان يا هر يك از شعب ديوان، كليه واحدهاي -32ماده 
دولتي، شهرداريها و ساير مؤسسات عمومي و مأموران آنها، مكلفند ظرف يك ماه از تاريخ 

هاي مورد مطالبه اقدام نمايند و در صورتي كه ارسال  ناد و پروندهابالغ نسبت به ارسال اس
متخلف به حكم شعبه به انفصال موقت . اسناد ممكن نباشد، داليل آن را به ديوان اعالم كنند

از خدمات دولتي از يك ماه تا يكسال يا كسر يك سوم حقوق و مزايا به مدت سه ماه تا 
  .شود يكسال محكوم مي

رد رد دادرس در ديوان و نحوه ابالغ اوراق، آراء و تصميمات ديوان، طبق موا -33ماده 
  .باشد مي) در امور مدني(قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب 

 اين قانون مكلفند آراء ديوان را پس از 13كليه اشخاص و مراجع مذكور در ماده  -34ماده 
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  .ابالغ فوراً اجراء نمايند
عليه از اجراء رأي، شعبه صادر  رت استنكاف شخص يا مرجع محكومدر صو -35ماده 

رئيس ديوان . كند له، موضوع را به رئيس ديوان منعكس مي كننده رأي، به درخواست محكوم
  .نمايند يا معاون او مراتب را جهت اجراء به يكي از دادرسان واحد اجراء احكام ارجاع مي

  :كند زير مبادرت به اجراء حكم ميدادرس اجراء احكام از طريق  -36ماده 
له در  احضار مسؤول مربوطه و اخذ تعهد بر اجراء حكم يا جلب رضايت محكوم -1

  .مدت معين
دستور توقيف حساب بانكي محكوم عليه و برداشت از آن به ميزان مبلغ محكوم  -2

  .به در صورتي كه حكم يك سال پس از ابالغ اجراء نشده باشد
ل شخص متخلف به درخواست ذينفع بر طبق مقررات دستور توقيف و ضبط اموا -3

  ).در امور مدني(قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب 
  .دستور ابطال اسناد يا تصميمات اتخاذ شده مغاير با رأي ديوان -4

 در صورتي كه محكوم عليه از اجراء رأي استنكاف نمايد با رأي شعبه صادر كننده -37ماده 
ل موقت از خدمات دولتي تا پنج سال و جبران خسارت وارده محكوم حكم، به انفصا

رأي صادره ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر در شعبه تشخيص . شود  مي
  .باشد ديوان مي

در مورد درخواست ابطال مصوبات، مشخص نمودن علل درخواست و ذكر موارد  -38ماده 
 از اختيارات و همچنين ماده قانوني يا حكم مغايرت مصوبه با شرع يا قانون يا خروج

  .باشد شرعي كه اعالم مغايرت مصوبه با آن شده است، ضروري مي
در صورت عدم رعايت مفاد اين ماده، مدير دفتر هيأت عمومي موظف است  تبصره ـ

ظرف پنج روز پس از ثبت درخواست با ذكر نقائص موجود، اخطار رفع نقص 
ظرف ده روز پس از ابالغ نسبت به وقوع نقص اقدام هرگاه متقاضي . صادر كند

  .اين قرار قطعي است. نمايد نكند، مدير دفتر قرار رد درخواست را صادر مي
در مواردي كه به تشخيص رئيس ديوان، رسيدگي به درخواست ابطال مصوبه  -39ماده 

د رأي قبلي موضوعاً منتفي باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوي متقاضي با وجو
اين قرار قطعي . كند ديوان در مورد مصوبه، رئيس ديوان قرار رد درخواست را صادر مي

  .است
در صورتي كه رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان به هر نحو از مغايرت يك مصوبه  -40ماده 

با شرع يا قانون يا خروج آن از اختيارات مقام تصويب كننده مطلع شود، موظف است 
  .ا در هيأت عمومي مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمايدموضوع ر

در صورتي كه مصوبه به لحاظ مغايرت با موازين شرعي براي رسيدگي مطرح  -41ماده 
شود، نظر فقهاي شوراي نگهبان  باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال مي

  .االتباع است براي هيأت عمومي، الزم
تواند تمام يا قسمتي از مصوبه را   اين قانون مي19 ماده 1ومي، در اجراء بند هيأت عم -42ماده 

  .ابطال نمايد
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هرگاه در موارد مشابه، آراء متناقض از يك يا چند شعبه ديوان صادر شود، رئيس  -43ماده 
ديوان موظف است به محض اطالع، موضوع را در هيأت عمومي ديوان مطرح نمايد و 

اين رأي براي . نمايد و احراز تعارض، نسبت به صدور رأي اقدام ميهيأت پس از بررسي 
اثر رأي مذكور . االتباع است شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه الزم

شود لكن در مورد احكامي كه در هيأت  نسبت به آينده است و موجب نقض آراء سابق نمي
ود شخص ذينفع ظرف يك ماه از تاريخ ش عمومي مطرح و غيرصحيح تشخيص داده مي

درج رأي در روزنامه رسمي حق تجديدنظرخواهي در شعب تشخيص را دارد و شعبه 
مفاد اين ماده در مورد آرائي كه از . تشخيص موظف به رسيدگي و صدور رأي مزبور است
  .شود مجري نخواهد بود نظر فقهاي شوراي نگهبان خالف شرع تشخيص داده مي

رگاه در موضوع واحدي حداقل پنج رأي مشابه از شعب مختلف ديوان صادر  ه-44ماده 
شده باشد با نظر رئيس ديوان، موضوع در هيأت عمومي مطرح و رأي وحدت رويه صادر 

االتباع  اين رأي اين شعب ديوان، ادارات و اشخاص حقيقي و حقوقي ذيربط الزم. شود مي
  .است

رسيدگي به شكايات موضوع اين ماده در شعب پس از صدور رأي وحدت رويه،  تبصره ـ
  .گيرد ديوان به صورت خارج از نوبت و بدون نياز به تبادل لوايح انجام مي

هرگاه پس از انتشار رأي هيأت عمومي ديوان در روزنامه رسمي كشور، مسؤوالن  -45ماده 
كم يكي از ذيربط از اجراء آن استنكاف نمايند به تقاضاي ذينفع يا رئيس ديوان و با ح

شعب ديوان، مستنكف به انفصال موقت از خدمات دولتي از سه ماه تا يك سال و يا 
ريال ) 50,000,000(ريال تا پنجاه ميليون ) 1,000,000(پرداخت جزاء نقدي از يك ميليون 
  .شود و جبران خسارت وارده محكوم مي

جع قضايي پس از مرجع حل اختالف در صالحيت بين شعب ديوان و ساير مرا -46ماده 
  .كسب نظر مشاوران ديوان عدالت اداري، ديوان عالي كشور است

هاي مطروحه در  االجراء شدن اين قانون، رسيدگي به كليه پرونده  پس از الزم-47ماده 
شعب تجديدنظر سابق ديوان همچنين رسيدگي به اعتراضات وارده نسبت به آراء غيرقطعي 

 و اصالحات بعدي، در شعب 1360ي مصوب شعب بدوي سابق با رعايت پ ادار
  .يابد تجديدنظر ادامه مي

قوه قضائيه موظف است ظرف شش ماه اليحه آيين دادرسي ديوان را تهيه و از  -48ماده 
تا زمان تصويب آيين دادرسي مزبور، بر . طريق دولت تقديم مجلس شوراي اسالمي نمايد
  .طبق اين قانون و قوانين سابق عمل خواهد شد

 1360االجرا شدن اين قانون، قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال  از تاريخ الزم -49اده م
  .شوند  لغو مي48 و 47و اصالحات بعدي آن و كليه قوانين مغاير با رعايت مواد 

شنبه مورخ نهم  قانون فوق مشتمل بر چهل و نه ماده و بيست تبصره در جلسه علني روز سه
جايگزيني  صد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسالمي تصويب و باخرداد ماه يكهزار و سي

 از 25/9/1385 مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 19 ماده 1 و بند 13ماده 
  .سوي آن مجمع موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد
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بيماران سرطاني و بيماريهاي ( قانون بيمه انفرادي بيماران ديابتي و صعب العالج -27
  4/2/1386مصوب ) M.Sاس .خاص و ام

بيماران سرطاني و (سازمانهاي بيمه گر مكلفند بيماران ديابتي و صعب العالج  ماده واحده ـ
باشند در صورت  را كه فاقد پوشش بيمه درماني پايه مي) M.Sاس .بيماريهاي خاص و ام

  .دتقاضا به صورت انفرادي از طريق صدور دفترچه تحت پوشش بيمه قرار دهن
 قسمت چهارم 503946بار مالي ناشي از اجراي اين قانون از محل اعتبار رديف  تبصره ـ

  .شود  كل كشور تأمين مي1386قانون بودجه سال 
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ چهارم 

مي تصويب و در مهلت ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسال
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران نظر شوراي محترم ) 94(مقرر موضوع اصل نود و چهارم 

  .نگهبان واصل نگرديد
  

  )5/6/1386مصوب ( قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت -28
سال شود از تاريخ تصويب اين قانون ظرف مدت سه  به دولت اجازه داده مي ماده واحده ـ

ها و مؤسسات دولتي را كه حداقل بيست و  كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي وزارتخانه
باشند با حداكثر پنج سال سنوات ارفاقي بدون  پنج سال سابقه خدمات قابل قبول داشته

. شرط سني در صورت تقاضاي كاركنان و موافقت دستگاه متبوع خود بازنشسته نمايد
حداقل سنوات . سال پرداخت خواهدشد بيل كاركنان براساس سيپاداش پايان خدمت اين ق

قابل قبول براي استفاده بانوان شاغل از اين حكم بيست سال بوده و حداكثر سنوات ارفاقي 
پاداش پايان خدمت اين قبيل كاركنان براساس سنوات خدمت . آنان پنج سال خواهدبود

 اجرايي اين قانون به موجب قانون مهلت(.شد قابل قبول آنان محاسبه و پرداخت خواهد
 از تاريخ اتمام مهلت 27/1/1390 مندرج در روزنامه رسمي 10/12/1389تمديد مصوب 

  .)به مدت پنج سال تمديد گرديه است
دستگاههاي اجرائي مشمول اين قانون مكلفند بار مالي ناشي از اجراء اين قانون  -1تبصره

اعتبار مورد . اري خود پرداخت نمايند را از محل اعتبارات سال ج1386در سال 
بيني و تأمين  نياز براي سالهاي آتي در قوانين بودجه سنواتي كل كشور پيش

مهلت اجراي اين قانون به موجب قانون تمديد مصوب  (.شد خواهد
 از تاريخ اتمام مهلت به مدت 27/1/1390 مندرج در روزنامه رسمي 10/12/1389

  .)پنج سال تمديد گرديده است
سهم صندوقهاي بازنشستگي بابت پرداخت حقوق بازنشستگي و نيز كسور  -2تبصره

بيمه سهم مستخدم و كارفرما نسبت به سنوات ارفاقي از محل  بازنشستگي و يا حق
  .شد به صندوقهاي مذكور پرداخت خواهد  تأمين و1 اعتبارات تبصره

توانند صرفاً با  تي ميشركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردول -3تبصره
استفاده از منابع مالي خود، كاركنان واجد شرايط خود را به نحو مقرر در اين 

  .قانون بازنشسته نمايند
شوند از حقوق و مزاياي ساير  كاركناني كه به استناد اين قانون بازنشسته مي -4تبصره
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مند  ت بهرهاس قوانين و مقررات كه براي كاركنان بازنشسته در نظر گرفته شده
  .خواهند بود

نامه اجرائي اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب بنا به  آئين -5 تبصره
اجتماعي تهيه  تأمينريزي كشور و وزارت رفاه و  پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه

  ) درج شده است342آيين نامه در صفحه  (.و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد
وق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ پنجم قانون ف

و در تاريخ  شهريور ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسالمي تصويب
   . به تأييد شوراي نگهبان رسيد12/6/1386
  

  )5/6/1386مصوب ( قانون مديريت خدمات كشوري -29
 فصل اول ـ تعاريف  
واحد سازماني مشخصي است كه تحقق يك يا چند هدف از اهداف : رتخانهوزا ـ1ماده

  .گردد شود و توسط وزير اداره مي دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ايجادشده يا مي
شده يا  واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون ايجاد: دولتي مؤسسه -2ماده
ز وظايف و اموري را كه بر عهده يكي از شود و با داشتن استقالل حقوقي، بخشي ا مي

  .دهد باشد انجام مي گانه و ساير مراجع قانوني مي قواي سه
برده شده است درحكم مؤسسه دولتي شناخته  ليه سازمانهايي كه در قانون اساسي نامك

  .شود مي
واحد سازماني مشخصي است كه داراي استقالل : مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي -3ماده
شود و بيش از پنجاه  است و با تصويب مجلس شوراي اسالمي ايجاد شده يا مي قيحقو

و  دار وظايف  عهده بودجه ساالنه آن از محل منابع غيردولتي تأمين گردد و%) 50(درصد 
  .دارد خدماتي است كه جنبه عمومي 

 بنگاه اقتصادي است كه به موجب قانون براي انجام قسمتي از: شركت دولتي -4ماده
قانون اساسي، ) 44(موجب سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم    به كههاي دولت تصدي

گردد، ايجاد و بيش از  ابالغي از سوي مقام معظم رهبري جزء وظايف دولت محسوب مي
هر شركت تجاري كه از . باشد سرمايه و سهام آن متعلق به دولت مي%) 50(پنجاه درصد 
، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي منفرداً يا مشتركاً ها گذاري وزارتخانه طريق سرمايه

سهام آنها منفرداً يا مشتركاً متعلق به %) 50(ايجادشده مادام كه بيش از پنجاه درصد
  .الذكر باشد شركت دولتي است واحدهاي سازماني فوق

الذكر صرفاً با تصويب  تشكيل شركتهاي دولتي تحت هريك از عناوين فوق ـ1تبصره
است، همچنين تبديل شركتهايي كه سهام شركتهاي  اي اسالمي مجازمجلس شور
است با افزايش سرمايه به شركت %) 50(ها كمتر از پنجاه درصد  دولتي در آن

  .دولتي ممنوع است
شركتهايي كه به حكم قانون يا دادگاه صالح، ملي و يا مصادره شده و شركت  ـ2تبصره

  .گردند لتي تلقي ميشوند، شركت دو دولتي شناخته شده يا مي
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كه در اين قانون ذكرشده بر كليه شركتهايي كه شمول قوانين » شركتهاي دولتي«احكام  -3تبصره
  .و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است نيز اعمال خواهد شد

ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي  كليه وزارتخانه: دستگاه اجرائي -5 ماده
يردولتي، شركتهاي دولتي و كليه دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا غ

  تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران،
  .شوند هاي دولتي، دستگاه اجرائي ناميده مي بانك مركزي، بانكها و بيمه

ز جايگاهي كه در ساختار سازماني دستگاههاي عبارت است ا: پست سازماني -6 ماده
بيني و براي  پيش) ثابت و موقت(اجرائي براي انجام وظايف و مسؤوليتهاي مشخص 

پستهاي ثابت صرفاً براي مشاغل حاكميتي كه . شود تصدي يك كارمند در نظر گرفته مي
  .جنبه استمرار دارد ايجاد خواهد شد

 است كه براساس ضوابط و مقررات مربوط، به فردي: كارمند دستگاه اجرائي -7ماده
موجب حكم و يا قرارداد مقام صالحيتدار در يك دستگاه اجرائي به خدمت پذيرفته 

  .شود مي
آن دسته از اموري است كه تحقق آن موجب اقتدار و حاكميت : امورحاكميتي -8 ماده

مندي از اين  و بهرهكشور است و منافع آن بدون محدوديت شامل همه اقشار جامعه گرديده 
  .شود نوع خدمات موجب محدوديت براي استفاده ديگران نمي

  :از قبيل
و  ريزي و نظارت در بخشهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي  سياستگذاري، برنامه )الف

  .سياسي
  .برقراري عدالت و تأمين اجتماعي و باز توزيع درآمد )ب
  . از انحصار و تضييع حقوق مردمايجاد فضاي سالم براي رقابت و جلوگيري )ج
  .ها و مزيتهاي الزم براي رشد و توسعه كشور و رفع فقر و بيكاري نمودن زمينه فراهم )د
  .قانونگذاري، امور ثبتي، استقرار نظم و امنيت و اداره امور قضائي)  ه
  .حفظ تماميت ارضي كشور و ايجادآمادگي دفاعي و دفاع ملي )و
  . و مباني اسالمي و صيانت از هويت ايراني، اسالميترويج اخالق، فرهنگ )ز
  .اداره امور داخلي، ماليه عمومي، تنظيم روابط كار و روابط خارجي )ح
  .حفظ محيط زيست و حفاظت از منابع طبيعي و ميراث فرهنگي )ط
  .تحقيقات بنيادي، آمار و اطالعات ملي و مديريت فضاي فركانس كشور )ي
مقابله  زش عمومي، كنترل و پيشگيري از بيماريها و آفتهاي واگير،ارتقاء بهداشت و آمو )ك

  .و كاهش اثرات حوادث طبيعي و بحرانهاي عمومي
اين قانون نظير موارد مذكور در اصول ) 11(و ) 10(، )9(بخشي از امور مندرج در مواد  )ل

 قانون اساسي كه انجام آن توسط بخش خصوصي و) 30(ام  و سي) 29(بيست و نهم 
  .باشد وزيران امكانپذير نمي تعاوني و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي با تأييد هيأت
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موجب قانون   كه با رعايت سياستهاي كلي مصوب مقام معظم رهبري به ساير مواردي )م
  .گيرد اساسي در قوانين عادي جزء اين امور قرار مي

 وظايفي است كه منافع اجتماعي آن دسته از: ، فرهنگي و خدماتي  امور اجتماعي-9ماده
حاصل از آنها نسبت به منافع فردي برتري دارد و موجب بهبود وضعيت زندگي افراد 

،  ، درمان ، علوم و تحقيقات اي آموزش و پرورش عمومي و فني و حرفه: گردد، از قبيل مي
نري و ، ه ، اطالعات و ارتباطات عمومي و امور فرهنگي توانبخشي، تربيت بدني و ورزش

  .تبليغات اسالمي
اي است كه موجب  آن دسته از طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه:  امور زيربنايي -10ماده

طرحهاي آب و خاك و : گردد، از قبيل  تقويت زيرساختهاي اقتصادي و توليدي كشور مي
  . ، ارتباطات و راه هاي انرژي شبكه
برداري از  ، متصدي اداره و بهره  دولتآن دسته از اموري است كه: امور اقتصادي -11ماده

كند، از  اموال جامعه است و مانند اشخاص حقيقي و حقوقي درحقوق خصوصي عمل مي
برداري از  ، مسكن و بهره ، بازرگاني و نقل ، حمل  ، كشاورزي تصدي در امور صنعتي: قبيل

  . قانون  اين) 10(طرحهاي مندرج درماده
ريزي كشور  زمان در اين قانون سازمان مديريت و برنامهمنظور از سا: سازمان -12ماده
  .باشد مي
  
 فصل دوم ـ راهبردها و فناوري انجام وظايف دولت  
و ) 29(، فرهنگي و خدماتي با رعايت اصول بيست و نهم   امور تصديهاي اجتماعي-13ماده
 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران از طريق توسعه بخش تعاوني و) 30(ام  سي

شده و با نظارت و  خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي تعيين صالحيت
  :گردد هاي ذيل انجام مي حمايت دولت و با استفاده از شيوه

اعمال حمايتهاي الزم از بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي  -1
  . غيردولتي مجري اين وظايف

ا و مؤسسات عمومي خريد خدمات از بخش تعاوني وخصوصي و نهاده -2
  .غيردولتي

مشاركت با بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي از  -3
  . ، واگذاري امكانات و تجهيزات و منابع فيزيكي طريق اجاره

واگذاري مديريت واحدهاي دولتي به بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و  -4
  .  از هزينه سرانه خدماتمؤسسات عمومي غيردولتي با پرداخت تمام و يا بخشي

  .ايجاد و اداره واحدهاي دولتي موضوع اين ماده توسط دستگاههاي اجرائي -5
) 4لغايت 1(الذكر  اگر انجام امور موضوع اين ماده به يكي از طرق چهارگانه فوق ـ1تبصره

  .مقدور نباشد ايجاد و اداره واحدهاي دولتي وظيفه دولت است
اخالقي كليه افراد موضوع اين قانون كه به موجب اين تأييد صالحيت علمي و ـ 2تبصره

ماده در بخشهاي آموزشي، بهداشتي و فرهنگي اشتغال خواهند داشت مطابق 
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ضوابط فصل ششم اين قانون و تأييد استانداردهاي مربوط و كيفيت و قيمت 
  .خدمات نيز مطابق قوانين و مقررات مربوط است

 حمايت و نظارت دستگاههاي اجرائي توسط بخش ، امور زيربنايي با مديريت -14ماده
انجام خواهد شد ) تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي(غيردولتي، 

  .و در موارد استثنائي با تصويب هيأت وزيران توسط بخش دولتي انجام خواهد شد
ي قانون اساس) 44(امور تصديهاي اقتصادي با رعايت اصل چهل و چهارم -15ماده

جمهوري اسالمي ايران و سياستهاي ابالغي مقام معظم رهبري به بخش غيردولتي واگذار 
دولت مكلف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط از ايجاد انحصار، تضييع . گردد مي

كنندگان جلوگيري و فضاي رقابت سالم و رشد و توسعه و امنيت  مصرفحقوق توليدكنندگان و 
ها و  اجتماعي و باز توزيع درآمد و فراهم نمودن زمينه اري عدالت و تأمينگذاري و برقر سرمايه

  .مزيت الزم و رفع بيكاري را فراهم نمايد
و كنترل ) ستانده(وري و استقرار نظام كنترل نتيجه و محصول  به منظور افزايش بهره -16ماده

اختيارات الزم به گيري و اعطاء  مراحل انجام كار و يا هردو، جلوگيري از تمركز تصميم
اي كه توسط سازمان  نامه مديران براي اداره واحدهاي تحت سرپرستي خود براساس آئين

رسد دستگاههاي اجرائي موظفند اقدامات ذيل را  تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي
  :عمل آورند به

شده فعاليتها و خدمات و محصوالت واحدهاي مجري از قبيل  تعيين قيمت تمام ) الف
واحدهاي آموزشي، پژوهشي، بهداشتي، درماني، خدماتي، توليدي و اداري، متناسب با 
كيفيت و محل جغرافيايي ارائه فعاليتها و خدمات، در چهارچوب متوسط قيمت تمام 

مذكور در بودجه مصوب ساالنه ملي و استاني با تأييد سازمان شده فعاليتها و خدمات 
  .تانريزي كشور يا اس مديريت و برنامه

بيني  گرا و استانداردهاي كيفي خدمات و پيش تعيين شاخصهاي هدفمند و نتيجه )ب
  .سازوكارهاي نظارتي براي كنترل كميت و كيفيت خدمات ارائه شده

انعقاد تفاهمنامه با مديران واحدهاي مجري براساس حجم فعاليتها و خدمات و قيمت  )ج
  .شده آن و تعيين تعهدات طرفين تمام

هاي اعتبارات مذكور به  جايي فصول و برنامه طاء اختيارات الزم براي پيشنهاد جابهاع )د
جايي  ريزي استان در چهارچوب احكام قانون بودجه ساالنه جابه شوراي برنامه

  .اعتبارات ملي براساس احكام قانون بودجه ساالنه خواهد بود
ري و مالي به مديران، به موجب شده، اختيارات الزم ادا براي اجراء نظام قيمت تمام)   ه

  .گردد رسد تعيين مي اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي نامه آئين
گيرد، به عنوان كمك  اعتباراتي كه براساس قيمت تمام شده در اختيار واحدها قرار مي )و

نظور هزينه قطعي م ربط به شده و پس از پرداخت به حساب بانكي واحدهاي ذي تلقي
شده در  بيني مديران دستگاههاي اجرائي نسبت به تحقق اهداف و نتايج پيش. گردد مي

تفاهمنامه در مدت مديريت خود مسؤول و به نهادهاي نظارتي پاسخگو خواهند بود و 
بار به سازمان ارائه نمايند و سازمان  ماه يك موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش



  
  
  

  
   197قوانين مرتبط : بخش دوم                                                                        

 

ماه قبل از ارسال لوايح بودجه ساليانه  لكرد اين ماده را يكنيز مكلف است گزارش عم
  .به مجلس تقديم نمايد

دستگاههايي كه با پيشنهاد سازمان و تصويب هيأت وزيران امكان محاسبه  -1تبصره
شدة محصوالت و خدمات خود را نداشته باشند از طريق محاسبه هزينه  تمام قيمت
  .شده اقدام خواهند نمود تمام

ريزي  سال توسط سازمان مديريت و برنامه بايد ظرف يك احكام اين ماده مي -2تبصره
 بودجه دستگاههاي موضوع اين قانون فقط با 1387كشور اجراء شده و از سال 

  .باشد رعايت مفاد اين ماده قابل تنظيم و ارائه مي
ارداد با شود ازطريق مناقصه و با عقد قر به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي -17ماده

، قيمت هر واحد  ، حجم كار معين شركتها و مؤسسات غيردولتي براساس فعاليت مشخص
. طور شفاف و مشخص بخشي از خدمات موردنياز خود را تأمين نمايند كار و قيمت كل به

شود با رعايت قانون برگزاري مناقصات و  ، اجازه داده مي در صورت عدم مراجعه متقاضيان
  . طريق ترك تشريفات مناقصه اقدام گرددتأييد سازمان از

شركتهاي موضوع اين ماده حسب وظايف مربوط توسط سازمان مديريت و  ـ تبصره
 ريزي كشور يا وزارت كار وامور اجتماعي تعيين صالحيت شده و در برنامه

  .گردند صورت تخلف از حكم اين ماده لغو صالحيت مي
بيني شده در اين قانون، تمام و  اساس احكام پيشكارمندان بخشهاي غيردولتي كه بر -18ماده

يا قسمتي از وظايف و تصدي امور دولتي و ساير امور قابل واگذاري كه حسب قوانين و 
باشند، كاركنان تحت پوشش كارفرماي غير  مقررات مربوط معين خواهد شد را عهده دار مي

ا مسؤوليتي در قبال اين گونه تعهد و ي دستگاههاي اجرائي هيچ. گردند دولتي تلقي مي
  .كارمندان ندارند

كارفرمايان اين كارمندان موظفند با كارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون كار و تأمين 
اجتماعي و ساير قوانين و مقررات مربوطه رفتار نمايند و پاسخگوي مقامات و يا مراجع 

 درصورت تخلف ههاي اجرائي موظفند دستگا. صالح در اين رابطه خواهند بود ذي
نامه دريافت شده  احقاق حقوق كارمندان از محل ضمانتكارفرماي بخش غيردولتي در 

  .ربط را پرداخت نمايند تعهدات كارمندان ذي
منظور ارتقاء مستمر در كيفيت و كميت ارائه خدمات خود  ههاي اجرائي به دستگا -19ماده

هاي توسعه مديريت نظير استقرار  مينهاي در ز مجاز خواهند بود، براي انجام خدمات مشاوره
،  ، بازنگري و پااليش وظايف و مأموريتها و ساختارهاي تشكيالتي نظامهاي نوين مديريتي

هاي انساني و فنĤوريهاي نوين اداري با مراكز آموزشي، پژوهشي،  توسعه و مديريت سرمايه
ت مقررات ، با رعاي دولتي و مؤسسات خصوصي تأييد صالحيت شده توسط سازمان

  .ربط عقد قرارداد نمايند ذي
مندي از  منظور ايجاد انگيزه و افزايش كارآيي و بهره ههاي اجرائي مكلفند به دستگا -20ماده

ربط خود ساز و كار مناسب براي جلب مشاركت  فكر و انديشه و خالقيت كارمندان ذي
نظام . ا فراهم آورندها ر گيري كارمندان و دريافت پيشنهادها و اثرگذاري آن در تصميم
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اي خواهد بود كه با پيشنهاد سازمان  نامه پرداخت پاداش براساس آئينپيشنهادها و نحوه 
  .رسد تصويب هيأت وزيران مي به

 با كارمندان رسمي و يا ثابت دستگاههاي اجرائي كه تمام يا بخشي از وظايف آنها -21ماده
  :هاي ذيل عمل خواهد شدگردد به يكي از روش به بخش غيردولتي واگذار مي

  .انتقال به ساير واحدهاي همان دستگاه يا دستگاه اجرائي ديگر )الف
  .بازخريد سنوات خدمت )ب
  .سال موافقت با مرخصي بدون حقوق براي مدت سه تا پنج )ج
   .باشد انتقال به بخش غيردولتي كه مجري وظايف و فعاليتهاي واگذار شده مي )د

جايي تغيير صندوق   به تغيير صندوق بازنشستگي هزينه جابهدر صورت تمايل كارمندان
  .گردد ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمين مي ذي

انجام وظيفه در بخش غيردولتي به شكل مأمور كه حقوق و مزاياي وي را بخش غيردولتي )   ه
  .كند پرداخت مي

ركت مذكور غيردولتي درصورت واگذاري سهام شركتهاي دولتي به نحوي كه ش -1تبصره
گردد و  شود، قوانين و مقررات قانون كار بركارمندان شركت واگذارشده اعمال مي

شوند و درصورت تمايل  اين افراد، كارمندان كارفرماي جديد محسوب مي
  .توانند كماكان تابع صندوق بازنشستگي قبلي خود باقي بمانند مي

برداري بخشي از  بهره)  يا شركت دولتي(در مواردي كه با حفظ مالكيت دولت  -2تبصره
ط به غيردولتي واگذار گردد، مأموريت كارمندان مربو ربط به بخش  دستگاه ذي

 تصويب  نامه اجرائي اين ماده باپيشنهاد سازمان به آئين .باشد مجاز ميبخش غيردولتي 
  .رسد هيأت وزيران مي

ق را به ترتيب اولويت انتخاب و تواند سه طريق از طرق پنج گانه فو كارمند مي -3تبصره
باتوجه به اولويت تعيين  دستگاه مربوطه مكلف است. دستگاه اجرائي اعالم كند به

  .شده از سوي كارمند يكي از روشها را انتخاب و اقدام كند
منظور تقويت و حمايت از بخش غيردولتي اقدامات  دستگاههاي اجرائي موظفند به -22ماده

زماندهي، ايجاد تسهيالت و كمكهاي مالي، رفع موانع اداري و خريد براي آموزش، ساالزم 
وزيران  اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت نامه بخش غيردولتي براساس آئين خدمات از

  .عمل آورند  رسد، به مي
ايجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسكوني، رفاهي، واحدهاي  -23ماده

وزشي، فضاهاي ورزشي، تفريحي و نظاير آن توسط دستگاههاي اجرائي ممنوع درماني و آم
  .باشد مي

دار  دستگاههايي كه براساس وظايف قانوني خود براي ارائه خدمات به مردم عهده -1تبصره
باشند با رعايت احكام اين فصل از حكم اين ماده مستثني  انجام برخي از امور فوق مي

  .باشند مي
انساني كارشناس و متخصص   محروم كشور تا زماني كه از نظر نيرويمناطق -2تبصره

  .باشند اند با تصويب هيأت وزيران از حكم اين ماده مستثني مي توسعه نيافته
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از تاريخ   در راستاي اجراء احكام اين فصل كليه دستگاههاي اجرائي موظفند -24ماده
  :تصويب اين قانون اقدامات ذيل را انجام دهند

دسته از وظايفي كه قابل واگذاري به  ماه پس از تصويب اين قانون آن حداكثر شش )الف
بخش غيردولتي است را احصاء و با رعايت راهكارهاي مطروحه در اين فصل نسبت 

از ميزان %) 20(به نحوي كه طي هر برنامه بيست درصد . به واگذاري آنها اقدام نمايند
  .كاهش يابدتصديهاي دولت در امور قابل واگذاري 

اين قانون به نحوي تعيين گردد كه ) 51(تعداد مجوزهاي استخدامي مذكور در ماده  )ب
كنند و يا  تعداد كارمندان دستگاههاي اجرائي كه به هر نحو حقوق و مزايا دريافت مي

در امور غيرحاكميتي نسبت به %) 2(باشند هر سال به ميزان دو درصد  ميطرف قرارداد 
  .يابدسال قبل كاهش 

حداكثر معادل يك سوم كارمندان كه به روشهاي بازنشستگي، بازخريدي، استعفاء و  )ج
  .شوند استخدام نمايند ساير موارد از خدمت دستگاههاي اجرائي خارج مي

  .اين قانون از شمول اين ماده مستثني هستند) 8(وظايف حاكميتي موضوع ماده -1تبصره
ه شامل وظيفه قابل واگذاري درچهارچوب اين قانون، نامه اجرائي اين ماد آئين -2تبصره

حمايتهاي دولت براي توسعه بخش غيردولتي و نحوه خريد خدمات از بخش 
خصوصي و تعاوني و تعيين تكليف كارمندان واحدهاي واگذارشده و ساير موارد 

  .رسد بنا به پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي
زمان بازرسي كل كشور موظفند اجراء اين فصل را در ديوان محاسبات و سا -3تبصره

  .ينددستگاههاي اجرائي كنترل نموده و با مديران متخلف برخورد قانوني نما
  
 فصل سوم ـ حقوق مردم  
، خدمتگزاران مردم هستند و بايد با رعايت  مديران و كارمندان دستگاههاي اجرائي -25ماده

سوگندي كه در بدو ورود اداء نموده و منشور موازين اخالق اسالمي و اداري و طبق 
نمايند وظايف خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم و  اخالقي و اداري كه امضاء مي

  .هاي قانوني آنها انجام دهند با درنظرگرفتن حقوق و خواسته
الذكر، متن سوگندنامه و تعهدات كارمندان  اصول و مـفاد منـشور فوق -1تبصره

  .رسد وزيران مي تصويب هيأت اي اجرائي با پيشنهاد سازمان بهدستگاهه
توانند متناسب با وظايف و شرايط خاص دستگاه مربوط  دستگاههاي اجرائي مي -2تبصره

، مواردي را با رعايت منشور اخالقي مصوب هيأت وزيران به آن  بر موارد فوقعالوه 
  .اضافه نمايند

ردم را با حقوق و تكاليف خود در تعامل با دستگاههاي اجرائي مكلفند م -26ماده
ويژه صدا و سيماي  دستگاههاي اجرائي آشنا نموده و از طريق وسايل ارتباط جمعي به

جمهوري اسالمي ايران سطح آگاهي عمومي در اين زمينه را ارتقاء داده و اطالعات الزم را 
  .به نحو مطلوب و مناسب دراختيار مردم قرار دهند

 در استفاده از خدمات دستگاههاي اجرائي درشرايط مساوي از حقوق يكسان مردم -27ماده
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برخوردارند، دستگاههاي اجرائي موظفند حداكثر ظرف سه ماه، مراحل، زمان و كيفيت و 
نموده و از طرق مختلف به اطالع  استاندارد ارائه خدمات و تغييرات آنها را مستند و شفاف

گونه تخلف، مسؤولين دستگاههاي اجرائي مسؤوليت مردم برسانند و در صورت بروز هر
  . عهده خواهند داشت پاسخگويي به مردم و شكايت آنان را به

دولت مكلف است به منظور تأمين حقوق مردم و مراجعان، رضايت و عدم  -28ماده 
رضايت مردم از عملكرد كارمندان را در ارتقاء، انتصاب و تمديد قراردادهاي استخدامي و 

مندي از ساير امتيازات استخدامي و اعمال تشويقات و تنبيهات لحاظ نموده و كليه  بهره
ها، ضوابط اداري و استخدامي مربوط به كارمندان دولت را به عنوان  نامه ها، شيوه نامه آئين

  .يك عامل مؤثر منظورنمايد
  
 فصل چهارم ـ ساختار سازماني  

، طراحي و تنظيم تشكيالت خود را  هيدستگاههاي اجرائي مكلفند سازماند -29ماده 
متناسب با ويژگيهاي مربوط در چهارچوب الگوها، ضوابط و شاخصهايي كه سازمان تهيه و 

  :رسد با رعايت موارد ذيل انجام دهند به تصويب هيأت وزيران مي
سقف پستهاي سازماني با رعايت راهبردهاي مذكور در فصل دوم اين قانون و با )  الف

  .رسد ستگاه و تأييد سازمان به تصويب هيأت وزيران ميپيشنهاد د
تشكيالت و سقف پستهاي سازماني مصوب حداقل پس از يك برنامه و حداكثر پس از دو  )ب

برنامه پنجساله متناسب با سياستها و احكام برنامه جديد مورد بازنگري و تصويب مجدد قرار 
  .خواهد گرفت

ام كار و سلسله مراتب اداري، سطوح عمودي مديريتي منظور كوتاه نمودن مراحل انج به )ج
واحد  در دستگاههاي اجرائي ملي و استاني با احتساب باالترين مقام اجرائي در هر

  :گردد سازماني، به قرار ذيل تعيين مي
  .سطح) 4(حداكثر در: وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي -
  .سطح) 3(حداكثر: واحدهاي استاني -
  .سطح) 2(حداكثر: اطق و نواحي همترازواحدهاي شهرستاني، من -
  .يك سطح: ساير واحدهاي تقسيمات كشوري -

ها و سازمانهاي مستقل كه تحت نظر معاون رئيس جمهور اداره  هركدام از وزارتخانه) د
معاون يا ) 3(معاون وساير مؤسسات دولتي حداكثر) 5(توانند حداكثر شوند، مي مي

د پيش بيني نمايند و متناسب با حجم كار عناوين مشابه در ساختار تشكيالتي خو
مديركل يا مدير ) 5(تواند حداكثر وتنوع وظايف و تعداد پستهاي سازماني هر معاون مي

  .يا رئيس يا عناوين مشابه داشته باشد
پستهاي مديريتي مورد نياز حوزه وزير يا رئيس مؤسسات دولتي از سرجمع پستهاي 

  .واهد شدمديريتي مذكور در اين بند تأمين خ
ماده ) ج( و  )ب(، )الف(تعداد پستهاي مشاور براي مقامات اجرائي مذكور در بندهاي)  ه

و براي ) 4(و براي ساير مقامات اجرائي مذكور در اين ماده حداكثر ) 10(حداكثر ) 71(
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پست در سقف پستهاي مصوب ) 3(رؤساي مؤسسات دولتي باگستره كشوري حداكثر
  .گردد تعيين مي

به استثناء  (ها و ساير دستگاههاي اجرائي در مراكز استانها  هاي سازماني وزارتخانهواحد )ي
اين قانون حداكثر در سطح اداره كل سازماندهي ) 29(با رعايت ماده) استانداريها

  .يابند شوند و سازمانهاي موجود در اين سطح تغيير مي مي
نوني و تشكيالت مصوب كه دستگاههاي اجرائي مطابق شرح وظايف قا در صورتي )ط

نفر جمعيت و  خود الزاماً موظف به ارائه خدماتي در شهرستانهاي كمتر از هفتاد هزار
تاريخ تصويب اين  كه در هزارنفر جمعيت باشند در صورتي هاي كمتر از سي بخش

ربط احداث نشده باشند موظفند كارمندان  قانون ساختمانهاي واحدهاي اداري ذي
مجتمع اداري مراكز شهرستان و بخش كه به عنوان نمايندگي ربط خود را در  ذي

گردد مستقر نموده و از ايجاد واحدهاي مستقل  نظر فرماندار و بخشدار ايجاد مي تحت
  .خودداري نمايند
. گردد ربط نمي گونه شهرها موجب لغو اين حكم براي واحدهاي ذي افزايش جمعيت اين

بيني  پيش) استانداريها (ها در بودجه وزارت كشور  معهاي پشتيباني و خدماتي اين مجت هزينه
  .باشد ساير شهرها با تشخيص هيأت وزيران اجراء اين بند امكانپذير مي در. گردد مي
  .رسد نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي آئين
ئيس جمهور اداره ها و سازمانهاي مستقل كه تحت نظر معاون ر وزارتخانه -30ماده
توانند حسب  شوند، در صورت ضرورت با تأييد سازمان و تصويب هيأت وزيران مي مي

در . وظايف قانوني خود در برخي از سطوح تقسيمات كشوري واحد سازماني داشته باشند
اين صورت كليه واحدهاي وابسته به يك وزارتخانه و مؤسسات مستقل وابسته به رئيس 

ز سطوح تقسيمات كشوري در يك واحد سازماني ادغام و تحت جمهور در هر يك ا
  .گيرند مديريت واحد قرار مي

  .رسد موارد استثناء از حكم اخير اين ماده با تأييد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي
) 29( دستگاههاي اجرائي مكلفند تشكيالت تفصيلي خود را با رعايت مفاد ماده -31ماده

سازمان موظف است حداكثر ظرف مدت . ن را به سازمان ارسال دارندتهيه و يك نسخه از آ
سه ماه از تاريخ وصول پيشنهاد، مغايرت و يا عدم مغايرت با الگوها، ضوابط و شاخصهاي 

ربط موظفند پس از اصالح موارد مغاير،  دستگاههاي اجرائي ذي. مذكور را اعالم نمايد
  .تأييديه سازمان را كسب نمايند

، متصدي يكي از پستهاي سازماني خواهند  ريك از كارمندان دستگاههاي اجرائيه -32ماده
كارگيري افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازماني مصوب پس  بود و هرگونه به

  . سال از ابالغ اين قانون ممنوع است از يك
%) 10(رصد د توانند در شرايط خاص با تأييد سازمان تا ده دستگاههاي اجرائي مي -تبصره

پستهاي سازماني مصوب، بدون تعهد استخدامي و در سقف اعتبارات مصوب 
  .كارگيرند سال به افرادي را به صورت ساعتي يا كار معين براي حداكثر يك

 تنظيم تشكيالت داخلي واحدهايي از دستگاههاي اجرائي كه براساس قيمت تمام -33ماده
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اي از تشكيالت  شود برعهده آنها بوده و نسخه  مياداره)  اين قانون» 16«موضوع ماده (شده 
  .خود را جهت تطبيق با ضوابط به سازمان ارسال خواهند داشت

تنظيم شرح وظايف و ايجاد هرگونه واحد و پست سازماني در دستگاههاي  -34ماده
سازمان مكلف به . باشد اجرائي صرفاً در چهارچوب وظايف قانوني مصوب آنها مجاز مي

  .باشد  حسن انجام اين كار مينظارت بر
كليه دستگاههاي اجرائي موظفند در چهارچوب احكام اين فصل حداكثر ظرف  -35ماده

  .سال نسبت به پيشنهاد اصالح ساختار سازماني خود اقدام نمايند مدت يك
 نيافته وكمتر  پستهاي مورد نياز واحدهاي مستقر در شهرستانها و بخشهاي توسعه -تبصره

اين قانون ) 29( التأسيس از سرجمع پستهاي موضوع ماده افته و جديدي  توسعه
الذكر  درصورت نبود پست بالتصدي براي واحدهاي فوق. خواهد شد تأمين 

  .دولت موظف است با رعايت احكام اين فصل پست جديد ايجاد نمايد
  
 فصل پنجم ـ فناوري اطالعات و خدمات اداري  

ظفند فرآيندهاي موردعمل و روشهاي انجام كار خود را با دستگاههاي اجرائي مو -36ماده 
،  ، هزينه ، دقت وري نيروي انساني و كارآمدي فعاليتها نظير سرعت هدف افزايش بهره

، سالمت و صحت امور و تأمين رضايت و كرامت مردم و براساس دستورالعمل  كيفيت
ك بار اين روشها را مورد مورد اجراءگذارند و حداكثر هر سه سال ي سازمان تهيه و به

  .بازبيني و اصالح قرار دهند
وري و كارآمدي فعاليتها، صحت امور و رضايت مردم از خدمات دولتي  ميزان بهره -تبصره

رسد،  براساس شاخصهايي كه با پيشنهاد دستگاههاي اجرائي به تأييد سازمان مي
گيري قرار  ازهربط مورد اند ساليانه توسط سازمان با همكاري دستگاههاي ذي

  .شود گرفته و نتايج آن در ارزيابي عملكرد آنها لحاظ مي
 دستگاههاي اجرائي موظفند با هدف بهبود كيفيت و كميت خدمات به مردم و با -37ماده

  :ترتيب انجام دهند ربط اقدامات زير را به هاي ذي رعايت دستورالعمل
بندي انجام  مراه با زماناطالع رساني الكترونيكي درخصوص شيوه ارائه خدمات ه -1

  .آن و مداركي كه متقاضي بايد ارائه نمايد
هاي  ارائه فرمهاي موردنياز جهت انجام خدمات از طريق ابزار و رسانه -2

  . الكترونيكي
صورت الكترونيكي و حذف لزوم مراجعه حضوري  ارائه خدمات به شهروندان به -3

  . مردم به دستگاه اجرائي براي دريافت خدمت
اين ماده از تاريخ تصويب اين قانون به ترتيب ) 3(و ) 1(مدت زمان اجراء بندهاي -تبصره

  .گردد يك، دو و سه سال تعيين مي
رساني  ، واحدهاي خدمات منظور تسريع و سهولت در ارائه خدمات به مردم به -38ماده

ليه ك. گردد الكترونيكي از طريق بخش دولتي و غيردولتي در مراكز شهرستانها ايجاد مي
 انجام آن دسته از خدماتي كه از اين 1387دستگاههاي اجرائي موظفند حداكثرتا پايان سال 
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 دستورالعمل اجرائي اين ماده به .باشد را توسط اين مراكز ارائه نمايند طريق قابل ارائه مي
  .رسد تصويب شوراي عالي اداري مي 

برداري مناسب از  و بهرهجويي  منظور صرفه دستگاههاي اجرائي موظفند به -39 ماده
هاي غيرضرور و فراهم  و هزينه ساختمانها و فضاهاي اداري و جلوگيري از تشريفات زائد 

آوردن موجبات ايمني و سالمت شغلي كارمندان براساس ضوابط و استانداردهاي 
گردد،  كارگيري فضاها، تجهيزات و ملزومات اداري كه توسط سازمان تهيه و ابالغ مي به

  . نماينداقدام
سال ساختمانهاي مورد  كليه دستگاههاي اجرائي موظفند حداكثر ظرف مدت يك -تبصره

استفاده خود را با استانداردهاي ياد شده تطبيق داده و فضاهاي مازاد را حسب 
مورد در استانها به ادارات كل اقتصادي و دارايي استان و در مركز به وزارت امور 

ايند تا از طريق اين وزارتخانه حسب مورد با تصويب اقتصادي و دارايي اعالم نم
بردار آن  ريزي و توسعه استان دستگاههاي بهره هيأت وزيران و يا شوراي برنامه

  .تعيين گردد
حسابان موظفند  شده دستگاههاي اجرائي اقدام نكنند ذي كه در مهلت تعيين در صورتي

  .اقدام به ترتيب فوق اعالم نمايندفضاهاي مازاد را به وزارت يا اداره كل متبوع جهت 
به منظور ايجاد زير ساخت اطالعاتي و تمركز امور مربوط به استفاده از فناوري  -40ماده

اطالعات در خدمات اداري، دولت موظف است از طريق سازمان ثبت احوال و شركت پست 
رانيان را طراحي، جمهوري اسالمي ايران و مشاركت كليه دستگاههاي اجرائي پايگاه اطالعات اي

  .ساماندهي و اجراء نمايد
اين پايگاه با استفاده از شماره ملي و كد پستي از طريق ساماندهي، هدايت و  -1تبصره

  .گردد ها و اطالعات موجود دستگاهها تشكيل مي اتصال داده
 پايگاههاي اطالعات 1386كليه دستگاههاي اجرائي موظفند تا پايان سال  -2تبصره

  .مربوط به خود را با استفاده از شماره ملي و كد پستي آماده نمايندهاي  داده
  .رسيد نامه اين ماده توسط سازمان تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد آئين -3تبصره
سازمان مسؤول پيگيري و نظارت بر حسن انجام تكاليف مصرح در اين ماده مي  -4تبصره

رتباط با مراجعاني كه نياز به شناسايي افراد هرگونه ارائه خدمات و برقراري ا. باشد
 بدون استفاده از شماره ملي و 1388و آدرس محل استقرار آنها مي باشد از سال 
  .باشد كدپستي توسط دستگاههاي اجرائي ممنوع مي

  
 فصل ششم ـ ورود به خدمت  
ر ورود به خدمت و تعيين صالحيت استخدامي افرادي كه داوطلب استخدام د -41ماده

، تشكيالت مصوب و رعايت  باشند براساس مجوزهاي صادره دستگاههاي اجرائي مي
  .شود مراتب شايستگي و برابري فرصتها انجام مي

  :شرايط عمومي استخدام در دستگاههاي اجرائي عبارتند از -42ماده
 و حداكثر چهل سال براي استخدام رسمي و داشتن حداقل سن بيست سال تمام  )الف
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  .سال صصين بامدرك تحصيلي دكتري چهل و پنج براي متخ
  . داشتن تابعيت ايران )ب
  . انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني براي مردان )ج
  .عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر )د
  .نداشتن سابقه محكوميت جزائي مؤثر)  ه
لي كه مدارك براي مشاغ(دارابودن مدرك تحصيلي دانشگاهي و يا مدارك همتراز  )و

  ). بيني شده است همتراز در شرايط احراز آنها پيش
شوند  كه استخدام مي داشتن سالمت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري )ز

  .رسد اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي براساس آئين نامه
ده در قانون اساسي جمهوري ش اعتقاد به دين مبين اسالم يا يكي از اديان شناخته )ح

  .اسالمي ايران
  .التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران )ط

كارگيري موقت و تعيين حقوق و مدت خدمت اتباع خارجي حسب قوانين و  به -1تبصره
  .مقررات خاص خود انجام خواهد شد

 و باالتر استخدام افراد در دستگاههاي اجرائي در مشاغل تخصصي و كارشناسي -2تبصره
باشد  منوط به احراز توانايي آنان در مهارتهاي پايه و عمومي فناوري اطالعات مي
  .كه عناوين و محتواي مهارتهاي مذكور توسط سازمان تهيه و ابالغ خواهد شد

هاي آنان براساس قوانين مصـوب مربوط به خود  استخدام ايثارگران و خانواده -3تبصره
  .خواهد بود

  .قوت خود باقي است ن و مقررات گزينش بهقواني -4تبصره
كارگيري افراد با مدرك تحصيلي ديپلم و يا با حداقل سن كمتراز رقم مذكور  به -5تبصره

در اين ماده در موارد يا مناطق خاص براي مدت زمان مشخص و براي فرزندان 
رسد  شهدا صرفاً در مشاغلي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي

  .باشد مجاز مي
توانند در صورتي كه در قوانين و مقررات قبلي مورد عمل  دستگاههاي اجرائي مي -43ماده

اين قانون داشته باشند، آن را مالك عمل قرار ) 42(خود شرايطي عالوه بر شرايط ماده 
  .دهند
كه  يشدن در امتحان عموم كارگيري افراد در دستگاههاي اجرائي پس از پذيرفته به -44ماده

.  گردد و نيز امتحان يا مسابقه تخصصي امكانپذير است به طور عمومي نشر آگهي مي
تصويب شوراي توسعه   دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي به

  .رسد مديريت مي
  
 فصل هفتم ـ استخدام  
ه دو روش ذيل از تاريخ تصويب اين قانون، استخدام در دستگاههاي اجرائي ب -45ماده
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  :پذيرد انجام مي
  .استخدام رسمي براي تصدي پستهاي ثابت در مشاغل حاكميتي )الف
  .استخدام پيماني براي تصدي پستهاي سازماني و براي مدت معين )ب

اند با رعايت  كارمنداني كه به موجب قوانين مورد عمل به استخدام رسمي درآمده -1تبصره
  .خدام رسمي ادامه خواهند دادمقررات اين قانون به صورت است

اين ) 8( اين ماده باتوجه به ويژگيهاي مذكور در ماده) الف(مشاغل موضوع بند -2تبصره
  .رسد قانون بنا به پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي

نامه مشخص  تصدي كارمندان پيماني در پيمان  مورد+پيماني در سن كارمند  -3تبصره
  .باشد ربط مي عهده دستگاه اجرائي ذي  كارمندان رسمي بهگردد و در مورد مي

نمايند قبل از ورود به  كه شرايط ورود به استخدام رسمي را كسب مي كساني -46ماده
باشد طي خواهند نمود و در  دوره آزمايشي را كه مدت آن سه سال مي خدمت رسمي يك

  :ظور خواهند شدصورت احراز شرايط ذيل از بدو خدمت جزء كارمندان رسمي من
كار،   ، كارداني، عالقه به)علمي، اعتقادي و اخالقي(حصول اطمينان از لياقت  )الف

خالقيت، نوآوري، روحيه خدمت به مردم و رعايت نظم انضباط اداري از طريق كسب 
  .امتياز الزم با تشخيص كميته تخصصي تعيين صالحيت كارمندان رسمي

  .ياز الزمطي دوره هاي آموزشي و كسب امت )ب
  .تأييد گزينش )ج

كه در ضمن يا پايان دوره آزمايشي كارمندان شرايط ادامه خدمت و يا  درصورتي -1تبصره
تبديل به استخدام رسمي را كسب ننمايند با وي به يكي از روشهاي ذيل رفتار 

  :خواهد شد
  .اعطاء مهلت دوساله ديگر براي احراز شرايط الزم )الف
  .دام پيمانيتبديل وضع به استخ )ب
  .لغو حكم )ج

 با كارمندان پيماني درصورت شركت در آزمون و احراز صالحيتهاي موضوع ماده -2تبصره
و پذيرفته شدن براي استخدام رسمي در مشاغل حاكميتي به شرح زير رفتار ) 42(

  .خواهد شد
  .شود سوابق پيماني آنها جزو سوابق رسمي محسوب مي

فصل ورود به خدمت ) 42(ماده ) الف(ف سن موضوع بند سابقه سنوات خدمت آنها به سق
  .شود اضافه مي
آئين نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان تهيه و به تصويب هيأت وزيران  -3تبصره

  .رسد مي
كارگيري كارمندان شركتها و مؤسسات غير دولتي براي انجام تمام يا بخشي از  به -47ماده

باشد و   دستگاههاي اجرائي تحت هر عنوان ممنوع ميوظايف و اختيارات پستهاي سازماني
اين ) 17( استفاده از خدمات كارمندان اين گونه شركتها و مؤسسات صرفاً براساس ماده



  

  

  

  

  
  206  قانون تأمين اجتماعي همراه با قوانين و مقررات مربوطه               

 

  .قانون امكانپذير است
  :گردند كارمندان رسمي در يكي از حاالت ذيل از خدمت در دستگاه اجرائي منتزع مي -48ماده

  .ربط ي كلي طبق قوانين ذيبازنشستگي و يا از كارافتادگ -
  .استعفاء -
 سال متوالي يا  بازخريدي به دليل كسب نتايج ضعيف از ارزيابي عملكرد كارمند در سه -

اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران  براساس آئين نامه (چهارسال متناوب 
  ).رسد مي

  ).122( آماده بخدمت براساس ماده -
  .ربط حكام مراجع قانوني ذياخراج يا انفصال به موجب ا -
گردند در  كارمنداني كه به موجب احكام مراجع قانوني از خدمت منفصل مي -1تبصره

مدت انفصال اجازه استخدام و يا هرگونه اشتغال در دستگاههاي اجرائي را 
  .نخواهند داشت

گونه گردند، اجازه استخدام و يا هر كارمنداني كه از دستگاه اجرائي اخراج مي -2تبصره
  .اجرائي را نخواهند داشت اشتغال مجدد در همان دستگاه

  :باشد تمديد قرار داد كارمندان پيماني منوط به تحقق شرايط ذيل مي - 49ماده 
  .استمرار پست سازماني كارمندان -
  .كسب نتايج مطلوب از ارزيابي عملكرد و رضايت از خدمات كارمند -
  .جلب رضايت مردم و ارباب رجوع -
  .ح علمي و تخصصي در زمينه شغل مورد تصديارتقاء سط -
درصورت عدم تمديد قرارداد با كارمندان پيماني مطابق قوانين و مقررات مربوط  -تبصره

  .عمل خواهد شد
كارمندان، مشمول استفاده از مزاياي بيمه بيكاري مطابق قوانين و مقررات مربوط  -50ماده

  .خواهند بود
 دستگاههاي اجرائي با رعايت فصل دوم اين قانون در مجموع مجوزهاي استخدام -51 ماده

ها و مؤسسات دولتي با  گردد و سهم هريك از وزارتخانه هاي پنجساله تعيين مي برنامه
  .رسد مي پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران

كارگيري نيروي انساني در دستگاههاي اجرائي خارج از مجوزهاي  هرگونه به -هتبصر
باشد و پرداخت هرگونه  اده خالف قانون محسـوب و ممنـوع ميموضوع ايـن م

شوند تصرف غيرقانوني در اموال  كه بدون مجوز به كار گرفته مي وجهي به افرادي
  .گردد عمومي محسوب مي

 كارگيري افراد در دستگاههاي اجرائي به غير از حاالت مندرج در ماده هر نوع به - 52ماده
  .باشد ن قانون ممنوع مياي) 32( وتبصره ماده) 45(
  
 فصل هشتم ـ انتصاب و ارتقاء شغلي  
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انتصاب و ارتقاء شغلي كارمندان بايد با رعايت شرايط تحصيلي و تجربي الزم و  - 53ماده
  .پس از احراز شايستگي و عملكرد موفق در مشاغل قبلي آنان صورت گيرد

، دستگاههاي   خدمت مديرانمنظور استقرار نظام شايستگي و ايجاد ثبات در  به-54ماده
  :اجرائي موظفند اقدامات زير را انجام دهند

، شرايط تخصصي الزم را  اي در انتخاب و انتصاب افراد به پستهاي مديريت حرفه )الف
در مواردي كه از . تعيين نموده تا افراد از مسير ارتقاء شغلي به مراتب باالتر ارتقاء يابند

، انتخاب   نداشته باشد، با برگزاري امتحانات تخصصي الزمامكان انتخاب وجوداين طريق 
  .صورت مي پذيرد

سمتهاي مديريت %) 15(توانند براي حداكثر پانزده درصد  دستگاههاي اجرائي مي
با رعايت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل، بدون (اي از افراد شايسته  حرفه

  .ده نمايندخارج از دستگاه استفا) رعايت سلسه مراتب مديريتي
)  اين قانون) 71( مذكور در ماده(عزل و نصب متصديان پستهاي مديريت سياسي  )ب

  .باشد بدون الزام به رعايت مسير ارتقاء شغلي از اختيارات مقامات باالتر مي
. باشد و تمديد آن بالمانع است اي چهارساله مي دوره خدمت در پستهاي مديريت حرفه )ج

اي كه با پيشنهاد سازمان به  نامه ز مدت مذكور براساس آئينتغيير سمت افراد قبل ا
  .باشد رسد امكانپذير مي تصويب هيأت وزيران مي

تخصصي براي  در اجراء اين ماده مجموع شركتهاي زيرمجموعه يك شركت مادر -1تبصره
  .گردد انتصاب مديران يك دستگاه اجرائي تلقي مي

، يكي از پستهاي معاونين مقامات اجرائي  در هر يك از دستگاههاي اجرائي -2تبصره
گردد و عزل و  اين قانون ثابت تلقي مي) 71(ماده ) هـ(و ) د(مذكور در بندهاي 

اي است كه با پيشنهاد سازمان به تصويب  نامه نصب متصدي آن براساس آئين
  .رسد وزيران مي هيأت

با توجه به امتيازات دستگاههاي اجرائي موظفند امكان ارتقاء مسير شغلي را  -3تبصره
  .مربوطه در فضاي رقابتي براي كليه كارمندان فراهم نمايند

اي  اين قانون مديران سياسي و بقيه مديران حرفه) 71(مديران مذكور در ماده  -4تبصره
  .گردند تلقي مي

هاي انساني و شناسايي افراد واجد  منظور حفظ سرمايه سازمان مكلف است به -55ماده
 پستهاي مديريت نسبت به ايجاد بانك اطالعات مديران جهت استفاده مقامات شرايط احراز
  .ربط اقدام نمايد و مديران ذي

هاي اجرائي مؤثري را براي آموزش مديران  ها و سامانه سازمان موظف است برنامه - 56ماده
متناسب با وظايف و نقشهاي مورد انتظار در بخشها و دستگاههاي اجرائي كشور تنظيم 

  .باشد ربط مي هاي ذي مايد و هرگونه انتصاب و ارتقاء مديران منوط به طي دورهن
دستورالعمل اجرائي اين فصل و شرايط تخصصي و عمومي پستهاي مديريت  -57ماده

  .رسد تصويب شوراي عالي اداري مي اي ونحوه ارتقاء مسير شغلي با پيشنهاد سازمان به حرفه
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 دانفصل نهم ـ توانمندسازي كارمن  
،  اجرائي منظور ارتقاء سطح كارايي و اثربخشي دستگاههاي  سازمان موظف است به-58ماده

اي طراحي نمايد كه همراه با متناسب  گونه نظام آموزش كارمندان دستگاههاي اجرائي را به
هاي الزم را جهت  ، مهارت و نگرش كارمندان با شغل موردنظر، انگيزه ساختن دانش

اي بين ارتقاء  مندان در فرآيند آموزش تأمين نمايد به نحوي كه رابطهمشاركت مستمر كار
كارمندان و مديران و آموزش برقرار گردد و از حداقل سرانه ساعت آموزشي براساس 

  .مقررات مربوط در هر سال برخوردار گردند
ن دستگاههاي اجرائي مكلفند با رعايت مقررات اين قانون و نظام آموزش كارمندا -59ماده

  .هاي آموزشي كارمندان خود را تدوين نمايند ، برنامه دولت
هاي آموزشي مصوب براي اجراء  توانند در قالب برنامه دستگاههاي اجرائي مي -تبصره

ها و مؤسسات آموزش عالي انعقاد  هاي آموزشي مورد نياز خود با دانشگاه دوره
، اجراء و  ه مراحل طراحيتوانند كلي همچنين دستگاههاي مزبور مي. قرارداد نمايند
ها و فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي خود را به مؤسسات و مراكز  ارزشيابي دوره

آموزشي و پژوهشي دولتي و غيردولتي كه صالحيت فني و تخصصي آنها به تأييد 
  .سازمان رسيده باشد، واگذار نمايند

گردد و از  گاهي نميكليه بورسهاي آموزشي كه منجر به اخذ مدرك تحصيلي دانش -60ماده
گيرد از  المللي دراختيار دولت قرار مي سوي دولتهاي خارجي يا از طرف مؤسسات بين

هايي كه طبق  دوره. گردد طريق سازمان، متناسب با وظايف دستگاههاي اجرائي توزيع مي
  .شود توسط دستگاه اجرائي مربوط اقدام خواهد شد قرارداد دوجانبه برگزار مي

شود با نظر  هاي آموزشي كه منجر به اخذ مدرك دانشگاهي مي ا و دورهبورسه -تبصره
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري حسب مورد وزارت 
  .گردد توزيع مي

هاي  اعزام كارمندان دستگاههاي اجرائي از زمان تصويب اين قانون براي طي دوره -61ماده
گردد در داخل و خارج از  نشگاهي و يا معادل آن ميآموزشي كه منجر به اخذ مدرك دا

  .باشد كشور با هزينه دستگاههاي مربوطه و استفاده از مأموريت آموزشي ممنوع مي
  .باشند ايثارگران مشمول مقررات خاص خود مي -تبصره

 كارمندان موظفند همواره نسبت به توانمندسازي و افزايش مهارتها و تواناييهاي -62ماده
ها و الگوهاي الزم براي افزايش توان و  دستگاههاي اجرائي شيوه. ود اقدام نمايندشغلي خ

شود به مورد اجراء  سنجي مداوم كارمندان خود را كه توسط سازمان تهيه و ابالغ مي توان
  .خواهند گذارد

  .رسد آئين نامه اجرائي اين فصل به پيشنهاد سازمان و به تصويب هيأت وزيران مي - 63ماده
  
 فصل دهم ـ حقوق و مزايا  
 نظام پرداخت كارمندان دستگاههاي اجرائي براساس ارزشيابي عوامل شغل و -64ماده

امتياز حاصل از نتايج ارزشيابي . شاغل و ساير ويژگيهاي مذكور در موادآتي خواهد بود
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عوامل مذكور در اين فصل ضرب در ضريب ريالي، مبناي تعيين حقوق ومزاياي كارمندان 
گيرد و براي بازنشستگان و موظفين يا مستمري بگيران نيز به همين ميزان تعيين  ر ميقرا
  .گردد مي

ضريب ريالي مذكور در اين ماده باتوجه به شاخص هزينه زندگي در اليحه بودجه  -تبصره
  .رسد ساالنه پيش بيني و به تصويب مجلس شوراي اسالمي مي

ساس عواملي نظير اهميت و پيچيدگي وظايف و كليه مشاغل مشمول اين قانون برا -65ماده
مسؤوليتها، سطح تخصص و مهارتهاي مورد نياز به يكي از طبقات جدول يا جداول حق 

  .يابند شغل اختصاص مي
  .باشد مي) 6000(و حداكثر آن) 2000(حداقل امتياز جدول يا جداول ارزشيابي مشاغل

كثردر پنج رتبه، مقدماتي، پايه، ارشد، هركدام از مشاغل متناسب با ويژگيها، حدا -1تبصره
ها به يكي از طبقات جدول يا  گردند و هركدام از رتبه بندي مي خبره و عالي طبقه

هاي خبره و عالي به مشاغل  رتبه. يابد جداول موضوع اين ماده اختصاص مي
  .يابد كارشناسي و باالتر اختصاص مي

گيرند و براساس عواملي نظير   قرار ميشاغلين مربوط در بدو استخدام در رتبه مقدماتي
هاي آموزشي و  ابتكار و خالقيت، ميزان افزايش مهارتها، انجام خدمات برجسته، طي دوره

ميزان جلب رضايت ارباب رجوع براساس ضوابطي كه متناسب با ويژگيهاي مشاغل به 
داقل رسد ارزيابي و حسب امتيازات مكتسبه و طي ح تصويب شوراي توسعه مديريت مي

نخبگاني كه طبق . يابند مدت تجربه مربوط به سطوح پايه، ارشد، خبره و عالي ارتقاء مي
شوند و افرادي كه عالوه بر شرايط  ضوابط مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي تعيين مي

كه به  اي نامه عمومي در بدو استخدام از تجربه و مهارت الزم برخوردار هستند طبق آئين
ها معاف و در يكي  رسد از طي برخي از رتبه ن به تصويب هيأت وزيران ميپيشنهاد سازما

  .گيرند هاي ديگر قرار مي از رتبه
كليه عناوين مديريت و سرپرستي متناسب با پيچيدگي وظايف و مسؤوليتها،  -2تبصره

حيطه سرپرستي و نظارت و حساسيتهاي شغلي و ساير عوامل مربوط در يكي از 
و حداكثر آن ) 500(عاده مديريت كه حداقل امتياز آن ال طبقات جدول فوق

  .گيرند است، قرار مي) 5000(
امتياز طبقه مشاغل آموزشي تمام وقت وزارت آموزش و پرورش و بهداشتي و  -3تبصره

درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در جدول يا جداول حق شغل 
  .گردد محاسبه مي )1/1(با ضريب 

هاي  يه شاغلين مشمول اين قانون براساس عواملي نظير تحصيالت، دوره كل-66 ماده
، سنوات )عالوه بر حداقل شرايط مذكور در اولين طبقه شغل مربوط(آموزشي و مهارت 

باشد،  امتياز مي) 4500(و حداكثر) 1000(خدمت و تجربه از امتياز حق شاغل كه حداقل 
  .گردند مند مي بهره

امتياز شغل وي تجاوز %) 75(درصد  ه براي هر شاغل از هفتاد و پنج امتياز اين ماد حداكثر
  .نخواهد كرد
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اي  نامه اند براساس آئين هاي علميه تحصيل نموده هنرمندان و افرادي كه در حوزه -تبصره
رسد با مقاطع رسمي تحصيلي  پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران ميكه با 

  .گردند همتراز مي
آن بنا به پيشنهاد سازمان ) 2(و ) 1(هاي و تبصره) 65(يا جداول موضوع مادهجدول  -67ماده

رسد و تخصيص هركدام از مشاغل و طبقات شغلي آن به يكي  به تصويب هيأت وزيران مي
از طبقات جداول حق شغل با پيشنهاد سازمان توسط شوراي توسعه مديريت انجام و براي 

ارزيابي عوامل مربوط به شاغل براساس . گردد اجراء به دستگاههاي اجرائي ابالغ مي
رسد توسط دستگاههاي  ضوابطي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب شوراي مذكور مي

  .نمايد اجرائي انجام خواهدشد و سازمان بر اجراء اين امر نظارت مي
كه حقوق ) 66(هاي آن و ماده و تبصره) 65(عالوه بر پرداختهاي موضوع ماده -68 ماده
  :باشد هايي به شرح زير به كارمندان قابل پرداخت مي العاده گردد فوق ت تلقي ميثاب

يافته و بدي آب و هوا براي مشاغل تخصصي كه  العاده مناطق كمتر توسعه فوق -1
باشند تا به ميزان  شاغلين آنها داراي مدارك تحصيلي كارشناسي ارشد و باالتر مي

 و براي ساير مشاغل تا بيست درصد امتيازحقوق ثابت%) 25(بيست و پنج درصد 
. حقوق ثابت هركدام از كارمندان واجد شرايط پرداخت خواهد شد%) 20(

فهرست اين مناطق در هر دوره برنامه پنجساله با پيشنهاد سازمان به تصويب 
  .رسد هيأت وزيران مي

العاده ايثارگري متناسب با درصد جانبازي و مدت خدمت داوطلبانه درجبهه  فوق -2
امتياز ) 750(هاي دولتي تا  امتياز و به دارندگان نشان) 1500( مدت اسارت تا و

  .گيرد تعلق مي
كارمندان و بازنشستگان كه در زمان جنگ در مناطق جنگزده مشغول خدمت 

امتياز در نظرگرفته ) 125(اند به ازاء هرسال خدمت در زمان جنگ  اداري بوده
  .شود مي

در محيطهاي غيرمتعارف نظير كار با اشعه و مواد العاده سختي كار و كار  فوق -3
شيميايي، كار با بيماران رواني، عفوني و در اورژانس و در بخشهاي سوختگي و 

امتياز و در مورد كار با مواد سمي، آتش زا و ) 1000(مراقبتهاي ويژه بيمارستاني تا 
ان تا سه برابر منفجره و كار در اعماق دريا، امتياز ياد شده با تصويب هيأت وزير

  .قابل افزايش خواهد بود
بگير  مندي و اوالد به كارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظيفه كمك هزينه عائله -4

امتياز و براي هر فرزند ) 800( باشند معادل مشمول اين قانون كه داراي همسر مي
اي حداكثر سن براي اوالدي كه از مزاي. امتياز و حداكثر سه فرزند) 200( معادل

) 25(كنند به شرط ادامه تحصيل و نيز غيرشاغل بودن فرزند،  اين بند استفاده مي
كارمندان زن شاغل و . سال تمام و نداشتن شوهر براي اوالد اناث خواهد بود

بگير مشمول اين قانون كه داراي همسر نبوده و يا همسر آنان  بازنشسته و وظيفه
 يا خود به تنهايي متكفل مخارج فرزندان باشد و معلول و يا از كارافتاده كلي مي

. شوند مند مي مندي موضوع اين بند بهره هستند از مزاياي كمك هزينه عائله
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ربط مشمول  فرزندان معلول و ازكارافتاده كلي به تشخيص مراجع پزشكي ذي
  .باشند محدوديت سقف سني مزبور نمي

ص و مهارتها، العاده شغل براي مشاغل تخصصي، متناسب با سطح تخص فوق -5
پيچيدگي وظايف و مسؤوليتها و شرايط بازار كار با پيشنهاد سازمان و تصويب 

امتياز و براي مشاغل ) 700(هيأت وزيران براي مشاغل تا سطح كارداني حداكثر 
) 2000(امتياز وبراي مشاغل باالتر حداكثر ) 1500(همسطح كارشناسي حداكثر

ده با رعايت تبصره اين ماده قابل پرداخت اين فوق العا. گردد امتياز تعيين مي
  .باشد مي

  العاده كارايي و عملكرد در چهارچوب ضوابط اين بند و تبصره اين ماده قابل فوق -6
  :باشد پرداخت مي

بندي  از كارمندان هر دستگاه براساس رتبه%) 70(به حداكثر هفتاد درصد  ) الف
و باتوجه به امتيازي كه از نمرات ارزشيابي كارمندان، طبق عملكرد كارمندان 

عواملي نظير رضايت ارباب رجوع، رشد و ارتقاء ، اثربخشي و كيفيت و 
براساس دستورالعملي كه سازمان ابالغ . نمايند سرعت در اتمام كار كسب مي

امتيازات مربوط به حقوق ثابت وي در مقاطع سه ماهه %) 20(نمايد تا  مي
  .باشد قابل پرداخت مي

درصد مذكور در %) 70(            مندي كارمندان هر دستگاه از سقف هفتاد هميزان بهر )ب
ها  اين بند متناسب با ميزان موفقيت در تحقق تكاليف قانوني و اجراء برنامه

و ارزيابي عملكرد دستگاه كه توسط سازمان و تصويب شوراي عالي اداري 
و % 50، %30(رتيبگردند به ت بندي مي متوسط، خوب و عالي رتبهدر سه سطح 

  .گردد تعيين مي%) 70
متناسب با رتبه دستگاه ) 71(مقامات دستگاههاي اجرائي مذكور در ماده  )ج

  .باشند العاده مي ربط مشمول دريافت اين فوق ذي
به منظور جبران هزينه سفر و مأموريت روزانه داخل و خارج از كشور، نوبت  -7

خيص دستگاه اجرائي، كسر جايي محل خدمت كارمندان با تش كاري، جابه
صندوق و تضمين، مبالغي با پيشنهاد سازمان و تصويب هيأت وزيران به كارمندان 

  .پرداخت خواهد شد
العاده   به كارمنداني كه در خارج از كشور در پستهاي سازماني اشتغال دارند فوق -8

اشتغال خارج از كشور براساس ضوابطي كه به پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت 
  .گردد رسد پرداخت مي وزيران مي

العاده اشتغال خارج از كشور استفاده  اين گونه كارمندان در مدتي كه از فوق
كه به موجب قوانين خاص براي اشتغال  كنند دريافت ديگري به استثناء مواردي مي
  .گيرد نخواهند داشت خارج از كشور به اين گونه كارمندان تعلق مي در

درخواست دستگاه، كارمندان موظف به انجام خدماتي خارج كه بنا به  درصورتي -9
اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت  از وقت اداري گردند براساس آئين نامه
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التدريس،  التحقيق، حق توان مبالغي تحت عنوان اضافه كار، حق رسد، مي وزيران مي
  .التأليف به آنها پرداخت نمود حق الترجمه و حق

التدريس به هر يك از كارمندان   قابل پرداخت تحت عنوان اضافه كار و حقمجموع مبالغ
  .هاي وي تجاوز نمايد حقوق ثابت و فوق العاده%) 50(نبايد از حداكثر

كارمندان آن دستگاه كه به اقتضاء شغلي، اضافه كار %) 20(در هر دستگاه اجرائي حداكثر تا
  .باشند مستثني مي%) 50(بيشتري دارند از محدوديت سقف

العاده ويژه در موارد خاص باتوجه به عواملي از قبيل بازاركار داخلي و  فوق  -10
پذيري، تأثير اقتصادي فعاليتها در درآمد ملي، انجام فعاليت و  المللي، ريسك بين

وظايف تخصصي و ستادي و تحقيقاتي و حساسيت كار با پيشنهاد سازمان و 
از مشاغل، در برخي از %) 25(ي حداكثر اي برا تصويب هيأت وزيران امتياز ويژه

هاي مستمر  العاده سقف امتياز حقوق ثابت و فوق%) 50(دستگاههاي اجرائي تا 
  .مذكور در اين فصل در نظر گرفته خواهدشد

اين ماده در هر كدام از ) 6(و ) 5(هاي مذكور در بندهاي  العاده پرداخت فوق - تبصره
 اصالحات ساختاري، نيروي انساني، دستگاههاي اجرائي، مشروط به اعمال

و استفاده ) احكام مذكوردراين قانون(فنĤوري و واگذاري امور به بخش غيردولتي
آمده، در سقف اعتبارات مصوب از  هاي به عمل جويي منابع حاصل از صرفه از

انجام . گردد ها جزء ديون منظور نمي العاده باشد و اين فوق  امكانپذير مي1387سال 
  .ت مذكور در اين تبصره بايد به تأييد سازمان برسداصالحا

اعتباراتي %) 25( شود تا بيست و پنج درصد  به دستگاههاي اجرائي اجازه داده ميـ69ماده
الذكر درهركدام از واحدهاي سازماني  كه از محل اصالحات مذكور در تبصره ماده فوق

وري  العاده بهره نوان فوقبه ع) حساب مربوطه با تأييد ذي(گردد را  جويي مي صرفه
دهند  غيرمستمر به كارمندان و مديراني كه در همان واحدها، خدمات برجسته انجام مي

  .پرداخت نمايند
شرايط تصدي مشاغل اختصاصي دستگاههاي اجرائي به تناسب وظايف پستهاي  ـ70ماده
هاي  هتخصيص به هر شغل، از لحاظ معلومات، تحصيالت، تجربه، مهارت و دور  قابل

آموزشي مورد نياز و عوامل مؤثر ديگر با پيشنهاد دستگاه اجرائي و تأييد سازمان و تصويب 
و در انتصاب افراد به مشاغل مذكور رعايت شرايط . گردد مديريت تعيين ميشوراي توسعه 
  .باشد مصوب الزامي مي

تناسب شرايط تصدي مشاغل عمومي كه دربيش از يك دستگاه شاغل دارند به  -1تبصره
پستهاي قابل تخصيص به هر شغل توسط سازمان تهيه و پس از تصويب شوراي 

  .گردد ربط ابالغ مي توسعه مديريت جهت اجراء به دستگاههاي ذي
دستگاههاي اجرائي موظفند حداكثر ظرف مدت سه سال شرايط تصدي مشاغل  -2تبصره

زمان موظف صورت سا در غيراين. اختصاصي خود را به سازمان اعالم نمايند
است شرايط تصدي مشاغل اختصاصي را رأساً به شوراي توسعه مديريت پيشنهاد 

  .تا تغيير ضوابط قبلي، شرايط مصوب فعلي قابل اجراء است. نمايد
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شوند و  سمتهاي ذيل مديريت سياسي محسوب شده و به عنوان مقام شناخته مي -71ماده
  :گردد  زير تعيين ميامتياز شغلي مقامات مذكور در اين ماده به شرح

  .امتياز) 18000(رؤساي سه قوه  )الف
معاون اول رئيس جمهور، نواب رئيس مجلس شوراي اسالمي و اعضاء شوراي نگهبان  )ب

  .امتياز) 17000(
  . امتياز )16000(وزراء، نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و معاونين رئيس جمهور  )ج
  .امتياز) 15000(استانداران و سفراء  )د
  .امتياز) 14000(معاونين وزراء  ) ه

اين ماده همتراز ) ب(نخست وزيران دوران انقالب اسالمي با مقامات بند -1تبصره
هاي همطراز به عهده هيأت وزيران بوده و تعيين  و تعيين ساير پست گردند  مي

  .هاي كاركنان اداري مجلس به عهده رئيس مجلس خواهد بود همطرازي پست
 مذكور در ماده(ه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتياز ويژگيهاي شاغل عالو -2تبصره

اين قانون نيز ) 68(هاي ماده  العاده گردد فوق كه حقوق ثابت تلقي مي)) 66(
  .حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت

مقامات مذكور در اين ماده كه حداقل دوسال در پست مديريتهاي سياسي انجام  -3تبصره
تري  ده يا بنمايند پس از تصدي مقام در صورتي كه به سمت پائينوظيفه نمو

منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق العاده مستمرآنها در مسؤوليت جديد 
العاده مستمر وي در پست قبلي كمتر  حقوق ثابت و فوق%) 80(از هشتاد درصد 

اين . اهند نمودرا تفاوت تطبيق دريافت خو%) 80(التفاوت تا  باشد به ميزان مابه
مستهلك ) ها العاده عوامل شغل و شاغل و فوق (هاي بعدي  تفاوت تطبيق با ارتقاء

التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگي و وظيفه نيز مالك عمل  گردد و اين مابه مي
  .خواهد بود

دولت مجاز است با پيشنهاد سازمان، برخي از امتيازات قانوني مقامات موضوع  -4تبصره
اي و  را به مشاغل خاص ويژه مديريت حرفه) به استثناء حقوق و مزايا(انون اين ق

  .يا سمتهاي خاص و ويژه قضائي تسري دهد
امتياز شغلي مديران عامل و اعضاء هيأتهاي مديره شركتهاي دولتي كه براساس  -72ماده

قانون اساسي ) 44(سياستهاي مصوب مقام معظم رهبري درمورد اصل چهل و چهارم
وري اسالمي ايران بايد در اختيار دولت بماند با توجه به نوع وظايف، حساسيت، جمه

سطح تخصصي كارمندان، تأثير و نقش اقتصادي شركت، نوع توليد و خدمات، كارآيي و 
  .اثربخشي و سهم شركت در درآمد ملي تعيين خواهد گرديد

غلي مذكور در اين فصل برابر حداكثر ارقام امتياز ش)5/1(سقف امتياز اين ماده حداكثر
 هاي مذكور در ماده العاده گونه كارمندان حسب مورد از امتيازات شاغل و فوقاين . باشد مي

  .مند خواهند بود بهره) 68(
حقوق و مزاياي مديران عامل و اعضاء هيأت مديره ساير شركتهاي دولتي كه  -تبصره 

ا به بخش غيردولتي براساس سياستهاي مصوب مقام معظم رهبري بايد شركت آنه
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اي مذكور در اين قانون تعيين و پرداخت  واگذار گردد، مشابه ساير مديران حرفه
  .گردد مي

به منظور ارتقاء كارايي و سوددهي بنگاههاي اقتصادي و ايجاد انگيزه و تحرك در  -73ماده
ظم آنها، به كارمندان آن دسته از شركتهاي دولتي كه براساس سياستهاي مصوب مقام مع

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران بايد در ) 44(رهبري در مورد اصل چهل و چهارم
رسد متناسب با  اي كه به تصويب هيأت وزيران مي نامه اختيار دولت بماند براساس آئين

وري  ميزان سود حاصل و ميزان اثرگذاري آنها در توسعه اقتصادي كشور و عملكرد و بهره
حداكثر امتياز اين . وري به طور غيرمستمر پرداخت خواهد شد بهرهالعاده  ها، فوق بنگاه
%) 40(كارمندان تا سقف چهل درصد %) 70(العاده حسب مورد براي هفتاد درصد  فوق

  .باشد حقوق ثابت هريك از كارمندان مي
و اين ) 68( ماده) 6(هاي مذكور در بند مشمولين اين قانون صرفاً يكي از فوق العاده -تبصره

  .توانند دريافت نمايند ده را ميما
به منظور هماهنگي در تعيين حقوق و مزاياي كارمندان دستگاههاي اجرائي،  -74ماده

ريزي كشور و وزير  شوراي حقوق و دستمزد با عضويت رئيس سازمان مديريت و برنامه
ربط  ه ذي به انتخاب هيأت وزيران و رئيس دستگا و دارايي و دو نفر از وزراء امور اقتصادي 

و مجموعاً دو نفر نماينده از كميسيونهاي اجتماعي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس 
 از اين كه عمشود، كليه دستگاههاي اجرائي ا تشكيل مي) عنوان ناظر به(شوراي اسالمي

مشمول مقررات اين قانون باشند يا نباشند مكلفند قبل از اتخاذ تصميم در مراجع قانوني 
اي تعيين و يا تغيير مباني و مقررات حقوق و مزاياي كارمندان خود و يا هر نوع ربط بر ذي

مصوبات و تصميمات شورا پس از . پرداخت جديد موافقت شوراي مذكور را كسب كنند
  .تأييد رئيس جمهور قابل اجراء است

  .وظايف دبيرخانه شوراي حقوق و دستمزد به عهده سازمان خواهد بود
ان و ساير مراجعي كه اختيار تنظيم مقررات پرداخت دارند، موظفند قبل هيأت وزير -تبصره

  .گيري نظر موافق اين شورا را اخذ نمايند از هرگونه تصميم
) 5000( امتياز ميزان عيدي پايان سال كارمندان و بازنشستگان و موظفين معادل -75ماده
  .باشد مي
ن، حقوق بازنشستگان و حداقل و حداكثرحقوق و مزاياي مستمر شاغلي -76ماده

بگيران مشمول اين قانون و ساير حقوق بگيران دستگاههاي اجرائي و صندوقهاي  وظيفه
بازنشستگي وابسته به دستگاههاي اجرائي هر سال با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت 

  .وزيران مي رسد
حقوق ثابت و برابر حداقل ) 7(هاي مستمر نبايد از العاده  سقف حقوق ثابت و فوق-تبصره

  .هاي مستمر تجاوز كند العاده فوق
  .گردند العاده مستمر تلقي مي فوق) 68(ماده) 5(و ) 3(، )2(هاي مذكور دربندهاي العاده فوق
) 68( ماده) 10(و) 9(،)8 (،)7(،)6(،)5(هاي مذكور دربندهاي العاده تعيين ميزان فوق -77ماده

ربط با وزير و يا رئيس دستگاه اجرائي ويا  اين قانون تا سقف تعيين شده توسط مراجع ذي
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  .مقامات و مديران خواهد بود
 در دستگاههاي مشمول اين قانون كليه مباني پرداخت خارج از ضوابط و مقررات -78 ماده

اين فصل به استثناء پرداختهاي قانوني كه در زمان بازنشسته شدن يا از كارافتادگي و يا فوت 
برنامه كمكهاي رفاهي كه به عنوان يارانه مستقيم در ازاء خدماتي گردد و همچنين  ميپرداخت 

گردد، با   سرويس، مهدكودك و يا ساير موارد پرداخت مي نظير سرويس رفت و آمد، سلف
  .گردد اجراء اين قانون لغو مي

هاي مشمول كسور  العاده در صورتي كه با اجراء اين فصل، حقوق ثابت و فوق -تبصره
 از كارمندان كه به موجب قوانين و مقررات قبلي دريافت بازنشستگي هريك

نمودند كاهش يابد، تا ميزان دريافتي قبلي، تفاوت تطبيق دريافت خواهند نمود  مي
هاي بعدي مستهلك  و اين تفاوت تطبيق ضمن درج در حكم حقوقي با ارتقاء

  .گردد نظور مياين تفاوت تطبيق در محاسبه حقوق بازنشستگي يا وظيفه نيز م. گردد مي
كليه مبالغ پرداختي به مشمولين اين قانون اعم از مستمر، غيرمستمر، پاداش و  -79ماده

  .ها، بايد در فيش حقوقي كارمندان درج گردد هزينه
 ماه با 3نامه اجرائي اين فصل از تاريخ تصويب اين قانون حداكثر ظرف مدت  آئين -80ماده

رسد و دستگاههاي اجرائي موظفند حداكثر  ان ميپيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزير
ها و دستورالعملهاي مربوط نسبت به صدور احكام  نامه ماه پس از ابالغ آئين )3(ظرف مدت
  .اقدام نمايند

  
 فصل يازدهم ـ ارزيابي عملكرد  
تصويب   اي كه با پيشنهاد سازمان به نامه دستگاههاي اجرائي مكلفند براساس آئين -81ماده

،  رسد، با استقرار نظام مديريت عملكرد مشتمل بر ارزيابي عملكرد سازمان وزيران مي هيأت
وري را در  هاي سنجش و ارزيابي عملكرد و ميزان بهره ، برنامه مديريت و كارمندان

، نتايج حاصل  اي و منظم واحدهاي خود به مورد اجراءگذاشته و ضمن تهيه گزارشهاي نوبه
  .ايندرا به سازمان گزارش نم

 سازمان موظف است استقرار نظام مديريت عملكرد را در سطح كليه دستگاههاي -82ماده
اجرائي پيگيري و نظارت نموده و هر سال گزارشي از عملكرد دستگاههاي اجرائي و 
ارزشيابي آنها در ابعاد شاخصهاي اختصاصي و عمومي و نحوه اجراء احكام اين قانون را 

رسد، تهيه و به رئيس  وزيران مي  تصويب هيأت   با پيشنهاد سازمان بهاي كه نامه براساس آئين
  .جمهور و مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد

المللي و گزارشهاي دريافتي  سازمان موظف است هر ساله براساس شاخصهاي بين - 83ماده
رفت كشور انداز ابالغي، جايگاه و ميزان پيش ، پس از انطباق با چشم ربط از دستگاههاي ذي

را در مقايسه با ساير كشورهاي جهان تعيين و گزارش الزم را به رئيس جمهور و مجلس 
  .هاي توسعه استفاده نمايد شوراي اسالمي ارائه نمايد و از نتايج آن در تدوين راهبردهاي برنامه

  
 فصل دوازدهم ـ حقوق و تكاليف كارمندان  
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كاري با استفاده از  سي روز حق مرخصيكارمندان دستگاههاي اجرائي سالي  - 84ماده
حداكثر نيمي از مرخصي كارمندان درهر سال قابل ذخيره . حقوق و مزاياي مربوط را دارند

  .شدن است
توانند درطول مدت خدمت خود با موافقت  كارمندان دستگاههاي اجرائي مي -1تبصره

ند و در ربط حداكثر سه سال از مرخصي بدون حقوق استفاده نماي دستگاه ذي
صورتي كه كسب مرخصي براي ادامه تحصيالت عالي تخصصي در رشته مربوط 

  .به شغل كارمندان باشد تا مدت دو سال قابل افزايش خواهد بود
طبق گواهي و تأييد پزشك معتمد حداكثر از چهار  كارمندان دستگاههاي اجرائي -2تبصره

العالج به  ماريهاي صعببي. ماه مرخصي استعالجي در سال استفاده خواهند نمود
، درمان و آموزش پزشكي از محدوديت زماني مذكور  تشخيص وزارت بهداشت

  .گردد بيني مي نامه اين فصل پيش باشد و مقررات مربوط در آئين مستثني مي
مشمولين مقررات قانون تأمين اجتماعي از نظر استفاده از مرخصي استعالجي  -3تبصره

  .باشند تابع همان مقررات مي
توانند تا پايان مأموريت  برند مي كارمندان زن كه همسر آنها در مأموريت بسر مي -4تبصره

  .حداكثر به مدت شش سال از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند
اي كه  نامه هاي مصوب و آئين دستگاههاي اجرائي مكلفند در چهارچوب بودجه -85ماده
و بازنشستگان و افراد تحت تكفل آنان را عالوه رسد، كارمندان  وزيران مي  تصويب هيأت به

، با مشاركت آنان به صورت هماهنگ و يكنواخت براي كليه  بر استفاده از بيمه پايه درمان
  .هاي تكميلي قرار دهند كارمندان دولت تحت پوشش بيمه

دستگاههاي اجرائي مكلفند در ايجاد محيط مناسب كار و تأمين شرايط بهداشتي و  -86ماده
  .عمل آورند ايمني براي كارمندان خود اقدامات الزم را به

باشد و ترتيب و   ساعات كار كارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته مي-87ماده
گردد و تغيير  وزيران تعيين مي تنظيم ساعات كار ادارات با پيشنهاد سازمان و تصويب هيأت

. باشد ربط مي  مذكور با دستگاه ذيساعت كار كارمندان در موارد ضروري با رعايت سقف
ميزان ساعات تدريس معلمان و اعضاء هيات علمي از ساعات موظف، در طرحهاي 

  .ربط تعيين خواهد شد بندي مشاغل ذي طبقه
توانند با موافقت دستگاه اجرائي ساعات كار خود را تا يك چهارم  كارمندان مي -1تبصره

  .يل دهندتقل)  ساعت11حداكثر (ساعت كار روزانه 
ميزان حقوق و مزايا، نحوه محاسبه سوابق خدمت اين قبيل كارمندان متناسب با ساعات كار 

  .آنان تعيين خواهد شد
توانند در موارد خاص با موافقت هيأت وزيران و رعايت  دستگاههاي اجرائي مي -2تبصره

ر اي و فصلي ساعات كا سقف ساعات كار با توجه به شرايط جغرافيايي و منطقه
  .خود را به ترتيب ديگري تنظيم نمايند

كليه دستگاههاي اجرائي استاني موظفند ساعات كار خود را در شش روز هفته  -3تبصره
  ).باشند ستاد مركزي دستگاههاي اجرائي مشمول اين حكم نمي. (تنظيم نمايند
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 برابر هاي قانوني در كارمندان دستگاههاي اجرائي در انجام وظايف و مسؤوليت -88 ماده
باشند و دستگاههاي اجرائي مكلفند به تقاضاي كارمندان  شاكيان مورد حمايت قضائي مي

براي دفاع از انجام وظايف آنها با استفاده از كارشناسان حقوقي خود يا گرفتن وكيل از 
  .كارمندان حمايت قضائي نمايند

و امتيازات و انتصاب كارمندان دستگاههاي اجرائي درمورد استفاده از تسهيالت  -89ماده 
به مشاغل سازماني درصورت داشتن شرايط الزم از حقوق يكسان برخوردار بوده و 
،  دستگاههاي اجرائي مكلفند با رعايت موازين و مقررات مربوطه و عدالت استخدامي

  .حقوق كارمندان خود را درموارد مذكور در اين قانون مدنظر قرار دهند
،  ، سرعت باشند كه وظايف خود را با دقت اي اجرائي موظف ميكارمندان دستگاهه -90ماده 

، انصاف و تبعيت از قوانين و مقررات عمومي و اختصاصي  رويي ، گشاده ، امانت صداقت
ربط  طور يكسان و دستگاه ذي دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعين به

  .پاسخگو باشند
. باشد عين و تخلف از قوانين و مقررات عمومي ممنوع مياعتنايي به امور مراج هرگونه بي

توانند در برابر برخورد نامناسب كارمندان با آنها و كوتاهي در انجام  ارباب رجوع مي
  .ربط و يا به مراجع قانوني شكايت نمايند وظايف به دستگاه اجرائي ذي

استفاده از هرگونه امتياز، . باشد اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداري ممنوع مي -91ماده
، هديه و موارد مشابه در مقابل انجام وظايف اداري و وظايف مرتبط  تسهيالت، حق مشاوره

  با شغل توسط كارمندان دستگاههاي اجرائي در تمام سطوح از افراد حقيقي و حقوقي به
  .ربط خود تخلف محسوب مي شود جز دستگاه ذي

 عالوه بر نظارت مستقيم مديران از طريق انجام دستگاههاي اجرائي موظفند -1تبصره
بازرسيهاي مستمر داخلي توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجراء اين ماده 

چنانچه تخلف هر يك از كارمندان مستند به گزارش . نظارت مستقيم نمايند
مدير مربوطه برسد باالترين مقام دستگاه  حداقل يك بازرس معتمد به تأييد 

توانند دستور اعمال كسر يك سوم از  مقامات و مديران مجاز، مياجرائي يا 
حقوق، مزايا و عناوين مشابه و يا انفصال از خدمات دولتي براي مدت يك ماه تا 

  .يك سال را براي فرد متخلف صادر نمايند
در صورت تكرار اين تخلف به استناد گزارشهايي كه به تأييد بازرس معتمد و  -2تبصره

ه برسد پرونده فرد خاطي به هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مدير مربوط
ارجاع و يكي از مجازاتهاي بازخريد، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتي 

  .اعمال خواهد شد
دهنده به كارمندان  دستگاههاي اجرائي موظفند پرونده افراد حقيقي و حقوقي رشوه -3تبصره

 صدور حكم قضائي به مراجع قضائي ارجاع دستگاههاي اجرائي را جهت رسيدگي و
  .نمايند

دهنده به كارمندان  سازمان موظف است اسامي افراد حقيقي و حقوقي رشوه -4تبصره
دستگاههاي اجرائي را جهت ممنوعيت عقد قرارداد به كليه دستگاههاي اجرائي 
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  .اعالم نمايد
حفظ روابط سالم كارمندان ، مسؤول نظارت وكنترل و  مديران و سرپرستان بالفصل -92ماده

در . باشند و در مورد عملكرد آنان بايد پاسخگو باشند خود در انجام وظايف محوله مي
گردند و يا تخلفاتي  صورتي كه كارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زيان دولت

، نظير رشوه و يا سوء استفاده در حيطه مديريت مسؤولين مزبور مشاهده و اثبات گردد
نيز كه ) حسب مورد(عالوه بر برخورد با كارمندان خاطي با مديران و سرپرستان كارمندان 

  .در كشف تخلف يا جرايم اهمال نموده باشند مطابق قوانين مربوط، با آنان رفتار خواهد شد
 كليه كارمندان دستگاههاي اجرائي موظفند در ساعات تعيين شده موضوع ماده -93ماده

وظايف مربوط بپردازند و درصورتي كه در مواقع ضروري خارج از وقت به انجام ) 87(
اداري مقرر و يا ايام تعطيل به خدمات آنان نياز باشد براساس اعالم نياز دستگاه مكلف به 

الزحمه يا اضافه كاري برابر مقررات  حضور در محل كار و انجام وظايف محوله در قبال حق
  .مربوط خواهند بود

در . باشد  بيش از يك پست سازماني براي كليه كارمندان دولت ممنوع ميتصدي -94ماده
موارد ضروري با تشخيص مقام مسؤول مافوق تصدي موقت پست سازماني مديريتي يا 
حساس به صورت سرپرستي بدون دريافت حقوق و مزايا براي حداكثر چهار ماه مجاز 

  .باشد مي
كننده  سط هر يك از كارمندان دولت اعم از قبولالذكر تو عدم رعايت مفاد ماده فوق -تبصره

پست دوم يا مقام صادركننده حكم متخلف محسوب و در هيأت رسيدگي به 
  .تخلفات اداري رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد شد

در ) با مدرك تحصيلي كارشناسي و باالتر(كارگيري بازنشستگان متخصص  به -95ماده
اي  ها، شوراها، مجامع و خدمات مشاوره ا، كميسيونه موارد خاص به عنوان اعضاء كميته

هاي حقوقي مشروط براين كه مجموع ساعت اشتغال آنها در  غيرمستمر، تدريس و مشاوره
  .باشد دستگاههاي اجرائي از ساعت اداري كارمندان موظف تجاوز نكند بالمانع مي

 شاغل مشابه تعيين و الزحمه اين افراد متناسب با ساعات كار هفتگي معادل كارمندان حق
  .گردد پرداخت مي

، احكام و  باشند در حدود قوانين و مقررات  كارمندان دستگاههاي اجرائي مكلف مي-96ماده
اوامر رؤساي مافوق خود را در امور اداري اطاعت نمايند، اگر كارمندان حكم يا امر مقام 

 كتباً مغايرت دستور را با مافوق را برخالف قوانين و مقررات اداري تشخيص دهند، مكلفند
، مقام مافوق  در صورتي كه بعد از اين اطالع. قوانين و مقررات به مقام مافوق اطالع دهند

كتباً اجراء دستور خود را تأييد كرد، كارمندان مكلف به اجراء دستور صادره خواهند بود و 
ام دستوردهنده از اين حيث مسؤوليتي متوجه كارمندان نخواهد بود و پاسخگويي با مق

  .باشد مي
رسيدگي به مواردي كه در اين قانون ممنوع و يا تكليف شده است و ساير  -97ماده

تخلفات كارمندان دستگاههاي اجرائي و تعيين مجازات آنها طبق قانون رسيدگي به تخلفات 
كه ترتيب آن در اين ماده مشخص ) 91(به استثناء ماده« . باشد  ـ مي1372اداري ـ مصوب

  .»ده استش
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 خروج از تابعيت ايران و يا قبول تابعيت كشور بيگانه به شرط گواهي وزارت امور -98ماده
  .خارجه موجب انفصال از خدمات دولت خواهد بود

پرداخت اضافه كاري تنها در قبال انجام كار اضافي در ساعات غير اداري مجاز  -99ماده 
 انجام كار اضافي در حكم تصرف غير باشد و هرگونه پرداخت تحت اين عنوان بدون مي

  .قانوني وجوه و اموال عمومي است
  .رسد وزيران مي  تصويب هيأت هاي اجرائي اين فصل با پيشنهاد سازمان به نامه آئين -100ماده 

  
 فصل سيزدهم ـ تأمين اجتماعي  
تأمين كليه كارمندان پيماني دستگاههاي اجرائي از لحاظ برخورداري از مزاياي  -101ماده

اجتماعي نظير بازنشستگي، از كارافتادگي، فوت، بيكاري، درمان با رعايت اين قانون 
االجراءشدن اين  باشند و كارمندان رسمي را كه پس از الزم مشمول قانون تأمين اجتماعي مي

توان براي مشاغل حاكميتي در دستگاههاي اجرائي استخدام نمود از لحاظ  قانون، مي
اياي تأمين اجتماعي حسب تقاضاي خود مشمول قانون تأمين اجتماعي يا برخورداري از مز

  .گيرند ربط قرار مي قوانين بازنشستگي مورد عمل دستگاه اجرائي ذي
جاي سازمان تأمين اجتماعي يا سازمان  توانند در صورت تمايل به كارمندان مي -102ماده

در اين . اي قرار گيرند يمهبازنشستگي كشوري مشمول مقررات يكي ديگر از صندوقهاي ب
صورت سهم كارفرمايي دولت براي خدمات تأمين اجتماعي حداكثر به ميزان سهم 

التفاوت توسط كارمندان پرداخت  باشد و مابه كارفرمايي مقررات قانون تأمين اجتماعي مي
مول اين قبيل كارمندان از لحاظ بازنشستگي، وظيفه، از كارافتادگي و نظاير آن مش. گردد مي

تغيير صندوق در طول مدت قرارداد فقط . باشند اند مي مقررات صندوقي كه انتخاب كرده
  .باشد يك بار امكانپذير مي

نامه اجرائي نحوه تغيير صندوقها با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران  آئين ـ تبصره
  .رسد مي
 كارمند خود را بازنشسته تواند  دستگاه اجرائي با داشتن يكي از شرايط زير مي-103ماده

  :نمايد
 پنج سال براي  و حداقل سي سال سابقه خدمت براي مشاغل غيرتخصصي و سي ) الف

مشاغل تخصصي با تحصيالت دانشگاهي كارشناسي ارشد و باالتر با درخواست 
  . سال30كارمند براي سنوات باالتر از 

ت با بيست و پنج روز حداقل شصت سال سن و حداقل بيست و پنج سال سابقه خدم) ب
  .حقوق

براي » ب«و همچنين شرط سني مزبور در بند ) الف(سابقه مذكور در بند  -1تبصره
باشد  كمتر مي سال آور و جانبازان و معلوالن تا پنج متصديان مشاغل سخت و زيان

  .گردد و شرط سني براي زنان منظور نمي
سال سابقه خدمت براي  اي سيدستگاههاي اجرائي مكلفند كارمنداني كه دار -2تبصره

مشاغل غيرتخصصي و شصت سال سن و همچنين كارمنداني كه داراي سي و 



  

  

  

  

  
  220  قانون تأمين اجتماعي همراه با قوانين و مقررات مربوطه               

 

باشند را  سال سن مي سال سابقه خدمت براي مشاغل تخصصي وشصت و پنج پنج
  .رأساً و بدون تقاضاي كارمندان بازنشسته نمايند

سال سن و   و پنجدستگاههاي اجرائي موظفند كارمنداني را كه داراي شصت -3تبصره
سقف سني . باشند را بازنشسته كنند حداقل بيست و پنج سال سابقه خدمت مي

الذكر كه  كارمندان تخصصي فوق. براي متصديان مشاغل تخصصي هفتادسال است
كه بيش از بيست  سال است، در صورتي سابقه خدمت آنها كمتر از بيست و پنج

سال سابقه،   ا رسيدن به بيست و پنجتوانند ت سال سابقه خدمت داشته باشند مي
  .شوند صورت بازخريد مي ادامه خدمت دهند و در غير اين

در هنگام تعيين حقوق بازنشستگي به كارمنداني كه بيش از سي سال خدمت  -104ماده
رقم تعيين شده %) 5/2(دارند به ازاء هر سال خدمت مازاد بر سي سال، دو و نيم درصد 

  .ه بر حقوق تعيين شده محاسبه و پرداخت خواهد گرديدحقوق بازنشستگي عالو
منظور از سابقه خدمت در اين قانون براي بازنشستگي، آن مدت از سوابق خدمت  -105ماده

صورت تمام وقت انجام شده و كسور مربوط را  باشد كه در حالت اشتغال به كارمندان مي
وقت  جي و مدت خدمت نيمهنمايد و مرخصي استحقاقي و استعال پرداخت نموده يا مي

مشروط بر اين (ـ 1362بانوان به استناد قانون راجع به خدمت نيمه وقت بانوان ـ مصوب 
عنوان  و مدت خدمت نظام وظيفه به) طور كامل پرداخت شده باشد كه كسور بازنشستگي به

  .گردد سابقه خدمت كارمندان محسوب مي
 حين خدمت به تحصيل مقاطع رسمي مدت خدمت كارمنداني كه در ابتداء يا -تبصره

مند  يابند و از مزاياي تحصيالت مربوطه بهره آموزشي يا معادل آن اشتغال مي
كه همراه با  مگر آن. گردد شوند جزء سابقه خدمت براي بازنشستگي منظور نمي مي

 تحصيل حداقل سه چهارم از وقت اداري را به انجام وظايف محوله اشتغال داشته
اين ) 61( وريتهاي تحصيلي و تعهدات خدمتي تحصيلي با رعايت مادهباشند، مأم 

  .گيرد ريزي كشور انجام مي قانون با موافقت سازمان مديريت و برنامه
 كارمندان بازنشستگى حقوق محاسبه براى و بازنشستگى كسور محاسبه مبناى -106 ماده

) 68 (ماده» 10 «بند العاده فوق و مستمر هاى  العاده فوق اضافه به ثابت حقوق قانون اين مشمول
  .باشد مى قانون اين

هاي اجرايي مشمول اين قانون كه از  كارمندان دستگاه) 6/7/1389الحاقي مورخ ( -تبصره
نظر بيمه و بازنشستگي تابع مقررات صندوق تأمين اجتماعي هستند و قبل از 

رداشت شده تصويب اين قانون از مزاياي غيرمستقيم آنان كسور بازنشستگي ب
توانند كسور مربوطه اعم از سهم كارمند و كارفرما را يكجا از صندوق  است مي

تأمين اجتماعي دريافت نمايند و يا حسب تقاضا مطابق مقررات مربوط به نسبت 
. هاي پرداخت كسور قابل احتساب در حقوق بازنشستگي آنان خواهد بود سال

ي  نت توصيه مديريت و سرمايهدستورالعمل اجرايي اين تبصره از سوي معاو
  .انساني با هماهنگي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي تهيه و ابالغ خواهد شد

شوند به ازاء هر سال خدمت يك  به كارمندان مشمول اين قانون كه بازنشسته مي -107ماده
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هاي  به اضافه وجوه مربوط به مرخصي) سال تا سي(ماه آخرين حقوق و مزاياي مستمر 
  .شده پرداخت خواهد شدذخيره 

اند از  آن قسمت از سابقه خدمت كارمند كه در ازاء آن وجوه بازخريدي دريافت نموده
  .شود گردد كسر مي سنوات خدمتي كه مشمول دريافت اين وجوه مي

 كارمنداني كه تا قبل از تصويب اين قانون به استخدام درآمده و از نظر بازنشستگي -108ماده
بيني شده در اين  باشند، با رعايت احكام پيش شستگي كشوري ميمشمول صندوق بازن

كه پس از اجراء اين قانون به استخدام  باشند و يا درصورتي فصل تابع صندوق خود مي
با رعايت احكام مذكور در اين قانون مشمول . درآيند و اين صندوق را انتخاب كنند رسمي 

  .ساير مقررات قانوني قبلي خواهند بود
بگيران يا   از تاريخ تصويب اين قانون حقوق كليه بازنشستگان، وظيفه-109ماده

 بازنشسته 1385بگيران صندوقهاي بازنشستگي كشوري و لشكري كه تا پايان سال  مستمري
ضرب ضريب ريالي كه  كه كمتر از حاصل اند در صورتي يا از كارافتاده و يا فوت نموده

گردد با رعايت  بيني مي ه بودجه ساليانه پيشباتوجه به شاخص هزينه زندگي در اليح
هاي مربوط  اين ماده و تبصره» ب«و » الف«و ارقام مذكور در جداول بندهاي ) 125( ماده

  .يابد باشد تا اين ميزان افزايش مي
حقوق بازنشستگي، از كارافتادگي يا فوت كارمندان كشوري براساس امتياز رديف ) الف

سال سنوات  الذكر و براساس سي  ضريب ريالي فوقآخرين گروه شغلي مربوط در
  .خدمت مطابق جدول و احكام زير خواهد بود

  
  
  

  امتياز مربوطه  گروه شغلي
  4000  2 و1

3  4500  
4  5000  
5  5500  
6  6000  
7  6500  
8  7000  
9  7500  
10  8000  
11  8500  
12  9000  
13  9500  
14  10000  
15  10500  
16  11000  
17  11500  
18  12000  
19  12500  

  

قانون نظام ) 1( ماده) 2( امتياز مربوط به تعيين حقوق بازنشستگي مقامات موضوع تبصره
هماهنگ پرداخت كارمندان دولت وهمترازان آنها كه بعد از پيروزي انقالب اسالمي، 

 آيد جدولي كه در پي مياند به شرح  عهده داشته و بازنشسته شده تصدي مقامات را به
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  . بودخواهد
  

  
  

  14500  »الف«مقامات موضوع بند 
  15500  »ب«مقامات موضوع بند 
  16500  »ج«مقامات موضوع بند 
  17500  »د«مقامات موضوع بند 
  19000  »هـ«مقامات موضوع بند 

  

حقوق بازنشستگي، وظيفه و يا فوت كارمندان نيروهاي مسلح براساس امتياز رديف ) ب
سال سنوات  الي مذكور در اين ماده و براساس سيجايگاه شغلي مربوط در ضريب ري

  :خدمت مطابق جدول و احكام زير خواهد بود
  

عنوان درجه يا 
عنوان درجه يا   امتياز  رتبه شغلي

عنوان درجه يا رتبه   امتياز  رتبه شغلي
  امتياز  شغلي

ستوان سوم يا رتبه   5400  4سرجوخه يا رتبه 
  12600  16سرهنگ يا رتبه   9000  10

 يا رتبه 3ن گروهبا
ستوان دوم يا رتبه   6000  5

  13200  17 يا رتبه 2سرتيپ   9600  11
 يا رتبه 2گروهبان 
ستوان يكم يا رتبه   6600  6

  13800  18سرتيپ يا رتبه   10200  12
ا رتبه ي 1گروهبان 
  14400  19سرلشكر يا رتبه   10800  13سروان يا رتبه   7200  7

استوار دوم يا رتبه 
  15000  20سپهبد يا رتبه   11400  14تبه سرگرد يا ر  7800  8

استوار يكم يا رتبه 
 يا رتبه 2سرهنگ   8400  9

  15600  ارتشبد  12000  15

اين ماده كه در طول دوران خدمت حداقل به مدت » الف و ب«مشموالن بندهاي  -1تبصره
اند، درصدهاي زير حسب مورد و براساس  سال داراي سمتهاي مديريتي بوده )2(

  :به امتياز حقوق آنان اضافه خواهد شد» الف«جدول بند 
  

   درصد5  مشاغل سرپرستي و همتراز
   درصد10  معاونين مديركل و همتراز آنان

   درصد15  مديركل و همتراز آنان
مديرعامل و اعضاء هيأت مديره شركتهاي 

   درصد20  دولتي
 ماده 3 و 2هاي  مقامات موضوع تبصره

   درصد25  پ هـ ن1
  

بگيران كه سابقه پرداخت كسور بازنشستگي آنها بيش از  نشستگان و وظيفهباز -2تبصره
به ارقام %) 5/2(نيم درصد   و  دو) سال تا ده(سال است به ازاء هر سال  سي
گردد و افرادي كه سابقه پرداخت كسور بازنشستگي آنها كمتر  الذكر اضافه مي فوق

از ارقام %) 5/2(و و نيم درصد به ازاء هر سال د) سال پانزدهتا (از سي سال است 
مشروط بر اين كه ميزان حقوق بازنشستگي يا وظيفه آنان از . گردد الذكر كسر مي فوق
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  .حداقل حقوق بازنشستگي كمتر نگردد
، )157(قانون استخدام كشوري و مواد ) 83(و ) 80(كارمنداني كه به استناد مواد  -3تبصره

به قانون سپاه و ناجا حقوق وظيفه يا قانون اجا و موارد مشا) 159(و ) 158(
كه سابقه پرداخت كسور بازنشستگي آنها  دارند، درصورتي مستمري دريافت مي

آنان مطابق قوانين و مقررات مورد  سال باشد مدت سابقه منظور شده كمتر از سي
  .االجراء است عمل كه تعيين شد الزم

بگيران معادل شاغلين   و وظيفهمندي و اوالد بازنشستگان كمك هزينه عائله -4تبصره
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي ) 8(يابد و با اين افزايش حكم ماده افزايش مي

  .گردد  و اصالحات بعدي آن لغو مي27/11/1380دولت مورخ 
بگيران چنانچه براساس مقررات مورد عمل قبلي  هر كدام از بازنشستگان و وظيفه -5تبصره

  .باشد نمايند همان ارقام مالك پرداخت مي كر دريافت ميالذ بيش از ارقام فوق
باشد  اين ماده نمي» ب« درجات سابق نظاميان منفك از خدمت كه در جدول بند  -6تبصره

  :يابد به شرح زير تطبيق مي
  ستوانيار سوم و ستوانيار دوم، افسريار معادل ستوان سوم) الف
  ل ستوان دومستوانيار يكم، همافر سوم، همافر دوم معاد) ب
  همافر يكم معادل ستوان يكم) ج
  سرهمافر سوم معادل سروان) د
  سرهمافر دوم معادل سرگرد)  ه
  سرهمافر يكم معادل سرهنگ دوم) و

كه در طول دوران خدمت حداقل به » ب« به هر يك از مشموالن موضوع بند  -7تبصره
اند،  دهمدت دو سال داراي عناوين شغلي فرماندهي، رياست و مديريت بو

  :به شرح زير به حقوق آنان اضافه خواهد شد) دو(درصدي از جدول شماره 
   درصد5              9 الي 8كارمندان در رتبه شغلي 
   درصد10                13 الي10كارمندان در رتبه شغلي 
   درصد15          16 الي 14كارمندان در رتبه شغلي 
   درصد20                18 و 17كارمندان در رتبه شغلي 
   درصد25         وبه باال19كارمندان در رتبه شغلي 

 به بعد در خدمت 15/1/1358كليه نظاميان باالتر از درجه سرهنگي كه از تاريخ  -8تبصره 
اند و احكام خاص قضائي براي آنان تعيين نشده است،  نيروهاي مسلح نبوده

اهند شد و مشمول ساير صرفاً از حقوق رديف درجه سرهنگي برخوردار خو
  .هاي اين بند نخواهند شد تبصره

ـ مجلس شوراي اسالمي از 1372مشمولين قانون حالت اشتغال ـ مصوب  -9تبصره 
  .باشند مقررات اين دستورالعمل مستثني مي

بگيران اعضاء   حقوق كليه بازنشستگان، موظفين يا مستمري1/1/1386از تاريخ  -110ماده
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كه كمتر از  اند در صورتي ه بازنشسته، ازكارافتاده و فوت شدههيأت علمي و قضات ك
و ارقام ) 125(اين قانون با رعايت ماده ) 109( حاصل ضرب ضريب ريالي موضوع ماده

هاي مربوط باشد تا اين ميزان  اين ماده و تبصره) ب(و) الف(مذكور در جداول بندهاي 
  :يابد افزايش مي

ا مستمري بگيران اعضاء هيأت علمي براساس امتياز حقوق بازنشستگي، موظفين ي) الف
آخرين مرتبه علمي و بر اساس سي سال سنوات خدمت مطابق جدول و احكام زير رديف 

  .خواهد بود
  

  امتياز  مرتبه علمي
  9500  مربي آموزشيار ويژ و هشياران

  11000  مربي
  14000  استاديار
  16000  دانشيار
  18000  استاد

  

گي، موظفين يا مستمري بگيران قضات براساس امتياز رديف آخرين حقوق بازنشست) ب
  :گروه و بر اساس سي سال سنوات خدمت مطابق جدول و احكام زير خواهد بود

  امتياز  گروه
  8500  يك
  9500  دو
  10500  سه
  11500  چهار
  12500  پنج
  13500  شش
  15000  هفت
  16000  هشت

  

ي دارندگان مشاغل قضائي با كمتر از مدرك ليسانس در محاسبه امتياز حقوق مبنا -1تبصره
موضوع ماده واحده قانون تعيين وضعيت قضائي كساني كه سه سال (و معادل آن 

از %) 5( پنج درصد ) اند در دادسراهاي انقالب اسالمي اشتغال به كار قضائي داشته
  .امتياز گروه شغلي آنان كسر خواهد شد

 دارندگان پايه قضائي در صورت داشتن مدرك تحصيلي در محاسبه امتياز حقوق -2تبصره
%) 5( درصد هاي قابل قبول براي قضات پنج كارشناسي ارشد يا معادل آن در رشته

به %) 10(درصد   ها ده و براي مدرك تحصيلي دكترا يا معادل آن در همان رشته
  .گردد امتياز گروه شغلي آنان اضافه مي

به متصديان مشاغل مديريت و سرپرستي در صورت داشتن  بر امتيازات فوق عالوه -3تبصره
مسؤوليتهاي زير حداقل به مدت دوسال در طول دوران خدمت درصدهاي زير 

براي سنوات كمتر از دوسال . حسب مورد به امتياز حقوق آنان اضافه خواهد شد
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  .نيز به همان نسبت محاسبه و پرداخت خواهد شد
رئيس دادگستري شهرستان،  ، )غير از تهران(عمومي   نظامي استان، دادستان  دادستان -1

  %).5(درصد   مستقل به مأخذ پنج2دادستان انقالب اسالمي استان، رئيس دادگاه حقوقي 
، )غير از تهران(مديران كل، رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح مركز استان  -2

گاه انقالب دادستان نظامي تهران، رئيس كل دادگستري استان، رئيس شعبه اول داد
  %).10(درصد اسالمي تهران به مأخذ ده

رئيس ديوان عدالت اداري،  معاونان رئيس قوه قضائيه و معاونان وزير دادگستري،  -3
 رئيس سازمان قضائي  دادستان انتظامي قضات، رئيس سازمان بازرسي كل كشور، 

   پانزده دادستان تهران، رئيس كل دادگستري استان تهران به مأخذ نيروهاي مسلح،
  .حقوق مبنا%) 15( درصد

  %).20(درصد  بيست  رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل كشوربه مأخذ -4
در مورد مشمولين اين ماده ) 109(ماده » 6«و » 5«، »4«، »3«، »2«، »1«هاي  تبصره -4تبصره

  .باشد االجراء مي الزم
انوني مشتركين كليه حمايتهاي قسازي ساير ظور يكنواختي و هماهنگبه من -111ماده

االجراء  هاي بازنشستگي دستگاههاي اجرائي مشمول اين قانون، بندهاي زير الزم صندوق
  .خواهد بود

توانند والدين  كليه شاغلين و بازنشستگان مشترك صندوقهاي بازنشستگي مي -1
هاي خدمات   كه تحت پوشش هيچ يك از بيمه تحت تكفل خود را در صورتي

  . خدمات درماني خود قرار دهند  پوشش بيمهدرماني نباشند، تحت
كه ورثه قانوني باشند، در صورت نداشتن شغل يا  فرزندان اناث مشروط بر آن -2

سالگي و در  كه ورثه قانوني باشند تا بيست شوهر و فرزندان ذكور مشروط بر آن
سالگي از كمك هزينه   صورت اشتغال به تحصيالت دانشگاهي تا بيست و پنج

  .گردند مه و يا مستمري والدين خود برخوردار مياوالد، بي
ريزي كشور و وزارت رفاه و تأمين اجتماعي مكلفند،  سازمان مديريت و برنامه -112ماده
بگيران آن دسته از  نامه نحوه تطبيق و تعيين حقوق بازنشستگان، موظفين يا مستمري آئين

اند را با   نبوده1370مصوب دستگاههاي اجرائي كه مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت 
اين قانون و احكام مربوط تهيه و حداكثر ظرف مدت سه ماه ) 109(ماده » الف«جدول بند 

  .از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران برسانند
اقتصادي، اجتماعي و   دولت مكلف است تا پايان قانون برنامه چهارم توسعه -113ماده

ي ايران در خصوص تجميع كليه صندوقهاي بازنشستگي اعم از فرهنگي جمهوري اسالم
. عمل آورد  كشوري و تأمين اجتماعي در سازمان تامين اجتماعي اقدامات قانوني الزم را به

سازمان مذكور زيرمجموعه وزارت رفاه و تأمين اجتماعي است و وزير در برابر مراجع 
يرمجموعه وزارت رفاه و تأمين اجتماعي  سازمان مذكور ز.باشد پاسخگو ميربط  قانوني ذي

  1.باشد ربط پاسخگو مي است و وزير در برابر مراجع قانوني ذي
                                            

 . الحاق شده است5/12/1388 مصوب 113 اخير به موجب قانون اصالح ماده سمت  ق-1
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 عالي اداري و شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني ـ شوراي  فصل چهاردهم  
، ساختار  منظور ايجاد تحول در نظام اداري كشور در ابعاد، نقش و اندازه دولت به -114ماده

، روشهاي انجام كار و فناوري اداري  ، مديريت منابع انساني تي و نظامهاي استخداميتشكيال
ور و ارزش افزا،  و ارتقاء و حفظ كرامت مردم و نيل به نظام اداري و مديريتي كارا، بهره

ساالر، شوراي عالي  گرا و مردم ، نتيجه ، اثربخش پاسخگو، شفاف و عاري از فساد و تبعيض
  .گردد ب و اختيارات زير تشكيل مياداري با تركي

  :اعضاء شوراي ياد شده عبارتند از
كه در غياب او معاون اول وي رياست شورا را بر ) رئيس شورا(رئيس جمهور  -1

  .عهده خواهد داشت
  ).عضو و دبير شورا(رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور  -2
 ار و اموروزراء آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وك -3

  .اجتماعي و سه نفر از وزراء بخشهاي ديگر به انتخاب هيأت وزيران
  .ربط حسب مورد وزير يا رئيس دستگاه مستقل ذي -4
  .دو نفر از استانداران به انتخاب استانداران سراسر كشور -5
  .دونفر صاحب نظر در رشته حقوق اداري و مديريت به انتخاب رئيس جمهور -6
س شوراي اسالمي به انتخاب مجلس شوراي اسالمي به دو نفر از نمايندگان مجل -7

  .عنوان ناظر
دبيرخانه شورا در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور خواهد بود و سازمان مسؤول 

  .باشد نظارت بر حسن اجراء تصميمات مربوط مي
  .االجراء است مصوبات اين شورا پس از تأييد رئيس جمهور الزم

  :باشد رات شوراي ياد شده به شرح زير ميوظايف و اختيا -115ماده 
اصالح ساختار تشكيالت دستگاههاي اجرائي به استثناء دستگاههايي كه احكام  -1

و مقام معظم رهبري تأسيس ) ره(   آنها در قانون اساسي آمده ويا به امر امام خميني
  .شده است

ام تجديد نظر در ساختار داخلي دستگاههاي اجرائي به منظور ايجاد انسج -2
  .تشكيالتي و حذف وظايف موازي، مشابه و تكراري

هاي ستادي دستگاههاي اجرائي و محدود نمودن  تفكيك وظايف اجرائي از حوزه -3
،  هاي ستادي به اعمال حاكميت و امور مديريتي و راهبردي فعاليت حوزه
، نظارت و كنترل و انتقال وظايف اجرائي  ، سازماندهي ريزي ، برنامه سياستگذاري

، شهرستاني و ساير سطوح جغرافيايي و اصالح ساختار  ه واحدهاي استانيب
  . عمل آمده تشكيالتي متناسب با تغييرات به

تنظيم دستورالعمل در مورد ادغام واحدهاي استاني و شهرستاني وابسته به هر يك  -4
  . ها در يك واحد سازماني از وزارتخانه

ابط و سياستهاي مناسب براي بررسي تعيين نقش و اندازه دولت و اتخاذ ضو -5
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  .در چهارچوب سياستهاي كالن و قوانين مربوطه  سازي دولت  كوچك
ربط  بررسي و موافقت با ايجاد هرنوع دستگاه اجرائي قبل از ارائه به مراجع ذي -6

   .مذكور در اين قانون
هاي كشور به نحوي كه  گيري شوراها و كميته بازنگري و اصالح نظام تصميم -7

گيرنده  نمودن مراحل آن مراجع و نهادهاي تصميم  كيفي و كوتاهضمن ارتقاء
  .موازي و غيرضرور حذف شوند

  .  تدوين مقررات الزم براي اجراء صحيح احكام اين قانون -8
، امور و فعاليتهاي قابل واگذاري دستگاههاي اجرائي  شناسايي و واگذاري وظايف -9

هاي غيرضرور  ت از تصديبه شهرداريها و بخش غيردولتي با هدف رهاسازي دول
و همچنين تعيين نحوه ارتباط و تنظيم مناسبات نظام اداري با شوراهاي اسالمي 

  .روستا، بخش و شهر، شهرستان و استان
هاي مورد عمل در دستگاههاي  اصالح و مهندسي مجدد سيستمها، روشها و رويه -10

ت و كاهش سازي مراحل انجام كار، خودكارسازي عمليا اجرائي با گرايش ساده
، كاهش  ، افزايش رضايت مراجعان كنندگان ميزان ارتباط كارمندان با مراجعه

  .نمودن فعاليتها  هاي اداري و اقتصادي هزينه
وري و كارآيي نيروي انساني و مديريت  تصويب طرحهاي الزم براي ارتقاء بهره  -11

  . دستگاههاي اجرائي
تركيب و توزيع نيروي انساني سازي ساختار،  تصويب مقررات الزم درجهت بهينه  -12

  . بخش دولتي
هاي مربوط به تعيين تكليف نيروي انساني دستگاههايي كه   تصويب دستورالعمل -13

  .شود ، واگذار و يا وظايف آنها به ديگر دستگاهها منتقل مي ، منحل ادغام
برداري مطلوب از فضاها و تجهيزات و وسائط   تصويب دستورالعمل ناظر بر بهره -14

  . جايي و تأمين ساختمانهاي اداري داري، جابهنقليه ا
هاي تحول نظام اداري و طرحهاي   پيشنهاد منابع موردنياز براي تحقق برنامه -15

  .مصوب شورا كه نياز به منابع جديد دارد
ربط موكول  ايجاد هرگونه دستگاههاي اجرائي جديد براساس پيشنهاد دستگاههاي ذي -تبصره

وزيران و با تصويب مجلس شوراي  ي و تصويب هيأتبه تأييد شوراي عالي ادار
  .اسالمي خواهد بود

 شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني كه در اين قانون شوراي توسعه مديريت -116ماده
  .گردد شود براي انجام وظايف ذيل و با تركيب مذكور در اين ماده تشكيل مي ناميده مي

  :تركيب شورا )الف
  )رئيس شورا(و برنامه ريزي كشور رئيس سازمان مديريت  -1
  .ها به مدت چهارسال نفر از معاونين شاغل با تجربه مرتبط وزارتخانه دو -2
  .نفر صاحب نظر در زمينه مديريت و حقوق اداري به مدت چهارسال دو -3
  .يك نفر از معاونين تخصصي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور -4
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وراي اسالمي با معرفي كميسيون  يك نفر از اعضاء كميسيون اجتماعي مجلس ش -5
  .به تصويب مجلس شوراي اسالمي به عنوان ناظر

  .كشور به عنوان دبير شورا ريزي ربط سازمان مديريت و برنامه  معاون ذي -6
بنا به پيشنهاد رئيس سازمان و تأييد ) 4( و )3( ،)2( اعضاء مذكور در بندهاي
  .گردند رئيس جمهور انتخاب مي

  .ماعيوزير كار وامور اجت -7
  : وظايف و اختيارات)ب

  .هاي شغلي بررسي و تصويب تعاريف و شرح وظايف رشته -1
هاي شغلي و نحوه تخصيص آنها به طبقات جداول  بررسي و تصويب شرايط احراز رشته -2

  .حقوق
هايي كه به موجب اين قانون در صالحيت شورا  بررسي و تصويب دستورالعملها و رويه -3

  .گيرد قرار مي
هار نظر و پاسخگويي به استعالمات و ابهامات اداري و استخدامي هماهنگي در اظ -4

  .دستگاههاي اجرائي در اجراء مفاد اين قانون
  .هاي واحد اداري و استخدامي در چهارچوب مقررات اين قانون  ايجاد رويه -5
 اتخاذ تصميم در خصوص ازكارافتادگي و فوت به سبب انجام وظيفه و ساير  -6

  .باشند داني كه تابع صندوق بازنشستگي كشوري ميامور مربوط، براي كارمن
ريزي كشور و يا وزراء  ساير مواردي كه از طرف رئيس سازمان مديريت و برنامه -7

  .شود در ارتباط با تعهدات اين قانون براي كسب نظر مشورتي ارجاع مي
نامه نحوه اداره شوراي تخصصي با پيشنهاد سازمان مديريت به تصويب  آئين -8

  .رسد ان ميهيأت وزير
عهده شوراي امور اداري و استخدامي كشور بوده  ساير وظايفي كه طبق قانون به -9

  .است با تأييد رئيس جمهور
االجراء  تصميمات اين شورا پس از تأييد رئيس جمهور براي دستگاههاي مشمول اين قانون الزم

  .است
  
 فصل پانزدهم ـ مقررات مختلف  
ي به استثناء نهادها، مؤسسات و تشكيالت و سازمانهايي كه كليه دستگاههاي اجرائ -117ماده 

شوند، وزارت اطالعات، نهادهاي عمومي  زيرنظر مستقيم مقام معظم رهبري اداره مي
تطبيق دارند، اعضاء هيأت علمي و قضات، ) 3(غيردولتي كه با تعريف مذكور در ماده

شخيص مصلحت نظام و  ديوان محاسبات، شوراي نگهبان، مجمع ت)هيأتهاي مستشاري(
شوند و در خصوص نيروهاي نظامي  مجلس خبرگان رهبري مشمول مقررات اين قانون مي

 مورخ 14927به موجب نامه شماره  (.شود و انتظامي مطابق نظر مقام معظم رهبري عمل مي
 عبارت هيأتهاي 9/11/86 مجلس شوراي اسالمي مندرج در روزنامه رسمي مورخ 25/9/86

  )اين ماده حذف شده استمستشاري در 
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حقوق و مزاياي قضات تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت كارمندان دولت  -1تبصره
قانون مذكور در خصوص اعداد ) 14(باشد و جدول موضوع ماده  مي1370مصوب

  .يابد افزايش مي) 200(و) 12(مبناي گروه آنان به ترتيب به
مسلح در مدتي كه در پستهاي قضائي به قضات نظامي سازمان قضائي نيروهاي  -2تبصره

 التفاوت مجموع دريافتي آنان تا هشتاد درصد نمايند، معادل مابه انجام وظيفه مي
العاده ويژه پرداخت  حقوق و مزاياي مستمر قضات همتراز دادگستري فوق%) 80(

  .گردد مي
سلح از درصورت موافقت فرماندهي كل قوا براي برخورداري كاركنان نيروهاي م -3تبصره

مقررات فصل دهم و سيزدهم اين قانون، حداقل و حداكثر دريافتي آنان با رعايت 
قانون آجا ، امتيازات متعلقه به شغل و شاغل باتوجه به كيفيت ) 136(مقررات ماده 

  .گردد محاسبه و پرداخت مي) 2/1( خاص خدمتي در نيروهاي مسلح با ضريب
وق العاده سختي كار طبق مقررات استخدامي اين كارمندان نيروهاي انتظامي كماكان از ف

  .باشند هاي مذكور در فصل دهم اين قانون برخوردار مي نيرو عالوه بر فوق العاده
مطابق قانون كار جمهوري اسالمي ايران در ) 124(كارمنداني كه با رعايت ماده -4تبصره

  .اشندب دستگاههاي اجرائي اشتغال دارند از شمول اين قانون مستثني مي
خارجه  كارمندان سياسي و كارمندان شاغل در پستهاي سياسي وزارت امور -5تبصره

 1352مشمول مقررات تشكيالتي، استخدامي، مالي و انضباطي وزارت امورخارجه مصوب 
  .باشند و كارمندان غيرسياسي شاغل در پستهاي پشتيباني از اين قانون تبعيت خواهند نمود مي
اجرائي موظفند كليه اطالعات و اسناد و مدارك مربوط را در موارد دستگاههاي  -118ماده

الزم در اختيار سازمان قرار دهند و دستورالعملهاي اين سازمان در چهارچوب مفاد اين 
  .باشد االجراء مي هاي مربوط براي كليه دستگاههاي اجرائي الزم نامه قانون و آئين

ربوط به اجراء مفاد اين قانون حداكثر ظرف مدت ها و دستورالعملهاي م آئين نامه -119ماده
با ) استثناء مواردي كه در اين قانون براي آن زمان ديگري مشخص شده است به(سال  يك

  .رسد پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي
  :كارمندان رسمي دريكي از حاالت ذيل قرار خواهند داشت -120ماده
  .ازمانياشتغال در يكي از پستهاي س )الف
  .مرخصي استعالجي، استحقاقي و بدون حقوق )ب
  .اين قانون) 122(خدمت به موجب ماده آماده به )ج
انتقال يا مأموريت به دستگاههاي اجرائي ديگر و يا مأموريت آموزشي براي طي   )د

  .هاي آموزش كوتاه مدت و يا كارآموزي دوره
كام قطعي مراجع قضائي و يا هيأتهاي موجب اح انفصال موقت يا دائم و يا اخراج به)   ه

  .اين قانون) 91( رسيدگي به تخلفات اداري ويا احكام ماده
استعـفاء وبازخريدي به موجب احكام مذكور دراين قانون و قانون رسيدگي به تخلفات  )و

  .اداري
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  .بيني شده است ساير حاالت كه در قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ساير قوانين پيش )ز
آئين نامه اجرائي نحوه انتقال و مأموريت كارمندان مشمول اين قانون به ساير  -121ادهم

دستگاههاي اجرائي و مرخصي بدون حقوق شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و نحوه 
پرداخت حقوق و مزايا و ارتباط سازماني و ساير موارد مربوط با رعايت مفاد اين قانون به 

  .رسد  هيأت وزيران ميپيشنهاد سازمان به تصويب
كارمندان رسمي دستگاههاي اجرائي در حاالت زير به صورت آماده به خدمت،  -122ماده

  :آيند كه مدت آن حداكثر يك سال خواهد بود درمي
  .ربط انحالل دستگاه اجرائي ذي -1
  .حذف پست سازماني كارمندان -2
  .نبود پست سازماني بعد از اتمام مأموريت يا مرخصي بدون حقوق -3
ارمنداني كه براساس تصميم مراجع مذكور در هيأت رسيدگي به تخلفات اداري ك -4

  .يا مراجع قضائي از خدمت معلق يا آماده به خدمت شده باشند
در دوران آمادگي به خدمت، به كارمندان مزبور حقوق ثابت پرداخت خواهد شد  -1تبصره

آماده به خدمت و در صورت عدم اشتغال در دستگاههاي اجرائي ديگر كارمندان 
صورت با دريافت  در صورت دارا بودن شرايط بازنشستگي، بازنشسته و در غيراين

يك ماه و نيم حقوق و مزاياي مستمر به ازاء هر سال سابقه خدمت و وجوه 
  .مرخصيهاي ذخيره شده بازخريد خواهند شد

 تخلفات اداري به و يا هيأتهاي رسيدگي كه براساس حكم مراجع قضائي  كارمنداني -2تبصره
از اتهام مربوط برائت حاصل نمايند، حقوق و مزاياي مستمر مربوط را براي مدت 

  .آمادگي به خدمت دريافت خواهند نمود
كليه اختيارات قانوني دستگاههاي اجرائي و شوراها و مجامع و عناوين مشابه براي  -123ماده

  .گردد ن اين قانون لغو ميايجاد هرگونه دستگاه اجرائي از تاريخ الزم االجراء شد
دارد در سقف  كارگيري نيروي انساني در برخي از مشاغل كه سازمان اعالم مي به -124ماده

  .باشد براساس قانون كار امكانپذير مي پستهاي سازماني مصوب و مجوزهاي استخدامي 
اغل مجموع دريافتي كارمنداني كه به موجب قانون كار در دستگاههاي اجرائي ش -تبصره

  .برابر حقوق و مزاياي كارمندان مشابه تجاوز كند )2/1( باشند نبايد از مي
ضرايب حقوق مذكور در فصول دهم و سيزدهم به تفكيك هر فصل، متناسب با  -125ماده

گردد و در سالهاي بعد حداقل  احكام اين قانون در اولين سال اجراء پانصد ريال تعيين مي
  .يابد گردد، افزايش مي له از سوي بانك مركزي اعالم ميبه اندازه نرخ تورم كه هرسا

 بارمالي هرنوع افزايش يك باره حقوق و مزاياي كارمندان و بازنشستگان موضوع -126ماده 
اين قانون از طريق واگذاري سهام دولتي در بنگاههاي اقتصادي قابل عرضه در بورس و 

مصوب ساالنه و حداكثر در طول همچنين اعمال پلكاني افزايش سنواتي در حد بودجه 
  .شود مدت اجراء آزمايشي اين قانون تأمين مي

كليه قوانين و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگي پيش از موعد  -127ماده
 مجلس شوراي اسالمي مغاير با اين قانون از تاريخ 5/6/1386كاركنان دولت مصوب 
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  .گردد االجراءشدن اين قانون لغو مي الزم
االجراء شدن اين قانون  سال از تاريخ الزم  مدت زمان آزمايشي اين قانون پنج-128ماده 

  .خواهد بود
 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهرماه يكهزار و 106 ماده و 128قانون فوق مشتمل بر 

سيصد و هشتاد و شش كميسيون مشترك رسيدگي به اليحه مديريت خدمات كشوري 
قانون اساسي تصويب گرديد و پس ) 85(صل هشتاد و پنجممجلس شوراي اسالمي طبق ا

 به تأييد 18/7/1386از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ 
  .شوراي نگهبان رسيد

  
  )9/8/1386مصوب ( هاي اجتماعي كارگران ساختماني  قانون بيمه-30

يجاد يا توسعه ساختمان، تجديد بنا، كارگران شاغل در كارهاي ساختماني اعم از ا -1ماده 
تعميرات اساسي و يا تخريب مربوط به ساختمان و به ترتيب مندرج در اين قانون با نام 

  .شوند نويسي و اخذ كد ملي نزد سازمان تأمين اجتماعي بيمه مي
كارگران شاغل در كارهاي ساختماني تا زمان تحت پوشش قرار گرفتن به موجب  -تبصره

 كماكان از حيث خدمات مشمول قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني اين قانون،
 و اصالحات بعدي آن هستند و در صورت احراز شرايط از مزاياي 1352مصوب 

  .قانون يادشده برخوردار خواهند شد
كارگران شاغل در كارهاي ساختماني در موارد زير از شمول اين قانون خارج و  -2ماده 

  : و اصالحات بعدي آن هستند1354 تأمين اجتماعي مصوب كماكان تابع قانون
ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت، مؤسسات  وزارتخانه -1

عمومي غيردولتي، شهرداريها، بانكها و مؤسسات عام المنفعه و نيز كارخانجات 
 واگذار نمايند يا داراي پروانه بهره برداري اعم از اين كه انجام كار را به پيمانكار

  .رأساً انجام دهند
در مورد آن دسته از كارهاي ساختماني مشمول اين قانون كه انجام آنها از طريق  -2

شود حق بيمه كارگران پيمانكار براساس ماده  انعقاد پيمان به پيمانكار واگذار مي
  . قانون تأمين اجتماعي وصول خواهد شد38

موظف است نسبت به ) اي سازمان آموزش فني و حرفه(وزارت كار و امور اجتماعي  -3ماده 
فراخوان و آموزش كارگران شاغل در كارهاي ساختماني اقدام و كارت مهارت فني براي آنها 

  .صادر نمايد
زمانبندي، شرايط و ترتيب صدور، تمديد، تعليق كارت مهارت فني و نحوه  -1تبصره

وضوع اين ماده و اشتغال آنها شناسايي كارگران شاغل در كارگاههاي ساختماني م
اي خواهد بود كه مشتركاً توسط  در طول دوره اعتبار كارت، طبق آيين نامه

هاي رفاه و تأمين اجتماعي، كار و امور اجتماعي، مسكن و شهرسازي و  وزارتخانه
  .كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

معتبر از تاريخ نام نويسي در سازمان كارگران شاغل داراي كارت مهارت فني  -2تبصره
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تأمين اجتماعي مبتني بر كد ملي مشمول مقررات اين قانون هستند و از تعهدات 
  .مند خواهند شد ن بهرهآ

تعهدات موضوع اين قانون شامل موارد زير است كه به بيمه شده در صورت احراز  -4ماده 
  :شرايط ارائه خواهد شد

  حوادث و بيماريها )الف
   رامت دستمزدغ )ب
  ازكارافتادگي  )ج
  بازنشستگي  )د
   فوت)  ه

اين ماده » الف«افراد خانواده بيمه شده جهت برخورداري از خدمات موضوع بند  -تبصره
) 82(و ) 81( قانون تأمين اجتماعي و در مورد بازماندگان طبق مواد 58طبق ماده 

  .گردند قانون يادشده تعيين مي
 ذيربط مراجع باشد، مى پروانه اخذ مستلزم ساختمانى كارهاى جامان كه مواردى در -5ماده

 حق.نمايند مربع متر هر براى بيمه حق پرداخت رسيد ارائه به منوط را پروانه صدور مكلفند
 عالي شوراي مصوب ماهيانه دستمزد حداقل براساس زيربنا مربع متر هر براي متعلقه بيمه
 مالياتهاي قانون) 64 (ماده موضوع طبقات و متراژ و امالك معامالتي ارزش مبناي بر و كار

هاي  ، سطح زيربنا و ساير شاخصآن بعدي هاي  اصالحيه و 1366 مصوب مستقيم
اي اعم از شهري و روستايي با توجه به ضريب محروميت آنها طبق  گذاري منطقه ارزش
ماهنگي ساير اي خواهد بود كه توسط وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و با ه نامه آيين

ربط تهيه و حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريح ابالغ اين قانون به تصويب  هاي ذي  دستگاه
در هر صورت نرخ حق بيمه با توجه به شاخصهاي مورد اشاره در . رسد هيأت وزيران مي

حداقل دستمزد ماهيانه مصوب شوراي %) 4(نامه موصوف نبايد بيش از چهاردرصد  آيين
  1.شدعالي كار با

در صورتي كه حوادث ناشي از كار منجر به مصدوميت، فوت يا ازكارافتادگي  -1تبصره
گردد ولي متقاضي با وجود الزام به گرفتن پروانه نسبت به اخذ آن اقدام ننموده 

اي به  باشد، سازمان تأمين اجتماعي عالوه بر حق بيمه موضوع اين قانون جريمه
اصل حق بيمه محاسبه و وصول %) 25(د طور مقطوع معادل بيست و پنج درص

  .خواهد كرد
گردد، در  مبالغي كه موقع صدور پروانه طبق مقررات اين ماده پرداخت مي -2تبصره

اين قانون محسوب ) 2(ماده ) 2(محاسبه حق بيمه كارگران پيمانكار موضوع بند 
 مـورخ  مـصوب  سـاختماني  كـارگران  اجتمـاعي  يهـا  بيمـه  قـانون ) 5 (مـاده  اصالح قانون موجب به ماده اين ـ1                                            

در مواردي كه انجام كارهاي ساختماني      : از بود عبارت قديم متن. است شده الحاص متن شرح به 14/12/1387
براي ربط مكلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسيد پرداخت حق بيمه  باشد، مراجع ذي مستلزم اخذ پروانه مي

حـسابي كـه   حداقل دستمزد ماهانه سال درخواست پروانـه بـه   %) 4(هر متر مربع سطح زير بنا معادل چهارصد         
  . سازمان تأمين اجتماعي اعالم خواهد كرد، نمايند
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  .خواهد گرديد
اي خواهد بود كه  زد ماهانهدستم%) 7(حق بيمه سهم بيمه شده معادل هفت درصد  -6ماده 

  .شود  براي كارگران تعيين مي1354قانون تأمين اجتماعي مصوب ) 35(طبق ماده 
مأخذ كسر حق بيمه موضوع اين ماده %) 3(دولت مكلف است معادل سه درصد  -تبصره

به عنوان سهم مشاركت خود به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايد، همچنين با 
اجتماعي سهم  فراد تحت پوشش، همه ساله با اعالم سازمان تأمينتوجه به تعداد ا

اجتماعي پرداخت  مشاركت خود را در بودجه كل كشور منظور و به سازمان تأمين
  .نمايد

نمايد  اجتماعي تعيين مي بيمه شده مكلف است حق بيمه خود را به ترتيبي كه سازمان تأمين -7ماده
  .پرداخت نمايد

 پرداخت حق بيمه موضوع اين قانون، سازمان طبق اختيارات در صورت عدم -تبصره
  .مندرج در قانون تأمين اجتماعي براي وصول حق بيمه اقدام خواهد نمود

نقل و انتقال سابقه پرداخت حق بيمه موضوع اين قانون في مابين صندوقهاي بيمه  -8ماده 
  .شود و بازنشستگي براساس قوانين مربوط انجام مي

نگي استفاده از خدمات درماني، مدت و شرايط و ميزان غرامت دستمزد براي چگو -9ماده 
حوادث ناشي از كار، تعيين درصد ازكارفتادگي، چگونگي تشخيص حوادث ناشي و 
غيرناشي از كار، شرايط پرداخت غرامت نقص مقطوع و برقراري مستمري جزئي و كلي، 

گي جزئي و كلي تابع مقررات قانون تأمين نحوه محاسبه و ميزان آن و تغيير درجه ازكارافتاد
  .اجتماعي خواهد بود

توانند درخواست  مشموالن اين قانون در صورت دارا بودن يكي از شرايط زير مي -10ماده 
  :بازنشستگي نمايند

  .داشتن حداقل سابقه مقرر در قانون تأمين اجتماعي و شصت سال تمام سن -1
  . حق بيمهداشتن سي و پنج سال كامل سابقه پرداخت -2
  .شود  ميزان مستمري بازنشستگي طبق قانون تأمين اجتماعي تعيين مي-تبصره

مستمري ازكارافتادگي جزئي و كلي، نحوه محاسبه و ميزان آن و تغييرات درجه 
  .ازكارافتادگي جزئي و كلي تابع مقررات قانون تأمين اجتماعي خواهد بود

 واجد شرايط بيمه شده متوفي، نحوه برقراري شرايط بيمه شده متوفي، بازماندگان -11ماده 
  .اجتماعي خواهد بود مستمري بازماندگان و سهم مستمري هر يك از آنان طبق قانون تأمين

در صورتي كه ثابت شود وقوع حادثه ناشي از كار مستقيماً ناشي از عدم رعايت  -12ماده 
ماده (طبق مقررات اين قانون باشد، سازمان تأمين اجتماعي  مقررات حفاظت فني كارفرما مي

قانون تأمين ) 50(هاي مربوط را طبق ماده  هزينه) هاي آن  قانون تأمين اجتماعي و تبصره66
  .اجتماعي از كارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود

ها، دستگاهها، نهادها، شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت،  كليه وزارتخانه -13ماده 
سسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها شهرداريها و مؤ

مستلزم ذكر نام است و مراجع صدور پروانه ساختمان مكلف به همكاري با مجريان اين 
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  .باشند قانون مي
از تاريخ تصويب اين قانون آن دسته از مواد قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني  -14ماده 

  .گردد ير قوانيني كه با اين قانون مغاير است لغو مي و سا1352مصوب 
قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و نه تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ نهم آبان 
ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

  . به تأييد شوراي نگهبان رسيد16/8/1386
  

اجتماعي و  تمري به فرزندان زنان متوفي مشمول قانون تأمين قانون پرداخت مس-31
  )5/10/1386مصوب (ساير صندوقهاي بازنشستگي 

حقوق وظيفه مادران متوفي مشمول قانون تامين اجتماعي اعم از سازمان تامين  –ماده واحده 
اجتماعي و ساير صندوقهاي بازنشستگي با رعايت شرايط قانوني مربوط و همانند مردان 

برقرار ) از محل كسورات بازنشستگي پرداختي توسط آنان(مشمول درخصوص فرزندانشان 
  . شود مي

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ پنجم دي ماه يكهزار 
وسيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسالمي تصويب و در مهلت مقرر موضوع اصل 

  .ساسي جمهوري اسالمي ايران نظر شوراي نگهبان واصل نگرديدقانون ا) 94(نود و چهارم 
    

قانون مديريت خدمات كشوري و چگونگي تعيين ) 113(قانون اصالح ماده  -32
هاي درماني  هاي بازنشستگي و بيمه مديريت سازمان تأمين اجتماعي و صندوق

  5/12/1388مصوب 
و برخي از قوانين و مقررات مربوط قانون مديريت خدمات كشوري ) 113(ماده  -ماده واحده

به سازمان تأمين اجتماعي موضوع ماده مذكور به شرح زير اصالح و تعيين تكليف 
  :گردد مي
قانون مديريت خدمات كشوري با الحاق عبارت زير به انتهاي ماده مذكور اصالح ) 113(ماده  )الف

  :گردد مي
اعي است و وزير در برابر مراجع سازمان مذكور زيرمجموعه وزارت رفاه و تأمين اجتم«

  .»باشد ربط پاسخگو مي قانوني ذي
  :شود تركيب هيأت امناء سازمان تأمين اجتماعي به شرح زير تعيين مي )ب

شش نفر با پيشنهاد وزير رفاه و تأمين اجتماعي و تصويب شوراي عالي رفاه و تأمين  -1
 .اجتماعي

قانون ساختار نظام جامع ) 17(ده ما» الف«بند ) 2(مانده مطابق جزء  سه نفر باقي -2
 .رفاه و تأمين اجتماعي از نمايندگان خدمات گيرندگان

هاي تأمين اجتماعي و  هيأت امناء مذكور، در حكم حيأت امناء كليه صندوق
 .هاي خدمات درماني و صندوق بيمه روستاييان و شاير خواهد بود بازنشستگي، بيمه

هاي موضوع ذير  ها و بيمه ن اجتماعي و كليه صندوقنصب و عزل مدير عامل سازمان تأمي )ج
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اين قانون با پيشنهاد هيأت امناء سازمان و تأييد و حكم وزير رفاه و تأمين » ب«بند 
  .پذيرد اجتماعي انجام مي

تواند حداكثر براي مدت شش ماه  وزير رفاه و تأمين اجتماعي رد صورت ضرورت مي
هاي موضوع اين بند  ها و بيمه ها، صندوق ازمانبه منظور انجام وظايف مديران عامل س

  .سرپرست منصوب نمايد
هاي بازنشستگي و  ها و سازمان ساير مقررات سازمان تأمين اجتماعي و همچنين صندوق )د

  .اي و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي به قوت خود باقي است بيمه
ت در طول برنامه پنجم، اقدامات قانوني الزم را وزارت رفاه و تأمين اجتماعي مكلف اس)  ه

هاي درماني به عمل  هاي بازنشستگي و بيمه براي ايجاد وحدت رويه براي كليه صندوق
  .آورد

  .باشد االجراء مي اين قانون از تارخي ابالغ، الزم )و
هزار قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ پنجم اسفندماه يك 

 به تأييد 8/12/1388و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 
  .شوراي نگهبان رسيد

  
 جنگ و ايران اسالمى انقالب جانبازان بازنشستگى نحوه قانون تسرى قانون -33

 امور و شهيد بنياد به آور زيان و سخت مشاغل شاغلين و عادى معلولين و تحميلى
  )15/2/1387 مصوب(  ايثارگران

 جنگ و ايران اسالمى انقالب جانبازان بازنشستگى نحوه قانون واحده ماده در ـ واحده ماده
 از بعد ـ 1/9/1367 مصوب ـ آور زيان و سخت مشاغل شاغلين و عادى معلولين و تحميلى
 انقالب ايثارگران امور و شهيد بنياد همچنين و «عبارت» است نام ذكر مستلزم «عبارت

  .شود مى اضافه» ايران المىاس
 ماه ارديبهشت پانزدهم مورخ يكشنبه روز علنى جلسه در واحده ماده بر مشتمل فوق قانون
 تاريخ در و تصويب اسالمى شوراى مجلس هفت و هشتاد و سيصد و هزار يك
  .رسيد نگهبان شوراى تأييد به 25/2/1387
  

 كشورى، بازنشستگى ايه صندوق مشمولين ذكور فرزندان سن اصالح قانون ـ34
 درمانى خدمات از برخوردارى در صندوقها ساير و اجتماعى تأمين و لشگرى

  )20/5/1387 مصوب(
 مشمولين ذكور فرزندان براى درمانى خدمات از برخوردارى سن نصاب حد - واحده ماده

 و بيمه هاي صندوق ساير و اجتماعى تأمين و لشگرى كشورى، بازنشستگى هاي صندوق
 افزايش سال 22 به كار به اشتغال عدم شرط به قانون اين تصويب تاريخ از شستگىبازن
 متبوع هاي صندوق جارى ضوابط مطابق درمانى خدمات نيز بعد به مذكور سن از و يافته

  .بود خواهد
 از فرزند هر بابت ريال پانصد و هزار هفت و بيست كسر با سالگى 22 سن از پس -تبصره

  .گردند مند بهره صندوق آن درمانى خدمات از تواند  مىوى نفرزندا گذار بيمه
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قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علنى روز يكشنبه مورخ بيستم 
 به تأييد 30/5/1387هفت مجلس تصويب و در تاريخ  و و هشتاد سيصد و مردادماه يكهزار

  .شوراى نگهبان رسيد
  

  )30/1/1388مصوب( سالمت نظام باليني كاركنانوري بهره ارتقاء قانون -35
هاي انساني نظام سالمت شامل شاغلين   به منظور كارآيي و اثربخشي سرمايه-ماده واحده

 :و غيردولتي) كشوري و لشكري(باليني رسته بهداشتي، درماني در بخشهاي دولتي 
، سابقه ساعت كار هفتگي شاغلين موضوع اين قانون با توجه به صعويت كار -1

كاريهاي غيرمتعارف، به تناسب در هفته حداكثر تا هشت  كار در نوبتخدمت و 
 .يابد ساعت تقليل مي

) 16(كاركنان باليني بيمارستانهاي رواني و سوختگي و مشمولين موضوع ماده  -2
قانون سازمان نظام پرستاري شاغل در بخشهاي دولتي و غيردولتي از شمول ماده 

تواند مشاغل مزبور را جزء مشاغل  دولت مي. شوند ني ميقانون كار مستث) 75(
قانون مديريت خدمات ) 68(و ) 67(آور محسوب و از مزاياي مواد  سخت و زيان

بر مرخصي استحقاقي ساليانه حداكثر تا يك ماه  كشوري برخوردار نموده و عالوه
 .مرخصي كار در محيطهاي غيرمتعارف به آنان اعطاء نمايد

د ساعات كار بخشهاي دولتي و غيردولتي در نوبتهاي شب و ايام توان دولت مي -3
 محاسبه نمايد و همچنين 2/1 و در نوبت عصر با ضريب 5/1تعطيل را با ضريب 

توانند  مشمولين اين ماده اجازه كار بيش از دوازده ساعت متوالي را ندارند و مي
 اضافه كار انجام حداكثر معادل نصف ساعت كار موظف ماهانه، با توافق كارفرما

 .دهند
گيرد كه فقط در يكي از بخشهاي دولتي يا  مزاياي اين قانون به شاغليني تعلق مي -4

روش پرداخت حقوق و مزاياي آنها نيز تركيبي . غيردولتي مشغول خدمت باشند
باشد، به طوري كه مبناي پرداخت در  از دو روش ثابت و مبتني بر عملكرد مي

هاي خدمات به صورت كمي و كيفي براساس  عرفهروش مبتني بر عملكرد، ت
    .باشد فهرستهاي ارزيابي خدمات مي

تعرفه خدمات كمي، مبتني بر بسته خدمتي و شرح وظايف مشمولين اين قانون 
قابل ارائه ) پروسيجر(هاي كيفي مبتني بر استانداردهاي روشهاي كار  بوده و تعرفه

 .باشد  ارتباط با بيمار ميدر هر ساعت براساس كدهاي اخالقي و منشور
نامه اجرائي اين قانون حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون، توسط  آئين -5

هاي كار و  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري وزارتخانه
اموراجتماعي، رفاه و تأمين اجتماعي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و 

وزيران خواهد  تاري تهيه و به تصويب هيأتسازمانهاي نظام پزشكي و نظام پرس
رسيد و از روند اجراء اين قانون سالي دو بار به كميسيون بهداشت و درمان 

    .اسالمي گزارش خواهد شد مجلس شوراي
ام  قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سي
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اسالمي تصويب و  ايفروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شور
  .تأييد شوراي نگهبان رسيد  به9/2/1388در تاريخ 

  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني
  

 تشويق منظور به مربوط قوانين برخى و اجتماعى تأمين قانون اصالح قانون ـ36
 كاركنان بيكارى بيمه و بيمه حق بابت سنواتى معوقه ديون ديهأت به كارفرمايان

  )25/1/1387 مصوب(
 اجتماعى تأمين قانون مشمول هاى كارگاه رفرماياناك از نقدى جرايم دريافت قانون ـ1ماده
 مربوطه بيمه حق و شدگان بيمه حقوق و مزد صورت ارسال به نسبت مقرر مهلت ظرف كه

  :شود مى اصالح زير شرح به آن، بعدى اصالحات با ـ 1373 مصوب ـ نمايند نمى اقدام
  :گردد مى اصالح زير شرح به قانون) 1 (ماده) 1 (تبصره) الف

 ترتيب به شدگان بيمه حقوق و مزد صورت ارسال و تنظيم از كه كارفرمايانى -1تبصره
 خوددارى اجتماعى تأمين قانون) 39 (ماده موضوع نامه آيين و قانون اين در مذكور
 ارسال مورد در شود مى معين مزبور سازمان قبلى موافقت با كه ترتيبى به يا كنند

 ده ميزان به نقدى جريمه پرداخت به ملزم نكنند، عمل حقوق يا مزد صورت
  .باشند مى ماه همان بيمه حق مبلغ%) 10 (درصد

   :گردد مى اصالح زير شرح به آن بعدى اصالحات و فوق قانون) 1 (ماده) 2( تبصره) ب
 بيكارى بيمه و بيمه قح از قسمتى قانون اين در مقرر موعد در كه كارفرمايانى -2تبصره

 بيكارى بيمه و بيمه حق اصل ديهأت بر عالوه ننمايد، پرداخت را ماه هر به مربوط
 قطعى بدهى كسر يا تمام%) 2 (درصد دو ميزان به نقدى جريمه پرداخت به ملزم

  .باشند مى خيرأت ماه هر ازاء به نشده پرداخت
  .گردد مى حذف قانون) 1 (ماده) 3 (تبصره) ج
  :گردد مى اصالح زير شرح به فوق قانون) 2 (هماد) د

 به بيكارى بيمه و بيمه حق بدهى داراى 1386 سال اسفندماه پايان تا كه كارفرمايانى -2 ماده
 قانون اين تصويب تاريخ از ماه شش ظرف كه صورتى در باشند مى اجتماعى تأمين سازمان

 از نمايند، توافق ادشدهي سازمان با شده قطعى بدهى اصل پرداخت ترتيب مورد در
  :بود خواهند برخوردار زير شرح به مربوط جرايم بخشودگى

 از سازمان، با توافق تاريخ از سال يك ظرف معوقه ىها بدهى پرداخت صورت در -1
  .شد خواهند برخوردار مربوط جرايم%) 100 (صددرصد معادل بخشودگى

 سازمان، با توافق تاريخ از ماه هجده ظرف معوقه ىها بدهى پرداخت صورت در -2
 خواهند برخوردار مربوط جرايم%) 85 (درصد پنج و هشتاد معادل بخشودگى از

  .شد
 تاريخ از چهارماه و بيست مدت ظرف معوقه ىها بدهى پرداخت صورت در -3

 مربوط جرايم%) 75 (درصد وپنج هفتاد معادل بخشودگى از سازمان، با توافق
  .شد خواهند برخوردار

 با توافق تاريخ از ماه سى مدت ظرف معوقه ىها دهىب پرداخت صورت در -4
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 برخوردار مربوط جرايم%) 60 (درصد شصت معادل بخشودگى از سازمان،
  .شد خواهند

 توافق تاريخ از ماه شش و سى مدت ظرف معوقه ىها بدهى پرداخت صورت در -5
 برخوردار مربوط جرايم%) 50 (درصد پنجاه معادل بخشودگى از سازمان، با

  .شد خواهند
 ياد ماده به) 2 (و) 1 (هاى  تبصره عنوان به زير متن و حذف فوق قانون) 2 (ماده تبصره)  ه

  :گردد مى اضافه شده
 از معافيت قانون واحده ماده) 4 (تبصره استناد به كه يىها بدهى درخصوص -1تبصره

 با و 1361 مصوب دارند كارگر نفر پنج حداكثر كه كارفرمايانى بيمه سهم پرداخت
 كليه گردد، مى تقسيط قسط شش و سى از بيش به سازمان مديره هيأت تصويب
 ماده) 5 (بند شرح به گيرد مى قرار تقسيط مورد اوليه ساله سه دوره در كه اقساطى

 بخشودگى نحوه اقساط باقيمانده به نسبت و بوده جرايم بخشودگى مشمول) 2(
 تأمين سازمان ديرهم هيأت تصويب به كه بود خواهد ضوابطى طبق جرايم

  .رسيد خواهد اجتماعى
 سررسيد تا را مقرر اقساط از يك هر كارفرما چنانچه بدهى تقسيط صورت در -2تبصره

 مانده به نسبت جرايم و شده حال به تبديل بدهى نكند، پرداخت بعدى قسط
 خواهد دريافت قانون اين) 1 (ماده) 2 (تبصره طبق حال به تبديل تاريخ از بدهى
  .شد

  .باشد مى وصول قابل ماده نسبت به نيز قبلى شده مطالبه جرايم است بديهى
  :گردد مى حذف آن تبصره و اصالح زير شرح به فوق قانون) 3 (ماده ) و

 از نمايند خود بدهى كامل پرداخت به اقدام اجرائيه صدور از قبل كه كارفرمايانى -3 ماده
 داراى هاى كارگاه خصوص در و دبو خواهند معاف مربوط جرايم%) 40 (درصد چهل
 شصت تا اجتماعى تأمين سازمان مديره هيأت تصويب طبق معافيت ميزان مالى بحران
  .بود خواهد افزايش قابل%) 60 (درصد

  :گردد مى فوق قانون) 7 (ماده جايگزين زير متن) ز
 تبصره بقمطا قانون اين تصويب تاريخ از كارفرمايان گذشته ىها بدهى كليه جرائم -7 ماده

  .گرديد خواهد اخذ و محاسبه قانون همين) 1 (ماده) 2(
 دارند كارگر نفر پنج حداكثر كه كارفرمايانى بيمه سهم پرداخت از معافيت قانون  ـ2 ماده

  :گردد مى اصالح ذيل شرح به آن بعدى اصالحات با 1361 مصوب
 قانون اين مزاياى از يشههم براى «عبارت مذكور قانون واحده ماده) 2 (تبصره متن در) الف

 سه معادل اى جريمه پرداخت به ملزم «عبارت به» شد خواهد محروم دولتى خدمات و
  .يابد تغيير» بود خواهد بابت اين از شده مند بهره مزاياى برابر

  .شود مى حذف يادشده قانون واحده ماده) 5 (تبصره) ب
 تأمين قانون) 4 (ماده ذيل) 5 (بصرهت عنوان به زير متن اجتماعى تأمين قانون در ـ3 ماده

  :گردد مى الحاق اجتماعى
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 مصوب اجتماعى تأمين قانون) 2 (ماده) 4 (بند موضوع كارفرمايان كه مواردى در ـ5تبصره
 غيردولتى حقوقى اشخاص مديران همچنين و باشند حقيقى اشخاص 3/4/1354

 ماده در مقرر رتيبت به كارفرما و شده بيمه سهم بيمه حق پرداخت با توانند مى
 در كارگاه در كار به اشتغال تاريخ از آن بعدى اصالحات و مذكور قانون) 28(

  .گيرند قرار مذكور قانون مشمولين زمره
 هاى بيمه حق پرداخت و خدمت سوابق احتساب نحوه شامل تبصره اين اجرايى نامه آيين
  .رسيد خواهد وزيران هيأت ويبتص به اجتماعى تأمين و رفاه وزارت پيشنهاد به بنا معوقه
 فروردين پنجم و بيست مورخ يكشنبه روز علنى جلسه در ماده سه بر مشتمل فوق قانون
 تاريخ در و تصويب اسالمى شوراى مجلس هفت و هشتاد و سيصد و يكهزار ماه
 داده تشخيص نظام مصلحت با موافق نظام مصلحت تشخيص مجمع سوى از 8/4/1387

  .شد
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مصوب ( آيين نامه طرز تنظيم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آنها به سازمان -1

  39موضوع ماده )  شوراي عالي تأمين اجتماعي19/12/1354
بيمه شدگان مستلزم شناسايي ) صورت مزد يا حقوق( نظر به اينكه تنظيم ليست -1ماده

شدگان  ران شاغل در كارگاه و تعيين شماره مخصوص كارگاه و بيمهكامل كارگاه و كارگ
گيرند، بايد حداكثر  هايي كه مشمول قانون تأمين اجتماعي قرار مي است، كارفرمايان كارگاه

هاي چاپي  ظرف مدت پانزده روز پس از تاريخ شمول به سازمان مراجعه و با استفاده از فرم
فت، مشخصات كارگاه و كارگران خود را به نحوي كه در كه در اختيار آنان قرار خواهد گر

هاي مذكور مندرج است، تكميل نموده و به واحدهاي مربوطه در سازمان تأمين  فرم
  .اجتماعي، تسليم كنند

شوند و كارفرماياني كه  هايي كه بعد از شمول قانون ايجاد مي كارفرمايان كارگاه -1تبصره
  .شود، بايد به ترتيب مذكور اقدام كنند قل ميكارگاه مشمول قانون به آنان منت

كنند، بايد  هاي مشمول قانون كه كارگر جديد استخدام مي كارفرمايان كارگاه -2تبصره 
 روز از تاريخ استخدام براي نام نويسي و دريافت شماره انفرادي 15حداكثر ظرف 

  .كارگر جديد االستخدام، اقدام كنند
 كارگر يا كارمند مشمول قانون تأمين اجتماعي در استخدام يا  كليه كارفرماياني كه-2ماده 

در اختيار دارند، صرفنظر از نوع قرارداد كار و ترتيب استخدام و نحوه پرداخت مزد يا 
حقوق، موظفند صورت مزد و حقوق، فوق العاده شغل و مزاياي كاركنان خود را كه بايد از 

اشد، مرتباً و در موعد مقرر به واحدهاي طرف كارفرما امضا شده و حاوي مراتب زير ب
  .مربوط سازمان، ارسال دارند

شود،  در صورتي كه كارگاه به صورت شركت اداره مي(نام و نام خانوادگي كارفرما  )الف
) كد(به عالوه شماره اختصاصي كارگاه ) مشخصات و نام و نام خانوادگي مديرعامل
  .ستكه از طرف سازمان به كارفرما اعالم شده ا

  .ها ها، مشخصات كامل هر يك از كارگاه نام و نشاني دقيق و در صورت تعدد كارگاه )ب
  .نام ماه و تعيين روزهايي كه صورت مزد يا حقوق براي آن مدت تهيه شده است )ج
بيمه شده و شماره اختصاصي ) منطبق با شناسنامه( شماره رديف و نام و نام خانوادگي )د

  .هر بيمه شده تعيين و اعالم شده استكه از طرف سازمان جهت 
  .مبلغ حق بيمه سهم بيمه شده)  ه
  .جمع مبلغ حق بيمه سهم كارفرما و بيمه شده )و

  :مزاياي نقدي مندرج در اين ماده كه بايد حق بيمه از آن كسر شود عبارتست از -1تبصره
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صي، هاي مربوط به اضافه كار، كار نوبتي، مزد ايام تعطيل و مرخ العادهفوق
به استثناي كمك (كارشب، فوق العاده انجام كارهاي سخت وزيان آور و نظاير آن 

مندي و همچنين پرداخت هاي غير مستمر از قبيل هزينه سفر، هزينه اياب و  عائله
  ).ذهاب وغيره

نوع مزاياي غير نقدي كه بايد حق بيمه از آن كسر شود وتعيين ارزش آن بر طبق  -2تبصره 
  .وطه خواهد بودآيين نامه مرب

كارفرما مكلف است صورت مزد يا حقوق تنظيم شده را به امضاي بيمه شدگان  -3ماده 
. برساند و در صورتي كه بيمه شده سواد نداشته باشد، مهر يا اثر انگشت او كافي خواهد بود

در مواردي كه صورت مزد بيمه شدگان به وسيله ماشين حسابگر تهيه مي شود يا مزد آنان 
گردد و همچنين در موارد ديگر كه اخذ امضا در صورت مزد يا  طريق بانك پرداخت مياز 

تواند كارفرمايان مربوطه را از تشريفات امضاي  حقوق از بيمه شده ميسر نباشد، سازمان مي
صورت مزد يا حقوق از طرف بيمه شدگان معاف نمايد، ولي به هر صورت كارفرما مسئول 

  .باشد ت مزد يا حقوق ميصحت ارقام مندرج در صور
اي بر اثر بيماري نتواند در كارگاه حضور يابد كارفرما مكلف  چنانچه بيمه شده -4ماده 

است، ايام بيماري را با ذكر تاريخ در ستون مالحظات صورت مزد ارسالي تعيين و اعالم 
 دارد و همچنين در صورت ترك كار يا پايان خدمت بيمه شده كارفرما موظف است ظرف
يك هفته تاريخ ترك كار يا پايان خدمت بيمه شده را كتباً به سازمان اعالم و هنگام تنظيم و 
ارسال صورت مزد يا حقوق موضوع را با ذكر تاريخ ترك كار يا پايان خدمت بيمه شده در 

  .ستون مالحظات مقابل رديف مربوط به آن بيمه شده، قيد نمايد
مه شدگان از طرف سازمان چاپ و به تعداد مورد اوراق صورت مزد يا حقوق بي -5ماده 

  .نياز به طور رايگان در اختيار كارفرمايان، گذاشته خواهد شد
كارفرما مكلف است صورت مزد يا حقوق بيمه شدگان را براي هر ماه تا آخرين  -6ماده 

سازمان مي تواند به درخواست . روز ماه بعد به واحد مربوط در سازمان تسليم نمايد
رفرما آخرين ليست ارسالي كارگاه را صورت مزد يا حقوق شش ماهه يا يك ساله آتي آن كا

كارگاه تلقي نمايد و در چنين صورتي كارفرما مكلف است كه تغييرات حاصله در آخرين 
صورت مزد يا حقوق ارسالي در هر ماه را در مهلت مقرر به سازمان اعالم نمايد، تغييرات 

 اين آيين نامه تنظيم و 2حقوق ارسالي نيز به ترتيب مقرر در ماده حاصله در صورت مزد يا 
  .ارسال خواهد شد

تواند موافقت نمايد كه مدت  موجه كارفرما مي سازمان بنا به درخواست مدلل و -تبصره 
مهلت ارسال صورت مزد يا حقوق تا يك ماه ديگر كه جمعاً از دو ماه تجاوز 

 اين صورت كارفرما بايد حق بيمه را به ترتيب بديهي است در. ننمايد تمديد گردد
  . قانون تامين اجتماعي به سازمان پرداخت نمايد29مقرر در ماده 

 كارفرما مكلف است صورت مزد يا حقوق بيمه شدگان را به واحد مربوطه - 7ماده 
صورتي كه كارفرمايي داراي سازمان كه كارگاه در حوزه عمل آن واقع است بفرستد و در 

باشد، صورت مزد بيمه شدگان مربوط به هر كارگاه را جداگانه تنظيم و به هاي متعدد  گاهكار
  .واحد مربوطه ارسال دارد



  
  
  

  
          245ها   نامه آيين: بخش سوم                                                                          

 

 

كارفرما بايد به ضميمه صورت مزد يا حقوق هر ماه برگ اظهارنامه را كه از اين  - 8ماده 
  .سازمان دريافت خواهد داشت، تنظيم و به واحد مربوطه تسليم نمايد

  
   وزارتين25/10/1355  مصوب(   اجتماعي  تأمين  قانون50   ماده  اجرايي نامه ن آيي-2

  )  و بهزيستي  و بهداري دادگستري
 ـ صدور اجرائيه  اول فصل    
   نقدي هاي  تأخير و جريمه ، خسارات  بيمه  حق  بابت اجتماعي  تأمين  سازمان مطالبات -1 ماده
  هاي  بيمه  و قانون  اجتماعي هاي  بيمه  سابق  يا قوانين تماعياج  تأمين  قانون  از اجراي ناشي

 42 در مواد   مندرج  و مطالبات  كارگران  فرزندان  آموزش  تأمين  و قانون  روستاييان اجتماعي
   صدور اجرائيه  از طريق اجتماعي  تأمين  قانون108 و 101 و 100 و 98 و 90 و 66 و 46و 
  .باشد  مي  و وصول  مطالبه  قابل  سازمان  اجراي  مأمورين و  مسوولين  وسيله به

   و به  خواهد گرفت  عهده  را به  اجرايي  عمليات  مسووليت  در سازمان  كه واحدي -2  ماده
  باشد  مي نامه  آيين  اين  يك  ماده  موضوع  اجرايي  عمليات شود مرجع  مي اختصار اجرا ناميده

 با  اجتماعي  تأمين  قانون  مقررات  مشمول  يا حقوقي  حقيقي خاص اش  كه در صورتي -3ماده
   قطعي  مطالبات  سازمان  اخطاريه  ابالغ  از تاريخ  ساعت48   مدت  ظرف  سازمان اخطار كتبي

   مفاد اين تواند با رعايت  مي  را ندهند سازمان  آن  پرداخت  نكنند يا ترتيب  را پرداخت شده
  . بنمايد  صدور اجرائيه  به  آنها اقدام  عليه نامه آيين

  . خواهد شد  تهيه  سازمان  از طرف  اخطاريه فرم ـ1 تبصره
   به نامه  آيين  اين  مقررات  براساس  سازمان  اجراي  مأمورين  وسيله  به  اخطاريه ابالغ ـ2 تبصره

  . خواهد آمد عمل
  : خواهد بود  ذيل  نكات شود شامل  مي تهيه   سازمان  توسط  آن  فرم  كه  اجرائيه برگ ـ4  ماده
   .  مسوول  شخص  و امضاي  آن  اقامت  و محل  اجرائيه  برگ  واحد صادركننده نام )الف
   و نام  بدهكار نام  فوت  او و در صورت  اقامت  بدهكار و محل  خانوادگي  و نام نام )ب

  .  هر يك  اقامتگاه  با تعيين  يا ولي  يا قيم  وراث خانوادگي
  .  ابالغ  و تاريخ  اخطاريه  و تاريخ  و شماره  اجرائيه  و مبلغ موضوع )پ

 هر   به  نسخه گردد، يك  مي  تنظيم  در دو نسخه  از بدهكاران  تعداد هريك  به  اجرائيه برگ ـ تبصره
  .گردد  مي  اجرا اعاده  مأمور اجرا به  وسيله  به  با قيد ابالغ  ثاني  و نسخه بدهكار تسليم

  
 ـ ابالغ  دوم فصل     
   به  شده  ابالغ  اخطاريه  و برگ  صدور اجرائيه  تقاضانامه  براساس  است اجرا مكلف -5  ماده

 در دفتر   ساعت24   ظرف  واصله تقاضاهاي.  نمايد  اقدام  صدور اجرائيه  به بدهكار نسبت
 خواهد   اقدام  ترتيب در دفتر مذكور به   شده  ثبت  تقاضاهاي  به  و نسبت  اجرا ثبت مخصوص

 قيد   اجرايي هاي  مأمور اجرا در برگ  باشد نام  صدور اجرائيه  محل  بدهكار مقيم چنانچه. شد
 بدهكار در   كه در صورتي.  خواهد شد  مأمور اجرا تسليم  به  ابالغ  مذكور براي هاي و برگ
 و   او ابالغ  اقامت  در محل  واحد سازمان ريق از ط  اجرايي هاي  باشد برگ  ديگر مقيم حوزه
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 و يا   فاقد شعبه  مذكور سازمان  شخص  اقامت  در محل  كه  خواهد شد و در صورتي اقدام
 و در   يا ژاندارمري  شهرباني  به  ساعت48   مدت  بايد ظرف  اجرايي هاي  باشد برگ نمايندگي

   ارسال  امورخارجه  وزارت  به  مركزي  سازمان  وسيله  به  خارجي  در كشورهاي مورد مقيمين
  . نمايند  ابالغ  مقررات  طبق شود كه

 بدهكار   كه باشد و مادام  مي  امر منعكس  در پرونده  كه  است  بدهكار همان اقامتگاه -6  ماده
  راق و ساير او  اجرايي هاي  برگ  است  ننموده  اعالم  سازمان  خود را به  اقامت تغيير محل

  . خواهد شد  او ابالغ  سابق  محل  به مربوط
   دهد و دليل  اطالع  مربوط  مرجع  جديد خود را به  اقامت  محل  است بدهكار مكلف ـ تبصره

 در   محل  يا ژاندارمري  شهرباني  خواهد بود از گواهي  عبارت  خود را كه اقامت
   ضميمه  از كشور به خارج در   سياسي  و يا مأمورين  كشور و كنسولگري داخل

   شده  اعالم  اقامت  تغيير محل  به  صورت در غير اين.  نمايد  خود ارسال اطالعيه
  .  خود باقيست  قانوني  قوت  به  قبلي  ابالغات  نخواهد شد و در هرحال  اثر داده ترتيب

   شخص ا به ر  از اجرائيه  نسخه  يك  ساعت48   ظرف  است مأمور اجرا مكلف -7  ماده
   بدهكار در محل  كه در صورتي.  رسيد بگيرد  با ذكر تاريخ  دوم  و در نسخه بدهكار تسليم
   نظر مأمورين  به  براينكه شود، مشروط  مي  ابالغ  و يا كارگاه  خانه  از اهل  يكي حاضر نباشد به

   بين  براينكه  و مشروط باشد  كافي  اجرائيه  برگ  تميز اهميت  براي  اشخاص  اين  ظاهري سن
   اشخاص  نباشد و هرگاه  منفعت دارد تعارض  مي  را دريافت  برگ  كه بدهكار و شخصي

   اقامتگاه  را به  اجرائيه  است  نباشند و يا نخواهند رسيد بدهند مأمور اجرا موظف نامبرده
  . دهد اجرا عودت   و به  قيد نموده  ثاني  را در نسخه  و مراتب  نموده بدهكار الصاق

  .   است  مدني  دادرسي  در آيين  مندرج  مقررات  مواعد طبق احتساب -8  ماده
 او و  مقام  مدير و يا قائم  به  باشد اجرائيه  حقوقي  اشخاص  عليه  اجرائيه  كه در صورتي -9  ماده

   را به رائيه مأمور نتواند اج  خواهد شد و چنانچه  امضا دارند ابالغ  حق  كه يا اشخاصي
  .نمايد  مي  دفتر ابالغ  مسوول  نمايد به  مذكور ابالغ اشخاص
  . خواهد شد  ابالغ  تصفيه  مدير يا مديران  به  شده  منحل  حقوقي  اشخاص  عليه اجرائيه -1تبصره
 نگردد   ممكن  شده  تعيين  در محل  حقوقي  اشخاص  عليه  اجرائيه  ابالغ چنانچه -2تبصره

   ابالغ  شده ها معرفي  شركت  ثبت  اداره  به  كه  محلي  در آخرين  اجرايي هاي برگ
  .خواهد شد

   به  وابسته هاي  و سازمان  رسمي ها و ادارات  وزارتخانه  عليه  اجرائيه  كه در صورتي -10  ماده
جزئاً يا    آن  سرمايه  كه ها و مؤسساتي  و شهرداري  عمومي  خدمت  مأمور به  و مؤسسات دولت

  .گردد  مي  او ابالغ مقام  يا قائم  دفتر مربوطه  رئيس  به  صادر گردد، اجرائيه  است  دولت  به كالً متعلق
  : و اجرا شود  امر ابالغ تواند متصدي در موارد زير مأمور اجرا نمي -11  ماده
  . باشد  داشته  دوم قه از طب  سوم  تا درجه  و يا نسبي  سببي  با بدهكار قرابت  كه مأموري )الف
 باشد   مطرح  در دادگاه  يا جزايي  مدني  مأمور اجرا و بدهكار دعوي  بين  كه در صورتي )ب

   و در جنايي  از دوسال  بيش  جنحه  و در جرم  بوده  مطرح  سابق  جزايي  دعوي و يا اينكه
  . باشد  نگذشته  آن  ختم  از تاريخ  سال  از پنج بيش
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 اجرا  ـ ترتيب  سوم فصل   
 خود   بدهي  يكماه  ظرف  است  مكلف  شد نامبرده  بدهكار ابالغ  به  اجرائيه  كه همين -12  ماده

   استيفاي  نمايد كه  معرفي  بدهد و يا مالي  آن  پرداخت  براي  نمايد و يا ترتيبي را پرداخت
 نداند   مفاد اجرائيه  اجراي ه بدهكار خود را قادر ب  كه  ميسر باشد و در صورتي  از آن طلب

   كند و به  اجرا تسليم  مسوول  خود را به  از دارايي  جامعي  مذكور صورت  مهلت بايد ظرف
   مالي  و الزامات  مقررات  در قبال  اشخاص  بازداشت  منع  قانون  مقررات  مشمول هر صورت

  .   خواهد بود1352   سال  ماه  آبان مصوب
   آن  و تعلق  بوده  با دين شود بايد متناسب  مي  داده  نشان  فروش  براي  كه مالي  قيمت -تبصره

  . بدهكار محرز باشد به
   مقرر در ماده  مهلت  از انقضاي  عنداالقتضا قبل  اجرائيه  از ابالغ تواند پس اجرا مي -13  ماده
  . نمايد  بازداشتدرصد30   اضافه  مورد اجرا به  مبلغ  بدهكار معادل  از اموال12
  در صورت (  يا قيم  ورثه  تعيين  شود تا زمان  اجرا فوت  بدهكار در حين هرگاه -14  ماده

  .شود  مي  متوقف  اجرايي عمليات)   ورثه صغيربودن
   ميسر نگردد ولي  هم  اجرائيه  ابالغ  نباشد و امكان  بدهكار معلوم  اقامت  محل هرگاه -15  ماده
كند   را صادر مي  اجرائيه هاي  برگ  كه  حال  اجرا در عين  باشد مسوول او دسترسي   اموال به

  . درخواهد آورد  احتياطي  توقيف  او تحت  بدهي  معادل  بدهكار را هم اموال
  
 منقول  اموال  ـ بازداشت  چهارم فصل     
   مال  كه  محلي  و هرگاه او نخواهد بود  اموال  از بازداشت  حضور بدهكار مانع عدم -16  ماده

 نمايند بايد   امتناع  آن  او از بازكردن  باشد و بدهكار يا كسان  يا قفل  بسته  موجود است در آن
 او   و اموال  بازشده  محل  و يا دهبان  و يا ژاندارمري  دادسرا، يا شهرباني با حضور نماينده

  .  گردد بازداشت
   همراه اجتماعي  تأمين  سازمان  نفر ارزياب  يك  اموال ازداشت ب مأمور اجرا در موقع -17  ماده

  درصد بازداشت 30   اضافه  به  اجرائيه  مبلغ  بدهكار معادل  و از اموال خود خواهد داشت
 مقرر   از ميزان  و بيش  تجزيه  غيرقابل  منقول  مال  مورد بازداشت  كه خواهد كرد و در صورتي

  . خواهد شد  بازداشت  آن  باشد تمام داشته   ارزش  ماده در اين
   نظر ارزياب  بدهكار به  خواهد شد و چنانچه  تعيين  سازمان  از طرف ارزياب ـ تبصره

   به  مربوط  مقررات  طبق  ارزيابي الزحمه  حق تواند با توديع  باشد مي معترض
   ارزيابي  وسيله وال ام  ارزيابي  تقاضا كند كه  دادگستري  رسمي دستمزد كارشناسان

  .  است  بدهكار قطعي  از لحاظ  رسمي  كارشناس  نظريه  آيد و دراينصورت  عمل  به رسمي
  :شود  نمي  و توقيف  محسوب  دين اشياء زير از مستثنيات ـ18  ماده
  .  است  او الزم  و خانواده  مديون  حوائج ضروري  ايفاي  براي  كه  و اشياء و اسبابي لباس )الف
  .ها  شركت  بهادار و سهام  اوراق  استثناي  به اسناد مديون )ب
 و   و صنعتي  كشاورزي  و آالت  اسباب  بدهكار و همچنين  رسمي  و نيمه  رسمي لباس )پ

  .  است  الزم  مديون  شغل  براي ابزار كار كه
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   خود تا درجه  يا سببي ي نسب  اقرباي  شده را به  بازداشت تواند اموال مأمور اجرا نمي -19  ماده
   توقيف  اموال  حفظ  براي  معتبر و امين  اشخاص  كه در مواردي.  بسپارد  از طبقه دوم سوم
   و توسط  خواهد كرد ارسال  اجرا تعيين  كه  محلي  به  شده  بازداشت  حاضر نشوند اموال شده

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

  .دهد  او مي  را به  اموال  از صورت  شده  گواهي  بدهكار رونوشت  تقاضاي گيرد و به رسيد مي
   تأمين ان و سازم  سازمان غير از كاركنان (  شده  توقيف  اموال  حافظ  كه در صورتي -21  ماده

 را   آن  نمايد ميزان الحفاظه  حق مطالبه)  نيستند الحفاظه  حق  مطالبه  مجاز به  كه  درماني خدمات
 خواهد   تعيين  است  الزم  شده  بازداشت  اموال  حفظ  براي  كه  محلي  كرايه  با ميزان اجرا معادل
  . خواهد نمود  را اجرا تعيين الحفاظه حق  ميزان.  باشد  خود حافظ  به  متعلق  محل  آن كرد اگرچه

   و تفريط  تعدي  آن  به  و يا نسبت  امتناع  مورد حفاظت  اموال  از تسليم  حافظ هرگاه -22  ماده
  . او استيفا خواهد شد  شخصي  از اموال  آن نمايد معادل

 نيز   آن  مزبور مسئول منافع  اموال  باشد حافظ  داشته  منافعي  شده  بازداشت  اموال هرگاه -23  ماده
  .باشد مي
 يا   نمايند و مديون  بدهكار را بازداشت  از اموال  بخواهند قسمتي  كه  در صورتي-24  ماده

   با قيد كليه  جامعي  صورت  است  نشده  توقيف  كه  اموالي  باشند بايد از بقيه  او غايب كسان
   اموال  كه  را از محلي  شده  بازداشت د مال اگر بخواهن  نمايند و همچنين  تهيه مشخصات

 يا   دادسرا يا شهرباني  نمايند بايد با حضور نماينده  خارج ديگر بدهكار در آنجا است
   حفاظت  را براي  اميني  و اجرا شخص  مذكور را تهيه  صورت  محل  و يا دهبان ژاندارمري
  . نمايد  تعيين  مديون ساير اموال

   به  كه  تدريج  مذكور به  و بايد اموال  است  ممنوع  شدني  ضايع  اموال داشتباز -25  ماده
   آن  و صورت  شده  فروخته  حضوري  مزايده  طريق  به  صدور آگهي آيد فوراً بدون  مي دست

  .د شو برداشته
  عاي اد  آن  به  نسبت  و متصرف  غير است  در تصرف  كه  منقولي  اموال بازداشت -26  ماده

  .  است كند ممنوع  مي مالكيت
   اشياء بازداشت  كليه  اسامي  در آن  شود كه  تهيه  بايد صورتي  اموال  از بازداشت قبل -27  ماده
 شود و در مورد طال و نقره   و عدد اشيا معين  و وزن ، كيل  لزوم  شود و در موقع  نوشته شده

جلس قيد گردد و در مورد جواهر، عدد و آالت هرگاه عيار آنها معين باشد در صورت م
 و در   طبع  و تاريخ  و مصنف  كتاب ، اسم  شود، در كتب  آنها معين  و اسامي  و صفات اندازه

 باشد، در   اگر معلوم  نقاش  آنها و اسم  و عرض  طول  پرده ، موضوع  نقاشي هاي تصوير و پرده
 عدد و   قيمتي  و كاغذهاي در سهام.  شود  تصريح  و تعداد عدل التجاره  مال  نوع التجاره مال

 نو   ريز اشياء،  در صورت  شود و همچنين  معين  مجلس  آنها در صورت  و نوع  اصلي قيمت
  . آنها بايد قيد گردد  بودن و مستعمل

   از اموال  تنظيمي  شود، صورت  نوشته  حروف  بايد با تمام  و وزن عدد و كيل ـ1تبصره
   و منگنه  يكديگر ملصق  باشد بايد به  برگ  از يك  بيش  كه  در صورتي ه شد توقيف
  . مهر مأمور اجرا برسد  و به شده
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 و   تصريح  آيد، در آخر صورت  عمل  به  ريز اشيا سهو و اشتباهي اگر در صورت ـ2تبصره
  .  است وع سطرها ممن  بين  و نوشتن  كردن  و پاك تراشيدن. رسد  امضا مأمور اجرا مي به

  . خواهد شد  و تنظيم  تهيه  چاپي هاي  برگ  روي مجلسصورت ـ3  تبصره
 نمايند   اظهار حقي  ثالث شود اشخاص  مي  بازداشت  كه  اشيايي  به  نسبت هرگاه -28  ماده

  .كند  اظهار او را قيد مي  و چگونگي  مدعي مأمور اجرا اسم
 و   و شهرباني  ژاندارمري  دادسرا و مأمورين ماينده بدهكار و يا ن  كه در مواردي -29  ماده

  .رسد  آنها مي  امضاي  ريز به  باشند صورت  حضور داشته دهبان
   شده  تنظيم  صورت  خود را در باب توانند ايرادات  مي  قبل  مذكور در ماده اشخاص -30  ماده
 در   آن  رد و قبول  با جهات را  آنان اجرا اظهار نمايند و مأمور اجرا اظهارات مأمور  به

  .كند  قيد مي صورتمجلس
   باشد مأمور اجرا مدخل  و معيني  محفوظ  در جاي  شده  توقيف  منقول  اموال هرگاه -31  ماده

 از   هركدام  نباشد به  و معين  محفوظ  اشيا در جاي نمايد و هرگاه  مي  و مهر و موم آنها را بسته
  . مهر مأمور اجرا مهر نمايد تواند پهلوي بدهكار نيز مي. نمايد  و مهر مي ده كر  الصاق  كاغذي اشياء
 شود از   شده  بازداشت  از اشياي  فساد بعضي  باعث  بازداشت  مدت  طول  هرگاه-32  ماده
   بازداشت  و طوري  مذكور را بايد جدا كرده ، اشياي  و غيره  پشمي هاي  و پارچه  فرش قبيل

  . نمود  و مراقبت  از آنها سركشي توان ب نمايند كه
   ننمايد ديگر حق  حاضر باشد و ايرادي  بازداشت  عمليات  بدهكار در موقع  چنانچه-33  ماده

  .  مأمور اجرا نخواهد داشت  از اقدامات شكايت
  انه خ نمايند از اثاث  مي  زندگي  خانه  در يك  باشد كه  از زوجين  بدهكار يكي هرگاه -34  ماده
   به  متعلق  مرد است  عادتاً مورد استعمال  و آنچه  زن  مال  است  زنانه  عادتاً مورد استعمال آنچه

   فوق  ترتيب  خالف  خواهد شد مگر اينكه  محسوب  زوجين  بين  مشترك شوهر و مابقي
  . شود ثابت
   ديگر مشاع اشخاص يا   بدهكار و شخص شود بين  مي  بازداشت  كه  مالي هرگاه -35  ماده

  . شود  ثابت  آن  خالف شود مگر اينكه  مي  فرض  نحو تساوي  آنها به  بين باشد شركت
  
 ثالث  بدهكار نزد اشخاص  منقول  اموال  ـ بازداشت  پنجم فصل    
   از بدهكار نزد اشخاص  ديگري  منقول  نقد يا اموال  وجه  شود كه  معلوم هرگاه -36  ماده
شود و   مي  و رسيد دريافت  ابالغ  ثالث  شخص  كتباً به  آن  توقيف باشد، مراتب  مي ثالث

  . خواهد شد  بدهكار نيز اعالم  امر كتباً به جريان
   شده  بازداشت  يا اموال  وجه نمايد كه  مي  را ملزم  ثالث  شخص نامه  بازداشت ابالغ -37  ماده
 خواهد كرد   را از او وصول  اموال  نقد يا قيمت  وجه  ندهد واال اجرا معادل  آن  صاحب را به

  ). بايد قيد شود نامه  در بازداشت  نكته اين(
 باشد   حال  نقد يا طلب ، وجه  ثالث  در نزد شخص  شده  بازداشت  مال هرگاه -38  ادهم

  . نمايد  مأمور اجرا تأديه  اخذ رسيد به  را فوراً در قبال  مزبور بايد آن شخص
 از   است  شده  بدهكار نزد او بازداشت  حال  يا طلب  مال  كه  ثالثي  شخص  هرگاه-39  هماد
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  . خواهد آمد  عمل  به نامه  آئين  اين  مقررات  او مطابق  اموال  نمايد بازداشت  خودداري  آن تأديه
 بدهكار  منقول   نقد يا اموال  از وجه  يا قسمتي  منكر وجود تمام  ثالث  شخص هرگاه -40  ماده

 دهد   اجرا اطالع  را به  مراتب نامه  بازداشت  ابالغ  روز از تاريخ  ده نزد خود باشد بايد ظرف
  . خواهد بود  مال  يا تسليم  وجه  پرداخت واال خود مسئول

 بدهكار نزد خود باشد و   يا طلب  منكر وجود مال  ثالث  شخص  كه در صورتي -41  ماده
 او   به  نسبت  اجرايي  دهد عمليات  اجرا اطالع  را به  مراتب40  در ماده مقرر   مدت ظرف
   يا طلب  يا مال  وجود وجه  اثبات تواند براي  مي اجتماعي  تأمين  و سازمان  شده متوقف

   ديگر بدهكار استيفاي  كند و يا از اموال  مراجعه  صالح  دادگاه  به  ثالث بدهكار نزد شخص
  . نمايد طلب
 محرز   سند رسمي  موجب  به  ثالث  نزد شخص  يا طلب  و مال  وجه  كه در مواردي  ـ تبصره

 او   به  نسبت  اجرايي  عمليات  از تعقيب  مانع  ثالث  انكار شخص باشد صرف
  .باشد نمي

  لق متع  يا غيرمنقول  منقول  اموال االجاره  مال نامه،  بازداشت  مورد و موضوع چنانچه -42  ماده
تا )   ثالث شخص( مستأجر   براي  مواد فوق  مقررات  باشد رعايت  بدهكار نزد مستأجر بوده به

  .باشد  مي الرعايه  الزم  اجرائيه  مبلغ  استهالك پايان
  :  است  زير ممنوع  وجوه بازداشت -43  ماده
  .  يا ازكارافتادگي  بازنشستگي  يا مستمري  حقوق چهارم  از يك بيش)  الف
  .  معيل  يا دستمزد شاغلين  حقوق چهارم  از يك بيش)  ب
  . مجرد  يا دستمزد شاغلين  حقوق سوم  از يك بيش )پ
  .  دولتي هاي  و شركت  و مؤسسات  دولت  كاركنان  مأموريت العاده  سفر و فوق هزينه )ت
  . هستند  در جنگ  كه  مسلح  نيروهاي  كاركنان حقوق )ث

   بدهكار مكلف  متبوعه  يا مؤسسه ، اداره نامه  بازداشت  از ابالغ  پس  ماده ندر مورد اي  ـ تبصره
   اقدام  است  تقاضا شده  كه  طوري  اجرا به  به  شده  بازداشت  مبلغ  در كسر و ارسال است

  ). بايد قيد شود نامه  در بازداشت مراتب( خواهد بود  نمايد واال مسوول
  
 غيرمنقول موال ا  ـ بازداشت  ششم فصل     
   عمل  به  مقرر است17 و 16   در ماده  كه  نحوي  به  غيرمنقول  اموال  بازداشت-44  ماده
   بازداشت  اموال  براي  چاپي  نمونه  باشد روي  ذيل  مراتب  حاوي  كه مأمور صورتي. آيد مي
  : خواهد داد  ترتيب شده
  .آيد  مي  عمل  به  بازداشت  آن  موجب  به  كه  و مفاد اجرائيه تاريخ ) الف
  . باشد  اگر داشته  آن  و شماره  و كوچه  و كوي  و بخش  در شهرستان  غيرمنقول  مال  وقوع محل )ب
   صورت  و در غيراين  ملك  ثبتي  پالك  باشد شماره  شده  ثبت  ملك  كه در صورتي )پ

 و زيربنا و ساير   زمين ميني تخ  مساحت  از قبيل  آن  اجمالي  و توصيف  ملك مشخصات
  .  ملك اوصاف



  
  
  

  
          251ها   نامه آيين: بخش سوم                                                                          

 

 

   از قبيل  آن  بايد متعلقات  فوق  بر مراتب  باشد عالوه  مزروعي  كه ملك در صورتي )ت
   مؤثر باشد در صورت  ملك  فروش  در تسهيل  كه  ديگري  و توضيحات آالت ماشين

  .مزبور قيد شود
 قيد و   در صورتمجلس  باشد مراتب رد اختالف، مو  از ملك  حدود يا قسمتي هرگاه -45  ماده

   تحت  مرجعي  و در چه  كيست  اختالف  طرف شود كه  مي  تصريح  امكان در صورت
  .باشد  مي رسيدگي

   و صورت  داده  اطالع  محل  بدهكار و ثبت  را به  فوراً بازداشت  است اجرا مكلف -46  ماده
 مزبور در   بخواهد و اداره  ثبت  را از اداره داشت مورد باز  ملك  ثبتي  و جريان وضعيت
   را يادداشت  بازداشت  دفتر امالك  مالحظات  باشد در ستون  شده  ثبت  ملك  كه صورتي

   را به  فوراً مراتب  محل  غير باشد ثبت  به  متعلق  دفتر امالك  موجب  به نمايد و اگر ملك مي
  .كند  مي  بازداشت رفع  دهد و اجرا از آن  مي اجرا اطالع

 رفتار   ذيل  شقوق  مطابق  نباشد دراينصورت  شده  ثبت  مورد بازداشت  ملك چنانچه -47  ماده
  :خواهد شد

 باشد  المالك  مجهول  و يا اينكه  شده  ثبت  بدهكار تقاضاي  مزبور از طرف  ملك هرگاه)  الف
  .شود  مي  يادداشت ي ثبت ها قيد و در پرونده  در دفتر بازداشت بازداشت

 اساساً مورد   و يا اينكه  شده  ثبت  ديگر تقاضاي  شخصي  از طرف  ملك  به  نسبت هرگاه )ب
   نشده  مورد اجرا گذارده  به  امالك  عمومي  ثبت  مقررات  باشد كه  جزء نقاطي بازداشت

  .شود  مي  داده  اجرا اطالع  به  مراتب است
   مال  صاحب  از طرف  و انتقال  نقل  مال،  صاحب  به نامه بازداشت   از ابالغ پس -48  ماده

   باقي  بازداشت  كه  مزبور مادام  انتقال  به  و نسبت  است  ممنوع  شده  بازداشت  مال  به نسبت
   از ناحيه  بدهي  پرداخت  اجرا و يا ترتيب شود، مگر با اجازه  نمي  اثر داده  ترتيب است

  .بدهكار
باشد و   مي  بالمانع  غير است  در تصرف  كه  شده  ثبت  غيرمنقول  اموال بازداشت -49  ماده

   غيرمنقول  اموال  بازداشت  ولي  نيست  باشد مسموع  هم  متصرف  اگرچه  ثالث  شخص ادعاي
   باشد مادام  آن  مالكيت  بدهكار مدعي  ولو اينكه  غير است  مالكانه  در تصرف  كه  نشده ثبت
  .  است  ممنوع  صالحيتدار صادر نشده  از مراجع  قطعي  حكم كه

   مورد تقاضاي  مگر اينكه  نيست  آن  منافع  بازداشت  موجب  غيرمنقول  مال بازداشت -50  ماده
   را ننموده  اجرايي  و هزينه  بدهي  تأديه  بدهكار كفاف  و ساير دارايي  ملك  و اصل اجرا بوده

  . بدهد  منافع  بازداشت  به ر رضايتو يا خود بدهكا
   بازداشت  باشد از تاريخ   اجرا نشده  از طرف  منافع  بازداشت  تقاضاي  كه در صورتي ـتبصره

  .  نخواهد داشت  را زايد بر يكسال  منافع  انتقال  بعد بدهكار حق به
   تا موقع  محصول مأمور اجرا در ، دخالت  مزروعي  امالك  محصول در بازداشت -51  ماده

   از تفريط  جلوگيري  مأمور اجرا بايد براي  ولي  است  بدهكار ممنوع  سهم تعيين و  برداشت
  . نمايد  و مراقبت نظارت

   شده  بازداشت  و يا غيرمنقول  منقول ، مال  بازداشت  مدت تواند در ظرف بدهكار مي -52  ماده
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   بدهي  معامله  وقوع  قبالً يا در حين  بر اينكه د مشروط بده  اجرا بفروشد و يا رهن را با اطالع
  . نمايد  را پرداخت  مربوط  اجرايي هاي مورد اجرا و هزينه

  ماند و نامبرده  مي  بدهكار باقي  موقتاً در تصرف  بعد از بازداشت  غيرمنقول مال -53  ماده
  . دهد  تحويل  گرفته  تحويل  كه  صورتي  را طبق  مورد بازداشت  مال  است مكلف

   و محصول  حاصله  باشد منافع  شده  بازداشت  غيرمنقول  مال  منافع  كه در صورتي -54  ماده
در . شود  مي  خواهند كرد سپرده  تعيين  تراضي  اجرا و بدهكار به  كه  اميني  به  مزروعي امالك

   ننمايد اجرا رأساً امين  توافق ين ام  تعيين  به  نسبت  هفته  يك  مدت  بدهكار ظرف  كه صورتي
  .  نخواهد داشت  اعتراض  بدهكار حق  خواهد كرد دراينصورت تعيين

  
 ـ ارزيابي  هفتم فصل    
   و اعالم  بدهكار ابالغ  به  ارزيابي ، نتيجه17 و 16 مواد   طبق  مال  از بازداشت پس -55  ماده
  : آورد  عمل  زير را به  اقدامات  است رض معت  ارزيابي  نتيجه  به  چنانچه شود كه مي
 اجرا   اجرا در صندوق  از طرف  شده  تعيين  ميزان  تجديدنظر را به دستمزد كارشناس ) الف

  . نمايد توديع
 اجرا   به  ابالغ  روز از تاريخ5   حداكثر ظرف  اعتراضي  اليحه  را ضميمه  صندوق قبض )ب

  . نمايد تسليم
  

 مقرر روز و   در مهلت  صندوق  و قبض  اعتراض  اليحه  وصول  صورتاجرا در -56  ماده
  كند كه  مي  بدهكار ابالغ  و به  تعيين  دفتر اوقات  به  را با توجه  كارشناس  انتخاب ساعت

  . حاضر گردد  كارشناس  انتخاب  مقرر براي در وقت
 در   توافق  و در صورت  گرفت خواهد  انجام  قيد قرعه  به  رسمي  كارشناس انتخاب ـ1 تبصره

  . ندارد  ضرورت  استقراع  كارشناس انتخاب
 اجرا   نخواهد بود، دراينصورت  رسمي  كارشناس  انتخاب  حضور بدهكار مانع عدم ـ2 تبصره

   قيد قرعه  نفر را به  يك  رسمي  نفر كارشناس  سه  از بين  صورتمجلس  تنظيم ضمن
  . خواهد نمود انتخاب

   را توديع  دستمزد كارشناس55   مقرر در ماده  بدهكار در مدت  كه  در صورتي-57  ماده
   به  مزايده  و آگهي  شده  تلقي  قطعي  ارزيابي  نكند نتيجه  تسليم  اعتراضي ننمايد و يا اليحه

 دستمزد   كه شود و در صورتي  منتشر مي  است  كرده  تعيين  نخستين  ارزياب  كه  ميزاني همان
  .گردد  باشد عيناً مسترد مي  شده  توديع كارشناس

   مذكور به  كارشناس  نظريه  و تسليم  رسمي  كارشناس  توسط  ارزيابي  از انجام  پس-58  ماده
  . منتشر خواهد شد  مزايده اجرا آگهي

  . ست ني  ارزيابي  به  محتاج  است  دولت  از طرف  ثابت  نرخ  داراي  كه  منقولي اموال -تبصره
   مقررات  و طبق  اجرا را قبول  مورد مكلفند ارجاعات  برحسب كارشناسان رسمي -59  ماده
   انتظامي  مقررات  تابع  كارشناسان رسمي  از ناحيه  تخلف هرگونه.  نمايند  وظيفه انجام

  .باشد  مي  دادگستري  وزارت  رسمي كارشناسان
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 مزايده  ـ آگهي  هشتم فصل    
در  (  دادگستري  رسمي  يا كارشناس  سازمان  ارزياب  كه  قيمتي  به  مزايده آگهي -60  ماده

 محلي و در صورتي  كه در  هاي  از روزنامه  در يكي  است  كرده تعيين)  تجديدنظر صورت
  .محل روزنامه منتشر نشود در يكي از جرايد كثيراالنتشار مركز منتشر خواهد شد

  : شود  تصريح  ذيل  بايد نكات  منقول  مال  مزايده در آگهي ـ61  ماده
  .  آن  اجمالي  و توصيف  شده  بازداشت  اموال نوع )الف
  .  مزايده  و ختم  فروش  و محل روز و ساعت )ب
  .شود  مي  شروع  از آن  مزايده  كه قيمتي )پ
  : شود  تصريح  ذيل  بايد نكات  غيرمنقول  مال  به  نسبت  مزايده در آگهي -62  ماده
  .  مالك  خانوادگي  و نام نام )الف
  .  مورد مزايده  مال  اجمالي  و حدود و توصيف محل )ب
  .  اجاره  بها و آخر مدت  اجاره  ميزان  اول  و در صورت  يا نه  است  در اجاره  اينكه تعيين )پ
  .  يا نه  است  شده  ثبت  مورد مزايده  مال  اينكه تعيين )ت
  . شود يا نه  بها واگذار مي  با اجاره  است  در اجاره  مورد مزايده  مال  كه در صورتي )ث
   اينكه  و توضيح  از آن شود و يا قسمتي  مي  فروخته  غيرمنقول  مال  اينكه تمام  به تصريح )ج

  . يا مفروز  است مشاع
  .  مزايده  و ختم  شروع  و روز و ساعت  فروش محل )چ
 و   انشعاب  از حق  و گاز اعم  و تلفن  و برق كشي  لوله  آب  به بوطه مر  بدهي تذكر اينكه )ح

 و  كشي  لوله  آب  داراي  مورد مزايده  كه  در صورتي  و مصرف  و مكالمه  اشتراك يا حق
   تا تاريخ  شهرداري  و عوارض  ماليات  بدهي  و گاز باشد و همچنين  و تلفن برق

   عهده  باشد به  باشد يا نشده  شده  آنها معلوم  قطعي  رقم كه از اين  اعم  و انتقال واگذاري
  .  است ايده مز برنده

 مكلفند   مربوط هاي  و ساير سازمان  و شهرداري  و تلفن  و برق  آب هاي سازمان - تبصره
   از طريق  كه  مورد مزايده  بدهي  اجرا در مورد ميزان  استعالم  به نسبت
  . دهند  خواهد آمد فوراً پاسخ  عمل  به يده در مزا كنندگان شركت

   مزايده  روز آخر آگهي  بين  فاصله  نمود كه  تعيين  در آگهي  طريقي  را بايد به روز مزايده -63  ماده
 كمتر از   غيرمنقول  روز و در مورد اموال  كمتر از هفت  منقول  در مورد اموال و روز مزايده

  . روز نباشد چهارده
 يا   مال  محل  به  قدر كفايت  به  بايد آگهي  در روزنامه  مزايده  بر انتشار آگهي  عالوه-64  ماده
  در صورت.  گردد  اجرا الصاق  و محل  عمومي  و اماكن  و در معابر بزرگ  مورد مزايده ملك

  .د ده  او ارائه  را به  مورد مزايده  اموال  از مزايده، ، اجرا بايد قبل  مشتري مراجعه
   هزينه تواند به بدهكار مي.  روز انتشار يابد15   با فاصله  مرتبه  بايد سه  فروش آگهي -65  ماده

  . منتشر نمايد نامه  آيين  اين63   ماده  با رعايت  روزنامه  مزبور را در همان خود آگهي
  نباشد محتاج) 100,000 (  از يكصدهزار ريال  آنها بيش  ارزيابي  قيمت  كه  منقولي اموال -تبصره



  

  

  

  

  
  254  قانون تأمين اجتماعي همراه با قوانين و مقررات مربوطه               

 

 64   مذكور در ماده  شرح  به  آگهي  الصاق  و فقط  نيست  در روزنامه  انتشار آگهي به
  . خواهد بود كافي

   به  باشد آگهي62 و 61 در مواد   مندرج  از نكات  فاقد يكي  آگهي  كه در صورتي -66  ماده
  .شود دستور اجرا تجديد مي

   اجرا اعالم  به  از انتشار آگهي  را قبل  مورد مزايده  مال  بودن يمه بدهكار ب چنانچه -67  ماده
 از انتشار   پس  مال  بودن  بيمه  قيد شود و هرگاه  مزايده  در آگهي  باشد بايد مراتب نموده
  . خواهد رسيد  خريداران  اطالع  به  مزايده  در روز جلسه  گردد موضوع  اعالم آگهي
  . خواهد شد گر نيز اعالم  بيمه  اجرا به  از طرف  مراتب  برنده  به  مورد مزايده  مال  از انتقال پس

  
 و غيرمنقول  منقول  اموال  ـ فروش  نهم فصل    
تواند   باشد و اجرا مي  و منظر عموم  در مرئي  خواهد بود كه  در جايي  حراج محل -68  ماده
  . را تغيير دهد  آن تواند محل  مي  لزوم  در صورت كند و  و تهيه  تعيين  مخصوص  محل  حراج براي

   را در محل  شده  بازداشت  بدهكار اموال تواند با موافقت  اقتضا اجرا مي در صورت -تبصره
  . برساند  فروش  به بازداشت

  : دفاتر زير خواهد بود  داراي  حراج اجرا براي -69  ماده
   از يكديگر منفك  و غيرمنقول  منقول  اموالدفتر(شود   مي  حراج  كه  اموالي ثبتدفتر  -1

 ).باشد مي
 .  حراج دفتر اوقات -2
  .دفتر انبار -3

 با قيد روز و   شده  تعيين  مزايده  آگهي نويس  در پيش  را كه  حراج اجرا بايد وقت -70  ماده
  . كند  يادداشت  حراج  جهت  در دفتر اوقات ساعت

   و قبض  نموده  تحويل  حسابداري  به  روزه  را همه وش از فر  حاصل اجرا بايد وجه -71  ماده
  . نمايد  پرونده  ضميمه  فروش  را با صورت رسيد آن

   آنها نماينده  فقدان  و در صورت  بخش  دادسرا يا دادگاه  در حضور نماينده حراج -72  ماده
 آنها   امضاي به بايد   حراج آيد و صورتمجلس  مي  عمل  و مأمور اجرا به  محل بخشداري

 نمايد   شركت  در حراج  سايرين تواند مثل بدهكار مي.  شود  امر بايگاني  و در پرونده رسيده
   آنها حق مقام  دادسرا و قائم  و نمايندگان  و ارزياب  سازمان  و كارمندان  فروش  مباشرين ولي

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

 .درصد5  هزارريال  تا ده  منقول از اموال -

 .درصد4   تا صدهزارريال ريال  هزارويك از ده -

 .درصد3 باال   به ريال از صدهزارويك -

 .درصد3  هزارريال  تا ده  غيرمنقول از اموال -

  .درصد2 باال   به ريال هزارويك از ده -
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 واريز و منظور   سازمان  متفرقه  درآمدهاي  حساب  به  حراج  از حق  حاصل وجوه -74  ماده
  .خواهد شد

 را   قيمت شود بايد تمام  مي ، خريدار واقع  قيمت  باالترين  دادن  در نتيجه  كه كسي -75  ماده
  .شود  مي  فروخته  ديگري  به  جلسه  در همان  خودداري نقداً بپردازد و در صورت

   شروع  مزايده  كه  قيمتي  بدهكار به  از طرف  شده  معرفي  مورد مزايده  مال هرگاه -76  ماده
 از   ديگري  مال  از روز مزايده  يكماه  مدت  باشد اجرا بايد ظرف شود خريدار نداشته مي

   به نمايد كه   معرفي  ديگري  بگذارد و يا بدهكار خود مال  مزايده  را به  و آن بدهكار بازداشت
   و يا به  بازداشت  مقررات  طبق تر باشد دراينصورت  آسان  شده  معرفي  مال نظر اجرا فروش

   براي  اجرا و بدهكار فقط  ديگر از طرف  مال  خواهد شد، معرفي  فروخته  مزايده طريق
  .  مجاز است نوبت يك
   اشيا پذيرفته  بعضي  به  نسبت وش و تأخير فر  تقديم  به  بدهكار نسبت درخواست -77  ماده
  هاي  مورد اجرا و هزينه  مبلغ  استيفاي  براي  از فروش  حاصله  وجوه  كه شود و هر موقع مي

  . خواهد شد  خودداري  اموال  بقيه  تكافو كند از فروش االجاره  و حق اجرايي
   كسي كند و چنانچه  مي ا اعالم ر  مورد مزايده  مال ، مأمور اجرا قيمت  فروش در وقت -78  ماده

 بلندگو و يا   وسيله  پيشنهادي  قيمت  بيشتر باشد بايد باالترين  با قيمت يد آن خر حاضر به
 تا آخر   ترتيب  همين  گردد و به  منعكس  درشت  خط  به  و در تابلو اعالنات  ديگر اعالم وسايل
   و سپس  نيست  خريدار ديگري  گردد كه  حاصل  شود تا يقين  اقدام  حراج  مقرر براي ساعت
 واگذار   شخصي  به  پيدا نشود مال  خريدار ديگري چنانچه شود و   بار اعالم  سه  قيمت ينآخر
  .  است  را پيشنهاد نموده  قيمت  باالترين گردد كه مي
 خريدار در دفتر اجرا   و شهرت  و نام  شده  فروخته  مال  و شماره  فروش تاريخ -79  ماده

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

  : تجديد شود فروش
 . آيد عمل   به  شده  تعيين  در آگهي  كه  و يا محلي  در غير روز و ساعت  فروش هرگاه -1
   را كه  قيمتي  از خريد شوند و يا باالترين  مانع  قانوني  جهت بدون را   كسي هرگاه -2

 . رد نمايند  است پيشنهاد كرده
 مذكور   ترتيب  او به  دادسرا يا جانشين  حضور نماينده  بدون  مزايده  كه در صورتي -3

 . آيد  عمل  به72  در ماده
  . باشند  نموده ريد شركت در خ  سازمان  و كارمندان  فروش  مباشرين  كه در صورتي -4

   مدت رسد اجرا بايد ظرف  مي  فروش  به  مزايده  از طريق  كه  غيرمنقول در مورد مال ـ81  ماده
 صدور سند   براي  گزارش  پيوست  و به  نموده  و منگنه  شماري  امر را برگ  روز پرونده سه

  . بفرستد  محل  ثبت  اداره  نزد رئيس انتقال
 و اخطار اجرا، بدهكار   غيرمنقول  مال  فروش  صورتمجلس  بعد از تنظيم گاههر -82  ماده

   اسناد محل  ثبت  حاضر نشود اداره  سند انتقال  امضاي  براي  از ابالغ  روز پس5   مدت ظرف
 را امضا خواهد كرد و  ، سند انتقال) مالك( بدهكار   از طرف  نمايندگي  اجرا به  اعالم مطابق
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  .شود  مي  ثبت  و دفتر امالك  در دفتر اسناد رسمي قررات م مطابق
  

 خود را بدهد و   بدهي  پرداخت ، ترتيب  از صدور سند انتقال  بدهكار قبل چنانچه ـ تبصره
  .شود  مي  خودداري  خود را بپردازد از صدور سند انتقال  و بدهي  اجرايي هاي هزينه

 مورد با   پيدا نشود بر حسب  خريداري رد مزايده مو  ملك  براي  كه در مواردي -83  ماده
 داد،   انتقال  سازمان  نام  مزبور را به  سند ملك توان  مي عالي  شوراي  و تصويب پيشنهاد سازمان

   از مبلغ  بيش  ملك  قيمت چنانچه.  خواهد شد  داده  قبل  ماده  طبق  انتقال  ترتيب دراينصورت
   بدهكار پرداخت  به  آن التفاوت  باشد مابه  مربوط هاي  هزينه و  اجرائيه  در برگ مندرج

  .گردد مي
 رسيد   خريدار داده  را تحويل  اجرا بايد آن  مورد مزايده،  مال  فروش  از انجام پس -84  ماده

  . نمايد دريافت
  
 ثالث  شخص  ـ اعتراض  دهم فصل    
   اظهار حقي  ثالث ، شخص  شده  نقد بازداشت  يا وجه  منقول  مال  به  نسبت هرگاه -85  ماده

   بازداشت  بر تاريخ  مقدم  آن  تاريخ  كه  بوده  سند رسمي  مستند به  اظهار حق نمايد چنانچه
   عمليات صورت در غير اين. شود  مي  بازداشت  رفع  منقول  يا مال  دستور اجرا از وجه باشد به
  . نمايد  مراجعه  دادگاه  اجرا به  از عمل  جلوگيري د برايتوان  مي  حق  و مدعي  تعقيب اجرايي

 ديگر   اموال نظر نموده  صرف  مورد بازداشت  از مال  اجرا مخير است  مواردي در چنين
  . نمايد بدهكار را بازداشت

  ه از جلس  قبل شود ثالثي  مي  گذارده  مزايده  به  كه  غيرمنقولي  مال  به  نسبت هرگاه -86  ماده
   مورد ادعاي  بنمايد چنانچه  از آن  يا قسمتي  مورد مزايده  تمام  به  نسبت  اظهار حقي مزايده
   گذشته  آن  به  نسبت  اعتراض  يا مدت  شده  ثبت  مديون  نام  به  در دفتر امالك  ثالث شخص

   سند رسمي ند به مست  ثالث  شخص  ادعاي آيد كه  مي  عمل  به  وقتي  از مزايده باشد خودداري
  . باشد  مالك  به منتسب

   داشته  مطابقت  مورد مزايده  وضعيت  با صورت  ثالث  اگر اظهار شخص در غير اينصورت
  :شود  مي  خودداري  موقتاً از مزايده باشد در موارد ذيل

 او و بدهكار،   بين  مورد بازداشت  به  نسبت  باشد كه  مدعي  ثالث  شخص هرگاه -1
   بر طرح  را مبني  دادگاه ، گواهي  ثبت  و بعد از تقاضاي  بوده  مطرح در دادگاه  دعوي
 .  است  اجرا داده  به  بوده  باقي  اعتراض  هنوز مدت  كه  در وقتي دعوي

   اعتراض  آن  و به  بوده  ثبت  در جريان  اظهار كند مورد مزايده  ثالث  شخص چنانچه -2
 .  است شده

   قضيه  مورد مزايده  ثبت  او بر جريان  شكايت ظهار كند در نتيجه ا  ثالث اگر شخص -3
 .  است  شده  شناخته  ثبت عالي  در شوراي  طرح قابل

   حق  و مدت  بوده  ثبت  در جريان  مورد مزايده  كند كه  اعالم  ثالث  شخص هرگاه -4
  . خواهد كرد  ثبت  به  مقرر اعتراض  و در مهلت  است  باقي  آن  به  نسبت اعتراض

،   در مورد بند يك  قبل  در موارد مذكور در ماده  از مزايده  بعد از خودداري هرگاه -87  ماده
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 ندهد كه دعوي خود را دو ماه متوالي مسكوت نگذارده   ارايه  از دادگاه  گواهي  ثالث شخص
   شده  تقديم ني قانو  در مدت  اعتراض  حال  عرض  گواهي ارايه ندهد كه2و يا در مورد بند 

   ثبت عالي  در شوراي  طرح  قابل  موضوع  نكند كه  تسليم  گواهي3 و در مورد بند  است
،   اعتراض  مدت  از انقضاي  قبل  ننمايد كه  تسليم  گواهي4 و در مورد بند   است  شده شناخته
  مدت. شود  مي يب تعق  اجرايي  عمليات  است  شده  مورد مزايده  بر ثبت  او اعتراض از طرف

  .باشد  ادعا مي  از اعالم  پس  اجرا يكماه  به  ماده  مذكور در اين هاي  گواهي  تقديم مقرر جهت
   باشد چنانچه  ثبت  در جريان  و نه  شده  ثبت  در دفتر امالك  نه  كه  امالكي  به نسبت -88  ماده

 باشد، از   بازداشت  بر تاريخ مقدم   آن  تاريخ  كه  سند رسمي  مستند به  ثالث  شخص دعوي
   جلوگيري تواند براي  مي  حق  مدعي در غيراينصورت. گردد  مي  بازداشت  رفع مورد بازداشت

  . نمايد  مراجعه  دادگاه  به از مزايده
   اظهار كند كه  ثالث  شخص  هرگاه86   ماده  سه  و شق88  در مورد مذكور در ماده - تبصره

   ثبت  تقاضاي  مورد مزايده  ملك  به  نسبت  ملك  وضعيت صورت   از وصول پس
 اجرا مجدداً   شده،  تشخيص  ثبت عالي  در شوراي  طرح  قابل  يا موضوع شده

  . خواهد نمود  عمل86   مفاد ماده  خواهد كرد و طبق  را استعالم  ملك وضعيت
   نظر كردن تواند با صرف شود اجرا مي  مي  خودداري  از مزايده  كه  مواردي  در تمام-89  ماده

  . نمايد  ديگر بدهكار را بازداشت  اموال  مورد مزايده از مال
  
 االجرا  ـ حق  يازدهم فصل  
باشد   مي  اجرائيه  در برگ  مندرج  عشر مبلغ  نيم  معادل  اجرايي  عمليات  اجراي حق -90  ماده
   كه  است  ترتيبي  همان االجرا به  حق وصول. گيرد  مي  بدهكار تعلق  به  اجرائيه  از ابالغ  پس كه

  .  است  مقرر شده  بدهي  وصول براي
 خود   بدهي  پرداخت  ترتيب  اجرائيه  از ابالغ  پس  يكماه  مدت  بدهكار ظرف چنانچه -91  ماده

  . خواهد شد االجرا از او دريافت  حق را بدهد نصف
  
 اجرايي  از عمليات شكايات   به  ـ رسيدگي  دوازدهم فصل    
 هيأت عمومي 28/7/81 مورخ 268به موجب دادنامه شماره . (  است  شده ابطال -92  ماده

  )ديوان عدالت اداري
 هيأت عمومي 28/7/81 مورخ 268به موجب دادنامه شماره . (  است  شده ابطال -93  ماده

  )ديوان عدالت اداري
نظر به اينكه تأسيس و يا تشكيل مراجع : رتست ازبخشي از رأي هيأت عمومي ديوان عبا(

شبه قضايي به منظور رسيدگي به برخي از دعاوي و اختالفات و صدور رأي قطعي در 
جهت حل و فصل و تعيين تكليف آنها منوط به حكم يا اذن صريح قانونگذار است مادتين 

 بر تأسيس مراجع شبه  كه متضمن وضع قاعده آمره مبني50 آيين نامه اجرايي ماده 93 و 92
قضايي بدوي و تجديدنظر با عضويت قضات دادگستري در هيأت تجديدنظر به منظور 

ا و صدور رأي قطعي در زمينه .ت. ق50رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي ماده 
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باشد مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي  مي
  ).گردد  قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي25 مستنداً به قسمت دوم ماده شود و تشخيص داده مي

   مال  به  راجع  مزايده  از اينكه  اعم  مزايده  يافتن  روز از خاتمه  ده  از انقضاي پس -94  ماده
   وجه  وصول  به  منتهي  اجرايي  عمليات  كه  در صورتي  باشد و همچنين  يا غيرمنقول منقول

  .  نيست  مسموع  از اشخاص  شكايتي از بدهكار شود ديگر هيچگونهنقد 
  
 مختلفه  ـ مقررات  سيزدهم فصل    
  .ماند  مي  معلق  تحريرتركه  در مدت  متوفي  بدهي  به  راجع  اجرايي عمليات -95  ماده
ثر در  باشد حداك  نشده  قبالً تقسيط  كه تواند مورد اجرا را در صورتي اجرا مي -96  ماده
 بدهكار   چنانچه دراينصورت.  نمايد  تقسيط بهره% 12   با احتساب  ماهانه  قسط وشش سي

گردد و   مي  حال  به  تبديل  اقساط  نكند بقيه  را در موعد مقرر پرداخت  از اقساط هريك
  . مزبور مقدور نخواهد بود  بدهي تجديد تقسيط

   مديره  هيأت  مورد به  با پيشنهاد اجرا حسب ط قس وشش  از سي  بيش  بدهي تقسيط -97  ماده
  .پذير خواهد بود  امكان  سازمان عالي  شوراي  و تصويب سازمان

 و   را ننموده  مربوط  مقررات  اجرا رعايت  و مأمورين  از مسوولين  هريك چنانچه -98  ماده
  .خواهد شد رفتار   با وي  سازمان  اداري  مقررات  مورد طبق  نمايند حسب تخلف

 از   كافي  نمايد، وثيقه  تقسيط  از صدور اجرائيه  را پس  بدهكاران  اجرا بدهي چنانچه -99  ماده
  ).باشد  مي  غيرمنقول  و يا اموال  بانكي نامه  از ضمانت  مورد عبارت  در اين وثيقه(آنها اخذ خواهد نمود 

 تا   تقسيط  در موقع  آنان  اجرايي هاي برگ   كليه  بدهي  ميزان  كه در مورد بدهكاراني ـ تبصره
   خود بدهي  تشخيص  به  كافي  تأمين تواند با دريافت  باشد اجرا مي سيصدهزار ريال

  . نمايد  مذكور را تقسيط بدهكاران
   مقررات  نمايد مطابق  در موعد مقرر خودداري  اقساط  بدهكار از پرداخت چنانچه  -100  ماده

  . خواهد شد  اقدام  آن  وصول  به  نسبت  صدور اجرائيه  از طريق نامه  آيين  در اين مندرج
 ديگر   قانوني  مراجع  قبالً از طريق  را كه  بدهكاران  اجرا بخواهد مازاد اموال چنانچه -101  ماده

   و اجور و خسارت  مقدم  بستانكاران  طلب  وجه تواند اصل  نمايد مي  توقيف  شده بازداشت
 را از   اموال  بازداشت  و رفع  سپرده  مربوط  يا مراجع  دادگستري  ثبت  را در صندوق وطمرب

   كليه  از احراز توديع ، پس  مقدم كننده  بازداشت  مورد مرجع در اين.  مذكور بخواهد مراجع
   مزايده  به  نسبت  سازمان  و اجراي  نموده  را فك  مورد بازداشت مال   قانوني،  و خسارات طلب
  . خواهد كرد  اقدام  مورد بحث مال
 و   ثبت  اجراي  از طريق  سازمان  اجراي  از طرف  مورد بازداشت  مازاد مال چنانچه -102  ماده

   اجراي نامه  آيين  اين  مقررات  گردد مطابق  ديگر بازداشت  قانوني  و مراجع  قضايي يا مراجع
   مورد به  را حسب  مازاد آن  رسانيده  فروش  به  مزايده طريق را از   مورد بازداشت  مال سازمان
  . خواهد كرد  مذكور پرداخت  مراجع  به  بازداشت تر تيب

 باشد   آنها متفاوت  به  اجرائيه  ابالغ  متعدد باشند و تاريخ  بدهكاران  كه در صورتي -103  ماده
  . خواهد بود  مواعد مزايده ء احتساب مؤخر مبدا  ابالغ  تاريخ  از بدهكاران  هر يك براي
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   شود سازمان  انجام101   ماده  طبق  اجرايي  عمليات  نداند كه  اجرا مقتضي چنانچه -104  ماده
     از طريق  مورد بازداشت  مال  كه  از آن  و پس  محسوب شده  بازداشت  مال نيز جزو طلبكاران

   به  مربوط  اجراي  از طريق  رسيد مازاد آن فروش   ديگر به  مراجع  و يا اجراي  ثبت اجراي
  . خواهد شد  ارسال  سازمان اجراي

   وجود آنها نيازمند است همكاري  اجرا به  كه  مكلفند در مواقعي  انتظامي مأمورين -105  ماده
  . آورند  عمل  آنها به  وظايف  انجام  اجرا جهت  را با مأمورين الزم
   وزارتين  تصويب  به25/10/1355   در تاريخ  تبصره24 و   ماده105 بر  ل مشتم نامه  آيين اين

  .  اجرا است  قابل1355   ماه  بهمن  اول  و از تاريخ  رسيده  و بهزيستي  و بهداري دادگستري
  
 22/8/1356مصوب ( قانون تأمين اجتماعي 79 اجرايي موضوع ماده  نامه  آيين-3

  )شوراي عالي تأمين اجتماعي
 در تاريخ تغيير وضع شركت دولتي 79 ماده 3 و 1سوابق خدمت دولتي مشموالن بندهاي  - 1اده م

به غيردولتي به موجب مقررات حاكم در آن تاريخ مشخص و به حساب سوابق مستخدم 
  .شود محسوب مي

 در استخدام شركت بوده و 31/3/1355مستخدمين شركتهاي دولتي كه قبل از تاريخ  -2ماده 
اند با رعايت مقررات اين آيين   فاقد مقررات بازنشستگي و وظيفه بوده5/3/1352يخ در تار

 مقررات 33نامه از لحاظ كسور و حقوق بازنشستگي ازكارافتادگي و فوت تابع ماده 
  .استخدامي شركتهاي دولتي خواهند بود

م  براساس حقوق و مزاياي مستخد2كسور بازنشستگي مستخدمين موضوع ماده  -3ماده 
 مقررات استخدامي 13مشروط بر اينكه از حداكثر حقوق جدول حقوق موضوع ماده 
 مقررات استخدامي 33شركتهاي دولتي تجاوز ننمايد محاسبه و به صندوق موضوع ماده 

  .مذكور واريز خواهد شد
كارفرما موظف است همه ماهه كسور بازنشستگي سهم خود و مستخدم را طبق ضوابط 

  .رداخت نمايدمربوط به صندوق پ
 با در 2حقوق بازنشستگي و وظيفه ازكارافتادگي و فوت مستخدمين موضوع ماده  -4ماده 

 مقررات استخدامي شركتهاي دولتي و 13نظر گرفتن حداكثر حقوق جدول حقوق ماده 
  .شرايط مربوط به مقررات بازنشستگي و وظيفه تعيين خواهد شد

 براساس مقررات استخدامي 5/3/1352تاريخ مستخدمين شركتهاي دولتي كه در  -5ماده 
اند با رعايت مقررات اين آيين نامه  قبلي مشمول مقررات بازنشستگي و وظيفه خاص بوده

از لحاظ كسور و حقوق بازنشستگي، ازكارافتادگي و فوت تابع مقررات بازنشستگي مربوط 
  .به خود خواهند بود

 اين آيين نامه براساس حقوق و 5 كسور بازنشستگي مستخدمين موضوع ماده -6ماده 
 13مزاياي مستخدم مشروط بر اين كه از حداكثر حقوق جدول حقوق موضوع ماده 

مقررات استخدامي شركتهاي دولتي تجاوز ننمايد، محاسبه و به صندوق بازنشستگي همان 
شركت واريز خواهد شد كارفرما موظف است همه ماهه كسور بازنشستگي سهم خود و 

  .ا طبق ضوابط مربوط به صندوق مذكور پرداخت نمايدمستخدم ر
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 با در 5حقوق بازنشستگي و وظيفه ازكارافتادگي و فوت مستخدمين موضوع ماده  -7ماده 
 مقررات استخدامي شركتهاي دولتي و 13نظر گرفتن حداكثر حقوق جدول حقوق ماده 

  .د شدشرايط مربوط به مقررات بازنشستگي و وظيفه خاص شركت تعيين خواه
 مقررات استخدامي شركتهاي دولتي و مستخدمين 34مستخدمين مشمول ماده  -8ماده 

شركتهاي دولتي كه در موقع خود تابع مقررات قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي 
 تابع مقررات مربوط بوده و از 16/4/1355اند تا تاريخ  از پيري و ازكارافتادگي و فوت بوده

 قانون تشكيل وزارت بهداري و بهزيستي 11 به بعد به ترتيب مقرر در ماده تاريخ مذكور
  .مشمول قانون تأمين اجتماعي خواهند بود

 اين آيين نامه در شركتهاي مربوط از لحاظ 8سوابق خدمت مستخدمين موضوع ماده  -9ماده 
يمه مستخدم ب استفاده از حمايتهاي مقرر با رعايت ترتيبات زير در حكم سابقه پرداخت حق

  .محسوب خواهد شد
حقوق و مزاياي % 21 معادل 1/6/1351حق بيمه سوابق خدمت مربوط به قبل از  ) الف

% 14سهم بيمه شده و % 7( تعيين و محاسبه خواهد شد 1351مستخدم در شهريور ماه 
  ).سهم كارفرما

 برابر 16/4/1355 تا تاريخ 1/6/1351حق بيمه سوابق خدمت مربوط به بعد از تاريخ  )ب
شده  سهم بيمه% 7(حقوق و مزاياي دريافتي مستخدم محاسبه و تعيين خواهد شد % 21
چنانچه كارفرما در مورد پرداخت حق بيمه موضوع بندهاي الف ). سهم كارفرما% 14و 

تواند كليه حق  و ب اين ماده از نظر سهم خود با بيمه شده توافق ننمايد بيمه شده مي
هرگاه مستخدم قبل از .  قسط مساوي ماهانه پرداخت نمايد120بيمه را شخصاً در 

پرداخت كليه اقساط مذكور بازنشسته، ازكارافتاده يا فوت شود سوابق او به نسبت مبالغ 
  .حق بيمه پرداخت شده محسوب خواهد شد

  
 قانون تأمين اجتماعي 18 شوراي عالي تأمين اجتماعي موضوع ماده  نامه  آيين-4

  ) شوراي عالي تأمين اجتماعي4/3/1367 و 24/9/1358مصوب (
گردد  جلسات شوراي عالي تأمين اجتماعي در سازمان تأمين اجتماعي تشكيل مي - 1ماده 

تواند جلسه در محل ديگري نيز  حسب مورد با تصويب شوراي عالي تأمين اجتماعي مي
  ) 11/6/85اصالحي مورخ . (برگزار گردد

ي تأمين اجتماعي هر ماه يك بار به دعوت رئيس هيأت جلسات عادي شوراي عال -2ماده 
  .گردد مديره و مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي تشكيل مي

جلسات فوق العاده در صورت ضرورت به دعوت رئيس هيأت مديره و مديرعامل سازمان 
  .تأمين اجتماعي تشكيل خواهد شد

اخذ رأي در جلسات علني . ابدي جلسات شورا با حضور نه نفر از اعضا رسميت مي -3ماده 
بوده و تصميمات آن با اكثريت آراء مشروط بر اينكه از هفت رأي كمتر نباشد اتخاذ 

  .گردد مي
هيأت مديره و مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي در جلسات شوراي عالي شركت  تبصره ـ



  
  
  

  
          261ها   نامه آيين: بخش سوم                                                                          

 

 

خواهند كرد و در صورت لزوم مديران و كارشناسان سازمان با نظر مديرعامل 
  .توانند در جلسات حضور داشته باشند مي

ها و مديران سازمان و  تواند از كارشناسان، اعضاي كميته رئيس شوراي عالي مي -4ماده 
صالحيت ديگر دعوت به عمل آورد كه بدون داشتن حق رأي جهت تبادل نظر در  افراد ذي

  .جلسات شورا شركت نمايند
ب به امضاي اعضاي حاضر در جلسه صورتجلسات شوراي عالي پس از تصوي -5ماده 

خواهد رسيد و يك نسخه از آن همراه با دعوتنامه جلسه بعد، يا قبل از تشكيل جلسه بعد 
  .جهت كليه اعضا ارسال خواهد شد

دبير شورا از طرف رئيس شورا با تأييد شوراي عالي منصوب و سمت سرپرستي  -6ماده 
  .دبيرخانه را خواهد داشت

  .خانه شوراي عالي در سازمان تأمين اجتماعي خواهد بودمحل  دبير -7ماده 
ها و  تهيه و تنظيم دستور جلسات و همچنين صورت جلسات، پاسخ دادن به نامه -8ماده 

ها براي اعضاي شورايعالي، جمع آوري پيشنهادها و آمار مورد نياز  ترتيب ارسال دعوتنامه
  .ف دبير شورا استشورا و ترتيب تنظيم امور دفتري دبيرخانه از وظاي

بيني  مورد نياز دبيرخانه شورايعالي، از طرف سازمان تأمين اجتماعي پيش تشكيالت -9ماده 
  .و كاركنان مربوط به آن، وسيله سازمان تأمين اجتماعي، تأمين خواهد شد

 اساسنامه سازمان تأمين 9موضوع تبصره ماده (هاي تخصصي شوراي عالي  كميته -10ماده 
هاي مورد نياز به پيشنهاد رياست شورا و تصويب شوراي عالي تعيين   رشتهدر) اجتماعي

  .خواهد شد
  . رئيس كميته به پيشنهاد رئيس شورا و تأييد شوراي عالي تعيين خواهد شد -11ماده 
اعضاي هر كميته از بين افراد صاحب نظر و مطلع توسط رئيس هر كميته انتخاب  -12ماده 

ها با توجه به احتياج و ضرورت بنا به  شنهاد خواهد شد و كميتهو براي تأييد به شورا پي
دعوت رئيس كميته و يا دبير شوراي عالي تشكيل جلسه خواهند داد و نظر مشورتي خود 

  .را كتباً اعالم خواهند نمود
 اساسنامه 9 ماده و يك تبصره به استناد تبصره ماده 13اين آيين نامه مشتمل بر  -13ماده 

 هيأت وزيران دولت موقت جمهوري 10/6/1358ين اجتماعي مصوب جلسه سازمان تأم
  . شورايعالي تأمين اجتماعي به تصويب رسيد24/9/1358اسالمي ايران در جلسه مورخ 

  
 قانون معافيت از پرداخت حق بيمه سهم كارفرماياني كه 5نامه اجرايي تبصره   آيين-5

به موجب   )هيأت وزيران 28/2/1362مصوب ( نفر كارگر دارند  5حداكثر 
 قانون مزبور حذف 5 مجمع تبصره 8/4/87 مجلس و 25/1/87اصالحيه مورخ 

  )شده است
شود كه  كارگاه از نظر اين آيين نامه به واحدهاي توليدي ـ صنعتي و فني اطالق مي -1ماده 

 هيأت 18/6/1386 مورخ 418به موجب رأي شماره  (. نفر كارگر داشته باشند50حداكثر 
  ).مومي ديوان عدالت اداري، ابطال شده استع

 كليه كارگاههايي كه مشمول قانون تأمين اجتماعي قرار گرفته يا بگيرند و اداره آنها -2ماده 
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بوده و فعاليت يا خدمات آنها جنبه توليدي، ) اشخاص حقيقي يا حقوقي(به صورت 
  .دصنعتي و فني داشته باشد مشمول معافيت قانون مذكور خواهند بو

شناسايي و . باشد فهرست فعاليتهاي موضوع اين قانون مطابق صورت پيوست مي -1تبصره
تعيين ساير فعاليتها به عهده هيأتي مركب از وزراي كار و امور اجتماعي، صنايع و 

خواهد بود كه ) بهزيستي و تأمين اجتماعي(وزير مشاور رئيس سازمان بهزيستي 
  .گردد هرست اضافه ميپس از تصويب هيأت مذكور به اين ف

كنند و همچنين  شركتهاي تعاوني كه تحت نظارت ارگانهاي دولتي فعاليت مي -2تبصره
االرضي كه جنبه كارگاهي دارند در صورت دارا بودن ساير شرايط اين  معادن سطح

  .باشند نامه مشمول قانون مذكور مي آيين
ر كارگر دارند از پرداخت كل حق كارفرمايان مشمول اين قانون كه حداكثر پنج نف -3ماده 

در مورد كارفرماياني . باشد بيمه سهم كارفرما معاف و پرداخت اين رقم به عهده دولت مي
كل افراد شاغل در ) سهم كارفرما( نفر كارگر دارند نسبت به متوسط حق بيمه 5كه بيش از 

هد بود و كارفرما هر ماه براي پنج نفر معاف بوده و پرداخت اين مبلغ به عهده دولت خوا
  باشد موظف است به پرداخت مابقي سهم خود مي

 سازمان تأمين اجتماعي مكلف است حق بيمه سهم كارفرمايان موضوع اين قانون را -4ماده 
كه بايستي از طرف دولت پرداخت شود براساس مقررات تأمين اجتماعي و اين قانون 

وزارت مذكور حداكثر . ي اعالم نمايندماهانه محاسبه و به وزارت امور اقتصادي و داراي
  .باشد ظرف يك ماه از تاريخ اعالم مكلف به پرداخت آن به سازمان تأمين اجتماعي مي

 كارفرمايان مشمول اين قانون مكلفند صورت مزد افراد شاغل در كارگاه خود و -5ماده 
نامه و  اين آيين 2اساس ماده  بيمه سهم آنان و مابقي حق بيمه سهم خود را بر همچنين حق

. هاي مقرر به سازمان تسليم و پرداخت نمايند قانون و مقررات تأمين اجتماعي ظرف مهلت
  .در غير اين صورت قبول ليستهاي معوقه موكول به بررسي و تأييد سازمان خواهد بود

 اين قانون در صورت مزدهاي 2 در صورت مشاهده هرگونه خالف موضوع تبصره -6ماده 
توجه به گزارش بازرسان سازمان كه در اين مورد در حكم گزارش ضابطين ارسالي با 

اجتماعي تا روز  سازمان تأمين. دادگستري است از طريق مراجع صالحه اقدام خواهد شد
  .صدور حكم مراجع صالحه كليه تعهدات خود را انجام خواهد داد

لت موضوع آيين نامه كمك دو% 6 با اجراي مقررات اين قانون و آيين نامه آن -7ماده 
 هيأت وزيران 30/4/1361 مصوب جلسه مورخ 1361 قانون بودجه سال 57اجرايي تبصره 

  .گردد لغو مي
  
  )14/4/1362  مصوب(  اجتماعي  تأمين  سازمان  نظارت  هيأت  داخلي نامه آيين -6

 خواهد شد،   ناميده  هيأت نامه  آيين  در اين  كه  اجتماعي  تأمين  سازمان  نظارت  هيأت-1  ماده
  . خواهد داد  جلسه  بار تشكيل  يك اي  هفته الاقل
  . خواهد شد  و اعالم  تعيين  خود هيأت  قبالً از طرف  از جلسات  هر يك  تشكيل تاريخ -2  ماده
   هيأت  عضويت  كه  مدتي  براي  رئيس  عنوان  نفر را به  اعضاء خود يك  از بين هيأت -3  ماده
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  .باشد  او مي  عهده  به  هيأت  تصميمات  خواهد نمود و ابالغ  انتخاب داشترا خواهد 
  .  خواهد داشت  دو نفر رسميت  با حضور الاقل  هيأت  جلسات-4  ماده
  . خواهد شد  ذيالً يادداشت  معتبر خواهد بود و نظر مخالف  در رأي  با اكثريت تصميمات -5  ماده
   هيأت  دبيرخانه  به  و ساير امور مربوط  امور دفتري  و اداره  هيأت  تصميمات  اجراي-6  ماده
  . خواهد شد  انتخاب  هيأت  از طريق7   مفاد ماده  طبق  خواهد بود كه  دبير هيأت  عهده به

 در   را كه  خود افرادي  قانوني  اختيارات  و اعمال  وظايف  انجام  منظور امكان  به  هيأت-7  ماده
   شاغل  كاركنان  باشند از بين  داشته  و تخصصي  سابقه  و حقوقي رآمد و فني و د امور مالي
   تأمين  سازمان  مدير عامل  و به  انتخاب  هيأت  مصوب  تشكيالت  به  و با توجه سازمان

 و   عمل نحوه.  قرار گيرند  در اختيار هيأت  با صدور ابالغ  خواهد نمود كه  معرفي اجتماعي
  . خواهد بود  اجتماعي  تأمين  سازمان  با ساير كاركنان  مطابق  آنان  امور كارگزيني كار و ساعات
  ، حق  اجتماعي  تأمين  سازمان  مدير عامل  و حكم  مذكور با پيشنهاد هيأت كاركنان ـ تبصره

 منظور   به  اجتماعي  تأمين  نمايندگيها و دفاتر و اسناد سازمان  شعب  به مراجعه
  .  را خواهند داشت  احتياج  موزه  و اطالعات دارك م تحصيل

   حسابرسي  سازمان تواند از خدمات  مي  سازمان  اساسنامه17   مفاد ماده  اجراي  جهت هيأت -8  ماده
  . نمايد استفاده

 از نظر  نامه  آيين8   ماده  موضوع  مأموريتهاي  فوري  انجام  و ترتيب  موجبات تهيه -9  ماده
   بدين  سازمان  و مديرعامل  بوده  اجتماعي  تأمين  با سازمان  الزم هاي  و هزينه وسائل  تأمين

  . خواهد نمود  و پرداخت بيني  پيش  اجتماعي  تأمين  سازمان  را در بودجه  الزم منظور اعتبارات
  اختيارات و   نظارت  و اعمال  وظايف  منظور انجام  به  كه  افراد يا اعضاء موسساتي-10  ماده

 و   حسابرسان شود در حكم  مي  داده  ماموريت  ايشان  به  كه  در موارد خاصي  هيأت قانوني
   تأمين  قانون  و يا افراد مشمول  كارفرمايان  خواهند شد و كليه  تلقي  سازمان بازرسان
   وابسته نهاي و سازما  تابعه  و واحدهاي  اجتماعي  تأمين  سازمان  مسئولين  همچنين اجتماعي

   ماده  اين  موضوع  مورد نياز را در اختيار افراد و يا اعضاء موسسات مكلفند اسناد و مدارك
  .قرار دهند

   بودجه  و ضمن  تهيه  با نظر هيأت  سازمان  توسط  نظارت  هيأت  به  مربوط   بودجه-11  ماده
  . منظور خواهد شد  اجتماعي  تأمين  سازمان كل
 و  شود درج  مي  منظور تهيه  اين  براي  كه  در دفتر مخصوصي  هيأت  جلسات صورت -12  ماده
  . خواهد رسيد  امضاء اعضاء هيأت به

   سازمان  اساسنامه19   ماده  براساس  تبصره  و يك  ماده  در سيزده  نامه  آيين  اين-13  ماده
  .  اجرا است  قابل  تاريخ  و از همين يب تصو  نظارت  در هيأت14/4/1362   در تاريخ اجتماعي  تأمين

  
نامه نحوه تسليم صورت مزد، ميزان و نحوه پرداخت حق بيمه كاركنان شاغل  آيين -7

 شوراي عالي تأمين اجتماعي و اصالحيه 8/12/1363مصوب (در طرحهاي عمراني 
  )6/6/1364مصوب 

امه نحوه تسليم صورت آيين ن«: دارد  هيأت وزيران  مقرر مي14/7/62تصويب نامه مورخ 
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مزد، ميزان و نحوه پرداخت حق بيمه كاركنان شاغل در طرحهاي عمراني، موضوع مصوبات 
يكصد و بيسست و نهمين و يكصد و چهل و سومين جلسه شوراي عالي تأمين اجتماعي 

اصالحاتي . نامه مزبور عمل كنند را تأييد و مقرر نمودند كليه دستگاههاي اجرايي مطابق آيين
  .»االجراء خواهد بود اجتماعي الزم ه در آينده ضرورت يابد با تصويب شوراي عالي تأمينك
  
  ـ قراردادهاي پيمانكاران فصل اول  
حق بيمه كاركنان شاغل در پيمانهايي كه براساس فهارس پايه وزارت برنامه و بودجه  ـ1ماده 

ل اعتبارات عمراني تأمين شوند و تمام يا قسمتي از اعتبار آن از مح منعقد شده يا مي
  .گردد مشمول اين آيين نامه خواهد بود مي

اجتماعي   قانون تأمين39پيمانكاران مشمول اين آيين نامه مكلفند طبق مقررات ماده  -2ماده 
نامه مربوطه، صورت مزد ماهانه كاركنان شاغل در هر پيمان را حداكثر تا آخرين روز  و آيين

يد ناظر مقيم يا دستگاه نظارت يا دستگاه اجرايي به واحدهاي ماه بعد تهيه و پس از تأي
اجتماعي تسليم و رسيد مورد نياز جهت ارائه به كارفرما موضوع تبصره اين   سازمان تأمين

  .ماده را دريافت نمايند
تأييد صورت مزد ماهانه دستگاه نظارت و دستگاه اجرايي رافع مسؤوليت  -1تبصره

 سقم صورت مزد از نظر تعداد و مبلغ و دستمزد روزهاي مورد صحت وپيمانكار در 
  .كاركرد نخواهد بود

صدور دستور پرداخت توسط دستگاه اجرايي و پرداخت هر صورت وضعيت به  -2تبصره
پيمانكار موكول به تسليم رسيد دريافت صورت مزد ماههاي قبل كاركنان شاغل 

 مقررات اين آيين نامه پيمانكار توسط سازمان تأمين اجتماعي و رعايت ساير
 شوراي عالي 6/6/1364اصالحي به موجب مصوبه مورخ . (باشد مي

  )اجتماعي تأمين
 2سازمان تأمين اجتماعي مكلف است پس از دريافت صورت مزد موضوع ماده  -3تبصره

  .بالفاصله رسيد الزم را تهيه و تحويل پيمانكار نمايد
شوند مقطوعاً به ميزان   منعقد شده يا مي16/4/1363حق بيمه پيمانهايي كه از تاريخ  -3ماده 

ها به حساب  حسابي  توسط ذي4گردد كه به شرح ماده  كاركرد پيمانكار تعيين مي% 6
  )اجتماعي  شوراي عالي تأمين6/6/1364اصالحي . (شود سازمان تأمين اجتماعي واريز مي

نان پيمانكار كسر و  درصد حق بيمه سهم كارك6/1از هر صورت وضعيت معادل  -4ماده 
 درصد مبلغ صورت وضعيت نيز بابت حق بيمه سهم كارفرما از محل اعتبار 4/4معادل 

طرح مربوطه برداشت شده و مجموعاً مبالغ مربوط بالفاصله به حساب سازمان تأمين 
  .گردد اجتماعي واريز مي

ا تاريخ ابالغ اين  تحويل موقت گرديده و ت16/4/1363يي كه قبل از تاريخ  پيمانها -5ماده 
 درصد از صورت 2/3آيين نامه مفاصاحساب مربوط به آن صادر شده است، كسر 

هاي پيمانكار و پرداخت آن در وجه سازمان تأمين اجتماعي به منزله رقم قطعي  وضعيت
  .گردد حق بيمه قرارداد تلقي مي
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هاي  رت وضعيتمكسوره از صو% ) 8/1% (5تا % 2/3استرداد مابه التفاوت رقم تبصره ـ 
پيمانكار موكول به تسليم صورتهاي مزد كاركنان شاغل در دوره اجراي پيمان به 

  .اجتماعي خواهد بود سازمان تأمين
  منعقد و كار اجرايي آن از تاريخ16/4/1363هايي كه قبل از تاريخ   حق بيمه پيمان-6ماده 

 به 16/4/1363تاريخ هاي تسليم شده تا  مزبور ادامه داشته است براي صورت وضعيت
هاي از تاريخ مذكور به ميزان   درصد كاركرد پيمانكار و جهت صورت وضعيت2/3ميزان 

گردد كه به شرح زير توسط  كاركرد پيمانكار مقطوعاً تعيين  مي) شش درصد% (6
  .شود حسابيها به حساب سازمان تأمين اجتماعي واريز مي ذي
 ماده از هر صورت وضعيت پيمانكار كسر و در  درصد مذكور در اين2/3حق بيمه ) الف

  .گردد وجه سازمان تأمين اجتماعي پرداخت مي
 2/3 درصد مذكور در اين ماده از هر صورت وضعيت پيمانكار معادل 6بابت حق بيمه  )ب

 درصد مبلغ صورت وضعيت نيز از محل اعتبار طرح مربوط 8/2درصد كسر و معادل 
  .گردد اجتماعي واريز مي مربوط، بالفاصله به حساب سازمان تأمينبرداشت شده و مجموعاً مبالغ 

 /54 / 2510 تا تاريخ ابالغ بخشنامه شماره 16/4/1363قراردادهايي كه در فاصله  -7 ماده
 وزارت برنامه و بودجه با ضرايب باالسري متفاوت با ضرايب تعيين شده در 9055-1

 را تأييد 2510 بخشنامه شماره 7م موضوع بند بخشنامه مذكور منعقد گرديده و پيمانكار فر
ننموده است، پيمان با همان ضريب مندرج در قرارداد ادامه يافته و برحسب آن كه ضريب 

 وزارت برنامه و 20/12/1360 مورخ 1-6900/54/16520باالسري براساس بخشنامه شماره 
 و همچنين 3 يا ماده 6ده ما) ب(بودجه يا غير از آن تعيين شده باشد به ترتيب مشمول بند 

  .ساير مفاد اين آيين نامه خواهند بود
 موكول به اجراي 6هاي آتي موضوع ماده  پرداخت هر يك از صورت وضعيت -8ماده 

  . آيين نامه خواهد بود2مقررات ماده 
، پيمانكاران بايستي حداكثر ظرف 16/4/1363در مورد كاركردهاي قبل از تاريخ  -تبصره

در ( تاريخ ابالغ آيين نامه صورتهاي مزد گذشته خود را تهيه  ماه از2مدت 
و در صورت عدم دسترسي به ناظر مقيم وقت ) اند صورتي كه قبالً تهيه ننموده

مستقيماً صورتهاي مزد مذكور را به سازمان تأمين اجتماعي تسليم نموده و ظرف 
  .ن نمايندهاي گذشته را روش همين مدت تكليف پرداخت حق بيمه صورت وضعيت

در هر حال پرداخت دومين صورت وضعيت ارسالي پيمانكار بعد از تاريخ ابالغ اين آيين 
  :حسابيها موكول به رعايت موارد زير خواهد بود نامه از طرف ذي

تسليم رسيد به سازمان تأمين اجتماعي در مورد دريافت صورتهاي مزد گذشته از  )الف
  .طرف پيمانكار

هاي گذشته توسط   كسورات حق بيمه صورت وضعيتمشخص نمودن وضعيت )ب
  .حسابي و در صورت عدم پرداخت، تأديه آن به سازمان تأمين اجتماعي ذي

 پرداخت صورت وضعيت قطعي پيمانهاي فصل اول اين آيين نامه موكول به تسليم -9ماده 
همچنين گواهي سازمان تأمين اجتماعي مبني بر دريافت صورتهاي مزد ارسالي پيمانكار و 
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  . ها خواهد بود هاي مكسوره از صورت وضعيت وصول حق بيمه
 روز از تاريخ دريافت استعالم 15سازمان تأمين اجتماعي مكلف است ظرف مدت 

حسابيها گواهي فوق را تهيه و صادر نمايد چنانچه مدارك الزم براي صدور گواهي  ذي
 روز از تاريخ 15 مدت مذكور به سازمان تسليم نشده باشد سازمان مكلف است ظرف

عدم پاسخ در انقضاي مدت . حسابي اعالم نمايد دريافت استعالم فوق موضوع را به ذي
مزبور به منزله صدور گواهي فوق تلقي شده و پرداخت صورت وضعيت قطعي پيمانكار 

  )6/6/1364اصالحي مورخ . (بالمانع است
 به عنوان حق بيمه قطعي هر 6 و 5 و 4 و 3ميزان حق بيمه مكسوره در مواد  تبصره ـ

به استثناي آن (قرارداد بوده و با پرداخت آن و رعايت ساير شرايط اين آيين نامه 
هايي كه پرداخت آن به عهده وزارت برنامه و بودجه محول  قسمت از حق بيمه

تبصره اصالحي مورخ . (گردد به عنوان مفاصاحساب هر قرارداد تلقي مي) گرديده
6/6/1364(  

پيمانكاران موضوع اين فصل مكلفند صورت مزد كاركنان دفتر مركزي خود را  -10ماده 
كماكان طبق مقررات قانون تأمين اجتماعي تهيه و به انضمام حق بيمه مربوط و به طور 

  .جداگانه به شعبه تأمين اجتماعي حوزه عملكرد دفتر مركزي تسليم و پرداخت نمايند
تفاده از فهارس پايه و يا از محل اعتبارات جاري و يا  قراردادهايي كه بدون اس-11ماده 

گردند مشمول مفاد اين آيين نامه نبوده و پرداخت حق بيمه  ساير منابع تأمين و منعقد مي
  .طبق مقررات سازمان تأمين اجتماعي خواهد بود

  
 فصل دوم ـ قراردادهاي مهندسان مشاور  

ر و كارشناسان در پيمانهاي موضوع حق بيمه كاركنان شاغل مهندسان مشاو -12ماده 
طرحهاي عمراني كه تمام يا قسمتي از اعتبار آن از محل اعتبارات عمراني تأمين و قرارداد 

شوند مشمول مقررات اين فصل از  آن براساس ضوابط طرحهاي عمراني منعقد شده يا مي
  .آيين نامه خواهد بود

 قانون 39آيين نامه مكلفند طبق ماده مهندسان مشاور و كارشناسان مشمول اين  -13ماده 
تأمين اجتماعي و آيين نامه مربوطه، صورت مزد ماهانه كاركنان شاغل در دفتر مركزي و 
همچنين نظارت كارگاهي در هر قرارداد را حداكثر تا آخرين روز ماه بعد تهيه و پس از 

اعي ارائه و رسيد مورد اجتم به سازمان تأمين) مورد كاركنان نظارت كارگاهي(تأييد كارفرما 
  .نياز را جهت تسليم به كارفرما دريافت دارند

صدور دستور پرداخت توسط دستگاه اجرايي و پرداخت صورتحساب هر ماه يا هر قسط 
به مهندس مشاور و كارشناس موكول به تسليم رسيد صورت مزد كاركنان شاغل در قرارداد 

  )6/6/1364رخ اصالحي مو. (باشد منعقده براي مدت مذكور مي
 16/4/1363حق بيمه قراردادهاي مهندسان مشاور و يا كارشناسان كه بعد از تاريخ  -14ماده 

الزحمه مهندسان مشاور و يا كارشناسان  حق% 14شوند مقطوعاً به ميزان  منعقد شده و يا مي
اجتماعي واريز  ها به حساب سازمان تأمين حسابي  توسط ذي15تعيين كه به شرح ماده 
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  )6/6/1364اصالحي مورخ . (شود يم
 درصد بابت حق 6/3از هر صورت حساب مهندس مشاور و يا كارشناس معادل  -15ماده 

 درصد نيز بابت حق 4/10بيمه سهم كاركنان مهندس مشاور و يا كارشناس كسر و معادل 
ه به بيمه سهم كارفرما از محل اعتبار طرح مربوط برداشت و مبالغ مربوط مجموعاً بالفاصل

  .گردد ان تأمين اجتماعي واريز ميحساب سازم
 16/4/1363 حق بيمه قراردادهاي مهندسان مشاور و يا كارشناسان كه قبل از تاريخ -16ماده 

اند و تا تاريخ ابالغ اين اصالحيه مفاصاحساب آن صادر نشده است، به شرح  منعقد گرديده
  )6/6/1364اصالحي مورخ . (گردد زير به حساب سازمان تأمين اجتماعي واريز مي

 تسليم گرديده 16/4/1363حق بيمه مربوط به صورت حسابهايي كه قبل از تاريخ  )الف
 طبق مقررات تأمين اجتماعي و براي 1357باشد براي عملكرد قبل از فروردين ماه 

 درصد صورتحساب تعيين 3 به بعد مقطوعاً به ميزان 1357عملكرد از فروردين ماه 
 از هر صورتحساب مهندس مشاور و يا كارشناس كسر و در وجه سازمان گردد كه مي

 مصوبه 3التفاوت موضوع بند   شود و در مورد پرداخت مابه تأمين اجتماعي پرداخت مي
 شوراي عالي تأمين اجتماعي نيز مطابق قسمت 20/3/1357ت مورخ  ش1715شماره 

  . آيين نامه عمل خواهد شد24آخر ماده 
 تسليم شده و يا 16/4/1363هايي كه از تاريخ  بوط به صورتحسابحق بيمه مر )ب

گردد كه از هر   درصد صورتحساب تعيين مي14شوند مقطوعاً به ميزان  مي
 درصد 11 درصد كسر و معادل 3صورتحساب مهندس مشاور و يا كارشناس معادل 

له به حسابيها از اعتبار طرح برداشت و مجموعاً بالفاص صورتحساب نيز توسط ذي
  .گردد حساب سازمان تأمين اجتماعي واريز مي

 به عنوان حق بيمه هر قرارداد بوده و 16 و 15 و 14ميزان حق بيمه مذكور در مواد  -17ماده 
هايي  بيمه به استثناي آن قسمت از حق(با پرداخت آن و رعايت ساير شرايط اين آيين نامه 

به عنوان مفاصاحساب ) محول گرديده استكه پرداخت آن به عهده وزارت برنامه و بودجه 
  )6/6/1364اصالحي مورخ . (گردد هر قرارداد تلقي مي

پرداخت آخرين صورتحساب يا قسط هر قرارداد مهندسان مشاور يا كارشناسان  -18ماده 
موكول به گواهي سازمان تأمين اجتماعي مبني بر دريافت صورتهاي مزد ارسالي و همچنين 

  .ها خواهد بود مكسوره از صورتحسابهاي  وصول حق بيمه
 روز از تاريخ دريافت استعالم 15سازمان تأمين اجتماعي مكلف است ظرف مدت 

چنانچه مدارك الزم براي صدور گواهي . حسابي گواهي فوق را تهيه و صادر نمايد ذي
 روز از تاريخ 15مذكور به سازمان تسليم نشده باشد سازمان مكلف است ظرف مدت 

عدم پاسخ در انقضاي مدت . حسابيها اعالم نمايد استعالم فوق موضوع را به ذيدريافت 
مزبور به منزله صدور گواهي فوق تلقي شده و پرداخت آخرين صورتحساب يا قسط 

  )6/6/1364اصالحي مورخ . (باشد مهندس مشاور يا كارشناس بالمانع مي
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  فصل سوم ـ ساير موارد  
راردادهاي بيست ميليون ريال و كمتر موضوع مصوبات مورخ مقررات مربوط به ق -19ماده 
 1/124 و 124بخشنامه شماره ( شوراي عالي تأمين اجتماعي 5/11/1362 و 18/8/1361

 مشمول مقررات اين 1364 معتبر و از اول سال 1363براي كاركردهاي تا پايان سال ) درآمد
  .آيين نامه خواهد بود

لفند يك نسخه از قراردادهاي منعقده را بالفاصله جهت دستگاههاي اجرايي مك -20ماده 
  .واحدهاي سازمان تأمين اجتماعي ارسال نمايند

 17/10/63 مورخ 3-/27/17254قراردادهايي كه قبل از ابالغ بخشنامه شماره  -21ماده 
 16/4/1363 مورخ 8912 مصوبه 10وزارت امور اقتصادي و  دارايي براساس مفاد ماده 

  .باشد  نسبت به آنها تسويه حساب به عمل آمده عيناً معتبر ميهيأت وزيران
قراردادهايي كه پيمانكار و يا مشاور آن شركت خارجي باشد از شمول ضوابط اين  -22ماده 
  .نامه مستثني بوده و تابع مقررات سازمان تأمين اجتماعي خواهد بود آيين
 و تاريخ تصويب آن در شوراي عالي مفاد اين ماده مربوط به تعداد فصول و مواد -23ماده 
 تبصره در يكصد 6 ماده و 23 فصل مشتمل بر 3اين آيين نامه در . (باشد اجتماعي مي تأمين

  ) به تصويب رسيد8/12/63و بيست ونهمين جلسه شوراي عالي تأمين اجتماعي مورخ 
يا التفاوت ناشي از افزايش حق بيمه صورت وضعيت و  در صورتي كه مابه -24ماده 

 29/12/1363 لغايت 16/4/1363صورت حسابهاي تسليم شده به كارفرما، در فاصله زماني 
كه به موجب آيين نامه نحوه تسليم صورت مزد ميزان و نحوه پرداخت حق بيمه كاركنان (

بايستي از محل اعتبار طرح صورت  شاغل در طرحهاي عمراني ايجاد و پرداخت آن مي
اصالحيه پرداخت نشده و يا اصوالً پرداخت آن به تشخيص تا تاريخ ابالغ اين ) گيرد

. مجري طرح مربوط ميسر نباشد، پرداخت آن به عهده وزارت برنامه و بودجه خواهد بود
التفاوت موضوع اين ماده را در سالهاي آتي هنگام تنظيم بودجه  سازمان تأمين اجتماعي مابه

. نمايد در اليحه بودجه منعكس ميبه وزارت برنامه و بودجه جهت پيش بيني اعتبار 
  )6/6/1364الحاقي مورخ (

هاي موضوع آيين نامه نحوه تسليم صورت مزد ميزان و نحوه  واريز حق بيمه -25ماده 
بيمه كاركنان شاغل در طرحهاي عمراني و اين اصالحيه به حساب سازمان  پرداخت حق

) الف( و قسمت آخر بند 24ه موضوع ماد(تأمين اجتماعي و تعهد وزارت برنامه و بودجه 
با رعايت ساير شرايط آيين نامه مذكور و اصالحيه آن  در حكم مفاصاحساب ) 16ماده 

اجتماعي موردي   قانون تأمين38 درصد و آخرين قسط موضوع ماده 5بوده و نگهداري 
  )6/6/1364الحاقي مورخ . (ندارد

  
و   وظيفه  پرداخت  اجازه  قانون  واحده   ماده2 تبصره  اصالح  قانون  اجرايي  نامه آيين -8

در   وظيفه  حقوق  برقراري  و1338   آذرماه28  مصوب  كارمندان  وراث  مستمري
 ) وزيران   هيأت2/4/1364  مصوب ( اناث  و نوادگان  مورد فرزندان

 اجازه  قانون  واحده   ماده2 تبصره  ذكور موضوع  وراث  و مستمري  وظيفه   حقوقـ1 ماده
 در 2/10/1363   از تاريخ1338  ماه  آذر28  مصوب  كارمندان  و مستمري  وظيفه  پرداخت 
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از   در يكي  مثبته  مدارك  موجب  به  كه  خواهد شد مگر آن  قطع  تمام  سال 20   داشتن  صورت
 باشند كه  تحصيل  كشور مشغول  و خارج  داخل  رسمي  عالي  آموزش  ها يا مؤسسات دانشگاه

 پرداخت ل قاب  سالگي  پنج و  بيست  سن  آنها تا پايان  يا مستمري  وظيفه  حقوق  اينصورت در 
  .دبو خواهد 

مورد   قانون  اين  موضوع  وراث  تحصيل  به  اشتغال  مدارك  صحت  كه   در موارديـ تبصره
  از كشور نظر وزارت  خارج  تحصيالت  گواهي  نيز درخصوص باشد و  ابهام

 .خواهد بود  مناط  عالي  آموزش و  فرهنگ
  هاي شركت و  ها و مؤسسات وزارتخانه  مستخدمين  كليه  اناث  و نوادگان  فرزندان   به-2 ماده

  ذكر نام  مستلزم بر آنها  قانون  شمول  كه  دولتي  سازمانهاي  ها و همچنين و شهرداري  دولتي
 تأمين  قانون  مشمولين و  ايران  اسالمي  جمهوري  ارتش  استخدام  قانون   نيز مشمولين و  است

  دريافت  وظيفه  حقوق 2/10/1363  در تاريخ  كه)  دولت  كاركنان  درخصوص(  اجتماعي 
و   وظيفه  نباشند حقوق  و شغل  حرفه  و داراي  شوهر نداشته  كه  دارند در صورتي مي

 .باشد مي  پرداخت  مذكور قابل  سهم  مستمري
 ماده  موضوع  مستخدمين  كليه  اناث  و نوادگان  فرزندان  سهم  و مستمري  وظيفه  حقوق -3 ماده

 مربوط  مقررات  نمايند و طبق مي   فوت2/10/1363بعد از   آنان  مورث  كه  نامه آيين   اين3 
  فوت  تاريخ بعد از  كه  باشند در صورتي مي  يا مستمري  وظيفه  حقوق  دريافت  مستحق 

 .باشد مي  پرداخت  قابل  و شغل  حرفه  نداشتن  شرط  باشند به  ، شوهر نداشته ثمور
يا   وظيفه  حقوق  دريافت  مستحق  مربوط  مقررات  طبق  كه  اناث  و نوادگان   فرزندان-4 ماده

 مقرر قطع  سن  به  رسيدن  علت  به  آنان  يا مستمري  وظيفه  حقوق  سهم  اند ولي بوده  مستمري
  نباشند با رعايت  و شغل  حرفه  و داراي  شوهر نداشته  چنانچه  است  و يا برقرار نشده  شده 

 .بود خواهند  يا مستمري  وظيفه  حقوق  دريافت  مشمول  نامه آيين  مفاد اين
از   يكي  به  يا اشتغال  دولتي  بخش كار در  انجام  نامه آيين  از نظر اين  و شغل   حرفه-5 ماده

 .باشد مي  اجتماعي  تأمين  قانون  مشمول  و مشاغل  حرف
 مستخدمين بگير يا مستمري  وظيفه  از وراث  هر يك  و مستمري  وظيفه  حقوق  سهم -6 ماده

  دولتي  هاي سازمان  ها و همچنين و شهرداري  دولتي  هاي و شركت  ها و مؤسسات وزارتخانه 
  هوريمج  ارتش  استخدام  قانون  ، مشمولين است  امن ذكر  بر آنها مستلزم  قانون  شمول  كه

امرار   براي  كه در صورتي)  دولت  كاركنان  درخصوص(  اجتماعي تأمين  و قانون  ايران  اسالمي
 نمايند و همچنين  را تأمين  آنان  نفقه باشند و يا افراد ديگر  مالي  تمكن  داراي  مناسب  معاش

 .نخواهد بود  پرداخت  باشند، قابل  داشته  مالي  تمكن  تحصيل  مهادا  براي  كه  دانشجوياني 
  اعالم صرفاً با  و شغل  حرفه  و نداشتن  نفقه  تأمين  و عدم  مالي  تمكن  عدم   ادعاي-7 ماده
  اين  موضوع  ها و مؤسسات وزارتخانه. خواهد شد  بگير پذيرفته يا مستمري  وظيفه  كتبي
  ضمن را  و مراتب  مذكور اقدام  كتبي  اخذ اعالم  به  نسبت  وقت   اسرعمكلفند در  نامه آيين
 .دهند  اطالع  وجه  كننده حواله  صندوق  به  مربوط  در سوابق  درج
  بازنشستگي  صندوق  از رئيس  مركب  مورد با كميسيوني  حسب   احراز موارد خالف-8 ماده
 در امور  ذيربط  يا مسوول  مستخدم  تبوعم  دستگاه  بازنشستگي  اداره  ، رئيس ربوطم

قرار دارد   آن زير نظر  مربوط  بازنشستگي  صندوق  كه  دستگاهي  مسوول  و مقام  بازنشستگي
 .خواهد بود
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استرداد   براي  يا مستمري  وظيفه  حقوق   بر قطع عالوه  احراز تخلف  در صورت ـ تبصره
 .خواهد شد  جاز نيز اقدامغيرم   استفاده از تاريخ  پرداختي  وجوه

 يا تأمين  مالي  تمكن  علت  به   وراثزا  هر يك  يا مستمري  وظيفه  حقوق  سهم   چنانچه-9 ماده
افراد مذكور  باشد و بار ديگر  گرديده  و يا قطع  برقرار نشده  و حرفه  شغل  يا دارا بودن  نفقه 

 از تاريخ  حقوق  احراز كنند اين  نامه آيين  اين  موضوع  حقوق  دريافت  را براي  الزم  شرايط
 .خواهد بود  پرداخت  قابل  نامه آيين  اين  مقررات  مجدد با رعايت  تقاضاي 

يا   وظيفه  حقوق  دريافت  مستحق  نامه آيين  اين  براساس  كه  اناثي  و نوادگان  فرزندان -10 ماده
 دستگاه  به  نامه آيين  اين  تصويب  تاريخاز   ماه  شش  مهلت  باشند بايد ظرف مي  مستمري

را بنمايند  خود  يا مستمري  وظيفه  حقوق  دريافت  و كتباً تقاضاي  خود مراجعه  مورث  متبوع 
 قانون  تصويب  از تاريخ  نامه آيين  اين  مقررات  با رعايت  آنان  يا مستمري  وظيفه  تا حقوق

 كنند، تاريخ مي  مراجعه  تاريخ  از اين  پس  كه  انيدر مورد كس. برقرار گردد) 2/10/1363( 
 1.آنها خواهد بود  و تقاضاي  مراجعه  مذكور، تاريخ  حقوق  برقراري 

  كشور به  و استخدامي  اداري امور  پيشنهاد سازمان  به  نامه آيين  در اين  الزم   اصالحات-11 ماده
  .خواهد رسيد  وزيران  هيأت  تصويب

 
  مصوب (  يا بازنشستگي  بيمه  حق  و انتقال  نقل  قانون  واحده  ماده3   تبصره مهنا  آيين-9

  ) با اصالحات بعدي8/11/1365
 12/9/1365   مورخ ق/3226   پيشنهاد شماره  بنا به8/11/1365   مورخ  در جلسه  وزيران هيأت
 حق   و انتقال  نقل  قانون احده و  ماده3   تبصره نامه  كشور، آيين  و استخدامي  اموراداري سازمان

  : نمودند  زير تصويب  شرح  را به  اسالمي  شوراي  مجلس27/3/65   مصوب  يا بازنشستگي بيمه  
   كه  مشابه هاي  و صندوق  بازنشستگي هاي  و صندوق  اجتماعي  تأمين  قانون مشمولين -1  ماده
اند در   نموده  مذكور پرداخت هاي  از صندوق  هر يك  به  يا كسور بازنشستگي  بيمه حق

   صندوق  از شمول  آن  تبع  و به  تغيير نموده  آنان  كار يا خدمت  محل  ضوابط  طبق  كه صورتي
 يا بشوند   شده  ديگري  صندوق  مشترك  قانوني  ضوابط  يا بشوند يا طبق  شده  خارج مربوط
   باشد از لحاظ  نشده  جديد منتقل صندوق   به  آنان  بيمه  يا حق  كسور بازنشستگي چنانچه
   تابع  يا بازنشستگي  بيمه  حق  و انتقال  نقل  قانون3   در تبصره  مندرج التفاوت  مابه پرداخت
  . خواهند بود نامه  آيين  اين مقررات

   از شمول27/3/65   از تاريخ  قبل  كه  شخصي  يا كسور بازنشستگي  بيمه  حق چنانچه -2  ماده
 قرار   ديگري  صندوق  و زير پوشش  شده  خارج  مربوط  يا بازنشستگي  بيمه  صندوق خدمات
  التفاوت  و مابه  انتقال  قابل  وجوه  در تعيين نامه  آيين  اين  باشد مقررات  نيافته  انتقال  است گرفته
  . خواهد بود  مجري  وي  به متعلقه
   كار يا خدمت  تغيير محل  لحاظ  يا به  قانوني بط ضوا  طبق  كه در مورد اشخاصي -3  ماده

  هرماه)   شخص سهم (  متعلقه  بيمه  يا حق  بشوند كسور بازنشستگي  ديگري  صندوق مشترك
   ماهانه  و مزاياي  حقوق  اولين  برمبناي  مورد عمل  ضوابط  مورد نظر طبق  خدمت از سنوات
 و  گيرد محاسبه  قرار مي  يا بازنشستگي  بيمه  كسر حق  مبناي  جديد كه  خدمت در محل

                                            
 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري منـدرج در         4/11/1389 مورخ   490-489 اين ماده به موجب دادنامه شماره        -1

 . ابطال گرديده است9/12/1389روزنامه رسمي مورخ 
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   صندوق  به كه)  و كارفرما  شخص سهم (  يا كسور بازنشستگي  بيمه  با حق  آن التفاوت مابه
  . خواهد شد  وصول  از شخص نامه  مقرر در آيين  ترتيب  به  شده جديد منتقل

ط قانوني، به سبب انتقال  در مورد اشخاصي كه طبق ضواب–) 3/8/1377الحاقي ( -1تبصره
و تغيير ساختار سازماني، مشترك صندوق تأمين اجتماعي شده يا بشوند، حق بيمه 

 هفت –%) 18(متعلقه هر ماه از سنوات خدمت مورد نظر به مأخذ هجده درصد 
 حقوق و مزاياي –سهم كارفرما %) 11(سهم مستخدم و يازده درصد %) 7(درصد 

بيمه قرار مي گيرد و  خدمت جديد كه مبناي كسر حقماهانه زمان تقاضا در محل 
يا آخرين حقوق و مزاياي مبناي برداشت كسور بازنشستگي در محل خدمت قبلي 

سهم (التفاوت آن با كسور بازنشستگي  محاسبه و مابه) هر كدام بيشتر باشد(
كه به صندوق جديد منتقل شده است به ترتيب مقرر در اين ) شخص و كارفرما

  .از شخص و كارفرماي سابق وصول خواهد شدتبصره 
 اشخاصي كه به دليل استعفا، بازخريد خدمت و اخراج –) 3/8/1377الحاقي ( -2تبصره

رابطه استخدامي آنان با دستگاه مربوط قطع گرديده است و مشترك صندوق 
اجتماعي شده يا مي شوند و كسور بازنشستگي يا حق بيمه خود را به طور  تأمين

به %) 18(جزئي از دستگاه مربوط وصول ننموده اند به مأخذ هجده درصد كلي يا 
سهم شخص و (اين ماده محاسبه و مابه التفاوت ) 1(ترتيب مذكور در تبصره 

  .از شخص وصول خواهد شد) كارفرما
اين ماده ) 2 و 1( در صورتي كه مشمولين تبصره هاي –) 3/8/1377الحاقي ( -3تبصره

 ابالغ نسبت به پرداخت مابه التفاوت اقدام ننمايند و يا ظرف سه ماه از تاريخ
ترتيبي براي پرداخت آن ندهند بر اساس تقاضاي مجدد و رعايت تبصره هاي 

  .مذكور، مابه التفاوت قابل وصول خواهد بود
 سوابق مشمولين تأمين اجتماعي كه به يكي از علل مندرج –) 3/8/1377الحاقي ( -4تبصره

 ماده با دستگاه متبوع قطع رابطه استخدامي نموده يا مي نمايند اين) 2(در تبصره 
  .محفوظ و از مزاياي قانوني آن بهره مند مي شوند

 بر   عالوه  مورد عمل  مقررات  طبق  چنانچه نامه  آيين  اين  موضوع هاي صندوق -4  ماده
ود را در برابر  خ ، مشتركين  وراث  و وظيفه ، ازكارافتادگي  بازنشستگي  حقوق پرداخت
 از  بيمه  يا حق  كسور بازنشستگي  انتقال  هنگام  باشند، به  نموده  درماني  خدمات ها بيمه بيماري
   تأمين  در ازاي  كه  بيمه  كسور يا حق  از اين  ديگر بخشي هاي  صندوق ها به  صندوق اينگونه
  .گردد  كسر مي  انتقالي  وجوه باشد از جمع  مزبور مي بيمه

 از كسور   معيني  رقم  مربوط  مقررات  طبق درماني  خدمات  بيمه  حق  كه در صورتي -تبصره
 يا   بيمه  حق مجموع)  چهارم يك( ندهد،   را تشكيل  پرداختي  بيمه  يا حق بازنشستگي

  .گردد  منظور مي  بابت  و كارفرما از اين  شخص  سهم كسور بازنشستگي
   مقررات  در اجراي  كه  يا بازنشستگي  بيمه  حق  پرداخت  از سنوات  قسمت صرفاً آن  -5  ماده

  شود در تعيين  يا مي  شده  تلقي  احتساب  قابل  شخص  متبوع  و بازنشستگي  بيمه صندوق
  .گيرد  قرار مي  عمل  مالك التفاوت  مابه ميزان
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   اين  مقررات  طبق  كه  شخص به   متعلقه التفاوت  و مابه  يا كسور بازنشستگي  بيمه حق -6  ماده
   است  شده  ديگر منتقل  صندوق  به  صندوق  از يك  مربوط  و مقررات  يا ساير قوانين نامه آيين

   قانوني  ضوابط  يا بنمايد يا طبق  مجدداً تغيير نموده  شخص  خدمت  محل  كه در صورتي
  گردد و از بابت  مي جديد منتقل   صندوق  يا بشود عيناً به  شده  ديگري  صندوق مشترك
  . نخواهد شد  وصول التفاوتي  مابه  سوابق اينگونه

   اقساط ميزان.  خواهد شد  وصول  ماهانه  اقساط  به نامه  آيين  اين  موضوع التفاوت مابه -7  ماده
  طبق   و ساير مالحظات  شخص  و مزاياي  حقوق ، ميزان التفاوت  مابه  مبلغ  كل  به با توجه
   معادل التفاوت  مابه  پرداخت گردد، حداكثر مدت  مي  تعيين  مربوط  و صندوق  شخص توافق

  .باشد  مي  مورد محاسبه  خدمت سنوات
،   استعفا، اخراج  لحاظ  به  متبوعش  با دستگاه  شخص  استخدامي  رابطه  كه در صورتي -8  ماده

 خود را  بيمه   يا حق شود و كسور بازنشستگي يا مي   شده  قطع  دايم  يا انفصال بازخريد خدمت
   خود و احتساب  بيمه  يا حق  كسور بازنشستگي  انتقال  باشد از لحاظ  ننموده دريافت

 كسور   كه در مورد اشخاصي.  خواهد بود نامه  آيين  اين  مقررات  تابع  متعلقه التفاوت مابه
   نقل اند مسأله  داشته  دريافت  ذيربط  بازنشستگي صندوق را جزئاً يا كالً از   متعلقه بازنشستگي

   1.  است  كسور موضوعاً منتفي و انتقال
 صرفاً  نامه  آيين  و اين  يا بازنشستگي  بيمه  حق  و انتقال  نقل  قانون  مقررات در اجراي -9  ماده

   اين  مقررات طبق   آن  يا كسور بازنشستگي  بيمه  حق  كه  كاركنان  دولتي  خدمت سوابق
 و   بازنشستگي  از لحاظ  آنان  دولتي  خدمت شود جزء سنوات  يا مي  شده  منتقل نامه آيين

  .باشد  مي  احتساب  قابل وظيفه
باشند   مي اجتماعي  تأمين  قانون  تابع  كه  غيردولتي  و واحدهاي ها و مؤسسات در مورد شركت

   جزء سنوات  مربوط  بيمه  يا حق  كسور بازنشستگي قال با انت  كاركنان  دولتي  خدمت سوابق
  .گردد  و منظور مي  محسوب  و وظيفه  بازنشستگي  از لحاظ  آنان خدمت

 كسور بازنشستگي سوابق خدمت دولتي بيمه شدگاني كه در –) 3/8/1377الحاقي ( -10ماده 
ماعي منتقل شده يا اجراي مقررات قانون نقل و انتقال حق بيمه، به سازمان تأمين اجت

شود، براي متقاضيان بازنشستگي تنها در محاسبه ميزان مستمري بازنشستگي به جمع  مي
گردد و در سنوات پرداخت حق بيمه براي احراز  سنوات پرداخت حق بيمه آنان اضافه مي

  ه ـي بيمـت دولتـق خدمـگي سوابـور بازنشستـكس. ور نخواهد شدـشرايط بازنشستگي منظ

                                            
متن قبلي آن . ح متن فوق جايگزين گرديده است هيأت وزيران به شر28/5/1368اين ماده به موجب مصوبه مورخ  -1

  :عبارت بوده از
 يا   شود و كسور بازنشستگي  استعفا قطع  لحاظ  به  متبوعش  با دستگاه  شخص  خدمتي  رابطه  كه  در صورتي-8ماده «

   متعلقه التفاوت  مابه ب و احتسا  بيمه  يا حق  كسور بازنشستگي  انتقال  باشد از لحاظ  ننموده  خود را دريافت  بيمه حق
  .» خواهد بود نامه  آيين  اين  مقررات تابع

،  ، بازخريد خدمت  بازنشستگي  سبب  به  آنان  خدمتي  رابطه  نخواهد بود كه  اشخاصي  شامل  ماده  اين ـ مقررات تبصره
  .  است  شده  قطع  از خدمت  دايم  يا انفصال اخراج
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شوند  در احراز شرايط برقراري مستمري   كه ازكارافتادگي كلي يا فوت ميشدگاني
  .ازكارافتادگي كلي و فوت و ميزان مستمري آنان مالك محاسبه قرار خواهد گرفت

 آن گروه از مستخدمين كه در اجراي اليحه قانوني نحوه –) 3/8/1377الحاقي ( -تبصره
لتي مشمول قانون استخدام كشوري ها و موسسات دو انتقال مستخدمين وزارتخانه

 شوراي 20/2/1359به مؤسسات مستثني شده از قانون مزبور و بالعكس مصوب 
شوند و نيز مستخدمين مؤسسات دولتي داراي مقررات  انقالب منتقل مي

استخدامي خاص كه طبق مقررات مربوط به ساير دستگاههاي دولتي منتقل شده 
  .اهند بودشوند تابع قوانين مربوط خو يا مي

  
اجتماعي   قانون تأمين4 ماده 3و تبصره ) ب( آيين نامه اجرايي قانون اصالح بند -10

 درخصوص چگونگي تعيين حق بيمه[وزيران  هيأت) 29/7/1366مصوب (
 4 ماده 3و تبصره ) ب(صاحبان حرف و مشاغل آزاد با توجه به قانون اصالح بند 

  ]قانون تأمين اجتماعي
شود كه براي  رف و مشاغل آزاد در اين آيين نامه به افرادي اطالق مي صاحبان ح-1ماده 

به ) خويش فرما(يا خود به تنهايي ) كارفرما(انجام حرفه و شغل مورد نظر با داشتن كارگر 
استناد مجوز اشتغال صادره از سوي مراجع ذيصالح يا به تشخيص هيأت مديره سازمان 

) شود نامه سازمان ناميده مي اجتماعي در اين آيين مينكه من بعد سازمان تأ(تأمين اجتماعي 
) مشابه موارد موضوع اين آيين نامه(به كار اشتغال داشته و مشمول مقررات حمايتي خاص 

  .نباشد
  : مشمولين اين آيين نامه  عبارتند از-2ماده 

 .افراد موضوع ماده يك اين آيين نامه -1
هاي مختلف در خارج از كشور    فعاليتاتباع ايراني اعم از شاغل و يا غيرشاغل در -2

كه بيمه آنان با مقررات قانون تأمين اجتماعي و تغييرات بعدي آن مغايرت نداشته 
  .باشد

آن دسته از متقاضيان كه داراي سابقه پرداخت حق بيمه به مأخذ كامل به مدت  تبصره ـ
مشمول مقررات  اين آيين نامه 5باشند با رعايت تبصره ماده   روز يا بيشتر مي360

  .گيرند اين آيين نامه قرار مي
 قانون تأمين اجتماعي خواهد 7نامه با رعايت مقررات ماده  اجراي مقررات اين آيين -3ماده 
  .بود

توانند به ترتيب زير از  نامه با پرداخت حق بيمه مقرر مي مشمولين اين آيين -4ماده 
 و تغييرات بعدي آن 54رماه هاي مندرج در قانون تأمين اجتماعي مصوب تي حمايت

  .برخوردار گردند
  . درصد12بيمه بازنشستگي با نرخ حق بيمه  )الف
  . درصد14بيمه بازنشستگي و فوت با نرخ حق بيمه  )ب
  . درصد18بيمه بازنشستگي و ازكارافتادگي و فوت با نرخ حق بيمه  )ج
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وه بر  پرداخت حق بيمه توانند عال  اين آيين نامه مي2بيمه شدگان موضوع ماده  -1تبصره 
هاي تعيين شده در فوق، با پرداخت حق بيمه به ميزان مشخص شده در  با نرخ
هاي موضوع بندهاي   قانون تأمين اجتماعي و تغييرات بعدي آن از حمايت29ماده 

تأمين اعتبار دفترچه .  قانون تأمين اجتماعي استفاده نمايند3ماده ) ب(و ) الف(
ر سه ماه يكبار و با ارائه رسيد پرداخت حق بيمه مقرره انجام درمان بيمه شدگان ه

  .خواهد گرفت
هاي موضوع بندهاي  حق بيمه مربوط به حمايت) 0/0 2(پرداخت دو درصد  -2تبصره 

بيمه موضوع تبصره يك اين  حق) 0/0 1(و نيز يك درصد ) ج(يا ) ب(و ) الف(
 اجتماعي به عهده دولت  قانون تأمين28براساس ماده )  درصد3جمعاً (ماده 

  .خواهد بود
اين ماده در صورتي پذيرفته خواهد ) ج(هاي بند  درخواست متقاضيان حمايت -3تبصره 

شد كه  از سوي مراكز درماني اعالم شده توسط اين سازمان ازكارفتاده كلي 
  .شناخته نشوند

 سوي سازمان اتباع ايراني خارج از كشور تا فراهم نمودن امكانات الزم از -4تبصره 
و تبصره يك ) ب(و ) الف(منحصراً مخير به استفاده از مزاياي مندرج در بندهاي 

  .اين ماده در كشور ايران خواهند بود
تشخيص حوادث ناشي از كار منجر به فوت يا ازكارافتادكي كلي در مورد  -5تبصره 

سئول واحد  اين آيين نامه به عهده  كميسيوني مركب از م2مشمولين بند يك ماده 
كار و امور اجتماعي محل، مسئول و بازرس واحد تأمين اجتماعي مربوط خواهد 

 اين ماده، 4بود همچنين در صورت فراهم شدن امكانات مورد نظر در تبصره 
حوادث ناشي از كار در مورد اتباع ايراني خارج از كشور موضوعيت نداشته و 

  .دكليه حوادث غيرناشي از كار تلقي خواهد گردي
مأخذ كسر حق بيمه ماهانه مشمولين اين آيين نامه به اختيار متقاضي بين حداقل و  -5ماده 

تواند هر بار با دارا بودن دو سال سابقه  بيمه شده مي. حداكثر دستمزد قانوني خواهد بود
 درصد ميزان آن 10پرداخت حق بيمه موضوع اين آيين نامه از تاريخ ثبت درخواست كتبي 

درخواست ) دو سال(شده مدتي پس از انقضاء موعد مقرر  چنانچه بيمه.  دهدرا افزايش
 درصد خواهد 10افزايش مأخذ حق بيمه را بنمايد در اين حالت نيز نسبت افزايش همان 

هاي  بود و براي مدت اضافي زائد بر دو سال افزايشي صورت نخواهد گرفت و افزايش
ق بيمه موضوع اين آيين نامه از تاريخ بعدي نيز موكول به گذشت دو سال پرداخت ح

  .آخرين افزايش خواهد بود
مأخذ كسر حق بيمه افرادي كه به نحوي از انحاء داراي سابقه پرداخت حق بيمه تبصره ـ 

شود  گيرند توسط وي به اختيار انتخاب مي بوده و مشمول اين آيين نامه قرار مي
 درصد متوسط مبناي ماهانه 10 مشروط بر اين كه مبلغ انتخابي، افزايشي بيش از

  .كسر حق بيمه يكسال آخر نداشته باشد
بيمه مشمولين واجد شرايط از تاريخ ثبت تقاضا در هر يك از شعب سازمان شروع  -6ماده 
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سازمان مكلف است ظرف مدت دو ماه استحقاق متقاضي را احراز و بالفاصله . شود مي
تب را به متقاضي اعالم نمايد و متقاضي نيز ضمن تعيين نرخ و ميزان حق بيمه ماهانه مرا

بيمه به واحد سازمان را خواهد داشت در  غير اين  ظرف يك ماه فرصت پرداخت حق
  .گردد صورت موضوع درخواست مزبور منتفي اعالم مي

چگونگي بيمه اتباع ايراني شاغل يا غيرشاغل در كشورهاي خارجي به ترتيب زير  -7ماده 
  :خواهد بود

گردد  درخواست خود را طبق فرم مخصوصي كه توسط سازمان تهيه ميمتقاضي  -1
هاي سياسي  هاي سياسي جمهوري اسالمي ايران تسليم و نمايندگي به نمايندگي

ها ضمن تأييد تابعيت   روز از تاريخ وصول اين قبيل درخواست15موظفند ظرف 
ايي متقاضيان و ايراني متقاضيان، درخواست آنها را به انضمام فتوكپي مدارك شناس

 . قانون تأمين اجتماعي به سازمان ارسال دارند58افراد خانواده موضوع ماده 
سازمان مكلف است ظرف مدت يك ماه استحقاق متقاضي  را احراز و ضمن تعيين  -2

هاي سياسي بالفاصله مراتب را به  نرخ و ميزان حق بيمه ماهانه از طريق نمايندگي
 .متقاضي اعالم نمايد

ن حق بيمه مربوط را به حساب بانكي كه به نام سازمان تأمين اجتماعي متقاضيا -3
هاي سياسي افتتاح خواهد شد پرداخت و رسيد پرداخت را به   توسط نمايندگي

 .هاي مزبور ارسال نمايند نمايندگي
هاي سياسي مكلفند همه ماهه موجودي حساب مزبور را به حسابي كه  نمايندگي -4

د واريز و صورت وضعيت بانكي و رسيدهاي نماي بانك مركزي مشخص مي
 .اجتماعي ارسال دارند پرداخت حق بيمه را به سازمان تأمين

باشد و پرداخت  نحوه بيمه اين قبيل افراد در ساير موارد تابع مواد اين آيين نامه مي -5
حق بيمه مقرره مشمولين اين ماده بايستي به پولي صورت گيرد كه در قرارداد في 

 .ن و متقاضي توافق گرديده استمابين سازما
هاي سياسي جمهوري اسالمي ايران در كشورهاي خارجي موظف به  نمايندگي -6

  .نامه به نحو مقتضي به اتباع ايراني خواهند بود ابالغ مفاد اين آيين
 در صورتي كه پرداخت حق بيمه از طرف بيمه شده متوقف گردد و بين تاريخ قطع -8ماده 

 ماه فاصله ايجاد نشده باشد بيمه شده 3داخت مجدد بيش از پرداخت حق بيمه و پر
تواند حق بيمه معوقه را به سازمان پرداخت نمايد در غير اين صورت ارتباط بيمه شده  مي

با سازمان قطع و ادامه بيمه وي موكول به تسليم درخواست مجدد و موافقت سازمان 
 قبيل متقاضيان همان مبناي قبلي خواهد بود كه در اين صورت  مبناي كسر حق بيمه اين

  .خواهد بود
هاي بازنشستگي و بازماندگان و ازكارافتادگي كلي   شرايط برقراري و ميزان مستمري-9ماده 

و همچنين استفاده از خدمات درماني و بهداشتي عيناً به ترتيب تعيين شده در قانون تأمين 
 هيئت عمومي ديوان 85أي شماره با لحاظ ر ( .اجتماعي و تغييرات بعدي آن خواهد بود

       اين تبصره در حال حاضر در سازمان تأمين اجتماعي اجرا 29/3/69عدالت اداري مورخ 
  .شودنمي
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 در صورتي كه مشمولين اين آيين نامه پس از شروع بيمه به نحوي از انحاء از -10ماده 
عي يا ساير قوانين مربوطه شمول مقررات اين آيين نامه خارج و يا طبق قانون تأمين اجتما

بيمه را خود براساس مقررات ديگري پرداخت نمايند، موظفند مراتب را كتباً  بايست حق مي
در صورت عدم اقدام بيمه . به آگاهي سازمان برسانند تا نسبت به قطع بيمه آنان اقدام گردد

هاي   كسر هزينههاي دريافتي پس از بيمه بيمه، حق شده در اين زمينه و ادامه پرداخت حق
  .انجام شده مسترد خواهد شد

  
 91   ماده  و تجديدنظر موضوع  بدوي  پزشكي هاي  كميسيون  اجرايي نامه  آيين-11

  )2/5/1378   اصالحات19/5/1371، 6/7/1367، 6/3/1366  مصوب ( اجتماعي   تأمين قانون
   كه اجتماعي   تأمين  سازمان ده عه  و تجديدنظر به  بدوي  پزشكي هاي  كميسيون تشكيل -1  ماده

  . شود خواهد بود  مي  ناميده  سازمان نامه  آيين در اين
 از   در يكي  امكانات  بودن  فراهم  و تجديدنظر بر حسب  بدوي  پزشكي هاي كميسيون -2  ماده

  . گردد  مي  تشكيل  سازمان  تشخيص  بنا به  از مراكز درماني  و يا يكي  سازمان واحدهاي
   شرايط  به  و تجديدنظر با توجه  بدوي  پزشكي هاي  كميسيون  تشكيل  امكان چنانچه -3  ماده

  ترين  از نزديك  يكي  را به  شده  بيمه  سازمان  است  نباشد الزم  فراهم نامه  آيين  در اين مندرج
  . نمايد ها معرفي  در ساير شهرستان  متشكله هاي كميسيون

 با حضور افراد زير   بدوي  پزشكي كميسيونهاي )19/5/1371   مورخ اصالحي( -4  ماده
  : گردد  مي تشكيل
   به  كميسيون  عضو و رئيس  عنوان  به  عمومي  جراحي  متخصص  نفر پزشك يك ) الف

   فني  كميسيونهاي  دفتر تشكيل  با ابالغ  درمان  معاونت  و تصويب پيشنهاد مدير درمان
  . پزشكي

   و ابالغ  پيشنهاد مدير درمان  به  عضو ثابت  عنوان  به  داخلي  متخصص  پزشك نفر  يك)ب
  .   پزشكي  فني  كميسيونهاي دفتر تشكيل

 پيشنهاد مدير   عضو به  عنوان  به  مربوطه  بيماري  در رشته  متخصص  نفر پزشك يك ) ج
  .   و پزشكي  فني  كميسيونهاي  دفتر تشكيل  و ابالغ درمان

  .   درمان  معاونت  و ابالغ  استان  اجتماعي  تأمين  كل  با پيشنهاد اداره مشاور   )د
دار   را عهده جلسات صورت  و تايپ  و تنظيم  تهيه  وظيفه  كه  مدير درمان  با ابالغ منشي)   ه

   .خواهد بود
  ر درباره و اظهارنظ  شدگان  بيمه هاي  پرونده بررسي) 19/5/1371   مورخ الحاقي( -1تبصره

   و ادامه  درمان ، ادامه  درصد از كارافتادگي  كار، و تعيين  كار، ساعت  كار، محل نوع
  . باشد  مي  بدوي  پزشكي  كميسيونهاي كار از وظايف

 منظور   كار به  طب  متخصص  از پزشك دعوت) 19/5/1371   مورخ الحاقي( -2تبصره
 و در   بوده  و تجديدنظر بالمانع دوي ب  در كميسيونهاي  رأي  حق  بدون مشاوره

 از   باشد، دعوت  كار وجود نداشته  طب  متخصص  پزشك  كه شهرستانهايي
  . باشد  مجاز مي  مشاوره  جهت اي  حرفه  بهداشت كارشناسان
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 تجديد نظر با حضور افراد زير   پزشكي كميسيونهاي)19/5/1371   مورخ اصالحي( -5  ماده
  :گردد  مي تشكيل

   مدير عامل  و تصويب  درمان  پيشنهاد معاونت  به  عمومي  جراحي  متخصص  نفر پزشك يك)  لفا
   .  كميسيون  عضو و رئيس  عنوان  به  پزشكي  فني  كميسيونهاي  دفتر تشكيل  با ابالغ سازمان

  الغ و اب  پيشنهاد مدير درمان  به  عضو ثابت  عنوان  به  داخلي  متخصص  نفر پزشك يك ) ب
  .   پزشكي  فني  كميسيونهاي دفتر تشكيل

 دفتر   و ابالغ  پيشنهاد مدير درمان  به  مربوطه  بيماري  در رشته  متخصص  نفر پزشك يك )ج
  .   و پزشكي  فني  كميسيونهاي تشكيل

  .   درمان  معاونت  و ابالغ  استان  اجتماعي  تأمين  كل  پيشنهاد اداره مشاور به  )د
دار   را عهده  صورتجلسات  و تايپ  و تنظيم  تهيه  وظيفه  كه  مدير درمان  با ابالغ منشي)  ه

  . خواهد بود
پزشكان عضو كميسيونهاي بدوي مادام كه عضويت يك كميسيون بدوي را دارند  -1تبصره

  .توانند به عضويت كميسيون پزشكي تجديدنظر منصوب شوند نمي
ننده در كميسيونهاي پزشكي افرادي با شرايط براي هر يك از اعضاي شركت ك -2تبصره

  .گردد البدل تعيين مي ذكر شده در اين آيين نامه به عنوان عضو علي
ترتيب تشكيل كميسيونها و دعوت اعضا و بيمه شدگان طبق ضوابط و مقررات  -3تبصره 

  .باشد نامه با هماهنگي رئيس كميسيون به عهده دبير مربوطه مي اين آيين
 آراء   كليه  درباره  و اظهارنظر نهايي   بررسيـ1366 مصوب سال 5   ماده  به اقي الح تبصره

 قرار   يا سازمان  شده  بيمه  مورد اعتراض  كه  بدوي  پزشكي  كميسيونهاي صادره
   اعتراض باشد و نحوه  تجديدنظر مي  پزشكي  كميسيونهاي گيرد از وظايف مي

  .  خواهد بود9   ماده  موضوع  شده  بيمه  اعتراض  نحوه  مشابه سازمان
  : اضافه شده است5 و 4 به مواد 2/5/1378متن زير به موجب اصالحيه مورخ 

به عنوان رئيس كميسيون پزشكي بدوي ) هاي تخصصي تمامي رشته(از پزشكاني «
ها،   به امور كميسيونمنديعالقهوتجديدنظر استفاده خدمتي به عمل آيد كه ضمن 

  .»ين و مقررات داشته و ترجيحاً از كادر رسمي سازمان باشندآشنايي با قوان
  ، نظريه  و پاراكلينيكي  كلينيكي  مدارك  كليه  شامل  كه  شده  بيمه  پزشكي پرونده -6  ماده

   فعلي  و تشخيص  آن  شروع  با قيد تاريخ  بيماري  و سابقه  شرح  و همچنين  معالج پزشك
   و اظهارنظر نهائي  درمان  در مدت  آن  با ذكر نتيجة  شده  انجام هاي  درمان  و خالصة بيماري
 دبير   توسط  بدوي  كميسيون  به  پرونده  ارجاع  علت باشد، با انعكاس  مي  بيماري دربارة

  . گيرد  در دستور كار قرار مي كميسيون
 خواهد   اعالم وي   به  شده  حضور بيمه  جهت  پزشكي هاي  كميسيون  تشكيل تاريخ -7  ماده

 و   بدوي  پزشكي هاي  كميسيون  تشكيل  امكان  مربوطه  در شهرستان گرديد چنانچه
   بيمه  اعزام  نباشد، در صورت  فراهم نامه  آيين  در اين  مندرج  شرايط  به تجديدنظر با توجه

)   همراه  داشتن  به نياز در صورت (  بيمار و همراه  سفر و اقامت  ديگر هزينة  شهرستان  به شده
   و از محل  اجتماعي  تأمين  قانون  عام  مقررات  با رعايت  كميسيون  تشكيل  محل در شهرستان
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  .  خواهد گرديد  مزبور پرداخت  قانون29   ماده  موضوع  درمان سهم
زوماً بر  ل  كه  و اقداماتي6   ماده  موضوع  مدارك  به  با توجه  بدوي  پزشكي كميسيون  -8  ماده

  . نمايد  مي  صدور رأي  به آورد مبادرت  مي  عمل  به  قانوني  ضوابط اساس
   باشد قابل  صادر شده  درمان  ادامة  جهت  كه  بدوي  پزشكي هاي آراء كميسيون ـ تبصره

  .  نخواهد بود اعتراض
 حاضر در   شدة  بيمه  به  مربوطه  كميسيون  توسط  بدوي  پزشكي هاي  كميسيون رأي ـ9  ماده

تواند   باشد مي  معترض  صادره  رأي  به  شده  بيمه  كه  خواهد شد و در صورتي  ابالغ جلسه
  اجتماعي   تأمين  شعبة  خود را به  كتبي  اعتراض  ابالغ  از تاريخ  ماه  يك  مدت حداكثر ظرف

   واحد تأمين زشكي پ  در كميسيون  شده  حضور بيمه  عدم  نمايد و در صورت  تسليم مربوطه
  .  نمايد  ابالغ  شده  بيمه  را رأساً به  مراتب  است  موظف  مربوطه اجتماعي
   به  اجتماعي  تأمين  شعبة  از طرف  الزم  با مدارك  همراه  شده  بيمه اعتراض -1تبصره

  مهنا  آيين  اين8   مفاد ماده  به  مزبور با توجه  و كميسيون  تجديدنظر ارسال كميسيون
  . نمايد  مي  صدور رأي  به اقدام

   از طرف  آراء صادره  به  نسبت  سازمان  كه در مواردي) 6/7/1367   مورخ الحاقي( -2تبصره
  نامه  يا آيين  قبلي نامه  استناد آيين  به  از اينكه اعم( و تجديدنظر   بدوي كميسيون

   تجديدنظري ر كميسيون د  باشد مراتب  يا معترض مشكوك)   گرفته  صورت فعلي
   و نظر اين گردد مطرح  مي  تشكيل  در تهران  سازمان  زير نظر مدير عامل كه

 هيئت عمومي 85با لحاظ رأي شماره (. االجرا خواهد بود  و الزم  قطعي كميسيون
 اين تبصره در حال حاضر در سازمان تأمين 29/3/69ديوان عدالت اداري مورخ 

  )دشو اجتماعي اجرا نمي
هاي پزشكي بدوي و تجديدنظر با حضور كليه اعضاء تشكيل خواهد شد  كميسيون -10ماده 

  .هاي بدوي و تجديدنظر به اتفاق آراء معتبر خواهد بود و آراء كميسيون
هاي پزشكي بدوي درصورتي كه از طرف بيمه شده  آراء صادره از طرف كميسيون -11ماده 

هاي پزشكي  د اعتراض قرار نگيرد و آراء كميسيونظرف مدت مقرر در اين آيين نامه مور
  .االجراء است تجديدنظر قطعي و الزم

بايست قابل انطباق با موازين قانوني صريح و فاقد  هاي پزشكي مي آراء كميسيون -تبصره
المقدور از  هرگونه ابهام باشد و به منظور جلوگيري از سرگرداني بيمه شدگان حتي

  .ها خودداري گردد ء صادره توسط كميسيونتوصيه تغيير شغل در آرا
   حق  پزشكي هاي  در كميسيون  كنندگان  شركت به) 19/5/1371   مورخ اصالحي( -12  ماده

  .  خواهد گرديد رسد پرداخت  مي  سازمان  مديره  هيأت  تصويب  به  كه  برابر ضوابطي حضوري
 29   ماده  موضوع  اعتبارات  از محل وق ف هاي  هزينه  انجام اعتبار مورد نياز جهت -  تبصره

  .  خواهد شد  تأمين اجتماعي   تأمين قانون
 شوراي   جلسه  در يكصد و هشتاد و ششمين  تبصره7 و   ماده12 بر   مشتمل نامه  آيين اين

 و  االجراست  الزم6/3/1366   و از تاريخ  تصويب6/3/1366   مورخ اجتماعي   تأمين عالي 
  .گردد  مي  تلقي  ملغي  تاريخ  از اين قبلي  نامه آيين
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ب مصو( دولتي  هاي دستگاه  انساني  نيروي  تعديل  نحوه  قانون اجرايي نامه آيين-12
 )3/8/1377مصوب (و اصالحي ) 19/4/1367

 2/1367/ 26 مورخ د/653  شماره پيشنهاد به بنا 19/4/1367  مورخ  جلسه در  وزيران  هيأت
 انساني  نيروي  تعديل  نحوه  قانون 10  ماده استناد  به كشور  استخدامي و  ريادا امور  سازمان

  قانون  اجرايي  نامه آيين ، اسالمي  شوراي  مجلس 27/10/1366  مصوب  دولتي  هاي دستگاه 
 :نمودند  تصويب زير  شرح  به شود مي  ناميده » قانون« اختصار  به  نامه آيين  اين در  كه را مزبور

 قانون يادشده، درصدي كه به عنوان كسور 1در اجراي ماده ) 3/8/1377اصالحي  (-1 ادهم
بازنشستگي يا حق بيمه طبق مقررات بازنشستگي و وظيفه مربوط از حقوق و مزاياي 

بيمه آخرين حقوق و مزاياي مبناي برداشت  مستخدم برداشت و منتقل شده است از حق
اقل دستمزد كارگر عادي در زمان پرداخت كسور مستخدم در صندوق قبلي يا حد

به %) 15(التفاوت هركدام بيشتر باشد شامل سهم كارفرما و كارگر به مأخذ پانزده درصد  مابه
  .گردد ازاي هر ماه محاسبه و كسر مي

ي كتبي امشمولين اين قانون حداكثر ظرف يك سال از تاريخ بازخريد مهلت دارند تا تقاض
به تقاضاهاي خارج از مهلت مذكور ترتيب اثر . ن اجتماعي ارايه نمايندبه سازمان تأميخود را 

  .داده نخواهد شد
هاي مشمول قانون تأمين اجتماعي كه در اجراي  آن عده از مستخدمين دستگاه -1تبصره 

التفاوت موضوع اين ماده معاف  شوند از پرداخت مابه قانون مذكور بازخريد مي
  .خواهند بود

التفاوت مذكور را   مابه اند و تا تاريخ تصويب اين آيين نامه الً بازخريد شدهمستخدميني كه قب
 حذف 21/2/79 به موجب مصوبه 2تبصره . (اند نيز مشمول اين تبصره خواهند بود نپرداخته

  .)شده است
 و  دولتي  هاي شركت و  مؤسسات ها، وزارتخانه  كليه در  قانون چهار  ماده مفاد  اجراي -2 ماده
  همين  به  كه  هايي كميته  توسط  است  نام ذكر  مستلزم آنها بر  قانون  شمول  كه  سساتيمؤ

 ترجيحاً نفر  سه از  مركب  ذيربط  اجرايي  دستگاه  مقام  باالترين يا وزير نظر  تحت منظور
 يا وزير  انتخاب  به نفر  يك و  تشكيالتي واحد  مسئول  باالترين ، مالي و  اداري  معاون(

 و  اداري امور  سازمان  نماينده. شد خواهد  انجام شود مي  تشكيل)  اجرايي دستگاه رئيس
 .نمود خواهد  شركت  مربوطه  جلسه در  دستگاه هر  دعوت  حسب نيز كشور  استخدامي

  مربوط  وظايف  انجام بر  عالوه  مستقل  هاي دستگاه و  وزارتخانه در  متشكله  كميته - تبصره
 . داشت خواهند  عهده  به نيز را  تابعه  هاي دستگاه  كميته  هماهنگي  يتمسئول

 مشمول  هاي دستگاه  كليه  هاي كميته  بين  الزم  هماهنگي  حفظ  جهت در  همچنين
 استخدامي و  اداري امور  سازمان در  تفصيلي  تشكيالت  اصالح  مركزي  كميته  قانون 
 .گردد مي  تشكيل كشور 

 ادغام  سياست  اعمال با ، قانون 4  ماده مفاد  اجراي در مكلفند  دولتي  هاي دستگاه -3 ماده
 حاوي  كه را خود جديد  تشكيالت ، سازماني  سطوح  تقليل و  مشابه و  تابعه  واحدهاي 
 اين  تصويب  تاريخ از  ماه 9 حداكثر  مدت  ظرف باشد  موقت و  ثابت  مشاغل يا ها پست 
 .نمايند  ارسال كشور استخدامي و  اداري امور  سازمان  به تأييد  جهت و  هيهت  نامه آيين 
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 يا ها پست  به باشند ها دستگاه نياز مورد  كه  غيررسمي  مستخدمين از تعداد  آن - تبصره
 شد خواهد ايجاد  بالتصدي  مشاغل با ها پست  تبديل از  كه  سازماني  موقت  مشاغل
 .شوند مي  منصوب

 باشد مي  پشتيباني  مشاغل با  اولويت  بالمتصدي  سازماني  مشاغل يا ها پست  حذف مورد در -4 ماده
 واحدهاي  سازماني  هاي پست نيز و  تخصصي و  اصلي  هاي پست  حذف از  بايستي  االمكان حتي و
 .شود  خودداري  جديدالتأسيس  واحدهاي و  حساس  هاي پست و  محروم  مناطق در مستقر 

 اخذ  استخدام مجوز مزبور  ماده  براساس  كه  قانون 6  ماده در مذكور  هاي وزارتخانه -5 هماد
 ، فرزندان و  اسالمي  انقالب  جانبازان  بين از را خود نياز مورد  نيروي از درصد  ده مكلفند نمايند مي

 رزمندگان نيز و باشند مين كار  به قادر  كه  جانبازاني و  مفقودين و اسرا شهدا،  برادران و  پدران
 در اند نموده  خدمت  تحميلي  جنگ  هاي جبهه در  متناوب  يكسال يا  متوالي  ماه  نه  كه  داوطلبي 

 مشاغل در  آنان  همسران و  خواهران مورد در و باشند  آن  شرايط واجد  كه  شغلي  هاي رشته
 .نمايند  تأمين  درماني و  بهداشتي و  آموزشي 

  سپاه و  اسالمي  انقالب شهيد بنياد تأييد و  آگهي انتشار از  پس  كه  صورتي در -تبصره
  نسبت  براساس  انساني  نيروي  تأمين  امكان ،)مورد حسب( اسالمي  انقالب  پاسداران

 مورد  هاي وزارتخانه باشد  نداشته وجود  ماده  اين در  مندرج افراد  بين از  شده  تعيين
 .نمايند  تأمين ، عمل مورد  مقررات  براساس را خود  استخدامي نياز توانند مي نظر

  خدمت  سابقه  سال 8  حداقل  كه  صورتي در  دولتي  هاي دستگاه  پيماني  مستخدمين -6 ماده
  سال 2  عالوه  به  جبهه در  داوطلبانه  غيرمتوالي يا  متوالي  خدمت  يكسال يا و  دستگاه  همان در

 با  بالمتصدي  سازماني  شغل يا  پست وجود  شرط  به باشند  داشته  دستگاه  همان در  خدمت  سابقه
 مستخدم  به  مربوط  مقررات  كليه  رعايت و  گزينش  مراحل  طي از  پس و  آنان  كتبي  درخواست

  .يافت خواهند  وضع  تبديل  رسمي 
  قانون  ماده » الف« بند در مقرر  سن حداكثر  شرط از  ماده  اين  مشمول  مستخدمين - تبصره

 باشند مي  معاف  رسمي  خدمت  به ورود  مسابقه و  امتحان  انجام و  كشوري  استخدام
 سن  سقف  به  مانييپ  خدمت  شروع از  قبل مزبور،  مستخدمين  اينكه بر  مشروط(
  ).باشند  نرسيده مذكور بند در مقرر 

 قانون  براساس  كه  اجتماعي تأمين  قانون  تابع  مينمستخد بازخريد و  بازنشستگي -7 ماده
 اجراي  تاريخ تا  آن به  تبصره  سه  الحاق و  كشوري  استخدام  قانون 74 ماده  يك  تبصره  اصالح 
 بازخريد يا  بازنشسته  مربوط  دولتي  هاي دستگاه  توسط  انساني  نيروي  تعديل  نحوه  قانون 

 .باشد مي  مجري و معتبر  مربوط  حكم يا  ابالغ در  شده  عيينت  هاي تاريخ از اند شده
 به  ذيربط وزير پيشنهاد  به بنا  شده بازخريد افراد و  بازنشستگان  خدمات از  استفاده -8 ماده

 .رسيد خواهد  وزيران  هيأت  تصويب 
 در  كه شده يدبازخر افراد و  بازنشستگان  رسمي غير كار  به  اشتغال  ادامه  مهلت - تبصره

 اند شده  دعوت  خدمت  به قبالً  مربوط  هاي دستگاه قانوني  اختيارات  چهارچوب
  اين صدور  زمان تا 15/4/1367 از) 3/2/1367  مورخ 26 ت/11344  مصوبه  موضوع(

 .گردد مي تمديد  مصوبه
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  تعديل  نحوه  قانون  اجراي بر  است  موظف كشور استخدامي و  اداري امور  سازمان -9 ماده
 نياز  صورت در و  اعمال  الزم  نظارت  دولتي  هاي دستگاه در  نامه آيين  اين و  انساني  نيروي

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

خ  و اصالحيه مور2/2/1369 مصوب (  در برابر اشعه حفاظت قانون  اجرايي  نامه   آيين-13
  )  هيأت وزيران15/7/1386

  : هدف -1 ماده
  . است گرديده  و تدوين   تنظيم 1368  مصوب  در برابر اشعه قانون  اجراي  منظور حسن  به  نامه  آيين اين 
  : تعاريف -2 ماده

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

 .باشند  مي  در ماده  يونسازي قادر به گردد كه   ديگر اطالق مي  اتمي ، آلفا و ذرات نوترون
 ماوراء  مثل پرتوهائي  به  در برابر اشعه  از نظر حفاظت » غير يونساز پرتوهاي « -3

گردد كه   اطالق مي  و نظاير آن  راديوئي ر، امواجقرمز، ميكروويو، ليز ، مادون  بنفش
 .باشند  نمي در ماده  يونسازي  قادر به 

بر اساس »  واحد قانوني «  توسط  كه  است  سند رسمي يك»  اشتغال پروانه« -4
 رعايت  و در صورت آن ) 3(  با مفاد ماده  ، در رابطه  قانون  دوم  فصل مندرجات 
و دستورالعملهاي  و استانداردها، ضوابط  نامه  آيين  اين  و  قانون مقررات كليه  
 مستثني استانداردهاي پايه  موجب به  كه  غير از مواردي   در برابر اشعه  حفاظت 
به . (گردد  صادر ميمدت مشخص براساس ضوابط واحد قانوني، براي  است شده  

وني به استانداردهاي واحد قان( عبارات 15/7/86موجب اصالحيه مورخ 
استانداردهاي پايه و مدت سه سال به مدت مشخص براساس ضوابط واحد 

 ).اصالح گرديده است) قانوني
براساس »  واحد قانوني«را از   پروانه   كه  است شخص يك »   اشتغال پروانه دارنده « -5

 .كند  مي  دريافت در آن  مندرج   الزم  اقدامات جهت قانون  دوم  مفاد فصل  
و يا قائم  رسمي  و يا نماينده  يا حقوقي   از حقيقي   اعم هر شخص ه ب»  شخص« -6

 .گردد  از آنها اطالق مي هر يك مقام  
به  مولد اشعه  با منابع  حسب وظيفه گردد كه  اطالق مي حقيقي شخص به » پرتوكار« -7

  ب  و گروه  الف   گروه پرتوكاران  شامل   باشد كه در ارتباط  و فيزيكي مستمرطور  
مستمر «و » حسب وظيفه« عبارات 15/7/86به موجب اصالحي مورخ . (گردد مي
  )به بند مذكور اضافه شده است» و

  كند كه كار مي در شرايطي  گردد كه   اطالق مي  حقيقي شخص ـ به  الف پرتوكار گروه  ) الف
  .تجاوز نمايد ساالنه  حد دز معادل % 3تواند از   مي آن دز ساليانه 

  كند كه كار مي در شرايطي  گردد كه   اطالق مي  حقيقي شخص ـ به  ب توكار گروه پر )ب
 .نمايد تجاوز نمي  ساالنه  حد دز معادل% 3 از  وي ساالنه  معموالً دز دريافتي 
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منظور حفاظت در برابر پرتوهاي يونساز : استانداردهاي پايه) 15/7/86الحاقي مورخ ( -8
 از 1384 سال 7751داراي شماره ثبت (اردهاي پايه و ايمني منابع پرتو ـ استاند

براي پرتوهاي يونساز و پرتوهاي ) موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
 از مؤسسه 1385 سال 8567داراي شماره ثبت (» غيريونساز ـ حدود پرتوگيري

براي پرتوهاي غيريونساز در صورت اصالح ) استاندارد و تحقيقات صنفي ايران
  . نسخه اصالح آنها قابل استناد استآخرين

) 3(  ماده 4 و 3، 2، 1  در بندهاي   با موارد مندرج  در ارتباط فعاليت  هر گونه   انجام-3 ماده
اخذ پروانه   نياز به در استانداردهاي پايه بعنوان موارد مستثني شده تعيين شدهكه  قانون 

  آن مولد اشعه   منابع  قدرت « عبارت 15/7/86به موجب اصالحيه مورخ . ( ندارد اشتغال 
در استانداردهاي «حذف و عبارت » باشد  واحد قانوني   توسط شده تر از استاندارد تعيين پايين

  ). جايگزين شده است» پايه بعنوان موارد مستثني شده تعيين شده
ه را تواند عدم الزام به اخذ پروان واحد قانوني مي -)15/7/86الحاقي مورخ  (-تبصره

  .شوند مشروط به رعايت مواردي نمايد كه در دستورالعملها مشخص مي
  علمي هاي   از رشته در يكي ديپلم  درجه   حداقل  بايد داراي بهداشت   فيزيك   مسئول-4 ماده

 آموزشي  هاي  دوره و گذراندن در برابر اشعه  حفاظت  كار مؤثر در رشته  با سابقه  و فني 
  .برخوردار باشد كامل   و روحي   جسمي و از سالمت بوده  واحد قانوني   با تشخيص تخصصي  

  ، مراكز بزرگ اي  هسته ، پزشكي  پرتو درماني مثل كار با اشعه  در امور ويژه - تبصره
   فيزيك  مسئول  تحصيالت  و دانشگاهها، حداقل اي ، مراكز هسته راديولوژي
  . به پرتوها خواهد بود در رابطه  و فني  علمي   هاي در رشته  كارشناسي  درجه بهداشت

 داراي  مورد درخواست پروانه   حوزه  به مربوط   در رشته   است الزم  مسئول   شخص-5 ماده
و   با پرتوها بوده  در رابطه  و فني  علمي هاي  از رشته در يكي   كارشناسي   تحصيالت حداقل 

  . ر باشدبرخوردا كامل   و روحي   جسمي از سالمت
،  مربوطه  در رشته   و كمبود متخصص  و در امور غير پزشكي ويژه در شرايط  -1تبصره

   و موفقيتهاي علمي و فني كارشناسي در يكي از رشته   تحصيلي  مدرك دارندگان
 مسئول   شخص عنوان توانند به   مي واحد قانوني با تشخيص  مربوطه  هاي  در آزمون

 با   ديپلم حداقل« عبارت 15/7/86به موجب اصالحي موخ . (ند نماي وظيفه انجام  
كارشناسي در يكي «حذف و عبارت » كار مؤثر كار با اشعه  سابقه  سال) 6( حداقل 
  ). جايگزين شده است» هاي علمي و فني از رشته

تحصيالت و   داراي است  الزم  مسئول  شخص  پزشكي   و درمان  در امور تشخيص -2تبصره
هاي وزارت بهداشت، درمان و  ط مشخص شده در ضوابط و دستورالعملشراي

 دكتري  درجه« عبارت 15/7/86به موجب اصالحي موخ . ( باشدآموزش پزشكي
تحصيالت و شرايط مشخص «حذف و عبارت » با پرتوها  در رابطه  و تخصص 

» هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي شده در ضوابط و دستورالعمل
  ).گزين شده استجاي

مورد براساس ضوابط واحد  زير بر حسب  بايد اقدامات  اشتغال  صدور پروانه   جهت -6ماده 
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از  قبل  دو ماه  حداقل   الزم  و مدرك شده  انجام  كسب  پروانه  داراي  متقاضي  قانوني توسط 
  )15/7/86اصالحي مورخ  (.گردد ارائه  واحد قانوني  به  قانون ) 3( مفاد ماده   به  نسبت اقدام 
 نفر به   و يك  مسئول شخص عنوان   نفر به  يك ، معرفي  قانون دوم   فصل 5  ماده  طبق ) الف
 5 و 4مذكور در مواد  و تخصصي تحصيلي  با سطح   بهداشت  فيزيك مسئول عنوان  

  .  كار با اشعه و سوابق و تخصصي   تحصيلي  مدارك  با ارائه  نامه آيين اين
شده   درخواست   آن  جهت  پروانه كه با كار با اشعه  در رابطه  طرح   جامع  اطالعات  ارائه )ب

با  در مقايسه  جامعه  براي آن   و مزاياي طرح  انجام   ضرورت  و توجيه  با توصيف است 
كمتر  هرچه « به  جامعه  و مردم  كاركنان  پرتوگيري   كه  طوري موجود به   ساير روشهاي

  . يابد كاهش »  شدن مواجه 
دفع  ، سيستم  ، تأسيسات ساختماني هاي   نقشه شامل و فني   علمي هاي گزارش ارائه  ) ج

  . لزوم بر حسب  و غيره  ، و پسماند  فاضالب 
مورد   كار با اشعه  جهت كه  ، دستگاهها و تأسيساتي  وسايل  كامل   فني مشخصات  ارائه )د

  )  و غيره ، محاسبات ها، كاتالوگ با الصاق نقشه. (دگير  قرار مي استفاده
  . در طرح  مورد استفاده  حفاظتي ايمني و تجهيزات  از وسايل   كاملي  فهرست ارائه )   ه
و  محيطي  گزارش  را دارد ارائه  محيط  پرتوزائي  مورد نظر امكان  طرح   كه  در صورتي )و

هاي  و سيستم  محيط  از آلودگي وگيري  جل مورد نياز جهت  تجهيزات   جامع طرح
  . مربوط گيري  اندازه 
  .  اضطراري در شرايط با سوانح  منظور مقابله   به   اورژانس  دستور العمل ارائه )ز
  . مربوطه و كاركنان   پرتوكاران   و آموزش و باز آموزي  و تجربي   تحصيلي  مدرك ارائه )ح
  .   ذيربط و يا هر ارگان ، سازمان  انهخ وزارت اصولي  موافقت  ارائه  )ط

 صدور پروانه  جهت  واحد قانوني   براي تعهدي گونه  هيچ  صدور پروانه  درخواست -تبصره
  .نمايد نباشد ايجاد نمي و الزم   كافي شرايط داراي  كننده   درخواست  كه در صورتي  

خود   اعتبار پروانه   از انقضاء مدت قبل  دو ماه   است مكلف اشتغال  پروانه  دارنده  -7ماده 
  . تمديد نمايد درخواست

، در  فعلي گردد پروانه  مي  تمديد پروانه  درخواست نامه  آيين اين  مقررات  مطابق  وقتي  -8ماده 
 باشد، تا   و يا لغو نشده درنيامده  تعليق  حالت  به  قانون) 17( مفاد ماده  قبالً طبق  كه  صورتي 

  .  اعتبار خواهد داشت جديد و يا لغو آن يد و يا صدور پروانه تمد زمان 
و  ، پرتودهي  ، انرژي از نظر تعداد منابع( محدود   با فعاليت كار با اشعه در موارد خاص -9ماده 

دهد كه  تشخيص   واحد قانوني  كه و در صورتي واحدقانوني بر اساس استانداردهاي ) كاربرد
  تواند به  مي  در برابر اشعه حفاظت  و دستورالعملهاي  انداردها و ضوابط، است ، مقررات قوانين 

واجد شرايط   حقيقي   يا دو نفر شخص  پذيرد، يك  انجام  با دو شخص  يك توسط خوبي
فيزيك  و مسئوليت   مسئول  ، شخص پروانه دارنده   حقيقي   شخص توانند مسئوليت مي 
  .بگيرند را بر عهده  بهداشت  

   مورد نياز، ثبت با مدارك  كتبي  درخواست ارسال  شامل  اخذ پروانه   طور كلي به -10دهما
گذرداندن .  است برداري   و مجوز بهره ، مجوز اوليه ، بازرسي  درخواست ، بررسي درخواست
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  . است  و فني  علمي از ضروريات  كار با اشعه  پيچيدگي   به   با عنايت مراحل اين  
تجاوز نكند و   سال  از يك كه  مدتي  طور محدود و يا براي   به  در مورد كار با اشعه -11ماده 

تواند  مي  پروانه  جاي ، به   واحد قانوني  يا تشخيص  ضرورت  و بر حسب يا در موارد خاص
  .صادر گردد در آن   مندرج  دار با شرايط مجوز مدت

 و اين   مفاد قانون رعايت از عدم  ناشي  اي  پيامده  به است مكلف   مسئول  شخص -12  ماده
  .را بپذيرد ممكن  و مسئوليتهاي  بوده  آگاه  نامه  آيين 

  فعاليت در برابر اشعه   حفاظت   وظايف است مكلف   بهداشت  فيزيك مسئول  -13ماده 
  .بپذيرد را آگاهانه  مربوطه  و مسئوليتهاي   داشته   عهده را به محدود پروانه 

مكلفند دستورالعملها و  و پرتوكاران  مسئول  ، شخص  اشتغال پروانه  دارنده  -14ه ماد
ها، استانداردها و  نامه ، آيين ، مقررات  قوانين را براساس بهداشت  فيزيك   مسئول  هاي توصيه
   اشخاص  حفاظت  به  مربوط  اجراء در آورند و نيازهاي  و به  پذيرفته  واحد قانوني هاي توصيه
  .قرار دهند  را در اختيار وي  پروانه حوزه 

كار با  به  را كه  افرادي   كليه   است مكلف اشتغال  پروانه  دارنده  قانون ) 9( ماده  طبق  -15ماده 
 و يا   استخدام  در طول اي  دوره صورت و به   و بعد از استخدام  شوند، قبل  مي  گمارده اشعه

  تخصصي هاي  و آزمايش الزم   پزشكي  ها و آزمايشهاي معاينه ، تحت   اضطراري در شرايط
  .قرار دهند  را در اختيار واحد قانوني   مربوطه  و مدارك قرار داده
كار با  از شروع  قبل   ماه  نبايد زودتر از يك  اوليه  پزشكي هاي  آزمايشها و معاينه -1تبصره

  .باشد شده  انجام  اشعه 
   كه شخصي  پرنده   يك است  الزم  پروانه  پوشش   پرتوكار تحت  هر شخص جهت -2تبصره

ها و  آزمايش و نتايج  پرتوگيري  سوابق  از جمله   فردي  اطالعات  كليه  حاوي
  .گردد باشد تشكيل  پزشكي  هاي  معاينه

   تشخيص پزشكي هاي  ها و معاينه آزمايش  بر اساس  در هر مرحله  كه  در صورتي -3 تبصره
   شخص  توسط است  الزم  آور است  زيان شخص براي  كار با اشعه   ادامه شد كه ده دا

  . گردد  جلوگيري با اشعه كار وي  از ادامه  بهداشت  فيزيك  و مسئوليت  مسئول 
گروه  يكبار و از پرتوكاران   ماه   حداكثر هر شش است  الزم  الف گروه  از پرتوكاران  -4 تبصره

 و   آزمايش اضطراري در شرايط   يكبار و از هر دو گروه   يكسال حداكثر هر ب 
  .آيد عمل  به »  قانوني واحدهاي « و توصيه  تشخيص   بر حسب   پزشكي كل هاي  معاينه

  . آيد عمل  به واحد قانوني  دستورالعمل  س براسا است  الزم  پزشكي هاي  معاينه و  -5 بصرهت
كار با   سوابق  است كار خود را تغيير دهد الزم  رتوكار محل  پ  يك كه در صورتي  -6 تبصره

  .شود  كار جديد منتقل   محل عيناً به وي   و پرتوگيري  ، پزشكي اشعه
مشكوك  و يا پرتوگيري  بروز سانحه   در صورت  است مكلف   اشتغال  پروانه دارنده  -16ماده 

هاي   و معاينه هاي  خود را مورد آزمايش وانه پر حوزه از كار با اشعه  ناشي   حقيقي  هر شخص 
  .دهد ادامه   وي  از سالمت اطمينان  را تا حصول   الزم  پزشكي هاي  و مراقبت قرار داده  پزشكي  

  و شرايط اي   و دوره  از استخدام  قبل  پزشكي هاي ها و معاينه آزمايش هزينه  كليه  - تبصره
  . است اشتغال  نه پروا دارنده  عهده  به  اضطراري 
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   و پژوهشي آموزشي هاي  در دوره مشغول   سن   سال18 تا 16 بين  اشخاص  -17ماده 
و استاندارهاي   و مقررات   قوانين  بر اينكه مشروط)  ب(  كاري   در گروه توانند فقط مي

 ماده  بند يكاز مفاد   مجوز از واحد قانوني   نمايند با كسب رعايترا   در برابر اشعه  حفاظت 
  .گردند مستثني  قانون   دوم  فصل) 10( 

  جديد طبق  تعرفه  تا ارسال قانوني  واحدهاي  از طرف  شده  ارائه  خدمات  بهاي  -18ماده 
  .گردد  مي دريافت  وزيران   هيأت18/3/67 مصوب  تعرفه 

  . االجراء است موارد زير الزم،  قانون ويژه  مقررات ) 20( ماده ) 3(بند   منظور اجراي  به -19ماده 
 خواهد   سال30 حداكثر   قانون20  ماده3 در بند  احتساب  قابل   قيمت و افزايش خدمت  -1

 .بود
 تأييد واحد قانوني  به  خدمت  افزايش  و احتساب  كار با اشعه  سوابق نهايي تشخيص  -2

 .باشد مي 
  شود كه  و بعد معلوم  ه بازنشست نامه  آيين  اين  مقررات  بر طبق شخصي هرگاه  -3

  ماده) 3( از امتياز بند   است  استحقاق رسيده اين به  سازي   و مدرك  تقلب براساس
   پرداخت وي به   كه  است وجوهي   كليه  پرداخت  به  و مكلف كالً محروم ) 20(

 .اخذ خواهد شد  از وي  از آن  ناشي   و خسارت شده
  و تعيين ، از كارافتادگي   بازخريد، بازنشستگي  جهت ا اشعهكار ب  سوابق   احتساب-20ماده 

  :باشد زير مي شرح  به  حقوق وظيفه 
مورد  خدمت  افزايش   سال   يك خدمت ازاء هر سال   به  الف  با پرتو گروه  كاركنان ) الف

  . سال تا حداكثر ده  قبول 
تا   مورد قبول  خدمت افزايش  ماه 6 خدمت   ازاء هر سال  به)  ب (  با پرتو گروه كاركنان )ب

  . سال حداكثر پنج 
طور مستمر  به   واحد قانوني  با تشخيص  قانون  از تصويب  قبل  كه در مورد افرادي  -1تبصره

  . االجراء است  الزم قانون) 20 ( ماده) 3( بند  دارند فقط  اشتغال   كار با اشعه به
گردد، مجاز به   مي بازنشسته نامه   و آيين قانون قررات براساس مفاد م  كه  هر شخصي -21ماده 

  .نخواهد بود كار با اشعه  مجدد به  اشتغال  
 كه   افرادي ، به)3 بند   استثناي به ( قانون) 20( در ماده   منظور اجراء مفاد مندرج  به -22ماده 

گيرد و از   مي  زير تعلق  مورد مزاياي دارند برحسب  اشتغال  كار با اشعه طور مستمر به به  
  . االجراء است الزم) 20/1/1368(  قانون  تصويب تاريخ 
 و 3 و 2 و 1  در بندهاي  مندرج مزاياي % 100 حداكثر   تا ميزان الف  گروه  پرتوكاران به )  الف

  :زير شرايط  طبق   قانون 20  ماده 4
 %.20تا  و تبحر در كار با اشعه  تجربه  برحسب 
و   بهداشت   فيزيك دروس  و يا گذراندن  تحصيل در دوران  اي  هسته  گرايش  اشتن د برحسب
 %.20تا  در برابر اشعه   حفاظت  تخصصي هاي   يا دوره  پزشكي يا فيزيك
 %.10 مورد نياز تا  حفاظتي  و وسايل   فردي در برابر اشعه حفاظت  وسايل  كار بردن   به  برحسب
  %.50ثر تا كار حداك  شرايط  برحسب
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  . گردد و پرداخت اعمال  اشتغال   پروانه   دارندگان ايد توسطب
 4 و 2 و 1  در بندهاي   مندرج مزاياي% 60حداكثر   تا ميزان  ب  گروه   پرتوكاران به )ب

  :زير شرايط   طبق   قانون20 ماده
 %.15 تا  و تبحر در كار با اشعه  تجربه  برحسب -
   فيزيك دروس  و يا گذراندن  تحصيل در دوران  اي  ههست گرايش  داشتن  برحسب  -

 %.10تا   در برابر اشعه   حفاظت تخصصي هاي  يا دوره  پزشكي   و يا فيزيك بهداشت
 %.10 مورد نياز تا  حفاظتي  و وسايل فردي در برابر اشعه  حفاظت   وسايل   كار بردن  به برحسب -
  %.25كار حداكثر تا   شرايط  برحسب -
  . گردد  و پرداخت  اعمال اشتغال پروانه   دارندگان  وسطبايد ت
 كاري   شرايط و اين نامه  آيين  اين  تتغيير شرايط الذكر در صورت فوق مزاياي  -1تبصره

  . التغيير است  الزم شخص 
 اضافه شده و ماده 23 اين ماده به عنوان ماده 15/7/86به موجب اصالح مورخ (

  ته است تغيير ياف24 به ماده 23
نامه در موارد ضروري و در چهارچوب قانون  عالوه بر احكام مندرج در اين آيين -23ماده 

نامه و با رعايت ساير مقررات، دستورالعملها و ضوابط الزم از جمله ضوابط  و اين آيين
مربوط به اصول حفاظت در برابر اشعه، پروانه و مسئوليتهاي آن، پرتوگيري شغلي، پزشكي، 

  .مقررات ايمني منابع پرتو با تصويب واحد قانوني ابالغ خواهدشدمردم و 
ضوابط موضوع اين ماده در مورد موسسات پزشكي به تأييد وزارت بهداشت،  -تبصره

  .درمان و آموزش پزشكي و واحد قانوني خواهدرسيد
  نامه  آيين ناي ، مقررات  در برابر اشعه  حفاظت  در دانش سريع  تغييرات   به   با توجه-24ماده 
و »  واحد قانوني« تشخيص   و اضطرار طبق   ضرورت يكبار و بر حسب تواند هر دو سال  مي
  . مورد تجديدنظر قرار گيرد دولت  ار تصويب  پس

  
 فهرست فعاليتهاي توليدي، صنعتي و فني مشمول معافيت حق بيمه سهم كارفرما تا -14

  )وزيران هيأت 2/2/1369مصوب (  نفر كارگر 5ميزان 
  . آلومينيم سازي و خم كاري-1
  . اتاق سازي ماشين-2
  .، حلبي سازي، تراشكاري)قطعه سازي( آهنگري، فلز تراشي -3
  . انواع بافندگي-4
  . 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

  . تولدكنندگان تابلوهاي فشار ضعيف و قوي برق-10
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 شركتهاي تعاوني توليدي وابسته به ارگانهاي دولتي نظير مركز گسترش خدمات -11
  .توليدي و عمراني كشور كه فعاليتهاي آنها جنبه توليدي، صنعتي و فني دارد

  . چاقو سازي-12
  .وراك پزي توليد انواع چراغ خ-13
  .چاپ، حروف چيني، گراور سازي، كليشه سازي، ليتوگرافي و انواع صحافي: چاپخانه شامل -14
  . خبازي-15
  . انواع دوزندگي-16
  . درب و پنجره سازي-17
  . ريخته گري-18
  .كيف و چمدان و كمربند سازي و ساك:  سراجي شامل-19
  . سماور سازي-20
  . صابون پزي-21
  .ايع دستي كارگاههاي صن-22
 كارگاههاي صنايع روستايي كه فعاليت آنها جنبه توليدي، صنعتي و فني داشته و پروانه -23

  .گردد آنها توسط جهاد سازندگي صادر مي
  . فخاري-24
  . قالب زني-25
  . توليدكنندگان قفل-26
  . كاشي سازي و سراميك سازي-27
  .و پستائي سازي) كفاشي( توليد كفش -28
  .ليد انواع مخازن ساخت و تو-29
  . موزائيك سازي ـ 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
  . نمد مالي-34
  . يخدان سازي-35
هاي تعاوني روستايي و كشاورزي كه جنبه توليدي صنعتي داشته باشند  ها و اتحاديه شركت -36

 23853ت/5002الحاقي به موجب تصويب نامه شماره . (و واحدهاي توليدي كشاورزي
  )9/12/82مورخ 

  
الف و ب  اجتماعي به اجراي بندهاي  اجرايي قانون الزام سازمان تأمين نامه  آيين-15

  )1369مصوب ارديبهشت (قانون تأمين اجتماعي  3ماده 
 فصل اول ـ كليات  

 انجام تعهدات بندهاي الف و ب ماده سه قانون تأمين اجتماعي به عهده سازمان ـ 1ماده 
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باشد، سازمان مكلف است  شود مي تأمين اجتماعي كه در اين آيين نامه سازمان ناميده مي
  .عمل نمايد كه انجام تعهدات موضوع قانون تحقق يابدمطابق فصول و مواد اين آيين نامه طوري 

  : تعهدات قانوني طبق قانون تأمين اجتماعي و قانون الزام عبارتند از-2ماده 
انجام كليه خدمات كلينيكي، پاراكلينيكي، بيمارستاني اعم از پزشكي و دندانپزشكي  )الف

  .براي بيماران مشمول قانون تأمين اجتماعي
ا و معاينات طبي و معامالت قبل، حين و بعد از زايمان با پرداخت وجه ه انجام كمك )ب

  .هاي مذكور بنا به درخواست بيمه شده طبق ضوابط مقرر نقد به جاي كمك
توانبخشي و تجديد فعاليت بيمه شدگان آسيب ديده كه قدرت كار خود را از دست  )ج

  .اند و اقدام بر اشتغال به كارهاي مناسب آنان داده
كه به منظور اعاده سالمت يا براي جبران ) پروتز و اروتز(تحويل وسايل كمك پزشكي  )د

  .روند نقص جسماني و يا تقويت يكي از حواس به كار مي
ساير تعهدات مندرج در قانون تأمين اجتماعي با تغييرات و اصالحات بعدي آن و  )و

  .مصوبات شوراي عالي تأمين اجتماعي در رابطه با درمان
اجتماعي را   جهت مشمولين تأمين2سازمان موظف است تعهدات مندرج در ماده  -3 ماده

از امكانات واحدهاي بهداشتي درماني تحت مالكيت و استيجاري خود و يا آنها كه در آينده 
شود و يا بخش دولتي و در صورت نياز از بخش خصوصي براساس  بدين منظور ايجاد مي

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي فراهم و هاي رسمي مصوب مورد عمل تعرفه
اجتماعي و ساير   قانون تأمين29هاي مربوط به آن را از محل سهم درمان موضوع ماده  هزينه

  .منابع مالي مندرج درآيين نامه تأمين و پرداخت نمايد
هاي بيمارستاني تحت مالكيت سازمان   از ظرفيت تخت0/0 20حداكثر تا ميزان  -1تبصره 

هاي اشغالي توسط بيماران اورژانس غير تأمين اجتماعي  احتساب تخت اب
بضاعت، به بيماران غير بيمه خانواده محترم شهدا، اسرا، مفقودين و جانبازان و  بي

  .بضاعت به صورت رايگان اختصاص دارد بيماران غير بيمه بي
داد امام و سازمان منظور از بيماران بي بضاعت آن عده از مددجويان كميته ام -2تبصره 

كه داراي كارت درمان رايگان از ) غيرخودكفا(بهزيستي مهاجرين جنگ تحميلي 
باشد و  هاي ذيربط مي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان

  .گردند همچنين ساير بيماراني است كه با تشخيص رئيس بيمارستان معرفي مي
حت مالكيت سازمان تأمين اجتماعي منحصر به هاي ت در شهرهايي كه بيمارستان -3تبصره 

 ها مكلفند با اولويت پذيرش مشمولين تأمين باشد اينگونه بيمارستان فرد مي
هاي يك و دو ساير بيماران نيازمند به درمان را به  اجتماعي و با رعايت تبصره 

هاي  هاي درمان طبق تعرفه موجب ارجاع پزشك معالج و در ازاي دريافت هزينه
  .ب مورد پذيرش قرار دهندمصو

در صورتي كه بيمار غير بيمه شده تأمين اجتماعي كه به طور اورژانس بستري  -4تبصره 
شده است و قادر به پرداخت كل هزينه بيمارستان نباشد به ميزان هزينه پرداخت 

هاي   تخت0/0 20نشده با تأييد رئيس بيمارستان به شرط آن كه بيش از 
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شده باشد به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بيمارستاني اشغال ن
  .بوده با ارايه صورتحساب از محل مطالبات اين وزارت تأمين و تصفيه خواهد شد

  
  فصل دوم ـ اركان اجرايي  
 اين آيين نامه طبق اركاني به شرح ذيل توسط سازمان 2 انجام تعهدات مقرر در ماده -4ماده 

  :عملي خواهد بود
 .ظارت بر درمان مشمولين تأمين اجتماعيستاد ن -1
  .هيأت مديره سازمان -2

 : اعضاي ستاد نظارت عبارتند از-5ماده 
 .رئيس هيأت مديره و مديرعامل سازمان كه رياست ستاد را به عهده خواهد داشت -

 .معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي -

 .معاون وزير كار و امور اجتماعي -

 .دگان در شوراي عالي تأمين اجتماعينماينده بيمه ش -

 .نماينده رئيس سازمان برنامه و بودجه -

  .نماينده وزير امور اقتصادي و دارايي -
 نفر از اعضا رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت رأي 4جلسات ستاد حداقل با  -6ماده 

 كه پس از باشد نحوه تشكيل جلسات ستاد به موجب آيين نامه داخلي است موافق معتبر مي
  .تصويب ستاد اجرا خواهد شد

  :وظايف و اختيارات ستاد نظارت به شرح ذيل است -7ماده 
رسيدگي و اظهارنظر نسبت به عملكرد سازمان در امور درمان و نظارت بر امور  )الف

  .هاي سازمان درمان واحدهاي بهداشتي و درماني و بيمارستان
 عالي تأمين اجتماعي در ارتباط با قانون الزام و اين اتخاذ تصميم در ساير وظايفي كه شوراي )ب

اعم از تشكيالت، بودجه و اعتبارات مراكز درماني و دفاتر اسناد پزشكي به ستاد آيين نامه 
  .نمايد نظارت محول مي

به منظور بررسي و حل مشكالت درماني مشمولين تأمين اجتماعي كميسيون  -تبصره
  .شود ر نظر ستاد نظارت و متشكل از افراد زير تشكيل مينظارت بر درمان در هر استان زي

 .اي بهداشت و درمان استان مديرعامل سازمان منطقه

 .مديركل كار و امور اجتماعي استان

 .مديركل سازمان تأمين اجتماعي استان

 .نماينده درماني سازمان

        عرفي اداره كل كار و امورنماينده بيمه شدگان تأمين اجتماعي به انتخاب شوراهاي اسالمي كار با م
 .اجتماعي استان

 رئيس هيأت مديره و مديرعامل سازمان مسؤول اجراي مفاد اين آيين نامه و -8ماده 
باشد، به منظور تحقق كامل تعهدات مقرر  مصوبات ستاد نظارت و هيأت مديره سازمان مي
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ت درمان مشمولين تأمين در اين آيين نامه و نظارت بر اجراي آن موظف است حوزه معاون
اجتماعي را در تشكيالت سازمان ايجاد و فردي را به سمت معاون مديرعامل در امور 

حدود وظايف و اختيارات و همچنين . درمان مشمولين تأمين اجتماعي منصوب نمايد
تشكيالت مورد نياز اين معاونت توسط هيأت مديره سازمان تعيين و تدوين و پس از 

ضمناً رؤساي واحدهاي درماني و . ارت جهت اجرا ابالغ خواهد شدتصويب ستاد نظ
هاي تحت مالكيت و استيجاري سازمان به پيشنهاد معاون مديرعامل در امور  بيمارستان

درمان مشمولين تأمين اجتماعي با  تأييد و حكم مسؤولين وزارت بهداشت، درمان و 
  .آموزش پزشكي منصوب خواهند شد

  
 مالي فصل سوم ـ منابع   
  : اين آيين نامه عبارتند از2منابع مالي براي انجام تعهدات مقرر در ماده  -9ماده 

  .  قانون تأمين اجتماعي29از مأخذ محاسبه حق بيمه مذكور در ماده  % 9الف ـ 
  .درآمدهاي ناشي از ارايه خدمات به غير بيمه شدگان تأمين اجتماعيب ـ 
  .ذخيره درمانج ـ 
  . اشخاص حقيقي و يا حقوقي براي امور درمانكمك و هدايايد ـ 

  
 فصل چهارم ـ نحوه انجام تعهدات  
  :گيرد  اين آيين نامه به دو صورت انجام مي2تعهدات درماني موضوع ماده  -10ماده 
روش درمان مستقيم با استفاده از كمك امكانات درماني تحت مالكيت و استيجاري  )الف

و آموزش پزشكي و همچنين مراكز بهداشتي درماني سازمان و وزارت بهداشت، درمان 
  .هاي دولتي طرف قرارداد ها، نهادها و ارگان ها، سازمان و بيمارستاني وزارتخانه

هاي پزشكي  روش درماني غيرمستقيم از طريق خريد خدمات پزشكان، گروه )ب
  .هاي بخش خصوصي بيمارستان

كنند و  انات روش درمان مستقيم استفاده ميبيماران مشمول تأمين اجتماعي كه از امك -1تبصره
همچنين مشموليني كه با معرفي سازمان طبق ضوابط مقرره به بخش خصوصي طرف 

  .نمايند از پرداخت هرگونه هزينه درماني معاف خواهند بود قرارداد مراجعه مي
 بيماران مشمول تأمين اجتماعي كه رأساً به بخش خصوصي طرف قرارداد مراجعه -2تبصره

  .باشند نمايند موظف به پرداخت فرانشيز مي مي
كل هزينه درمان مشمولين تأمين اجتماعي كه به طور اورژانس به بخش  -3تبصره

نمايند پس از تأييد اورژانس بدون طبق ضوابط شوراي عالي  خصوصي مراجعه مي
  .باشد تأمين اجتماعي به عهده سازمان مي

رتي كه به تأييد شوراي عالي پزشكي براي انجام مشمولين تأمين اجتماعي در صو -4تبصره
درمان به كشورهاي خارجي اعزام شوند پس از مراجعه و ارايه اسناد مثبته، 

هاي ريالي مربوط براساس مصوبه ارزي شوراي عالي پزشكي توسط سازمان  هزينه
  .پرداخت خواهد شد
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 مؤسسات درماني سازمان مكلف است براي عقد قرارداد خدمت با پزشكان و -11ماده 
تشخيصي بخش دولتي و خصوصي و همچنين بررسي مدارك و اسناد پزشكي مشمولين 

هايي كه نياز  ها و شهرستان تأمين اجتماعي دفاتر رسيدگي به اسناد پزشكي در تهران و استان
  .باشد، ايجاد نمايند

زشكي مكلفند كليه واحدهاي درماني وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پ -12ماده 
هاي انجام شده را  بيماران مشمول تأمين اجتماعي را بدون دريافت وجهي پذيرفته و هزينه

  .هاي رسمي خود با ارايه اسناد و مدارك مثبته از سازمان دريافت دارند  براساس تعرفه
سازمان با توجه به عملكرد واحدهاي درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش  -تبصره

تواند در مقاطعي مبلغي را   رابطه با درمان مشمولين تأمين اجتماعي ميپزشكي در
الحساب در وجه واحدهاي درماني ذيربط پرداخت و از محل  به صورت علي

اين قبيل واحدها موظفند حداكثر ظرف مدت سه ماه . مطالبات آنان تصفيه نمايد
فيه حساب قطعي از تاريخ دريافت وجه نسبت به ارايه اسناد مثبته هزينه و تص

  .اقدام نمايند
هايي كه در آينده داراي توان  كليه واحدهاي آموزشي موجود سازمان و بيمارستان -13ماده 

شوند براساس برنامه ريزي آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  آموزشي مي
 آموزشي نامه به خدمات با اولويت در پذيرش مشمولين تأمين اجتماعي و رعايت اين آيين

  .خود ادامه خواهند داد
  
  فصل پنجم ـ مقررات اداري و مالي  

 اين آيين نامه را همه ساله 2سازمان مكلف است هزينه تعهدات مقرر در ماده  -14ماده 
 قانون تأمين اجتماعي و ذخيره درمان در بودجه 29تحت عنوان سهم درمان براساس ماده 

  .خود منظور نمايد
ت مديره و مديرعامل سازمان مكلف است كل هزينه واحدهاي درماني و  رئيس هيأ-15ماده 

بيمارستاني تحت مالكيت سازمان و همچنين هزينه درمان مستقيم در رابطه با واحدهاي 
دولتي طرف قرارداد و هزينه درمان غيرمستقيم با بخش خصوصي طرف قرارداد را به مأخذ 

مان مشمولين تأمين اجتماعي تهيه، جهت  در قالب بودجه در14سهم درمان موضوع ماده 
  .تأييد به هيأت مديره سازمان و تصويب به ستاد نظارت ارايه نمايد

 رئيس هيأت مديره و مديرعامل سازمان بودجه هر يك از واحدهاي درماني را -16ماده 
همراه با ضوابط اجرايي ابالغ خواهد نمود واحدهاي درماني مكلفند طبق بودجه و ضوابط 

  .غي عمل نمايندابال
 سازمان مكلف است حقوق و مزاياي شغلي آن دسته از مستخدمين شاغل در -17ماده 
باشند و رديف  هاي درماني متعلق به خود را كه تابع آيين نامه استخدامي سازمان مي شبكه

دارند را با ضوابطي كه براي كاركنان خود جاري است تطبيق و از اول سال تشكيالت سازماني 
  . به مرحله اجرا درآورد1369
سازمان موظف است حقوق و مزاياي مستخدمين داراي رديف تشكيالت  -1تبصره
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هاي درماني متعلق  غيرتابع آيين نامه استخدامي سازمان را مادامي كه در شبكهسازماني 
باشند با ساير كاركنان مورد تطبيق قرار داده و به صورت تفاوت  شاغل مي به سازمان
  .اخت نمايدتطبيق پرد

پرداخت فوق العاده اضافه كار به كاركنان شاغل در واحدهاي درماني طبق آيين  -2تبصره
نامه استخدامي سازمان و همچنين پرداخت ساير مزاياي غيرمستمر براساس 

  .مقررات فعلي مانند كاركنان سازمان خواهد بود
ين مأمور به طور اعم تصميمات الزم در مورد پرداخت حقوق و مزاياي مستخدم -18ماده 

  .در شوراي عالي تأمين اجتماعي اتخاذ خواهد شد
امين سازمان در واحدهاي درماني تحت عنوان صاحب جمع اموال و مسؤول امور  -19ماده 

مالي با انتخاب و پيشنهاد مديرعامل سازمان و تأييد مقام وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
ظر رياست واحد درماني و تحت نظارت اداره كل پزشكي با حكم سازمان منصوب و زير ن

  :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
 .ها ري حسابها طبق دستورالعمل نگهدا نگهداري و تنظيم حساب -4
 .ها ها، اوراق بهادار و ساير دارايي ها، سپرده نگهداري و تحويل وجوه نقدينه -5
 .نظارت بر كليه خريدها و احراز صحت و سالمت آنها -6
 .پيشنهاد انتصاب و انتقال ابواب جمعي تحت سرپرستي -7
 .ها طبق بودجه مصوب ابالغي و كنترل اعتبارات انجام و پرداخت هزينه -8
 به موقع صورتحساب ماهانه به سازمان و همچنين تهيه ترازنامه پايان تهيه و ارسال -9

 .سال مالي
  .هاي صادره سازمان تهيه و تنظيم به موقع بودجه ساليانه واحد مربوط طبق دستورالعمل  -10

هاي بانكي الزم اعم از حساب پردخت و درآمد از طريق سازمان و  كليه حساب -20ماده 
  . افتتاح خواهد شدطبق آيين نامه مالي سازمان

هاي بانكي پرداخت حداقل با دو امضا يكي با   هاي صادره از حساب كليه چك -21ماده 
امضاي ثابت صاحب جمع اموال و رئيس امور مالي به اتفاق امضاي رئيس بيمارستان و يا 

  .امضاي كسي كه رئيس بيمارستان تعيين خواهد نمود قابل پرداخت خواهد بود
يأت مديره و مديرعامل سازمان مكلف است دستورالعمل نگهداري رئيس ه -22ماده 

حساب درمان مستقيم و غيرمستقيم و نحوه پرداخت تنخواه گردان را هماهنگ با سيستم 
  .مالي سازمان، ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين آيين نامه تهيه و ابالغ نمايد

ور مالي واحدهاي درماني و شرح وظايف اجرايي صاحب جمع اموال و مسؤول ام -23ماده 
 اين آيين نامه پس از تأييد هيأت مديره 19واحدهاي تحت سرپرستي با توجه به ماده 

سازمان و تصويب ستاد نظارت بر درمان مشمولين تأمين اجتماعي توسط سازمان ابالغ 
  .خواهد شد
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درآمد  غيرقابل برداشتي تحت عنوان حساب  سازمان مكلف است حساب جداگانه -24ماده 
حاصله از ارايه خدمات درماني به غير بيمه شدگان تأمين اجتماعي در هر يك از مراكز 

هاي مذكور طبق دستورالعمل مربوط در پايان هر ماه به  درماني افتتاح و مانده حساب
شدگان كه در بانك  حساب متمركز اختصاصي تحت عنوان درآمد حاصله از درمان غير بيمه

  .گردد منتقل خواهد شد ميعامل سازمان مفتوح 
 24وجوه متمركز در حساب درآمد حاصله از درمان غير بيمه شدگان موضوع ماده -25ماده 

ها و  منظور ساخت و تعمير و نگهداري و توسعه و تجهيز بيمارستان نامه به اين آيين
  .هاي تحت مالكيت و استيجاري مورد مصرف قرار خواهد گرفت درمانگاه

حساب درآمد حاصله از درمان بيمه شدگان و همچنين مانده حساب سهم مانده  -26ماده 
درمان مصوب و مابه التفاوت سهم درمان مصوب و سهم درمان به ميزان وصولي در پايان 
هر سال مالي در ترازنامه سازمان در حسابي تحت عنوان حساب ذخيره درمان منظور و در 

 اين آيين نامه و 2ازمان در رابطه با مفاد ماده هاي آتي به تشخيص س سال مالي بعد و يا سال
ها و خريد زمين مورد نياز براي ساخت  ها و درمانگاه ساخت و تجهيز و توسعه بيمارستان

ها مصرف خواهد شد، اتخاذ هرگونه تصميم ديگر در اين حساب با  ها و درمانگاه بيمارستان
  .شوراي عالي تأمين اجتماعي است

 سهم درمان مصوب با سهم درمان به ميزان وصولي حسب مورد با التفاوت مابه -تبصره
تصويب شوراي عالي تأمين اجتماعي و يا به هنگام تهيه ترازنامه سازمان تعيين 

  .خواهد گرديد
جهت واحدهاي درماني تحت مالكيت از محل سهم   خريد زمين و ساختمان-27ماده 

  .اشدب درمان تا حد بودجه مصوب طبق مقررات سازمان مي
هاي مربوط به پروتز و اورتز و يا تحويل اين وسايل طبق ضوابطي  پرداخت هزينه -28ماده 

  .خواهد بود كه با پيشنهاد سازمان به تصويب ستاد نظارت خواهد رسيد
برحسب ) ملكي و استيجاري(واحد درماني تجويز كننده در سيستم درمان مستقيم  -تبصره

  .باشند جه اين وسايل به بيماران منطقه خود ميمورد مكلف به تحويل يا پرداخت و
مادامي كه آيين نامه معامالت جديد سازمان تصويب و ابالغ نشده مقررات فعلي  -29ماده 

لكن واحدهاي درماني از نظر مقررات . مراكز درماني تحت مالكيت قابل عمل خواهد بود
  .باشند نامه مالي سازمان مي مالي تابع آيين

ها و مراكز درماني تحت مالكيت و استيجاري سازمان مكلف هستند  رستانبيما -30ماده 
نسبت به تأمين كليه نيازهاي خود اعم از استخدام پرسنل يا خريد اثاثيه و تجهيزات درماني 

  .هاي صادره از سازمان رأساً اقدام نمايند و غيره براساس بودجه مصوب ابالغي و دستورالعمل
  
 تفصل ششم ـ ساير مقررا  

چنانچه تجهيزات پزشكي و اقالم دارويي واحدهاي تحت مالكيت سازمان كه در  -31ماده 
گردد  روش فعلي نظير واحدهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تأمين مي

 110تواند رأساً از منابع داخلي با رعايت ماده  تكافوي نياز واحدها را ننمايد سازمان مي
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  .خارج تأمين نمايدقانون تأمين اجتماعي از 
در واحدهاي درماني تحت مالكيت و ... هاي درماني خودكفايي و پركيس و طرح -32ماده 

اجتماعي زير نظر  استيجاري سازمان به منظور ارايه خدمات هرچه بهتر به مشمولين تأمين
هاي مربوط به مورد اجرا گذاشته خواهد شد و هزينه  ستاد نظارت بر حسب دستورالعمل

  .گردد ها از بودجه مصوب واحدهاي درماني تأمين مي از اجراي اين طرحناشي 
سازمان ملزم است به منظور ارشاد بيماران مشمولين تأمين اجتماعي سيستم ارجاع  -33ماده 

  .بيماران در بين مراكز درماني خود را به وجود آورد
 قانون 88 و 61د سازمان متعهد است درخصوص اجراي هرچه سريعتر و بهتر موا -34ماده 
  .اجتماعي برنامه ريزي و اقدامات اجرايي را معمول دارد تأمين
سازمان با همكاري وزارتين كار و امور اجتماعي بهداشت، درمان و آموزش  -35ماده 

هاي بهداشت كارگري اقدام  پزشكي و مشاركت كارفرمايان نسبت به توسعه و تأمين شبكه
  .نمايد مي

به استثناي شهرهايي كه سازمان (ي تحت مالكيت و استيجاري سازمان مراكز درمان -36ماده 
توانند در صورت دارا بودن امكانات الزم و  مي) هاي منحصر به فرد است داراي  بيمارستان

 اين آيين 3با رعايت اوليت پذيرش مشمولين تأمين اجتماعي و با رعايت تبصره يك ماده 
  .هاي مصوب بپذيرد هاي درماني براساس تعرفه ل اخذ هزينهنامه ساير بيماران متقاضي را در قبا

 و همچنين اين ماده بيماران متقاضي 3 ماده 3  چنانچه در رابطه با تبصره -تبصره
هاي درماني باشند بنا به پيشنهاد  شدگان خدمات درماني دولت و يا ساير بيمه بيمه

هاي درماني مديريت واحدهاي درماني و تصويب ستاد نظارت اينگونه وحد
توانند براساس قراردادهاي منعقده با مؤسسات ذيربط نسبت به پذيرش بيماران  مي

آنها اقدام نمايد هزينه درمان اين نوع بيماران طبق ضوابط مقرر در قرارداد و 
هاي مصوب وصول و عيناً به حساب غيرقابل برداشت درآمد واريز  براساس تعرفه

  .خواهد شد
ي كه مراكز بهداشتي درماني وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي هاي در محل -37ماده 

در موارد ارايه خدمات درماني سرپايي به بيمه شدگان تأمين اجتماعي قادر به تهيه و تدوين 
صورتحساب نيستند نحوه پرداخت خدمات ارايه شده بنا به پيشنهاد معاونت بهداشت، 

هاي مصوب به  ارت در چهارچوب تعرفهدرمان و آموزش پزشكي پس از تصويب ستاد نظ
  .صورت تعرفه ثابت تعيين خواهد شد

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيازهاي بهداشتي و درماني مراكز  -38ماده 
هاي بهداشت از قبيل دارو، لوازم و ابزار پزشكي،  تحت مالكيت و استيجاري و خانه

چنين ارز مورد نياز در اين رابطه را همانند آزمايشگاهي، پرتونگاري و نظاير آنها را و هم
  .ساير مراكز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تأمين و در اختيار سازمان قرار دهد

اين آيين نامه به موجب تبصره يك ماده واحده قانون الزام سازمان به اجراي  -39ماده 
در )  تبصره15( ماده 39 فصل و 6 قانون تأمين اجتماعي در 3بندهاي الف و ب ماده 

  . به تصويب رسيد1369ارديبهشت ماه 
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  )12/10/1369مصوب  (  بيكاري  بيمه  قانون  اجرايي نامه  آيين-16
 و  اجتماعي  كار و امور پيشنهاد وزارت  بنابه12/10/1369   مورخ  در جلسه  وزيران هيأت
  نامه  آيين26/6/1369   مصوب  بيكاري  بيمه قانون) 14(  استناد ماده  و به اجتماعي  تأمين سازمان
  : نمود  زير تصويب  شرح  مزبور را به  قانون اجرايي

  .شود  مي  ناميده  اختصاراً قانون نامه  آيين  در اين26/6/1369   مصوب  بيكاري  بيمه قانون -1  ماده
، ) و كشاورزي  صنعتي (  توليدي ها، مؤسسات  كارگاه  و كارفرمايان  مديران كليه -2  ماده

 كار يا   قوانين  تابع  كه اجتماعي  تأمين  قانون  مشمول  كاركنان  داراي  و خدماتي  فني خدمات
  .باشند  مي نامه  آيين  اين  مقررات  اجراي  به  هستند موظف كار كشاورزي

   و آماده  بيكار شده  و اراده  ميل  بدون  كه  است اي  شده  بيمه نامه  آيين بيكار از نظر اين -3   ماده
 واحد كار و   عهده  به  بيكاري  وقوع  و تاريخ  و اراده  ميل  بدون  بيكاري تشخيص. كار باشد

  .  است  محل اموراجتماعي
 منظور   به آالت  و ماشين  كارگاه  توليد، جابجايي  خط  تغيير يا بازسازي هرگونه -4  ماده

   دولت  و اجتماعي  اقتصادي هاي  سياست  در راستاي  كه توليد  كردن  و بهينه  وابستگي كاهش
   اين  در مورد كاركنان گيري گردد و تصميم  مي  تلقي  گيرد تغيير ساختار اقتصادي صورت

 از  قانون) 7 ( ماده»  الف« بند   و در چارچوب  شده  موقتاً بيكار شناخته ها كه  كارگاه قبيل
  .باشد  كار مي  عالي  شوراي  عهده خواهند نمود، به   استفاده  بيكاري  بيمه مقرري
 تغيير ساختار   موظفند طرح  ماده  اين  موضوع هاي  كارگاه  و كارفرمايان مديران -1تبصره

 در   تابعه واحدهاي (  ذيربط  وزارتخانه  تصويب  به  واحد خود را كه اقتصادي
   اسامي  و فهرست  الزم تعهدات،   كتبي  با تقاضاي ، همراه  است رسيده) ها استان

 از   استفاده  زمان  موقتاً بيكار خواهند شد با ذكر مدت  كه  طرح  مشمول كاركنان
 از   نمايند و پس  تسليم  محل  واحد كار و اموراجتماعي  به  بيكاري  بيمه مقرري

  . كنند  اقدام  آن  اجراي  به  كار نسبت  عالي  شوراي  توسط تأييد طرح
   از دريافت روز پس)15 (  مكلفند حداكثر ظرف  كار و اموراجتماعي واحدهاي -2رهتبص

 اتخاذ   كار جهت  بازرسي  با گزارش  را همراه  مربوط ، مدارك  كتبي  و تقاضاي طرح
  . نمايند  كار ارسال  عالي  شوراي  به تصميم

  . خواهد نمود  خود را اعالم صميم ت  مربوط  مدارك  از دريافت  پس  يكماه  كار ظرف  عالي شوراي
   مشمولين  بيكاري  بيمه ها مكلفند حق  پروژه  و مجريان  و كارفرمايان  مديران  كليه-5  ماده

   مربوط  شعب  به6/5/1369  ، از تاريخ اجتماعي  تأمين  مذكور در قانون  ترتيب  را به قانون
  . نمايند  پرداخت اجتماعي  تأمين سازمان
  .باشد  مي  شده  مزد بيمه،  بيكاري  بيمه  حق  پرداخت مبناي -1تبصره
   ضوابط  طبق  بيكاري  بيمه  حق  با دريافت  است  مكلف اجتماعي  تأمين سازمان -2تبصره

 بيكار  نامه  آيين  اين  مقررات  به  با توجه  كه شدگاني  بيمه  به اجتماعي  تأمين قانون
  شوند، مقرري  مي  معرفي  كار و اموراجتماعي هاي واحد  و از طريق  شده شناخته

  . نمايد  پرداخت  بيكاري بيمه
،  ، زلزله  سيل  از قبيل  و غيرمترقبه  قهريه  بروز حوادث  علت  به  كه  شدگاني بيمه -6  ماده
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  كمتر از  آنان  بيمه  حق  پرداخت  سابقه  كه شوند، در صورتي بيكار مي...   و سوزي ، آتش جنگ
باشند از   مي  بيمه  حق  پرداخت  سابقه ماه)6 (  داراي  كه  با مشموليني  باشد، مطابق ماه )6(

  . خواهند نمود  استفاده  بيكاري  بيمه مقرري
 از   استفاده  تقاضاي  فرم  بيكاري روز از تاريخ)30 (  ظرف  است  موظف شده بيمه -7  ماده

  . نمايد  ارايه  محل  واحد كار و اموراجتماعي  و به  را تكميل  بيكاري  بيمه مقرري
 و   مراجعه  امكان روز بعد از بيكاري)30 (  زماني  بيكار در فاصله شده  بيمه چنانچه -1تبصره

 از   استفاده  تقاضاي  يا ارسال  و ارايه  واحد كار و اموراجتماعي  به  بيكاري يا اعالم
 دارد   فرصت  بيكاري  وقوع  از تاريخ ماه)3( را پيدا نكند تا   بيكاري  بيمه مقرري
 واحد كار و   به  كتبي  با تقاضاي ، همراه  بر عذر موجه  خود را مبني مدارك

  در صورتي.  نمايد  ارايه  اختالف  حل  در هيأت  منظور طرح  به  محل اموراجتماعي
   دهد مراتب  تشخيص  را موجه  عذر متقاضي  مربوط  استان  اختالف  حل  هيأت كه

  . خواهد نمود را اعالم
 خود   آمادگي  بيكاري  بيمه  از مقرري  استفاده  تقاضاي  ارايه  بيكار از تاريخ شده بيمه -2تبصره

   است  و موظف  است  نموده  اعالم  آن  و يا مشابه  كار تخصصي  به  اشتغال را براي
گردد در   مي  تعيين  اموراجتماعي واحد كار و  توسط  كه  معيني هاي  زمان در فاصله

  . را امضا نمايد  و دفاتر مربوط  حضور يافته  محل  كار و اموراجتماعي اداره
 از اخذ  روز پس )30 (  مدت  موظفند حداكثر ظرف  كار و اموراجتماعي واحدهاي -8  ماده

   بيكاري  بودن ي غيراراد  به ، نسبت) نامه  آيين  اين7   ماده موضوع (  شده  تكميل مدارك
   معرفي اجتماعي  تأمين  سازمان  را كتباً به  تأييد وي  و در صورت  اظهارنظر نموده متقاضي
   از ثبت روز پس )10 (  مكلفند ظرف  اجتماعي  تأمين  سازمان  اجرايي واحدهاي. نمايند
 اظهارنظر و  قانون) 6( دهما»  الف« در بند   مندرج  احراز شرايط  به  فرد بيكار، نسبت نامه معرفي
  . را برقرار نمايند  وي  بيكاري  بيمه  مقرري  برقراري  به  نسبت  بيكاري  بيمه  مقرري  آن متعاقب

 كار و   واحدهاي  با معرفي  بيكاري  بيمه  مقرري  دريافت  در زمان  كه بيكاراني -9  ماده
   كمتر از ميزان  آن  و مزاياي  حقوق ميزان   شوند كه  گمارده  يا مشاغلي  شغل  به اموراجتماعي

   بيمه  مقرري  تا ميزان  دريافتي  و مزاياي  حقوق التفاوت  باشد، مابه  بيكاري  بيمه مقرري
 موارد  در اينگونه.  خواهد شد  پرداخت  آنان  به اجتماعي  تأمين  سازمان  توسط  متعلقه بيكاري
   محل  واحد كار و اموراجتماعي  توسط  وي  و مزاياي قوق ح  بيكار و ميزان شده  بيمه اشتغال

  . خواهد شد ، اعالم  بيكاري  بيمه  مقرري كننده  پرداخت اجتماعي  تأمين  شعبه به
 و بيشتر در   سن سال) 55 (  داراي بگيران  مقرري  به  بيكاري  بيمه  مقرري پرداخت -10  ماده

   به  تا رسيدن قانون) 7 ( ماده»  الف« بند   رعايت ، بدون نان كار آ  به  اشتغال  امكان  عدم صورت
  .يابد  مي  ادامه اجتماعي  تأمين قانون) 76 (  ماده  موضوع  بازنشستگي سن
   وظيفه  خدمت  به  بيكاري  بيمه  از مقرري  استفاده  در حين  كه شدگاني  بيمه  مقرري-11  ماده

   خدمت  از پايان گردد و پس  مي  نباشند قطع  متأهل  كه گردند در صورتي  مي  اعزام عمومي
   به  مجدداً نسبت  واحد كار و اموراجتماعي ، با معرفي  اشتغال  عدم  در صورت  عمومي وظيفه

  . برقرار خواهد شد  آنان ، مقرري  استحقاقي  مدت باقيمانده
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 صادر   حكم  براساس  بيكاري  بيمه  از مقرري  استفاده  در حين  كه در مورد كارگراني -12  ماده
   مراجع  صدور رأي گردند در صورت  مي  يا زنداني  بازداشت  ذيصالح  مراجع  از سوي شده

   بيكاري  بيمه  مقرري  نباشند پرداخت  متأهل  كه  بر آن ، مشروط  آنان  بر مجرميت مذكور مبني
 واحد  ، با معرفي  اشتغال  عدم  شرط به   محكوميت  دوره  از گذراندن گردد و پس  مي متوقف

  . مجدداً برقرار خواهد شد كار و اموراجتماعي
  هاي  از مستمري  استفاده  حائز شرايط  بيكاري  بيمه  مقرري  كننده  دريافت چنانچه -13  ماده

  هاي  و مستمري  قطع  وي  بيكاري  بيمه  گردد مقرري  كلي  و يا ازكارافتادگي بازنشستگي
  .گردد  برقرار مي اجتماعي  تأمين  قانون ذكور طبقم

   بيمه  مقرري  دريافت  در ايام اجتماعي  تأمين  قانون  موضوع هاي  حمايت  انجام مالك - تبصره
  . بيكار خواهد بود شده  بيمه  اشتغال  زمان  بيمه  كسر حق  مبناي  و مزاياي  حقوق بيكاري

   در تعداد افراد تحت  بيكاري  بيمه  مقرري  دريافت  مدت  در طول  كه در صورتي -14  ماده
) 7 ( ماده»  ب« بند   مقررات  طبق  وي  مقرري  شود، ميزان  حاصل  تغييراتي  شده  بيمه تكفل
  . خواهد شد  و پرداخت  محاسبه قانون
   شعبه  به  مثبته  مدارك  خود را با ارايه  تعداد عائله  تغييرات  است  مكلف  شده بيمه

  . دهد  اطالع  محل  و واحد كار و اموراجتماعي  مقرري كننده پرداخت
  . خواهد بود  كار و اموراجتماعي  وزارت  عهده  بيكار به شده  خواهر و برادر بيمه احراز كفالت -تبصره

 حداكثر   است  مجدد مكلف  اشتغال  در صورت  بيكاري  بيمه  مقرري كننده دريافت -15  ماده
    و شعبه  واحد كار و اموراجتماعي  را به  مراتب  اشتغال روز از تاريخ)15 (  مدت رفظ

  . نمايد  كتباً اعالم  مقرري كننده پرداخت
 عذر   بدون  را كه بگيراني  مقرري  مكلفند مشخصات  كار و اموراجتماعي واحدهاي -16  ماده

   يا شغل  تخصصي  شغل  و يا قبول زي يا سوادآمو  كارآموزي هاي  در دوره  از شركت موجه
   اعالم اجتماعي  تأمين  سازمان ، به  امتناع نمايند، با ذكر تاريخ  مي  خودداري  پيشنهادي مشابه
  .نمايند
  ، قطع  امتناع  افراد را از تاريخ  قبيل  اين  بيكاري  بيمه  مقرري  است  موظف اجتماعي  تأمين سازمان
  .نمايد
 كار   به  از اشتغال  اطالع  در صورت  است  مكلف  محل د كار و اموراجتماعيواح -17  ماده
 از احراز   و پس  نموده نمايد، فوراً بررسي  مي  دريافت  بيكاري  بيمه  مقرري  كه شده بيمه

  .يد نما ، اعالم  مقرري  قطع  جهت  مقرري كننده  پرداخت  شعبه  را به بگير مراتب  كار مقرري  به اشتغال
 گردد،  بگير مطلع  كار مقرري  به  از انحاء از اشتغال  نحوي  به اجتماعي  تأمين  سازمان چنانچه

  .  نمايد  اعالم  محل  واحدكار و اموراجتماعي  را به ، مراتب  شده  بيمه  مقرري  قطع  ضمن  است الزم
،  اجتماعي  تأمين ان سازم  توسط  مقرري  قطع  به  كارگر نسبت  اعتراض در صورت - تبصره

نظر .  نظر نمايد  و اعالم  را بررسي  مراتب  است  مكلف واحد كار و اموراجتماعي
  . االجرا است  و الزم  قطعي واحد كار و اموراجتماعي

   كار اعاده  به  بالتكليفي  مزد ايام  با دريافت  كه شدگاني  بيمه  بيكاري  بيمه  مقرري-18  ماده
   مزبور را طبق  در دوران  دريافتي  افراد مكلفند مقرري  قبيل شود و اين ي م گردند قطع مي
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   اين  موضوع شدگان  بيمه  و كارفرمايان مديران.  مسترد نمايند اجتماعي  تأمين  سازمان اعالم
   شعبه بگير را كتباً به  كار مقرري  به  اعاده  مكلفند مراتب اموراجتماعي كار و   و واحدهاي ماده

  . دهند  اطالع  مقرري كننده پرداخت
   موضوع هاي  بيمه  مكلفند حق  ماده  اين  موضوع شدگان  بيمه  و كارفرمايان مديران - تبصره

   ايام  به ، مربوط بيكاري  بيمه قانون) 5 (  و ماده اجتماعي  تأمين قانون) 28 ( ماده
  . نمايند  پرداخت جتماعيا  تأمين  سازمان  مقرر به  ضوابط  را طبق بالتكليفي

   بيمه  را از صندوق  مبالغي غيرالحق  من  هر عنوان  بيكار تحت شده  بيمه  كه در مواردي -19  ماده
  . مذكور خواهد بود  دريافتي  وجوه  بازپرداخت  به  باشد، ملزم  نموده  دريافت بيكاري
   به  نسبت اجتماعي  تأمين  از قانون  ناشي  اجرايي  از اختيارات  با استفاده اجتماعي  تأمين سازمان
  .نمايد  مي  اقدام  ماده  اين  موضوع  وجوه وصول

 قانون كليه مديران و كارفرمايان موظفند فرصتهاي اشتغال واحد 9در اجراي ماده  -20  ماده
خود را با هماهنگي شوراهاي اسالمي كار يا نمايندگان كارگران به مراكز خدمات اشتغال 

  . اعالم نمايندمحل
 كار   نيروي  و معرفي  تأمين  به روز نسبت)30 (  مكلفند ظرف  اشتغال مراكز خدمات -تبصره

 نمايند و در  شود اقدام  مي  اعالم  آنان  به  و كارفرمايان  مديران  از طرف مورد نياز كه
  كننده  درخواست واحد  مذكور را كتباً به  نيروي  تأمين  امكان  عدم  مراتب اينصورتغير 
  . دهند اطالع

 كار و   كسب  از انحاء پروانه  نحوي  به  كه  دولتي هاي ها و سازمان  وزارتخانه  كليه-21  ماده
 را   فني  و خدمات  و كشاورزي  و صنعتي  توليدي  واحدهاي  تأسيس  و اجازه  اصولي موافقت

  نمايند براساس  مي  دريافت  بيكاري بيمه   مقرري  را كه شدگاني نمايند، موظفند بيمه صادر مي
،   اصولي  و كار و موافقت  كسب  اخذ مجوزهاي  جهت  كار و اموراجتماعي  واحدهاي معرفي

  . قرار دهند در اولويت
   و اين  بيكاري  بيمه  قانون  از مزاياي  با استفاده  كه  بيكاري شدگان  بيمه مقرري - تبصره

  شوند از تاريخ  مي  اصولي  و كار و يا موافقت  كسب خذ پروانه ا  به  موفق نامه آيين
   قطع  كار و اموراجتماعي  وزارت  اعالم  و كار طبق  و كسب برداري آغاز بهره

  .گردد مي
 باشد 6/5/1369   از تاريخ  قبل  آنان  بيكاري  وقوع  تاريخ  كه شدگاني  از بيمه  دسته آن -22  ماده

   آزمايشي  دوره  قانون  به  مربوط هاي  و دستورالعمل  و مقررات  قانون  مشمول از هر حيث
  . خواهند بود  بيكاري بيمه
   وزارت  و پرسنلي  اداري هاي  هزينه  جهت ، اعتبار الزم قانون) 12 (  ماده در اجراي -23  ماده

  نامه  آيين  و اين كاري بي  بيمه  قانون  در اجراي اجتماعي  تأمين  و سازمان كار و اموراجتماعي
   از محل  و كار و اموراجتماعي  پزشكي  و آموزش ، درمان  بهداشت  وزراي  توافق براساس

  .رسد  مي  مصرف گردد و به  مي  تعيين بيكاري  بيمه  از قانون  ناشي درآمدهاي
) 6/5/1369 (  بيكاري مه بي  آزمايشي  قانون  دوره  اتمام  از تاريخ نامه  آيين  اين مقررات -24  ماده
  . االجرا است الزم
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 قانون تأمين اجتماعي ـ 38 اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده  نامه  آيين-17
  )18/3/1373مصوب ( ـ 1354مصوب 

 قانون 29 قانون تأمين اجتماعي و 38كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول ماده  - 1ماده
كه در اين آيين نامه (ه مطالبات سازمان تأمين اجتماعي هاي اجتماعي سابق مكلفند كلي بيمه

از مقاطعه كاران و مهندسين مشاور را برابر مفاد ماده ) شود به اختصار سازمان ناميده مي
 ـ 26/2/1372ـ مصوب   قانون تأمين اجتماعي 38واحده قانون الحاق يك تبصره به ماده 

و آخرين قسط نگهداري شده، به كل كاركرد %) 5(پس از درخواست سازمان از محل 
  .سازمان پرداخت نمايند

 ماه از تاريخ 3كليه كارفرمايان مشمول اين آيين نامه مكلفند حداكثر ظرف مدت  -2ماده
كه از تاريخ (هاي موضوع ماده يك  االجرا شدن اين آيين نامه فهرست كامل پيمان الزم

را با مشخص نمودن شماره و ) خاتمه، تعليق يا فسخ قرارداد آنان يكسال گذشته است
تاريخ پيمان، نام پيمانكار و مهندسين مشاور، به سازمان تأمين اجتماعي ارايه نمايند و در 

و آخرين قسط موضوع %) 5(، ميزان )شامل ارزي و ريالي(مورد اعالم مبلغ كل كارگر پيمان 
هداري شده نزد هاي اجتماعي سابق نگ  قانون بيمه29 قانون تأمين اجتماعي و 38مواد 

كارفرما تا تاريخ شروع و خاتمه يا فسخ يا تعليق پيمان، محل اجراي كار و شرح مختصري 
و آخرين اقامتگاه ) به عهده كارفرما، پيمانكار و يا هر دو(از موضوع پيمان نحوه تهيه مصالح 

ايي كه در مورد قرارداده. قانوني پيمانكار و مهندسين  مشاور، با سازمان همكاري نمايند
گردند در صورت عدم ارايه  يابند يا تعليق يا فسخ مي نامه خاتمه مي پس از ابالغ اين آيين

مفاصاحساب از سوي پيمانكار ظرف يكسال از تاريخ خاتمه، تعليق يا فسخ قرارداد، كارفرما 
  .مكلف است مراتب را ظرف يك ماه به سازمان اعالم نمايد

نامه به ترتيب زير   قراردادهاي موضوع ماده يك اين آيينسازمان مكلف است در مورد -3ماده 
  :اقدام نمايد

در مورد قراردادهايي كه حق بيمه آنها طبق قانون و براساس آراي هيأت تجديدنظر  )الف
 قانون تأمين اجتماعي قطع شده است، بدهي حق بيمه را مجدداً به 44موضوع ماده 

 روز از تاريخ ابالغ 20نچه حداكثر ظرف پيمانكار يا مهندسين مشاور ابالغ و چنا
  .مجدد، آن را به سازمان پرداخت نكند سازمان بدهي را كتباً به كارفرما اعالم نمايد

در مورد قراردادهايي كه حق بيمه آنها قطعي نشده است، پس از قطعيت بدهي بايستي  )ب
  .اقدام شود) الف(طبق بند 

 اين آيين نامه مربوط به 3ده موضوع ماده كارفرمايان مكلفند بدهي قطعي ش -4ماده 
 25شود حداكثر ظرف مهلت  پيمانكاران و مهندسين مشاور را كه توسط سازمان اعالم مي

اجتماعي و   قانون تأمين38و آخرين قسط موضوع مواد %) 5(روز از تاريخ ابالغ، از محل 
  .نمايندهاي اجتماعي سابق تأمين و به حساب سازمان واريز   قانون بيمه29

سازمان مجاز است جهت اخذ اطالعات مربوط به قراردادها، به اسناد و مدارك در  -5ماده 
اختيار كارفرمايان مراجعه نمايد و كارفرمايان مكلفند درخصوص ارايه مدارك و اسناد مورد 

  .نياز سازمان، همكاري نمايند
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  تأمين عالي  شوراي 1373/ 5 /؟؟؟  مصوب (  مطالبات  تشخيص هاي  هيأت نامه  آيين-18
  ) اجتماعي

 و   اعتراض  تسليم  نحوه1354   تير ماه  مصوب  اجتماعي  تأمين  قانون45   ماده در اجراي
   هيأتهاي  جلسات  و تشكيل  و ابالغ  و صدور رأي  رسيدگي  تجديدنظر و ترتيب درخواست

   شرح  مذكور به  قانون44 و 43 و 42 مواد   موضوع  مطالبات  و تجديدنظر تشخيص بدوي
  .  خواهد بود نامه  آيين مواد اين

   رسيدگي  جهت  آن  و متفرعات  بيمه  حق  ميزان  به  كارفرمايان  اعتراض  تسليم نحوه -1  ماده
  :  زير خواهد بود  شرح  به  بدوي در هيأت

   كارفرما به  كه ، در صورتي  سازمان  كارفرما از سوي  به  مورد مطالبه  از ابالغ پس -1
،   مورد مطالبه  ابالغ  روز از تاريخ  سي تواند ظرف  باشد مي  معترض  آن ميزان

  درج)   ضميمه  يك  شماره فرم (  بيمه  حق  ميزان  به  اعتراض  خود را در فرم اعتراض
 را   و رسيد آن  پرداخت  واحد اجرائي  به  رسيدگي  هزينه  بابت  ريال6000  و مبلغ
پرداخت . ( نمايد  تسليم  ذيربط  يا نمايندگي  شعبه ، به  شده  تكميل  با فرم همراه

 .) جديد درآمد منتفي گرديده است1/9هزينه رسيدگي به موجب بخشنامه 
  هاي  را در دفتر نامه  در فرم  مندرج  مكلفند اعتراض  سازمان  و نمايندگيهاي شعب -2

   نسخه ، يك1   شماره  فرم  در ذيل سيدگي ر  وقت  تعيين  و ضمن  نموده  ثبت وارده
   در جلسه  وي  يا نماينده حضور كارفرما، وكيل.  نمايند  كارفرما ابالغ  را به از آن

 جديد 1/9پرداخت هزينه رسيدگي به موجب بخشنامه . ( است   بالمانع رسيدگي
  .)درآمد منتفي گرديده است

   رسيدگي الزحمه  شود حق  داده  تشخيص  كارفرما كالً يا جزئاً ذيحق  كه در صورتي
  .  منظور و يا مسترد خواهد شد  وي  بيمه  حق  پرداخت  حساب به

   به  دو قبضه  سفارشي  يا پست  تلگراف  وسيله  خود را به تواند اعتراض كارفرما مي - تبصره
  اريخ يا ت  پستي  قبض  تاريخ  صورت در اين.  دارد  ارسال  سازمان واحد مربوطه

  . شود  مي  محسوب  سازمان  مورد مطالبه  به  اعتراض ، تاريخ  تلگراف  مخابره قبض
تواند   كارفرما مي  و اختيارات  تكاليف  در خصوص نامه  آيين  اين  موضوع  مراحل كليه -2  ماده

   برگ يا نامه  در وكالت  حق  اين  بر اينكه  گيرد مشروط  او صورت  يا نماينده  وكيل توسط
 احراز   به  هيأتها موكول  توسط  پرونده  به  رسيدگي  هر حال به.  باشد  شده  تصريح نمايندگي
  .  او خواهد بود  يا نماينده  كارفرما يا وكيل هويت

   قانون44 و 43 مواد   مطابق  مطالبات  و تجديد نظر تشخيص  بدوي  هيأتهاي تركيب -3  ماده
   مجدد آنان  و معرفي  سال  از اعضا سه  هر يك  نمايندگي مدت. د خواهد بو اجتماعي  تأمين
  . نمايد  مي  رأساً تعيين دبير هيأتها را سازمان. باشد  مي بالمانع

   و مدير عامل  مديره  هيأت  رئيس  و تجديدنظر توسط  بدوي  هيأتهاي تعداد جلسات -4  ماده
  .  خواهد شد تعيين
 زير   شرح  به  و صدور رأي  رسيدگي  هيأتها و ترتيب لسات ج  تشكيالت نحوه -5  ماده

  .خواهد بود
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 تجديدنظر با حضور   نفر و هيأتهاي3   حداقلر با حضو  بدوي  هيأتهاي جلسات -1
   تشكيل  زمان  است  مكلف سازمان. يابد  مي  نفر از اعضاء رسميت4  حداقل
 مورخ 280به موجب رأي شماره اين بند . ( اعضا برساند  كليه  اطالع  را به جلسات

ا .ت. ق43 هيأت عمومي ديوان به لحاظ احراز مغايرت آن با ماده 11/7/1378
 )ابطال شده است

 با   را در رابطه  بايد مراتب  حضور در جلسه  امكان  عدم  از اعضا در صورت هر يك -2
 دبير  دنظر به تجدي  با هيأتهاي ها و در رابطه  يا نمايندگي  شعبه  به  بدوي هيأتهاي
   هيأت  در جلسه  حضور جانشين  امكان  دهند كه  اطالع  نحوي  به  مربوطه هيأت

 . ميسر باشد
 عضو   با شركت  جلسات  اصلي  از اعضاي  حضور هر يك  عدم در صورت -3

 .  خواهد شد  تشكيل جانشين
 در  متناوب   جلسه  يا شش  متوالي  جلسه  از اعضا هيأتها سه  هر يك  كه در صورتي -4

   نمايد سازمان  هيأتها خودداري  از حضور در جلسات  عذر موجه  بدون سال
 .  خواهد نمود  مربوطه  او را از مراجع  جانشين تقاضاي

 از   پس  دبير هيأت  گزارش  از اعضا هيأتها طبق  هر يك  حضور غيرموجه عدم -5
  و اداره)   بدوي  هيأتهايدر مورد (  يا نمايندگي  شعبه  به  هيأت  نظر رئيس كسب

   ماده  اين4 بند  با رعايت)  تجديدنظر در مورد هيأتهاي (  مطالبات  تشخيص هيأتهاي
 .  خواهد شد  اعالم  جانشين  تعيين جهت

 آراء اعضا حاضر نافذ خواهد   و تجديدنظر با اكثريت  بدوي  هيأتهاي تصميمات -6
 هيأت عمومي ديوان اين بند به 8/3/79 مورخ 107به موجب دادنامه شماره (بود 

 ).   است  شده ا ابطال.ت. ق43لحاظ احراز مغايرت آن با ماده 
 اعضا حاضر در   كليه  امضاي  بايد به  يا قرار صادره  و رأي  رسيدگي صورتجلسه -7

 در   كه اي  صادر شود در نسخه  اكثريت  يا قرار به  رأي  كه در صورتي.  برسد جلسه
 خواهد شد   نوشته  و مستدل  طور مشروح  به شود نظر اقليت  مي ري نگهدا سازمان

 را   رأي  اقليت  با ذكر كلمه  اعضاء اقليت  فقط  نشده  درج  نظر اقليت و در ساير نسخ
 .امضا خواهند كرد

 تجديدنظر تغيير كند   اعضا هيأت  رأي نويس  از امضا پيش  پس  كه در صورتي -8
   با ذكر كلمه  عضو سابق  جاي  را به  رأي نويس پاك  است عضو جديد موظف

  . امضا نمايد»  االصول علي«
  : باشد  زير مي  شرح  در هيأتها به  طرح ها براي  كار پرونده   گردش-6  ماده

 واحد   و اسناد خود را به  در هيأتها، مدارك  پرونده  از طرح تواند تا قبل كارفرما مي -1
 .  نمايد  تسليم ر پرونده د  ضبط  جهت  ذيربط اجرائي

   و در صورت  رسيدگي  آنها در دفتر هيأت  ثبت  تاريخ  ترتيب  به  وارده اعتراضات -2
 مورد نظر  ، پرونده  سازمان  تشخيص ، حسب  تكليف  در تعيين  تسريع ضرورت
  .  خواهد شد  رسيدگي  از نوبت خارج
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  :  زير است  شرح  به  بدوي ت هيأ  رسيدگي  و ترتيب  و اختيارات   وظايف-7  ماده
   قانون45 و 43 در مواد   مصرحه  و اختيارات  از وظايف  بدوي هيأت -1

 .نمايد  مي  تبعيت اجتماعي  تأمين
 و   پرونده  محتويات  و مطالعه  كارفرما و بررسي  اعتراض  به  با توجه  بدوي هيأت -2

   صدور رأي  به ادرت مب  وي  توضيحات  از استماع  حضور كارفرما پس در صورت
 . يا قرار خواهد نمود

   به  قرار صادره  به  با توجه  ماه  يك  حداكثر ظرف  است  موظف  يا نمايندگي شعبه -3
   ارسال  بدوي  هيأت  به  مربوطه  پرونده  همراه  امر را كتباً به  و نتيجه  رسيدگي پرونده
 . نمايد

   يا امكان  قطعيت ، مراتب  رأي  ابالغ در ورقه   بايستي  بدوي  هيأت  رأي  ابالغ هنگام -4
  . صراحتاً ذكر شود اعتراض

 در   رسيدگي  جهت  بدوي  هيأت  رأي  به  و سازمان  كارفرمايان  اعتراض  تسليم  نحوه-8  ماده
  : زير خواهد بود  شرح  تجديدنظر به هيأت
 000/500/1 از   بيش  مورد مطالبه  كه  در صورتي  بدوي  هيأت  رأي  از ابالغ پس -1

 باشند   معترض  مورد مطالبه  ميزان  و يا هر دو به  و كارفرما، سازمان  بوده ريال
»   بدوي  هيأت  رأي  به  اعتراض فرم«،   رأي  ابالغ  روز از تاريخ20   ظرف بايستي

به . ( نمايند  تسليم  رأي  كننده  واحد ابالغ  و به را تكميل)   ضميمه2   شماره فرم(
 جديد درآمد منتفي است و صرفاً تكميل قسمت الف و ب 1/9موجب بخشنامه 

 )شود  انجام مي2فرم شماره 
 باشد   گرفته  كارفرما صورت  از سوي  بدوي  هيأي  رأي  به  اعتراض  كه در صورتي -2

   تجديدنظر به  در هيأت"  رسيدگي هزينه"   بابت  ريال000/12  كارفرما بايستي
   شماره  فرم  و ب  الف  قسمت  با تكميل  را همراه  و رسيد آن  پرداخته واحد اجرائي

 . نمايد   واحد مزبور تسليم  به2
 گيرد   صورت  سازمان  از سوي  بدوي  هيأت  رأي  به  اعتراض  كه در صورتي -3

 ذكر و 2   شماره  فرم  ب  خود را مشروحاً در قسمت  داليل  است  مكلف سازمان
 از كارفرما   با دعوت  است  مكلف سازمان.  نمايد  را نيز تكميل فرم   الف قسمت
 . نمايد  تجديدنظر اقدام  در هيأت  سازمان  اعتراض  طرح  به نسبت

 باشند هر   معترض  بدوي  هيأت  رأي  به  سازمان  كارفرما و هم  هم  كه در صورتي -4
 .  خواهند نمود  تكميل  را جداگانه2   شماره  فرم يك

   هيأت  رأي  به  اعتراض فرم «  ثبت ، تاريخ  كارفرما و يا سازمان  اعتراض تاريخ -5
 .  خواهد بود1   ماده  تبصره  با رعايت در سازمان»  بدوي

  . خواهد بود  بدوي  هيأت  رأي  اعالم  صدور فرم  تاريخ  همان  سازمان  به  رأي  ابالغ تاريخ -6
  :   زير است  شرح  به  آن  رسيدگي  تجديدنظر و ترتيب  هيأت  و اختيارات   وظايفـ9  ماده

   قانون45 و 44 در مواد   مصرحه  و اختيارات تجديدنظر از وظايف هيأت -1
 . نمايد  مي  تبعيت اجتماعي تأمين
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 و   و مطالعه  بدوي  هيأت  رأي  كارفرما به  اعتراض  به  تجديدنظر با توجه هيأت -2
   در صورت  يا معترضين  معترض  توضيحات ماع و است  پرونده  محتويات بررسي

 . يا قرار خواهد نمود  صدور رأي  به حضور، مبادرت
   است  مكلف  و سازمان  ابالغ  سازمان  تجديدنظر به  هيأت  توسط  صادره قرارهاي -3

 با   همراه  مربوطه  هيأت ، قرار را اجرا و به  ابالغ  از تاريخ  ماه2  حداكثر ظرف
  .  نمايد عاده ا پرونده

   اين8   ماده2 و بند 1   ماده1 بند  موضوع (  رسيدگي  هزينه تجديدنظر در ميزان ـ10  ماده
 جديد درآمد 1/9به موجب بخشنامه . (  خواهد گرفت  انجام  مديره  هيأت توسط)  نامه آيين

  )منتفي است
   و يا از انجام  خودداري  اسناد و مدارك  از ارائه  حقوقي  شخص  كه در مواردي ـ11  ماده

   قانون40 و 39 مواد   را طبق  مربوطه  بيمه  حق  كند و سازمان  جلوگيري بازرسي
   تشخيص  هيأتهاي  توسط  احراز موضوع  نمايد، در صورت  و مطالبه  تعيين اجتماعي تأمين

    .  تغيير نخواهد بود  جزئاً يا كالً قابل ، بدهي مطالبات
  :زير باشد   خصوصيات  هيأتها بايد داراي  توسط صادرهآراء  ـ12  ماده

 .  باشد  اختالف  و قاطع  بوده  و مدلل  هيأتها بايد موجه رأي - 1
   صادركننده  هيأتهاي  به  شود مراتب  داده  تشخيص  هيأتها مبهم  رأي  كه در مواردي -2

 .  نمايند  رسيدگي  موضوع  و هيأتها مكلفند به  منعكس رأي

   رخ  بين  و يا ساير اشتباهات  يا سهو قلم  در حساب  اشتباه  رأي ر تنظيم د هرگاه -3
 . نمايد  را اصالح  رأي بايست  مي دهد هيأت

  : و موارد زير باشد  نكات  هيأتها بايد شامل  رأيـ13  ماده
  :مقدمه رأي )الف

 .   صدور رأي  و تاريخ شماره -1
 .  كارفرمايان كارفرما يا   كامل  و مشخصات  و نشاني نام -2
 )   يا نمايندگي  وكالت  برگ  ارائه در صورت( كارفرما   يا نماينده  وكيل نام -3
 .   آن  فعاليت  با ذكر نوع  كارگاه  كامل  و مشخصات نام -4
 .   هيأت  به  پرونده  كننده  ارجاع  واحد سازماني نام -5
 .  رأي  صادركننده  هيأت مشخصات -6
 .   كارفرما يا سازمان  اعتراض و مفاد  پرونده  جريان خالصه -7
   ثبت  كارفرما و تاريخ  به  آن  ابالغ  و تاريخ  بدهي  اعالم  صدور برگ  و تاريخ شماره -8

  .   واحد اجرائي  وارده هاي  در دفترنامه  كارفرما يا سازمان  اعتراض فرم
  :  هيأت تصميم )ب

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

  . تأخير  و خسارات  در مورد جرائم  قطعي تصميم -2
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  :  زير است  شرح  آراء هيأتها به  ابالغ نحوه  -14  ماده
 از   نسخه  بايد يك  ابالغ در موقع.  گردد  و  كارفرما ابالغ  سازمان  بايد به آراء صادره -1

   به  اقدام  جهت  است  رسيده  رؤيت  به  كه  دوم  و نسخه ليم كارفرما تس  به رأي
 .  شود  اعاده سازمان

 و بر   انتظامي  نيروهاي  يا بوسيله  سازمان  مأمور ابالغ  كارفرما بوسيله  به  رأي ابالغ -2
 مقرر   محاكم  حكم  ابالغ  براي  مدني  دادرسي  آيين  در قانون  كه  ضوابطي اساس
    خواهد گرفت ، انجام ت اس گرديده

  : نخواهد شد  كارفرما رسيدگي  اعتراض   در موارد زير به-15  ماده
  ، امضا يا مهر يا اثر انگشت  خانوادگي  و نام فاقد نام»   اعتراض فرم «  كه در مواردي -1

 . باشد كارفرما و تاريخ
  . اشد احراز نب  قابل  معترض  يا نمايندگي  وكالت  ادعاي  كه در مواردي -2

   و چهارمين  و شصت باشد در دويست  مي  تبصره  و يك  ماده15 بر   مشتمل  كه نامه  آيين اين
   مصوب نامه  رسيد و آيين  تصويب  به  اجتماعي  تأمين عالي  شوراي24/5/1373   مورخ جلسه
  .گردد  مي  ملغي  سازمان  اجرائي  واحدهاي  به نامه  آيين  اين  ابالغ  از تاريخ7/11/1354  مورخ

  
 مصوب(  و وظيفه  بازنشستگي  حقوق  هماهنگ  نظام  قانون  اجرايي  نامه آيين -19

 25/12/1373( 
 مستخدمان  وراث  و وظيفه  ازكارافتادگي  و وظيفه  بازنشستگي  حقوق  در تعيين -1 ماده

  پس  از اين   كه- بمصو  و وظيفه  بازنشستگي  حقوق  هماهنگ  نظام  قانون) 2(  ماده  مشمول 
،  مربوط  گروههاي  مبناي  حقوق  شود ـ معدل مي  ناميده  اختصار قانون  به  نامه آيين  در اين
  ماده) 4(  مورد تبصره  حسب و  قانون) 2(  ماده)  ب(در بند   مندرج  ميزان  به  سنواتي  افزايش

مورد   ، مشاغل خدمت  سنوات ، تحصيلي  مدارك  براساس  متعلق  شغل  العاده مزبور و فوق
 در سه  ربط ذي  دستگاه  شاغالن  و مورد عمل  جاري  مقررات  طبق  تجربي  و سوابق  تصدي

 .گيرد قرار مي  عمل  مالك  مربوط  مقررات   با رعايت1/1/1374  از تاريخ  آخر خدمت  سال 
در   شده  بيني پيش  امكانات  يهاز كل  و جنگزده  جنگي  در مناطق  و شاغالن  ايثارگران -1تبصره

  شاغالن  به  مربوط  و ساير مقررات  دولت  كاركنان  پرداخت  هماهنگ  نظام  قانون
 .شوند مند مي بهره

و   داشته  اشتغال  خدمت  به  مستخدم  كه  است   مدتي آخر خدمت  سال  منظور از سه -2تبصره
 . تاس  مند شده بهره  اشتغال  و مزاياي  از حقوق

 افزايش  استثناي  به ـ  ماده  اين  موضوع  و وظيفه  بازنشستگي  حقوق  در تعيين -3 تبصره
 .گيرد قرار مي  عمل  مالك   ريال120 ـ ضريب  سنواتي 
  هماهنگ  نظام  قانون) 2(  ماده) 4(  تبصره  موضوع  مضاعف  سنواتي  افزايش -4 تبصره

شود  مي  افزوده  يادشده  قانون) 16(  قرر در مادهحداكثر م  به  دولت  كاركنان  پرداخت
  طبق  استحقاقي  بازنشستگي  حقوق  تا ميزان  دو مبلغ   اين مجموع  دو سوم  سپس

 .شود مي  پرداخت  مستخدم  به  مقررات



  
  
  

  
          305ها   نامه آيين: بخش سوم                                                                          

 

 

در  را  از آن  يا قسمتي  آخر خدمت  سال  سه  كه  مستخدماني  شغل  العاده فوق -5 تبصره
 گروه  مبناي  حقوق  آخرين  اند براساس سر برده  از كشور به  خارج  ثابت  مأموريت

  حقوق  محاسبه  و مالك  تعيين  آنان  آخر خدمات  در سال  مربوط  استحقاقي 
 .گيرد قرار مي  ازكارافتادگي و  بازنشستگي

  حقوق  پايه  به  مربوط  از مقررات  اي پاره  اصالح  قانون  مشمول  علمي  هيأت  اعضاي -2 ماده
و  دانشگاهها  و بازنشسته  شاغل)  و پژوهشي  آموزشي(  علمي  هيأت  رسمي  اعضاي

 و از تاريخ  بوده   شاغل1372  سال  تا پايان  ـ كه1368  ـ مصوب  عالي  آموزش  مؤسسات
 ، بازنشستگي  يا بشوند از تاريخ  شده  و فوت  ، ازكارافتاده بعد بازنشسته   به1/1373/ 

 .هستند  آن  هاي و تبصره  قانون) 1(  مفاد ماده  مشمول  و فوت  كارافتادگياز
 حقوق  پايه  به  مربوط  از مقررات اي  پاره  اصالح  قانون  مشمول  علمي  هيأت  اعضاي -3 ماده

  مؤسسات دانشگاهها و  و بازنشسته  شاغل)  و پژوهشي  آموزشي(  علمي  هيأت  اعضاي 
اند  شده  فوت و  ، ازكارافتاده  بازنشسته1372  سال  تا پايان  ـ كه1368  صوبـ م  عالي  آموزش
 .شوند مي  قانون) 2(  ماده) 3(  مفاد تبصره   مشمول1/1/1374  از تاريخ

،  است  داشته  عهده  را به  آن  تصدي  صادر شده  حكم  موجب  به  مستخدم  كه  شغلي -4 ماده
 عالوه  كه  و مسئوليتهايي  گيرد و وظايف قرار مي  عمل  مالك  نامه آيين  اين  مقررات  در اجراي

 .گيرد نمي قرار  مورد محاسبه  است  شده  محول  مستخدم  به  اصلي  شغلي  بر وظايف 
  نظام  قانون  مشمول  مستخدمان)  شغل  العاده و فوق  حقوق(  تغيير در دريافتي  هرگونه -5 ماده

در   است  شده  گذاشته مورد اجرا   به1/1/1374  تا تاريخ  كه  دولت  انكاركن  پرداخت  هماهنگ
ه يا بخشنام  تصويبنامه  اجراي  تاريخ  فاصله  نيز با رعايت  قانون  مشمول  مورد مستخدمان

 .شود مي  اعمال  طور دقيق  الذكر به فوق  تا تاريخ  مربوط 
 به  توجه با  اشتغال  در زمان  قانون  مشمول  مستخدمان  مورد تصدي  پستها يا مشاغل -6 ماده

  شغلي  هاي رشته از  در يكي  و تجربي  احراز تحصيلي  و شرايط  شده  تعيين  وظايف  ماهيت 
 و تجربي  تحصيلي  شرط  يا نبودن  متناسب  شغلي  رشته  عدم  در صورت. يابد مي  تخصيص

 و گروه  و وظايف  نوع  لحاظ از  كه  شغلي  هاي از رشته  در يكي  ياد شده  ، پست آن  شاغل 
 .يابد مي  باشد تخصيص  رديف  يا هم  مشابه  شغلي 

با   قانون  اجراي  در تاريخ  مورد عمل  ضوابط  براساس  كه  قانون  مشمول  مستخدمان -تبصره
 شغلي  رشته  طبقه  احراز اولين  واجد شرايط  مورد تصدي  يا شغل  پست  به  توجه

  آنها بر مبناي  و گروه  استقرار يافته  يادشده  شغلي  رشته  يك  نباشند در طبقه  وطمرب 
 .شود مي  تعيين  آنان  و تجربي  تحصيلي  شرايط

  طريق از  كشوري  استخدام  قانون  دوم  مرحله  اجراي  از تاريخ  پس  كه  مستخدماني -7 ماده
مورد ) كشور  هنرمندان  ، مشاغل مديران  مشاغل  يارزياب  هاي طرح(  امتيازي  از طرحهاي  يكي

  داشتن  صورت اند در  استقرار يافته12 و 11، 10 از گروههاي  و در يكي  قرار گرفته  ارزيابي
  :شود مي  زير تعيين  جدول  براساس  تحصيلي  مدرك  حسب  آنان  ، گروه الزم  تجربي  سنوات
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  )ر اجراي قانوند(گروه فعلي   گروه قبلي  مدرك تحصيلي

  ليسانس
10  
11  
12  

11  
12  
13  

  فوق لبسانس
10  
11  
12  

13  
14  
15  

  دكتري
10  
11  
12  

14  
15  
16  

  

  دولت  كاركنان  پرداخت  هماهنگ  نظام  قانون  از اجراي  پس  كه  مستخدماني - تبصره
 .نيستند  ماده  مفاد اين  اند مشمول شده  يا فوت  ، ازكارافتاده بازنشسته

 يا دكتري  ليسانس  ، فوق ليسانس  تحصيلي  مدارك  با دارا بودن  كه  مستخدماني -8 ماده
و   داشته  عهده  را به  آن)  و همسطح  مشابه(يا همتراز   يا كارشناسي  مديريت  مشاغل  تصدي 

 كل  يا دو سوم  دوم  يك  حداقل  كه  اند در صورتي شده  يا فوت  يا ازكارافتاده  بازنشسته
 يا  مربوط  و در زمينه  ليسانس  حداقل  تحصيلي  زير با مدرك  جدول  حسب  آنان  ربتجا 

  :يابند  استقرار مي15  الي11 باشد در گروههاي  شده  طي  مشابه
  

  گروه
  شرايط تجربي مورد نياز  15  14  13  12  11  تحصيالت و تجربه

  ليسانس
  فوق ليسانس

  دكترا

20  
-  
-  

25  
-  
-  

-  
20  
-  

-  
25  
20  

-  
-  
25  

 تجارب با مدرك 3/2مشروط برآنكه حداقل 
تحصيلي حداقل ليسانس و در زمينه مربوط يا 

  .مشابه طي شده باشد
  ليسانس

  فوق ليسانس
  دكترا

22  
-  
-  

27  
-  
-  

-  
22  
-  

-  
27  
22  

-  
-  
27  

 تجارب با مدرك 2/1مشروط بر آنكه حداقل 
تحصيلي حداقل ليسانس و در زمينه مربوط يا 

  .مشابه طي شده باشد
 

 كه  است  در مورد افرادي  فقط  مديريت  مشاغل  در مورد متصديان  ماده  اين  اجراي - تبصره
 يا فوت  ، ازكارافتاده بازنشسته  مربوط  مشاغل  بندي طبقه  طرحهاي  از اجراي  قبل 
 .باشند  شده 

و   شغلي  ها و طبقات رشته  و تشخيص  و مديريت  سرپرستي  مشاغل  سطوح  تعيين -9 ماده
  مشاغل  بندي طبقه  هاي طرح  اجرايي  ضوابط  براساس  مستخدمان  شغل  العاده و فوق  گروه
  پرداخت  هماهنگ  نظام  قانون  اجرايي  نامه آيين) 21(  ماده  موضوع  اجرايي  كميته  توسط
  داشتهوجود  ابهامي  موارد فوق  درخصوص  چنانچه  ليكن. پذيرد مي  صورت  دولت  كاركنان

 كشور اتخاذ تصميم  استخدامي و  اداري امور  نباشد سازمان  مقررات  مطابق  صادره  يا احكام 
 .كند مي 

  طرحهاي  از اجراي  قبل  كه  مستخدماني  شغل  العاده درصد فوق  ميزان  تعيين  براي - تبصره
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  دستگاههاي اند هبگير شد  و وظيفه  و يا ازاكارافتاده  ، بازنشسته مشاغل  بندي طبقه
و   دايره  رئيس  سازماني  سطوح  عناوين  شغلي  مكلفند گروه  قانون  اين  مشمول
كشور   و استخدامي  امور اداري  سازمان  تاييد به  باال را پيشنهاد و جهت  به  مسئول
 .كنند  ارسال

در   و وظيفه  بازنشستگي  براي  مربوط  قوانين  در اجراي  ارفاقي  سنوات  مدت -10 ماده
 .گيرد قرار نمي  عمل  ، مالك گروه  و ارتقاي  سنواتي  افزايش  محاسبه

  تحصيلي  مقاطع  داراي  خدمت  در طول  كه  مستخدماني  براي  سنواتي  افزايش -11 ماده
 استحقاقي  گروه  آخرين  نسبت  به  شاغالن  مورد عمل  مقررات  براساس اند نيز بوده  متفاوتي

  سنواتي  افزايش  عنوان  و مجموعاً به  محاسبه  طور جداگانه  به  تحصيلي  در هر مقطع  آنان 
 .شود منظور مي

  كه  مستخدماني  وراث  و وظيفه  ازكارافتادگي  ، وظيفه بازنشستگي  حقوق  در احتساب -12 ماده
  به  و نظاير آن  يادار  ، تخلفات ، بازسازي پاكسازي  به  مربوط  و مقررات  قوانين  براساس

  مالك)  گروه  تنزل از  پس(جديد   گروه  اند حقوق يافته  محكوميت  گروه  با تقليل  بازنشستگي
 .گيرد قرار مي  محاسبه

  دولت  كاركنان  پرداخت  هماهنگ  نظام  قانون) 1(  ماده) 2(  مذكور در تبصره  مقامات -13 ماده
 .هستند  نامه آيين  و اين  قانون  احكام  مشمول  مربوط  مقررات  آنها با رعايت  و همترازان

  حقوق  ميزان  تعيين  مالك  قانون  اين  در اجراي  شده  تعيين  بازنشستگي  حقوق -14 ماده
 . است  مربوط  و مقررات  قوانين  طبق  قانوني  وراث  سهم  وظيفه

 صندوق و  خاص  استخدامي  راتمقر  داراي  كه  دولتي  از دستگاههاي  دسته  آن -15 ماده
دستگاهها   آن در  دولت  كاركنان  پرداخت  هماهنگ  نظام  هستند و قانون  جداگانه  بازنشستگي 

  موظفند حقوق ـ  قانون) 3(  ماده  تبصره  مشموالن  استثناي  بهـ  است  اجرا درآمده  به
  مفاد اين  رعايت خود را با  فايمتو  مستخدمان  و وراث  ، ازكارافتاده بازنشسته  مستخدمين

 .كنند  تطبيق  شاغل  در مورد مستخدمان  مورد عمل  مقررات  و طبق  نامه آيين
 موضوع  اجرايي  و كميته  مستخدم  متبوع  دستگاه  عهده  به  نامه آيين  مفاد اين  اجراي -16 ماده

و   اداري امور  سازمان.  است  دولت  نكاركنا  پرداخت  هماهنگ  نظام  قانون  نامه آيين) 21(  ماده 
را   نامه آيين  اين  اجراي  براي  الزم  دستورالعملهاي  لزوم  تواند در صورت كشور مي  استخدامي

  .كند  ابالغ
  

اجتماعي   قانون تأمين81 ماده 1 الحاق يك تبصره به بند  نامه اجرايي قانون  آيين-20
  )6/4/1375مصوب (

اند و به تبع آن مستمري  ه شدگان متوفي كه مجدداً ازدواج دايم كردههمسران بيم -1ماده 
آنها قطع شده است، از تاريخ فوت شوهر دوم مجدداً و با رعايت مقررات مربوط از 

  .شوند مستمري يادشده برخوردار مي
مستمري آن دسته از همسران بيمه شدگان متوفي كه مشمول قانون تأمين اجتماعي  -تبصره

وهر دوم آنها قبل از تاريخ اجراي اين قانون فوت كرده است، در صورتي بوده و ش
كه شوهر دايم ديگري اختيار نكرده باشند، حسب درخواست كتبي ايشان از تاريخ 
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  .شود  فوت شوهر دوم پرداخت مي
حسب درخواست كتبي ايشان از «عبارت ) 8/12/75به موجب اصالحيه مورخ (

از تاريخ مراجعه و ارائه درخواست « عبارت جايگزين» تاريخ فوت شوهر دوم
  ).شده است» كتبي

مالك . شود مستمري موضوع اين آيين نامه شامل فوت همسر سوم و بعد از آن نمي -2ماده 
  .تشخيص و شناسايي شوهر دوم و فوت او مدارك رسمي مثبته است

حق بيمه سهم ) %3(بار مالي ناشي از اجراي اين قانون صرفاً از محل سه درصد  -3ماده 
هاي سهم دولت را  شود و سازمان برنامه و بودجه موظف است حق بيمه دولت تأمين مي

الحساب در بودجه كل كشور منظور و به حساب سازمان تأمين  همه ساله و به طور علي
  .اجتماعي واريز كند

  
 و وظيفه  گيبازنشست  حقوق  هماهنگ  نظام   قانون3  ماده  تبصره  اجرايي  نامه يين آ-21

 )23/10/1375  مصوب (
 8/1374/   مورخ30182  پيشنهاد شماره   بنا به23/10/1375  مورخ  در جلسه  وزيران  هيأت
 حقوق  پرداخت  هماهنگ  نظام  قانون) 3(  ماده  استناد تبصره  و به  اجتماعي  تأمين  سازمان

زير   شرح  را به  ياد شده  تبصره  اجرايي  نامه ، آيين1373  ، مصوب و وظيفه  بازنشستگي 
 :نمود  تصويب

  تابع  كه  ، مصوب دولتي  هاي شركت  استخدامي  مقررات  مشمول  ثابت  مستخدمان -1 ماده
در   دولت  كاركنان  پرداخت  هماهنگ  نظام  قانون  هستند و مقررات  اجتماعي  تأمين  قانون

 تا تاريخ  كه  اجتماعي  تأمين  سازمان  رسمي  مستخدمان  ، همچنين است  مورد آنها اجرا شده
و   حقوق  تعيين  لحاظ  اند، به كرده  يا فوت  شده  كلي  يا ازكارافتاده   بازنشسته1/1/1374 

 كاركنان  پرداخت  هماهنگ  نظام  قانون  و مقررات  ضوابط  كليه  با رعايت  شغل  العاده فوق
  داده  مذكور تطبيق  با قانون  شاغالن ، همانند قرار گرفته  مربوط  دستگاه  مورد عمل  كه  دولت 

 .شوند مي
 ضريب ) سنواتي  افزايش  استثناي  به(مذكور   مستخدمان  تطبيق  حقوق  در تعيين -2 ماده

 .گيرد قرار مي  عمل  مالك  ريال) 120( 
قرار   عمل  مالك  وهگر  و ارتقاي  سنواتي  افزايش  ، در محاسبه ارفاقي  سنوات   مدت-3 ماده
 .گيرد نمي
  هاي مستمري  محاسبه  دستمزد مبناي  متوسط) 17/8/1378اصالحي مورخ ( -4 ماده

  ماده» 2«  و تبصره) 77(  ماده  تبصره  ، موضوع و بازماندگان  كلي ، از كارافتادگي بازنشستگي
 نامه آيين  اين  در اجراي  كه مبناي كسر حق بيمه  ، صرفاً براساس اجتماعي  تأمين  قانون) 72(
 .خواهد شد  شود، محاسبه مي  تعيين 

 اين )4(  ماده  براساس  ياد شده  مستخدمان  مستمري   ميزان1/1/1374   از تاريخ-5 ماده
و ) 72( مواد  اصالح  و قانون  اجتماعي  تأمين  قانون) 77(و ) 72(مواد   به  با توجه  نامه آيين 

 ماده  به  دو تبصره   و الحاق1354  مصوب  اجتماعي  تأمين  قانون) 76(  ماده  و تبصره) 77(
، از  بازنشستگي  هاي مستمري  مبلغ  شود و چنانچه مي  ، محاسبه1371 مصوب) 76( 
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  نظام  قانون) 16(  از حداكثر مقرر در ماده  بازماندگان  مستمري  و مجموع  كلي  كارافتادگي
بر   مازاد عالوه  مبلغ  ، تجاوز كند، دو سوم1370 مصوب  دولت  كاركنان  پرداخت  هماهنگ

 .شود مي  حداكثر مزبور پرداخت
 براساس  كه  اجتماعي  تأمين  سازمان  از كاركنان  دسته   آن بازنشستگي  مستمري  ميزان - تبصره

 و  حقوق  اند، برابر با متوسط شده  بازنشسته  اجتماعي تأمين  قانون) 114(  ماده 
 در اجراي  كه  از بازنشستگي  در قبل  آخر خدمت  دو سال  ظرف  آنان  شغل  العاده فوق

 از حداكثر مقرر در ماده  ياد شده  مبلغ  و چنانچه  شود، است مي  تعيين  نامه آيين  اين 
 تجاوز كند، دو 1370 ، مصوب دولت  كاركنان  پرداخت  هماهنگ  نظام  قانون )16( 

 .شود مي  پرداخت  بر حداكثر ياد شده  د عالوهمازا  مبلغ  سوم
از  شود برقرار مي  نامه آيين  اين  در اجراي  كه  هايي مستمري  ميزان  كه   در صورتي-6 ماده

 .شود مي  پرداخت  التفاوت كمتر شود، مابه  نامه آيين  اين  افراد مشمول  قبلي  دريافتي
 عهده  به  دولتي  هاي شركت  استخدامي  راتمقر  مشموالن  تطبيق   صدور احكام-7 ماده

با   تطبيق  لحاظ  مزبور را به  تواند احكام مي  اجتماعي  تأمين  سازمان ، ولي است  مربوط  دستگاه 
 .قرار دهد  ، مورد بررسي مقررات

بعد از   نامه آيين  اين  مشموالن  مستمري  افزايش  هرگونه) 17/8/78اصالحي مورخ ( -8 ماده
 .گيرد  با رعايت قوانين و مقررات مربوط صورت مي1/1/1375يخ تار
  ابالغ  ذيربط  هاي دستگاه  به  اجتماعي  تأمين  سازمان  توسط  نامه آيين  اين   دستورالعمل-9 ماده
 .شود مي
  

 بازنشستگي، فوت و ازكارافتادگي بافندگان قالي،   بيمه  آيين نامه اجرايي قانون-22
  ) هيأت وزيران17/2/1379مصوب (زيلو قاليچه، گليم و 

 بنا به پيشنهاد سازمان تأمين اجتماعي و به استناد 17/2/1379هيأت وزيران در جلسه مورخ 
يچه، گليم و زيلو ماده واحده قانون بيمه بازنشستگي، فوت و ازكارافتادگي بافندگان قالي، قال

  . زير تصويب نمودآيين نامه اجرايي قانون يادشده را به شرحـ 1376ـ مصوب 
  :روند  در اين آيين نامه اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي-1ماده 
بافندگان قالي، قاليچه، گليم و زيلوي خانگي بدون كارفرما كه با استفاده از : بافنده )الف

  .در واحد مسكوني خود مشغول به كار بافت باشند) در حال بافت(دستگاه بافندگي فعال 
  .سازمان تأمين اجتماعي: سازمان )ب
قانون بيمه بازنشستگي، فوت و ازكارافتادگي بافندگان قالي، قاليچه، گليم و زيلو : قانون )پ

  .1376ـ مصوب 
ربط مبني بر آنكه   تعيين بافنده توسط سازمان، پس از اخذ نظر از دستگاههاي ذي-2ماده 

  .گيرد فرد به كار بافندگي اشتغال دارد صورت مي
تأييد و معرفي بافنده طبق رويه واحدي كه با هماهنگي دستگاههاي ذيربط توسط  -1تبصره

  .گيرد سازمان تدوين خواهد شد صورت مي
چنانچه محرز و مشخص شود كه معرفي فرد بافنده خالف واقع صورت گرفته  -2تبصره
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  .شود است با توجه به مفاد قرارداد منعقد شده، قرارداد مربوط لغو مي
حداقل %) 50( درآمد ماهانه مبناي محاسبه حق بيمه براي بافنده معادل پنجاه درصد  -3ه ماد

دستمزد كارگر ساده مشمول قانون كار در زمان انعقاد قرارداد و تغييرات بعدي آن خواهد 
  .بود

 اين آيين 3دستمزد موضوع ماده %) 14(نرخ حق بيمه بافنده معادل چهارده درصد  -4ماده 
سهم متقاضي %) 7(سهم دولت و هفت درصد %) 7(كه به نسبت هفت درصد نامه است 
  .شود تعيين مي

  . قانون تأمين اجتماعي خواهد بود7اي بافنده به تدريج و با رعايت ماده  پوشش بيمه -5ماده 
استفاده از مزاياي اين آيين نامه به صورت اختياري و مشروط به ارايه تقاضاي كتبي،  -6ماده 

بيمه شده . رداد با سازمان و پرداخت حق بيمه مقرر از تاريخ انعقاد قرارداد استتنظيم قرا
مكلف است مبلغ حق بيمه را در دو نوبت شش ماهه اول و شش ماهه دوم در طول يكسال 
به حساب سازمان واريز نمايد، مشروط بر آنكه حق بيمه هر دوره حداكثر طي سه ماه اول 

  .هر دوره پرداخت شود
در صورتي كه پرداخت حق بيمه از طرف بيمه شده در موعد مقرر متوقف شود  -تبصره

  .شود با حفظ سوابق قبلي قرارداد منتفي مي
نامه پانزده  حداقل سن افراد واجد شرايط براي انعقاد قرارداد بيمه موضوع اين آيين -7ماده 

  .سال تمام است) 50(سال و حداكثر سن پنجاه ) 15(
سال داشته باشد ) 50(اضي استفاده كننده از مزاياي قانون بيش از پنجاه چنانچه متق -8ماده 

 اين 4سال توسط دولت و ذينفع به نسبتهاي مقرر در ماده ) 50(حق بيمه مازاد بر پنجاه 
  .شود آيين نامه پرداخت مي

سال سن دارند به شرح زير ) 50(شرايط الزم براي بيمه متقاضياني كه بيش از پنجاه  -9ماده 
  :شود تعيين مي

  .سال تمام نباشد) 55(در زمان تقاضا سن آنان بيش از پنجاه و پنج  )الف
  . ماده واحده قانون را يكجا بپردازند2حق بيمه مازاد موضوع تبصره  )ب
  .بين پذيرش تقاضا توسط سازمان و پرداخت يكجا بيش از يك ماه فاصله نيفتد )پ
  . استفاده از امكان پرداخت يكجا شودتواند تنها يك بار متقاضي هر فرد مي )ت

سالگي سهم ذينفع بايد براساس حداقل ) 50(مبلغ حق بيمه مازاد بر پنجاه  -1تبصره
پنجاه ( اين آيين نامه 3دستمزد كارگر ساده در زمان تقاضا با توجه به مفاد ماده 

و به طور يكجا وصول شود، اضافه بر اينكه دريافت حق ) درصد حداقل دستمزد
مه سهم دولت از اين بابت به همان نسبت با اعالم سازمان همه ساله در بودجه بي

  .شود بيني و تأمين مي كل كشور پيش
پذيرش سوابق يكجاي اخذ حق بيمه مذكور در اين ماده تنها در محاسبه ميزان  -2تبصره

شود و در شرايط احراز مؤثر  مستمري و پس از دريافت حق بيمه كامل انجام مي
  .د بودنخواه

 قانون 91مشموالن اين آيين نامه بايد با معرفي سازمان و براساس ماده  -10ماده 
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  .اجتماعي و قبل از انعقاد قراداد بيمه به هزينه شخصي مورد معاينه قرار گيرند تأمين
شرايط استفاده از مستمري بازنشستگي، ازكارافتادگي و فوت مشموالن قانون مطابق  -11ماده 

  .قانون تأمين اجتماعي خواهد بودمقررات عام 
كه ) فوت(ميزان مستمري بازنشستگي، ازكارافتادگي و مجموع مستمري بازماندگان  -تبصره

شود، در هر  طبق مفاد اين آيين نامه با توجه به قانون تأمين اجتماعي برقرار مي
  . آن كمتر باشد3/2بيمه بيشتر و از  حال نبايد از مبناي محاسبه حق

 افرادي كه طبق مقررات اين آيين نامه مشمول دريافت مستمري خواهند شد از -12ماده 
  .باشند ات بعدي آن خارج مي قانون تأمين اجتماعي و تغيير111شمول مقررات ماده 

بيمه شدگان مشمول اين آيين نامه و خانواده آنان پس از برقراري مستمري،  -تبصره
 قانون تأمين اجتماعي و 89 ماده حق درمان موضوع%) 2(مشمول كسر دو درصد 

  .استفاده از مزاياي درمان قانون مذكور نخواهند شد
حوادث ناشي از كار موضوع اين آيين نامه كه منجر به برقراري مستمري  -13ماده

ازكارافتادگي كلي و فوت بيمه شدگان خواهد شد عبارت است از حوادثي كه در ارتباط با 
به . (شود شدگان مي متوجه بيمه) با تشخيص سازمان(ن نامه حرفه بافندگي موضوع اين آيي

  ) هيأت وزيران لغو گرديده است25/1/1381استناد اصالحيه مورخ 
سازمان، تشكيالت الزم براي اجراي مقررات قانون و اين آيين نامه را با رعايت  -14ماده 

است حسابهاي قوانين و مقررات مربوط ايجاد خواهد كرد و در هر حال سازمان مكلف 
  .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 امور اقتصادي و دارايي مكلف است عوارض وصولي توسط گمرك  -15ماده 

ن تا تاريخ تصويب اين آيين نامه به طور جمهوري اسالمي ايران را از تاريخ تصويب قانو
  .هاي آتي را هر ماه يكبار به همان حساب واريز نمايد يكجا به حساب مربوط منتقل و وصولي

  
 قانون تامين اجتماعي در مورد اشخاص 40آئين نامه ضوابط و نحوه اعمال ماده  -23

الي تأمين  شوراي ع5/4/1378مصوب  (دهند حقوقي كه دفاتر قانوني ارائه نمي
  )اجتماعي

 خودداري و در تمام يا برخي از  اشخاص حقوقي كه از ارائه دفاتر قانوني به سازمان -1ماده
و حقوق و حق بيمه كاركنان خود را به سازمان ارسال و هاي هر سال مالي صورت مزد  ماه

هاي  ه قانون منحصراً براي سال مالي و يا ما40پرداخت نكرده باشند مشمول اعمال ماده 
  .گيرند  مي مذكور قرار

هاي مالياتي كه براساس  دستمزد كاركنان اشخاص حقوقي مذكور موجود در حوزه -2ماده
آن ماليات تكليفي تعيين و دريافت گرديده است در هر سال مالي مبناي محاسبه و مطالبه 

              .گيرد  مي حق بيمه آنان به صورت علي الرأس قرار
دي كه دستمزد مبناي پرداخت ماليات تكليفي در حوزه مالياتي موجود در موار -تبصره

هاي حقوق و دستمزد و  نباشد و يا امكان دسترسي به آن وجود نداشته باشد،هزينه
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 اظهارنامه مالياتي شخص حقوقي موجود  هاي مرتبط با آنها مندرج در ساير هزينه
 محاسبه و مطالبه حق بيمه به سال مالي موردنظر، مبنايدر حوزه مالياتي مربوط 
  .گيرد بصورت علي الرأس قرار مي

 2ده  از طرق مندرج در ما هاي دستمزد  در كليه مواردي كه امكان دسترسي به هزينه-3ماده
هاي كارشناسي و با  و تبصره آن ميسر نگردد، سازمان تامين اجتماعي مجاز است با بررسي

هايي كه صورت   تعداد كاركنان آن در سال يا ماهدر نظر گرفتن پروانه بهره برداري كارگاه،
 بيمه ارسال و پرداخت نموده است و عنداللزوم با استفاده از تعداد  مزد و حقوق و حق

در اين .  نمايد هاي مشابه، تعداد كاركنان شخص حقوقي را تعيين شاغل در فعاليتكاركنان 
 از رابطه زير به دست حالت دستمزد مبناي محاسبه حق بيمه به صورت علي الرأس

              .آيد مي
، نتيجه 2جمع حداقل و حداكثر دستمزد ماهانه مشمول كسر حق بيمه زمان محاسبه ضربدر«

  »هاي موردنظر سال مالي تعداد ماه آن تقسيم بر سه سپس ضربدر تعداد كاركنان برآورد شده و
يست و نود و نهمين جلسه  ماده يك تبصره و در دو4 اين آئين نامه مشتمل بر -4ماده

              . به تصويب رسيد5/4/1378شورايعالي تامين اجتماعي مورخ 
  

 و مسافر   آيين نامه اجرايي قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار-24
  )9/3/1380مصوب (شهري  بين

مورخ  86982/52 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 9/3/1380هيأت وزيران در جلسه مورخ 
هاي راه و ترابري و كشور و سازمان تأمين اجتماعي و به استناد   وزارتخانه21/9/1379

ماده واحده قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهري ـ ) 6(تبصره 
  : ـ آيين نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود1379مصوب 

  :روند امه، اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط، به كار ميدر اين آيين ن -1ماده 
  .هاي كشور سازمان حمل و نقل و پايانه: سازمان )الف
رانندگان خودروهاي حمل بار و مسافر بين شهري كه داراي گواهينامه رانندگي : راننده )ب

ندگي آنها معتبر و متناسب با نوع وسيله نقليه عمومي بين شهري بوده و دفترچه كار ران
  .توسط سازمان صادر شده باشد

تعاريف مذكور در قوانين : دفترچه كار رانندگي معتبر، بارنامه و صورت وضعيت مسافر )پ
  .اي و مقررات مربوط به حمل و نقل جاده

  .1354قانون تأمين اجتماعي ـ مصوب : قانون )ت
شود و  راننده تعيين مي قانون براي 35اي كه طبق ماده  درآمد ماهانه: دستمزد مقطوع )ث

  .گيرد مبناي دريافت حق بيمه و ارايه خدمات قانوني قرار مي
قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر : قانون بيمه اجتماعي رانندگان )ج

  .1379بين شهري ـ مصوب 
  .شود  قانون تعيين مي28نرخ حق بيمه راننده مطابق ماده  -2ماده 
  .گيرد ه به ترتيب زير مشمول قانون بيمه اجتماعي رانندگان قرار ميرانند -3ماده 
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كليه رانندگاني كه تا تاريخ تصويب اين آيين نامه از طريق بارنامه و صورت وضعيت،  )الف
اند و داراي دفترچه كار معتبر رانندگي از طرف سازمان  بيمه پرداخت نموده حق
گان بوده و مكلفند حق بيمه مربوط را رأساً باشند مشمول قانون بيمه اجتماعي رانند مي

  .پرداخت نمايند
حق بيمه پرداخت شده براساس بارنامه و يا صورت وضعيت مسافري تا تاريخ  -تبصره

  .شود اي راننده محسوب مي تصويب اين آيين نامه جزو سوابق بيمه
 اين آيين نامه اين ماده هستند و از تاريخ تصويب) الف( رانندگاني كه فاقد شرايط بند )ب

به بعد درخواست صدور دفترچه كار را دارند، بايد درخواست كتبي خود را همراه با 
. گواهينامه معتبر رانندگي و ساير مدارك شناسايي به سازمان تأمين اجتماعي ارائه نمايند

اجتماعي پس از انجام معاينات پزشكي و با دريافت وجوهي معادل سه ماه  سازمان تأمين
الحساب خواهد داشت، شماره شناسايي به راننده  مه زمان درخواست كه جنبه عليحق بي

. نمايد اختصاص داده و او را جهت دريافت دفترچه كار رانندگي به سازمان معرفي مي
راننده معرفي شده پس از دريافت دفترچه كار رانندگي معتبر از سازمان و از تاريخ صدور 

  .گيرد اعي رانندگان قرار ميدفترچه مشمول قانون بيمه اجتم
وجه دريافتي از افراد معرفي شده به سازمان كه دفترچه رانندگي از سازمان دريافت  -تبصره

  .هاي اداري قابل استرداد خواهد بود ننمايند پس از كسر هزينه
اند، مكلفند شخصاً حق بيمه سهم  رانندگاني كه براساس اين آيين نامه بيمه شده -4ماده 
كه بر مبناي دستمزد ) حداقل حق بيمه سه ماه(ه و كارفرما، مربوط به ماههاي آتي را شد بيمه

شود حداكثر تا پايان ماه بعد از آخرين ماهي كه حق بيمه مربوط قبالً  مقطوع تعيين مي
پرداخت شده است، به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايند، چنانچه حق بيمه مربوط به 

ده داراي دفترچه كار معتبر بوده است ظرف مهلت مقرر در اين ماده فاصله زماني كه رانن
 قانون از 50طبق ماده ) متفرعات(پرداخت نگردد، اصل حق بيمه و خسارت تأخير تأديه 

  .وي قابل وصول خواهد بود
سازمان با اخذ تأييديه پرداخت حق بيمه از سازمان تأمين اجتماعي و پس از احراز  -5ماده 

  :كند سبت به صدور، تمديد يا تجديد دفترچه كار رانندگي اقدام ميشرايط زير ن
   داشتن گواهينامه معتبر رانندگي متناسب با وسيله نقليه )الف
   داشتن حداقل مدرك تحصيلي پايان دوره ابتدايي يا دوره نهضت سواد آموزي )ب
   صالح داشتن كارت سالمت از مراجع ذي )پ

رتي كه ميزان تخلفات راننده از نظر نوع و تعداد از سازمان مكلف است در صو -تبصره
هاي راه و ترابري و  حد مجاز كه ميزان آن براساس دستورالعمل مشترك وزارتخانه

شود، تجاوز نمايد از  تعيين مي) نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران(كشور 
  .مايدتمديد دفترچه كار رانندگي وي براي مدت معين و يا نامحدود خودداري ن

شركتها و مؤسسات حمل بار و مسافر بين شهري مكلفند از تحويل كاال يا مسافر به  -6ماده 
راننده فاقد دفترچه كار معتبر خودداري نمايند و در صورت تخلف براي بار اول مكلف به 

 ماه حق بيمه يك راننده به ازاي هر بارنامه و يا صورت وضعيت مسافر و 3پرداخت معادل 
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تكرار به پرداخت معادل يكسال حق بيمه يك راننده به سازمان تأمين اجتماعي در صورت 
 قانون از شركتها و مؤسسات 50اجتماعي حق بيمه مذكور را طبق ماده  تأمينسازمان . باشند مي

  .نمايد متخلف وصول مي
نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران و پليس راه مكلفند به هنگام تردد وسايط  -7ماده 

نقليه باربري و مسافربري، دفترچه كار رانندگان را كنترل و در صورت عدم ارائه يا فقدان 
اي به استفاده از صورت  الزام شركتها و مؤسسات ترابري جاده« قانون 7اعتبار آن طبق ماده 

برخورد نموده و مشخصات راننده، بارنامه يا »  ـ1368وضعيت مسافري و بارنامه ـ مصوب 
 و همچنين مشخصات و آدرس شركت و مؤسسه حمل و نقل صادر صورت وضعيت

  .اجتماعي محل اعالم نمايند كننده بارنامه يا صورت وضعيت را به اداره تأمين
و )  اين آيين نامه3به استثناي رانندگان موضوع ماده (رانندگان مشمول قانون  -8ماده 

سته به دولت و نيروهاي نظامي ها و مؤسسات دولتي و واب شاغالن و بازنشستگان وزاتخانه
  .و انتظامي كه مشمول قانون خاص حمايتي هستند از شمول اين آيين نامه مستثنا خواهند بود

  
مصوب (  بيمه هاي  صندوق  بين اي  بيمه كسورات   و  بيمه  حق  و انتقال  نقل  ضوابط-25

27/3/1380(  
 7199/105 -1608/319  اد شمارهپيشنه  بنابه27/3/1380   مورخ  در جلسه  وزيران هيأت
   برنامه قانون) 42 (  استناد ماده  كشور و به ريزي  و برنامه  مديريت  سازمان18/10/1379  مورخ
 ـ 1379   ـ مصوب  ايران  اسالمي  جمهوري  و فرهنگي ، اجتماعي  اقتصادي  توسعه سوم

 زير   شرح  را به  بيمه هاي صندوق   بين اي  بيمه  و كسورات  بيمه  حق  و انتقال  نقل ضوابط
  : نمود تصويب

   ناميده شده  بيمه  پس  از اين  ـ كه  بيمه هاي  از صندوق  هر يك  مشترك شاغالن -1  ماده
  . نمايند  خود اقدام  بيمه  تغيير صندوق  به توانند نسبت شوند ـ مي مي

   درخواست  پذيرش  به  نسبت مهنا  تصويب  اين  موظفند با رعايت  بيمه هاي صندوق -1تبصره
  . كنند  جديد اقدام مشتركان

   مستثني نامه  تصويب  اين  از شمول  مسلح  و نيروهاي  اطالعات  وزارت كاركنان -2تبصره
  .هستند

  . خود هستند  بيمه  تغيير صندوق  يكبار، مجاز به  براي  فقط شدگان  از بيمه هر يك -2  ماده
   قطعي  استخدام  از صدور حكم توانند قبل  نيز مي ديداالستخدام ج شدگان بيمه -تبصره

  . نمايند  خود اقدام  بيمه  صندوق  انتخاب  به نسبت
كند،   مي  جديد ارايه  بيمه  صندوق  به  كتبي  صورت  خود را به  انتقال  تقاضاي شده بيمه -3  ماده

   بيمه  را از صندوق يا كسور بازنشستگي   بيمه  حق  وجوه  انتقال  جديد نيز تا يكماه صندوق
   تقاضاي  از تاريخ  ماه  حداكثر تا سه  است ، مكلف  قبلي  بيمه نمايد و صندوق  تقاضا مي قبلي

  . نمايد  منتقل  صندوق  آن  را به  انتقال  قابل  جديد، وجوه  بيمه صندوق
   انتقال  قابل  يا كسور بازنشستگي يمه ب  حق  وجوه التفاوت  مابه  مبلغ  محاسبه چگونگي -4  ماده
  :  زير است  شرح شود به  مي  پرداخت  مستخدم  توسط كه
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 و   مستخدم  از سهم اعم( جديد   بيمه  مقرر در صندوق  با نرخ  بيمه  يا حق كسور بازنشستگي
   يا اولين اييج  جابه  در تاريخ  دريافتي هاي العاده  و فوق  حقوق  آخرين برمبناي)  كارفرما سهم

 يا كسور   بيمه  كسر حق  مشمول  جديد كه  صندوق  به  انتقال  زمان  ماهانه  و مزاياي حقوق
   قابل  خدمت  سنوات هاي  ماه  در تمام ضرب)   بيشتر است  كه هر كدام(شوند   مي بازنشستگي

   يا حق  بازنشستگي كسور  عنوان  به  كه  وجوهي  مجموع  جديد منهاي  بيمه  در صندوق قبول
   اول  ماه  و مقرري  حقوق  تطبيق و تفاوت)  كارفرما  و سهم  مستخدم  از سهم اعم (  متعلقه بيمه

  .  است  شده  جديد منتقل  بيمه  صندوق  به  قبلي  بيمه  از صندوق  درمان  بيمه و حق
   حقوق پرداخت بر  ، عالوه  مورد عمل  مقررات  طبق  بيمه هاي اگر صندوق -1تبصره

ها،   خود را در برابر بيماري ، مشتركان  و بازماندگان  كلي ، ازكارافتادگي بازنشستگي
   عضو و مستمري  نقص  مقطوع ، غرامت  بيماري  ايام ، حقوق ، بارداري  ازدواج كمك

 يا كسور   بيمه  حق  انتقال  باشند، هنگام  نموده  نيز بيمه  جزئي ازكارافتادگي
   مزاياي  درصد بابت  يك  عالوه  به  درمان  ديگر، سهم  بيمه  صندوق  به ستگيبازنش

   بيمه  حق  نرخ  كه شود و در صورتي  كسر مي  انتقال  قابل  وجوه  از جمع ياد شده
   پرداختي  بيمه  يا حق  از كسور بازنشستگي  معيني  رقم  مربوط  مقررات  مطابق درمان

 و   شخص  سهم  يا كسور بازنشستگي  بيمه  حق  مجموع مسو  ندهد يك را تشكيل
  .گردد  منظور مي  بابت كارفرما از اين

 و  ، ازكارافتادگي  بازنشستگي  حقوق  بر پرداخت  جديد عالوه  بيمه اگر صندوق -2تبصره
   كسور، ذخيره  انتقال  نيز بنمايد، هنگام  درمان  خود را بيمه ، مشتركان  وراث وظيفه
   مقررات  مطابق  انتقالي  سنوات  ميزان  به  بازنشستگي  ايام  به  مربوط  درمان  بيمه حق

  .شود  مي  جديد تأديه  بيمه  صندوق  در وجه شده  بيمه  توسط مورد عمل
التفاوت قابل پرداخت به صندوق بيمه جديد را حداكثر تا  بيمه شده بايد مبلغ مابه -5ماده 

ماده فوق به (.  صندوق بيمه جديد به آن صندوق پرداخت نمايديك سال از تاريخ اعالم
  ): هيأت وزيران به شرح ذيل اصالح شده است28/4/1385موجب مصوبه مورخ 

 جديد توسط بيمه شده به   بيمه  صندوق  به  پرداخت  قابل التفاوت  مابه  مبلغ-5  ماده«
تاريخ اعالم صندوق اقساط ماهانه و حداكثر معادل ماههاي خدمت مورد نظر از 

   ».بيمه جديد به آن صندوق خواهد بود
 شود يا   نمايد يا ازكارافتاده  فوت التفاوت  مابه  مبلغ  كل  از پرداخت ، قبل اگر مستخدم - تبصره

   مستحق ، خود يا بازماندگانش  ذيربط  صندوق  مورد عمل  مقررات  طبق  هر دليل به
 از   ماهانه  صورت  به التفاوت  مابه  مبلغ  شوند، بقيه  وظيفه  يا حقوق  مستمري دريافت
  .شود  آنها كسر مي دريافتي

  
نامه نرخ و مأخذ حق بيمه حوادث ناشي از كار اتباع كشورهاي ملحق شده   آيين-26

  )14/6/1380مصوب (كار  المللي  سازمان بين19نامه شماره  به مقاوله
 مورخ 28608/52ا به پيشنهاد شماره  بن14/6/1380هيأت وزيران در جلسه مورخ 

 سازمان تأمين اجتماعي و به استناد تبصره الحاقي به اليحه قانوني 17/3/1379
ـ آيين نامه نرخ و مأخذ حق 1378 قانون تأمين اجتماعي ـ مصوب 5اصالح ماده 
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) 19(بيمه حوادث ناشي از كار اتباع كشورهاي ملحق شده به مقاوله نامه شماره 
  :ن المللي كار را به شرح زير تصويب نمودسازمان بي

سازمان بين المللي كار ) 19(كليه اتباع كشورهاي ملحق شده به مقاوله نامه شماره  -1ماده 
كه طبق قوانين ومقررات مربوط در ايران به كار اشتغال دارند در مقابل حوادث ناشي از كار 

  :گيرند هاي زير قرار مي تحت پوشش حمايت
  . درماني تا بهبود حادثه ديدهخدمات  )الف
  .غرامت دستمزد )ب
  .غرامت نقص عضو )پ
  .ازكارافتادگي جزيي )ت
  .ازكارافتادگي كلي ناشي ازكار )ث
  .فوت در اثر حادثه ناشي از كار )ج

هاي امورخارجه و كار و امور اجتماعي مكلفند كشورهاي ملحق شده به  وزارتخانه -تبصره
مان بين المللي كار را به سازمان تأمين اجتماعي ـ كه از ساز) 19(نامه شماره  مقاوله

  .شود ـ معرفي نمايند اين پس در اين آيين نامه سازمان ناميده مي
 در صورت وقوع حادثه ناشي از كار، كارفرما مكلف است اقدامات اوليه را براي -2ماده 

روز اداري به جلوگيري از تشديد وضع حادثه ديده به عمل آوره و مراتب را ظرف سه 
در صورتي كه كارفرما بابت اقدامات اوليه متحمل . صورت كتبي به اطالع سازمان برساند

  .نمايد هاي جاري خود پرداخت مي هاي ياده شده را طبق تعرفه اي شده باشد سازمان هزينه هزينه
در صورتي كه ثابت شود وقوع حادثه ناشي از كار در اثر عدم رعايت مقررات  -تبصره

اظت فني و بروز بيماري ناشي از عدم رعايت مقررات بهداشتي و احتياطي حف
هاي مربوط به  الزم از طرف كارفرما يا نمايندگان كارفرما بوده است سازمان هزينه

   قانون تأمين66پردازد و طبق ماده  وغيره را مي ها معالجه، غرامات، مستمري
  .نمايد ز كارفرما وصول ميهاي يادشده را ا  ـ هزينه1354اجتماعي ـ مصوب 

گمارند  كارفرماياني كه اتباع كشورهاي موضوع ماده يك اين آيين نامه را به كار مي -3ماده 
مكلفند نسبت به نامنويسي كاركنان يادشده نزد سازمان اقدام و مادامي كه اتباع خارجي نزد 

  .نامه پرداخت نمايند يناين آي) 4(آنان اشتغال دارند حق بيمه آنان را همه ماهه طبق ماده 
نرخ حق بيمه مشموالن اين آيين نامه سه درصد حقوق و مزاياي پرداخت شده به  -4ماده 

آنان است كه هر ماه توسط كارفرما از حقوق و مزاياي تبعه بيگانه كسر و به سازمان 
  .شود پرداخت مي

  
 صنايع وسازين تسهيل مقررات از بخشي تنظيم  قانون9 ماده اجرايي نامه  آيين-27

 فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توسعه سوم برنامه  قانون113ماده  و اصالح كشور
  )9/1/1383مصوب (اسالمي ايران  جمهوري

هاي صنايع و   بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه9/1/1383مورخ  جلسه در وزيران هيئت
 اجتماعي تامين و كشور ريزي برنامه و مديريت سازمانهاي و دارايي، اقتصادي معادن، امور
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 اصالح و كشور صنايع نوسازي تسهيل مقررات از بخشي تنظيم قانون) 22(استناد ماده  به و
ايران  اسالمي جمهوري فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توسعه سوم قانون برنامه) 113(ماده 

  :نمود تصويب زير شرح به را شده ياد قانون) 9(ماده   آيين نامه-1382 مصوب ـ
 برداري بهره پروانه داراي صنعتي نامه، واحدهاي آيين اين مشمول صنعتي  شركتهاي-1 ادهم

 .بود خواهند قانوني مراجع ساير يا معادن و صنايع از وزارت
 و )كار قانون) 131(ماده ) 4(تبصره  موضوع( كارگري تشكل توافق صورت  در-2ماده

 و كيفيت ارتقاي طرح چارچوب در شبخ هر مازاد انساني نيروي تعدا شركت، مديريت هر
 .گردد مي تعيين اي طي صورتجلسه وري، بهره
 انضمام به را نامه آيين اين) 2(ماده  موضوع افراد اسامي فهرست  كارفرما-3 ماده

 افراد و نمايد مي اعالم محل اجتماعي تأمين سازمان به اي نامه طي الذكر، صورتجلسه فوق
 پوشش تحت بيكاري بيمه قانون) 7( ماده »الف« بند در ررمق ضوابط با رعايت شده معرفي
 .گيرند مي قرار

 اجتماعي كار و امور واحد به را اسامي فهرست از نسخه يك است موظف كارفرما -تبصره
  .نمايد منعكس اطالع جهت استان گروه و كار محل

كارفرما  زاد،ما نيروي مورد در شركت مديريت و كارگري تشكل توافق عدم صورت در -4 ماده
اين ) 5( ماده) 1( تبصره موضوع دبيرخانه به طرفين نظرات انضمام به را خود درخواست تواند مي
 .نمايد ارسال نامه آيين
 :عبارتنداز الذكر فوق قانون) 9( ماده موضوع كارگروه  اعضاي-5 ماده

  معادن و صنايع سازمان نماينده -1
 استان اجتماعي امور كارو كل اداره نماينده -2
به موجب تصويب نامه مورخ (استان  )ريزيبرنامه و مديريت سازمان( نماينده -3

 به تأييد رئيس 24/4/1386 شوراي عالي اداري كه در تاريخ 18/4/1386
ريزي و  جمهوري رسيده است سازمان مديريت و برنامه ريزي در معاونت برنامه

 )نظارت راهبردي رئيس جمهور، ادغام شده است
  استان اجتماعي تأمين كل اداره نماينده -4
 كارگري عالي تشكل معرفي با استان كارگري تشكل از نفر يك -5
  .كارفرمايي عالي تشكل معرفي با استان) كارفرمايي(صنعتي  تشكلهاي از نفر يك -6
در  كارگروه دبيرخانه و بوده معادن و صنايع وزارت نماينده با كارگروه رياست -1تبصره

 .شود مي تشكيل استان معادن و صنايع سازمان
آورد  عمل به دعوت كتباً گروه كار اعضاي از جلسات كليه براي است موظف دبيرخانه -2تبصره

 الزم آن تصميمات  رأي4 حداقل با و يافته رسميت اعضاء سوم دو حضور با جلسات
 .خواهد بود االجرا

اجتماعي  ورام و كار وزارت از را كارفرمايي و كارگري عالي تشكل خانه، دبير -3تيصره
  .كند مي استعالم

 .گردد مي ابالغ اجرا براي كارفرما و محل اجتماعي تأمين سازمان به مذكور كارگروه هاي تصميم -6 ماده



  

  

  

  

  
  318  قانون تأمين اجتماعي همراه با قوانين و مقررات مربوطه               

 

 كارفرما توسط كار ترك اعالم براساس بيكاري بيمه مقرري پرداخت شروع تاريخ -7 ماده
  .بود خواهد )مورد سبح( نامه آيين اين) 6( و) 3( مواد موضوع بر صورتجلسات مبتني
 كسري اعتبارات مربوط به اجراي اين آيين نامه توسط سازمان تأمين اجتماعي در -8ماده 

 كشور جهت بررسي، تأييد و درج )سازمان مديريت و برنامه ريزي(هر سال پيش بيني و به 
ي  شورا18/4/1386به موجب تصويب نامه مورخ . (گردد هاي ساليانه پيشنهاد مي در بودجه

 به تأييد رئيس جمهوري رسيده است سازمان مديريت 24/4/1386عالي اداري كه در تاريخ 
 )ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، ادغام شده است و برنامه ريزي در معاونت برنامه

  
 صنايع نوسازي تسهيل مقررات از بخشي تنظيم  قانون10 ماده اجرايي نامه  آيين-28

 فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توسعه سوم برنامه  قانون113ماده  و اصالح كشور
  )9/1/1383مصوب (اسالمي ايران  جمهوري

هاي صنايع و   بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه9/1/1383مورخ  جلسه در وزيران هيئت
 اجتماعي تأمين و كشور ريزي برنامه و مديريت سازمانهاي و دارايي، اقتصادي معادن، امور

 اصالح و كشور صنايع نوسازي تسهيل مقررات از بخشي تنظيم قانون) 22(  مادهاستناد به و
 ايران ـ اسالمي جمهوري فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توسعه سوم  قانون برنامه113 ماده

  :نمود تصويب زير شرح به را شده ياد  قانون10 اجرايي ماده  آيين نامه-1382 مصوب
ساير  يا معادن و صنايع وزات از برداري بهره پروانه داراي عتيصن واحدهاي فرمايان كار -1 ماده

 حسب(بازنشستگي  صندوقهاي و اجتماعي تامين سازمان به زير مدارك ارايه با قانوني مراجع
 از بيش بيمه حق پرداخت سابقه با كاركنان از يك هر بازنشستگي درخواست توانند مي) مورد

 :را بنمايند  سال25
به  )جايگزين( جديد كارگر نفر يك )كار قانون ضوابط مطابق( ماستخدا قرارداد -1

 شركت بيمه در فهرست او  قانون كار كه نام188استثناي اشخاص موضوع ماده 
 قانون كار به 188عبارت به استثناي اشخاص موضوع ماده . (باشد گرديده درج

  ) اضافه گرديده است7/11/1383موجب اصالحيه مورخ 
 آيين نامه ايجاد، اصالح، تكميل، 1سات گردشگري مندرج در ماده كليه تأسي -تبصره

بندي و نرخ گذاري تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي و نظارت بر فعاليت  درجه
 كه داراي پروانه 2/3/68 مورخ 141ت/7408آنها موضوع تصويب نامه شماره 

ن آيين باشند مشمول اي برداري از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مي بهره
 هيأت وزيران 24/1/1384اين تبصره به موجب مصوبه مورخ . (نامه خواهند بود
  )الحاق شده است

 تقاضاي كه شخصي كسورات التفاوت مابه%) 50(درصد  پنجاه پرداخت -2
  .است ارايه شده او بازنشستگي

 :شود مي محاسبه زير ترتيب به باقيمانده  سنوات-2 ماده
 بازنشستگي زمان تا بالقوه اشتغال ماههاي ـ جمع بيمه حق پرداخت سابقه ماههاي جمع

 باقيمانده سنوات ماههاي تعداد= قانوني 
  :است زير شرح به باقيمانده سنوات كسورات التفاوت مابه محاسبه  نحوه-3 ماده
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 ماه ماخذ پرداخت 12حقوق و مزاياي متوسط آخرين  () تعداد ماههاي سنوات باقيمانده(
 كسورات سنوات باقيمانده) =  بيمه قانونينرخ حق) (حق بيمه

از  دريافتي مبلغ معادل ربط ذي صندوقهاي ساير و اجتماعي تامين  سازمان-4 ماده
 ريزي كشور برنامه و مديريت سازمان به سال هر پايان در را نامه آيين اين موضوع كارفرمايان
 به عنوان را مزبور بلغم معادل كشور، ريزي برنامه و مديريت سازمان نمايد، مي منعكس
 در اي جداگانه رديف هاي ذيربط در و ساير صندوق اجتماعي تامين سازمان به دولت بدهي
» هاي ذيربط و ساير صندوق«عبارت . (نمايد مي پرداخت و بيني بعد پيش سال بودجه اليحه

به سازمان تأمين « هيأت وزيران پس از عبارت 7/11/1383به موجب اصالحيه مورخ 
 )اضافه گرديده است» ماعياجت
  

 تصويب نامه درخصوص ضوابط مربوط به حداقل شمول و سطح خدمات پزشكي -29
مصوب ) (مكمل(مضاعف  هاي و دارو و ليست خدمات فوق تخصصي مشمول بيمه

26/1/1383(  
 5/11/1381 مورخ 17942 بنا به پيشنهاد شمارة 26/1/1383هيأت وزيران در جلسة مورخ 

 درمان و آموزش پزشكي و تأييد شوراي عالي بيمه خدمات درماني كشور وزارت بهداشت،
 ـ تصويب 1373 قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور ـ مصوب 10و به استناد ماده 

  :نمود
ضوابط مربوط به حداقل شمول و سطح خدمات پزشكي دارو و ليست خدمات فوق 

  :گردد تعيين ميبه شرح ذيل ) مكمل(هاي مضاعف  تخصصي مشمول بيمه
خدمات درماني براي تحت پوشش قراردادن افراد مشمول توسط سازمانهاي  -1

 .گردد گر به دو سطح خدمات درماني همگاني و خدمات مكمل تقسيم مي بيمه
خدمات درماني همگاني عبارت از خدماتي است كه لزوماً حياتي و درماني بوده و  -2

 .شود ئه ميدر ازاي حق سرانه معمول به بيمه شدگان ارا
 :باشد خدمات درماني مكمل به شرح زير مي -3

 .خدمات و تجهيزات براي عينك طبي -
 .خدمات و تجهيزات براي سمعك -
 .خدمات و تجهيزات براي دست دندان -
خدمات و تجهيزات براي وسايل كمك درماني از قبيل عصا و واكر كه  -

. هد شد ارائه خواتوسط شوراي عالي بيمه خدمات درماني كشورفهرست آن 
به پيشنهاد شوراي عالي بيمه « عبارت 24/4/1383به موجب اصالحيه مورخ (

توسط «جايگزين عبارت » خدمات درماني كشور و تصويب هيأت وزيران
 ). گرديده است» شوراي عالي بيمه خدمات درماني كشور

 .Hip Tota Tatalخدمات و تجهيزات براي تعويض مفاصل از جمله  -
 .اي پيوند اعضاء در صورت نياز به استثناي پيوند كليهخدمات و تجهيزات بر -
 .Lonses Cantactخدمات و تجهيزات براي  -
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 .خدمات و تجهيزات براي اعمال فوق تخصصي -
خدمات و تجهيزات براي كليه داروهاي موجود در فارماكوپه رسمي كشور كه  -

 .ها نيست در تعهد بيمه
گردد تا زمان تصميم  يكليه خدمات جديدي كه وارد بازار بخش سالمت م -

 .گيري در مراجع مربوط
 .كليه خدمات كار درماني، گفتار درماني، روان درماني، گروه درماني، خانواده درماني و غيره -
 .تهيه كپسول اكسيژن و متعلقات آن -
 .خدمات پرستاري در منزل -
 .خدمات حمل و نقل با آمبوالنس -
 ).وصيبخش دولتي و بخش خص(فرانشيز خدمات قابل ارائه  -
 .هاي مصوب هيأت وزيران مابه التفاوت بخش خصوصي و دولتي براساس تعرفه -
 ).بخش دولتي ـ بخش خصوصي(هتلينگ اطاق يك تخته و دو تخته  -
 .خدمات دندانپزشكي به غير از كشيدن دندان و بروساژ -
 .خدمات پزشك همراه -
 .خدمات ويزيت در منزل -
 .خدمات آمبوالنس هوايي -
 ).پوستچشم ـ (خدمات ليزيك  -
 .واكسنهاي 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 تصوير برداري جديد -
 .خدمات فناوري جديد تا زمان تصميم گيري در مراجع مربوط -
 . منزلخدمات توان بخشي در -
 .خدمات آزمايشگاهي جديد تا زمان تصميم گيري در مراجع مربوط -

عالوه بر خدماتي كه تا زمان تصويب اين تصويب نامه مشمول خدمات بيمه  -4
همگاني است، خدماتي كه پس از اين به استناد مصوبات شوراي عالي بيمه 

هاي خدمات درماني كشور به فهرست خدمات درماني همگاني براي تمامي گروه
اي مربوط كه قانوناً و يا براساس قرارداد بر عهده آنها واگذار  تحت پوشش بيمه

 .گردد، نيز مشمول و بايد با سرانه مصوب خدمات درماني تأمين گردد شده اضافه مي
سازمانهاي بيمه گر موظف به ارائه خدمات درماني همگاني براي تمامي گروههاي  -5

 و يا براساس قرارداد برعهده آنها واگذار اي مربوط كه قانوناً تحت پوشش بيمه
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 .باشند و بايد با سرانه مصوب خدمات درماني را تأمين نمايند شده مي
به منظور تأمين خدمات درماني مكمل در سازمانهاي بيمه خدمات درماني كشور  -6

اجتماعي و ديگر مؤسسات بيمه دولتي الزم است صندوق  تأمين و سازمان
د كه محاسبات مربوط به بيمه خدمات درماني مكمل و اي تشكيل شو جداگانه

  .فعاليتهاي مربوط در آن متمركز گردد
  

  شوراي عالي رفاه و تأمين11/2/1384مصوب (هاي رسمي   آيين نامه نمايندگي-30
  )اجتماعي 

 4، به استناد تبصره يك بند 11/2/1384شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي در جلسه مورخ 
نون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي پيشنهاد سازمان تأمين اجتماعي  قا12ماده 

موضوع مصوبات سيصد و (مبني بر ايجاد مؤسسات كارگزاري رسمي در سازمان مذكور 
سي و دومين و سيصد و سي و ششمين جلسات شوراي عالي تأمين اجتماعي در رابطه با 

را به شرح زير به تصويب رساند و ) ذار سازمانآيين نامه نحوه واگذاري و وظايف قابل واگ
مقرر گردانيد انجام اصالحات بعدي در رابطه با آيين نامه نحوه واگذاري و وظايف قابل 

  .واگذار به شوراي عالي تأمين اجتماعي احاله گردد
  
  ضرورت ايجاد نمايندگي رسمي سازمان تامين اجتماعي –فصل اول  

با توجه به گسترش : گي رسمي سازمان تامين اجتماعيضرورت ايجاد نمايند -1ماده 
روزافزون وظائف سازمان تامين اجتماعي درميان جامعه فعال كشور و نقش مهم اين 
سازمان درفراهم نمودن رفاه حال و آينده بيمه شدگان و خانواده آنان و اثرات سود بخش 

خاص ذيصالح وواجد شرايط آشنايي بيمه شدگان و كارفرمايان با مفاهيم و تكاليف، به اش
اجازه داده مي شود براساس ضوابط مندرج دراين آئين نامه نمايندگيهايي تحت عنوان 

ايجاد و درچارچوب معيارها و موازين قانوني جهت » نمايندگي سازمان تامين اجتماعي«
اجتماعي با سازمان  اجراي تمام يا قسمتي ازوظايف واگذاري از سوي سازمان تامين

  . نمايندهمكاري
هدف ازايجاد نمايندگيهاي مذكور جلوگيري از گسترش واحدهاي اجرائي :  هدف-2ماده 

سازمان، كم كردن هزينه هاي اداري و پرسنلي از يكسو و سوق دادن قسمت يا تمام 
اموراجرائي و كارشناسي قابل واگذاري به بخش خصوصي با توجه به سياست عمومي 

  .شدگان و كارفرمايان مي باشد بيمه اموردولت و همچنين تسريع و تسهيل 
 نمايندگي رسمي، تشكيالتي است كه براي پيگيري و: تعريف نمايندگي رسمي  -3ماده 

اين آئين نامه تعريف شده است، تشكيل و تحت عنوان  حصول هدفها و برنامه هايي كه در
  :گردد به دوصورت زيرتشكيل مي» نمايندگي رسمي«

  . شرايط كه شخصا نمايندگي را ايجاد مي نماينداشخاص حقيقي واجد) الف
اشخاص حقوقي واجد شرايط كه با شركت حداقل سه نفر نمايندگي را درچارچوب ) ب

  .رسانند ضوابط به ثبت مي
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 مايندگي رسمي سازمان تأمين اجتماعي شرايط متقاضيان ايجاد ن–فصل دوم  
دگي به اشخاص واجد شرايط ذيل صدور مجوز ايجاد نماين:  جواز ايجاد نمايندگي-4ماده 

  :گيرد اين آيين نامه صورت مي) 5(توسط هيأت موضوع ماده 
  .تابعيت دولت جمهوري اسالمي) الف
  .اعتقاد به اسالم يا يكي ازاديان رسمي كشور) ب
  . سال سن30دارا بودن حداقل ) ج
  .انجام خدمت وظيفه عمومي يا داشتن معافيت دائم) د
  .سمي و روحي الزم و عدم اشتهار به فساد اخالقي و ماليبودن توان ج دارا)  ه
اجرائي مرتبط با  امور يكي از حد كارشناسي قابل قبول حداقل در در بودن تبحر دارا) و

با توجه به ... مالي، حقوقي و  اداري و گري، درماني و بيمه قبيل، امور تامين اجتماعي از
  .هاي تخصصي سوابق خدمت و يا گذاراندن دوره

  .دارا بودن حداقل مدرك ليسانس دررشته هاي مرتبط با امر تامين اجتماعي) ز
   .عدم سابقه محكوميت كيفري) ح 
  .عدم اشتغال درموسسات دولتي و غير دولتي) ط

اعضاء داراي مدرك  رابطه با اشخاص حقوقي مي بايست حداقل يكي از در -1تبصره
اين آئين نامه را  رايط مندرج دراعضاي هيات مديره ساير ش نفر از ليسانس و دو

   .دارا با شند
  سال در5صورتيكه بازنشسته سازمان بوده يا اينكه حداقل  متقاضيان نمايندگي در -2تبصره

يا  اشخاصي كه بازنشستگي و .اولويت خواهند بود سازمان شاغل بوده باشند، در
لفات اداري و يا آراي هياتهاي تخ قطع رابطه استخدامي آنان با سازمان، ناشي از

  .توانند متقاضي ايجاد نمايندگي گردند اخراج باشد نمي
  
  مرجع تشخيص پذيرش و نظارت واگذاري امور سازمان–فصل سوم   

تصويب ضوابط مربوط به تشخيص صالحيت متقاضيان نمايندگي رسمي، پذيرش  -5ماده 
ارائه خدمات و همچنين آنان بعنوان كارگزاران سازمان، تعيين قلمرو و مسئوليت آنان در

راستاي اهداف سازمان، به عهده هيات  جريان فعاليت در آنان در امور اعمال نظارت بر
  .باشدمديره سازمان مي

هيات مديره سازمان مي تواند اختيارات خود دراين زمينه را به هياتي كه به عنوان هيات  -1تبصره
  .گردد محول نمايدمي سازمان تشكيل  صدور جواز ايجاد نمايندگي مركب از اعضاي زير در

  ).رئيس هيات(معاون فني و درآمد  -
  ).نائب رئيس(معاون اموردرمان  -
  ).عضو(معاون اداري و مالي  -
  ).عضو(معاون حقوقي و امورمجلس  -
  ).عضو(يك نفر به انتخاب مديرعامل  -
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كور به هيات مزبور با حضور كليه اعضا يا نمايندگان تام االختيار معاونين مذ -2تبصره
كند و تصميمات آن با اكثريت مي رئيس هيات رسميت پيدارياست رئيس يا نائب

  .آراء مالك اعتبار خواهد بود
هيات دراولين جلسه خود با حضور كليه اعضاء يك نفر ازبين كاركنان سازمان و  -3تبصره

تجديد . نمايدسال بعنوان دبير هيات تعيين مي2داراي سابقه مديريت رابه مدت 
انتخاب دبير بالمانع خواهد بود و درصورتيكه قبل ازاتمام دوره نياز به تعويض 

  .شوددبير باشد، دبير جديد به همين نحو انتخاب مي
نحوه تشكيل جلسات، پذيرش درخواست متقاضيان و همچنين چگونگي انجام  -6ماده 

دوين و به بررسيهاي اوليه به موجب ضوابطي خواهد بود كه توسط هيات فوق الذكر ت
  .تصويب هيات مديره سازمان مي رسد

دبير هيات مكلف است درخواست متقاضيان را برابر ضوابط مصوب ظرف حداكثر  -7ماده 
 دستور كارهيات قرارداده و آنها راحداقل يك هفته قبل ازتشكيل جلسه در يك ماه در

  .اختيار اعضاء قراردهد
با  سطح كشور را ري واحدهاي اجرايي درواگذا هيات برحسب نياز سازمان امور -8ماده 

جرايد  سال در نوبت از هر نياز، در تعيين قلمرو جغرافيايي، تعداد نمايندگيهاي مورد
تسليم درخواست به  به نحوي كه متقاضيان قبل از. رساند مي كثيراالنتشار به اطالع عمومي

  .قبال سازمان مطلع شوند حدود مسئوليتهاي خود در سازمان از
قابل واگذاري به نمايندگيها با پيشنهاد هيات و  امور عناوين و حدود هريك از -رهتبص

  .شد ابالع خواهد تصويب هيات مديره سازمان تعيين و جهت اجرا
هيات پس از بررسي درخواست متقاضيان و احراز صالحيت و شرايط افراد مراتب  -9ماده 

اجتماعي طي جوازي كه داراي شكل پذيرش آنان رابعنوان نماينده آنان سازمان تامين 
  .مشخص و يكنواختي خواهد بود حداكثر ظرف دوهفته به آنان اعالم مي نمايد

  
  ايجاد نمايندگيها و فعاليت آنها  نحوه–فصل چهارم  
 مكلفند ظرف مدت يك ماه نسبت به تنظيم و 9اشخاص داراي جواز موضوع ماده  -10ماده 

انعقاد قرارداد، نسبت به  اقدام و حداكثر ظرف يك ماه پس ازمبادله قرارداد ايجاد نمايندگي 
  .راه اندازي نمايندگي اقدام نمايند

هيات مي تواند اين مدت رابراي اشخاص حقوقي با توجه به قلمرو امور واگذاري  -تبصره
  .تمديد نمايد

مكان دارندگان جواز ايجاد نمايندگي درمدت تعيين شده مي بايد نسبت به تهيه  -11ماده 
نياز، تجهيزات، اثاثيه و سخت افزار  قبيل تامين پرسنل مورد مناسب و ساير امكانات الزم از

اقدام نمايند و مراتب راقبل ازتنظيم قرارداد و راه اندازي نمايندگي به ادارات كل ... الزم و 
  .استان ذيربط تسليم نمايند

 نسبت به 11تائيد موضوع ماده بررسي و  ادارت كل استان ذيربط موظفند پس از -12ماده 
  .تنظيم و مبادله قرارداد اجراي كار، طبق مقررات اقدام نمايند
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دارندگان جواز نمايندگي مي بايست در قبال امور واگذاري و قبول مسئوليت،  -13ماده 
تضمين الزم را برابر ضوابط مربوطه كه با پيشنهاد هيات به تصويب هيات مديره مي رسد 

  .ارائه نمايند
نمايندگيها مكلفند مطابق مفاد قرارداد با رعايت كليه مصالح و اهداف سازمان،  -14ماده 

  .جديت الزم را براي حسن انجام كار بعمل آورند
 توسط سازمان به نام شخص 5جواز ايجاد نمايندگي پس از تائيد هيات موضوع ماده  -15ماده 

  .باشدكه غير قابل انتقال به غير ميگردد حقيقي يا اشخاص حقوقي پذيرفته شده صادر مي
جواز هر يك از نمايندگيها ابتدا براي يكسال و سپس براي مقاطع دو ساله با تائيد  -16ماده 

  .ضمناً تمديد آن براي سالهاي بعد نيز با مجوز هيات بالمانع خواهد بود. هيات قابل تمديد است
خت افزار، محل كار، نيروي انساني و سازمان تامين اجتماعي در تامين اثاثيه، س -17ماده 

هاي موضوع اين آئين نامه مسئوليتي  هاي دفتري و اداري نمايندگي بطور كلي تامين هزينه
  .نداشته و هيچ تعهدي نخواهد داشت

نماينده، مسئول حسن اخالق و رفتار كاركنان زير مجموعه خود بوده و اشتغال  -18ماده 
  .طه و مسئوليت استخدامي براي سازمان ايجاد نمي نمايدافراد در نمايندگي هيچ گونه راب

در صورتيكه اجراي كار در چارچوب مقررات سازمان نياز به بسته هاي نرم  -1تبصره
افزاري خاص داشته باشد سازمان تامين اجتماعي نسبت به تامين و تحويل آنها 

  .ينداقدام نموده و نمايندگيها مكلفند صرفاً در چارچوب آن فعاليت نما
نمايندگيها مكلفند منحصراً برابر فعاليتهاي مندرج در جواز و مطابق مفاد قرارداد  -19ماده 

  .منعقده عمل نموده و از هر اقدام ديگري خارج از آن خودداري نمايند
حق الزحمه فعاليت نمايندگيها به ترتيبي كه در قرارداد تعيين مي شود حداكثر  -20ماده 

ارائه صورت عملكرد و پس از كسر كسورات قانوني پرداخت ظرف يك ماه از تاريخ 
  . ها جزء هزينه هاي اداري در حسابهاي سازمان منظور خواهد شدهزينه اين. خواهد شد

ضوابط مربوط به ميزان و نحوه پرداخت حق الزحمه نمايندگيها با پيشنهاد هيات به  -تبصره
  .تصويب هيات مديره سازمان مي رسد

ها، برخي از وظايف  ورتيكه سازمان با توجه به قابليت و توانمندي نمايندگيدر ص -21ماده 
و امور معين را در رابطه با امور كارشناسي و تحقيقاتي خود الزم بداند، اين قبيل امور نيز 

هاي بعمل آمده طي قرارداد قابل واگذاري  در چارچوب اين آئين نامه و بر مبناي توافقنامه
  .خواهد بود

  
 رسيدگي به تخلفات و عملكرد نمايندگيها  نظارت، كنترل، – پنجم فصل  

سازمان در صورت مشاهده خلل يا هر گونه نارسايي مي بايست مراتب را بر  -22ماده 
حسب نوع تشخيص خود بصورت شفاهي يا كتبي به نمايندگي تذكر دهد و در صورت 

ت به فسخ قرارداد و مطالبه تكرار تذكرات و سلب اعتماد، سازمان مي تواند راساً نسب
  .خسارات وارده طبق مقررات اقدام نمايد

نگهداري سوابق اقدامات، قراردادها، راهنمائيها و آمار توسط نمايندگيها بايد بر  -23ماده 
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اساس اصول و ضوابط اداري بوده و همواره در دسترس و قابل ارائه به سازمان و بازرسان 
  .اعزامي آن باشد

يندگي ها موظفند اسرار مربوط به سازمان، كارفرمايان، بيمه شدگان و مستمري نما -24ماده 
بگيران را محفوظ داشته و به هيچ وجه افشاء ننمايند و از هر گونه اقدام ديگري غير از آنچه 
كه در قرارداد مندرج است خودداري و از هر نوع اظهار خالف واقع، يا گفتار و ياعملي كه 

  .ال بيمه شده، كارفرما، مستمري بگير و سازمان گردد خودداري نمايندموجب اشتباه و اغف
هاي مورد نظر در اين آئين نامه را از طريق بازرسان و  سازمان عملكرد نمايندگي -25ماده 

عوامل خود تحت رسيدگي و كنترل قرار داده و در صورت مشاهده تخلف از مفاد جواز و 
 مقررات سازمان، عالوه بر لغو قرارداد بطور يك طرفه قرارداد منعقده و بطور كلي تخلف از

  .نمايندگي متخلف را تحت پيگرد قانوني قرار خواهد داد
نمايندگان رسمي مي توانند در صورت ضرورت به منظور پيگيري امور محوله در  -26ماده 

نه قرارداد به واحدهاي اجرائي مربوطه سازمان مراجعه و واحدهاي مزبور نيز در اين زمي
  .موظف به همكاري با آنان خواهند بود

  
تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه ) 49(مادة ) ب(و ) الف(نامه اجرايي بندهاي   آيين-31

) 103(اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، موضوع مادة 
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران 

  ) هيأت وزيران8/4/1384صوب م(
هاي كار و امور   بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه8/4/1384هيأت وزيران در جلسه مورخ 

ريزي كشور و سازمان تأمين اجتماعي و به استناد  اجتماعي، تعاون، سازمان مديريت و برنامه
جمهوري اسالمي تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ) 49(ماده 

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ) 103(ايران، موضوع ماده 
ماده ) ب(و ) الف( ـ آيين نامه اجرايي بندهاي 1383جمهوري اسالمي ايران ـ مصوب 
  :يادشده را به شرح زير تصويب نمود

  : تعاريف-1ماده 
كار جمهوري اسالمي ايران تعريف شده قانون ) 3(كارفرما شخصي است كه در مادة  )الف

  .نامه را بر عهده دارد و اداره كارگاهها و مؤسسات موضوع اين آيين
شود كه كارفرما عالوه بر نيروي كار موجود، از  نيروي كار جديد به كسي اطالق مي )ب

  .بيكاران ثبت نام شده نزد ادارات كار و امور اجتماعي استخدام نمايد
 كه نيروي كار جديد به جاي نيروي كار موجود كه اخراج، مستعفي يا در مواردي -تبصره

نامه به كار  اين آيين) 1(مادة ) ج(هاي موضوع بند  اند دركارگاه ترك كار نموده
  .نامه نخواهد بود گمارده شوند، كارفرما مشمول استفاده از تخفيفات مندرج در اين آيين

هاي خصوصي و تعاوني داير  مه، كارگاهنا كارگاهها و مؤسسات مشمول اين آيين )ج
هايي كه از مراجع رسمي داراي مجوز  قانون كار و يا كارگاه) 4(موضوع مادة 

  .باشند فعاليت هستند، مي
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نامه كه پس از  اين آيين) 1(مادة ) ج(كارفرمايان كارگاهها و مؤسسات موضوع بند  -2ماده 
 يا افراد مورد نظر را از بين نيروهاي كار ثبت اعالم نياز به ادارات كار و امور اجتماعي، فرد

شده ادارات كار و امور اجتماعي انتخاب و به كار گمارند، براي استفاده از تخفيفات 
نامه مكلفند مراتب به كارگماري آنان را به ادارات كار و امور اجتماعي  موضوع اين آيين

  .اعالم نمايند
يديه استخدام نيروي كار جديد از سوي ادارات كار كلية كارفرمايان پس از كسب تأي -3ماده 

مادة ) ب(و امور اجتماعي و ارايه آن به همراه صورت مزد و حقوق با رعايت تبصرة بند 
  .  اين آيين نامه خواهند بود4مشمول استفاده از تخفيفات موضوع ماده ) 1(

ماده يك اين ) ج( بند ماليات بردرآمد كليه كارفرمايان كارگاهها و مؤسسات موضوع -4ماده 
نمايند به ميزان  نامه كه عالوه بر نيروهاي موجود خود، كاركنان جديد استخدام مي آيين

كارفرمايان . يابد ماليات بر درآمد حقوق دريافتي از كاركنان جديداالستخدام كاهش مي
ون قان) 28(كارگاهها و مؤسسات يادشده از پرداخت حق بيمه سهم كارفرماي موضوع مادة 

  .تأمين اجتماعي بابت كاركنان جديداالستخدام مزبور معاف خواهند بود
هاي مشمول قانون معافيت از  تخفيف حق بيمه موضوع اين ماده شامل كارگاه -1تبصره

نامه  پرداخت حق بيمه سهم كارفرما تا ميزان پنج نفر كارگر، موضوع تصويب
گردد و  ن نمي هيئت وزيرا12/2/1369هـ مورخ /23/ت/106254شمارة 

كارگاههاي مذكور منحصراً از معافيت قانون مزبور برخوردار خواهند بود اگر 
نامه مذكور نيروي كار جديد با رعايت ساير شرايط  واحدهاي مشمول تصويب

  .نامه برخوردار شوند توانند از مزاياي اين آيين نامه به كار گيرند، مي مندرج در اين آيين
هاي داير، تعداد بيمه شدگان آنها  عداد نيروي كار موجود در كارگاهمبناي تعيين ت -2تبصره

 به سازمان 1380طبق صورت مزد و حقوق ارسالي توسط كارفرما در اسفند ماه 
  .باشد تأمين اجتماعي مي

اعمال تخفيف موضوع اين ماده در مورد افراد به كار گمارده شدة جديد با  -3تبصره
و ارسال صورت مزد ) 3(منوط به ارايه موضوع مادة اين ماده و ) 2(رعايت تبصرة 

و حقوق كلية كاركنان در مهلت مقرر به شعب سازمان تأمين اجتماعي و ادارات 
  .باشد امور اقتصادي و دارايي ذيربط مي

ريزي كشور مكلف است اعتبار الزم براي اعمال تخفيفات  سازمان مديريت و برنامه -5ماده 
هاي  هاي اجراي برنامه چهارم توسعه به ازاي فرصت راي سالحق بيمه سهم كارفرما، ب

نامه را از طريق منظور نمودن در لوايح بودجه  شغلي ايجاد شده در رابطه با اين تصويب
  .سنواتي تأمين و به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايد

 عملكرد ها مكلفند در پايان هر ماه گزارش ادارات كل تأمين اجتماعي استان -1تبصره
نامه به  شعب خود را در زمينه به كارگماري نيروهاي جديد موضوع اين آيين

  .ادارات كل كار و امور اجتماعي استان مربوط اعالم نمايند
سازمان تأمين اجتماعي مكلف است هر سه ماه يكبار ميزان تخفيف حق بيمه و  -2تبصره

ريزي كشور،  يريت و برنامهتعداد افراد برخوردار شده از تخفيف را به سازمان مد
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  .وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت امور اقتصادي و دارايي اعالم نمايد
اگر به طريقي محرز گردد كه نيروي كار جديد معرفي شده قبل از دوران برنامه  - 6ماده 

سوم يا خارج از طريق مراكز خدمات  اشتغال وزارت كار و امور اجتماعي در واحد مورد 
نامه اشتغال به كار نداشته است،  عاليت داشته يا در زمان استفاده از مزاياي اين آييننظر ف

 و وزارت كار و امور اجتماعي و نامه محروم كارگاه براي هميشه از تسهيالت اين آيين
اجتماعي و وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز خواهند بود كارفرماي مربوط  سازمان تأمين

نوني قرار دهند و ضرر و زيان وارد شده را از وي مطالبه و وصول نمايند را تحت پيگرد قا
  ). هيات وزيران، حذف شده است4/11/1385عبارت مشخص شده به موجب مصوبه مورخ (
  

ك تبصره به  يالحاق قانون كار و) 14(نامه اجرايي قانون اصالح تبصره مادة   آيين-32
  )8/4/1384مصوب (آن 

 مورخ 9605/100 بنا به پيشنهاد شمارة 8/4/1384ة مورخ هيأت وزيران در جلس
 وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون 12/12/1383

قانون كار و ) 14(نامه اجرايي قانون اصالح تبصره مادة  اساسي جمهوري اسالمي ايران آيين
  :ر تصويب نمود را به شرح زي1383الحاق يك تبصره به آن ـ مصوب 

 ـ 1369 مصوب -شاغلين مشمول قانون كار) مشموالن(مدت خدمت نظام وظيفه  -1ماده 
يا شركت داوطلبانه آنها در جبهه قبل از اشتغال يا حين اشتغال جزء سوابق پرداخت حق 

 هيأت 10/4/84به موجب مصوبه . (شود بيمه نزد سازمان تأمين اجتماعي محسوب مي
  ).ين مشمول جايگزين مشموالن گرديده استوزيران عبارت شاغل

هاي نبرد حق عليه باطل براساس گواهي  شركت داوطلبانه افراد ياد شده در جبهه -2ماده 
مرجع اعزام كننده شامل نيروهاي مسلح، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، 

  .احمر جمهوري اسالمي ايران و وزارت جهاد كشاورزي خواهد بود جمعيت هالل
احتساب حق بيمه براي مدت خدمت سربازي يا حضور داوطلبانه در جبهه  -3ماده 

مشموالن قانون كار با داشتن حداقل دو سال سابقه پرداخت حق بيمه به صورت زير 
  :خواهد بود

  

  )ميزان حق بيمه متعلقه ظرف دو سال آخر در زمان تقاضا× مدت خدمت سربازي يا حضور داوطلبانه (
24  

توسط بيمه شده و ) 30/7(ام  حق بيمه موضوع اين ماده به ترتيب هفت سي -1تبصره
  .شود توسط دولت پرداخت مي) 30/23(ام  بيست و سه سي

بار مالي ناشي از اجراي اين آيين نامه در هر سال برحسب تعداد استفاده كنندگان  -2تبصره
  .نظور خواهد شدتوسط سازمان تأمين اجتماعي محاسبه و در اليحه بودجه سال بعد م

آور اشتغال دارند به شرط آنكه تمام يا  شدگاني كه در كارهاي سخت و زيان بيمه -4ماده 
هاي نبرد حق عليه باطل گذارنده يا حضور  قسمتي از خدمت نظام وظيفه خود را در جبهه

 الحاقي) 2(داوطلبانه در جبهه داشته باشند سوابق خدمتي آنها براساس قانون اصالح تبصرة 
اجتماعي ـ مصوب  قانون تأمين) 76(تبصره مادة ) 77(و ) 72(قانون اصالح مواد ) 76(مادة 
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  .شود  ـ به عنوان سوابق اشتغال در كارهاي سخت و زيان آور محسوب مي1379
چنانچه در مدت خدمت سربازي از حقوق مشموالن مبالغي بابت حق بيمه  -5ماده 

 شخص، صندوق مربوط مكلف است مبالغ بازنشستگي كسر شده باشد، حسب درخواست
التفاوت حق بيمه سهم بيمه شده از  اجتماعي پرداخت نمايد و مابه سازمان تأمينياد شده را به 
  .گردد وي دريافت مي

  
اجتماعي   قانون تأمين8نامه ادامه بيمه به طور اختياري موضوع تبصره ماده   آيين-33

 شورايعالي 20/11/1386 و اصالحي مورخ 26/6/1385مصوب مورخ 
  )1/8/1385اجرا از تاريخ  ( اجتماعي تأمين

افرادي كه به عللي غير از علل مندرج در قانون تأمين اجتماعي مصوب ارديبهشت  -1ماده 
 از رديف بيمه شدگان خارج شده يا 1354 و قانون تأمين اجتماعي مصوب تير ماه 1339

ل بيمه بازنشستگي باشند، با دارا بودن الذكر مشمو بشوند در صورتيكه طبق قوانين فوق
توانند با توجه به مقررات اين آيين نامه بيمه   روز سابقه پرداخت حق بيمه مي30حداقل 

 30 عبارت 20/11/1386به موجب اصالحيه مورخ . (خود را به صورت اختياري ادامه دهند
  ) روز شده است360روز جايگزين 

وع اين آيين نامه براي استفاده از تعهدات موضوع سهم حق بيمه متقاضيان موض -2ماده 
اجتماعي بابت بيمه بازنشستگي، فوت و ازكارافتادگي و همچنين بابت  قانون تأمين

 قانون مجموعاً 8 قانون برابر تبصره ماده 3ماده ) ب(و ) الف(هاي موضوع بندهاي   حمايت
  .باشد مي% 26

هاي موضوع اين ماده   به حمايتحق بيمه مربوط%) 3(پرداخت سه درصد  -1تبصره
  . قانون تأمين اجتماعي به عهده دولت خواهد بود28براساس ماده 

 مكلف است ترتيب معاينه  قانون90به موجب ماده سازمان تأمين اجتماعي  -2تبصره
به «عبارت . (پزشكي كليه متقاضيان بيمه اختياري را قبل از انعقاد قرارداد بدهد

  ) حذف شده است20/11/1386ب اصالحيه مورخ به موج» 90موجب ماده 
 ماه فاصله در پرداخت حق 9كليه متقاضيان بيمه اختياري كه در تاريخ تقاضا بيش از  -3تبصره

  .گيرند بيمه آنان به هر دليل به وجود آمده باشند، بدواً مورد معاينه پزشكي قرار مي
هي پزشك معتمد سازمان  طبق گواطبق نظر كميسيون پزشكيشدگاني كه  بيمه -4تبصره

توانند از  شوند، نمي قبل از درخواست بيمه اختياري ازكارافتاده تشخيص داده مي
طبق نظر كميسيون «عبارت . (مند شوند حمايت مربوط به ازكارافتادگي بهره

 حذف شده است و عبارت 20/11/1386به موجب اصالحيه مورخ » پزشكي
  )ن آن گرديده استطبق گواهي پزشك معتمد سازمان جايگزي«

چنانچه متقاضي در بدو قرارداد به بيماري يا عارضه خاصي مبتال باشد در  -5تبصره
تواند از مستمري ازكارافتادگي كلي برخوردار گردد كه به بيماري يا  صورتي مي

عارضه يا نقص عضو ديگري عالوه بر بيماري، عارضه يا نقص عضو اوليه دچار 
  .شده باشد
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ان بيمه اختياري و افراد تحت تكفل آنان در استفاده از خدمات درماني متقاضي -6تبصره
سازمان هيچ گونه . بايد بدواً با معرفي سازمان مورد معاينه پزشكي قرار  گيرند

گردد،  هايي كه مربوط به قبل از انعقاد قرارداد مي تعهدي در قبال درمان بيماري
داخت حق بيمه دارند و كمتر از  سال سابقه پر5كساني كه حداقل . نخواهد داشت

 10 سال از تاريخ قطع ارتباط آنان با سازمان گذشته باشد و همچنين كساني كه 2
  .باشند سال تمام سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشند از شمول اين تبصره مستثني مي

مبناي پرداخت حق بيمه مشمولين اين آيين نامه ) 20/11/1386اصالحي مورخ ( -3ماده 
 سال سابقه پرداخت حق بيمه دارند عبارت است از ميانگين 10راي كساني كه بيش از ب

 روز قبل از تاريخ ثبت تقاضاي ادامه بيمه به طور 360مبناي پرداخت حق بيمه آخرين 
اختياري مشروط بر اينكه مبلغ مزبور كمتر از حداقل دستمزد مبناي پرداخت حق بيمه زمان 

 سال سابقه پرداخت حق 10خت حق بيمه مشموليني كه كمتر از مبناي پردا. تقاضا نباشد
  .بيمه دارند به انتخاب متقاضي بين حداقل و حداكثر دستمزد شاغلين خواهد بود

از ابتداي هر سال به ميزان درصدي كه طبق مقررات مصوب شورايعالي كار به  -تبصره
  .يابد مه شدگان افزايش ميگردد، مبناي كسر حق بيمه، بي سطوح دستمزد شاغلين اضافه مي

در هرحال مبناي پرداخت حق بيمه از حداقل دستمزد كمتر و از حداكثر دستمزد 
  .مصوب شوراي عالي تأمين اجتماعي بيشتر نخواهد بود

 ماه از تاريخ ثبت درخواست متقاضي در 2سازمان تأمين ا جتماعي حداكثر ظرف  -4ماده 
قاق يا عدم استحقاق وي جهت استفاده از بيمه دفتر شعبه يا نمايندگي مكلف است استح

  .اختياري را مشخص و مراتب را كتباً به متقاضي اعالم نمايد
 روز فرصت دارد جهت 20متقاضي از تاريخ اعالم موافقت سازمان به وي حداكثر  -5ماده 

اجعه اي كه تقاضاي خود را به آن تسليم نموده است مر انعقاد قرارداد بيمه اختياري به شعبه
تاريخ شروع بيمه اختياري حداكثر از . و با امضاء قرارداد حق بيمه مربوطه را پرداخت نمايد

  .باشد تاريخ ثبت تقاضا در دفتر شعبه يا نمايندگي مي
بيمه شده اختياري مكلف است، بعد از انعقاد قرارداد، حق بيمه مربوطه را ماهانه  -6ماده 

رداد منعقده باطل و ادامه بيمه موكول به  ارائه پرداخت نمايد، در غير اين صورت قرا
درخواست مجدد و انعقاد قرارداد جديد با رعايت كليه شرايط مقرر در اين آيين نامه 

در صورتي كه متقاضي خارج از موعد مقرر نسبت به پرداخت حق بيمه اقدام . خواهد بود
  .د شدنموده باشد مبلغ پرداختي پس از كسر هزينه اداري مسترد خواه

در صورتي كه پرداخت حق بيمه از طرف بيمه شده متوقف گردد و بين تاريخ  تبصره ـ
 ماه فاصله ايجاد نشده باشد، بيمه 3پرداخت حق بيمه و پرداخت مجدد بيش از قطع 
تواند حق بيمه معوقه را به سازمان پرداخت نمايد در غير اين صورت ارتباط  مي شده

دامه بيمه وي موكول به تسليم درخواست مجدد و بيمه شده با سازمان قطع و ا
  .موافقت سازمان خواهد بود

شرايط برقراري هر يك از تعهدات مورد قرارداد و ميزان آن عيناً به ترتيب تعيين  -7ماده 
  .شده در قانون تأمين اجتماعي و تغييرات بعدي آن خواهد بود
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در اين نوع بيمه ...)  ازدواج و غرامت دستمزد، كمك بارداري و كمك(تعهدات كوتاه مدت 
  .باشد مورد تعهد نمي)  درصد26با در نظر گرفتن ميزان حق بيمه به مأخذ (

 سال 55حداكثر سن پذيرش تقاضاي متقاضي بيمه اختياري براي مردان و زنان  -1تبصره
 20/11/1386به موجب اصالحيه مورخ . (تمام در تاريخ ثبت تقاضا خواهد بود

 سال و زنان 45براي مردان «جايگزين عبارت »  سال55ردان و زنان مبراي «عبارت 
  )شده است»  سال40

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
هاي مربوطه و  نامه  متقاضي بيمه اختياري كه يكبار در اجراي آيينكليه بيمه شدگان -2تبصره

اين آيين نامه قرارداد تنظيم و حق بيمه پرداخت نموده باشند، حداكثر تا سه مرتبه 
نامه،  باشند، بدون رعايت شرط سني و با رعايت ساير مقررات اين آيين مجاز مي

  .قرارداد مجدد تنظيم نمايند
بيمه داشته   سال سابقه پرداخت حق10شدگان متقاضي كه حداقل كليه بيمه  -3تبصره

  .باشند، از اعمال شرط سني معاف خواهند بود
اجتماعي يا ساير  بيمه شدگان اختياري كه در كارگاههاي مشمول قانون تأمين -8ماده 

اخت يابند قرارداد بيمه اختياري آنان ملغي و ادامه پرد اي اشتغال مي صندوقهاي حمايتي بيمه
  .بيمه اختياري منوط به انعقاد قرارداد جديد خواهد بود

بيمه اختياري بيمه شدگاني كه قبل از اجراي اين آيين نامه طبق مقررات  -9ماده 
 شورايعالي تأمين اجتماعي و يا به نحوي از 8/10/1380 و 8/8/1364هاي مصوب  نامه آيين

 تطبيق و بيمه آنان 1386امه از اول سال انحاء برقرار گرديده است، طبق مقررات اين آيين ن
  .يابد ادامه مي

 به تصويب شورايعالي 26/6/85 تبصره در تاريخ 11 ماده و 10اين آيين نامه در  -10ماده 
  .باشد  قابل اجرا مي1/8/1385اجتماعي رسيده و از تاريخ   تأمين

  
زيي و يا  تصويب نامه راجع به ضوابط تشخيص موارد ازكارافتادگي كلي و ج-34

بيماريهاي ناشي از كار يا ناشي از غيركار و فوت كارگر و ميزان قصور كارفرما 
  )17/8/1385مصوب (در انجام وظايف محوله قانوني 

 9/11/1384هـ مورخ 34452ت/72884وزراي عضو كار گروه موضوع تصويب نامه شماره 
 ـ و با رعايت 1369  قانون كار ـ مصوب33 به استناد ماده 17/8/1385در جلسه مورخ 

هاي  تصويب نامه يادشده ضوابط تشخيص موارد ازكارافتادگي كلي و جزيي و يا بيماري
ناشي از كار يا ناشي از غيركار و فوت كارگر و ميزان قصور كارفرما در انجام وظايف 

  :شود، را به شرح زير تصويب نمودند محوله قانوني كه منجر به خاتمه قرارداد كار مي
هاي ناشي از كار يا ناشي از   تشخيص موارد ازكارافتادگي كلي و جزيي و يا بيماريضوابط
و فوت كارگر و ميزان قصور كارفرما در انجام وظايف محوله قانوني كه منجر به خاتمه غيركار 

  .شود قرارداد كار مي



  
  
  

  
          331ها   نامه آيين: بخش سوم                                                                          

 

 

ناشي از هاي ناشي از كار يا   تشخيص موارد ازكارافتادگي كلي و جزيي و يا بيماري-1ماده 
هاي پزشكي مندرج در قانون  غيركار به استناد قانون تأمين اجتماعي به عهده كميسيون

  .يادشده خواهد بود
ناشي از كار يا ناشي از (در موارد ازكارافتادگي كلي، جزيي و فوت كارگر  -1تبصره

  .شود مطابق شرايط مقرر در قانون تأمين اجتماعي عمل مي) غيركار
باشند   اجتماعي نمي كارگاههاي مشمول قانون كار كه مشمول قانون تأميندر مورد  -2تبصره

  .مقررات صندوق بازنشستگي مربوط حاكم خواهد بود
بررسي حوادث ناشي از كار و تعيين ميزان قصور كارفرما به عهده كار گروهي  -2ماده 

تماعي و اج هاي كار و امور اجتماعي، رفاه و تأمين متشكل از نمايندگان وزارتخانه
  :بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با عنايت به موارد زير خواهد بود

براي تأمين حفاظت و سالمت و بهداشت كارگران در محيط كار، وسايل و امكانات  )الف
  .الزم توسط كارفرما تهيه و در اختيار آنان قرار داده شده باشد

  .زش داده شده باشدضرورت و چگونگي كاربرد وسايل مذكور به كارگران آمو )ب
كارفرما درخصوص استفاده از وسايل حفاظتي و بهداشت فردي و رعايت مقررات از  )ج

ناحيه كارگر تذكرات الزم را داده و عالمات هشداردهنده الزم را در مكانهاي مناسب 
  .نصب نمايد

كارگر ملزم به استفاده و نگهداري از وسايل حفاظتي و بهداشتي فردي و اجراي  )د
  .هاي مربوط به كارگاه و مصوبات شوراي عالي حفاظت فني است تورالعملدس
در صورت اعتراض به گزارش حوادث ناشي از كار و ميزان قصور از سوي هر  ـ تبصره

بازرسان كار يا هيأتهاي كارشناسي بازرسي كار ) كارگر و كارفرما(يك از طرفين 
  .باشند موظف به بررسي موضوع و اظهارنظر مي

هاي ناشي از كار يا ناشي از غيركار و تشخيص كار ارجاع شده  بررسي بيماري -3 ماده
اجتماعي و  مناسب با وضعيت جسمي و روحي به عهده كميسيون پزشكي سازمان تأمين

تعيين ميزان قصور كارفرما در بروز بيماري ناشي از كار با عنايت به نظريه كميسيون پزشكي 
  .ر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي استبه عهده كارشناسان بهداشت كا

در صورتي كه تخلف از انجام تكاليف قانوني سبب وقوع حادثه شود و منجر به  -4ماده 
عوارضي مانند نقص عضو و يا فوت كارگر گردد مطابق احكام دادگاه با كارفرماي متخلف 

  .شود رفتار مي
هاي شغلي نسبت به   حوادث و بيماريكارفرمايان مكلفند براي پيشگيري از بروز -5ماده 

ايمن سازي محل كار مطابق با حد مجاز استانداردهاي مشخص شده در قانون كار و 
هاي كار و امور اجتماعي، بهداشت،  هاي حفاظتي و بهداشتي مصوب وزارتخانه نامه آيين

  .درمان و آموزش پزشكي و شوراي عالي حفاظت فني اقدام نمايند
 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده 13/12/1385ر تاريخ اين تصويب نامه د

  .است
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الحاقي ) 2(اصالح تبصره  ماده واحده قانون) ب( جزء 5نامه اجرايي بند  ـ آيين35
قانون تأمين ) 79(و تبصره ماده ) 77(و ) 72(قانون اصالح مواد ) 76(ماده 

 مصوب – 1371مصوب ) 76( و الحاق دو تبصره به ماده 1354اجتماعي مصوب 
  )26/12/1385مصوب  (1380

 مورخ 77197 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 26/12/85هيئت وزيران در جلسه مورخ 
هاى كار و امور اجتماعى، بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و سازمان    وزارتخانه28/6/85

الحاقى ) 2( تبصره ماده واحده قانون اصالح) ب(جزء ) 5(تأمين اجتماعى و به استناد بند 
قانون تأمين اجتماعى مصوب ) 76(و تبصره ماده ) 77(و ) 72(قانون اصالح مواد ) 76(ماده 

نامه اجرايى بند ياد   آيين1380مصوب 1371مصوب ) 76( و الحاق دو تبصره به ماده 1354
  :شده را به شرح زير تصويب نمود

آن عوامل فيزيكى، شيميايى، آوركارهايى است كه در   كارهاى سخت و زيان-1ماده 
مكانيكى، بيولوژيكى محيط كار غير استاندارد بوده و در اثر اشتغال بيمه شده تنشى به 

شود كه نتيجه آن  در وى ايجاد مى) جسمى و روانى(مراتب باالتر از ظرفيتهاى طبيعى 
  .بيمارى شغلى و عوارض ناشى از آن باشد

  :شوند به دو گروه تقسيم مىآور موضوع اين ماده  مشاغل سخت و زيان
توان با به  آور با ماهيت شغلى وابستگى دارد اما مى مشاغلى كه صفت سخت و زيان )الف

كارگيرى تمهيدات بهداشتى، ايمنى و تدابير فنى مناسب توسط كارفرما سختى و 
  .آورى آنها را حذف نمود زيان

يرى تمهيدات بهداشتى، ايمنى و آور بوده و با به كارگ مشاغلى كه ماهيتاً سخت و زيان )ب
آورى آنها كاهش يافته ولى كماكان سخت و  تدابير فنى توسط كارفرما، سخت و زيان

  .گردد آورى آنها حفظ مى زيان
كارگران موضوع قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقالب اسالمي ايران و جنگ  -تبصره

 و -1367صوب  م-آور تحميلي و معلولين عادي و شاغلين سخت و زيان
 كه شاغل -1368 مصوب -اصالحات بعدي آن  و قانون حفاظت در برابر اشعه

ها،  هاي دولتي، شهرداري ها، مؤسسات و شركت وزارتخانه(هاي اجرايي  در دستگاه
باشند،  مي) ها مستلزم ذكر نام است هايي كه شمول حكم بر آن ها و سازمان بانك

آور مشمول اين  مشاغل سخت و زياندر مورد بازنشستگي پيش از موعد در 
اجراي اين تبصره در مورد نيروهاي مسلح منوط به اذن مقام . نامه خواهند بود آيين

  1.باشد معظم فرماندهي كل قوا مي
و » الف«و نوع آن گروه ) 1(آور بودن مشاغل موضوع ماده   تعيين سخت و زيان-2ماده 

ها، وزارت بهداشت و درمان و آموزش حسب درخواست كارگر، كارفرما، تشكل» ب«گروه 

 وزيـران عـضو كميـسيون امـور اجتمـاعي و دولـت       27/4/1389صويبنامه مـورخ   ت1 اين تبصره به موجب بند  -1                                            
نحوه بازنشستگى جانبازان   «ـ مشمولين قانون     تبصره«: الكترونيك اصالح شده كه متن قديم آن عبارت بود از         

، و  1367آور مصوب     انقالب اسالمى ايران و جنگ تحميلى و معلولين عادى و شاغلين مشاغل سخت و زيان              
 و اصالحات بعدى    1368حفاظت در برابر اشعه؛ مصوب      «و همچنين مشمولين قانون     » حات بعدى آن  اصطال

  ».تابع قوانين و مقررات مربوط خواهند بود» آن
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امور اجتماعى و سازمان تأمين اجتماعى در هر كارگاه با بررسى  پزشكى، وزارت كار و
اى وزارت  سوابق، انجام بازديد و بررسى شرايط كار توسط كارشناسان بهداشت حرفه

تأييد آموزش پزشكى و بازرسان كار وزارت كار و امور اجتماعى و با  بهداشت، درمان و
  . گيرد نامه انجام مى هاى بدوى و تجديد نظر استانى موضوع اين آيين  توسط كميته

نامه كه استاندارد حدود تماس شغلى  اين آيين )1(ماده » الف«در موارد مشمول بند  -تبصره
ها   عوامل بيمارى زا و سخت وزيان آور وجود دارد اتخاذ تصميم قطعى در كميته

اى وزارت بهداشت،  و اظهار نظر كارشناسان بهداشت حرفهگيرى  مستلزم اندازه
  .درمان و آموزش پزشكى و يا ساير مراكز داراى مجوز از وزارتخانه ياد شده است

نامه تمام يا برخى از   كارفرمايان كارگاههاى داير كه از تاريخ تصويب اين آيين-3ماده 
ى عالى حفاظت فنى، سخت و مشاغل آنها در كميته بدوى و تجديدنظر استانى يا شورا

شود مكلفند ظرف دو سال از تاريخ ابالغ تصميم قطعى كميته يا  آور شناخته شده يا مى زيان
شورا حسب مورد نسبت به ايمن سازى عوامل و شرايط محيط كار مطابق حد مجاز و 

مصوب شوراى عالى (هاى مربوط   نامه استانداردهاى مشخص شده در قانون كار و آيين
آورى  و ساير قوانين موضوعه در اين زمينه اقدام و صفت سخت و زيان) ظت فنىحفا

را حذف و نتيجه را كتباً به كميته بدوى موضوع ماده ) 1(ماده » الف«مشاغل موضوع بند 
  .نامه براى بررسى و تأييد گزارش نمايند اين آيين) 8(

گردد، كارفرمايان   ايجاد ميهايي كه پس از تصويب قانون يادشده در مورد كارگاه -1تبصره
هاي كار و امور اجتماعي و  مربوط مكلفند به منظور اخذ گواهي الزم از وزارتخانه

بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مبني بر رعايت ايمني و بهداشت و 
. استانداردبودن آنها طبق قانون وزارت كار تقاضاي خود را ارائه نمايند

ظرف يك ماه از طريق سامانه الكترونيكي مراتب هاي يادشده موظفند  وزارتخانه
تأييد يا عدم تأييد رعايت استانداردها را به متقاضيان اعالم و در صورت عدم 

به هرحال اجازه فعاليت . تأييد، مراتب را براي رفع نقص به متقاضيان اعالم نمايند
  1.باشد ها مشروط به اخذ گواهي يادشده مي اين قبيل كارگاه

هاى كار و امور اجتماعى و بهداشت، درمان و آموزش پزشكى مكلفند   زارتخانهو -2تبصره
زيان آور شناخته شده است و يا طبق اين  و كارگاههايى كه مشاغل آنها سخت

گردد پس از گذشت مهلت مقرر در اين ماده  آور تعيين مى  و زيان  نامه سخت آيين
  .گزارش نمايندبازديد و نتيجه را كتباً به كميته بدوى استان 

آور را حداقل سالى يك بار به   كارفرمايان مكلفند شاغلين در كارهاى سخت و زيان-4ماده 
منظور آگاهى از روند سالمتى و تشخيص به هنگام بيمارى و پيشگيرى از فرسايش جسمى 
و روحى آنان توسط مراكز بهداشتى و درمانى مورد معاينه قرار داده و نتيجه را در 

  .هاى مربوط ضبط و يك نسخه از آن را به سازمان تأمين اجتماعى ارايه نمايند  پرونده
تغيير شغل بيمه شده كه در معرض فرسايش جسمى و روحى ناشى از اشتغال در  -1تبصره

                                            
 وزيران عضو كميسيون امـور اجتمـاعي و دولـت الكترونيـك           27/4/1389نامه مورخ      تصويب 2 به موجب بند     -1

  .شود اصالح مي) 2(تبصره ماده يادشده به تبصره اضافه و عنوان ) 3(به ماده ) 1(تبصره 
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  .گيرد بينى شده در قانون كار صورت مى آور باشد بر اساس مقررات پيش كارهاى سخت و زيان
  . گيرد  انجام مى- 1354 مصوب -قانون تأمين اجتماعى) 90(ام طبق ماده معاينات قبل از استخد -2تبصره
ماده واحده قانون » الف«جزء ) 2(در صورت عدم انجام تكاليف مقرر در بند  -3تبصره

و تبصره ماده ) 77(و ) 72(قانون اصالح مواد ) 76(الحاقى ماده ) 2(اصالح تبصره 
، )76(حاق دو تبصره به ماده  و ال1354قانون تأمين اجتماعى مصوب ) 76(

ـ سازمان تأمين اجتماعى ضمن انجام تعهدات 1380ـ مصوب 1371مصوب 
قانون تأمين ) 90(هاى وارده را مطابق ماده   قانونى نسبت به بيمه شده هزينه

  .اجتماعى از كارفرماى مربوطه وصول خواهد نمود
ات و ضوابط انجام معاينات پزشكى قانون كار مقرر) 96(ماده ) 1( به استناد تبصره - 5ماده 

نامه اعم از قبل از استخدام و ادوارى اختصاصى و هر گونه معاينه  اين آيين) 4(موضوع ماده 
هاى جارى وزارت بهداشت،   نامه العمل و آييناط مطابق با دستورپزشكى ديگر در اين ارتب

  .درمان و آموزش پزشكى خواهد بود
 آموزش پزشكى موظف است تمهيدات الزم براى اعالم وزارت بهداشت، درمان و -تبصره

ه ربط ب هاى ذي نتايج معاينات موضوع اين ماده را متناسب با شرح وظايف سازمان
  .عمل آورد

) 2( كميته بدوى استان موظف است حسب گزارش كارشناسان موضوع ماده - 6ماده 
 ترتيب در مشاغل آور به  بررسى و در صورت تأييد، حذف يا كاهش صفت سخت و زيان

نامه به مراجع  ماده يك مراتب را براى خروج كارگاه از شمول اين آيين» ب«و » الف«بند 
آورى محيط كار در   ربط ابالغ نمايد و در صورت عدم حذف صفت سخت و زيان ذي

هاى كار و امور   ظرف مهلت مقرر، مطابق قانون كار از سوى وزارتخانه» الف«مشاغل بند 
  . آيد عمل ميه صالح اقدام الزم ب بهداشت و درمان و آموزش پزشكى از طريق مراجع ذياجتماعى، 
هاى بدوى   در صورتى كه گزارش كارشناسان موضوع اين ماده پس از تأييد كميته -تبصره

آور   و تجديد نظر استانى حسب مورد حاكى از عدم كاهش يا حذف عوامل زيان
قرر در قانون باشد اقدامات الزم بر حسب زاى محيط كار ظرف مهلت م و بيماري

هاى كار و امور اجتماعى و بهداشت،   سوى وزارتخانه مورد مطابق قانون كار از
  .عمل خواهد آمده درمان و آموزش پزشكى ب

نامه و  آور موضوع اين آيين گذارى كشورى كارهاى سخت و زيان  سياست-7ماده 
و همچنين  )8(ديد نظر استانى موضوع ماده هاى بدوى و تج  رسيدگى به درخواست كميته

 نامه به عهده شوراى عالى هاى مذكور در اين آيين  نظارت و هماهنگى بر فعاليت كميته
  .حفاظت فنى است

هاى مذكور و نظارت بر آنها به پيشنهاد   دستورالعمل اجرايى نحوه فعاليت كميته
و امور اجتماعى و سازمان تأمين هاى بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و كار   وزارتخانه

  .اجتماعى به تصويب شوراى عالى حفاظت فنى خواهند بود
مدير عامل سازمان تأمين اجتماعى يا معاون وى يا معاون وزارت بهداشت، درمان  -تبصره

آور موضوع اين   ى در زمينه كارهاى سخت و زيانأو آموزش پزشكى با حق ر
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  .فنى خواهند بودنامه عضو شوراى عالى حفاظت  آيين
آور بر اساس ضوابط و سياست    به منظور تطبيق و تشخيص مشاغل سخت و زيان-8ماده 

هاى بدوى و تجديدنظر   هاى شوراى عالى حفاظت فنى و مقررات مربوط، كميته گذارى
البدل به شرح زير براى مدت سه سال  استانى هر كدام با پنج عضو اصلى و پنج عضو علي

  . و انتصاب مجدد آنان بالمانع استشوند منصوب مى
  :باشد كميته بدوى مركب از اعضاى زير مى )الف

معاون روابط كار سازمان كار و امور اجتماعى استان و يا نماينده وى به عنوان  -1
 .رئيس جلسه

 .اى اداره تأمين اجتماعى استان و يا نماينده وى معاون امور بيمه -2
دانشكده علوم / ت بهداشتى دانشگاه اى معاون كارشناس مسئول بهداشت حرفه -3

 .ربط پزشكى ذي
نماينده كارگران حسب معرفى تشكل حائز اكثريت استان بنا به تشخيص سازمان  -4

 .كار و امور اجتماعى استان
 .هاى صنفى كارفرمايى استان نماينده كارفرمايان حسب معرفى كانون انجمن -5
رت فرهنگ و ارشاد هاي داخلي وزا معاون اداره كل مطبوعات و خبرگزاري -6

  1.اسالمي براي تعيين مصاديق خبرنگاري و مباحث مرتبط با اين حرفه
هاى بدوى و تجديد نظر استانى در سازمان كار و امور اجتماعى   جلسات كميته -1تبصره

استان تشكيل و با حضور چهار نفر از اعضاى اصلى و يا على البدل رسميت 
  .باشد آراء حاضرين معتبر و الزم االجرا مىيابد و تصميمات جلسه با اكثريت  مى

در استانهايى كه دانشكده علوم پزشكى و خدمات درمانى مستقل وجود دارد در  -2تبصره
هاى مرتبط با منطقه تحت پوشش، كارشناس مسئول   صورت طرح پرونده

اى معاونت بهداشتى دانشكده مزبور، جايگزين كارشناس مسئول  بهداشت حرفه
  .اى معاونت بهداشتى دانشگاه خواهد بود بهداشت حرفه

با تصويب كميته استانى دعوت از افراد صاحب نظر و اساتيد مربوط جهت  -3تبصره
  .باشد شركت در جلسات بدون حق رأى بالمانع مى

درصورتى كه مجمع و كانونهاى استانى تشكلهاى كارگرى و كارفرمايى موضوع  -4تبصره
باشند، نمايندگان مزبور ازبين اعضاى تشكلهاى ايجاد نشده  )5(و ) 4(بندهاى 

حائز اكثريت به تشخيص سازمان كار وامور اجتماعى استان و با انتخاب تشكل 
  .شوند ربط استان معرفى مى ذى

رأى كميته بدوى ظرف پانزده روز ادارى از تاريخ ابالغ قابل تجديد نظر خواهى  -5تبصره
به راى بدوى اعتراض  )رگر و كارفرماكا(است و در صورتى كه هر يك از طرفين 

داشته باشند درخواست تجديدنظر خود را كتباً به سازمان كار و امور اجتماعى 
  .نمايد محل تسليم مي

 تـاريخ  در كـه  دولـت  اجتمـاعي  امـور  كميـسيون  عضو وزيران 15/10/1387 مورخ مصوبه موجب به بند اين ـ1                                            
 .است شده الحاق، رسيده جمهوري رياست تأييد به 7/11/1387
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توانند عضو كميته تجديدنظر  زمان نمى هاى بدوى هم  هيچ يك از اعضاى كميته -6تبصره
هايى كه در    پروندهتوانند در جلسه تجديدنظر همچنين اعضاى مذكور نمى. باشند

  .اند با حق رأى شركت نمايند هنگام رسيدگى بدوى به آن رأى داده
  : باشد  كميته تجديد نظر استان مركب از اعضاى زير مى)ب

 .رئيس سازمان كار و امور اجتماعى استان به عنوان رئيس كميته -1
 مدير كل تأمين اجتماعى استان  -2
 .بطر يخدمات بهداشتى درمانى ذمعاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى و  -3
نماينده كارگران حسب معرفى تشكل حائز اكثريت استان بنا به تشخيص سازمان  -4

 .كار وامور اجتماعى استان
 .نماينده كارفرمايان با معرفى كانون انجمنهاى صنفى كارفرمايى استان -5
هاي داخلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي  مدير كل مطبوعات و خبرگزاري -6

  1.گاري و مباحث مرتبط با اين حرفه تعيين مصاديق خبرنبراي
  .باشد االجرا مى رأى كميته تجديدنظر استان از تاريخ ابالغ قطعى و الزم -1تبصره
در صورتى كه مجمع و كانونهاى استانى تشكلهاى كارگرى و كارفرمايى موضوع  -2تبصره

ين اعضاى تشكلهاى ايجاد نشده باشند، نمايندگان مزبور از ب)5(و )4(بندهاى 
حائز اكثريت به تشخيص سازمان كار و امور اجتماعى استان و با انتخاب تشكل 

  .شوند ربط استان معرفى مى ذى
اعم از بدوى و تجديد نظر، جلسه ) موافق و مخالف(در صورت تساوى آراء  -3تبصره

  .بعدى با حضور همه اعضا تشكيل خواهد شد
آورى مشاغل را كه  ند در آراء صادره نوع سخت و زيانهاى استانى موظف  كميته -4تبصره

  .باشد تعيين نمايند نامه مى اين آيين »ب«يا  »الف«در زمره مشاغل بند 
در استانهايى كه دانشكده علوم پزشكى و خدمات بهداشتى، درمانى مستقل وجود  -5تبصره

هداشتى هاى مرتبط با منطقه تحت پوشش، معاونت ب  دارد در صورت طرح پرونده
  .شود دانشكده علوم بهداشتى جايگزين معاونت بهداشتى دانشگاه مى

با تصويب كميته استانى دعوت از افراد صاحب نظر، اساتيد و كارشناسان مربوطه جهت  )ج
  .باشد شركت در جلسات بدون حق رأى بالمانع مى

هاى موضوع ماده   و كميته) 2(كارفرمايان كارگاهها مكلفند با كارشناسان موضوع ماده  )د
  .نامه همكارى و مدارك مورد نياز را در اختيار آنان قرار دهند اين آيين) 8(

  :شود هاى بدوى و تجديد نظر استانى به شرح زير تعين مى  وظايف كميته -9ماده 
  :باشد هاى بدوى استانى به شرح زير مى  وظايف كميته )الف

نامه كه  با مواد اين آيينآور  بررسى، تطبيق و تشخيص مشاغل سخت و زيان -1
هاى بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، كار   توسط بيمه شده، كارفرما، وزارتخانه

                                            
 در كه الكترونيك دولت و تماعياج امور كميسيون عضو وزيران 15/10/1387 مورخ مصوبه موجب به بند اين ـ1

 .است شده الحاق ،رسيده جمهور رئيس تأييد به 7/11/1387 تاريخ
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و امور اجتماعى و سازمان تأمين اجتماعى و تشكلها به عنوان مشاغل سخت و 
ربط از سوى رئيس  آور معرفى شده و اعالم نتيجه به متقاضى و سازمان ذى زيان

 .كميته بدوى
آورى شغل يا  واردى كه با اتخاذ تدابير الزم حالت سخت و زيانرسيدگى م -2

اند و اعالم آن به مراجع  مشاغل ازبين رفته و در زمره مشاغل عادى درآمده
 .آور تعلق گرفته است ربط به منظور حفظ امتيازاتى كه به كار سخت و زيان ذى

 .ها و مصوبات شوراى عالى حفاظت فنى اجراى سياست -3
هاى تجديدنظر استانى عبارت است از رسيدگى، اظهار نظر و   وظايف كميته -4

هاى بدوى استانى موضوع ماده   گيرى در خصوص اعتراض به آراء كميته تصميم
نامه كه توسط بيمه شده يا كارفرما درخواست گرديده است و اعالم  اين آيين) 8(

  .ربط از سوى رئيس كميته تجديدنظر نتيجه به متقاضى و سازمانهاى ذي
هاى    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى تغييرات حدود تماس شغلى آالينده-10ماده

محيط كار و عوامل بيماري زا را به شوراى عالى حفظت فنى اعالم و شوراى عالى مذكور 
  .نمايد ابالغ مي آور براى اجرا  هاى استانى، كارهاى سخت و زيان  مراتب را به كميته

آور مشخص شده طبق مصوبات شوراى عالى   ارهاى سخت و زيان عالوه برك-11ماده 
آور   هاى استانى، موارد زير نيز سخت و زيان  حفاظت فنى و موارد تأييد شده توسط كميته

  .شوند شناخته مى
 .ها و زندانها مستقيماً با زندانى ارتباط دارند اهگمشاغلى كه در ندامت -1
 .ى مرتبط هستندرواننى با بيماران مشاغلى كه مستقيماً در مراكز روان درما -2
  .خبرنگارى -3
  .شود تعيين مى) 8(مصاديق خبرنگارى با تأييد كميته بدوى موضوع ماده  -تبصره

  :گردد آور به شرح زير تعيين مى نحوه توالى و تناوب اشتغال در مشاغل سخت و زيان -12ماده 
 واقع شود، به آور ايام زير چنانچه در فواصل اشتغال به كارهاى سخت و زيان -1

  .گردد آور محسوب مى عنوان سابقه اشتغال در كارهاى سخت و زيان
  تعطيالت هفتگى )الف
  تعطيالت رسمى )ب
  ايام استفاده از مرخصى استحقاقى) ج
 روز 3يام استفاده از مرخصى بابت ازدواج يا فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان به مدت ا) د

  .ن قانون كاربا دريافت دستمزد در مورد مشموال
ايام استفاده از مرخصى استعالجى يا استراحت پزشكى اعم از اينكه حقوق ايام مزبور )  ه

توسط كارفرما پرداخت شود و يا اينكه بيمه شده از غرامت دستمزد ايام بيمارى استفاده 
  .كرده باشد

ضور داوطلبانه هاى نبرد حق عليه باطل يا ح  تمام يا قسمتى از خدمت نظام وظيفه در جبهه )و
  .در جبهه
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دوران اسارت يا محكوميت سياسى كه بيمه شده بر اساس آن به عنوان آزاده شناخته  )ز
  .شده باشد حسب تقاضاى وى

آور  ايام و موارد زير چنانچه در فواصل اشتغال بيمه شده به كارهاى سخت و زيان -2
  .گردد ور نمىآ واقع شود موجب زايل شدن توالى اشتغال در كارهاى سخت و زيان

مشروط بر اينكه بيمه شده ) دوران ضرورت و احتياط(ايام خدمت وظيفه سربازى  )الف
حداكثر تا دو ماه پس از پايان خدمت به كار سابق خود برگشته و يا اينكه در كار 

  .آور شناخته شده مشغول به كار شده باشد ديگرى كه سخت و زيان
 منتهى به محكوميت وى نگردد و يا اينكه دوران توقيف بيمه شده در صورتى كه )ب

  .كارفرما بر اساس تكليف قانونى حقوق دوران مزبور را به بيمه شده پرداخت نمايد
ايام حالت تعليق كه به واسطه عوامل قهريه طبيعى و يا حوادث مخاطرات اجتماعى  )ج

شده بوده و كه خارج از اراده كارفرما و بيمه ) مانند سيل، زلزله، جنگ و آتش سوزى(
  .گردد در نتيجه آن كارگاه به طور موقت تعطيل مى

ايام استفاده از مقررى بيمه بيكارى مشروط بر اينكه بيمه شده قبل از برقرارى بيمه  )د
آور اشتغال به كار داشته و در حين مقررى بگيرى و  بيكارى در مشاغل سخت و زيان

آور شناخته  ر مشاغلى كه سخت و زيانيا حداكثر تا دو ماه پس از اتمام دوره مزبور د
  .نامه بتواند بازنشسته شود شده مشغول به كار شده يا طبق اين آيين

  .ايام خدمت در جبهه كه با تأييد مراجع ذيصالح رسيده باشد)  ه
ن به موجب قانون آزاده شناخته آدوران اسارت يا محكوميت سياسى كه بيمه شده بر اساس  )و

  .شده باشد
بالتكليفى بيمه شده كه مستند به آراى صادره از سوى مراجع حق اختالف و يا ساير ايام  )ز

  .مراجع قانونى منجر به صدور راى بازگشت به كار يا پرداخت حقوق ايام مزبور شده باشد
واقع  10/5/84 تا 14/1/59 ايام استفاده از غرامت دستمزد ايام بيمارى كه در فاصله زمانى )ح

  .شده باشد
روز در سال در مورد كارگاههاى غير ) 10(بت غير موجه حداكثر به مدت ده  غي)ط

مشمول قانون كار يا بر اساس مقررات انضباطى، تخلفاتى و يا استخدامى مربوط در 
  .كارگاههاى غير مشمول قانون كار كه منجر به اخراج، انفصال موقت و يا دايم نشده باشد

  .قانون كار) 67(ون حقوق موضوع ماده  ماه استفاده از مرخصى بد مدت يك )ى
آور  ايام و موارد زير چنانچه در فواصل اشتغال بيمه شده به كارهاى سخت و زيان -3

  .گردد واقع شود توالى اشتغال او را از بين برده و موجب تناوب اشتغال وى مى
استفاده از مرخصى بدون حقوق به مدت بيش از دو ماه به هر منظور و تحت هر  )الف

  .اين ماده) 2(رديف » ى«نوان عالوه بر مرخصى مندرج در بند ع
اخراج، استعفا، انفصال و باز خريدى مشروط بر اينكه حداكثر تا دوماه در مجموع پس  )ب

آور شناخته شده مشغول به كار  از تاريخ موارد مزبور در مشاغلى كه سخت و زيان
  .نامه نتواند بازنشسته شود نشده يا طبق اين آيين
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  .اشتغال در كارها و مشاغل عادى به مدت يك ماه )ج
  .اشتغال در حرف و مشاغل آزاد به مدت يك ماه )د
  .بيكارى بدون دريافت مقررى بيكارى بيش از دو ماه)  ه
  .ساير موارد مشابه )ز

  :باشد آور به شرح زير مى شرايط بازنشستگى در كارهاى سخت و زيان ـ13ماده 
 سال سابقه كار متوالى يا بيست و پنج سال سابقه كار 20بيمه شدگانى كه حداقل -1

آور را داشته باشند بدون  متناوب و پرداخت حق بيمه در كارهاى سخت و زيان
 .توانند در خواست بازنشستگى از سازمان تأمين اجتماعى نمايند شرط سنى مى

قانون تأمين اجتماعى قبل از ) 91(چنانچه كميسيونهاى پزشكى موضوع ماده -2
) 1(آور به سابقه مقرر در بند  يدن بيمه شده شاغل در كارهاى سخت و زيانرس

فوق، فرسايش جسمى و روحى وى را ناشى از اشتغال به كارهاى سخت و 
 .آور تشخيص و تأييد نمايند زيان

اين قبيل بيمه شدگان به صرف ارائه درخواست بازنشستگى مجاز به ترك كار  -3
 استحقاق آنها جهت بازنشستگى پيش از موعد در بايد احراز شرايط و نبوده و مى

آور رسماً از سوى سازمان تأمين اجتماعى به آنها ابالغ و  كارهاى سخت و زيان
 .سپس ترك كار نمايند

چنانچه بيمه شده شرايط استفاده از بازنشستگى پيش از موعد در كارهاى سخت  -4
ين اجتماعى مكلف است نامه احراز كند سازمان تأم آور را طبق اين آيين و زيان

 .نسبت به برقرراى مستمرى وى از تاريخ ترك كار اقدام نمايد
سال متناوب ) 25(سال متوالى يا بيست و پنج ) 20(افرادى كه حداقل بيست  -5

آور مربوط به قبل از تاريخ  سابقه پرداخت حق بيمه در مشاغل سخت و زيان
 مذكور را احراز نمايند تصويب قانون را داشته باشند و يا در آينده شرايط

اين ماده به سازمان  )1(توانند درخواست بازنشستگى خود را با رعايت بند  مى
  .تأمين اجتماعى تسليم نمايند

كارفرما مكلف است پس از احراز شرايط بازنشتگى بيمه شده شاغل در كارگاه  -14ماده 
شده نسبت به  رقرارى بيمهميزان مستمرى ب%) 4(نامه معادل چهار درصد  وى، طبق اين آيين

آور را كه توسط سازمان تأمين اجتماعى محاسبه  سنوات اشتغال او در مشاغل سخت و زيان
  .جا به سازمان ياد شده پرداخت نمايد گردد به طور يك مى

آثار محدوديتها و مزاياى مندرج در قانون براى مواردى كه بازنشستگى به موجب  -15ماده 
شود منحصر به همان كارگاه خاص بوده و قابل تسرى و تعميم در   مىنامه ايجاد اين آيين

  .گردد ديگر شغلهاى مشابه در ساير كارگاهها نمى
نامه در مورد آن دسته از مشمولين قانون تأمين اجتماعى كه در  اجراى اين آيين -16ماده 

و ها  آور وزارت دفاع و پشتيبانى و نيروهاى مسلح و شركت مشاغل سخت و زيان
باشند با رعايت مقررات و  سازمانهاى تابعه آن به صورت خريد خدمت مشغول خدمت مى

  .ضوابط نيروهاى مسلح و با هماهنگى سازمان تأمين اجتماعى خواهد بود
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مصوب  (نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي آيين -36
26/12/1386( 

بل از تنظيم سند رسمي انتقال عين اراضي و امالك اعم دفاتر اسناد رسمي مكلفند ق -1ماده
از قطعي، شرطي، هبه، معاوضه، صلح، وقف و وصيت، مطابقت مشخصات ملك و مالك 

با دفتر امالك و بازداشت نبودن ملك را از اداره ثبت اسناد و ) مندرج در سند مالكيت(
مبادرت نامه  ر مواد اين آيينامالك محل وقوع آن استعالم و پس از اخذ پاسخ، با رعايت ساي

  .به تنظيم اسناد مذكور نمايند و شماره و تاريخ پاسخ استعالم را در سند تنظيمي قيد كنند
پاسخ استعالم ثبت بايد حاوي نام و مشخصات آخرين مالك، شماره پالك ثبتي، ثبت، 

ت ملك صفحه و دفتر امالك، شماره چاپي سند مالكيت و مراتب بازداشت يا عدم بازداش
چنانچه ملك در دفتر امالك ثبت نشده باشد، اداره ثبت محل مكلف است . مورد استعالم باشد

  .وضعيت ثبتي را اعالم نمايد
استعالم يادشده، مطابق برگه مخصوصي است كه حاوي اطالعات موصوف بوده  -1تبصره

  و توسط سازمان ثبت اسناد و امالك كشور به صورت اوراق بهادار تهيه و به
  .شود دفاتر اسناد رسمي تحويل مي

اعتبار پاسخ استعالم، در مواردي كه دفتر اسناد رسمي و اداره ثبت در يك شهر  -2تبصره
  . روز از تاريخ صدور خواهد بود45قرار دارند، يك ماه و در غير اين صورت 

نه ديگري توانند پاسخ استعالم ثبتي را كه به عنوان دفترخا دفاتر اسناد رسمي نمي -3تبصره
  .صادر گرديده است، مستند ثبت معامله قرار دهند و رأساً بايد استعالم نمايند

چنانچه پس از ارسال پاسخ استعالم به دفتر اسناد رسمي در مدت اعتبار پاسخ  -2ماده
صالح قضايي يا ثبتي مبني بر بازداشت ملك يا نظريه قطعي  مذكور، دستور مرجع ذي

 وزارت جهاد كشاورزي حسب مورد مبني بر موات بودن و وزارت مسكن و شهرسازي يا
ها و مراتع، به اداره ثبت محل  برداري از جنگل قانون حفاظت و بهره) 56(يا شمول ماده 

وقوع ملك واصل گردد، اداره مذكور مكلف است فوراً مراتب را رأساً يا از طريق اداره ثبت 
  .بالغ نمايدمحل استقرار دفترخانه به دفتر يادشده كتباً ا

دفاتر اسناد رسمي درخصوص گواهي پايان ساختمان و عدم خالف، ملزم به  -3ماده
   شوراي27/6/1358قانون شهرداري ـ مصوب ) 100(اصالحي ماده ) 8(رعايت تبصره 

  .باشند انقالب ـ قبل از تنظيم سند انتقال امالك موضوع تبصره مذكور مي
ام تنظيم سند رسمي انتقال اراضي و امالك واقع در دفاتر اسناد رسمي موظفند هنگ -4ماده

خارج از محدوده و حريم شهر، اعالم نظر اداره جهاد كشاورزي شهرستان مربوط مبني بر 
عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن و يا عدم شمول 

ا اخذ و شماره و تاريخ آن را ها و مراتع ر برداري از جنگل قانون حفاظت و بهره) 56(ماده 
) 1(ادارات جهاد كشاورزي مكلفند با رعايت مفاد تبصره ماده . در سند تنظيمي قيد نمايند

نامه، نسبت به ارجاع  اين آئين) 7(قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي و ماده 
ها، مراتع  ان جنگلحسب مورد سازمان امور اراضي يا سازم(ربط  هاي ذي موضوع به سازمان
  .و يا ادارات وابسته اقدام و اعالم نظر نمايند) و آبخيزداري كشور
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دفاتر اسناد رسمي موظفند به منظور تعيين موقعيت پالك ثبتي مورد انتقال از  -1تبصره
يا داخل از محدوده و حريم شهر قرارداشتن آن، از سازمان مسكن و جهت داخل 

  .شهرسازي استعالم نمايند
 سابقه مبني بر اعالم نظر نسبت به موات نبودن ملك از مرجع ددر صورت وجو -2رهتبص

ربط يا در صورتي كه براي مورد معامله سند مالكيت به صورت اراضي  ذي
كشاورزي، باغ مشجر و يا داراي اعياني صادر شده و يا مستندات و پاسخ استعالم 

  . خصوص نخواهد بودقبلي مؤيد آن باشد، نياز به اخذ نظر مجدد در اين
وزارت جهادكشاورزي تا پايان مهلت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،  - 5ماده

قانون مذكور، ) 68(ماده ) ج(اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و به شرح بند 
بايد كليه اراضي موات واقع در خارج از محدوده و حريم شهر و همچنين اراضي مشمول 

ها و مراتع را به اداره ثبت اسناد و امالك  برداري از جنگل انون حفاظت و بهرهق) 56(ماده 
  .محل وقوع ملك منعكس نموده و در مورد آنها تقاضاي صدور سند مالكيت نمايد

دفاتر اسناد رسمي مكلفند، هنگام تنظيم سند نقل و انتقال عين اراضي و امالك،  -6 ماده
قانون تأمين اجتماعي ـ ) 37(دهي موضوع ماده مفاصا حساب مالياتي و حسب مورد ب

ـ را از انتقال دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظيمي قيد نمايند، مگر 1354مصوب 
دهنده گردد كه  گيرنده ضمن سند تنظيمي متعهد به پرداخت بدهي احتمالي انتقال اينكه انتقال

در . ضامني خواهند داشتدر اين صورت متعاملين نسبت به پرداخت آن مسئوليت ت
صورت اخير، دفاتر اسناد رسمي موظفند تصوير سند تنظيمي را جهت وصول مطالبات 

  .موصوف تا پايان ماه بعد به ادارات امور مالياتي و تأمين اجتماعي محل مربوط ارسال نمايند
 ادارات مذكور موظفند طبق مقررات، پس از تاريخ وصول تصوير اسناد مذكور در -تبصره

صورتي كه مورد معامله داراي بدهي باشد، مراتب را ضمن صدور برگ تشخيص 
و تعيين ميزان قطعي بدهي تا تاريخ ثبت سند رسمي به نشاني مندرج در سند 

  .تنظيمي به هر يك از متعاملين ابالغ نمايند
 در قانون تسهيل تنظيم اسناد) 1(هاي مذكور در بندهاي ذيل ماده  ادارات و سازمان -7ماده

نفع و يا ارايه استعالم دفتر اسناد رسمي،  دفاتر اسناد رسمي مكلفند هنگام تقاضاي ذي
كننده  مراجعه  گواهي وصول تقاضا يا استعالم، حاوي پالك ثبتي ملك مورد استعالم را به

 روز از تاريخ صدور 20ربط ارسال و حداكثر ظرف  تسليم و يا براي دفتر اسناد رسمي ذي
نظر مخالف مراجع مذكور بايد . قاضا و يا استعالم، پاسخ آن را اعالم نمايندگواهي وصول ت

روشن و با ذكر علت و مستند به داليل قانوني و اعالم نظر موافق نيز بايد صريح و بدون 
صورت عدم ارايه پاسخ در مهلت مقرر، ثبت سند در غير اين صورت يا در . قيد و شرط باشد

  .ظيمي بالمانع خواهد بودبا تصريح موضوع در سند تن
كننده مدعي عدم صدور پاسخ الزم ادارات مربوط در ظرف  در صورتي كه مراجعه -تبصره

  .ربط استعالم خواهد نمود مدت مقرر باشد، دفتر اسناد رسمي موضوع را از اداره ذي
دفاتر اسناد رسمي هنگام تنظيم سند، موظفند در صورت عدم وصول پاسخ  - 8ماده

اليه را از آثار و تبعات سند تنظيمي  ت و يا ارايه پاسخ مشروط و مبهم يا مقيد، منتقلاستعالما
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هاي مربوط  مطلع و مسئوليت تضامني متعاملين در پاسخگويي كليه تعهدات قانوني و بدهي
به مورد معامله كه تا زمان تنظيم سند طبق قوانين محقق و مسلم بوده را صريحاً در سند قيد 

  .دو ثبت نماين
ها و نيز تنظيم  هرگونه انتقال بالعوض اراضي و اعيان به نفع دولت و شهرداري -9ماده

غير از (نامه  گردد از قبيل اجاره، رهن و تقسيم اسنادي كه موجب تغيير مالكيت عين نمي
، از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهي و اعالم نظر به استثناي پاسخ استعالم از )حبس

باشد، لكن دفاتر اسناد رسمي مكلفند  اد و امالك محل وقوع ملك معاف مياداره ثبت اسن
نشاني محل وقوع ملك را طبق اظهار متعاملين در سند تنظيمي قيد نموده و حداكثر تا پايان 
ماه بعد تصوير سند تنظيمي را حسب مورد به اداره امور مالياتي يا اداره تأمين اجتماعي شهر 

  .مربوط ارسال نمايند
اصالحي ) 123(ماده ) 1(اداره امور مالياتي محل مكلف است در اجراي تبصره  -10ادهم

قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي ) 10(قانون ثبت موضوع ماده 
ـ ارزش معامالتي ملك مورد معامله را به دفتر اسناد رسمي استعالم 1384دولت ـ مصوب 
  .كننده اعالم نمايد

چنانچه به درخواست متعاملين سند نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه در دفاتر اسناد  -11ماده
رسمي تنظيم و ثبت گردد، شركت مخابرات ايران موظف است پس از ارايه سند مذكور 

  .نسبت به تغيير نام مالك مبادرت نمايد
هاي چاپ،  يندفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از تنظيم سند نقل و انتقال ماش -12ماده

ليتوگرافي و صحافي موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي را اخذ و پس از انجام معامله، 
خالصه نقل و انتقال را در شناسنامه مالكيت مربوط درج و تصوير سند تنظيمي را به 

اي است كه  شناسنامه مذكور طبق نمونه. وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ارسال نمايند
فرهنگ و ارشاد اسالمي با همكاري سازمان ثبت اسناد و امالك كشور توسط وزارت 

هاي  نامه، تهيه و در اختيار مالكان ماشين حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ ابالغ اين آئين
  .گيرد يادشده قرار مي

تا زماني كه شناسنامه مالكيت موضوع اين ماده تهيه و در اختيار مالك قرار داده  -تبصره
نامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي بالمانع  تنظيم سند با ارايه موافقتنشده است، 
 به تأييد مقام محترم رياست 26/12/1386نامه در تاريخ  اين تصويب .خواهد بود

  .جمهوري رسيده است
  

مصوب  (نامه اجرايي قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت آيين -37
26/12/1386( 
  :روند نامه اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي  در اين آيين-1ماده
  ـ1386قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت ـ مصوب : قانون )الف
سنواتي است كه طبق قوانين و مقررات مربوط از لحاظ : سنوات خدمات قابل قبول )ب

  .گيرد احراز شرايط بازنشستگي جزو سنوات خدمت مالك محاسبه قرار مي
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  .وزارت امور اقتصادي و دارايي: وزارت )پ
ها و مؤسسات دولتي در صورت دارا   كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي وزارتخانه-2ماده

) بدون رعايت شرط سني(سال سابقه خدمت قابل قبول ) 25(بودن حداقل بيست و پنج 
 مبني بر بازنشستگي بيني شده در قانون با ارايه در خواست كتبي توانند در مهلت پيش مي

سال سال سنوات ) 5(پيش از موعد و موافقت دستگاه متبوع با استفاده از حداكثر پنج 
  .سال بازنشسته شوند ارفاقي تا سقف سي

باشنـد، به شرط  بانوان شاغل كه فاقد شرط سابقه خدمت مقـرر در اين مـاده مي -1تبصره
توانند با ارايه  ول ميسال سنوات خدمت قابل قب) 20(داشتن حداقل بيست 

سال ) 5(درخواست كتبي و موافقت دستگاه متبوع با استفاده از حداكثر پنج 
  .سنوات ارفاقي بازنشسته شوند

نامه را  اين آيين) 2(افرادي كه در طول مدت اجراي قانون شرايط موضوع ماده  -2تبصره
اين ) 3(ده احراز و بصورت مكتوب در خواست خود را ارايه نمايند و مطابق ما

 با درخواست بازنشستگي آنها موافقت شود، مشمول 5/6/1389نامه تا پايان  آيين
  .بود نامه خواهند اين آيين

هاي جامع  بمنظور بررسي درخواستي بازنشستگي پيش از موعد در انطباق با برنامه -3ماده
تگاه اجرايي نيروي انساني دستگاههاي دولتي، رييس دستگاه يا باالترين مقام مسئول دس

. ربط دستگاه متبوع تشكيل دهد تواند كارگروهي مركب از مديران واحدهاي ذي مي
درخواستهاي مشموالن قانون پس از اعالم نظر مدير بالفصل متقاضي در كارگروه مورد 

  .گيرد رسيدگي قرار مي
 تصميمات كارگروه در صورت وجود اعتبار الزم و پس از تأييد باالترين مقام -تبصره

  .دستگاه قابل اجرا خواهدبود
 پاداش پايان خدمت كاركنان رسمي مشمول قانون با رعايت مفاد قانون پرداخت -4ماده

 ـ و 1375هاي ضروري به كاركنان دولت ـ مصوب  پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه
اصالحات بعدي آن و با احتساب سنوات ارفاقي توسط دستگاه متبوع مستخدم محاسبه و 

  .شود داخت ميپر
نامه  نامه استخدام پيماني، موضوع تصويب در مورد مستخدمان پيماني مطابق آيين -1تبصره

 و اصالحات بعدي آن و در مورد 15/6/1368 مورخ 664ت/52282شماره 
مشموالن قانون كار مطابق احكام مندرج در قانون كار توسط دستگاه متبوع 

  .مستخدم عمل خواهدشد
سال سابقه ) 25(ايان خدمت بانوان متقاضي با كمتر از بيست و پنج پاداش پ -2تبصره

) بدون احتساب سنوات ارفاقي(خدمت به ميزان سنوات خدمت قابل قبول 
  .محاسبه و پرداخت خواهدشد

 اعتبار الزم براي پرداخت 1386ها و مؤسسات دولتي مكلفند در سال  وزارتخانه -5ماده
ستخدم و كارفرما بابت سنوات ارفاقي براساس آخرين كسور بازنشستگي و حق بيمه سهم م

التفاوت حقوق  حقوق و مزاياي مشمول كسر كسور بازنشستگي را بصورت يكجا و نيز مابه
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ماده ) 1(به ترتيب مقرر در تبصره ) همان سال(بازنشستگي بابت سنوات ارفاقي آنان را 
ست اعتبار اعالم شده را از وزارت موظف ا. واحده قانون محاسبه و به وزارت اعالم كند

  .ربط واريز نمايد سر جمع اعتبارات دستگاهها كسر و به حساب صندوقهاي بازنشستگي ذي
سال پس از مهلت اجراي قانون، اعتبار الزم براي پرداخت ) 5( تا پنج 1387 از سال - 6ماده

س آخرين كسور بازنشستگي و حق بيمه سهم مستخدم و كارفرما بابت سنوات ارفاقي براسا
محاسبه و ) 1/1(حقوق و مزاياي مشمول كسور بازنشستگي بطور يكجا و با اعمال ضريب 

التفاوت حقوق بازنشستگي  ها و مؤسسات دولتي، همچنين مابه در رديف بودجه وزارتخانه
اند در رديف  بابت سنوات ارفاقي آن دسته از كاركناني كه تا سال قبل بازنشسته شده

  .بيني خواهدشد دجه وزارت پيشاي ذيل بو جداگانه
وزارت موظف است سهم هر يك از صندوقهاي بازنشستگي را ساالنه به حساب 

  .ربط واريز نمايد صندوقهاي بازنشستگي ذي
ها و مؤسسات دولتي مكلفند كسور بازنشستگي و حق بيمه سهم مستخدم و  وزارتخانه -تبصره

  .دوقهاي بازنشستگي پرداخت نمايندكارفرما بابت سنوات ارفاقي را بطور يكجا به صن
شوند پي از بازنشستگي از  كاركناني كه با استفاده از سنوات ارفاقي بازنشسته مي -7ماده

شود  امتيازاتي كه در ساير قوانين و مقررات براي كاركنان بازنشسته در نظر گرفته شده يا مي
  .شد مند خواهند بهره
توانند كاركنان واجد  هاي عمومي غيردولتي مي شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهاد-8ماده

  .نامه بازنشسته كنند شرايط را صرفاً از محل منابع مالي خود و براساس مفاد اين آيين
  :نامه، اشخاص زير هستند منظور از كاركنان قراردادي در آيين -9ماده
  .مستخدمان موقت شركتهاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي )الف
ها و مؤسسات دولتي  آن دسته از مستخدمان متناظر كاركنان پيماني شاغل در وزارتخانه )ب

  .اند داراي مقررات خاص كه به موجب قرارداد به استخدام درآمده
 به صورت خريـد 22/3/1362 مورخ 17598نامه شماره  كاركناني كه براساس تصويب )ج

  .گاههاي مشمول اين قانون اشتغال دارندخدمـت با رعايت قوانين و مقررات مـربوط در دسـت
آن دسته از كاركنان مشمول قانون كه براساس مجوزهاي قانوني با انعقاد قرارداد در  )د

اعم از سهم مستخدم (اند و كسور بازنشستگي يا حق بيمه  خدمت دستگاههاي يادشده بوده
  .ت گرديده استآنها طبق مقررات به صندوقهاي بازنشستگي مربوط پرداخ) و كارفرماي

كاركنان ثابت يا عناوين مشابه دستگاههاي مزبور براي استفاده از تسهيالت قانون  -تبصره
  .در حكم مستخدم رسمي هستند

دستگاههاي مشمول موظفند فهرست كاركنان مشمول قانون را با قيد مشخصات  -10ماده
ت پرداختي به معاونت استخدامي هر يك از آنان، ميزان سنوات ارفاقي و پاداش پايان خدم

توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در فواصل 
  .شش ماهه ارسال كنند

وزارت رفاه و تأمين اجتماعي موظف است هر سال گزارش اجراي قانون را به  -11ماده
  .هيئت وزيران ارايه نمايد
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آور و جانبازان مقررات  سخت و زيان درخصوص مستخدمان شاغل در مشاغل -12ماده
  .مربوط مالك عمل خواهدبود

  .است  به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده26/12/1386نامه در تاريخ  اين تصويب
  

دستي   صنايع اليبافان، بافندگان فرش و شاغالنهاي اجتماعي ق   قانون بيمه-38
  )18/5/1388مصوب ) (كددار(دار  شناسه

دستباف بدون كارفرما    تاريخ ابالغ اين قانون، استادكاران و كارگران قالي و فرش از-1 ماده
و با كارفرما، شاغل در كارگاههاي خانگي تكباف قالي و فرش و يا تحت پوشش 

  هاي كوچك و بزرگ مربوطه و همچنين شاغالن صنايع هاي قالي و فرش و مجتمع تعاوني
ايران كه به  صنايع دستي) كددار(دار  ب شناسهدستي خانگي و غير آن در گروههاي مصو

شده اشتغال دارند، تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعي قرار  صورت تمام وقت به مشاغل ياد
. شده خواهد بود سهم بيمه%) 7(سهم دولت و هفت درصد %) 20(بيست درصد . گيرند مي

شده شامل بيمه   يادسهم كارفرما بيمه%) 3(درصورت وجود كارفرما، با پرداخت سه درصد 
  .بيكاري نيز خواهد بود

 دستي ماهر و  كشان تابلوبافان طرح پوستر، رنگرزان، پرداخت زنان دستي، چله -1تبصره
رفوگران ماهر و ساير شاغالن صنايع وابسته به توليد فرش و قالي مشمول اين 

  .باشند قانون مي
قانون كار ) 4(ههاي موضوع ماده هاي خانگي موضوع اين قانون، از كارگا كارگاه -2تبصره

  .شوند محسوب مي
اجازه . شوند قانون كار استثناء مي) 98(هاي خانگي مذكور از تبصره ماده  كارگاه -3تبصره

كند براي  كتبي قبلي مالك يا مستأجري كه كارگاه را در محل استيجاري اداره مي
  .ورود بازرسان كافي است

توانند از مزايا و تسهيالت  وقت موضوع اين قانون مي  شاغلين خانگي و يا پاره -4تبصره
  .مند گردند مزبور بهره

اي مكلف است مهارت فني متقاضيان مشمول  سازمان آموزش فني و حرفه -5تبصره
سازمان . موضوع اين قانون را بررسي نموده و كارت مهارت فني صادر نمايد

  .تواند نسبت به آموزش متقاضيان مذكور اقدام كند مي
هاي خانگي كه در مدت يك سال حداقل پنج و  صدور پروانه توليد براي كارگاه -2 ماده

باف و ريزباف توسط يك  حداكثر بيست متر مربع در رج پنجاه و يا معادل آن در درشت
اش بافته شود، بدون اخذ مجوز از  كار در شغل دائم و كارگر ساده و يا اعضاء خانواده استاد

  .ور اقتصادي و دارايي و با رعايت ساير ضوابط بالمانع استشهرداري و اداره ام
 مذكور در بند 30441 از محل اعتبار برنامه 1388 هزينه اجراء اين قانون در سال -3 ماده

شود و در سالهاي بعد، در   كل كشور تأمين مي1388ماده واحده قانون بودجه سال ) 34(
  .صورت تأمين اعتبار قابل اجراء خواهد بود

  .شود  مواد و اجزاء قوانين و مقررات ديگر كه با اين قانون مغايرت دارد، لغو مي-4 ادهم
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قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و پنج تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هجدهم 
مردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

  .گهبان رسيد به تأييد شوراي ن11/6/1388
  

مسافر بين شهري   قانون اصالح قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و-39
  6/5/1387مصوب 

شهري  ماده واحده قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين -ماده واحده
  :ماند هاي آن به قوت خود باقي مي   به شرح ذيل اصالح و تبصره18/2/1379 مصوب

از تاريخ تصويب اين قانون كليه رانندگان وسايل نقليه حمل و نقل  -ماده واحده «
شهري مشمول قانون تأمين اجتماعي مصوب  بار و مسافر بين شهري و درون

 قرار گرفته و مكلفند حق بيمه مقرر در اين قانون را رأساً بر مبناي 3/4/1354
گردد حداقل سه ماهه  ر تعيين ميقانون مذكو) 35(درآمدي كه همه ساله طبق ماده 

  ».به سازمان مزبور پرداخت و از مزاياي قانون تأمين اجتماعي برخوردار گردند
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم مرداد ماه يكهزار 

 از سوي 31/5/1388و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 
  .جمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شدم
  

  )31/3/1388مصوب ( قانون بيمه كارگزاران مخابرات روستايي -40
 كل كشور، حق بيمـه كليه 1389 دولت مكلف است ضمن درج در بودجه سال -ماده واحده

ي، نسبت به را براساس دوره كارگزار) از هر نوع بيمه(كارگزاران مـخابرات روستايي 
سنوات كاركرد آنان كه بابت آنها بيمه پرداخت نشده است، بر مبناء سهم كارفرما و صرفاً 

 كل كشور و حداكثر تا پايان سال مذكور پرداخت 1389بابت حق بيمه از محل بودجه سال 
هر . اي معاف است شود و از هر نوع جريمه اين پرداخت مشمول جريمه تأخير نمي. نمايد

اخت بابت خدمات اين كارگزاران بعد از واگذاري در بورس برعهده شركت طرف نوع پرد
  .باشد قرارداد با آن كارگزاران مي

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سي و يكم خرداد ماه 
يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

  .سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد از 12/10/1388
  

  28/12/1386جديد سازمان مصوب استخدامى نامه   آيين-41
 كليات:  اول فصل   

در اجراى قانون فهرست نهادها و موسسات عمومى :  سازمان تأمين اجتماعى-1ماده 
مى غيردولتى است در اين  در عداد موسسات و نهادهاى عمو1373غيردولتى مصوب سال 

  .شود ناميده مى» عالى شوراي«عالى تأمين اجتماعى   و شوراي» سازمان«نامه به اختصار  آيين
پذيرفتن شخص حقيقى جهت خدمت در سازمان طبق ضوابط و مقررات :  استخدامـ2ماده 

  :باشد نامه كه شامل دو حالت زير مى اين آيين
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قيقى جهت انجام خدمت مستمرتمام وقت كه به پذيرفتن شخص ح: استخدام ثابت) الف
  .گردد موجب حكم رسمى در يكى از پستهاى سازمانى منصوب مى

براى پذيرفتن شخص حقيقى جهت انجام خدمت غيرمستمرتمام وقت : استخدام موقت) ب
  .گردد هاى سازمانى منصوب مى مدت معين كه به موجب حكم قراردادى در يكى از پست

وقت به جز محدوديت مدت استخدام، از هر لحاظ مشمول مقررات اين كاركنان م -تبصره
مفاد و مدت قرارداد، تمديد يا فسخ آن در مورد كاركنان مزبور . باشند نامه مى آيين

  .طبق ضوابطى است كه به تصويب هيأت مديره خواهد رسيد
 اين دار سازمان است كه با رعايت مفاددستور كتبى مقامات صالحيت:  حكم-3ماده 
نامه و ساير مقررات مربوط صادر شده باشد كه مشتمل بر دو حالت رسمى و قراردادى  آيين
  .باشد مى

اشتغال به كارى است كه كاركنان به موجب حكم رسمى يا قرارداد مكلف :  خدمت-4ماده 
  .باشند به انجام آن مى

، روابط بين افراد، بيانگر روابط متقابل كه شامل تعيين نقشها:  ساختار سازمانى-5ماده 
فعاليتها، سلسله مراتب، اهداف و ساير ويژگيهاى سازمان در قالب تشكيالت و نمودار 

  :باشد تشكيالتى مى
هاى انجام كار، تعيين حدود   نمايانگر مجموعه سيستمها و روشها، رويه: تشكيالت) الف

باشد  ى مىوظايف، شرح وظايف در قالب پستهاى سازمانى با رعايت ضوابط سازمانده
  .كه به تأييد هيأت مديره خواهد رسيد

بيانگر تركيب رسمى سازمان مبتنى بر تشكيالت سازمان كه متضمن : نمودار سازمانى) ب
روابط، حدود اختيارات، سلسله مراتب و سطوح فرماندهى و تقسيم و توزيع وظايف 

  .باشد ميان واحدها جهت انجام امور سازمان مى
ختار و نمودار كالن سازمان به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب ضوابط كلى سا -تبصره

عالى و تشكيالت تفضيلى و شرح وظايف به تصويب هيأت مديره  شوراي
  .خواهد رسيد

جايگاهى در تشكيالت تفصيلى براى تصدى كاركنان جهت انجام :  پست سازمانى- 6ماده 
  .باشد وظايف و مسئوليتهاى مشخص مى

اى از وظايف و مسئوليتهاى مرتبط و مشخص است كه به عنوان كار  مجموعه:  شغل-7ماده 
  .واحد شناخته شده باشد

ارجاع پست سازمانى يا سطح شغلى باالتر به كاركنان براساس ضوابط طرح :  ارتقاء-8 هماد
  .بندى و ارزشيابى مشاغل طبقه
  .مديرهت أگماردن كاركنان در پست سازمانى طبق ضوابط مصوب هي:  انتصاب-9ماده 
تر به كاركنان براساس ضوابط  ارجاع پست سازمانى يا سطح شغلى پايين:  تنزل-10ماده 

  .بندى و ارزشيابى مشاغل طرح طبقه
جابجايى محل خدمت كاركنان با صدور حكم رسمى به شرح ذيل در :  انتقال-11ماده 

  : مجاز است13صورت تأييد شوراى موضوع ماده 
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  .يى محل خدمت كاركنان با صدور حكم رسمى در واحدهاى سازمانىجابجا: انتقال داخل سازمان
جابجايى محل خدمت كاركنان تا سطح كارشناسى : انتقال به خارج از سازمان و بالعكس

همراه با قطع دائم رابطه ادارى استخدامى با سازمان به منظور اشتغال در ساير موسسات، 
  .ى و بالعكس با رعايت مقررات موضوعههاى دولتى يا نهادهاى عمومى غيردولت  دستگاه

اى موقت يا اعزام براى مدت  عبارت است از محول شدن وظيفه: موريتأ م-12ماده 
مشخص به خارج از محل خدمت اصلى جهت انجام وظيفه با رعايت مقررات مربوطه يا 

ات و هاى دولتى، نهادهاى انقالب اسالمى و موسس ها، موسسات و شركت  اعزام به وزارتخانه
  .نامه هاى آموزشى مقرر در اين آيين  نهادهاى عمومى غيردولتى و بالعكس يا براى طى دوره

موريت طبق مقررات أشوند در مدت م با كاركنانى كه به سازمان مأمور شده يا مى  -1تبصره
لكن چنانچه به موجب احكام كارگزينى، حقوق و . نامه رفتار خواهد شد اين آيين

هاى تعيين شده   العاده  آنان در دستگاه متبوع كمتر از حقوق و فوقهاى  العاده فوق
  .التفاوت مربوط به آن پرداخت خواهد شد در سازمان باشد، مابه

. مور نمايدأهاى تابعه م سسات و شركتؤتواند كاركنان خود را به م سازمان مى  -2تبصره
مان محسوب گونه كاركنان جزء سوابق خدمت آنان در ساز مدت مأموريت اين

  .گردد مى
نامه و  تواند به منظور نظارت بر حسن اجراى مقررات اين آيين   هيأت مديره مى-13ماده 

هاى مورد نياز شورايى تحت  نامه و دستورالعمل پيشنهادات اصالحى و تهيه و تدوين آيين
  :متشكل از افراد ذيل تشكيل دهند» ريزى ادارى و استخدامى شوراى برنامه«عنوان 
  اونت ادارى و مالى عضو و رييس شورامع -
  مدير كل بودجه و تشكيالت عضو شورا -
  مدير كل امور ادارى عضو شورا -
   نفر كارشناس متخصص از حوزه مربوطه به انتخاب رييس شورا2 -

پيشنهادات شورا پس از تأييد و تصويب . گردد دبير شورا توسط رييس شورا تعيين مى
  .هيأت مديره عملياتى خواهد شد

  
 فصل دوم ـ شرايط ورود به خدمت و انتصابات  

 ورود به خدمت افراد در سازمان از طريق آزمون كتبى و مصاحبه، گزينش و -14ماده 
ضوابط برگزارى آزمون و گزينش به تصويب . گيرد براساس اصل شايستگى صورت مى

  .هيأت مديره خواهد رسيد
 با تصويب هيأت مديره از طريق اصورود به خدمت افراد در مشاغل يا مناطق خ   -تبصره

  .مصاحبه و گزينش صورت خواهد پذيرفت
  :  شرايط ورود به خدمت براى افراد در سازمان به شرح زير است-15ماده 
  .تابعيت جمهورى اسالمى ايران) الف
اعتقاد به نظام جمهورى اسالمى ايران و دين مبين اسالم يا يكى از اديان مصرح در قانون ) ب

  .اساسى
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در مورد مشاغل يا مناطق خاص با .  سال تمام35 و حداكثر 20دارا بودن حداقل ) پ
  .باشد  سال مى40تصويب هيأت مديره حداكثر سن 

هاى الزم براى انجام وظايف و  دارا بودن تحصيالت و دانش تخصصى و توانايى) ت
  .مسئوليتهاى شغل مورد نظر

  .يا معافيت دائم براى مردان)  ضرورتدوره(دارا بودن برگ پايان خدمت زير پرچم ) ث
  .داشتن سالمت جسمى و روانى و عدم اعتياد به مواد مخدر) ج
  .نداشتن سابقه محكوميت جزايى موثر) چ

 استخدام افرادى كه در اجراى قانون رسيدگى به تخلفات ادارى يا آراء قانون -16ماده 
 خدمت و انفصال دائم از مراجع ذيصالح به مجازاتهاى اخراج، بازنشستگى، بازخريد

  .اند ممنوع است خدمات دولتى محكوم شده
 سال به طور 2 ماه و حداكثر 6شود حداقل   فردى كه به استخدام دائم پذيرفته مى-17ماده 

آزمايشى خدمت خواهد نمود و در صورتى كه نحوه كار و رفتار وى رضايت بخش باشد 
  .حكم استخدام قطعى وى صادر خواهد شد

 مستخدم در مدت خدمت آزمايشى مشمول كليه مقررات مربوط به كاركنان ثابت -18ماده 
  :باشد به استثناى موارد زير مى

هاى دولتى، نهادهاى انقالب  ها، موسسات و شركت  موريت به وزارتخانهأانتقال و م) الف
  .اسالمى و موسسات و نهادهاى عمومى غيردولتى

  .مت نيمه وقت بانواناز مرخصى بدون حقوق و خد  استفاده)ب
  .تغيير شغل) پ
  .موريتهاى آموزشى بلند مدت كه منجر به اخذ مدرك تحصيلى گرددأاعزام به م) ث

هاى آموزشى بدو خدمت كه در نظام آموزشى   كاركنان آزمايشى موظفند دوره -تبصره
بينى شده است را حداكثر تا پايان دوره آزمايشى با موفقيت طى  سازمان پيش

در غير اين صورت از خدمت بركنار خواهند شد، چنانچه امكان برگزارى نمايند 
دوره آموزشى بنا به داليلى ميسر نگردد سازمان موظف است دوره آموزشى 

  .مربوطه را تا قبل از ارتقاء بعدى كاركنان موصوف برگزار نمايد
 داده فردى كه در دوره خدمت آزمايشى براى استخدام ثابت مناسب تشخيص  -19ماده 

در اين . نشود بدون هيچگونه تعهد و قيد و شرط از خدمت سازمان بركنار خواهد شد
  .هاى مرخصى استحقاقى استفاده نشده به وى پرداخت خواهد شد  العاده حالت حقوق و فوق

تواند انجام بخشى از خدمات مورد نياز خود را به صورت خريد    سازمان مى-20ماده 
) نامه معامالتى سازمان در چارچوب اساسنامه و آيين(ا حقوقى خدمت به اشخاص حقيقى ي

اى و  كارى، مقاطعه كارى، كارشناسى مشاوره العمل واگذار نمايد و با انعقاد قرارداد حق
اين . هاى تخصصى استفاده نمايد ساعتى از خدمات افراد متخصص يا موسسات و شركت

گونه تعهد و رابطه استخدامى  ازمان هيچنامه نبوده و س نوع خدمت مشمول ضوابط اين آيين
با اين افراد نخواهد داشت و به جز بهاى خدمات آنان در چارچوب قرارداد منعقده مزاياى 

  .دستورالعمل و ميزان پرداخت به تصويب هيأت مديره خواهد رسيد. گيرد ديگرى تعلق نمى
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 قرارداد مشخص با وظايف خدمات پشتيبانى با تصويب هيأت مديره از طريق عقد -تبصره
  .گيرد هاى رسمى و معتبر انجام مى يكى از موسسات يا شركت

  
 فصل سوم ـ وضع استخدامى كاركنان  

  :گيرند  كاركنان سازمان از لحاظ وضع استخدامى در يكى از حاالت زير قرار مى-21ماده 
 مورد وضع كاركنانى است كه مشغول انجام وظايف مربوط به پست سازمانى: اشتغال )الف

  .باشند تصدى مى
وضع كاركنانى است كه آزمون يا مصاحبه سازمان را با موفقيت طى نموده : آزمايشى )ب

  .باشند است و قبل از صدور حكم قطعى، در حال گذراندن دوره آزمايشى مى
وضع كاركنانى است كه براى مدت معينى مشغول طى دوره : كارآموزى يا آموزش )پ

  .اى احراز آمادگى جهت انجام خدمت باشندكارآموزى يا آموزشى بر
وضع كاركنانى است كه به طور موقت از طرف سازمان جهت كارآموزى يا : موريتأم )ت

  .سسات اعزام شده باشندؤخدمت به واحد يا ساير م
وضع كاركنانى است كه جهت آموزش به يكى از مراكز آموزشى : موريت آموزشىأم) ث

  .شده باشندداخل يا خارج از كشور اعزام 
وضع كاركنانى است كه از مرخصى استحقاقى يا بدون حقوق و ساير مواردى : مرخصى) ج

  .نامه قيد شده است، استفاده نمايند كه در اين آيين
وضع كاركنانى است كه در صورت بيمارى يا زايمان از مرخصى استعالجى : معذوريت) چ

  .حسب مورد استفاده نمايند
كنانى است كه طبق ضوابط و مقررات قانونى و به موجب حكم وضع كار: بازنشستگى) ح

  .نمايند رسمى بازنشسته گرديده و از مستمرى بازنشستگى استفاده مى
وضع كاركنانى است كه بنا به تشخيص پزشك معالج و تأييد كميسيون : ازكارافتادگى) خ

اند  اده گرديدهپزشكى مربوط توانايى كاركردن را از دست داده و طبق مقررات ازكارافت
  .نمايند و از مستمرى ازكارافتادگى استفاده مى

وضع كاركنانى است كه به موجب احكام دادگاه و آراء قانونى مراجع : انفصال دائم) د
  .گردند ذيصالح اصالتاً و تبعاً از خدمت سازمان محروم مى

انونى مراجع وضع كاركنانى است كه به موجب احكام دادگاه يا آراء ق: انفصال موقت) ذ
  .گردند ذيصالح اصالتاً و تبعاً براى مدت معين از اشتغال در سازمان محروم مى

وضع كاركنانى است كه طبق حكم مقامات صالحيتدار تا تعيين تكليف وى به : تعليق) ر
صالح به طور موقت از ادامه خدمت در  موجب احكام دادگاه و آراء مراجع قانونى ذي

  .ه محروم شده باشندسازمان و موسسات تابع
نامه رابطه خدمتشان با سازمان  وضع كاركنانى است كه طبق مقررات اين آيين: بازخريدى) ز

  .گردد قطع و سوابق خدمت آنان بازخريد مى
  .گردند وضع كاركنانى است كه به درخواست خود از ادامه خدمت در سازمان معاف مى: استعفاء) ژ
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در اجراى احكام هياتهاى رسيدگى به تخلفات ادارى وضع كاركنانى است كه : اخراج) س
  .يا آراء قانونى مراجع ذيصالح به خدمت آنان در سازمان به طور دائم خاتمه داده شود

وضع كاركنانى است كه به عللى خارج از حدود قدرت و اختيار خود : غيبت موجه) ش
  .زمان محرز گرددنتوانند در محل خدمت حاضر شوند و موجه بودن عذر آنان براى سا

محل  وضع كاركنانى است كه بدون مجوز يا ارائه عذر موجه در: غيبت غيرموجه) ص
  .خدمت خود حاضر نگردند

نامه در يكى از  وضع كاركنانى است كه به موجب مفاد اين آيين: قطع موقت خدمت) ض
  :حاالت زير براى مدتى مشخص در سازمان به كار اشتغال نداشته باشند

ه نمايندگى مجلس شوراى اسالمى، انتصاب به مقامات براساس انتخاب ب - 1
 .مقررات موضوعه

پس از اخذ مدرك تحصيلى باالتر از بدو استخدام مشمول خدمات قانونى  -2
  .پزشكان و پيراپزشكان باشد

نامه به شرح زير در  ين آييناوضع كاركنانى است كه طبق مفاد : آمادگى به خدمت) ط
  :باشند رجاع وظيفه مىانتظار تعيين تكليف و ا

  .حذف پست سازمانى -1
  .فقدان پست سازمانى با شرايط مستخدم -2
  .تر عدم رضايت مستخدم به هنگام ارجاع شغلى در سطح پايين -3
مواردى كه هر يك از كاركنان به هر دليل در خدمت سازمان نبوده و پس از  -4

  .مراجعت، پست بالتصدى مناسبى براى ارجاع به آنان وجود نداشته باشد
برند، پس از اتمام دوران   كاركنان ثابتى كه در حالت قطع موقت خدمت به سر مى-22ماده 

قطع خدمت و اعالم آمادگى جهت ادامه خدمت در سازمان به يكى از پستهاى سازمانى كه 
گردند و هرگاه پست سازمانى بالتصدى مناسب موجود  واجد شرايط باشد منصوب مى

  .ند شدنباشد، آماده به خدمت خواه
شود يا بدون متصدى   استفاده از كاركنان آماده به خدمت در پستهايى كه ايجاد مى-23ماده 

است مشروط به آن است كه پستهاى مزبور از لحاظ رسته، سطح شغلى و شرايط احراز يا 
ساير عوامل موثر در انتصاب متناسب با شرايط هر يك از كاركنان و از نظر سلسله مراتب 

  .ل همتراز آخرين پست مورد تصدى كاركنان مزبور باشد مجاز استادارى حداق
براى ارجاع به ) 23( سازمانى بالتصدى براساس شرايط ماده ت  در صورتى كه پس-24ماده 

تر موكول به رضايت  كاركنان آماده به خدمت موجود نباشد، ارجاع پست در سطح پايين
نامه با آنان رفتار  اين آيين) 26(رابر ماده ربط خواهد بود، در غير اين صورت ب كاركنان ذي
  .خواهد شد

العاده پرداخت خواهد شد لكن در هر   حقوق كاركنان آماده به خدمت بدون فوق-25ماده 
  .بود  مورد كمتر از ميزان حداقل حقوق تعيين شده در مورد كاركنان شاغل نخواهد

صورتى كه كاركنان تا پايان  حداكثر مدت آمادگى به خدمت يك سال است و در -26ماده 
مهلت مذكور اشتغال مجدد نيابند در صورت داشتن شرايط بازنشستگى، بازنشسته و در غير 



  

  

  

  

  
  352  قانون تأمين اجتماعي همراه با قوانين و مقررات مربوطه               

 

  .گردد نامه بازخريد مى اساس ضوابط اين آيين اين صورت سوابق خدمتى آنان بر
تواند در طول دوران آمادگى به خدمت بنا به تقاضاى كاركنان در  سازمان مى -تبصره

ى كه شرايط بازنشستگى را داشته باشند، بازنشسته و در غير اين صورت صورت
  .بازخريد نمايد

تواند به جز حكم مراجع ذيصالح كاركنان ثابت را از پست سازمانى    سازمان نمى-27ماده 
  .آنان بركنار كند مگر آنكه بالفاصله به پست سازمانى ديگرى منصوب نمايد

  
 سازى نيروى انسانىفصل چهارم ـ ارزشيابى و به  
 سازمان مكلف است حداقل يك بار در سال عملكرد و استعداد كاركنان را از نظر -28ماده 

، تعهد و )ـ اخالقى شغلى(بازدهى، لياقت و شايستگى براساس عملكرد، تالش و رفتار 
احساس مسئوليت و كاردانى در جهت افزايش كارايى و توسعه دانش از طريق به كارگيرى 

هاى مرتبط با شغل، عينى، قابل سنجش با استفاده از منابع ارزشيابى متعدد از طريق معيار
هاى آموزشى، بهسازى و تشويق و تعيين مسير   ايجاد ارتباط بين نظام ارزشيابى در زمينه

با توجه به ) انتصاب، ارتقاء، تغيير شغل و ادامه خدمت در پستهاى مديريت(شغلى كاركنان 
  .رهايى كه به تصويب هيأت مديره خواهد رسيد، ارزيابى نمايدكا و ضوابط و ساز

اى،  تواند جهت باال بردن سطح تخصص و مهارتهاى فنى، حرفه  سازمان مى-29ماده 
هاى آموزشى و كارآموزى   مديريتى، معلومات عمومى كاركنان و افزايش كارآيى آنان برنامه

  :زشى ذيصالح به مورد اجرا گذاردتنظيم و رأساً و يا از طريق موسسات و مراكز آمو
  آموزش پودمانى) الف
  آموزشهاى عمومى) ب
  آموزشهاى بهبود مديريت) ج

   .گردد آموزش يا كارآموزى موضوع اين ماده مأموريت آموزشى تلقى مى -1تبصره
  .هاى آموزشى در خارج از كشور ممنوع است  اعزام كاركنان موقت جهت طى دوره -2تبصره

 مأموريت آموزشى كوتاه مدت در داخل و خارج از كشور با رعايت شرايط  اعطاى-30ماده 
  :پذير است زير امكان

  .بودن دوره آموزشى با وضعيت شغلى حسب نياز سازمان مرتبط) الف
  .اخذ تعهد خدمت و تضمين الزم از كاركنان) ب

 اعطاى ماموريت آموزشى خارج از كشور موكول به آن است كه انجام دوره -1تبصره
  .آموزشى در داخل كشور امكان پذير نباشد

ضوابط پرداخت ماموريت آموزشى داخل و خارج از كشور توسط شورا  -2تبصره
  .تعيين خواهد شد) 13موضوع ماده (

هاى مربوط به اهداف، نيازهاى  شامل دستورالعمل:  نظامنامه آموزشى سازمان-31ماده 
اجرايى و محتوايى در داخل و خارج از آموزشى كاركنان، كميت و كيفيت آموزش از باب 

كشور، چگونگى اعطاى تسهيالت آموزشى با عنايت به آموزشهاى مورد نياز مشاغل 
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هاى آموزشى و كارآموزى و ساير موارد مربوطه حسب   سازمان، نحوه اجراى برنامه
  .باشد ضوابطى كه به تصويب هيأت مديره خواهد رسيد، مى

  
 ارزشيابى مشاغل و نظام پرداختبندى و  فصل پنجم ـ طبقه  

هاى شغلى، سطوح و مراتب مختلف   ها، رشته  بندى مشاغل شامل رسته  طرح طبقه-32ماده 
  .باشد شغلى مى

هاى شغلى است كه از لحاظ وظايف و مسئوليتها،   رسته شامل مجموعه رشته -1تبصره
ل اى خاص را تشكي هاى نزديك داشته و حرفه وابستگى و تجانس مشابهت

  .دهد مي
هايى   -رشته شغلى شرح كلى از وظايف و مسئوليتها و خصوصيات كلى پست -2تبصره

هر رشته شغلى حاوى عنوان، شماره، تاريخ . يابد كه در آن تخصيص مىاست 
تصويب، امتياز شغل، نمونه وظايف و مسئوليتها، عوامل اثرگذار، شرايط احراز و 

  .باشد پستهاى قابل تخصيص در آن مى
رتبه شغلى براساس گسترش افقى وظايف و مسئوليتهاى مشاغل و سنوات  -3صرهتب

  .گردد خدمت كاركنان تعيين مى
و تحصيالت الزم براى انجام وظايف و مسئوليتهاى مترتب  شرايط احراز مهارتها -4تبصره

  . باشد با رشته شغلى مى
و » عوامل افرادى«عوامل اصلى ارزشيابى مشاغل سازمان عبارتست از مجموع  -5تبصره

  .بندى و ارزشيابى مشاغل سازمان برابر طرح طبقه» عوامل شغلى«
بخش بودن خدمات آنان  كاركنان سازمان در طول خدمت و در صورت رضايت -6تبصره

هاى شغلى   توانند به رتبه و ارزشيابى عملكرد در صورت واجد شرايط بودن مى
  .باالتر ارتقاء يابند

ر شغل هر يك از كاركنان طبق ضوابط مربوط امتياز شغل جديد در صورت تغيي -7تبصره
  .شود لكن رتبه كاركنان مزبور تغيير نخواهد يافت تخصيص داده مى

ت مديره أبندى مشاغل كاركنان به تصويب هي دستورالعمل اجرايى طرح طبقه -8تبصره
  .خواهد رسيد

حاصل ضرب مجموع  كاركنان عبارتست از يمزاياو مبناى پرداخت حقوق  -33ماده 
هاى مذكور در مواد  امتيازات حاصل از عوامل ارزشيابى شغل و شاغل، رتبه و ساير ويژگى

آتى در ضريب ريالى در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط به ارزشيابى مشاغل كه به 
  .صورت ماهيانه قابل پرداخت است

سال متناسب با هاى سازمان هر  ضريب ريالى حقوق كاركنان مطابق سياست -1تبصره
افزايش هزينه زندگى و ضريب حقوق كاركنان دولت، توسط شورا تعيين 

  .باشد مى) 500(نامه ضريب مزبور  در سال اول اجراى اين آيين. گردد مى
عوامل اصلى خصوصيات شغلى نظير اهميت و پيچيدگى وظايف و مسئوليتها،  -2تبصره

از امتياز كل عوامل % 57 اًهاى شغلى، خطرات ناشى از شغل كه مجموع ويژگى
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 امتياز به آن اختصاص يافته است، كه 9000ارزشيابى شغل و شاغل معادل حداكثر 
  .باشد  مى2000حداقل امتياز مكتسبه از عوامل مزبور 

هاى آموزشى، سنوات   كليه شاغلين براساس عواملى نظير تحصيالت، دوره -3تبصره
تياز كل عوامل ارزشيابى شغل و ام% 43شوند كه مجموعĤ  خدمت ارزشيابى مى
 امتياز به آن اختصاص يافته است، كه حداقل امتياز 6750شاغل معادل حداكثر 

  .باشد  مى1500مكتسبه از عوامل مزبور 
، ماده 33 ماده 3 و تبصره 2مبالغ پرداختى ناشى از امتيازات متعلقه حسب تبصره  -4تبصره

 حقوق و مزاياى مستمر 42، ماده 41ه ، ماد38، ماده 34 ماده 2 و 1، و تبصره 34
  .گردند تلقى مى) حقوق ثابت(

 برابر حداقل حقوق و مزاياى 7حداكثر سقف حقوق و مزاياى مستمر نبايد از  -5تبصره
  .مستمر تجاوز كند

ايثارگرى (عوامل اثرگذار نظير تالش و ايثار در حفظ كيان نظام جمهورى اسالمى  -34ماده 
، دريافت نشان ) به هنگام خدمت در سازمان در زمان جنگو حضور در مناطق جنگى

لياقت، احراز مقام نمونه و دريافت احكام تقدير، خالقيت و ابتكار در بهبود شرايط و 
حق منزلت شغلى و انديشمندى براى شاغل كه صرفاً در صورت ، وضعيت سازمان و كشور

  .گردد خش عمومى در حقوق وى لحاظ مىدارا بودن شاغل از عوامل مزبور امتياز مربوطه، مشابه ب
معادل ريالى كليه امتيازات اعطا شده به ايثارگران سازمان مشابه با كاركنان ايثارگر  -1تبصره

اى كه به تصويب هيأت مديره  نامه در بخش عمومى براساس مقررات و آيين
مشروط بر اينكه براساس . العاده پرداخت خواهد شد خواهد رسيد به صورت فوق

  .نامه امتيازى مشابه اعطا نشده باشد مقررات اين آيين
به كاركنان و بازنشستگانى كه در زمان جنگ در مناطق جنگ زده مشغول خدمت  -2تبصره

اند مطابق بخش عمومى امتياز مربوطه لحاظ و معادل ريالى منظور  ادارى بوده
  .خواهد شد

 نسبت ارزشى اجزاء كليه عوامل معرفى و تعريف كلى عوامل ارزشيابى، تعيين  -35ماده 
نسبت به عوامل اصلى فردى و شغلى، تعيين و تخصيص امتياز به عوامل اصلى و فرعى و 

بندى و ارزشيابى  تعيين درجات و تخصيص امتياز به آنها و ساير عوامل اصلى در طرح طبقه
  .گردد مشاغل كه به تصويب هيأت مديره خواهد رسيد، لحاظ مى

بندى   دسته پايه، مقدماتى، ارشد، خبره و عالى طبقه5ندى مشاغل سازمان در رتبه ب -36ماده 
  .باشد ارتقاى رتبه براساس ارزشيابى كمى و كيفى عملكرد شاغل در شغل مورد تصدى مى. گردد مى

العاده  نمايند فوق به كاركنانى كه در شرايط غيرمتعارف محيط كار انجام وظيفه مى -37ماده 
العاده مذكور از پنجاه  باشد، حداكثر ميزان فوق  كار قابل پرداخت مىسختى شرايط محيط

  .درصد امتياز عوامل شغل در ضريب ريالى مربوط تجاوز نخواهد كرد
پذيرى و تأثير فعاليت در افزايش  العاده ويژه با توجه به عواملى از قبيل ريسك فوق -38ماده 

مجموع امتيازات عوامل % 50اكثر منابع درآمدى سازمان و كاهش مصارف به ميزان حد
  .هاى مستمر قابل پرداخت است  العاده حقوق ثابت و فوق
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تواند به منظور جذب و نگهدارى نيروهاى متخصص براى مشاغل و يا  سازمان مى -39ماده 
 امتياز تا 2250 امتياز تا سطح كاردانى، تا 1050العاده انگيزش خدمت تا  مناطق خاص فوق
  . امتياز پرداخت نمايد3000باالتر تا سطح كارشناسى و 

تواند به منظور جبران خدمت متصديان مشاغل مديريت و سرپرستى در   سازمان مى-40ماده 
ريزى، سازماندهى، كنترل  ارتباط با وظايف و مسئوليت مديران و سرپرستان كه شامل برنامه

ملكرد افراد تحت و نظارت، هدايت، آموزش و جلب مشاركت كاركنان و نيز ارزشيابى ع
 امتياز و 750العاده مذكور  پرداخت نمايد، حداقل فوق» جذب مديريتالعاده  فوق«سرپرستى 
  .باشد  امتياز مى7500حداكثر آن 

شود هر سال سابقه خدمت  نامه تطبيق داده مى  كاركنانى كه حقوق آنان با اين آيين-41ماده 
ياز مربوطه برخوردار خواهند گرديد، آنان جزء سنوات قابل قبول منظور شده و از امت

  .خدمت كمتر از يك سال به تناسب ماههاى كاركرد مالك محاسبه خواهد بود
 در صورتى كه كاركنان در ساعات غيرادارى و براى انجام وظايف محوله حسب -42ماده 

ينى ب كارى براساس ساز و كار پيش العاده اضافه دستور مقام مافوق انجام وظيفه نمايند فوق
  .شده براى كاركنان دولت در ازاى هر ساعت كار اضافى دريافت خواهند نمود

  .دستورالعمل پرداخت اضافه كارى به تصويب هيأت مديره خواهد رسيد -تبصره
هايى مشابه با بخش عمومى براساس   ها و كمك هزينه  العاده تواند فوق  سازمان مى-43ماده 

  :ويب هيأت مديره خواهد رسيد پرداخت نمايدهايى كه به تص ضوابط و دستورالعمل
به كاركنانى كه محل جغرافيايى خدمت آنان از شهرستان : العاده محل خدمت فوق )الف

  .يابد محل استخدام به شهرستان ديگر تغيير مى
به كاركنانى كه در نقاط بد آب و هوا : العاده بدى آب و هوا و مناطق توسعه نيافته فوق )ب

  .نمايند ه يا كمتر توسعه يافته خدمت مىو توسعه نيافت
به كاركنانى كه به خارج از كشور به صورت مأمور سازمانى اعزام : العاده خارج از كشور فوق )پ

  .گردند مى
به كاركنانى كه به صورت نوبتى و يا شيفتى و : العاده نوبت كارى، شيفت و كشيك فوق )ت

  .يا كشيك اشتغال دارند
  .شوند به كاركنانى كه به خارج از محل خدمت به طور موقت اعزام مى: نهالعاده روزا فوق )ث
به كاركنانى كه بنا به انتقال محل جغرافيايى آنان از شهرستانى : هزينه سفر و نقل و مكان )ج

  .يابد به شهرستان ديگر تغيير مى
ودجه ساالنه از محل صرفه جويى ب% 25تواند حداكثر تا  سازمان مى: ورى العاده بهره فوق )چ

ورى  العاده بهره به برخى از كاركنان خود براساس ضوابط مصوب هيأت مديره فوقخود 
  .پرداخت نمايد

از كاركنان % 70از حقوق ثابت را به % 25تواند حداكثر،  سازمان مى: العاده كارايى فوق )ح
نجام بخشى و سرعت در ا براساس عواملى نظير رضايت ارباب رجوع، رشد و ارتقاى اثر

العاده كارايى كه ضوابط آن توسط هيأت مديره تعيين  كار و ارزشيابى عملكرد به عنوان فوق
  .شود، پرداخت نمايد مى
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به كاركنانى كه در داخل محدوده شهرى بدون استفاده از وسيله : هزينه اياب و ذهاب )خ
  .گردند نقليه سازمان به مأموريت اعزام مى

مندى و اوالد، مشابه با  العاده عائله كاركنان مشمول فوق: والدمندى و ا كمك هزينه عائله )د
  .گردد بخش عمومى پرداخت مى

مندى از فكر و انديشه و  تواند به منظور ايجاد انگيزه و افزايش كارايى و بهره سازمان مى )ذ
كاركنان ذيربط ساز و كار مناسب براى جلب مشاركت كاركنان اثرگذارى آنان در خالقيت 

بينى و  رسد پاداش پيش گيرى حسب ضوابطى كه به تصويب هيأت مديره مي تصميم نظام
  .پرداخت نمايد

تواند كاركنانى را كه خدمات برجسته انجام دهند و يا لياقت و   سازمان مى-44ماده 
معادل يك تا حداكثر دو ماه حقوق . شايستگى قابل توجهى در فعاليتهاى خود ابراز نمايند

  . مستمر در طول سال به عنوان پاداش پرداخت نمايدهاى  العاده فوق
  .ى اين ماده به تصويب هيأت مديره خواهد رسيديضوابط اجرا  -تبصره

 سازمان مكلف است با رعايت ضوابط قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب -45ماده 
  .مايد مجلس شوراى اسالمى و اصالحات بعدى در رابطه با كاركنان ذيربط اقدام ن20/1/1368

  .  ميزان عيدى پايان سال معادل بخش عمومى خواهد بود-46ماده 
  
 كاركنان فصل ششم ـ تكاليف عمومى  

كاركنان موظف به اجراى وظايف و تكاليف محوله به نحو احسن در ساعات  -47ماده 
مقرر ادارى و در محل خدمت تعيين شده از سوى سازمان بوده و مكلفند در حفظ اسناد و 

  .دارى و امور محرمانه و اسرار سازمان كوشا باشندمدارك ا
ترتيب و تنظيم ساعت كار در . باشد  ساعت در هفته مى44ساعات كار كاركنان  -1تبصره

طول هفته و نحوه حضور و غياب كاركنان براساس دستورالعملى است كه به 
  .ت مديره خواهد رسيدأتصويب هي

زمان در خارج از ساعات كار ادارى در محل كاركنان موظفند در صورت نياز سا -2تبصره
  .خدمت حضور يافته و انجام وظيفه نمايند

هاى  كاركنان سازمان مكلف هستند در چارچوب قوانين، مقررات و دستورالعمل -48ماده 
در . صادره دستورات مقام مافوق را در امور مربوط به وظايف محوله اطاعت و اجرا نمايند

كنان دستورات صادره را خالف قوانين و مقررات يا موازين صورتى كه هر يك از كار
با ذكر دليل به مقام صادر  اى يا مصالح سازمان تشخيص دهند موظفند مراتب را كتباً حرفه

 و به صورت كتبى اًمجددرا كننده دستور گزارش نمايند، هرگاه مقام مافوق اجراى دستور 
باشند و مسئوليت ناشى از اجراى امر  ىخواستار شد، كاركنان مكلف به انجام دستور م

  .متوجه مقام دستور دهنده خواهد بود
هاى دولتى، موسسات و نهادهاى عمومى    اشتغال كاركنان سازمان در دستگاه-49ماده 

  .غيردولتى ممنوع است
  .هاى مندرج در اين ماده در سازمان مجاز است  وقت كاركنان دستگاه وقت و پاره اشتغال تمام -تبصره
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توانند كتباً با دو ماه اعالم قبلى از خدمت استعفاء   هر يك از كاركنان سازمان مى- 50ماده 
نمايند لكن تقاضاى استعفاى آنان در هيچ مورد رافع تعهدات آنان در قبال مسئوليتهاى 

يابد كه سازمان به موجب حكم رسمى با  استعفاء از تاريخى تحقق مى. محوله نخواهد بود
اند موظفند در مدت مقرر در اين  كاركنانى كه تقاضاى استعفاء ارائه نموده.  كندآن موافقت

  .گردد د و در پايان اين مدت استعفاى آنان قبول شده تلقى مىنماده در محل خدمت حاضر شو
در مواردى كه استعفاى هر يك از كاركنان موجب وقفه در انجام وظايف مربوط  -1تبصره

تواند حداكثر شش ماه  د، زمان موافقت با استعفاء مىشو به شغل مورد تصدى مى
پس از تقاضاى كاركنان باشد كه در اين صورت بايد در فاصله دو ماه موضوع اين 

  .ماده كتباً به كاركنان ابالغ گردد
استعفاى كاركنان در هيچ موردى رافع تعهدات آنان در قبال مسئوليتهاى زمان  -2تبصره

  .اشتغال نخواهد بود
توانند  كاركنانى كه تعهد خدمت به سازمان دارند قبل از پايان دوره تعهد نمى -3هتبصر

دهند مگر آنكه هزينه تعهدات مربوط را به سازمان پرداخت نموده و تسويه استعفاء 
  .حساب نمايند

رسيدگى به تخلفات كاركنان سازمان طبق قانون رسيدگى به تخلفات ادارى  -51ماده 
  . شوراى اسالمى و اصالحات و الحاقات بعدى آن خواهد بود مجلس1372مصوب سال 

نامه معادل   به كاركنان مستعفى به ازاء هر سال خدمت قابل قبول از لحاظ اين آيين-52ماده 
هاى ايام   العاده هاى مستمر و همچنين حقوق و فوق  العاده فوقو يك ماه آخرين حقوق 

  . خواهد شدهاى استحقاقى استفاده نشده پرداخت  مرخصى
تواند نسبت به بكارگيرى بازنشستگان متخصص با مدرك تحصيلى   سازمان مى-53ماده 

هاى حقوقى با   اى غيرمستمر، تدريس و مشاوره كارشناسى و باالتر در موارد خدمات مشاوره
  .مجموع ساعات اشتغال حداكثر تا يك سوم ساعت ادارى كاركنان موظف اقدام نمايد

  
 وق استخدامى كاركنانفصل هفتم ـ حق  
 كاركنان سازمان در هر حال حق استفاده از سى روز مرخصى استحقاقى به نسبت - 54ماده 

هاى مربوط   العاده مدت خدمت را بدون احتساب ايام تعطيل با دريافت حقوق و فوق
  .باشد نحوه استفاده يا ذخيره آن تابع مقررات اين فصل مى. خواهند داشت

از مرخصى استحقاقى به صورت روزانه يا ساعتى يا تقاضاى كتبى هر استفاده  -1تبصره
يك از كاركنان و موافقت مدير يا سرپرست بالفصل قبل از شروع مرخصى 

در هر حال استفاده از مرخصى موكول به دارا بودن مرخصى . پذير است امكان
  .باشد استحقاقى ذخيره شده مى

كاركنان موظفند حداقل -2تبصره
( )
1
2

از مرخصى استحقاقى خود را در همان سال استفاده  
1(توانند نمايند و چنانچه بخواهند مى

2
  . از آن را براى سالهاى آينده ذخيره نمايند) 

تواند براساس تقاضاى هر يك از كاركنان هر پنج سال يك بار  سازمان مى -3تبصره
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هاى دريافتى   العاده ه آنان را براساس آخرين حقوق و فوقمرخصى ذخيره شد
  .مستمر مندرج در حكم كارگزينى پرداخت نمايد

توانند از مرخصى همان سال و   حداكثر مدتى كه كاركنان در يك سال تقويمى مى- 55ماده 
  .د جمعاً از سه ماه تجاوز نخواهد كردنمرخصى ذخيره شده سالهاى قبل استفاده نماي

هاى ذخيره شده كاركنانى كه بازنشسته، از كارافتاده كلى يا فوت   وجوه مرخصى- 56 ماده
گردد بر مبناى آخرين حقوق  شوند يا رابطه استخدامى آنان به هر دليل با سازمان قطع مى مى

  . هاى مستمر مندرج در حكم كارگزينى پرداخت خواهد شد  العاده و فوق
هايى كه مانع از انجام خدمت آنان   ابتالء به بيمارىكاركنان سازمان در صورت - 57ماده

توانند از مرخصى استعالجى  باشد به گواهى پزشك معالج و تأييد پزشك معتمد سازمان مى
هاى مزبور توسط   روز، تأييد گواهى5ى بيش از ها يدر مورد مرخص. استفاده نمايند

  .كميسيون پزشكى الزامى است
ن در حال استفاده از مرخصى استحقاقى، بيمار شوند طبق صورتى كه كاركنا در -1تبصره

مقررات ناظر بر مرخصى استعالجى با آنان رفتار خواهد شد و در اين صورت 
  .گردد مرخصى استحقاقى استفاده نشده وى لغو مى

 ماه در هر سال خدمتى خواهد بود 4حداكثر مدت استفاده از مرخصى استعالجى  -2تبصره
هاى مستمر مندرج در آخرين حكم   العاده م حقوق و فوقكه در اين مدت تما

  . شود كارگزينى به كاركنان مزبور پرداخت مى
العالج، بيمارى به سبب انجام وظيفه يا  در صورت ابتالء كاركنان به بيمارى صعب -3تبصره

اين ) 2(حادثه ناشى از كار كه به مرخصى استعالجى بيش از حد مقرر در تبصره 
اشد برابر دستورالعملى كه به تصويب هيأت مديره خواهد رسيد، با وى ماده نياز ب

   .رفتار خواهد شد
قانون ترويج تغذيه با شيرمادر و حمايت از مادران در دوران شيردهى مصوب  -58ماده 
 و اصالحات بعدى آن و مقررات مربوط به معذوريت زايمان مستخدمين 22/6/1374

  . باشد نامه الزم االجراء مى  آيينرسمى دولت در مورد مشمولين اين
  .گيرد  به ايام مرخصى استعالجى و معذوريت زايمان مرخصى استحقاقى تعلق مى-59ماده 
سال از مرخصى بدون حقوق ) 3(توانند با موافقت سازمان حداكثر از   كاركنان مى-60ماده 

براى انجام . ينددر طول خدمت، به شرط نداشتن مرخصى استحقاقى ذخيره شده استفاده نما
  .سال ديگر قابل اعطاء است) 2(تحصيالت عالى در رشته مورد نياز سازمان عالوه بر آن تا 

اعطاى مرخصى بدون حقوق به كاركنان ثابت زن كه همسر آنان به مأموريت  -تبصره
شود براساس مقررات عمومى دولت و موافقت سازمان  خارج از كشور اعزام مى

  . باشد بالمانع مى
 حفظ پست سازمانى كاركنان در ايام مرخصى بدون حقوق الزامى نيست و در -61اده م

صورتى كه پس از پايان دوره مرخصى بدون حقوق پست سازمانى مناسب جهت ارجاع به 
  .كاركنان مزبور موجود نباشد، آماده به خدمت خواهند گرديد

  . باشد  با موافقت سازمان بالمانع مىوقت بانوان برابر مقررات عمومى دولت و خدمت نيمه -62ماده 
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 كاركنان سازمان در انجام وظايف و مسئوليتهاى محوله در برابر شاكى يا شاكيان -63ماده 
باشند و سازمان مكلف است به تقاضاى اين قبيل كاركنان، براى  مورد حمايت قضايى مى

ترى حمايت قضايى به دفاع از آنان با استفاده از كارشناسان حقوقى خود يا وكالى دادگس
  .عمل آورد

  
 فصل هشتم ـ بازنشستگى  

 با كاركنان از لحاظ بازنشستگى، از كارافتادگى كلى و فوت طبق مقررات قانون -64ماده 
  .تأمين اجتماعى رفتار خواهد شد

طبق هاى كاركنان سازمان مشمول كسر حق بيمه   العاده  كليه حقوق و فوق-65ماده 
  . باشد ون تأمين اجتماعى مىدرصدهاى مقرر در قان

 به كاركنانى كه به سبب انجام وظيفه يا ناشى از كار، فوت يا از كارافتاده كلى -66ماده 
  .گردد شوند حسب ضوابطى كه به تصويب هيأت مديره خواهد رسيد مستمرى پرداخت مى مى

وه بر وجوه شوند عال  به مستخدمينى كه بازنشسته، از كارافتاده كلى يا فوت مى-67ماده 
 ماه  هاى استحقاقى استفاده نشده، به ازاء هر سال سابقه خدمت آنان معادل يك مرخصي

هاى مشمول كسر حق بيمه به عنوان پاداش پايان خدمت   العاده آخرين حقوق و فوق
  . پرداخت خواهد شد

ى و مفقوداالثر و  كاركنان شهيد، جانباز از كارافتاده كلى، آزاده جانباز از كارافتاده كل-68ماده 
  .باشند خانواده آنان تابع مقررات مربوط به مستخدمين ايثارگر دولت مى

 به منظور رعايت عدالت استخدامى و حفظ تناسب حقوق كاركنان شاغل و -69ماده 
هاى مستمر كاركنان شاغل، به كاركنان   العاده بازنشسته، هر نوع افزايش حقوق و فوق

لى و بازماندگان كاركنان متوفى با لحاظ افزايش ساالنه مستمريها بازنشسته، از كارافتاده ك
حكم اين ماده درباره . گردد رسد، پرداخت مى ت مديره ميأطبق ضوابطى كه به تصويب هي
نامه بازنشسته، از كارافتاده كلى يا فوت  االجرا شدن اين آيين كاركنانى كه قبل از تاريخ الزم

  . باشد نامه نيز الزم االجرا مى  با اين آييناند ضمن تطبيق وضعيت آنان شده
 سنوات خدمت كاركنان ثابت مشروط به اين كه به شرايط عمومى بازنشستگى -70ماده 

  :نرسيده باشند، به شرح زير قابل خريد است
به كاركنانى كه تقاضاى بازخريد سوابق خدمت خود را داشته باشند براساس مقررات  )الف

  . ان دولت وجوه بازخريدى پرداخت خواهد شدعمومى ناظر بر كاركن
تواند كاركنانى را كه به دليل واحد و پستها در چارچوب اصالح تشكيالت  سازمان مى )ب

اند، بازخريد نمايد و به  مصوب و عدم وجود پست بالتصدى آماده به خدمت شده
ندرج ازاى هر سال خدمت قابل قبول حداقل معادل يك ماه آخرين حقوق و مزاياى م

در آخرين حكم كارگزينى به اضافه حقوق و مزاياى مرخصى استحقاقى استفاده نشده 
  . و سهم پس انداز آنان در صندوق پس انداز به استثناى كسور حق بيمه را پرداخت نمايد

 آن دسته از كاركنانى كه در اجراى آراى هيأتهاى رسيدگى به تخلفات ادارى و ـ71ماده 
  .باشد شوند، تابع ضوابط خاص خود مى  محكوم به بازخريدى مىمراجع قانونى ذيصالح
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 فصل نهم ـ تسهيالت رفاهى  
 به منظور تشويق كاركنان به پس انداز و تأمين رفاه و رفع نياز و مشكالت آنان در -72ماده 

كه به اختصار » صندوق پس انداز و رفاه كاركنان سازمان«موارد اضطرارى، صندوقى به نامه 
  . گردد شود، تشكيل مى اميده مىصندوق ن

هاى مندرج در   العاده درصد از مجموع حقوق و فوق) 4( سازمان مكلف است -73ماده 
انداز سهم  حكم كارگزينى يا حكم قراردادى ماهانه كاركنان ثابت و موقت را به عنوان پس
به حساب مستخدم كسر و تا دو برابر آن را به عنوان سهم سازمان ماهانه به طور يكجا 

  . صندوق واريز نمايد
نامه نحوه اداره امور صندوق و تغييرات سهم مستخدم و ساير موارد به  آيين -1تبصره

  .تصويب هيأت مديره خواهد رسيد
پس از تشكيل صندوق كليه امكانات و دارايى صندوق پس انداز و كارگشايى با  -2تبصره

  . شدالسهم اعضاء به اين صندوق منتقل خواهد  لحاظ حق
هاى بيمه داخلى جهت  تواند نسبت به انعقاد قرارداد با يكى از شركت  سازمان مى-74ماده 

  . هاى تكميلى درمان اقدام نمايد  استفاده كاركنان شاغل و بازنشسته و خانواده آنان از مزاياى بيمه
 سازمان موظف است كاركنان شاغل خود را در برابر ضايعات جسمى ناشى از -75ماده 

  . هاى داخلى بيمه عمر و حوادث، بيمه نمايد اليا، حوادث و فوت، نزد يكى از شركتب
هاى موضوع مواد فوق براساس ضوابطى كه به تصويب هيأت مديره   حق بيمه ـتبصره

  . گردد خواهد رسيد توسط سازمان و كاركنان تأمين مى
ارچوب شرايط عمومى تواند در حدود اعتبارات مصوب خود و در چ   سازمان مى-76ماده 

ناظر بر كاركنان دولت نسبت به ارائه تسهيالت رفاهى و اعطاى وام خريد يا ساخت مسكن 
تسهيالت و امكانات و خدمات رفاهى را براساس ضوابطى كه به  با سود مناسب و ساير

رسد به كاركنان خود اعم از شاغل، بازنشسته، ازكارافتاده كلى و  تصويب هيأت مديره مي
  . اندگان كاركنان متوفى اعطاء نمايدبازم

  . گردد تسهيالت موضوع ماده فوق به هر يك از كاركنان زوج شاغل در سازمان اعطاء مى -تبصره
سازمان مكلف است نسبت به تأمين شرايط بهداشتى، ايمنى، ايجاد محيط مناسب  -77ماده 

اى تعاونى كاركنان از ه كار و تقويت بنيه جسمى و روحى كاركنان اقدام و تشكيل شركت
هاى مسكن و مصرف را مورد حمايت قرار داده و تسهيالت الزم را به آنها  جمله تعاوني
  . اعطاء نمايد

  
 فصل دهم ـ تطبيق وضع كاركنان  

نامه به طور تمام وقت و به صورت   كليه كاركنانى كه در تاريخ تصويب اين آيين-78ماده 
  . يابند ند با حفظ نوع استخدام با اين مقررات تطبيق وضع مىثابت يا موقت به خدمت اشتغال دار

هاى مندرج در حكم كارگزينى كاركنان   العاده  در صورتى كه مجموع حقوق و فوق-79ماده 
هاى وى كمتر شود مابه التفاوت تحت عنوان   العاده پس از تطبيق، از مجموع حقوق و فوق

هاى كاركنان   العاده يش بعدى حقوق و فوقهرگونه افزا. گردد تفاوت تطبيق پرداخت مى
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  . مزبور تا استهالك كامل از تفاوت تطبيق مزبور كسر خواهد شد
نامه در موارد مرخصى  االجرا شدن اين آيين  عدم حضور كاركنان در تاريخ الزم-80ماده 

 استحقاقى، استعالجى و بدون حقوق، آمادگى به خدمت، غيبت موجه يا با ماموريت مانع از
در اين گونه موارد آخرين پست مورد . نامه نخواهد بود تطبيق وضع آنان با مقررات اين آيين

  . تصدى مستخدم در سازمان مالك تطبيق وضع خواهد بود
در موارد آمادگى به خدمت و ساير موارد مشابه آخرين پست كاركنان مالك تطبيق  -تبصره

  . وضع خواهد بود
  
 فصل يازدهم ـ ساير مقررات  
نامه،   سازمان مكلف است حداكثر ظرف مدت چهارماه از تاريخ تصويب اين آيين-81ماده

مادامى كه . اجرايى مربوط را تهيه و جهت تصويب تسليم مراجع ذيصالح نمايدمقررات 
هاى مورد عمل حسب مورد كماكان  تصويب نشده است ضوابط و دستورالعمل مقررات مذكور

  . باشد معتبر و قابل اجراء مى
 در صورتى كه با تصويب قوانين و مقررات عنوان سازمان تأمين اجتماعى يا اركان -82ماده 

نامه ذكر شده است، تغيير يابد عناوين متناظر حسب مورد  تشكيالتى آن كه در اين آيين
  . جايگزين خواهد شد

عمومى بينى نشده است مقررات  نامه پيش  در هر مورد كه مقرراتى در اين آيين-83ماده 
  . االجرا خواهد بود دولت الزم
 به تصويب سازمان 28/12/1386 تبصره در تاريخ 47 ماده و 83نامه مشتمل بر  اين آيين

  .ريزى كشور رسيد مديريت و برنامه
  

قانون تأمين اجتماعي ) 4(الحاقي به ماده ) 5(نامه اجرايي تبصره   آيين-25
  )3/3/1388مصوب (ـ 1387مصوب

  :روند نامه اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي  آيين در اين-1 ماده
  .ـ و اصالحات بعدي آن1354قانون تأمين اجتماعي ـ مصوب: قانون )الف
  .سازمان تأمين اجتماعي: سازمان )ب
قانون كه داراي مجوز فعاليت از مراجع ) 2(ماده ) 3(كارگاههاي موضوع بند : كارگاه )پ

  .باشند ذيصالح مي
  .نمايند اشخاص حقيقي و مديران اشخاص حقوقي غيردولتي كه حقوق دريافت نمي: شده بيمه )ت
  .باشد قانون مي) 28(نرخ حق بيمه مطابق ماده  -2 ماده
شده، بين حداقل و حداكثر دستمزد قانوني زمان   مبناي كسر حق بيمه ماهانه بيمه-3 ماده

ن درصدي كه طبق مقررات مصوب شوراي بود و از ابتداي هر سال به ميزا پرداخت خواهد
در هر حال، مبناي . يابد گردد، افزايش مي عالي كار به سطوح دستمزد شاغالن اضافه مي

پرداخت حق بيمه نبايد از حداقل دستمزد كمتر و از حداكثر دستمزد مبناي كسر حق بيمه 
  .بيشتر باشد
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ني كه بيش از ده سال سابقه شده براي كسا مبناي پرداخت حق بيمه ماهانه بيمه -1تبصره
پرداخت حق بيمه دارند عبارت از ميانگين مبناي حق بيمه پرداختي در آخرين 
دوازده ماه قبل از تاريخ ثبت تقاضا است مشروط بر اينكه مبلغ مذكور كمتر از 

  .حداقل دستمزد مبناي پرداخت حق بيمه زمان پرداخت نباشد
اي كه كمتر از ده سال سابقه پرداخت  شده بيمهمبناي پرداخت حق بيمه ماهانه  -2تبصره

حق بيمه دارد به انتخاب متقاضي بين حداقل و حداكثر دستمزد مبناي كسر حق 
  .بيمه خواهد بود

شده در كارگاههاي داراي دستمزد  دستمزد ماهيانه مبناي كسر حق بيمه بيمه -3تبصره
  .كارگاه كمتر نخواهد بودقانون از بيشترين دستمزد مقطوع ) 35(مقطوع موضوع ماده 

  :شود شده به شرح زير تعيين مي نحوه احتساب سوابق معوقه بيمه - 4 ماده
نامه از طريق  كارفرمايان حقيقي و حقوقي غيردولتي كه تا تاريخ تصويب اين آيين )الف

بيمه  قانون اقدام به ارسال ليست و پرداخت حق) 28(كارگاههاي خود براساس ماده 
طبق قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر نموده و يا 

ـ نسبت به ارسال ليست و پرداخت حق بيمه خود به همراه 1361كارگر دارندـ مصوب 
اند، سوابق آنها به استناد ليستهاي ارسالي  حق بيمه كاركنان شاغل در كارگاه اقدام نموده

  .شود اي كارفرما محسوب مي بيمههاي پرداختي جزو سوابق   و حق بيمه
  .گردد شده اضافه مي معادل سابقه پرداخت حق بيمه تا اين تاريخ به حداكثر شرط سني بيمه -تبصره

و » ب«نامه به استناد قانون اصالح بند  اي كه قبل از تاريخ تصويب اين آيين شده بيمه )ب
بت به عقد قرارداد و ـ نس1365قانون تأمين اجتماعي ـ مصوب) 4(ماده ) 3(تبصره 

اين ) 2(تواند با پرداخت حق بيمه موضوع ماده  پردازي خود اقدام نموده است، مي بيمه
پردازي خود  با ارسال ليست نسبت به ادامه بيمه) شده و كارفرما سهم بيمه(نامه  آيين

  .اقدام نمايد
تن حداكثر پنجاه و اند، با داش كارفرماياني كه نسبت به بيمه نمودن خود اقدامي نكرده )ج

حق بيمه موضوع % 27توانند با پرداخت  قانون مي) 90(پنج سال سن و رعايت ماده 
نامه قرار گرفته و  نامه و ارسال ليست مشمول احكام مقرر در اين آيين اين آيين) 3(ماده 

شده به شرط سني موضوع اين  از مزاياي قانوني آن برخوردار شوند و سوابق قبلي بيمه
  .شود ضافه ميبند ا

نامه اقدام به بيمه نمودن خود نزد سازمان  كارفرماياني كه تا تاريخ ابالغ اين آيين )د
نامه پس از انعقاد قرارداد، مدارك و مستندات  توانند بعد از ابالغ اين آيين اند، مي نكرده

خود را جهت پذيرش سوابق گذشته به سازمان ارائه تا پس از احراز اشتغال توسط 
مان با پرداخت حق بيمه براساس دستمزد مبناي انعقاد قرارداد، سوابق معوقه به ساز

  .حساب آنها منظور گردد
) 46(حق بيمه متعلقه در صورت تقاضاي كارفرما و موافقت سازمان مطابق ماده  -1تبصره

  .قانون حداكثر در سي و شش قسط قابل تقسيط است
شود، به نسبت  مي نامه پرداخت اي اين آييناي كه در اجر هاي معوقه  بيمه حق -2تبصره
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سالهاي خدمت مربوط صرفاً در محاسبه ميزان مستمري بازنشستگي، ازكارافتادگي 
  .گيرد كلي و فوت مالك عمل قرار مي

بود كه كارفرما نام خود را در  شده صرفاً براي ايامي خواهد احتساب سوابق آينده بيمه)  ه
  .علقه را نيز پرداخت نمايدليست ارسالي درج و حق بيمه مت

 كار شده با ارسال ليست و پرداخت حق بيمه از حمايتهاي بازنشستگي، از  بيمه-5 ماده
  .شود افتادگي كلي، فوت و خدمات درماني برخوردار مي

شدگاني كه طبق گواهي پزشك معتمد سازمان قبل از درخواست بيمه موضوع   بيمه-6 ماده
توانند از حمايت  شوند، نمي عضو از كارافتاده تشخيص داده مينامه به دليل نقص  اين آيين

مند شوند، مگر در مواردي كه به دليل حادثه يا بيماري ديگري  كارافتادگي بهرهازمربوط به 
  .ازكارافتاده گردند

ـاريخ  اين تصويب   . به تأييد مقام محترم رياست جـمهوري رسيده است26/8/1388نامه در ت
  

هاي اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و شاغالن   جرايي قانون بيمهنامه ا  آيين-26
  22/9/1388مصوب ) كددار(دار  صنايع دستي شناسه

  :روند نامه اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي  در اين آيين-1ماده 
 دستي هاي اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و شاغالن صنايع  قانون بيمه: قانون )الف

  .ـ 1388ـ مصوب ) كددار(دار  شناسه
  .قالي، قاليچه و گبه: فرش )ب
دار  صنايع دستي خانگي و غير آن در گروههاي مصوب شناسه): كددار(دار  صنايع دستي شناسه )پ

  ).كددار(
اين ماده و نيز مشموالن ) پ(و ) ب(شاغالن در مشاغل موضوع بندهاي : مشموالن) ت

قانون كه داراي مجوز فعاليت و يا كارت ) 1(ماده ) 4( و )1(هاي   موضوع تبصره
  .باشند نامه مي اين آيين) 2(شناسايي معتبر بر اساس فرآيند مندرج در ماده 

 وزارت بـازرگاني و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مكلفند -2ماده 
  .اي كشور اقدام نمايند هنسبت به شناسايي و معرفي مشموالن به سازمان آموزش فني و حرف

شدگان و   است مهارت فني معرفي اي كشور موظف سازمان آموزش فني و حرفه -1تبصره
نامه نسبت به صدور  متقاضيان را بررسي و ظرف يك ماه پس از وصول معرفي

مندي افراد موضوع اين ماده از مزاياي  بهره. كارت مهارت فني آنان اقدام نمايد
  .باشد يه كارت مهارت فني توسط سازمان يادشده ميقانون، منوط به ارا

هاي موضوع اين ماده   هاي مرتبط داراي مجوز از دستگاه ها و تشكل  اتحاديه -2تبصره
اي كشور  توانند نسبت به معرفي واجدان شرايط به سازمان آموزش فني و حرفه مي

  .اقدام نمايند
وت و از كارافتادگي بافندگان قالي، بافندگان موضوع قانون بيمه بازنشستگي، ف -3تبصره

ـ كه در اجراي قانون يادشده بيمه پرداز 1376قاليچه، گليم و زيلو ـ مصوب 
پردازي، به منظور استفاده از مزاياي اين  توانند ضمن استمرار بيمه اند، مي بوده
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نامه ظرف سه ماه نسبت به اخذ كارت مهارت فني از سازمان آموزش فني و  آيين
  .سازمان تأمين اجتماعي اقدام نمايند  كشور و ارايه آن به اي حرفه

 مبناي محاسبه حق بيمه براي مشموالن براساس حداقل دستمزد ماهيانه مصوب -3ماده 
گردد و در صورتي كه مشموالن متقاضي پرداخت حق بيمه بر  شوراي عالي كار تعيين مي

انعقاد قرارداد و پرداخت حق بيمه مبناي دستمزد بيشتر از مبلغ موضوع اين ماده باشند، 
  .التفاوت حداقل دستمزد و دستمزد تعيين شده توسط بيمه شده بالمانع خواهد بود مابه

قانون تأمين اجتماعي ـ ) 28( نرخ حق بيمه مشـموالن به ترتيب مقرر در ماده -4ماده 
بيست درصد حق بيمه سهم كارفرمايي توسط دولت و هفت . باشد ـ مي1354مصوب

  .رصد نيز توسط بيمه شده پرداخت خواهدشدد
بيمه شده مكلف است در دوره اعتبار كارت شناسايي و كارت مهارت فني، مبلغ حق بيمه  -5ماده 

قانون ) 4(ماده ) 3(و تبصره » ب«سهم خود را از تاريخ انعقاد قرارداد براساس قانون اصالح بند 
ـ مصوب  ون تأمين اجتماعي به صورت ماهانه به سازمان قان) 39(ـ طبق ماده 1365تأمين اجتماعي 

  .پرداخت نمايد
مندي افراد از حمايتهاي موضوع قانون صرفاً در صورت تمديد  استمرار بهره -1تبصره

شناسايي معتبر و كارت مهارت فني با اخذ تأييديه كتبي از  مجوز فعاليت يا كارت
  .پذير است وقت امكان ربط مبني بر اشتغال تمام وقت يا پاره هاي ذي  دستگاه

تواند تا  شده مي در صورت توقف پرداخت حق بيمه براي سه ماه متوالي، بيمه -2تبصره
  .موعد پرداخت بعدي حق بيمه دوره قبلي را پرداخت نمايد

كه در كارگاههاي مشمول قانون تأمين ) 1(ماده ) ب(در خصوص مشموالن بند  -3تبصره
  .قانون مذكور اقدام خواهد شد) 36(شند، طبق ماده با ـ شاغل مي1354ـ مصوب اجتماعي

) 2(در صورتي كه پرداخت حق بيمه از طرف بيمه شده در موعد مقرر در تبصره  -4تبصره
اين ماده متوقف شود با حفظ سوابق قبلي، بيمه وي قطع خواهد شد و برقراري 

 مفاد اين منوط به ارائه تقاضاي كتبي و تنظيم قرارداد جديد با رعايتمجدد آن 
  .نامه خواهد بود آيين

نامه، پانزده   حداقل سن افراد واجد شرايط براي انعقاد قرارداد بيمه موضوع اين آيين-6ماده 
  .سال و حداكثر پنجاه سال تمام است

  .شود نامه به حداكثر سن موضوع اين ماده اضافه مي پردازي مشموالن اين آيين سوابق بيمه -تبصره
  :شود شرح زير تعيين مي زم براي بيمه متقاضياني كه بيش از پنجاه سال سن دارند بهشرايط ال -7ماده 
  .در زمان تقاضا سن آنان بيش از پنجاه و پنج سال نباشد )الف
  .حق بيمه مازاد را يكجا بپردازد )ب
  .بين پذيرش تقاضا توسط سازمان تأمين اجتماعي و پرداخت يكجا بيش از يك ماه فاصله نباشد )پ
  .تواند يك بار متقاضي استفاده از امكان پرداخت يكجا شود فرد مي هر )ت

قانون تأمين ) 3(بيمه شدگاني كه داراي كارفرما باشند، از مزاياي مندرج در ماده  -8ماده 
ـ و همچنين حمايتهاي مندرج در قانون بيمه بيكاري ـ مصوب 1354مصوب اجتماعي ـ 

  .باشند ـ برخوردار مي1369
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نامه كه منجر به برقراري مستمري از  وادث ناشي از كار موضوع اين آيينح -تبصره
شود، عبارت است از حوادثي كه در ارتباط با  كارافتادگي و فوت مشموالن مي

 با(نامه  اين آيين» پ«و » ب«حرفه بافندگي و صنايع دستي موضوع بندهاي 
  .شود شدگان مي متوجه بيمه) تشخيص سازمان تأمين اجتماعي

 سازمان تأمين اجتماعي مكلف است با همكاري وزارت بازرگاني و سازمان ميـراث -9اده م
  .نگي، صنايع دستـي و گردشگـري سامانه اطالعـات جامع مشـموالن را ايجاد نمايد  فره

 سوابق مشموالن قانون بيمه بازنشستگي، فوت و ازكارافتادگي بافندگان قالي، -10ماده 
شده  ـ كه به نحوي از انحا از شمول قانون مذكور خارج1376ـ مصوب قاليچه، گليم و زيلو 
اجتماعي ـ مصوب  هاي مشمول قانون تأمين  نامه قرارگرفته و يا در كارگاه و مشمول اين آيين

التفاوت حق بيمه  يابند، با درخواست بيمه شده و يا پرداخت مابه ـ اشتغال به كار مي1354
قبول آنان در اجراي قانون تأمين اجتماعي محسوب مربوط، جزء سنوات خدمت قابل 

پنجاه درصد سنوات پرداخت حق بيمه به شود، در غير اين صورت سابقه آنان به نسبت  مي
  .مندي از تعهدات قانوني مالك عمل خواهد بود منظور بهره

 نامه در سال جاري از محل اعتبار ، هزينه اجراي اين آيين27/7/1388 از تاريخ -11ماده 
  .شود  كل كشور تأمين مي1388ماده واحده قانون بودجه سال ) 34( مذكور در بند 30441برنامه 

جمهور موظف است براساس  ريزي و نظارت راهبردي رئيس  معاونت برنامـه-12 ماده
نگي، صنايع   هاي رفاه و تأمين اجتماعي و بازرگاني و سازمان ميراث فره  پيشنهاد وزارتخانه
 و بعد از آن را در لوايح 1389گري اعتبار الزم براي اجراي قانون در سال دسـتي و گردش

 و بعد از آن منوط به تأمين 1389نامه در سال  اجراي اين آيين. بيني نمايد بودجه ساالنه پيش
اعتبار در قوانين بودجه ساالنه كشور است و سازمان تأمين اجتماعي متناسب با اعتبار 

 با تعداد افراد معرفي شده توسط وزارت بازرگانـي و سازمان بيني شده و متناسب پيش
اين  .باشد ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري موظف به بيمه نمودن مشموالن مي

  . است  به تأييد مقام محترم رياسـت جمهوري رسيده 3/11/1388نامه در تاريخ  تصـويب
  

هاي تأمين اجتماعي كارگران  قانون بيمه) 5(و ) 3(نامه اجرايي مواد   آيين-27
  )19/2/1389مصوب (ساختماني 

 بنا 19/2/1389 0وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ
هاي رفاه و تأمين اجتماعي، كار و امور اجتماعي، مسكن و  به پيشنهاد مشترك وزارتخانه

هاي اجتماعي كارگران  قانون بيمه) 3(ماده ) 1(شهرسازي و كشور و به استناد تبصره 
 و با -1387 مصوب -اصالحي قانون يادشده) 5( و ماده -1386 مصوب -ساختماني

نامه اجرايي  ، آيين10/10/1386 هـ مورخ 373ت /164082نامه شماره  رعايت تصويب
  :موارد يادشده را به شرح زير تصويب نمودند

  :روند عاني مشروح به كار مينامه اصطالحات زير در م  در اين آيين-1ماده 
 و اصالح بعدي -1386 مصوب -هاي اجتماعي كارگران ساختماني قانون بيمه: قانون) الف

  -1387 مصوب -آن
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فردي كه به نحوي از انحا در رابطه با ايجاد، توسعه تجديد بنا، : كارگر ساختماني )ب
مشمول مقررات خاص تعميرات اساسي و تخريب ساختمان به طور مستقيم اشتغال دارد و 

  .باشد از نظر بيمه و بازنشستگي نمي
گواهينامه حاوي اطالعات راجع به مشخصات هويتي، سطح : كارت مهارت فني )پ

سازمان (مهارت و تاريخ صدور اعتبار و تمديد كه توسط وزارت كار و امور اجتماعي 
  .شود يبراي كارگران كارگاهي ساختماني صادر م) اي كشور آموزش فني و حرفه

كارگر ساختماني كه پس از ثبت نام در يكي از شعب صندوق تأمين : شده بيمه )ث
  .گيرد نامه قرار مي اجتماعي با پرداخت حق بيمه مقرر، مشمول اين آيين

  وزارت كارو امور اجتماعي: وزارت )ج
اي كشور مكلف است با همكاري وزارت فرهنگ و   سازمان آموزش فني و حرفه-2ماده 
 اسالمي و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران همزمان با اجراي اين ارشاد
رساني و فراخان آموزشي به متقاضيان اشتغال  نامه، تمهيدات الزم را در خصوص اطالع آيين

اي يا ساير مراكز آموزشي مورد تأييد  در كارهاي ساختماني در مراكز آموزش فني و حرفه
هاي كثيراالنتشار و صدا و سيماي جمهوري اسالمي  نامهصندوق از طريق نشريات، روز

  .ايران فراهم نمايد
نامه،  اي كشور مكلف است همزمان با اجراي اين آيين  سازمان آموزش فني و حرفه-3ماده 

هاي مورد نياز بازار كار بازآموزي و تجديد  تمهيدات الزم را در خصوص آموزش مهارت
نامه اجرايي طرح آموزش كارگران صنعت ساختمان   يوهمهارت كارگر ساختماني بر اساس ش

هاي  فراهم و اجرا نموده و پس از آموزش مهارت) 2/6/1387 مورخ 200 /22162شماره (
  .ديدگان طرح مذكور اقدام نمايد مورد نياز، نسبت به صدور كارت مهارت فني براي آموزش

تعيين سطوح كارگران ساختماني شرايط و ترتيب صدور، تمديد و تعليق كارت فني و  -تبصره
براي آموزش موضوع اين ماده، طبق ضوابط و مقررات مورد عمل سازمان آموزش 

 صدور پروانه مهارت فني براي كارگران ماهر،  نامه اي كشور از جمله آيين فني وحرفه
نامه   و شيوه24/6/1367 هـ مورخ 17613ت /50351نامه شماره  موضوع تصويب
  .باشد ميموضوع اين ماده 

كارت (تواند پس از اخذ كارت مهارت فني با ارائه مدارك الزم  كارگر ساختماني مي -4ماده 
 پوشش اين و ثبت نام در يكي از شعب صندوق، تحت) ملي، كارت مهارت فني و شناسنامه

  . نامه قرار گيرد آيين
ي ها اي كشور مكلف است با برگزاري دوره  سازمان آموزش فني و حرفه-تبصره

مدت آموزشي، نسبت به تعيين سطح توانمندي كارگران ساده ساختماني و  كوتاه
  .صدور كارت متناسب با شغل آنان اقدام نمايد

 مراجع صادركننده پروانه ساختماني مكلفند به منظور تأمين سهم كارفرمايي حق -5ماده 
خذ پروانه باشد، بيمه كارگر ساختماني، در مواردي كه انجام كارهاي ساختماني مستلزم ا

كند، نسبت به صدور پروانه  پرداخت بيمه به حسابي كه صندوق اعالم ميپس از دريافت رسيد 
  .ساختماني مربوط اقدام نمايند
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مراجع صدور پروانه در صورت احراز هرگونه تخلف در اين زمينه عالوه بر آنكه  -تبصره
وانين و مقررات مربوط جبران خسارت واردشده خواهند بود، با آنان طبق قمسئول 

  .رفتار خواهد شد
  :گردد  حق بيمه قابل پرداخت براي هر واحد مسكوني به شرح زير محاسبه مي-6ماده 
عددي كه بر مبناي زيربناي هرواحد و ارزش معامالتي عرصه هر : ضريب حق بيمه )الف

ق ضرايب ح. شود و مبناي محاسبه نرخ حق بيمه است متر مربع ساختمان تعيين مي
  :شوند بيمه بر اساس جدول زير تعيين مي

  

  جدول ضرايب حق بيمه واحدهاي مسكوني به ازاي هر متر مربع زيربنا
  ميانگين زيربناي هر واحد

ميانگين زيربناي هرواحد 
عرصه هر متر  ارزش معامالتي

  )ارقام به ريال( مربع

 150 تا 75بيش از    متر مربع و كمتر75
  متر مربع

 متر 150بيش از 
  ربعم

   درصد2/9   درصد2/5   درصد2/2   و كمتر10/000
   درصد3/3   درصد3/1   درصد2/7  000/50 تا 000/10بيش از 
   درصد3/8   درصد3/6   درصد3/3  000/200 تا 000/50بيش از 

  1 درصد4   درصد4  درصد4  200/00
ن كه مبلغ حق بيمه پرداختي به ازاي هر متر مربع ساختما: نرخ حق بيمه سهم كارفرما )ب

ضرب ضريب حق بيمه در حداقل دستمزد ماهيانه مصوب شوراي عالي  برابر با حاصل
  .باشد كار در سال صدور پروانه مي

مبلغ قابل پرداخت به ازاي هر پروانه ساختماني كه از : ميزان حق بيمه سهم كارفرما )پ
  .آيد ضرب نرخ حق بيمه در متراژ زيربناي مندرج در پروانه بدست مي حاصل

حق بيمه كارگر ساختماني در زمان اشتغال : ميزان حق بيمه سهم كارگر ساختماني )ت
قانون تامين ) 35(اي خواهد بود كه طبق ماده  معادل هفت درصد دستمزد ماهانه

شده  ماهه رأساً توسط بيمه و اصالحات بعدي آن تعيين و همه -1354 مصوب -اجتماعي
  .شود  ميگر پرداخت بيمهبه صندوق 

در مناطق فاقد ارزش معامالتي، حق بيمه قابل پرداخت بر اساس نرخ ساير  -1هتبصر
  .باشد، محاسبه خواهد شد دل هم ميها معا مناطق مشابه كه قيمت روز آن

هاي مسكن مهر  حق بيمه سهم كارفرمايي واحدهاي ساختماني كه در قالب طرح -2تبصره

                                            
هاي رفاه و تـأمين اجتمـاعي، كـار و امـور       بنا به پيشنهاد وزارتخانه  14/6/1389 هيئت وزيران در جلسه مورخ       -1

ساسي جمهوري اسالمي   اجتماعي كشور و مسكن و شهرسازي و به استناد اصل يكصدو سي و هشتم قانون ا               
 جدول ضرايب حق بيمه واحدهاي مسكوني به ازاي هر متر مربع زيربنا موضوع بنـد              -1: ايران تصويب نمود  

 در عدد 1389ساختماني در سال    قانون بيمه اجتماعي كارگران     ) 5(و  ) 3(نامه اجرايي مواد       آيين 6ماده  ) الف(
با توجه بـه صـدور تـدريجي كـارت مهـارت فنـي               -2. ضرب و بر اساس آن محاسبه و وصول شود        %) 25(

 تا سقف دويست هزار نفر شرايط بيمه شدن مشموالن          1389كارگران، وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در سال         
هاي بعد، به ازاي هر دويست هزار نفر مـازاد بـر               ضرائب جدول وصول حق بيمه در سال       -3را محقق نمايد    

هـاي    حق بيمـه پـروژه  -4. گيرد ج درصد افزايش و مبناي وصول قرار مي  ، به ميزان بيستو پن    1389 تعداد سال 
  .گردد  ماه و يك سال پس از صدور پروانه اخذ مي6مسكن در زمان صدور پروانه، 
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فاه و تأمين اجتماعي و مسكن و هاي ر نامه وزارتخانه شوند مطابق توافق احداث مي
در هر حال حق بيمه دريافت شده بابت هر متر . شهرسازي دريافت خواهند شد

مربع زيربنا از حداكثر ارقام محاسبه شده و بر اساس ضرايب جدول مذكور كمتر 
  .خواهد بود

واحدهايي كه در مناطق روستايي و كمتر توسعه يافته بر اساس مصوبات دولت  -3تبصره
  .باشند شوند، از پرداخت پنجاه درصد حق بيمه محاسبه شده معاف مي داث مياح

در صورت بروز حوادث غير مترقبه از قبيل سيل، زلزله، ميزان حق بيمه با تأييد  -4تبصره
وزارت مسكن و شهرسازي و با تعيين محدوده جغرافيايي و زماني، معادل بيست 

  .د مبالغ مذكور خواهد بوددرص
هاي امور  ارت رفاه و تامين اجتماعي مكلف است با هماهنگي وزارتخانهوز -5تبصره

اقتصادي و دارايي و مسكن و شهرسازي با توجه به تغييرات در ارزش معامالتي 
عرصه امالك، اصالح جدول موضوع اين ماده را براي تصويب به هيئت وزيران 

  .ارايه نمايد
تراژ ساختماني احداثي اعم از اينكه قبالً مجوز  هرگونه افزايش بنا شامل طبقات يا م-10ماده 

نامه خواهد بود و مراجع  الزم در اين زمينه كسب شده يا نشده باشد، تابع مفاد اين آيين
ربط مكلفند پيش از صدور برگه پايان كار ساختمان، نسبت به اخذ مفاصا حساب از  ذي

  .صندوق در اين خصوص اقدام نمايند
شود، در  نامه پرداخت مي  زمان صدور پروانه طبق مقررات اين آيين مبالغي كه در-11ماده 

  .قانون محاسبه خواهد شد) 2(ماده ) 2(محاسبه حق بيمه كارگران پيمانكار موضوع بند 
 به منظور سازماندهي كارگران ساختماني و همچنين دسترسي متقاضيان استفاده از -12ماده 

ي كشور نسبت به ايجاد مراكز استقرار موقت ها خدمات آنان، وزارت از طريق شهرداري
  .هاي مناسب اقدام نمايد آنان، در مكان

 شناسايي كارگر ساختماني منوط به ارايه كارت مهارت فني بوده و اين افراد در -13ماده 
طول دوره اعتبار اين كارت و دارابودن كد ملي، رأساً با مراجعه و ثبت نامدر يكي از شعب 

، مشمول مفاد ))6( ماده "ت"موضوع بند (حق بيمه سهم بيمه شده صندوق و پرداخت 
و ) 4(ربط موظف است با رعايت ماده  گيرند و شعبه ذي نامه قرار مي قانون و مقررات آيين

  .اخذ مدرك يادشده نسبت به بيمه نمودن آنان اقدام نمايد
نامه از  يينكارگر ساختماني تا زمان تحت پوشش قرارگرفتن به موجب اين آ -1تبصره

 و -1352 مصوب -حيث خدمات مشمول قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني
نامه  اصالحات بعدي آن بوده و در صورت احراز شرايط از مزاياي اين آيين 

  .شود برخوردار مي
شده  پردازي براي ايامي خواهد بود كه كارگر ساختماني بيمه احتساب سابقه بيمه -2تبصره

  .حق بيمه پرداخت نموده استبابت آن ايام 
جمهور مكلف است كسري اعتبار  ريزي و نظارت راهبردي رئيس  معاونت برنامه-14ماده 

ساله  نامه را همه مربوط به حق بيمه سهم كارفرمايي كارگران ساختماني مشمول اين آيين
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) 5(هاي دريافتي موضوع ماده  مطابق اعالم صندوق بر اساس تعداد مشمولين و حق بيمه
نامه در تاريخ  اين تصميم. بيني و در لوايح بودجه ساالنه كشور منظور نمايد قانون، پيش

 و 26/2/1389 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است و در تاريخ 25/2/1389
جمهور به   از سوي محمدرضا رحيمي معاون اول رييس42053/43040با شماره 

  .ستا هاي اجرايي ابالغ شده دستگاه
  

مصوب (نامه در خصوص جدول ضرايب حق بيمه واحدهاي مسكوني   تصويب-28
5/2/1389 (  

.  به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است25/2/1389نامه در تاريخ  اين تصويب
 از سوي محمدرضا رحيمي معاون اول 42053/43040 و با شماره 26/2/1389و در تاريخ 

  .هاي اجرائي ابالغ شده است اهمحترم رئيس جمهور به دستگ
هاي رفاه و تأمين   بنا به پيشنهاد وزارتخانه14/6/1389هيئت وزيران در جلسه مورخ 

اجتماعي، كار و امور اجتماعي، كشور و مسكن شهرسازي و به استناد اصل يكصدو سي و 
  :هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران تصويب نمود

) الف(ي مسكوني به ازاي هر مترمربع زيربنا موضوع بند جدول ضرايب حق بيمه واحدها
قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني در سال ) 5(و ) 3(نامه اجرايي مواد  آيين) 6(ماده 

  .ضرب و بر اساس آن محاسبه و وصول شود%) 25( در عدد 1389
جتماعي در با توجه به صدور تدريجي كارت مهارت فني كارگران، وزارت رفاه و تأمين ا

  .شدن مشموالن را محقق نمايد ، تا سقف دويست هزار نفر، شرايط بيمه1389سال 
هاي بعد، به ازاي هر دويس هزار نفر مازاد بر تعداد  ضرايب جدول وصول حق بيمه در سال

 .، به ميزان بيست و پنج درصد افزايش و مبناي وصول قرارگيرد1389سال 
سه قسط مساوي به ترتيب در زمان صدور پروانه، شش هاي مسكن مهر در  حق بيمه پروژه

 .گردد ماه و يك سال پس از تاريخ صدور پروانه اخذ مي
   محمدرضا رحيمي-جمهور معاون اول رئيس

  
   هيئت وزيران20/4/1389 مصوب اساسنامه صندوق تأمين اجتماعي -29

 كه -1354 مصوب -قانون تأمين اجتماعي) 1( سازمان تأمين اجتماعي موضوع ماده -1ماده 
قانون ساختار نظام جامع و رفاه و تأمين اجتماعي به ) 12(ماده ) 2(به موجب تبصره 

صندوق تأمين اجتماعي تغيير نام يافته است، از اين پس بر اساس مفاد اين اساسنامه و ساير 
  .شود قوانين و مقررات مربوط اداره مي

ساسنامه به اختصار صندوق ناميده  هدف صندوق تأمين اجتماعي كه در اين ا-2ماده 
هاي تأمين اجتماعي و درماني و استقرار نظام  شود، اجرا، تعميم و گسترش انواع بيمه مي

هماهنگ متناسب با اهداف نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي و تمركز وجوه و درآمدهاي 
زه بيمه و اي در حو كارگيري اصول محاسبات بيمه موضوع قانون تأمين اجتماعي با به

گيري از وجوه و ذخاير  گذاري با بهره داري و اقتصادي در حوزه سرمايه رعايت اصول بنگاه
  .باشد در اختيار صندوق مي
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اي مقرر در قوانين ومقررات   صندوق در راستاي تحقق اهداف بيمه  موضوع فعاليت-3ماده 
 قانون تأمين اجتماعي مربوط از جمله قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي و

ها، غرامت دستمزد، مستمري از كارافتادگي  همچون بازنشستگي، بيكاري، حوادث و بيماري
هاي  هاي بيمه و بازماندگان و همچنين خدمات درماني و تشكيل، اداره و نظارت بر بخش

) گذاري تحت پوشش هاي سرمايه شركت(هاي اقتصادي  اجتماعي و درماني و فعاليت
  .باشد يمربوط م

باشد و به صورت مؤسسه   صندوق داراي شخصيت حقوقي و استقالل مالي مي-4ماده 
عمومي غيردولتي زيرمجموعه وزارت رفاه و تأمين اجتماعي طبق مقررات اين اساسنانه و 

  .ساير قوانين و مقررات مربوط اداره خواهدشد
و ساير مناطق كشور از تواند در تهران   مركز اصلي صندوق در تهران است و مي-5ماده 

ها با رعايت  ها يا از طريق واگذاري برخي از امور به كارگزاري طريق شعب و نمايندگي
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي نسبت به انجام وظايف ) 12(ماده ) 1(تبصره 

  .قانوني خود اقدام نمايد
  .باشد  هيئت امنا ميامكان جابجايي مركز اصلي صندوق در اختيار -1تبصره 
صندوق مجاز است با رعايت قوانين و مقرات مربوط بر حسب ضرورت نسبت  -2تبصره 

  .به تأسيس شعبه يا نمايندگي در خارج از كشور اقدام نمايد
  : اركان صندوق به شرح زير است-6ماده 
  هيئت امنا )الف
   هيئت مديره )ب
   مديرعامل)پ
  هيئت نظارت )ت

قانون ) 113(اي هيئت امناي صندوق بر اساس قانون اصالح ماده تعداد اعض -7ماده 
مديريت خدمات كشوري و چگونگي تعيين مديريت سازمان تأمين اجتماعي و 

 كه ازجمله مسئوليت هيئت -1388 مصوب -هاي درماني هاي بازنشستگي و بيمه صندوق
  :گردند يين ميدار است جمعاً نه نفر بوده و به صورت زير تع امناي صندوق را عهده

  نفر با پيشنهاد وزير رفاه و تأمين اجتماعي و تصويب شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي شش )الف
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين ) 17(ماده ) الف(بند ) 2(سه نفر باقيمانده مطابق جزء  )ب

  .اجتماعي
د و جايگزيني پيش از اعضاي هيأت امنا براي مدت چهارسال انتخاب مي شون -1تبصره

ها بالمانع است و حكم انتصاب رئيس و اعضاي هيأت  موعد و تجديد انتخاب آن
  .شود امنا توسط وزير رفاه و تأمين اجتماعي صادر مي

چنانچه هر يك از اعضاي هيئت امنا بركنار، فوت يا استعفا نمايد يا بيش از سه  -2تبصره
دون عذر موجه غيبت كند، جانشين او جلسه متوالي با تشخيص رئيس هيئت امنا ب

  .براي بقيه مدت مقرر به نحو مذكور در اين ماده انتخاب خواهد شد
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جلسات هيئت امنا حداقل با حصور شش نفر از اعضا رسميت يافته و تصميمات  -3تبصره
  .آن با رأي موافق حداقل پنج عضو حاضر قطعيت خواهد يافت

يئت امنا شخص وزير رفاه و تأمين اجتماعي در صورتي كه يكي از اعضاي ه -4تبصره
  .باشد، رياست هيئت امنا به عهده وي خواهد بود

  :باشد وظايف و اختيارات هيئت امنا به شرح زير مي -8ماده 
  تصويب خط مشي و راهبردهاي كالن صندوق )الف
  هاي مالي و عملكرد ساالنه صندوق تصويب برنامه و بودجه، صورت )ب
   نظارتمديره و هيئت اي هيئتنصب و عزل اعض )پ

نصب و عزل مديرعامل صندوق با پيشنهاد هيئت امنا و تأييد و حكم وزير رفاه و  -تبصره
  .پذيرد تأمين اجتماعي انجام مي

الزحمه هيئت نظارت در  مديره، مديرعامل و حق تعيين حقوق و مزايا و پاداش اعضاي هيئت )ت
)  قانون مديريت خدمات كشوري47ت ماده با رعاي(حدودي كه شوراي حقوق و دستمزد 

  .نمايد تعيين مي
  .هاي مورد نياز صندوق نامه هاي مالي، معامالتي، اداري استخدامي و ساير آيين نامه تصويب آيين )ث
هاي عملكرد بر اساس اهداف و راهبردهايي كه توسط هيئت مديره  تصويب شاخص )ج

  .گردد تدوين و پيشنهاد مي
  مديره  تشكيالت كالن صندوق به پيشنهاد هيئتبررسي و تصويب )چ
پيشنهاد اصالح اساسنامه به وزارت رفاه و تأمين اجتماعي جهت بررسي و در صورت  )ح

  .تأييد، ارسال آن جهت تصويب نهايي در هيئت وزيران
از جمله نرخ حق بيمه و سن (پيشنهاد تغيير يا اصالح قوانين  و مقررات بازنشستگي  )د

اي جهت  هاي جمعيتي اميد به زندگي و محاسبات بيمه بر اساس شاخص) بازنشستگي
  .تصويب در هيئت وزيران و سير مراحل قانوني

اي خواهد بود كه پس  نامه نحوه تشكيل و اداره جلسات هيئت امنا به موجب آيين -1تبصره
  .رسد از تشكيل اولين جلسه به تصويب هيئت امنا مي

  .كنند ت مديره بدون حق رأي در جلسات هيئت امنا شركت ميمديرعامل و اعضاي هيئ -2تبصره
هيئت امنا براي برسي و اظهارنظر در خصوص مسايل صندوق ميتواند كار  -3تبصره

هاي تخصصي  ترتيب تشكيل جلسات كارگروه. باشد هاي تخصصي داشته گروه
اي خواهد بود كه ظرف سه ماه پس از تشكيل اولين جلسه به  نامه طبق آيين

  .رسد ويب هيئت امنا ميتص
قانون ساختار ) 17(ماده ) 1(و تبصره ) ب(اعضاي هيئت مديره صندوق مطابق بند  -9ماده 

مين اجتماعي متشكل از پنج نفر داراي تخصص و تجارب مختلف أنظام جامع رفاه و ت
انتخاب . كه از سوي هيئت امنا براي مدت چهارسال انتخاب خواهند شدباشد  مورد نياز مي

  .باشد ها بالمانع مي جدد آنم
  .احكام اعضاي هيئت مديره به عهده وزير رفاه و تأمين اجتماعي است صدور -1تبصره
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هيئت مديره در اولين جلسه از بين اعضاي خود يك نفر را به عنوان رئيس، يك  -2تبصره
  .نمايد نفر نائب رئيس و يك نفر منشي انتخاب مي

  :به شرح زير است وظايف رئيس هيئت مديره -10ماده 
  دعوت از اعضاي هيئت مديره جهت تشكيل جلسات )الف
  اداره جلسات هيئت مديره )ب
انعكاس پيشنهادهاي هيأت مديره به هيأت امنا و ابالغ مصوبات هيأت امنا و هيأت  )پ

  .مديره به مديرعامل
 تا زمان انتخاب اعضاي هيئت مديره جديد، هيئت مديره قبلي در سمت خود -1تبصره

  .انجام وظيفه خواهند نمود
در صورت استعفا، عزل يا فوت هر يك از اعضاي هيئت مديره، هيئت امنا به  -2تبصره

  .نمايند ترتيب مقرر در اين اساسنامه، ظرف يك ماه جانشين وي را تعيين مي
  : وظايف و اختيارات هيئت مديره به شرح زير است-12ماده 
هاي اجرايي الزم براي دستيابي  هاي كالن و برنامهبررسي و تدوين خط مشي، راهبرد )الف

  .به اهداف صندوق جهت ارايه به هيئت امنا
وري جهت تحصيل اهداف راهبردي و خط  تدوين برنامه عملياتي با رعايت اصول بهره )ب

  .ساله مشي به صورت ساالنه و پنج
 ارايه به هاي مالي و عملكرد ساالنه صندوق جهت بررسي و تدوين بودجه، صورت )پ

  .هيئت امنا
ها و  نامه هاي مالي، معامالتي، اداري و استخدامي و ساير آيين نامه بررسي و تدوين آيين )ت

  .ضوابط مورد نياز و ارايه آنها به هيئت امنا
بررسي و تدوين ساختار و تشكيالت كالن صندوق و ارايه آن به هيئت امنا و تصويب  )ث

  .اصول و معيارهاي ابالغي هيئت امناتشكيالت تفصيلي صندوق بر اساس 
برداري از وجوه ذخاير صندوق و پيشنهاد آن به  بررسي و تأييد نحوه استفاده و بهره )ج

  .هيدت امنا
هاي  ها و موسسات تابع بدون واسطه و هلدينگ تعيين اعضاي هيئت مديره شركت )چ

و تأمين زيرمجموعه جهت صدور حكم توسط مديرعامل پس از تأييد وزير رفاه 
  .اجتماعي

  .ها و مؤسسات تابع صندوق و اريه گزارش به هيئت امنا نظارت بر عملكرد شركت )ح
انجام ساير امور الزم براي صندوق جهت حضور در جلسات مجامع مؤسسات و  )خ

  .باشد هايي كه تمام يا قسمتي از سهام آنها متعلق به صندوق مي شركت
رداد هر سال و ارائه آن به همراه ارزيابي عملكرد صندوق به تفريغ بودجه سال قبل تا پايان خ )ر

  . هيئت امنا
تواند در صورت لزوم بخشي از اختيارات خود را به مديرعامل   ميهيئت مديره -تبصره

  .مديره نخواهد بود اين واگذاري رافع مسئوليت هيئت. تفويض نمايد
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 اعضا رسميت يافته و  جلسات هيئت مديره با حضور حداقل چهار نفر از-13ماده 
  .تصميمات آنان با رأي موافق حداقل سه نفر از اعضاي حاضر معتبر خواهد بود

اي خواهد بود كه به  نامه نحوه تشكيل و اداره جلسات هيئت مديره به موجب آيين -تبصره
  .رسد مديره مي تصويب هيئت

كم وزير رفاه و تأمين  امنا و تأييد و ح  نصب و عزل مديرعامل با پيشنهاد هيئت-14ماده 
  .گيرد اجتماعي براي مدت چهار سال صورت مي

تواند براي حداكثر شش ماه  در صورت ضرورت، وزير رفاه و تأمين اجتماعي مي -تبصره
  .هاي مديرعامل صندوق، سرپرست تعيين و منصوب نمايد به منظور انجام مسئوليت

  : وظايف واختيارات مديرعامل به شرح زير است-15ماده 
ها و  ها، برنامه مشي اداره امور جاري صندوق در چارچوب قوانين و مقررات، خط )الف

  .مديره هاي مصوب هيئت امنا و ميئت دستورالعمل
ها و صورتهاي مالي و عملكرد صندوق جهت  تهيه و تنظيم برنامه و بودجه، گزارش )ب

  .ارائه به هيئت مديره
  .شكيالت مصوباستقرار و عملياتي نمودن ساختار و ت )پ
  .مديره ها و مؤسسات تابع صندوق و ارائه گزارش به هيئت نظارت بر عملكرد شركت )ت
  .شده هاي محول مديره در خصوص ماموريت پاسخگويي به هيئت )ث
واسطه  ها و موسسات تحت پوشش بي صدور احكام نصب و عزل هيئت مديره شركت )ج

  .مديره صندوق يب هيئتها و تصو پس از پيشنهاد هيئت مديره آن شركت
  .نصب و عزل مديرعامل و مديران استاني )ح

پذير  نصب و عزل مذكور در اين ماده پس از تأييد وزير رفاه و تأمين اجتماعي امكان -1تبصره
  .است

مديرعامل در مقابل اشخاص حقيقي و حقوقي در مراجع قانوني، نماينده صندوق  -2تبصره
 را شخصاً يا به وسيله نمايندگان يا وكاليي كه تعيين تواند اين اختيار باشد و مي مي
  .هاي قانوني وي نخواهد بود كند، اعمال نمايد، اين تفويض، رافع مسئوليت مي

مكاتبات، قراردادها و اسناد تعهدآور صندوق در چارچوب ضوابط، مقررات و  -3تبصره
  .خواهد بودهاي مربوط با امضاي مديرعامل و با مهر صندوق معتبر  نامه آيين

تواند با مسئوليت خود، قسمتي از وظايف و اختياراتش زا به مديران  مديرعامل مي -4تبصره
  .اجرايي صندوق تفويض نمايد

هاي صادرشده با امضاي مديرعامل و مدير مالي و مهر صندوق معتبر  چك -5تبصره
  .خواهد بود

و تجارب مختلف مورد ها  اعضاي هيئت نظارت مركب از سه نفر داراي تخصص -16ماده 
 امنا براي مدت چهار سال انتخاب خواهند شد و انتخاب  باشد كه از سوي هيئت نياز مي

  .باشد مجدد آنها بالمانع مي
هيئت نظارت حق هيچگونه دخالتي در امور اجرايي صندوق نخواهد داشت و در  -1تبصره
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دفاتر و اجراي وظايف خود جهت دريافت اطالعات مورد نياز و رسيدگي به 
  .مدارك بايد از طريق مديرعامل اقدام نمايد

مديرعامل موظف است هرگونه مدارك يا توضيحاتي را كه مورد درخواست  -2تبصره
شده در اختيار آنان  هاي قانوني يا تعيين كتبي هيئت نظارت باشد، در مهلت

  .قراردهد
نحوه انجام رسيدگي اداره امور داخلي هيأت نظارت و طرز تشكيل جلسات آن و  -3تبصره

اي خواهد بود كه توسط هيأت يادشده تدوين و تصويب خواهد  نامه طبق آيين
  .شد

انتخاب رئس هيأت نظارت از بين اعضاي هيئت نظارت، به عهده رييس هيئت  -4تبصره
  .باشد امناي صندوق مي

 صدور احكام اعضاء و رئيس هيئت نظارت، به عهده رئيس هيئت امناي صندوق -5تبصره
  .جهت بررسي و اظهار نظر ارايه خواهد نمود

  :وظايف و اختيارات هيئت نظارت به شرح زير است -17ماده 
  .نظارت بر حسن اجراي مفاد اساسنامه و تطبيق عمليات صندوق با مقررات قانوني) الف
  .اظهارنظر در خصوص ترازنامه و عملكرد تنظيمي قبل از طرح در هيئت امنا )ب
  .خصوص گزارش بازرس قانوني و ارائه به هيئت امنااظهارنظر در  )پ
  .هاي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از داخل يا خارج از كشور هدايا و كمك )ت
انجام ساير وظايفي كه به موجب اين اساسنامه يا قوانين و مقررات در صالحيت هيئت  )ت

  .باشد نظارت مي
ي خالف قوانين و مقررات يا چنانچه هيئت نظارت در اداره امور صندوق عمل -تبصره

مغاير مفاد اين اساسنامه مشاهده نمايد، مراتب را به هيئت مديره اعالم و هيئت 
كند و هيئت نظارت پس از  مديره ظرف پانزده روز پاسخ مكتوب را اعالم مي

  .بررسي، گزارش نهايي را به اطالع هيئت امنا خواهد رساند
  .يابد دين هر سال آغاز و در پايان اسفند همان سال خاتمه ميسال مالي صندوق از اول فرور -18ماده 

متناسب با سال مالي مذكور جهت تهيه تراز تلفيقي، سال مالي مؤسسات و  -تبصره
  .گردد  هاي متعلق و وابسته اصالح مي شركت

  :ها و درآمدهاي صندوق به شرح زير است  دارايي-19ماده 
  .هاي صندوق گذاري ع حاصل از سرمايههاي موجود و مناف وجوه و دارايي )الف
  .شدگان، كارفرمايان و دولت هاي دريافتي ودريافتني شامل سهم بيمه حق بيمه )ب
وجوه حاصل از خسارت، جرايم و جزاهاي نقدي موضوع قوانين و مقررات مربوط يا  )پ

  .ها احكام قطعي دادگاه
  . خارج كشورهاي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از داخل يا هدايا و كمك )ت
  .ها و تعهدات قانوني دولت به صندوق ها، كمك بدهي )ث
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي يا ) 7(ساير منابعي كه بر اساس ماده  )ج
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  .قوانين و مقررات مربوط قابل جذب توسط صندوق باشد
) 9(ماده ) 1(ه التفاوت سهم درمان مشموالن قانون تأمين اجتماعي موضوع تبصر مابه )چ

  -1373 مصوب –قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور 
مديره مكلف است تا پايان آذر هر سال بودجه پيشنهادي صندوق را براي   هيئت-20ماده 

 همان سال،  هيئت امنا موظف است تا پايان بهمن. سال بعد تنظيم و به هيئت امنا ارائه نمايد
  .مديره ابالغ نمايد هيئتبودجه سال بعد را تصويب و به 

 ترازنامه ساالنه و گزارش مالي صندوق بايد تا پايان تير جهت ارايه به مراجع -21ماده 
هاي  گزارش مالي ساالنه صندوق مشتمل بر صورت. ربط تهيه و تسليم گردد قانوني ذي

 و وضعيت  مديره در مورد فعاليت شده به همراه گزارش هيئت مالي تلفيقي، حسابرسي
  .مومي صندوق در سال مورد گزارش بايد تا پايان آبان به هيئت نظارت و هيئت امنا ارسال گرددع

هاي مالي تلفيقي ساليانه صندوق بايد با رعايت استانداردهاي حسابداري  صورت -1تبصره
  .شود، تهيه و ارائه گردد صالح قانوني تدوين شده يا مي كه توسط مرجع ذي

مالي صندوق توسط هيئت امنا به منزله مفاصاحساب هاي  تصويب صورت -2تبصره
  .باشد مديره براي عملكرد سال مورد نظر مي مديرعامل و اعضاي هيئت

اي از نظات خود در مورد ترازنامه ساالنه و  هيئت نظارت مكلف است نسخه -3تبصره
ها را ظرف پانزده روز از تاريخ  ها و بدهي هاي مالي و صورت دارايي گزارش
  .مديره تسليم نمايد  آن به هيئتدريافت

هيئت مديره موظف است ظرف پانزده روز از تاريخ وصول نظرات هيئت  -4تبصره
  .نظارت، آن را بررسي و توجهات خود را به هيئت امنا تقديم كند

 هيئت امناي صندوق موظف است ظرف يك ماه از تاريخ وصول گزارش عملكرد -22ماده 
  .تلفيقي، تصميم مقتضي اتخاذ نمايدهاي مالي و  ساالنه و صورت

) هرسه سال حداقل يك بار( هيئت مديره مكلف است در مقاطع زماني مناسب -23ماده 
اي  صندوق را كه توسط كارشناسان واجد صالحيت حرفه) اي بيمه(گزارش محاسبات فني 

  .تهيه گرديه است به همراه گزارش مالي تلفيقي به هيئت امنا ارائه نمايد
هاي نحوه  نامه هاي مالي، معامالتي، اداري و استخدامي به همراه آيين نامه  آيين-24ماده 

هاي مورد نياز صندوق  نامه مديره و هيئت نظارت و ساير آيين تشكيل و اداره جلسات هيئت
دوين و به ماه پس از ابالغ اين اساسنامه توسط هيئت مديره صندوق ت ششبايد ظرف 

  .تصويب هيئت امنا برسد
هاي موجود به قوت  نامه اند، آيين هاي مذكور به تصويب نرسيده نامه كه آيين تا زماني -بصرهت

  .باشند خود باقي مي
 اعضاء هيئت امنا، هيئت مديره، هيئت نظارت و مديرعامل و اعضاي درجه يك -25ماده 

ذيرد، به پ توانند در معامالتي كه با صندوق يا به حساب صندوق انجام مي خانواده آنان نمي
  .طور مستقيم يا غير مستقيم سهيم يا شريك باشند

اعضاي هيئت امنا، هيئت نظارت، هيئت مديره و مديرعامل در صورت فعاليت در  -1تبصره
 هاي پزشكي با مجوز هيئت امنا در خصوص عقد قرارداد درماني خارج از وقت رشته
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مول حكم اين شدگان تحت پوشش صندوق مش اداري جهت ارائه خدمات به بيمه
  .ماده نمي باشند

پرداخت حق بيمه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي به صندوق معامله محسوب  -2تبصره
  .شود نمي

   محمدرضا رحيمي-جمهور معاون اول ريس
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ی : ل اول ال ی-سگ ا ا    ا
  فصل اول

   ايراني-فرهنگ اسالمي
  

كه مستلزم » الگوي توسعه اسالمي ـ ايراني« دولت موظف است با همكاري ساير قوا -1ماده
اي متكي بر ارزشهاي  رشد و بالندگي انسانها بر مدار حق و عدالت و دستيابي به جامعه

هاي عدالت اجتماعي و اقتصادي باشد را تا پايان سال  اسالمي و انقالبي و تحقق شاخص
اين الگو پس از . تصويب به مجلس شوراي اسالمي ارائه دهدسوم برنامه تدوين و جهت 

  .گيرد هاي بعدي قرار مي تصويب در مجلس شوراي اسالمي مبناي تهيه برنامه ششم و برنامه
گانه  دبيرخانه تهيه اين الگو در قوه مجريه مستقر خواهد بود و رؤساي قواي سه -تبصره

  . قوه به فرآيند تهيه آن كمك كنندكشور موظفند با اتخاذ سازوكارهاي الزم در هر
 دولت موظف است بر اساس نقشه مهندسي فرهنگي كشور و نظامنامه پيوست -2ماده 

رسد نسبت  فرهنگي كه تا پايان سال اول برنامه به تصويب شوراي عالي انقالب فرهنگي مي
  .به تهيه پيوست فرهنگي براي طرحهاي مهم و جديد اقدام نمايد

جمهور كه در اين قانون به اختصار  ريزي و نظارت راهبردي رئيس رنامهمعاونت ب -تبصره
شود، در ابتداي هر سال عناوين طرحهاي مهم موضوع اين  ناميده مي» معاونت«

  .نمايد ربط جهت اجراء ابالغ مي ماده را تهيه و به دستگاههاي ذي
رفت ديني و تقويت  به منظور تعميق ارزشهاي اسالمي، باورهاي ديني و اعتالي مع-3ماده

هنجارهاي فرهنگي و اجتماعي و روحيه كار جمعي، ابتكار، ترويج فرهنگ مقاومت و ايثار، 
تبليغ ارزشهاي اسالمي و انقالب اسالمي و گسترش خط و زبان فارسي، دولت مكلف 
  :است حمايتهاي الزم را از بخش غيردولتي اعم از حقيقي و حقوقي در موارد زير به عمل آورد

  هاي اجرائي ديني، مذهبي، هنري، فرهنگي، آموزشي و علمي برنامه )الف
طراحي، توليد، توزيع، انتشار و صدور خدمات و محصوالت فرهنگي، هنري،  )ب

  اي، صنايع دستي و ميراث فرهنگي رسانه
افزارهاي چند  اي، فرهنگي و هنري ديجيتال و نرم توسعه توليدات و فعاليتهاي رسانه )ج

  گذار در فضاي مجازي نيز حضور فعال و تأثيراي و  رسانه
  اي، ديني و قرآني اندازي مؤسسات، هيأتها و تشكلهاي فرهنگي، هنري، رسانه توسعه و راه )د
بندي كاالهاي  اقدام براي حذف اسامي التين از سردر اماكن عمومي، شركتها و بسته ) ه

  غيرصادراتي
زم براي خط و زبان فارسي و تاريخ دولت موظف است كليه استانداردهاي ال -1تبصره

  .هجري شمسي را حداكثر تا پايان سال اول تدوين نمايد



  

  

  

  

  
  380  قانون تأمين اجتماعي همراه با قوانين و مقررات مربوطه               

 

طراحي، توليد، توزيع و صدور خدمات و محصوالت فرهنگي، هنري و سينمايي،  -2تبصره
حجابي  اي، صنايع دستي كه موجب ترويج فرهنگ برهنگي، بدحجابي و بي رسانه

  .و ابتذال باشند، ممنوع است
 در اجراي منشور توسعه فرهنگ قرآني مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي، -4هماد

هاي  معاونت موظف است حداكثر تا پايان سال دوم برنامه، اسناد راهبردي توسعه حوزه
آموزش عمومي، تبليغ و ترويج، پژوهش و آموزش عالي قرآني كشور را براساس پيشنهاد 

  . تصويب به هيأت وزيران تقديم كندشوراي توسعه فرهنگ قرآني تهيه و براي
و فرهنگ غني قرآن كريم، انقالب ) ص( به منظور تبيين مباني اسالم ناب محمدي - 5ماده

و مقام معظم رهبري و نيز ) ره(هاي ديني و سياسي حضرت امام خميني  اسالمي و انديشه
ادبيات شناساندن و معرفي فرهنگ و تمدن اسالمي ـ ايراني و گسترش خط و زبان و 

فارسي به ويژه براي ايرانيان خارج از كشور، با تأكيد بر تقريب مذاهب اسالمي و تقويت 
گفت و گو و همگرايي بين پيروان اديان و نخبگان علمي و فكري جهان و توسعه ارتباط و 

« شناسي و صيانت از مفاخر معنوي، فرهنگي و علمي  همكاري با مراكز ايرانشناسي، اسالم
تا پايان سال » الملل وسعه روابط فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در سطح بينسند ملي ت

با ) سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي(اول برنامه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 
همكاري وزارت امور خارجه و ساير دستگاههاي مرتبط، شوراي عالي حوزه علميه قم و 

  .رسد تصويب هيأت وزيران ميجامعه المصطفي العالميه تهيه و به 
گيري بهينه از بقاع متبركه، گلزار   به منظور توسعه فضاهاي مذهبي فرهنگي و بهره- 6ماده

ترين پايگاه عبادي و تربيتي،  شهدا و اماكن مذهبي و تثبيت جايگاه مسجد به عنوان اصلي
  :شود سياسي، اجتماعي و فرهنگي اقدامات زير انجام مي

ها موظفند در  و شهرسازي، بنياد مسكن انقالب اسالمي و شهرداريوزارت مسكن  )الف
طراحي و اجراي طرحهاي جامع تفصيلي شهري و هادي روستايي و شهركها و 

بيني  االحداث، اراضي مناسبي را براي احداث مسجد و خانه عالم پيش شهرهاي جديد
 و دولتي در اختيار دريافت هزينه و با حفظ مالكيت عموميسازي، بدون  و پس از آماده

  .متقاضيان احداث مساجد قرار دهند
االحداث موظفند نمازخانه مناسبي را در  مالكان اماكن تجاري، اداري و خدماتي جديد )ب

بيني محل  هاي مذكور منوط به پيش تأييد نقشه مجتمع. اماكن مذكور احداث نمايند
  . عالي معماري و شهرسازي استمناسب براي نمازخانه بر اساس دستورالعمل ابالغي شوراي

ها موظفند نسبت به احداث يا  سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور و شهرداري )ج
فضاي كافي و مناسب براي مسجد يا نمازخانه در پاركهاي ملي و بوستانهاي اختصاص 

  .شهري اقدام نمايند
هاي  كز درماني، مجموعهكليه دستگاههاي اجرائي، مراكز آموزشي، بيمارستانها و مرا )د

هاي تجاري اعم از دولتي يا غيردولتي،  هاي رفاهي، تفريحي و مجتمع ورزشي، مجتمع
موظفند نسبت به احداث يا اختصاص و نگهداري فضاي كافي و مناسب براي مسجد 

  .يا نمازخانه اقدام نمايند
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 و نمازخانه در هاي راه و ترابري و نفت موظفند نسبت به احداث مسجد وزارتخانه)    ه
شهري و همچنين نگهداري و  هاي عرضه سوخت بين هاي مسافري و جايگاه پايانه

  .هاي مذكور از طريق بخش غيردولتي اقدام نمايند مديريت مساجد و نمازخانه
به منظور ارتقاء كاركرد فرهنگي و هنري مساجد، برقراري عدالت فرهنگي و ترويج  )و

 نوجوانان به مساجد، وزارت فرهنگ و ارشاد فرهنگ اسالمي و جذب جوانان و
اسالمي مكلف است با رعايت موازين اسالمي ترتيبي اتخاذ نمايد تا پايان برنامه حداقل 
يك چهارم مساجد شهري و روستاهاي باالي هزار نفر جمعيت برخوردار از كانون 

  .فرهنگي و هنري باشند
انديشه ديني و سياسي و سيره عملي دولت به منظور زنده و نمايان نگه داشتن  -7ماده

و مقام معظم رهبري و برجسته كردن نقش آن به عنوان يك معيار ) ره(حضرت امام خميني 
ها و تسري آن  ها و برنامه اساسي در تدوين الگوي توسعه اسالمي ـ ايراني و سياستگذاري

 در عرصه به مجموعه اركان نظام، از انجام پژوهشها و مطالعات بنيادي و كاربردي
هاي تخصصي الزم با تكيه بر علوم، فناوري و  سازي، آموزشي و تأسيس رشته فرهنگ

هاي  هاي دوره نامه گيري مناسب از ظرفيت دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و پايان بهره
، مقام معظم رهبري، )ره(تحصيالت تكميلي با موضوعاتي مرتبط با حضرت امام خميني 

دس و ايثار و شهادت در داخل و خارج از كشور و تجهيز انقالب اسالمي، دفاع مق
هاي معتبر خارجي به آثار منتشر شده در اين زمينه،  هاي عمومي كشور و كتابخانه كتابخانه

مچنين براي تشويق پديدآورندگان ه. نمايد هاي سنواتي حمايت مالي مي در قوانين بودجه
ها و شخصيتهاي انقالبي و  نيز چهرهآثار برتر علمي، فرهنگي، هنري و ادبي مرتبط و 

عدالتخواه در سطح جهان به ويژه افرادي كه اقدامات مؤثر در جهت ترويج انديشه امام 
) 129(و مقام معظم رهبري انجام دهند با رعايت اصل يكصد و بيست و نهم ) ره(خميني 

  .و رهبري اعطاء نمايد) ره(قانون اساسي نشان ملي حضرت امام 
نظور توسعه انجمنها و قطبهاي علمي حوزوي و دانشگاهي، كرسيهاي به م -8ماده

پردازي، نقد و مناظره، دولت از توسعه آموزشها و پژوهشهاي بنيادين كاربردي در  نظريه
هاي دين و نشر فرهنگ و معارف اسالمي و گرايشهاي تخصصي مرتبط حمايتهاي  حوزه

  .الزم را در ابعاد مالي، حقوقي به عمل آورد
مندي اقشار مختلف مردم از  شود به منظور افزايش سرانه بهره به دولت اجازه داده مي -9هماد

فضاهاي فرهنگي، هنري و ورزشي و ايجاد زيرساختهاي الزم براي توسعه فعاليت فرهنگي 
  :و هنري اقدامهاي زير را انجام دهد

ني و قرآني داراي هزينه تكميل مراكز فرهنگي، هنري، دي%) 50(حداكثر پنجاه درصد  )الف
بخش غيردولتي و همچنين احداث اماكن %) 50(پيشرفت فيزيكي حداقل پنجاه درصد 

ورزشي همجوار و متعلق به مساجد و كانونهاي فرهنگي ورزشي جوانان بسيج را كه 
نامه  برداري از آنها براي استفاده عمومي ضروري است بر اساس آئين تكميل و بهره

  .ورت كمك بالعوض تأمين نمايدمصوب هيأت وزيران به ص
گونه مراكز يا تغيير استفاده از عمومي به خصوصي،  در صورت تغيير كاربري اين -تبصره
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  .شود كنندگان اين كمكها أخذ مي معادل ارزش كمكهاي دولتي به قيمت روز از دريافت
 و اي و اداره آنها حمايت مالي از تأسيس شهركهاي سينمايي، تلويزيوني و رسانه )ب

  .حقوقي نمايد
اي كشور، مقابله با تهاجم   دولت موظف است به منظور ساماندهي فضاي رسانه-10ماده

اي، در چهارچوب سياست و ضوابط مصوب  هاي رسانه فرهنگ بيگانه و جرايم و ناهنجاري
برداري حداكثري از ظرفيت  شوراي عالي انقالب فرهنگي و فراهم آوردن زمينه بهره

  :ات قانوني در موارد ذيل را انجام دهداي اقدام رسانه
تا پايان سال اول برنامه با رويكرد تسهيل » ها نظام جامع رسانه«تهيه و تدوين  )الف

  هاي بخش غيردولتي فعاليت
اي و اينترنتي همسو  هاي ماهواره ارتقاء آگاهي، دانش و مهارت همگاني، تقويت رسانه )ب

  هاي معارض خارجي و مقابله با رسانه
 پيشنهاد، وضع و اجراي سـياستها و مقررات مورد نياز و ايجاد و تقويت سازوكارهاي )ج

الزم براي ساماندهي، نظارت و پااليش محتواي ديداري، شنيداري و نوشتاري در 
، )ديجيتال(هاي مكتوب، ديداري، شنيداري، رقومي  اي كشور اعم از رسانه فضاي رسانه

هاي  اي و سامانه هاي داده و ماهواره الماتي، شبكهغيرمكهاي ارتباطي  مجازي و شبكه
  .مخابراتي به شوراي عالي انقالب فرهنگي

  : سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مجاز است-11ماده
اقدامات قانوني در جهت امكان ايجاد مراكز فرهنگي و گردشگري و نحوه تأسيس  )الف

ها، مرمت آثار  راث فرهنگي از قبيل موزهمراكز تخصصي غيردولتي را در زمينه مي
فرهنگي و تاريخي، كارشناسي اموال تاريخي و فرهنگي و همچنين مراكزي جهت 
نظارت بر مراكز اقامتي، پذيرايي، دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري با استاندارد الزم 

  .و شرايط سهل و آسان را فراهم نمايد
هاي دفاع مقدس و شهدا توسط  ويژه موزههاي تخصصي به  اندازي موزه راه از )ب

  .مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، تعاوني و بخش خصوصي حمايت مالي نمايد
از ايجاد مراكز حفظ آثار و فرهنگ سنتي عشايري و روستايي توسط بخش خصوصي و  )ج

نهادهاي عمومي غيردولتي و تعاوني با رعايت موازين اسالمي به منظور توسعه 
  .ري آن مناطق حمايت مالي نمايدگردشگ

از مالكيت و حقوق قانوني مالكين بناها و آثار و اشياء تاريخي منقول در جهت حفظ، صيانت و  )د
كاربرد مناسب آنها و اقدامات الزم جهت بيمه آثار فرهنگي، هنري و تاريخي حمايت مالي و 

  .معنوي نمايد
هنگي ايران، موجود در كشورهاي همسايه آثارفرهنگي تاريخي و ميراث معنوي حوزه فر)  ه

  .و منطقه و ساير كشورها به عنوان ميراث فرهنگي را شناسايي و از آنها حمايت نمايد
دولت به منظور تعميق ارزشها، باورها و فرهنگ مبتني بر هويت اسالمي و ترويج  -12ماده

 اماكن زيارتي به ويژه السالم و استفاده بهينه از ظرفيت معنوي سيره و سنت اهل بيت عليهم
  :نمايد در شهرهاي مقدس مشهد، قم و شيراز نسبت به انجام امور ذيل تا پايان برنامه اقدام مي
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ريزي و تدوين ساز و كارهاي الزم  شناسايي دقيق نيازها و مشكالت زائرين، برنامه )الف
هرداريها جهت ساماندهي امور زائرين و تأمين زيرساختهاي الزم از طريق حمايت از ش

  و بخشهاي غيردولتي
هاي زيارتي و  توسعه امكانات، فعاليتهاي فرهنگي و خدمات زيارتي در قطب )ب

هاي زيربنايي  گردشگري مذهبي و فراهم نمودن زمينه زيارت مطلوب و اجراي پروژه
  ورزش هاي سنواتي مورد نياز در قالب بودجه

ني، قهرماني و توسعه  دولت مكلف است به منظور توسعه ورزش همگا-13ماده
  :زيرساختهاي ورزشي اقدامات زير را انجام دهد

اي مورد نياز را در رديفهاي مستقل در  اي و هزينه اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه )الف
  .هاي سنواتي منظور نمايد قالب بودجه

و اعتبار مورد نياز براي پرداخت تسهيالت در قالب وجوه اداره شده، يارانه سود  )ب
كارمزد و يا كمكهاي بالعوض به متقاضيان بخش خصوصي و تعاوني براي احداث، 

  .بيني نمايد هاي سنواتي پيش و تكميل واحدهاي ورزشي را در رديف مستقل بودجه توسعه
اي  پرداخت هرگونه وجهي از محل بودجه كل كشور به هر شكل به ورزش حرفه -تبصره

  .ممنوع است
رزي موظف است اراضي ملي غيركشاورزي به استثناء اراضي  وزارت جهاد كشاو-14ماده

واقع در مناطق چهارگانه محيط زيست و خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها را كه 
مورد نياز سازمان تربيت بدني است، به منظور احداث و توسعه اماكن و فضاهاي ورزشي 

همچنين وزارت مذكور . مايدتأمين و به طور رايگان به سازمان تربيت بدني واگذار ن
موظف است با تأييد سازمان تربيت بدني، اراضي با شرايط فوق را كه مورد نياز بخش 

شده  غيردولتي و تعاوني براي احداث اماكن ورزشي است به قيمت ارزش معامالتي اعالم
. ايدهاي ايثارگران واگذار نم توسط وزارت امـور اقتصادي و دارائي با اولـويت به تعاوني

  .تغيير كاربري اين قبيل اراضي ممنوع است



  
  
  

ناوری: دومل    علم و 
  

  علم و فناوري
  

هاي علوم انساني، تحقق  به منظور تحول بنيادين در آموزش عالي به ويژه در رشته -15ماده
اي و با هدف  هاي اسالمي و اخالق حرفه افزاري و تعميق مباني اعتقادي، ارزش جنبش نرم

هاي علوم، تحقيقات و فناوري و  در حوزه دانش و تربيت اسالمي، وزارتخانهارتقاء كيفي 
  :بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند اقدامات زير را انجام دهند

ها و  هاي آموزشي و درسي دانشگاهي مبتني بر آموزه بازنگري متون، محتوا و برنامه )الف
هاي تحصيالت   و تقويت دورهارزشهاي ديني و هويت اسالمي ـ ايراني و انقالبي

  گيري از آخرين دستاوردهاي دانش بشري، با اولويت نياز بازار كار تكميلي با بهره
هاي علوم انساني به ويژه در  تدوين و ارتقاء شاخصهاي كيفي به خصوص در رشته )ب

 و گيري از امكانات اي با بهره هاي علوم قرآن و عترت و مطالعات ميان رشته رشته
  هاي علميه و تأمين آموزشهاي مورد نياز متناسب با نقش دختران و پسران نديهاي حوزهتوانم

نهادينه كردن تجارب علمي و عملي انقالب اسالمي و دفاع مقدس با انجام فعاليتهاي  )ج
  هاي مرتبط پردازي در حوزه آموزشي، پژوهشي و نظريه

  هاي مختلف  حوزه در عرصهمندي از ظرفيتهاي هاي علميه و بهره همكاري با حوزه )د
اي، توسعه  پردازي، نقد و آزادانديشي، انجام مطالعات ميان رشته گسترش كرسيهاي نظريه)  ه

قطبهاي علمي و توليد علم بومي با تأكيد بر علوم انساني با همكاري شوراي عالي 
  حوزه علميه و دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم

بندي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و  و ارزيابي و رتبهاستقرار نظام جامع نظارت  )و
هاي مذكور منوط به عدم مغايرت  پژوهشي بر اساس شاخصهاي مورد تأييد وزارتخانه

  با مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي با هدف ارتقاء كيفيت آموزشي و پژوهشي
يت، هرگونه گسترش و پس از استقرار نظام جامع نظارت و ارزيابي و تضمين كيف -تبصره

ها، گروهها و مقاطع تحصيلي موكول به رعايت شاخصهاي ابالغي از  توسعه رشته
ربط توسط دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و  هاي ذي سوي وزارتخانه
هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و  وزارتخانه. تحقيقاتي است

بندي  جرائي سنجش كيفيت و رتبهآموزش پزشكي حسب مورد مجازند عمليات ا
  .را بر اساس اين نظام به مؤسسات مورد تأييد در بخش غيردولتي واگذار نمايند

و   دولت مجاز است به منظور دستيابي به جايگاه دوم علمي و فناوري در منطقه-16ماده
  :تثبيت آن تا پايان برنامه پنجم، اقدامات زير را انجام دهد

%) 50(مه ارتقاء اعضاء هيأت علمي به نحوي كه تا پنجاه درصد نا بازنگري آئين )الف
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  .امتيازات پژوهشي اعضاي هيأت علمي معطوف به رفع مشكالت كشور باشد
براي تحقق اين امر تمهيدات الزم براي ارتقاء هيأت علمي از جمله توسعه و تقويت 

لمي در هاي تحصيالت تكميلي، افزايش فرصتهاي مطالعاتي اعضاء هيأت ع دوره
داخل و خارج از كشور و ايجاد مراكز تحقيقاتي و فناوري پيشرفته علوم و فنون در 
  .كشور، تسهيل ارتباط دانشگاهها با دستگاههاي اجرائي از جمله صنعت فراهم خواهد گرديد

هاي تحصيالت تكميلي  شدگان دوره ايجاد ظرفيت الزم براي افزايش درصد پذيرفته )ب
آموختگان دوره  اي كه ميزان افزايش ورود دانش قاء كيفيت به گونهآموزش عالي، با ارت
  .برسد%) 20(هاي تحصيالت تكميلي به بيست درصد  كارشناسي به دوره

ريزي و حمايت الزم براي تأمين هيأت علمي مورد نياز دانشگاهها و مؤسسات  برنامه )ج
وقت  لمي تمامآموزش عالي و پژوهشي به منظور ارتقاء شاخص نسبت عضو هيأت ع

اي كه تا پايان برنامه  به دانشجو در تمامي دانشگاهها اعم از دولتي و غيردولتي به گونه
ها و مؤسسات آموزشي عالي  وقت در دانشگاه نسبت كل دانشجو به هيأت علمي تمام

  .غيردولتي به حداكثر چهل و در دانشگاه پيام نور به حداكثر دويست و پنجاه برسد
ها و مؤسسات  اندازي و تجهيز آزمايشگاه كاربردي در دانشگاه جاد، راهنسبت به اي )د

آموزشي، شهركهاي دانشگاهي، علمي، تحقيقاتي، شهركهاي فناوري، پاركهاي علم و 
فناوري و مراكز رشد از طريق دستگاههاي اجرائي و شركتهاي تابعه و وابسته آنها اقدام 

تواند توسط پژوهشگران دستگاه  اهها ميبخشي از نيروي پژوهشي اين آزمايشگ. نمايد
اجرائي يا شركت، اعضاء هيأت علمي و دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشگاه تأمين 

توانند بخشي از اعتبارات پژوهشي خود را از  دستگاههاي اجرائي و شركتها مي. گردد
  .طريق اين آزمايشگاهها هزينه نمايند

اي  وهش از توليد ناخالص داخلي به گونهبه منظور افزايش سهم تحقيق و پژ)    ه
درصد  ريزي نمايد كه سهم پژوهش از توليد ناخالص داخلي، ساالنه به ميزان نيم برنامه

در اين راستا منابع . برسد%) 3(افزايش يافته و تا پايان برنامه به سه درصد %) 5/0(
هاي خاص  هتحقيقات موضوع اين بند را هر سال در بودجه سنواتي در قالب برنام

مشخص نموده و نيز در پايان سال گزارش عملكرد تحقيقاتي كشور موضوع اين بند را 
  .به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايند

هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظفند با  وزارتخانه )و
اعمال اقدامات ذيل شاخصهاي آن را پايش ربط ضمن  همكاري ساير دستگاههاي ذي

نموده و گزارش عملكرد ساالنه را به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي 
  .اسالمي ارائه نمايد

ارتقاء كمي و كيفي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي بر اساس عدالت  -1
 ؛انداز با رعايت ساير احكام اين ماده آموزشي و اولويتهاي سند چشم

وقت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي اعم از   هرم هيأت علمي تماماصالح -2
 ؛ساالري دولتي و غيردولتي با فراهم آوردن بسترهاي الزم و با تأكيد بر شايسته

المللي  گسترش ارتباطات علمي با مراكز و نهادهاي آموزشي و تحقيقاتي معتبر بين -3
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هاي آموزشي مشترك،  رهاندازي دانشگاههاي مشترك، برگزاري دو از طريق راه
اجراي مشترك طرحهاي پژوهشي و تبادل استاد و دانشجو با كشورهاي ديگر با 

هاي علوم انساني،  تأكيد بر كشورهاي منطقه و جهان اسالم به ويژه در زمينه
دار جمهوري اسالمي ايران براساس نقشه  معارف ديني و علوم پيشرفته و اولويت

 ؛ه علمي كشور و توانمندسازي اعضاء هيأت علميجامع علمي كشور با هدف توسع
هاي پژوهشي كشور جهت سياستگذاري،  ايجاد هماهنگي بين نهادها و سازمان -4

ريزي و نظارت كالن وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و شوراي عالي علوم،  برنامه
 ؛تحقيقات و فناوري

 سال اجراي تدوين و اجراي طرح نيازسنجي آموزش عالي و پژوهشي در نخستين -5
برنامه به منظور توسعه متوازن مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و 

 ؛غيردولتي با توجه به نيازها و امكانات
استقرار نظام يكپارچه پايش و ارزيابي علم و فناوري كشور تحت نظر شوراي  -6

عالي علوم، تحقيقات و فناوري با هماهنگي مركز آمار ايران جهت رصد وضعيت 
المللي و تعيين ميزان دستيابي به  اي و بين شور در مقياس ملي، منطقهعلمي ك

اهداف اسناد باالدستي مبتني بر نظام فراگير و پوياي آمار ثبتي و ارائه گزارش 
 ؛ساالنه به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسالمي

 در انجام اقدامات قانوني الزم براي تكميل و اجراي نقشه جامع علمي كشور -7
 ؛سياستهاي كلي ابالغي برنامه پنجم) 11(راستاي بند 

ريزي براي تحقق شاخصهاي اصلي علم و فناوري شامل سهم درآمد حاصل  برنامه -8
هاي پيشرفته و مياني، سرانه  از صادرات محصوالت و خدمات مبتني بر فناوري

عداد توليد ناخالص داخلي ناشي از علم و فناوري، تعداد گواهي ثبت اختراع، ت
گذاري خارجي در فعاليتهاي علم و  المللي، نسبت سرمايه توليدات علمي بين

  .بنيان هاي تحقيقات كشور و تعداد شركتهاي دانش فناوري به هزينه
ريزي نمايد كه تا پايان برنامه حداقل به جايگاه رتبه  اي برنامه دولت موظف است به گونه

  .دوم در منطقه در اين زمينه برسد
 دولت مجاز است به منظور توسعه و انتشار فناوري و حمايت از شركتهاي -17ماده

  :بنيان اقدامات زير را انجام دهد دانش
حمايت مالي از پژوهشهاي تقاضا محور مشترك با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي،  )الف

هاي علميه در موارد ناظر به حل مشكالت موجود كشور  پژوهشي و فناوري و حوزه
هاي آن را كارفرماي غيردولتي تأمين  از هزينه%) 50(ط به اين كه حداقل پنجاه درصد مشرو

  .و تعهد كرده باشد
گيري و توسعه شركتهاي كوچك و متوسط خصوصي و  حمايت مالي و تسهيل شكل )ب

سازي دانش و فناوري به ويژه توليد محصوالت مبتني بر  تعاوني كه در زمينه تجاري
كنند و نيز حمايت  ه و صادرات خدمات فني و مهندسي فعاليت ميهاي پيشرفت فناوري
  اندازي مراكز رشد و پاركهاي علم و فناوري از طريق بخش غيردولتي از راه



  
  
  

  
          387قانون برنامه پنجم توسعه؛ فصل دوم : بخش چهارم                                                 

 

 

المللي و  در راستاي تشويق طرفهاي خارجي قراردادهاي بين حمايتهاي قانوني الزم )ج
اليتهاي تحقيق و توسعه گذاري خارجي براي انتقال دانش فني و بخشي از فع   سرمايه

  مربوط به داخل كشور و انجام آن با مشاركت شركتهاي داخلي
حمايت مالي از ايجاد و توسعه بورس ايده و بازار فناوري به منظور استفاده از ظرفيتهاي  )د

  علمي در جهت پاسخگويي به نياز بخشهاي صنعت، كشاورزي و خدمات
وري و حل  هاي دانشجويي در راستاي ارتقاء بهره الهها و رس نامه حمايت مالي از پايان)   ه

  مشكالت كشور
تأمين و پرداخت بخشي از هزينه ثبت اختراعات، توليد دانش فني و حمايت مالي از  )و

  توليدكنندگان براي خريد دانش فني و امتياز اختراعات
دستگاههاي اجرائي مكلفند امكانات و تجهيزات پژوهشي و تحقيقاتي،  -1تبصره

آزمايشگاهها و كارگاهها را با نرخ ترجيحي در اختيار مؤسسات و شركتهاي 
بنيان مورد تأييد شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري در چهارچوب  دانش

  .مصوبه هيأت وزيران قرار دهند
شود مالكيت  در راستاي توسعه و انتشار فناوري به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي -2تبصره

نش فني و تجهيزاتي را كه در چهارچوب قرارداد با دانشگاهها و مؤسسات فكري، دا
است به دانشگاهها و مؤسسات يادشده  پژوهشي و فناوري دولتي ايجاد و حاصل شده

  .واگذار نمايند
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور موظف است صرفاً پس از ارائه گواهي مميزي  -3تبصره

  .صالح نسبت به ثبت اختراعات اقدام نمايد ذيعلمي اختراعات از سوي مراجع 
توانند با موافقت هيأت امناء همان دانشگاه نسبت به  اعضاء هيأت علمي مي -4تبصره

بنيان اقدام و يا  خصوصي دانش%) 100(تشكيل مؤسسات و شركتهاي صددرصد 
اين مؤسسات و شركتها براي انعقاد . در اين مؤسسات و شركتها مشاركت نمايند

رداد پژوهشي مستقيم و يا غيرمستقيم با دستگاههاي اجرائي، مشمول قانون منع قرا
  .مداخله كاركنان در معامالت دولتي و تغييرات بعدي آن نيستند

 دولت به منظور گسترش حمايتهاي هدفمند مادي و معنوي از نخبگان و نوآوران -18ماده
  :علمي و فناوري اقدامات زير را انجام دهد

  سازي ء منزلت اجتماعي از طريق فرهنگارتقا )الف
هاي قبل  هاي تحصيلي مورد عالقه در دوره تسهيل در ارتقاء تحصيلي و ورود به رشته )ب

  و بعد از ورود به دانشگاه
هاي علوم، تحقيقات و  اعطاء حمايتهاي مالي و بورس تحصيلي از طريق وزارتخانه )ج

  اد ملي نخبگانفناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بني
  دار مورد نياز كشور هاي اولويت ها و رشته هدايت تحصيلي در زمينه )د
  برقراري بيمه تأمين اجتماعي و بيمه پايه سالمت فرد و خانواده وي)  ه
  رفع دغدغه خطرپذيري مالي در انجام مراحل پژوهشي و امور نوآورانه )و
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  سازي دستاوردهاي آنان حمايت از تجاري )ز
  افزايي، خودباوري و تعلق ملي ت ابعاد معنوي، بصيرتتقوي )ح
المللي و با  ايجاد و تقويت مراكز علمي، تحقيقاتي و فناوري توانمند در تراز بين )ط

كارگيري  هاي مختلف علوم و فنون بنيادي و راهبردي با به امكانات خاص در شاخه
 علم به ثروت در طول هاي نو و تبديل نخبگان و دانشمندان در جهت خلق دانش، ايده

  برنامه
ايجاد فرصتهاي شغلي مناسب براي نخبگان و استعدادهاي برتر متناسب با تخصص و  )ي

گذاريهاي خطرپذير جهت  هاي آنها و اولويتهاي كشور با حمايت از سرمايه توانمندي
  تبديل دانش فني به محصول قابل ارائه به بازار كار

هاي علمي، نخبگان و  ي افزايش سهم مشاركت انجمنايجاد ساز و كارهاي مناسب برا )ك
  سازيها و مديريت كشور استعدادهاي برتر در تصميم

ايجاد ساز و كار الزم براي مشاركت انجمنهاي علمي، نخبگان و دانشمندان كشور در  )ل
گيري از  المللي و برتر جهان و بهره همايشها، كنفرانسها و مجامع علمي و پژوهشي بين

هاي دانشمندان و نخبگان ايراني در جهان و فراهم كردن فرصتهاي مطالعاتي توانمندي
  مناسب در داخل و خارج كشور

در سطح ملي و ) patent(هاي ثبت جواز امتياز علمي  تأمين و پرداخت بخشي از هزينه )م
  المللي و ايجاد تمهيدات و تسهيالت الزم براي انتشار آثار مفيد علمي آنان  بين

  -19ماده
سياستهاي كلي ابالغي و با هدف ارتقاء كيفي سه حوزه ) 8(در راستاي تحقق بند  )الف

شود برنامه تحول بنيادين در  دانش، مهارت و تربيت اسالمي به دولت اجازه داده مي
نظام آموزش و پرورش كشور را در چهارچوب قوانين موضوعه و با رعايت اولويتهاي 

  :در هيأت وزيران به اجراء درآوردذيل تدوين نمايد و پس از تصويب 
هاي  هاي آموزشي و پرورشي و درسي جهت كسب شايستگي  تحول در برنامه -1

آموختگان دوره آموزش عمومي مبتني بر فلسفه  مورد نياز فرد ايراني توسط دانش
 تعليم و تربيت اسالمي و نيازسنجي و به كارگيري فناوري

اي و  آموزان، توسعه حرفه  دانشهاي هدايت تحصيلي براساس عاليق و ويژگي -2
 سرمايه انساني مورد نياز كشور

اصالح نظام ارزشيابي پيشرفت تحصيلي با تأكيد بر رويكرد ارزشيابي براي تحقق  -3
هاي تحصيلي و تحقق كامل اين فرآيند تا  فرآيند ياددهي ـ يادگيري در كليه دوره

 پايان برنامه
هاي علوم  آموزان مستعد به رشته  دانشبسترسازي و ايجاد انگيزه الزم براي ورود -4

 انساني
هاي مختلف  آموزان در رشته ريزي براي برقراري توازن بين تعداد دانش برنامه -5

تحصيلي متناسب با نيازهاي جامعه به تدريج و در طول برنامه و برقراري توازن تا 
 پايان برنامه
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جه به نياز بسترسازي مناسب براي كسب حداقل يك شايستگي و مهارت با تو -6
 آموزان دوره متوسطه نظري بازار كار تا پايان برنامه براي تمامي دانش

 وري استقرار نظام تضمين كيفيت جهت پايش، ارزشيابي، اصالح و افزايش بهره -7
اي نيروي انساني موجود و مورد نياز آموزش  سنجش و ارتقاء صالحيتهاي حرفه -8

 و پرورش بر اساس شاخصهاي آموزشي و پرورشي
خواني و فهم قرآن و برنامه تلفيقي  رائه برنامه جامع آموزش قرآن اعم از روانا -9

 قرآن، معارف اسالمي و عربي با اهداف قرآني
هاي آموزشي ارتقاء سالمت جسماني و رواني  ريزي جهت تدوين برنامه برنامه  -10

 هاي ديني و قرآني مبتني بر آموزه
نواده جهت تحقق سالمت آموز و خا تقويت و گسترش نظام مشاوره دانش  -11

 آموزان روحي دانش
برداري از اماكن ورزشي سازمان تربيت بدني در ساعات بالاستفاده جهت   بهره -12

 آموزان ارتقاء سالمت جسمي دانش
 آموزان  افزايش سرانه فضاهاي ورزشي دانش -13
كارگيري فناوري ارتباطات و اطالعات در كليه فرآيندها جهت تحقق عدالت   به -14

هاي آموزشي و دروس  تسهيل فرآيندهاي موجود و ارائه برنامهآموزشي و 
 هاي تحصيلي به صورت الكترونيكي دوره

 ايجاد تعامل و ارتباط مؤثر با ديگر نظامهاي آموزشي در كشور از جمله آموزش  -15
 عالي به عنوان زير نظام يك نظام واحد

لي مانند يونسكو، المل ايجاد تعامل آموزشي سازنده با ديگر كشورها و مراكز بين  -16
  آيسسكو و يونيوك

سازي در منابع انساني و  وري از طريق بهينه دولت موظف است به منظور افزايش بهره )ب
منابع مالي در وزارت آموزش و پرورش به نحوي اقدام نمايد كه در طول برنامه سهم 

  .اعتبارات غيرپرسنلي به پرسنلي افزايش يابد
قانون اساسي ) 15(ر حدود مقرر در اصل پانزدهم آموزش و پرورش مجاز است د )ج

  .گويش محلي و ادبيات بومي را در مدارس تقويت نمايد
وزارت آموزش و پرورش موظف است به منظور تضمين دسترسي به فرصتهاي عادالنه  )د

يافته و رفع  آموزشي به تناسب جنسيت و نياز مناطق به ويژه در مناطق كمتر توسعه
هاي تغذيه،  اي و تأمين هزينه  نسبت به آموزش از راه دور و رسانهمحروميت آموزشي،

  .روزي اقدام نمايد رفت و آمد، بهداشت و ساير امور مربوط به مدارس شبانه
وزارت آموزش و پرورش مكلف است براي تأمين نيازهاي ويژه و توانبخشي )   ه

  :گروههاي مختلف آموزشي اقدامات زير را انجام دهد
 هاي تلفيقي و فراگير ي مدارس و گسترش اجراي برنامهساز منعطف -1
سازي و آموزش والدين كودكان  رساني جهت آگاه هاي جامع اطالع تدوين برنامه -2

 با نيازهاي خاص
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 تقويت طرح سنجش كودكان و افزايش امر مشاوره در اين مدارس -3
توسعه مدارس استثنايي و كودكان با نيازهاي خاص و فراهم آوردن شرايط و  -4

گونه  امكانات خاص الزم جهت توانمندسازي و افزايش مهارتهاي مورد نياز اين
 پذيران آموزش

سازمان صدا و سيما موظف است در راستاي ترويج ارزشهاي اسالمي ـ ايراني،  -5
ارتقاء سطح فرهنگ عمومي و مقابله با ناهنجاريهاي فرهنگي و اجتماعي، تقويت 

هاي مرتبط به ويژه براي  تربيتي در شبكههاي آموزشي، علمي و  و گسترش برنامه
آموزان و دانشجويان در جهت حمايت از تحول در نظام آموزش و پرورش  دانش

  .و تقويت هويت ملي جوانان را در اولويت قرار دهد
  -20ماده
مدار، خالق  سازي براي تربيت نيروي انساني متخصص و متعهد، دانش به منظور زمينه )الف

افزاري، با هدف توسعه كمي و كيفي دولت  ق با نيازهاي نهضت نرمو كارآفرين، منطب
  :مجاز است

هزينه سرانه تربيت نيروي انساني متخصص مورد تقاضاي كشور براساس  -1
هاي خدمات پژوهشي، تحقيقاتي و فناوري مورد  هاي آموزشي و هزينه هزينه

سه ريزي عملياتي براي هر دانشگاه و مؤس حمايت را در چهارچوب بودجه
 .آموزشي، تحقيقاتي و فناوري دولتي محاسبه و به طور ساالنه تأمين كند

حمايت مالي و تسهيل شرايط براي افزايش تعداد مجالت پژوهشي و ترويجي  -2
اي كه تا پايان برنامه  هاي مختلف علمي با حفظ كيفيت به گونه كشور در زمينه

سبت به سال پاياني تعداد مجالت و مقاالت چاپ شده در مجالت علمي داخلي ن
همچنين تمهيدات الزم براي . برنامه چهارم را حداقل به دو برابر افزايش دهد

 .دسترسي به بانكهاي اطالعاتي علمي معتبر را فراهم نمايد
از ده دانشگاه برتر وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و پنج دانشگاه برتر  -3

ش پزشكي كه داراي عملكرد برجسته وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموز
در راستاي گسترش مرزهاي دانش و فناوري هستند حمايت مالي و حقوقي و 

 .پشتيباني ويژه نمايد
  .هاي علمي، حمايت مالي به عمل آورد از انجمن -4

دانشگاهها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستانهايي كه داراي  )ب
هاي علوم، تحقيقات و فناوري و  زش عالي وزارتخانهمجوز از شوراي گسترش آمو

باشند بدون الزام  ربط مي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذي
به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاههاي دولتي به ويژه قانون 
محاسبات عمومي، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون برگزاري مناقصات و 

هاي مالي،  نامه اصالحات و الحاقات بعدي آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آئين
معامالتي و اداري ـ استخدامي ـ تشكيالتي مصوب هيأت امناء كه حسب مورد به تأييد 
وزراء علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و در مورد 

اعضاء هيأت علمي ستادي . نمايند د، عمل ميرس جمهور مي فرهنگستانها به تأييد رئيس
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هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز  وزارتخانه
هاي  نامه حكم اين بند شامل مصوبات، تصميمات و آئين. مشمول حكم اين بند هستند

  . هستندگردد و مصوبات يادشده مادام كه اصالح نگرديده به قوت خود باقي قبلي نيز مي
هرگونه اصالح ساختار و مقررات مالي ـ اداري، معامالتي، استخدامي و  -1تبصره

تشكيالتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و همچنين 
  .فرهنگستانهاي تخصصي فقط مشمول مفاد اين بند است

ؤسسات كمك يافته از منابع عمومي دولت به اين مراكز و م اعتبارات اختصاص -2تبصره
تلقي شده و بعد از پرداخت به اين مراكز به هزينه قطعي منظور و براساس بودجه 

  .تفصيلي مصوب هيأت امناء و با مسؤوليت ايشان قابل هزينه است
معادل درآمدهايي كه مؤسسات و مراكز آموزش عالي، پژوهشي و فناوري و  )ج

نمايند از  يد موقوفات جذب ميفرهنگستانها در هر سال از محل تبرعات، هدايا و عوا
  .گردد اي تأمين و محاسبه مي محل درآمد عمومي نيز به عنوان اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه

به منظور افزايش كارآيي مأموريتهاي اصلي دانشگاهها در امور آموزش، پژوهش و   )د
يان از از امور خدمات رفاهي دانشجو%) 20(فناوري در هر سال حداقل بيست درصد 

  .نظر ساختاري از بدنه دانشگاهها جدا و به بخش غيردولتي واگذار گردد
گري، جلوگيري از انجام امور موازي و  دولت مكلف است به منظور كاهش تصدي)   ه

تقويت نقش حاكميتي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وحدت رويه در 
ه خدمات دانشجويي نسبت به ريزي، ارتقاء كميت و كيفيت ارائ سياستگذاري و برنامه

گيري از مجموعه امكانات و  ايجاد مديريت واحد ساماندهي امور مربوط، بهره
توانمنديهاي حقوقي، پرسنلي و اعتبارات صندوق رفاه دانشجويان، فعاليتهاي امور 
ورزشي دانشجويان، اداره تربيت بدني و معاونت دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و 

  . اول برنامه اقدام كندفناوري، طي سال
اي از محل بودجه عمومي دولت به  اي و تملك دارائيهاي سرمايه اعتبارات هزينه )و

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستانها براساس رديف مستقل 
  .يابد در بودجه سنواتي آنها در قالب اعتبارات ملي اختصاص مي

هاي دولتي، آزاد   به منظور حمايت از دانشجويان دانشگاهشود به دولت اجازه داده مي  )ز
اي وابسته به وزارت  هاي فني و حرفه اسالمي، علمي ـ كاربردي و پيام نور و آموزشكده

آموزش و پرورش، مؤسسات آموزش عالي غيردولتي كه داراي مجوز از يكي از 
وزش پزشكي هاي علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت، درمان و آم وزارتخانه

الحسنه در اختيار صندوق  باشند تسهيالت اعتباري به صورت وام بلندمدت قرض مي
  .ربط قرار دهد رفاه دانشجويان و يا ساير نهادهاي ذي

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مجازند از ظرفيت مازاد بر سهميه آموزش  )ح
شده يا توافقي با  كنند، براساس قيمت تمام رايگان خود و يا ظرفيتهاي جديدي كه ايجاد مي

بخش غيردولتي و با تأييد هيأت امناء در مقاطع مختلف دانشجو بپذيرند و منابع مالي دريافتي را 
  .حسب مورد پس از واريز به خزانه كل به حساب درآمدهاي اختصاصي منظور كنند
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د را از طريق پذيرش شود بخشي از ظرفيت آموزشي خو به دانشگاهها اجازه داده مي )ط
در موارد خاص به منظور ترويج . خارجي با دريافت شهريه تكميل كننددانشجوي 

ارزشهاي اسالمي و انقالبي پذيرش دانشجوي خارجي با تصويب هيأت امناء بدون 
  .دريافت شهريه يا با تخفيف، مجاز است

يقات و فناوري هاي علوم، تحق دانشگاههاي كشور، حسب مورد به تشخيص وزارتخانه )ي
هاي  و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با تصويب شوراي گسترش وزارتخانه

توانند نسبت به تأسيس شعب در شهر محل استقرار خود يا ديگر شهرها و  مربوط، مي
داخل كشور و نيز در خارج كشور به صورت خودگردان و با دريافت شهريه از مناطق آزاد 

  .داوطلبان اقدام كنند
و باالتر و فرزندان آنان، فرزندان %) 25(هريه دانشجويان جانباز بيست و پنج درصد ش )ك

) ره(شاهد، آزادگان و فرزندان آنان و دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني 
  .و سازمان بهزيستي از محل اعتبارات رديف مستقل معاونت تأمين شود

مذكور در داخل كشور خارج از آزمون پذيرش دانشجو در شعب دانشگاههاي  -1تبصره
ضوابط پذيرش دانشجو براي دوره كارشناسي توسط . سراسري انجام خواهد شد
قانون پذيرش دانشجو در دانشگاهها مصوب ) 4(كارگروه موضوع ماده 

هاي تحصيالت تكميلي با پيشنهاد دانشگاهها و حسب   و براي دوره16/8/1386
هاي علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت، درمان  همورد با تأييد يكي از وزارتخان
  .شود و آموزش پزشكي تعيين مي

ميزان شهريه دريافتي از دانشجويان با توجه به نوع رشته و سطح خدمات  -2تبصره
شده، توسط هيأت امناء دانشگاه تعيين و  آموزشي، كمك آموزشي و رفاهي ارائه

  .شود اعالم مي
هاي علوم،  انشگاههاي معتبر خارجي طبق ضوابط وزارتخانههاي مشترك با د اجراي دوره

  .گونه شعب بالمانع است تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در اين
دولت مكلف است حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ درخواست داوطلب نسبت به  -3تبصره

 دانشجويان و اجازه اقامت براي اعضاء هيأت علمي و) ويزا(اعطاء رواديد 
  .خارجي اين شعب دانشگاهي و جامعه المصطفي العالميه اقدام كند

دانشجويان ايراني اين شعب دانشگاهي، همانند ساير دانشجويان از معافيت  -4تبصره
  .تحصيلي برخوردار خواهند بود

اين ماده در مقاطع مختلف به ) ي(و ) ح(نحوه پذيرش دانشجو موضوع بندهاي  -5تبصره
هاي   هيأت امناء دانشگاهها و مؤسسات يادشده و حسب مورد با تأييد وزارتخانهپيشنهاد

 خواهد 16/8/1386ربط و با رعايت قانون پذيرش دانشجو در دانشگاهها مصوب  ذي
در مقاطع كارشناسي ارشد و باالتر با استفاده از ظرفيتهاي جديد از طريق امتحانات . بود

رفتن توان علمي داوطلبان با رعايت ضوابط ورودي مؤسسات يادشده با در نظر گ
  .سازمان سنجش آموزش كشور خواهد بود
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اين ماده با درج نوع ) ي(و ) ح(مدرك تحصيلي دانشجويان موضوع بندهاي  -6تبصره
  .گردد پذيرش و محل تحصيل صادر مي

هاي علميه از تسهيالت، مزايا و امكاناتي كه براي مراكز آموزشي و پژوهشي  حوزه )ل
  .شود، برخوردار هستند شده يا مي تعيين

اي از طريق افزايش دانش و  دولت مكلف است به منظور گسترش شايستگي حرفه -21ماده
و  مهارت با نگرش به انجام كار واقعي در محيط، اصالح هرم تحصيلي نيروي كار و ارتقاء

كشور با سطح هاي انساني، كاهش فاصله سطح شايستگي نيروي كار  توانمندسازي سرمايه
اي براي جوانان و ارتقاء جايگاه  استاندارد جهاني و ايجاد فرصتهاي جديد شغلي و حرفه

اي و علمي ـ كاربردي كشور اعم  اي براي نظام آموزش فني و حرفه آموزشهاي فني و حرفه
نايافته، ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين قانون در  از رسمي، غيررسمي و سازمان

  :بيني الزامات مناسب اجراء كند كارهاي الزم را تهيه و با پيش و سازمحورهاي زير 
استمرار نظام كارآموزي و كارورزي در آموزشهاي رسمي متوسطه و عالي، غيررسمي  )الف

  .اي و علمي ـ كاربردي فني و حرفه
سازي ارتقاء مهارت در كشور از طريق اعطاء تسهيالت مالي با نرخ ترجيهي و  فراهم )ب

سازي حضور فعال و  ن فضاهاي فيزيكي و كالبدي با شرايط سهل و زمينهتأمي
مؤثربخش غيردولتي در توسعه آموزشهاي رسمي و غيررسمي مهارتي و علمي ـ 

  .كاربردي كشور
اي در بخشهاي دولتي و  برداران از آموزش فني و حرفه افزايش و تسهيل مشاركت بهره )ج

  .غيردولتي
اي كشور  ريزي آموزشهاي فني و حرفه ي و مديريت در برنامههماهنگي در سياستگذار  )د

  .به عنوان يك نظام منسجم و پويا متناسب با نياز كشور
اي ملي به صورت منسجم براي ارتباط  كاربست چهارچوب صالحيتهاي حرفه)   ه

ها در سطوح و انواع مختلف در حوزه حرفه و شغل در جهت  صالحيتها، مدارك و گواهينامه
  .هاي سطوح مختلف مهارتي العمر و تعيين شايستگي سميت شناختن يادگيري مادامبه ر

نيازسنجي و برآورد نيروي انساني كارداني موردنياز و صدور مجوز الزم و حمايت به  )و
هاي كارداني در بخش خصوصي و تعاوني  منظور تأسيس و توسعه مراكز آموزش دوره

  .هارم برنامهو ايجاد ظرفيتهاي مورد نياز تا سال چ
اي رسمي و غيررسمي بر اساس شاخصهاي  بندي مراكز آموزشهاي فني و حرفه رتبه) ز

مديريت اجرائي، فرآيند ياددهي ـ يادگـيري، نيروي انساني، تحقـيق و توسعه منابع و 
  .شاخص پشتيباني فراگيران

فته با يا التفاوت اعتبارات مصوب و اعتبارات تخصيص دولت مكلف است مابه -22ماده
قانون برنامه چهارم ) 1(هاي اجراي طرح موضوع قانون اصالح ماده  احتساب تعديل سال

سازي   را براي بازسازي و مقاوم30/1/1385توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، مصوب 
مدارس بدون استحكام از محل منابع عمومي و يا حساب ذخيره ارزي در قالب بودجه 

  .ال اول برنامه تأمين نمايدسنواتي حداكثر ظرف سه س
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هاي حمايتي از خيرين  دولت همچنين مكلف به تنظيم و اجراي سياست -تبصره
يافته آنان را جهت تكميل  و بايد معادل كمكهاي تحقق باشد ساز مي مدرسه
  .تمام در بودجه سنواتي منظور نمايد هاي نيمه پروژه

ز تصويب برنامه توسط وزارت آموزش و نامه اجرائي اين ماده حداكثر ظرف دو ماه ا آيين 
  .رسد وزيران مي پرورش تهيه و به تصويب هيأت

اي وزارت آموزش و  هاي فني حرفه ها و آموزشكده از ابتداي برنامه دانشكده -23ماده
پرورش با كليه امكانات، اموال منقول و غيرمنقول و نيروي انساني و دارائيها و تعهدات و 

  .گردد ذكور منتزع و به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ملحق ميمسؤوليتها از وزارت م
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مكلف است در مقاطع كارداني پيوسته و كارشناسي 

  .ها اقدام نمايد ها و آموزشكده ناپيوسته به پذيرش دانشجو در اين دانشكده
اي است كه در سال  ي فني حرفهها ها و آموزشكده مبناي انتزاع و انتقال، دانشكده -تبصره

  .اند  فعال بوده يا مجوز داشته1388ـ 1389تحصيلي 



  
  
  

ی: ومل  ما   ا
  

  اجتماعي
  

به منظور ارتقاء شاخص توسعه انساني به سطح كشورهايي با توسعه انساني باال و  -24ماده
 ارتقاء«هاي آموزش، بهداشت و اشتغال در كشور، سند راهبردي  هماهنگي رشد شاخص

  .شود پس از تصويب هيأت وزيران اجراء مي» سطح شاخص توسعه انساني
 وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است حداكثر تا پايان سال اول برنامه، سند ملي -25ماده

المللي كار و حقوق كار و حقوق كارگران و  كار شايسته را حسب مصوبات سازمان بين
كار و براي بهبود روابط كارگر و كارفرما به شكل كارفرمايان در جهت تثبيت حقوق بنيادين 

  .جانبه و با مشاركت تشكلهاي كارگري و كارفرمايي تنظيم نمايد سه
  هاي اجتماعي بيمه

شود در راستاي ايجاد ثبات، پايداري و تعادل بين منابع و   به دولت اجازه داده مي-26ماده
ن صندوقها بر اساس اصول زير مصارف صندوقهاي بازنشستگي نسبت به اصالح ساختار اي

  .اقدام قانوني را به عمل آورد
   )الف

كاهـش وابستگي اين صندوقها به كمك از محل بودجه عمومي دولت به استثناء  -1
سـهم قانوني دولت در حق بيمه در طول برنامه از طرق مختلف از جمله تنظيم 

اي، كاهش  عوامل مؤثر بر منابع و مصارف صندوقها منطبق بر محاسبات بيمه
اي صندوقها و انتقال آن به نهادهاي حمايتي، تقويت  حمايتهاي غيربيمه

ها و تقويت فعاليتهاي اقتصادي و  سازوكارهاي وصول به موقع حق بيمه
گذاري در بازار پول و سرمايه، به نحوي  گذاري سودآور با اولويت سرمايه سرمايه

 .ق مشاركت بانكي نباشدگذاري موردنظر كمتر از سود اورا كه سود سرمايه
داري جديد براي صندوقهاي دولتي ممنوع است و  انجام هرگونه فعاليت بنگاه -2

موارد قبلي و موجود و نيز سهام مديريتي كه در ازاء مطالبات به صندوقها واگذار 
رسد تا  اي كه به تصويب هيأت وزيران مي شده شود بايد طي برنامه زمانبندي مي

با رعايت مقررات به بخشهاي خصوصي و تعاوني واگذار پايان اجراي برنامه 
 .شود

اي و بار مالي خارج از ارقام مقرر در جداول  همچنين ايجاد هرگونه تعهد بيمه -3
شده فقط در  تعهدات تكليف. قوانين بودجه سنواتي براي صندوقها ممنوع است

 .حدود ارقام مذكور قابل اجراء است
داره و ارائه خدمات اين صندوقها از طرق مختلف از استفاده از روشهاي نوين در ا )ب

هاي اجتماعي، سازمان تأمين اجتماعي و صندوقهاي  جمله تجديدنظر در ساختار بيمه
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تابعه به ويژه صندوق بازنشستگي كشوري و اصالح ساختار و تجهيز ساير صندوقهاي 
 كاهش وابسته به دستگاههاي اجرائي بر اساس اساسنامه دولت به نحوي كه بر

  .گري تأكيد نمايد هاي سرباري نيروي انساني از منابع بيمه و كاهش تصدي هزينه
مندي، نظام امتيازبندي  دولت مجاز است نسبت به شرايط احراز، زمان بهره -تبصره

آور، ميزان و  تعيين مشاغل سخت و زيان) مشاغل غيرتخصصي(بازنشستگي 
ي اصالح ساختار صندوقها اقدام تركيب نرخ حق بيمه، افزايش سنواتي و چگونگ

  .قانوني الزم را انجام دهد
 دولت مجاز است نسبت به برقراري و استقرار نظام جامع تأمين اجتماعي چند اليه -27ماده

  :با لحاظ حداقل سه اليه
  مساعدتهاي اجتماعي شامل خدمات حمايتي و توانمندسازي -
  هاي درماني پايه مههاي پايه و بي هاي اجتماعي پايه شامل مستمري بيمه -
با رعايت يكپارچگي، انسجام ساختاري،  هاي مكمل بازنشستگي و درمان بيمه -

  .ها در كشور اقدام نمايد همسويي و هماهنگي بين اين اليه
  .رسد نامه اجرائي اين ماده به تصويب هيأت وزيران مي آئين
  -28ماده
هاي اجتماعي و  دي بيمهبه منظور فراهم نمودن شرايط رقابتي و افزايش كارآم )الف

جلوگيري از ايجاد هرگونه انحصار يا امتياز ويژه براي صندوقهاي بازنشستگي اعم از 
شود صندوقهاي بازنشستگي  خصوصي، عمومي، تعاوني و يا دولتي اجازه داده مي

شدگان و بازنشستگان صندوق مربوطه حداقل  خصوصي با رعايت تضمين حقوق بيمه
  .رسد ايجاد گردد وزيران مي  اي كه به تصويب هيأت نامه اس آئينبه مدت ده سال بر اس

توانند با رعايت  شدگان به استثناء كادر نيروهاي مسلح و وزارت اطالعات مي كليه بيمه )ب
اي خود به ساير  اي نسبت به تغيير صندوق بيمه اصول و الزامات محاسبات بيمه

ضوابط تغيير . ين ماده اقدام نمايندا) الف(صندوقها از جمله صندوقهاي موضوع بند 
اي بين صندوقهاي موضوع اين بند در  صندوق و نقل و انتقال حق بيمه و سوابق بيمه

  .گردد نامه مربوطه تعيين مي آئين
  .صاحبان حرف و مشاغل آزاد مشمول قوانين و مقررات تأمين اجتماعي هستند )ج
نامه براي پوشش حوادث و  ودن بيمهكليه اتباع خارجي مقيم كشور، موظف به دارا ب )د

تعيين ميزان تعرفه مطابق مقررات . باشند بيماريهاي احتمالي در مدت اقامت در ايران مي
  .رسد بر عهده بيمه مركزي ايران است كه به تأييد معاونت مي

به منظور برقراري بيمه تكميلي بازنشستگي، صندوقهاي بيمه اجتماعي مجازند نسبت )    ه
  .شده اقدام نمايند شدگان با مشاركت فرد بيمه اح حسابهاي انفرادي خصوصي جهت بيمهبه افتت

در صورتي كه دريافتي ايثارگران مشمول صندوق تأمين اجتماعي و صندوق بازنشستگي  )و
گردد و با تحقق  ديگري گردد، بازنشستگي در هر صندوق به طور مستقل انجام مي

مند  ندوق، از مستمري بازنشستگي آن صندوق بهرهشرايط بازنشستگي ايثارگر در هر ص
  .شود مي
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ها، دستورالعملها و همچنين تصميمات و مصوبات  ها، بخشنامه نامه  كليه تصويب-29ماده
مجريه به استثناء احكام محاكم قضائي كه  هيأتهاي امناء و مقامات اجرائي و مراجع قوه

گاههاي اجرائي و دولت باشد در متضمن بار مالي براي صندوقهاي بازنشستگي يا دست
صورتي قابل اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبالً محاسبه و در قوانين بودجه كل كشور 

در غير اين صورت . ربط تأمين اعتبار شده باشد و يا بودجه ساالنه دستگاه يا صندوق ذي
 سوي دستگاه عمل مراجع مذكور در حكم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از

اجراي احكام  دستگاهها و صندوقهاي مربوط مجاز به. يا صندوقهاي مربوطه نخواهد بود
اجراي احكام . مقامات اجرائي و مراجع قوه مجريه كه بار مالي آن تأمين نشده است، نيستند

يادشده فقط در حدود منابع مذكور ممكن است در هر حال تحميل كسري بودجه به دولت 
مسؤوليت اجراي اين بند به . باشد اي اجرائي و صندوقها غيرقابل پذيرش ميو دستگاهه

  .عهده رؤساي دستگاهها و صندوقها و مديران و مقامات مربوط است
شود در صورت انتقال به   به كاركنان مشمول صندوقهاي بازنشستگي اجازه داده مي-30ماده

ده از مرخصي بدون حقوق بدون ساير دستگاهها يا بازخريدي، اخراج، استعفاء و استفا
در اين صورت حق بيمه . محدوديت زمان كماكان مشمول صندوق بازنشستگي خود باشند

  . شده است شده و كارفرما به استثناء افراد منتقل شده به عهده بيمه سهم بيمه
شدگان در دو سال آخر  شده بيمه در صورتي كه نرخ رشد حقوق و دستمزد اعالم -31ماده

شدگان باشد و با سالهاي قبل  نها بيش از نرخ رشد طبيعي حقوق و دستمزد بيمهخدمت آ
سازگار نباشد، مشروط بر آن كه اين افزايش دستمزد به دليل ارتقاء شغلي نباشد صندوق 

شده را بر مبناي ميانگين حقوق و  اي مكلف است برقراري حقوق بازنشستگي بيمه بيمه
  . و پرداخت نمايددستمزد پنج سال آخر خدمت محاسبه

  سالمت
  -32ماده
قانـون ) 84(ماده ) الف(فعاليت شوراي عالي سالمت و امنيت غذايي كه برابر بند  )الف

برنامه چهارم توسعه با ادغام شـوراي غذا و تغذيه و شوراي عالي سـالمت تشكيل 
 تشكيالت و شرح وظايف شوراي. يابد شده است در مدت اجراي برنامه پنجم ادامه مي

 درمان و آموزش پزشكي تهيه  عالي سالمت و امنيت غذايي توسط وزارت بهداشت،
  .رسد وزيران مي شود و پس از تأييد معاونت به تصويب هيأت مي

اي با پيشنهاد وزارت  استانداردهاي ملي پيوست سالمت براي طرحهاي بزرگ توسعه )ب
س از تصويب شوراي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد معاونت، تدوين و پ

مصاديق . گردد عالي سالمت و امنيت غذايي توسط معاونت براي اجراء ابالغ مي
اي به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد  طرحهاي بزرگ توسعه
  .شود معاونت مشخص مي

ت مبتني بر مراقبتهاي اوليه سالمت، محوري» خدمات جامع و همگاني سالمت«سامانه  )ج
بندي خدمات، خريد راهبردي خدمات، واگذاري  پزشك خانواده در نظام ارجاع، سطح

قانون مديريت خدمات كشوري و با تأكيد بر ) 13(گري با رعايت ماده  امور تصدي
پرداخت مبتني بر عملكرد، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سال 
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و برنامه اجرائي آن با هماهنگي معاونت در شود  اول برنامه و حين اجراء باز طراحي مي
يافته به  مندي مناطق كمترتوسعه شوراي عالي سالمت و امنيت غذايي با اولويت بهره

سامانه مصوب بايد . رسد ويژه روستاها، حاشيه شهرها و مناطق عشايري به تصويب مي
  .از سال دوم اجراي برنامه عملياتي گردد

وزش پزشكي موظف است حداكثر تا پايان سال اول برنامه وزارت بهداشت، درمان و آم )د
نظام درماني كشور را در چهارچوب يكپارچگي بيمه پايه درمان، پزشك خانواده، نظام 

هاي پزشكي، تشكيل هيأتهاي امناء در  ارجاع، راهنماهاي درماني، اورژانس
هاي مربوطه و  هاي آموزشي و تمام وقتي جغرافيايي هيأتهاي علمي و تعرفه بيمارستان
  .وزيران ارائه نمايد هاي تكميلي تهيه و جهت تصويب به هيأت هاي ويژه و بيمه كلينيك

كنندگان خدمات بهداشتي و درماني كشور اعم از دولتي و غيردولتي  كليه ارائه -1تبصره
. مشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تبعيت نمايند موظفند از خط

 بهداشتي و درماني غيردولتي كه تمايل به همكاري با سامانه كنندگان خدمات ارائه
جامع و همگاني سالمت را ندارند، طرف قرارداد نظام بيمه پايه و تكميلي نبوده و 

  .شوند مند نمي ها و منابع عمومي كشور مرتبط با امور سالمت بهره از يارانه
موزشي، درماني دولتي و پزشكاني كه در استخدام پيماني و يا رسمي مراكز آ -2تبصره

باشند مجاز به فعاليت پزشكي در مراكز تشخيصي، آموزشي،  عمومي غيردولتي مي
ساير شاغلين حرف . هاي بخش خصوصي و خيريه نيستند درماني و بيمارستان

 سالمت به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تصويب هيأت
دولت به منظور جبران خدمات اين . بودوزيران مشمول حكم اين تبصره خواهند  

دسته از پزشكان تعرفه خدمات درماني را در اينگونه واحدها و مراكز، متناسب با 
پزشكان در صورت مأموريت به بخش غيردولتي از  .نمايد قيمت واقعي تعيين مي

باشند مشروط به اينكه تنها از يك محل به ميزان  شمول اين حكم مستثني مي
  .و بدون هيچ دريافتي ديگر، حقوق و مزايا دريافت نمايندبخش دولتي 

هاي بهداشـت، درمان و آموزش پزشـكي و رفـاه و  كاركـنان سـتادي وزارتخانه
اجتماعي و سازمانهاي وابسته، هيأت رئيسه دانشگاههاي علوم پزشكي و  تأمين 

 درماني هاي بهداشتي خدمات بهداشتي درماني كشور، رؤساي بيمارستانها و شبكه
مجاز به فعاليت در بخش غيردولتي درماني، تشخيصي و آموزشي نيستند و 

مسؤوليت اجراي اين بند به . هرگونه پرداخت از اين بابت به آنها ممنوع است
هاي مذكور و معاونين مربوطه آنها و مسؤولين مالي  عهده وزراء وزارتخانه
  .دستگاههاي مذكور است

يير واحدهاي بهداشتي ـ درماني، تأمين و تخصيص و توزيع ايجاد، توسعه و تغ -3تبصره
تجهيزات و ملزومات پزشكي، دندانپزشكي و آزمايشگاهي بر مبناي نياز كشور در 

  .گيرد بندي خدمات سالمت صورت مي چهارچوب سطح
مشموالن وظيفه نيروهاي مسلح مشغول به خدمت و بسيجيان فعال در صورت  -33ماده

ت به لحاظ خدمتي يا غيرخدمتي از نظر ازكارافتادگي، بيمه عمر و ازكارافتادگي يا فو
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  .گيرند حوادث تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح قرار مي
  :به منظور ايجاد و حفظ يكپارچگي در تأمين، توسعه و تخصيص عادالنه منابع عمومي سالمت -34ماده
اد شهركهاي دانش سالمت، حمايت دولت از بخشهاي خصوصي و تعاوني براي ايج )الف

نامه اجرائي اين بند طي سال اول برنامه تهيه و به تصويب  آئين. به عمل آورد
  .رسد وزيران مي هيأت

هاي مستقيم مردم به  به منظور تحقق شاخص عدالت در سالمت و كاهش سهم هزينه )ب
نه مردم به هاي سالمت، ايجاد دسترسي عادال هزينه%) 30(درصد  حداكثر معادل سي

ناپذير درمان، پوشش دارو،  هاي تحمل خدمات بهداشتي درماني، كمك به تأمين هزينه
العالج، تقليل وابستگي گردش امور واحدهاي بهداشتي  درمان بيماران خاص و صعب

درماني به درآمد اختصاصي و كمك به تربيت، تأمين و پايداري نيروي انساني 
 خالص كل وجوه حاصل از اجراي قانون %)10(متخصص موردنياز، ده درصد 

  . شود ها عالوه بر اعتبارات بخش سالمت افزوده مي هدفمندكردن يارانه
است اعتبار مزبور را هر سال برآورد و در رديف خاص در اليحه بودجه ذيل  موظف

  .الذكر هزينه گردد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منظور نمايد تا براي موارد فوق
سازي كميت و كيفيت نيروي انساني گروه پزشكي با نيازهاي نظام  به منظور متناسب )ج

سالمت كشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است نيازهاي 
آموزشي و ظرفيت ورودي كليه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي علوم پزشكي اعم 

بندي  خانواده، نظام ارجاع و سطحاز دولتي و غيردولتي را متناسب با راهبردهاي پزشك 
  .خدمات و نقشه جامع علمي كشور استخراج و اعمال كند

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است در سال اول برنامه فهرست  )د
هاي غذايي سالم و ايمن و سبد غذايي مطلوب براي گروههاي سني  فرآوردهمواد و 

  .مختلف را اعالم كند
اشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است زمينه الزم براي توسعه طب وزارت بهد)   ه

  .هاي طبيعي و گياهي را فراهم نمايد سنتي و استفاده از داروها و فرآورده
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است با همكاري وزارت جهاد  )و

الت باغي كشاورزي مقدار مصرف مجاز سموم و كودهاي شيميايي براي توليد محصو
و كشاورزي را مشخص نمايد و عرضه محصوالتي كه به صورت غيرمجاز از سموم و 

  .اند را ممنوع نمايد كودهاي شيميايي استفاده كرده
سازي در زمينه  رساني و فرهنگ وزارت جهاد كشاورزي موظف است ضمن اطالع

صوالتي كه كاهش استفاده از سموم و كودهاي شيميايي امكان دسترسي مردم را به مح
  .از سالمت الزم برخوردارند فراهم آورد

به منظور حفظ يكپارچگي در مديريت دانش و اطالعات حوزه سالمت اقدامات  -35ماده
  :شود زير انجام مي

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با هدف ارائه خدمات الكترونيكي سالمت  )الف
هاي اطالعاتي  المت ايرانيان و سامانهنسبت به استقرار سامانه پرونده الكترونيكي س
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مراكز سالمت در هماهنگي با پايگاه ملي مركز آمار ايران، سازمان ثبت احوال با حفظ 
ها و با اولويت شروع از برنامه پزشك خانواده و  حريم خصوصي و محرمانه بودن داده

  .نظام ارجاع اقدام نمايد
   .باشند ه همكاري در اين زمينه ميمراكز سالمت اعم از دولتي و غيردولتي موظف ب

اي  درماني و بيمه وزارت رفاه و تأمين اجتماعي با همكاري سازمانها و مراكز خدمات )ب
حداكثر ظرف دو سال اول برنامه خدمات بيمه سالمت را به صورت يكپارچه و مبتني 

  .نمايد ساماندهي مي» پرونده الكترونيكي سالمت ايرانيان«بر فناوري اطالعات در تعامل با سامانه 
  .باشند ربط اعم از دولتي و غيردولتي موظف به همكاري در اين زمينه مي واحدهاي ذي

  -36ماده
يافته به طور مستمر و حداقل دو سال متوالي در  به پزشكاني كه در مناطق كمترتوسعه )الف

زارت انجام وظيفه نمايند به پيشنهاد و» خدمات جامع و هماهنگي سالمت« سامانه 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد معاونت تسهيالت ويژه عالوه بر موارد 

  .شود موجود قانوني در مدت خدمت در مناطق يادشده پرداخت مي
و  ريزي و نظارت بخش سالمت در وزارت بهداشت، درمان  سياستگذاري، برنامه)ب

  .گردد آموزش پزشكي متمركز مي
بله با بيماريها و عوامل خطرساز سالمتي كه بيشترين هزينه  براي پيشگيري و مقا-37ماده

  :شود اقتصادي و اجتماعي را دارند اقدامات زير انجام مي
رسان به سالمت و داروهاي با احتمال سوء  فهرست اقدامات و كاالهاي آسيب )الف

مصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و درصد عوارض براي اين 
ابتداي هر سال توسط كارگروهي با مسؤوليت وزارت بهداشت، درمان و كاالها در 

هاي امور اقتصادي و دارائي، بازرگاني، رفاه و  آموزش پزشكي و با عضويت وزارتخانه
  .شود تأمين اجتماعي و صنايع و معادن و معاونت تعيين و ابالغ مي

م براي درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است اقدامات الز )ب
فوري و بدون قيد و شرط مصدومين حوادث و سوانح رانندگي در همه واحدهاي 
بهداشتي و درماني دولتي و غيردولتي و همچنين در مسير اعزام به مراكز تخصصي و 

براي تأمين بخشي از منابع الزم جهت ارائه . مراجعات ضروري بعدي را به عمل آورد
از حق بيمه %) 10(دومين فوق معادل ده درصد خدمات تشخيصي و درماني به مص

شخص ثالث، سرنشين و مازاد از شركتهاي بيمه تجاري اخذ و به طور مستقيم طي 
داري كل كشور به نام  قبض جداگانه به حساب درآمدهاي اختصاصي نزد خـزانه

توزيع اين منابع توسط . گردد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي واريز مـي
الذكر بر مبناي  انه مذكور با تأييد معاونت، بر اساس عملكرد واحـدهاي فوقوزارتخ
وزارت بهـداشت، درمان و . گيرد هاي مصوب هـر سه ماه يك بار صـورت مي تعرفه

آموزش پزشـكي موظف است هزينه كرد اعتبارات مذكور را هر شش ماه يك بار به 
  .بيمه مركزي و معاونت گزارش نمايد

ات و كاالهاي تهديدكننده سالمت كه مصاديق آن ساالنه توسط كارگروه تبليغ خدم )ج
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  .ها ممنوع است شود از سوي كليه رسانه اين ماده تعيين و اعالم مي) الف(موضوع بند 
اين ماده مستوجب جزاي نقدي از ده ميليون ) ج(عدم رعايت مفاد بند  -تبصره

ريال با حكم مراجع ) 1,000,000,000(ريال تا يك ميليارد ) 10,000,000(
در صورت تكرار براي هر بار حداقل بيست درصد . صالح قضائي خواهد بود ذي

  .شود به جريمه قبلي اضافه مي%) 20(
  بيمه سالمت

هاي سالمت، دستيابي به پوشش فراگير و  به منظور توسعه كمي و كيفي بيمه -38ماده
از %) 30(درصد  سالمت به سيهاي  عادالنه خدمات سالمت و كاهش سهم مردم از هزينه

ها،  طرق مختلف مانند اصالح ساختار صندوقها، مديريت منابع، متناسب نمودن تعرفه
استفاده از منابع داخلي صندوقها و در صورت لزوم از محل كمك دولت در قالب بودجه 

  :شود سنواتي و در طول برنامه اقدامات زير انجام مي
ي الزم براي بيمه همگاني و اجباري پايه سالمت را دولت مكلف است ساز و كارها )الف

هاي  هاي الزم را در قالب بودجه تا پايان سال اول برنامه تعيين و ابالغ نموده و زمينه
  .سنواتي براي تحت پوشش قرار دادن آحاد جامعه فراهم نمايد

ماده هاي درماني كليه صندوقهاي موضوع  شود بخشهاي بيمه به دولت اجازه داده مي )ب
قانون محاسبات عمومي كشور را در ) 5(قانون مديريت خدمات كشوري و ماده ) 5(

» سازمان بيمه سالمت ايران«تشكيالت جديد . سازمان بيمه خدمات درماني ادغام نمايد
  .شود كليه امور مربوط به بيمه سالمت در اين سازمان متمركز مي. شود ناميده مي

  .رسد وزيران مي شنهاد معاونت به تصويب هيأتسازمان بيمه سالمت ايران با پي
شمول مفاد اين بند به صندوقهاي خدمات درماني نيروهاي مسلح و وزارت  -1تبصره

  .اطالعات با اذن مقام معظم رهبري است
بيمارستانها و مراكز ملكي صندوق تأمين اجتماعي كه درمان مستقيم را بر عهده  -2تبصره

يار صندوق مذكور باقي مانده و مطابق مقررات به دارند با حفظ مالكيت در اخت
  .سازمان بيمه سالمت ايران فروش خدمت خواهند نمود

با تغيير نام شوراي عالي بيمه خدمات درماني به شوراي عالي بيمه سالمت  -3تبصره
كشور، تركيب اعضاء، وظايف، اختيارات و مسؤوليتهاي اين شورا و دبيرخانه آن 

  .رسد شوراي اسالمي مي وزيران به تصويب مجلس با تأييد هيأتبه پيشنهاد معاونت 
دارائيها، تعهدات، اموال منقول و غيرمنقول، منابع انساني، مالي و اعتباري،  -4تبصره

هاي درمان به استثناء صندوق  امكانات، ساختمان و تجهيزات مربوط به بخش بيمه
. گردد مت ايران منتقل ميتأمين اجتماعي با تشخيص معاونت به سازمان بيمه سال

اعتبارات مربوط به حوزه درمان نيز براساس عملكرد در قبال ارائه خدمات و 
  .گردد بيني مي محاسبه به عنوان بخشي از تعرفه استحقاقي در قالب بودجه سنواتي پيش

شده براي آن دسته از  عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعيين -5تبصره
خيصي، بهداشتي و درماني كه در بسته بيمه پايه سالمت اعالم خواهد خدمات تش

هاي تجاري و سازمان بيمه سالمت ايران با اشخاص  شد توسط شركت بيمه
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  .حقيقي و حقوقي تحت هر عنوان ممنوع است
منظور از بيمه . شده است پرداخت حق سرانه بيمه تكميلي بر عهده افراد بيمه

  . كه در تعهد بيمه پايه سالمت نيستتكميلي فهرست خدماتي است
شود متناسب با استقرار نظام ارجاع و پزشك خانواده خدمات  به دولت اجازه داده مي )ج

سالمت را براي عموم افراد كشور به صورت يكسان تعريف و تا پايان برنامه به بيمه پايه 
  .تدريج اجراء نمايد

  :مي از درآمد سرپرست خانوار خواهد بودحق بيمه پايه سالمت خانوار به شرح زير، سه )د
خانوارهاي روستائيان و عشاير و اقشار نيازمند تحت پوشش نهادهاي حمايتي و  -1

حداقل حقوق و دستمزد مشموالن قانون %) 5(مؤسسات خيريه معادل پنج درصد 
حداقل حقوق و %) 6(كار در سالهاي اول، دوم و سوم برنامه و شش درصد 

%) 100(ون كار در سالهاي چهارم و پنجم برنامه صددرصد دستمزد مشموالن قان
 .شود حق بيمه اقشار نيازمند از بودجه عمومي دولت تأمين مي

%) 5(خانوارهاي كاركنان كشوري و لشكري شاغل و بازنشسته معادل پنج درصد  -2
%) 6(حقوق و مزاياي مستمر در سالهاي اول، دوم و سوم برنامه و شش درصد 

مستمر در سالهاي چهارم و پنجم برنامه مشروط بر اين كه حقوق و مزاياي 
بخشي از . اين بند تجاوز نكند) 1(حداكثر آن از دو برابر حق بيمه مشمولين جزء 

 .حق بيمه مشمولين اين جزء از بودجه عمومي دولت تأمين خواهد شد
 مشمولين تأمين اجتماعي مطابق قانون تأمين اجتماعي -3
ار متناسب با گروههاي درآمدي به پيشنهاد شوراي عالي سهم خانوارهاي ساير اقش -4

  وزيران بيمه سالمت و تصويب هيأت
دستگاههاي اجرائي مكلفند حق بيمه پايه سالمت سهم كارمندان، بازنشستگان و  -تبصره

موظفين را از حقوق ماهانه كسر و حداكثر ظرف مدت يك ماه به حساب سازمان 
  .بيمه سالمت ايران واريز نمايند

شوراي عالي بيمه سالمت مكلف است هر ساله قبل از شروع سال جديد نسبت به )    ه
دهندگان خدمات  بازنگري ارزش نسبي و تعيين تعرفه خدمات سالمت براي كليه ارائه

بهداشت، درمان و تشخيص در كشور اعم از دولتي و غيردولتي و خصوصي با رعايت 
 در جهت تقويت رفتارهاي مناسب اصل تعادل منابع و مصارف و قيمت واقعي

بهداشتي، درماني و مباني محاسباتي واحد و يكسان در شرايط رقابتي و بر اساس بند 
قانون بيمه همگاني خدمات درماني اقدام و مراتب را ) 9(و ) 8(و مواد ) 1(ماده ) 8(

  .وزيران ارائه نمايد پس از تأييد معاونت جهت تصويب به هيأت
 درمان و آموزش پزشكي مجاز است بدون تحميل بار مالي جديد، وزارت بهداشت، )و

دهنده خدمات سالمت را بر اساس استانداردهاي اعتبار  نظارت بر مؤسسات ارائه
به نسبتي كه نظارت به . بخشي مصوب، به مؤسسات در بخش غيردولتي واگذار نمايد

وزش پزشكي آزاد شود منابع وزارت بهداشت، درمان و آم مؤسسات مذكور واگذار مي
شده با معاونت  بخشي از منابع مالي آزادشده مذكور در قالب موافقتنامه مبادله. شود  مي
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  .به دستگاه قابل پرداخت است
بندي خدمات بر  سازمان بيمه سالمت ايران مكلف است با رعايت نظام ارجاع و سطح )ز

خشهاي دولتي اساس سياستهاي مصوب نسبت به خريد راهبردي خدمات سالمت از ب
نامه اجرائي اين بند مشتمل بر اصالح نظام پرداخت و  آئين. و غيردولتي اقدام نمايد

هاي  فهرست خدمات مورد تعهد بيمه پايه سالمت ظرف يك سال توسط وزارتخانه
رفاه و تأمين اجتـماعي و بـهداشت، درمان و آموزش پزشكي و معاونت تهيه و به 

  .رسد وزيران مي تصـويب هيأت
به منظور ارتقاء شاخصهاي سالمت و بهداشت در توليد و عرضه مواد غذايي و كاهش  )ح

تصديهاي دولت، وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي به عنوان سياستگذار و 
تواند با همكاري بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران  ناظر عالي سالمت در كشور مي

نظارت و بيمه اجباري تضمين كيفيت توليد و حداكثر تا پايان سال دوم برنامه، نظام 
اي  نامه عرضه مواد غذايي در اماكن مربوط را مبتني بر آموزش و نظارت و براساس آئين

رسد تدوين و تا پايان برنامه در  وزيران مي كه پس از تأييد معاونت به تصويب هيأت
لت از توسعه در اين راستا دو .شهرهاي باالي يكصدهزار نفر جمعيت اجراء نمايد

  .نمايد اي مواد غذايي حمايت مي فروشگاههاي زنجيره
  حمايتي و توانمندسازي

 به منظور توانمندسازي افراد و گروههاي نيازمند به ويژه زنان سرپرست خانوار و -39ماده
هاي اجتماع محور و خانواده محور، با استفاده از منابع  معلوالن نيازمند با تأكيد بر برنامه

  :شود عمومي دولت و كمكهاي مردمي اقدامات زير توسط دولت انجام ميبودجه 
بندي خدمات حمايتي و توانمندسازي متناسب با شرايط بومي،  طراحي نظام سطح )الف

اي و گروههاي هدف حداكثر تا پايان سال اول برنامه و فراهم نمودن ظرفيتهاي  منطقه
  الزم براي استقرار نظام مذكور در طول برنامه

خانوارهاي تحت %) 10(هاي توانمندسازي حداقل ساالنه ده درصد  اجراي برنامه )ب
پوشش دستگاههاي حمايتي به استثناء سالمندان و معلولين ذهني، توانمندشده و خروج 

  آنان از پوشش حمايتهاي مستقيم
سرپرست و  تأمين حق سرانه بيمه اجتماعي زنان سرپرست خانوار نيازمند، افراد بي )ج

  علولين نيازمند در طول سالهاي اجراي برنامهم
هاي صدور  معافيت افراد تحت پوشش سازمانها و نهادهاي حمايتي از پرداخت هزينه )د

هاي انشعاب آب، فاضالب، برق و گاز  پروانه ساختماني، عوارض شهرداري و هزينه
  براي كليه واحدهاي مسكوني اختصاص يافته به آنها فقط براي يك بار

 جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران مكلف است به منظور ارتقاء -40ماده
ظرفيتهاي انساني و زيرساختهاي الزم براي بهبود وضعيت ايمني در كشور اقدامات زير را با 

  :همكاري دستگاههاي اجرائي مرتبط انجام دهد
 تهيه، تأمين تقويت، توسعه و آمادگي شبكه امداد و نجات كشور از طريق نيازسنجي، )الف

ديدگان، تجهيزات ارتباطي و مخابراتي و  و نگهداري اقالم امدادي مورد نياز آسيب
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شده  تجهيزات امداد و نجات اعم از زميني، هوايي، دريايي به ميزان استانداردهاي تعيين
  .صالح كشور توسط مراجع ذي

  .ر كشورافزايش و گسترش آموزشهاي همگاني و عمومي امداد و نجات در سراس )ب
  سرمايه اجتماعي، جوانان و خانواده

  -41ماده
ربط كه از بودجه عمومي دولت استفاده  دستگاههاي اجرائي و مؤسسات عمومي غيردولتي ذي )الف

كنند، بر اساس منشور تربيتي نسل جوان و سند ملي توسعه و ساماندهي امور جوانان  مي
ذيل بودجه سنواتي خود از طريق » نانبرنامه ساماندهي امور جوا«مصوب دولت ضمن ايجاد 

ستاد ملي و استاني ساماندهي امور جوانان اقدامات الزم را جهت اجرائي شدن اين اسناد در 
  .طول سالهاي برنامه به عمل آورند

ربط كه از بودجه عمومي دولت  دستگاههاي اجرائي و مؤسسات عمومي غيردولتي ذي )ب
هاي مصوب   ملي جوانان ميزان تحقق شاخصكنند، با همكاري سازمان استفاده مي

مورد » برنامه ساماندهي امور جوانان« نمودن  را در خصوص اجرائيعالي جوانان  شوراي
  .سنجش و پايش قرار دهند

قانون مديريت ) 5(دولت اليحه ساماندهي تكاليف دستگاههاي اجرائي موضوع ماده  )ج
ظايف آنها در مواجهه با مسائل سازي و خدمات كشوري را با هدف بازنگري و شفاف

و چالشهاي فراروي جوانان تهيه و در سال اول برنامه جهت تصويب به مجلس 
  .شوراي اسالمي ارائه نمايد

توسط سازمان ) ج(نامه اجرائي اين ماده، منشور، سند ملي و اليحه موضوع بند  آئين -تبصره
  .رسد وزيران مي يب هيأتملي جوانان و معاونت در سال اول برنامه تهيه و به تصو

اي  گونه بيمه هايي را كه سرپرست آنها تحت پوشش هيچ  دولت مجاز است خانواده-42ماده
  .نيست، تحت پوشش مقررات عام تأمين اجتماعي قرار دهد

ـ   به منظور ساماندهي و اعتبار بخشي مراكز مشاوره متناسب با فرهنگ اسالمي-43ماده
 ازدواج جوانان و تحكيم بنيان خانواده، تأسيس مراكز و ارائه ايراني و با تأكيد بر تسهيل
نامه  شناختي ـ اجتماعي نيازمند اخذ مجوز براساس آئين اي روان هرگونه خدمات مشاوره

  .وزيران است مصوب هيأت
  ايثارگران

دولت به منظور استمرار، توسعه و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، در جهت حفظ  -44ماده
رگران با اولويت عرضه منابع مالي، فرصتها، امكانات و تسهيالت و امتيازات به كرامت ايثا

تكفل  همسر و فرزندان شهداء و همچنين جانبازان، آزادگان و افراد تحتايثارگران، پدر، مادر، 
  :دهد آنان، اقدامات زير را انجام مي

 مقررات مختلف براي فرزندان شهداء از كليه امتيازات و مزاياي مقرر در قوانين و )الف
و باالتر نيـز به استثناء تسـهيالت خودرو و حق %) 50(شخـص جانباز پنجاه درصد 

امتيازات ناشي از اين بند شامل وابستگان . پرستاري و كاهش ساعت كاري برخوردارند
  .شود فرزند شهيد نمي
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 آنان بر هزينه درماني ايثارگران شاغل و افراد تحت تكفل%) 100(تأمين صددرصد  )ب
عهده دستگاه اجرائي مربوطه و هزينه درماني ايثارگران غيرشاغل و افراد تحت تكفل 

  .آنان بر عهده بنياد شهيد و امور ايثارگران است
اعتبارات فرهنگي خود را در %) 20(كليه دستگاههاي اجرائي موظفند بيست درصد  )ج

  .فرهنگ ايثار و شهادت نمايندشده با معاونت، صرف ترويج  چهارچوب موافقتنامه مبادله
هاي شهداء و  هاي مهندسي ساخت مسكن براي خانواده به منظور كاهش هزينه )د

ايثارگران، بنياد شهيد و امور ايثارگران مجاز است با رعايت قانون نظام مهندسي و 
هاي خدمات مربوطه را براي يك بار  هزينه%) 100(مقررات ملي ساختمان، صددرصد 

بيني  راي يكصدمتر مربع تأمين نموده و هزينه آن را در بودجه سنواتي پيشو حداكثر ب
  .نمايد

و باالتر، آزادگان %) 50(بورس تحصيلي داخل و خارج كشور به جانبازان پنجاه درصد )    ه
با حداقل پنج سال اسارت و فرزندان شهداء و درخصوص اعزام به خارج مشروط به 

  .شود  دانشجو به خارج از كشور اعطاء ميشرايط علمي موضوع قانون اعزام
نياز استخدامي خود را از %) 25(دستگاههاي اجرائي موظفند حداقل بيست و پنج درصد  )و

و باالتر و فرزندان %) 50(ميان فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان پنجاه درصد 
رط سني، آزادگاني كه حداقل پنج سال سابقه اسارت دارند بدون الزام به رعايت ش

. تحصيلي و آزموني تأمين و از ابتداء آنان را به صورت رسمي قطعي استخدام نمايند
سهميه استخدامي به ساير جانبازان، آزادگان، رزمندگان و همسر و %) 5(پنج درصد 

در مواردي كه نياز به تخصص دارد شرايط علمي . يابد فرزندان آنان اختصاص مي
  .الرعايه است الزم

هاي علوم، تحقيقات و  هها و مراكز و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و وزارتخانهدانشگا )ز
اعضاي %) 10(فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مكلفند حداقل ده درصد 

هيأت علمي مورد نياز خود را از بين جامعة ايثارگران شامل رزمندگان با بيش از شش 
، آزادگان %)25(الي بيست و پنج درصد ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان با

، فرزندان شهداء و %)50(باالي سه سال اسارت، فرزندان جانبازان باالي پنجاه درصد 
فرزندان آزادگان با بيش از سه سال اسارت كه داراي مدرك دكتراي تخصصي مورد 

هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  تأييد وزارتخانه
باشند، حسب مورد از طريق استخدام و يا موافقت با انتقال كاركنان ديگر دستگاهها  مي

يا تبديل وضعيت كاركنان غير هيأت علمي تأمين و از ابتداء آنان را به صورت عضو 
هيأت علمي رسمي قطعي با احتساب سوابق آموزشي، پژوهشي و اجرائي مرتبط و 

 الزام به رعايت شرط سني و آزمون استخدام تأثير آن در پايه و مرتبه علمي بدون
مسؤوليت اجراي اين حكم به طور مستقيم بر عهده وزراء و رؤساي . نمايند

مقامات يادشده در اين خصوص، خود مجاز به اتخاذ تصميم . دستگاههاي مذكور است
احكام و امتيارات اين بند شامل اعضاء هيأت علمي فعلي داراي شرايط فوق . باشند مي
  .شود يز مين
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دولت مكلف است به منظور حفظ كرامت و منزلت ايثارگران و رزمندگان معسر نسبت  )ح
  .اي آنان در قالب بودجه سنواتي اقدام نمايد به تأمين معيشت و پوشش بيمه

دولت نسبت به ساماندهي و برقراري مستمري بسيجيان و رزمندگان معسر دوران دفاع  )ط
فرماندهي سپاه پاسداران، كميته انقالب اسالمي و جهاد اعم از بسيجيان تحت مقدس 

  .سازندگي اقدام نمايد
رساني به رزمندگان توسط ستاد كل نيروهاي مسلح با همكاري وزارت  سند راهبردي خدمات )ي

پشتيباني نيروهاي مسلح، بنياد شهيد و امور ايثارگران و معاونت تهيه و به تصويب دفاع و 
  .رسد وزيران مي هيأت

آزادگاني كه به دليل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سي سال  )ك
توانند با بازگشت به خدمت، سي سال خدمت خود را تكميل  اند مي بازنشسته شده

  .نموده و سپس با لحاظ سوابق اسارت به بازنشستگي نائل آيند
 مسكن جانبازان پنجاه درصد وزارت مسكن و شهرسازي موظف است تا پايان برنامه، )ل

را كه %) 50(تا پنجاه درصد %) 25(و باالتر، جانبازان بيست و پنج درصد %) 50(
اند و همچنين آزادگان و فرزندان شهداء و  حداقل دو سال سابقه حضور در جبهه داشته

ن و باالتر فاقد مسكن را در صورتي كه قبالً از زمين يا مسك%) 70(جانبازان هفتاد درصد 
  .اند تأمين نمايد دولتي استفاده نكرده

جانبازاني كه صورت سانحه و مدارك باليني ندارند ولي از نظر كميسيون پزشكي  )م
باشد متناسب با ميزان جانبازيشان تحت پوشش بنياد شهيد  جانبازي آنان مورد تأييد مي

  .گيرند قرار مي
التفاوت براي پانزده سال  پرداخت مابه ايثارگران و فرزندان شهداء براي يك بار از -45ماده

اي از يك صنـدوق بيمه و بازنشستگي به  اي ناشي از انتقال سـوابق بيمه سنوات بيـمه
اين . صندوق ديگر بيمه و بازنشستگي كه ناشي از تغيير دستگاه استخدامي است، معافند

.شود پرداخت و تسويه مياليه از دولت منظور و توسط دولت  مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقل
  



  
  
  

ھارمل د:   ری و    اظام اد
  

  فناوري اطالعات
  

 به منظور بسط خدمات دولت الكترونيك، صنعت فناوري اطالعات، سواد -46ماده
هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اقدامات زير  وري در حوزه اطالعاتي و افزايش بهره

  :شود انجام مي
اوري اطالعات مكلف است نسبت به ايجاد و توسعه شبكه وزارت ارتباطات و فن )الف

ملي اطالعات و مراكز داده داخلي امن و پايدار با پهناي باند مناسب با رعايت موازين 
شرعي و امنيتي كشور مناسب اقدام و با استفاده از توان و ظرفيت بخشهاي عمومي 

 توافقنامه سطح غيردولتي، خصوصي و تعاوني، امكان دسترسي پرسرعت مبتني بر
خدمات را به صورتي فراهم نمايد كه تا پايان سال دوم كليه دستگاههاي اجرائي و 

خانوارها و كليه كسب %) 60(واحدهاي تابعه و وابسته و تا پايان برنامه، شصت درصد 
ميزان پهناي باند اينترنت . و كارها بتوانند به شبكه ملي اطالعات و اينترنت متصل شوند

ل و شاخص آمادگي الكترونيك و شاخص توسعه دولت الكترونيك بايد به المل بين
اي طراحي شود كه سرانه پهناي باند و ساير شاخصهاي ارتباطات و فناوري  گونه

حمايت از بخشهاي عمومي . اطالعات در پايان برنامه در رتبه دوم منطقه قرار گيرد
كشور به ويژه بخش غيردولتي، خصوصي و تعاوني در صنعت فناوري اطالعات 

اي ساماندهي شود كه سهم اين صنعت در توليد ناخالص  افزار و امنيت بايد به گونه نرم
  .برسد%) 2(داخلي در سال آخر برنامه به دو درصد 

نامه اجرائي اين بند مشتمل بر حمايت از صنعت فناوري اطالعات توسط  آئين
 و معادن و بازرگاني و معاونت هاي ارتباطات و فناوري اطالعات، صنايع وزارتخانه

  .رسد ظرف شش ماه اول برنامه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي
كليه دستگاههاي اجرائي مكلفند ضمن اتصال به شبكه ملي اطالعات و توسعه و  )ب

تكميل پايگاههاي اطالعاتي خود حداكثر تا پايان سال دوم برنامه بر اساس فصل پنجم 
شوري اطالعات خود را در مراكز داده داخلي با رعايت قانون مديريت خدمات ك

رساني نمايند و براساس  روز  مقررات امنيتي و استانداردهاي الزم نگهداري و به
نامه اجرائي كه در شش ماهه اول برنامه توسط وزارت ارتباطات و فناوري  آئين

 خواهد رسيد وزيران  اطالعات و وزارت اطالعات و معاونت، تهيه و به تصويب هيأت
هاي  گذاري رايگان اطالعات به منظور ايجاد سامانه نسبت به تبادل و به اشتراك

اطالعاتي و كاهش توليد و نگهداري اطالعات تكراري در اين شبكه با تأمين و حفظ 
قضائيه از شمول اين بند  قوه .امنيت توليد، پردازش و نگهداري اطالعات اقدام نمايند

  .مستثني است
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  :ه دستگاههاي اجرائي مكلفندكلي )ج
تا پايان سال دوم برنامه نسبت به ارسال و دريافت الكترونيكي كليه استعالمات  -1

بين دستگاهي و واحدهاي تابعه آنها با استفاده از شبكه ملي اطالعات و رعايت 
 .امنيت اقدام نمايند

ريق شبكه تا پايان برنامه، خدمات قابل ارائه خود را به صورت الكترونيكي از ط -2
ملي اطالعات عرضه نمايند و نيز كليه خدمات قابل ارائه در خارج از محيط 
اداري خود و قابل واگذاري يا برونسپاري را به دفاتر پستي و پيشخوان خدمات 
دولت كه توسط بخشهاي غيردولتي اعم از خصوصي يا تعاوني ايجاد و مديريت 

 دستگاههاي مذكور كه اين نوع ساير دفاتر داير فعلي. شود، واگذار كنند مي
  .كنند بايد به دفاتر پيشخوان دولت تغيير يابند خدمات را ارائه مي

محدوده فعاليت و نهادهاي مشمول و نيز ضوابط مربوط به دفاتر پيشخوان و 
  .كند دهنده و متصديان آنها را قانون مشخص مي خصوصيات اشخاص تشكيل

مه نقشه جامع دولت الكترونيك را به دولت مجاز است تا پايان سال اول برنا -3
نمايد كه ارائه خدمات دولتي ممكن در پايان برنامه از طريق سامانه اي تهيه  گونه

  .الكترونيكي انجام پذيرد
ربط همراه  مكلف است با همكاري دستگاههاي ذي) سازمان ثبت احوال(وزارت كشور  )د

كه شامل كليه وقايع حياتي نظير با تكميل و اصالح پايگاه اطالعات هويتي به صورتي 
امضاء (تولد، ازدواج، طالق، فوت و تغييرات مشخصات هويتي و صدور گواهي 

و ساير كاربردها باشد، تا پايان برنامه نسبت به تأمين و صدور كارت ) الكترونيكي
كليه اشخاص حقيقي و حقوقي . هوشمند ملي چند منظوره براي آحاد مردم اقدام نمايد

نامه  آئين. لفند در ارائه خدمات خود به مردم از اين كارت استفاده نمايندمشمول مك
اجرائي اين بند شامل زمانبندي، مصاديق، موارد شمول، سطح دسترسي، ميزان و نحوه 

هاي ارتباطات و  أخذ هزينه صدور كارت و نحوه استفاده از آن توسط وزارتخانه
  .رسد تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميفناوري اطالعات و كشور با هماهنگي معاونت 

در سطوح ملي تا ) NSDI(هاي مكاني  معاونت نسبت به ايجاد زيرساخت ملي داده)    ه
محلي و تدوين معيارها و ضوابط توليد و انتشار آنها حداكثر تا پايان سال سوم برنامه 

  .اقدام نمايد
ود را توليد و براساس اي مكاني خ كليه دستگاهها مكلفند اطالعات پايه -تبصره

شود، بر روي زيرساخت ملي  توسط معاونت، تدوين و ابالغ ميدستورالعملي كه 
  .هاي مكاني قرار دهند داده

  :سازمان ثبت اسناد و امالك كشور مكلف است )و
برداري كشور و همكاري ساير دستگاههاي  با همكاري و هماهنگي سازمان نقشه -1

ه ايجاد پايگاه اطالعات حقوقي امالك و تكميل ربط تا پايان برنامه نسبت ب ذي
 .اقدام نمايد) كاداستر(طرح حدنگاري 

در راسـتاي توسـعه سامانه يكپارچه ثبـت اسناد رسـمي و امـالك، نسبـت به  -2
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الكترونيكي نمودن كليه مراحل نقل و انتقاالت، ثبت اسناد رسمي و امالك تا پايان 
 .سال دوم برنامه اقدام نمايد

شده و براساس   به تكميل پايگاه داده اطالعات شركتها و مؤسسات ثبتنسبت  -3
شده توسط معاونت با ذكر مشخصات سهامداران،  الگو و استانداردهاي اعالم

جو  و  مديره و شماره كدملي آنها و نيز شناسه يكتا و با قابليت جست اعضاء هيأت
  .و دسترسي همگاني تا پايان سال اول برنامه اقدام نمايد

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور و وزارت بازرگاني با همكاري سازمان امور مالياتي  )ز
مكلفند نسبت به گسترش سامانه الكترونيكي امن معامالت امالك و مستغالت در 

ربط موظف به همكاري براي  كليه دستگاههاي اجرائي ذي. نمايندسطح كشور اقدام 
  .باشند اجراي كامل اين سامانه مي

 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات نسبت به ايجاد زيرساختهاي الزم به منظور توسعه )ح
دانشگاهها، موسسات آموزشي، پژوهشي و فناوري . شبكه علمي كشور اقدام نمايد

افزاري و  موظفند ضمن اتصال به شبكه مزبور، محتواي علمي و امكانات نرم
ا رعايت استانداردهاي الزم بر روي اين افزاري خود را با حفظ مالكيت معنوي ب سخت

  .شبكه قرار دهند
هاي علميه و بخشهاي غيردولتي اعم از تعاوني و خصوصي در صورت  حوزه -تبصره

  .باشند تمايل به استفاده از شبكه علمي كشور موظف به رعايت مفاد اين بند مي
ويب كميسيون تنظيم شود با تص  به وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات اجازه داده مي)ط

مقررات ارتباطات، مبالغي به عنوان حق امتياز، خسارت و جريمه عدم انجام تعهدات 
داري كل كشور  هاي صادره اخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه مندرج در پروانه

وجوه مورد نياز جهت توسعه زيرساختهاي ارتباطي و فناوري اطالعات . واريز نمايد
  .گردد يافته در قالب بودجه سنواتي تأمين مي عهمناطق كمتر توس

  .موضوع اين بند و ميزان آن در صورتي قابل وصول است كه در ضمن عقد شرط شده باشد
نحوي  شود مبالغ واريزي و پرداختـي از حسابهـاي دولتـي را به   به دولت اجازه داده مي)ي

رونيكي و يا ساير دستگاهها و ساماندهي نمايد كه با اولويت استفاده از كارتهاي الكت
  .اي قابل رهگيري باشد ابزار واسط الكترونيكي ـ رايانه

  .در اجراي احكام موضوع اين ماده استفاده از منابع موجود داراي قابليت، اولويت دارد -1تبصره
همراه  اي مبتني بر قـرارداد اينترنت به  كشور، شبكه) IP(شبكه ملي اطالعات  -2تبصره

اي است به صورتي كه درخواستهاي دسترسي  و مسيريابها و مراكز دادهسوئيچها 
وجه از  شوند به هيچ داخلي و أخذ اطالعاتي كه در مراكز داده داخلي نگهداري مي

هاي اينترانت و خصوصي و  طريق خارج كشور مسيريابي نشود و امكان ايجاد شبكه
  .امن داخلي در آن فراهم شود

تواند جهت ارزيابي شاخصها و وضعيت   و فناوري اطالعات ميوزارت ارتباطات -3تبصره
المللي نظام پايش شاخصهاي فناوري اطالعات و  اي و بين در ابعاد ملي، منطقه

كليه دستگاههاي اجرائي و . ارتباطات را تا پايان سال دوم برنامه تدوين نمايد
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تبط، به اين مؤسسات غيردولتي موظف به ارائه اطالعات و آمار موردنياز و مر
  . هستند وزارتخانه

  .رسد ميزان تحقق اهداف اين ماده هرساله توسط اين وزارتخانه به اطالع مجلس شوراي اسالمي مي
بخش فضا و دستيابي به علوم و فناوريهاي نوين   نظر به اهميت روزافزون توسعه-47ماده

تواند اقدامات زير را  يدر راستاي تأمين نيازهاي كشور به كاربرد و خدمات فضايي، دولت م
  :به عمل آورد

بسترسازي و انجام حمايتهاي الزم به منظور ايجاد و توسعه زيرساختها و صنايع  )الف
هاي فضايي ماهواره،  برداري از سامانه مرتبط با طراحي، ساخت، آزمايش، پرتاب و بهره

  بر و ايستگاههاي زميني ماهواره
بيني  ي متعلق به جمهوري اسالمي ايران و پيشحفظ و نگهداري از موقعيتهاي مدار )ب

اي ملي در راستاي  هاي ماهواره تمهيدات الزم براي ايجاد زيرساختها و اجراي پروژه
  حفظ نقاط يادشده

به منظور توسعه دولت الكترونيك، تجارت الكترونيك و عرضه خدمات  -48ماده
ناد كاغذي اقدامهاي زير انجام الكترونيك و اصالت بخشيدن به اسناد الكترونيك و كاهش اس

  :شود مي
وزارت بازرگاني نسبت به توسعه مراكز صدور گواهي الكترونيكي و كاربرد امضاء  )الف

هاي خدماتي و  نمايد كه تا پايان سال سوم برنامه سامانه الكترونيكي به نحوي اقدام مي
  .تجاري الكترونيكي بتوانند از اين ابزار استفاده نمايند

الكترونيكي در حكم سند كاغذي است مشروط بر آن كه اصالت صدور و تماميت سند  )ب
  .آن محرز باشد

در هر موردي كه به موجب قانون، تنظيم اوراق يا اسناد و همچنين صدور يا اعطاء  )ج
مجوز، اخطار و ابالغ، مبادله وجه و مانند آن ضروري باشد، انجام الكترونيكي آن با 

  .نمايد رت الكترونيك مجاز بوده و كفايت ميرعايت مفاد قانون تجا
  :شود  به منظور توسعه و تقويت نظام بانكداري اقدامات زير انجام مي-49ماده
و تبديل كليه ) Core Banking(بانكداري متمركز ) سيستم(استقرار كامل سامانه  )الف

ا رعايت حسابها اعم از سپرده اشخاص و تسهيالت به حسابهاي متمركز توسط بانكها ب
  استانداردها و دستورالعملهاي بانك مركزي

برداري مركز صدور گواهي الكترونيك براي شبكه بانكي با همكاري مركز  ايجاد و بهره )ب
صدور گواهي الكترونيكي كشور توسط بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران به منظور 

  افزايش امنيت تبادل اطالعات الكترونيكي
  .امكان استفاده از امضاء الكترونيكي را در تعامالت بانكي خود تسهيل نمايندكليه بانكها  -تبصره

   نظام اداري
  - 50ماده
هيأت وزيران به عنوان مرجع تصويب افزايش ساالنه ضريب حقوق كاركنان مشمول  )الف

به نحوي كه درج تفاوت تطبيق (و غيرمشمول قانون مديريت خدمات كشوري 
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و تصويب افزايش جداول و ) ر مانع افزايش نباشدموضوع فصل دهم قانون مذكو
هاي موضوع فصل دهم قانون مذكور از جمله تسري  العاده امتيازات و ميزان فوق

و تعيين %) 50(العاده ايثارگري در مورد فرزندان شهدا حداكثر تا پنجاه درصد  فوق
مات عيدي و پاداش ششماهه فقط براي كاركناني كه به تشخيص دستگاه مربوط خد

اند و تعيين موارد و سقف كمكهاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم با  برجسته انجام داده
مصوبات هيأت . گردد قانون مديريت خدمات كشوري، تعيين مي) 125(رعايت ماده 

وزيران، شوراي حقوق و دستمزد و شوراي توسعه مديريت در سقف اعتبارات مصوب 
  .هاي سنواتي است مندرج در بودجه

ستفاده از بودجه عمومي دولت و ساير منابع براي افزايش حقوق و مزاياي كاركنان در ا )ب
مرحله تطبيق مشاغل عمومي، تخصصي و اختصاصي قوه مجريه با جداول مربوط، 

  .موكول به تعيين مشاغل مذكور و تصويب آن در شوراي توسعه مديريت خواهد بود
شستگان سنوات مختلف، اعمال احكام و به منظور رفع نابرابري و تبعيض بين بازن )ج

قانون مديريت خدمات كشوري براساس ضريب مصوب ) 110(و ) 109(جداول مواد 
  .دولت براي بازنشستگان با تصويب هيأت وزيران مجاز است

دولت مجاز است برنامه جامع بيمه بيكاري كاركنان رسمي و پيماني و افراد طرف  )د
را تصويب و با استفاده از منابع دستگاه اجرائي و دارنده قرارداد با دستگاههاي اجرائي 

  .شدگان از سال دوم برنامه اجراء نمايد رديف و منابع حاصل از مشاركت بيمه
يا ساعتي براي اجراي وظايف ) مشخص(به كارگيري افراد در قالب قرارداد كار معين  ) ه

. كشوري مجاز استپستهاي سازماني فقط در سقف مقرر در قانون مديريت خدمات 
  .تمديد قراردادهاي قبلي بالمانع است

انتقال كاركنان رسمي يا ثابت، مازاد دستگاههاي اجرائي در سطح يك شهرستان بدون موافقت  )و
ربط، انتقال به ساير شهرستانها بايد با موافقت مستخدم  مستخدم با توافق دستگاههاي ذي

  .صورت گيرد
 قانون مديريت خدمات كشوري در محاسبه) 78(اده تفاوت تطبيق موضوع تبصره م )ز

  .شود قانون مذكور لحاظ نمي) 68(ماده ) 9(هاي موضوع بند  العاده فوق
هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري ممنوع  )ح

هاي مشمول ماده  العاده خاص شركتهاي دولتي و بانكها و بيمه است مگر در مورد فوق
قانون مديريت خدمات كشوري كه طبق دستورالعمل ) 5(و قسمت اخير ماده ) 4(

مصوب كارگروهي مركب از معاونت، معاونت توسعه مديريت و سرماية انساني 
  .شود جمهور و باالترين مقام دستگاه متقاضي، اقدام مي رئيس

 اجرائي مشمول كارگيري نيروي انساني رسمي و پيماني، در دستگاههاي  هرگونه به-51ماده
  .قانون مديريت خدمات كشوري ممنوع است

تعداد مجوزهاي استخدامي براي هرسال در سقف اعتبارات مصوب در قانون  -1تبصره
قانون مديريت خدمات كشوري به ) 24(ماده ) ب(بودجه با رعايت مفاد بند 

ت جمهور و معاون پيشنهاد مشترك معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس
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معاونت توسعه مديريت و سرمايه . رسد به تصويب شوراي توسعه مديريت مي
جمهور، رئيس شوراي مذكور و معاونت به عنوان عضو شوراهاي  انساني رئيس

  .گردند موضوع قانون مديريت خدمات كشوري تعيين مي
قانون مديريت خدمات كشوري، مشاغل حاكميتي، مناطق ) 24(ماده ) ج(بند  -2تبصره

قانون برنامه پنجم كه مشمول حكم ) 16(ماده ) ج(يافته و همچنين بند  رتوسعهكمت
تكليف استخدامي معلمين  اين قانون است و اجراي قانون تعيين) 20(ماده) ب(بند
التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب  حق
  .اده مستثني استهاي بعدي آن از مفاد اين م  و اصالحيه15/7/1388

قانون مالياتهاي مستقيم در طول برنامه ) 85(و ) 84(سقف معافيت مالياتي موضوع مواد  - 52ماده
قانون مذكور به جاي عبارت ) 85(همچنين در ماده . شود هرساله در بودجه سنواتي تعيين مي

مؤسسات و ها و  وزارتخانه«عبارت » 12/6/1370مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب «
قانون مديريت خدمات ) 5(و قسمت اخير ماده ) 2(و ) 1(ساير دستگاههاي دولتي موضوع مواد 

قانون مديريت خدمات كشوري و ماده ) 5(كشوري و نيز ساير دستگاههاي اجرائي موضوع ماده 
قانون محاسبات عمومي كشور در صورت اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري ) 5(

ت و الحاقات بعدي آن، قضات، اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و اصالحا
  .شود جايگزين مي» عالي و تحقيقاتي

هاي ديگر  دولت مكلف است يك يا چند وزارتخانه را به نحوي در وزارتخانه - 53ماده
نه به ها از بيست و يك وزارتخا ادغام نمايد كه تا پايان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه

هاي جديد با پيشنهاد دولت به تصويب  و اختيارات وزارتخانه .هفده وزارتخانه كاهش يابد
  .رسد مجلس شوراي اسالمي مي

  :كاري در نظام آماري كشور سازي، ساماندهي و رفع موازي به منظور يكپارچه - 54ماده
  .كشور استمركز آمار ايران مرجع رسمي تهيه، اعالم و انتشار آمارهاي رسمي  )الف
مركز آمار ايران حداكثر ظرف سال اول برنامه با همكاري دستگاههاي اجرائي نسبت به  )ب

تهيه برنامه ملي آماري كشور مبتني بر فناوريهاي نوين با رعايت استانداردها و ضوابط 
توليد و انتشار آمارهاي رسمي، استقرار نظام آمارهاي ثبتي و استقرار و تغذيه مستمر 

اين برنامه با پيشنهاد مركز آمار ايران و . اطالعات آماري كشور اقدام نمايدپايگاه 
  .االجراء است تصويب شوراي عالي آمار براي دستگاههاي اجرائي الزم

شود در حدود وظايف قانوني خود و در  به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي )ج
آمار نسبت به توليد آمار چهارچوب ضوابط و استانداردهاي مورد تأييد شوراي عالي 

  .تخصصي حوزه مربوط به خود اقدام نمايند
ربط آن  بر حسن اجراي اين ماده بر عهده معاونت و در صورت تفويض با معاون ذي

  .است) رئيس مركز آمار ايران(
منظور ايجاد يكنواختي در امر توليد نقشه و اطالعات مكاني در كشور، راهبري،   به-55ماده

برداري و اطالعات  قدامات موردنياز در زمينه كليه فعاليتهاي مرتبط با نقشههماهنگي و ا
هاي پوششي و شهري در مقياسهاي مختلف  مكاني، عكسبرداري هوايي، تهيه و توليد نقشه

. برداري كشور است و نظارت بر آن در بخش غيرنظامي، برعهده سازمان نقشه
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  .گردد  معاونت تهيه و ابالغ ميها و استانداردهاي مربوطه توسعه دستورالعمل
 به منظور حذف تشكيالت موازي، تمركز ساخت و ساز ساختمانهاي دولتي و -56ماده

عمومي قوه مجريه، ارتقاء كيفيت ساخت و ساز و نيز لزوم رعايت مقررات و ضوابط و 
ريزي، مطالعه، طراحي و اجراي ساختمانهاي  استانداردها، دولت موظف است امور برنامه

سازمان مجري ساختمانها، تأسيسات دولتي و (زبور را در وزارت مسكن و شهرسازي م
هاي آموزش و پرورش و اطالعات، نيروهاي مسلح،  وزارتخانه. متمركز نمايد) عمومي

رسد، از  سازمان انرژي اتمي و مواردي كه به پيشنهاد معاونت به تصويب هيأت وزيران مي
  .شمول اين حكم مستثني است

ت توسعه و سرماية انساني موظف است تا پايان سال اول برنامه نسبت به اصالح معاون
  .پردازند، اقدام نمايد ساختار دستگاههايي كه به ساخت و ساز ساختمانهاي عمومي دولتي مي

 جذب نيروي انساني به صورت رسمي يا پيماني در قوه مجريه با رعايت سقف - 57ماده
 به ترتيب با تشخيص و تأييد معاونت و معاونت توسعه اعتبارات و مجوزهاي استخدامي
  .جمهور موكول به آزمون عمومي است مديريت و سرمايه انساني رئيس

  .باشند مشمول قوانين و مقررات مربوط به خود مي فرزندان شهداء ايثارگران و -1تبصره
عتبارات و تبديل وضعيت پيماني به رسمي بدون نياز به آزمون با رعايت سقف ا -2تبصره

مجوزهاي استخدامي با تشخيص و تأييد معاونت و معاونت توسعه مديريت و 
  .جمهور مجاز است سرمايه انساني رئيس

شوند و نيز در موارد  در دستگاههايي كه از ادغام دو يا چند دستگاه تشكيل مي -3تبصره
خاص با تصويب هيأت وزيران، رعايت سقف تعداد معاونتهاي دستگاه، مندرج 

  .در قانون مديريت خدمات كشوري ضروري نيست
الزحمه تشويقي مديريت براي كارآيي و توليد محصول اعم از كاال يا خدمات   حق-58ماده

نامه مربوط در واحدهايي كه براساس قيمت  شده در تفاهم بيني يا فعاليت بيش از ارقام پيش
شود، بر  ديران مربوط واگذار مينامه به م شده و كنترل محصول و نتيجه در قالب تفاهم تمام

مبناي تحليل منابع و مصارف و كارآيي واحد مربوط ظرف ده سال گذشته بدون رعايت 
  . گردد محدوديتهاي مقرر در قوانين و مقررات استخدامي پرداخت مي

قانون مديريت خدمات كشوري تنها در قالب ) 5(اين حكم در دستگاههاي اجرائي ماده 
  .له با معاونت مجاز استموافقتنامه متباد

باشند از هر   آن دسته از كاركنان دستگاهها كه مشمول قانون تأمين اجتماعي مي-59ماده
  .شوند جهت از جمله شرايط بازنشستگي و ساير مزايا نيز تابع قانون مذكور و اصالحات آن مي

كار  لعاده اضافها از فوق) 1/1/1388(كساني كه تا قبل از اجراي قانون مديريت خدمات كشوري 
خدمت و حقوق  آنان كسور بازنشستگي كسر شده است، متناسب با مبلغ كسرشده، در پاداش پايان

بندي مشاغل كارگري در  در دستگاههايي كه در آنها طرح طبقه. گردد بازنشستگي آنان محاسبه مي
قانون كار فقط است، كاركنان مشمول  مديريت خدمات كشوري اجراء شدهقانون ) 124(اجراي ماده 

  .نمايند از مزاياي قانون كار استفاده مي
هاي مربوط به ايثارگران  العاده  تعيين و اعمال امتيازات شغل و شاغل و فوق -60ماده
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و %) 70(جانبازان، آزادگان، رزمندگان و فرزندان شهيد و فرزندان جانبازان هفتاد درصد (
اي  مات كشوري در مورد آنان بايد به گونهو اجراي ساير احكام قانون مديريت خد) باالتر

صورت گيرد كه دريافتي آنان بابت ايثارگري كاهش نداشته و امتيازات قانوني نظير عدم نياز 
  .به شركت در آزمونهاي استخدامي و شرط سني و تحصيلي كماكان اجراء و اعمال گردد

خدمات كشوري توسط قانون مديريت ) 68(ماده ) 2(زده موضوع بند  مناطق جنگ -تبصره
  .شود هيأت وزيران تعيين مي

بار سهام ترجيحي   به كارگران و كاركنان واحدهاي مورد واگذاري، فقط براي يك-61ماده
قانون مديريت ) 5(دولت مجاز است به دستگاههاي اجرائي موضوع ماده . گردد اعطاء مي

نشستگي و كاركنان قانون محاسبات عمومي و صندوقهاي باز) 5(خدمات كشوري و ماده 
. خود در ازاء مطالبات آنان با توافق آنها سهم يا ساير اموال و دارائيها را واگذار نمايد

پرداخت مطالبات كاركنان دولت از طريق واگذاري سهام و بنگاهها و اموال و دارائيها به 
 ماده )1(صندوقهاي بازنشستگي و تعاونيها و دستگاههاي اجرائي مذكور با رعايت تبصره 

دستگاهها و صندوقهاي مذكور . نيز مجاز است) 44(قانون اجراي سياستهاي كلي اصل ) 6(
نمايند به بخش خصوصي يا  موظفند اموال و سهامي را كه در اجراي اين حكم تملك مي

تعاوني برابر قوانين و مقررات به نحوي واگذار نمايند كه در هيچ مورد فعاليت 
  .داري نباشد ت بنگاهگذاري آنها به صور سرمايه

 در كليه مواردي كه فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي منوط به أخذ مجوز اعم از -62ماده
گواهي، پروانه، جواز، استعالم يا موافقت و موارد مشابه آن از دستگاههاي اجرائي موضوع 

قانون محاسبات عمومي است، ) 5(قانون مديريت خدمات كشوري و ماده ) 5(ماده 
اي مذكور موظفند حداكثر مدت سه ماه پس از ابالغ اين قانون، نوع مجوز و دستگاهه

فعاليت مربوط و نيز مباني قانوني موكول بودن فعاليت به أخذ مجوز و همچنين شيوه 
صدور، تمديد، لغو و ساير مقررات ناظر بر آن را رسماً به كارگروهي متشكل از معاونت، 

جمهور،  جمهور، معاونت حقوقي رئيس ساني رئيس ان معاونت توسعه مديريت و سرمايه
وزراء امور اقتصادي و دارائي، كار و امور اجتماعي و دادگستري و نيز سه نفر از نمايندگان 

قانون اساسي و اقتصادي به عنوان ) 90(مجلس از كميسيونهاي برنامه و بودجه، اصل نودم 
شده،  ع اين ماده در مهلت تعييندر صورت عدم ارسال مستندات موضو. ناظر اعالم نمايند

الزام اشخاص حقيقي و حقوقي به أخذ مجوز ممنوع است و باالترين مقام دستگاه و 
  .باشند مقامات و مديران مجاز از طرف وي مسؤول حسن اجراي اين حكم مي

كارگروه موظف است ظرف شش ماه پس از اتمام مهلت فوق ضمن بررسي وجاهت 
سهيل، تسريع، كاهش هزينه صدور و تمديد مجوز و هماهنگي قانوني آنها با رويكرد ت

دستگاههاي مختلف و حذف مجوزهاي غيرضرور و اصالح يا جايگزيني شيوه تنظيم 
اي براي احراز مراعات آن مقررات به جاي شيوه  مقررات هر نوع فعاليت و بازرسي نوبه

شتمل بر بازنگري و موكول بودن فعاليت به اخذ مجوز، نسبت به ابالغ دستورالعمل م
تسهيل و اصالح و جايگزيني روشها، تجميع مجوزها و لغو مجوزهاي غيرضروري در 

اين . جمهور اقدام نمايد چهارچوب ضوابط قانوني براي هر نوع فعاليت پس از تأييد رئيس
شده به موجب اين دستورالعمل جايگزين دستورالعملها و روشهاي اجرائي لغو يا اصالح 
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  .االجراء است شود و براي همه دستگاههاي اجرائي مذكور الزم  ميماده محسوب
تغيير يا اصالح احكام قوانين مربوط به مجوزها و موارد مشمول اين ماده با تصويب مجلس 

  .شوراي اسالمي است
كارگروه مذكور موظف است دستورالعمل موضوع اين ماده شامل انواع مجوزها،  -1تبصره

بندي مربوط را در يك پايگاه  يد و لغو و احياء و زمانمرجع و شيوه صدور، تمد
. سازد به اطالع عموم برساند اطالعاتي كه به همين منظور طراحي و مستقر مي

كليه اطالعات موضوع اين ماده در قالب كتاب سال قبل از آغاز هر سال منتشر 
ين ماده اعمال مقررات مربوط به انجام فعاليت يا ارائه خدمات موضوع ا. شود مي

رساني مذكور ممنوع و  خارج از موارد منتشره در كتاب سال و پايگاه اطالع
ديده به مجازات مقرر در اين ماده محكوم  مرتكب عالوه بر جبران خسارت زيان

  .شود مي
مفاد اين حكم عالوه بر مجوزها شامل كليه خدمات و فعاليتهاي دستگاههاي  -2تبصره

، ثبت )ثبت شركتها(نهاي ثبت اسناد و امالك اجرائي يادشده از جمله سازما
احوال، تأمين اجتماعي، حفاظت محيط زيست، مؤسسه استاندارد و تحقيقات 
صنعتي ايران، شهرداري تهران و كالن شهرها، نيروي انتظامي، گمرك، خدمات 

هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري،  قوه قضائيه و وزارتخانه
صنايع و معادن و نيز مواردي كه براساس آموزش پزشكي و بهداشت، درمان و 

شود، نيز  قوانين در ازاء خدمات، وجوهي از اشخاص حقيقي و حقوقي اخذ مي
    .خواهد بود

اجراي مفاد اين تبصره در نهادهاي وابسته به قوه قضائيه منوط به موافقت رئيس آن 
  .قوه است

 و تدابير و دستورات و نظرات مقررات و مواردي كه مستند به قوانيندرخصوص 
مقام معظم رهبري است و همچنين درخصوص دستگاههايي كه مستقيماً زير نظر 

  .له است ايشان است اجراي اين حكم منوط به اذن معظم
دستگاههاي اجرائي مذكور در مقابل ارائه خدمات يا اعطاء انواع مجوز حتي با  -3تبصره

آنچه كه در قوانين و مقررات قانوني تجويز توافق، مجاز به أخذ مبالغي بيش از 
تخلف از اجراي اين حكم و ساير احكام اين ماده مشمول . باشند است، نمي شده

  .قانون مجازات اسالمي است) 600(مجازات موضوع ماده 
 به منظور استفاده از خدمات كارشناسان و مشاوران در دستگاههاي اجرائي به ويژه -63ماده

ريزي حقوقي، اداري و استخدامي، نظام تشخيص  ريزي، برنامه دجههاي بو در زمينه
بندي، رسيدگي انتظامي و تعرفه خدمات كارشناسي مشاوران و  صالحيت شامل رتبه

توسعه مديريت و سرمايه «و » حقوقي«كارشناسان مذكور به پيشنهاد معاونت و معاونتهاي 
  .رسد جمهور به تصويب هيأت وزيران مي رئيس» انساني

در مواردي كه در اجراي قانون مديريت خدمات كشوري وظايف تصدي دولت به  -64ماده
شود، واگذاري وظايف رافع مسؤوليت حاكميتي دولت در  بخش خصوصي يا تعاوني واگذار مي
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گونه موارد تنظيم رابطه دولت و بخشهاي خصوصي و تعاوني كه  در اين. مقابل شهروندان نيست
اي است كه به تصويب  نامه اند براساس آئين ي واگذارشده دولت شدهوظيفه تصديهادار  عهده

  .رسد هيأت وزيران مي
مكلف است در صورت عدم حصول نتيجه موردنظر، ضمن رعايت قانون مديريت دولت 

نامه موضوع اين ماده وظايف يادشده را به  خدمات كشوري و مقررات مربوطه براساس آئين
رساني به مردم  اي كه خدمت تعاوني واگذار نمايد به گونهساير متقاضيان بخش خصوصي يا 

هايي كه بخش خصوصي و تعاوني متحمل  در اين صورت هزينه. بدون انقطاع تداوم يابد
شده است با تصويب شوراي اقتصاد با احتساب خسارات وارده در قالب بودجه سنواتي 

  .قابل تأمين است
هاي قابل قبول و  تواند براي محاسبه هزينه ت قوانين ميبا رعاي) معاونت(دبيرخانه شوراي اقتصاد 

خسارات وارده به طرفين از كارشناسان رسمي دادگستري يا خبرگان واجد صالحيت شاغل در 
االجراي شوراي  معاونت ملزم به ابالغ مصوبات الزم. دستگاههاي اجرائي مربوطه استفاده نمايد

  .اقتصاد است
مشمول ) 44( اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم واگذاريهاي موضوع قانون نحوه

  .حكم اين ماده نيست
  :سازي دولت  به منظور ساماندهي و كاهش نيروي انساني و كوچك-65ماده
. شهرها جز در مورد مقامات و در موارد خاص ممنوع است هرگونه انتقال به كالن )الف

اركنان رسمي و ثابت بين اين حكم و ساير مقررات مربوط به انتقال و مأموريت ك
. قابل اجراء است) در طول قرارداد(دستگاهها در مورد كاركنان پيماني و قراردادي 

موارد خاص با تشخيص كارگروهي با عضويت نمايندگان معاونت، معاونت توسعه 
  .شود جمهور و دستگاه متبوع تعيين مي مديريت و سرمايه انساني رئيس

شده يا  ي كه در اجراي قوانين و مقررات، بازخريد يا بازنشستهكارگيري افراد هرگونه به )ب
شوند به استثناء مقامات، اعضاء هيأت علمي، ايثارگران، فرزندان شهداء و فرزندان  مي

و باالتر در دستگاههاي اجرائي يا داراي رديف يا هر %) 70(جانبازان هفتاد درصد 
كند، ممنوع و همچنين   استفاده ميدستگاهي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور

هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به افراد بازنشسته و بازخريد توسط 
كليه قوانين و مقررات عام مغاير اين حكم به استثناء . دستگاههاي مذكور ممنوع است

قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده ) 41(ماده 
قانون استخدام كشوري لغو ) 91(قانون مديريت خدمات كشوري و ماده ) 95(

  .گردد مي
تعداد كل كاركنان هر دستگاه در تصديهاي قابل واگذاري اعم از رسمي، پيماني،  )ج

قراردادي، كار معين و مشخص، ساعتي و عناوين مشابه به استثناء اعضاء هيأت علمي 
ساله در قانون بودجه  موارد استثناء همه. يابد ميكاهش %) 2(ساالنه حداقل دو درصد 

  .شود همان سال تعيين مي
هرگونه انتقال و مأموريت بيش از شش ماه در يك نوبت يا چند نوبت از مؤسسات و  )د
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ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده  نهادهاي عمومي غيردولتي به وزارتخانه
  .ناء مقامات ممنوع استقانون مديريت خدمات كشوري به استث) 5(
قانون مديريت خدمات كشوري و ) 5( ديون دولت به دستگاههاي موضوع ماده -66ماده

قانون محاسبات عمومي كشور و صندوقها و اشخاص حقوقي دولتي و عمومي به ) 5(ماده 
استثناء ديون مربوط به سهم قانوني دولت از حق بيمه از محل منابع ناشي از اجراي احكام 

گردد و هرگونه تعهد جديد نيز فقط در قالب و در حدود  قانون محاسبه و تهاتر مياين 
ديون مربوط به سهم قانوني دولت از حق  .باشد بودجه سنواتي كل كشور قابل اجراء مي

بيمه صندوقها پس از محاسبه بخشي كه از باقيمانده منابع اجراي اين قانون و بودجه سنوات 
ليت قانوني مديران در رعايت مصلحت صندوق و سود متعارف قبل كشور با رعايت مسؤو

بيني در قوانين بودجه سنواتي قابل پرداخت و  شود، از طريق پيش گذاريها تهاتر مي سرمايه
  .تأمين است

 كليه دستگاههاي قوه مجريه كه به موجب قوانين بودجه سنواتي مجاز به كمك به - 67ماده
باشند، موظفند با رعايت  بارات قوانين يادشده مياشخاص حقيقي و حقوقي از محل اعت

تخصيص اعتبار كه در مركز توسط معاونت و در استانها توسط كميته تخصيص اعتبارات 
شود، نسبت به أخذ شماره ملي اشخاص  استان طبق ضوابط ابالغي معاونت انجام مي

مديره و  ء هيأتالشركه و اعضا حقيقي گيرنده كمك و يا سهامداران اصلي و صاحبان سهم
بازرس يا بازرسان قانوني اشخاص حقوقي گيرنده كمك و درج آن در بانك اطالعاتي كه 

. گردد اقدام و سپس مبلغ كمك را پرداخت نمايند توسط معاونت براي اين منظور ايجاد مي
  .كمك از محل منابع و رديفهاي در اختيار معاونت نيز مشمول اين حكم است

هاي  هيه آمار و اطالعات موردنياز براي محاسبه شاخصهاي حوزه به منظور ت-68ماده
  :تخصصي مختلف از قبيل

 الگوي توسعه اسالمي ـ ايراني -1
 انداز بيست ساله كشور ارزيابي سند چشم -2
 ارزيابي عملكرد قانون برنامه پنجم -3
 وري ملي بهره -4
 توسعه انساني -5
 الگوي مصرف -6
 تدوين استانداردهاي ملي -7
 هاي مكاني داده -8
  سرزمينآمايش -9

  نظام اداري و مديريت و فناوري اطالعات -10
 )MDG(اهداف توسعه هزاره  -11
  نقشه جامع علمي كشور  -12

كردن  مركز آمار ايران مكلف است پس از دريافت شناسنامه شاخصها، نسبت به عملياتي
هاي  برنامة اجرائي مربوط شامل طرحهاي آمارگيري، پايگاه اطالعات آماري كشور، سامانه
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بندي اقدام كند و اعتبارات موردنياز را حداكثر ظرف شش ماه  ـ عملياتي و زماناطالعاتي 
  .تهيه و به تصويب شوراي عالي آمار برساند

هاي مربوط را  هاي تخصصي فوق مكلفند شناسنامه دستگاههاي اجرائي متولي حوزه
  .حداكثر ظرف شش ماه پس از ابالغ برنامه، به مركز آمار ايران ارائه نمايند

ك نفر از اعضاء كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و يك نفر از اعضاء كميسيون ي
  .كنند اقتصادي مجلس شوراي اسالمي به عنوان ناظر در جلسات شوراي عالي آمار شركت مي

  



  
  
  

مل  صادی: پ   ا
  

  بهبود فضاي كسب و كار
  

 مكلف است با  به منظور بهبود فضاي كسب و كار در كشور وزارت بازرگاني-69ماده
همكاري اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، اتاق تعاون، سازمان ثبت اسناد و امالك 

هاي  ربط با هماهنگي معاونت و در چهارچوب بودجه كشور و ساير دستگاههاي ذي
سنواتي، ضوابط و سياستهاي تشويقي الزم از جمله اهداء جوايز يا اعطاء تسهيالت يا 

فروشي و  اي استفاده كاالها و خدمات از نام و نشان تجاري در بازار خردهكمكهاي مالي، بر
فروشي با حفظ حقوق معنوي صاحب نشان را تا پايان سال اول برنامه تهيه و براي  عمده

  .اجراء ابالغ نمايد
 در مورد آن دسته از فعاليتهاي اقتصادي كه نيازمند أخذ مجوز از دستگاههاي متعدد -70ماده
د، دستگاه اصلي موضوع فعاليت، وظيفه مديريت يكپارچه، هماهنگي و اداره امور باشن مي

أخذ و تكميل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طريق ايجاد پنجره واحد به 
اي اقدام  صورت حقيقي يا در فضاي مجازي با مشاركت ساير دستگاههاي مرتبط به گونه

 صدور مجوزها، سقف زماني موردنظر براي نمايد كه ضمن رعايت اصل همزماني مي
شده در قانون نحوه اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و  بيني صدور مجوز از زمان پيش

  .قانون اساسي تجاوز ننمايد) 44(چهارم 
ايجاد فرآيند پنجره واحد، دستگاههاي فرعي صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات 

هاي واحد و يا در فضاي مجازي اقدام و  ختيار در محل پنجرهاال از طريق استقرار نماينده تام
ها و ضوابط و نحوه  دستورالعمل مربوط شامل رويه. همكاري الزم را به عمل آورند

برخورد با متخلفين و همچنين فهرست دستگاههاي اصلي در صدور مجوز در فعاليتهاي 
  .سدر اين قانون مي) 62(مختلف به تصويب كارگروه موضوع ماده 

وري نظام اداري، افزايش رضايت عمومي و دسترسي آسان و   در راستاي بهبود بهره-71ماده
تواند ترتيبي اتخاذ نمايد كه كلية  سريع شهروندان به خدمات عمومي و دولتي، دولت مي

 نهادهاي عمومي  ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات و يا دستگاههاي اجرائي اعم از وزارتخانه
اي و كليه  هاي دولتي، بانكها، مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمهغيردولتي، شركت

دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، واحدهاي سازماني يا بخشهايي 
از خود را كه موظف به ارائه خدمات به مردم هستند به نحو مقتضي و ممكن اعم از 

و با استفاده از امكانات موجود در حضوري و مجازي، تنظيم ساعت كار نيروي انساني 
  .دارند روز و يا در دو نوبت كاري فعال و آماده خدمت نگه طول شبانه

فهرست مصاديق دستگاههاي مشمول اين ماده و نحوه، روش و جزئيات اجرائي  -1تبصره
به موجب دستورالعملي است كه توسط معاونت و معاونت توسعه مديريت و 
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  .شود ور تهيه و ابالغ ميجمه سرمايه انساني رئيس
جذب هرگونه نيروي انساني، گسترش تشكيالت و ايجاد تأسيسات و ساختمان  -2تبصره

  .جديد در اجراي تكاليف اين ماده ممنوع است
 به منظور كاهش خطرپذيري ناشي از نوسانات قيمتها از جمله نوسانات نرخ ارز -72ماده

ي ايران از طريق شركتهاي تجاري بيمه، براي واحدهاي توليدي ـ صادراتي، بيمه مركز
  .اي مربوط به نوسانات قيمتها و نوسانات نرخ ارز را فراهم آورد امكان ارائه خدمات بيمه

 دولت موظف است تا پايان سال اول برنامه، اقدامات قانوني الزم براي اصالح -73ماده
  :رد زير به عمل آوردقانون كار و قانون تأمين اجتماعي و روابط كار را با رعايت موا

  اختالف كارگران و كارفرمايان و همسوكردن منافع دو طرف ايجاد انعطاف براي حل )الف
تقويت بيمه بيكاري به عنوان بخشي از تأمين اجتماعي و شغلي كارگران با رويكرد  )ب

  افزايش پوشش و گسترش بيمه بيكاري و بيكاران در شرايط قطعي اشتغال
افع كارگران و كارفرمايان و تكاليف دولت با رويكرد حمايت از تقويت همسويي من )ج

  جانبه گرايي توليد و سه
تقويت شرايط و وضعيتهاي جديد كار با توجه به تغييرات تكنولوژي و مقتضيات خاص  )د

  توليد كاال و خدمات
  اتقويت تشكلهاي كارگري و كارفرمايي متضمن حق قانوني اعتراض صنفي براي اين تشكله)  ه

قانون اجراي ) 45(ماده ) ي(گيري بازارهاي رقابتي و تحقق بند   در راستاي شكل-74ماده
قانون اساسي، چنانچه شركت مشمول واگذاري ) 44(سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم 

در حال واگذاري براي اجراي موضوع فعاليت يا تأمين عوامل توليد از جمله مواد اوليه يا 
 يا محل و تركيب آنها و يا نرخ تأمين عوامل توليد شامل مواد اوليه فروش كاال و خدمات و

يا فروش كاال و خدمات آن مشمول رعايت ضوابط خاصي از سوي دستگاههاي دولتي، 
شركتها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت باشد، ضروري است قبل از واگذاري، كلية 

ين تغييرات احتمالي اين الزامات براساس اطالعات مربوط به تداوم و يا عدم تداوم و همچن
  .ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار افشاء گردد

نظر دولت و بخشهاي خصوصي و تعاوني و تسهيل فعاليتهاي  به منظور تبادل -75ماده
اقتصادي اين بخشها، بررسي و رفع موانع كسب و كار و اتخاذ تصميم مؤثر براي اقدامات 

ين و مقررات موجود و ارائه پيشنهادها و راهكارهاي اجرائي الزم در چهارچوب قوان
گوي دولت و بخش خصوصي با تركيب اعضاء  و ربط، شوراي گفت مناسب به مراجع ذي

  :شود زير تشكيل مي
 )رئيس شورا(وزير امور اقتصادي و دارايي  -1
 رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران -2
 جمهور رئيسريزي و نظارت راهبردي  معاون برنامه -3
 وزير صنايع و معادن -4
 وزير تعاون -5
 وزير بازرگاني -6
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 وزير جهاد كشاورزي -7
 وزير كار و امور اجتماعي -8
 وزير نفت -9

 وزير نيرو  -10
 قضائيه به انتخاب رئيس قوه دو نفر از معاونان قوه  -11
  رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي -12
 اسالمي رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي  -13
  رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي -14
 گ رئيس كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسالمي -15
 رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران  -16
 دبيركل اتاق تعاون جمهوري اسالمي ايران  -17
 شهردار تهران  -18
  هاي مختلف ني از بخشها و رشتههشت نفر از مديران عامل شركتهاي برتر خصوصي و تعاو  -19
و چگونگي تشكيل جلسات كه حداقل هر ) 19(نحوة انتخاب اعضاء رديف  -1تبصره

گردد و ارائه پيشنهادها و گزارشها طبق دستورالعملي  پانزده روز يكبار برگزار مي
  .شود است كه در نخستين جلسة شورا تهيه و تصويب مي

 دريافت كمك از دولت در اتاق بازرگاني و صنايع محل دبيرخانه اين شورا بدون -2تبصره
  .و معادن ايران است

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران موظف است با همكاري و حضور اتاق  -76ماده
تعاون مركزي جمهوري اسالمي ايران و شوراي اصناف كشور، نسبت به شناسايي قوانين، 

ذاري در ايران اقدام نمايد و با نظرخواهي گ هاي مخل توليد و سرمايه مقررات و بخشنامه
مستمر از تشكلهاي توليدي و صادراتي سراسر كشور و بررسي و پردازش مشكالت و 

اي متشكل از دو  هاي آنها بطور مستمر گزارشها و پيشنهادهايي را تهيه و به كميته خواسته
ف است ضمن بررسي كميته مذكور موظ. نفر از هر قوه به انتخاب رئيس آن قوه ارائه دهد

  .كارهاي قانوني الزم را بررسي و پيگيري نمايد شده راه پيشنهادهاي ارائه
هاي مزاحم،  گزارشهاي موضوع اين ماده شامل قوانين و مصوبات و بخشنامه -1تبصره

خالء قانوني، اجراي نادرست يا ناقص قوانين و همچنين پيشنهاد اصالح قوانين و 
گذاري و  تصادي، حقوق مالكيت و حمايت از سرمايهمقررات و ارتقاء امنيت اق

شده كاالها و خدمات  توليد و صادرات و اشتغال و چگونگي كاهش قيمت تمام
گذاري و  در ايران همراه با ارتقاء كيفيت و رشد توليد و موارد مربوط به سرمايه

  .گذاريها و ظرفيتهاي موجود است توليد و استفاده بهينه از سرمايه
كميته يك نسخه از همة گزارشهاي ارسالي را به شوراي عالي اجراي سياستهاي  -2تبصره

گو موضوع ماده   و قانون اساسي و شوراي گفت) 44(كلي اصل چهل و چهارم 
  .نمايد اين قانون ارسال مي) 75(
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به منظور تقويت و ساماندهي تشكلهاي خصوصي و تعاوني و كمك به انجام  -77ماده
قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه ) 91(ماده ) د(ند وظايف قانوني از ب

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و 
اي و كارشناسي كليه اعضاء  قانون اساسي و ارائه خدمات بازاريابي، مشاوره) 44(چهارم 

و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسالمي ايران مكلفند اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران 
يك در هزار رقم فروش كاال و خدمات خود را حسب مورد به حساب اتاقهاي مذكور 
  .واريز نمايند و تأييديه اتاقهاي مذكور را هنگام صدور و تمديد كارت بازرگاني تسليم كنند

االها و خدمات  دولت موظف است در جهت حمايت از توليدات داخلي، ك-78ماده
  .موردنياز خود را با اولويت از توليدكنندگان داخلي خريد نمايد

  وري بهره
وري در رشد اقتصادي به يك سوم در پايان برنامه و به   در راستاي ارتقاء سهم بهره-79ماده

وري كليه عوامل توليد از  ريزي، سياستگذاري، راهبري، پايش و ارزيابي بهره منظور برنامه
وري ايران به صورت  يروي كار، سرمايه، انرژي و آب و خاك، سازمان ملي بهرهجمله ن

شود تا برنامه جامع  مؤسسه دولتي وابسته به معاونت با استفاده از امكانات موجود ايجاد مي
وري،  وري و نظام اجرائي ارتقاء بهره وري كشور شامل شاخصهاي استاندارد بهره بهره

 مسؤوليتها در كليه بخشهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي اعم از دربرگيرنده توزيع نقشها و
االجراء براي تمامي بخشهاي يادشده،  بخشهاي دولتي و غـيردولتي، به صورت برنامه الزم

تمام دستگاههاي اجرائي موظفند از سال . تدوين نمايد و به تصويب هيأت وزيران برساند
ر رشد اقتصادي مربوط به بخش خود را به طور وري و اثر آن ب دوم برنامه تغييرات بهره

وري را شـناسايي كنند تا  مستمر منتشر نمايند و سياستها و متغيرهاي اثرگذار بر رشد بهره
تواند  سياستهاي مذكور مي. باشد وري از دستگاههاي مزبور رشد صعودي داشته  اثر بهره

  . باشدحاوي سياستهاي تشويقي بخشهاي غيردولتي و شركتهاي دولتي
اي دستگاههاي اجرائي در  از هر مرحله تخصيص اعتبارات هزينه%) 3(حداكثر سه درصد 
شود و پرداخت آن به دستگاه منوط به ارائه تأييد معاونت مبني بر  خزانه نگهداري مي

  .وري است رعايت مصوبات موضوع اين ماده و ديگر تكاليف قانوني مربوط به بهره
تصويب هيأت  وري ايران به ر برنامه پيشنهادي سازمان ملي بهرهاجرائي اين ماده مشتمل ب

  .رسد وزيران مي
  اشتغال

شود در راستاي ايجاد اشتغال پايدار، توسعه كارآفريني،  به دولت اجازه داده مي -80ماده
  :اي و توسعه مشاغل نو اقدامهاي زير را انجام دهد كاهش عدم تعادل منطقه

هاي توليدي، ايجاد پيوند  ها و زنجيره ها، خوشه سعه شبكهحمايت مالي و تشويق تو )الف
و انجام ) اعطاء كمكهاي هدفمند(مناسب بين بنگاههاي كوچك، متوسط، بزرگ 

تمهيدات الزم براي تقويت توان فني ـ مهندسي ـ تخصصي، تحقيق و توسعه و 
 رساني و تجارت بازاريابي در بنگاههاي كوچك و متوسط و توسعه مراكز اطالع

  الكترونيك براي آنها
رفع مشكالت و موانع رشد و توسعه بنگاههاي كوچك و متوسط و كمك به بلوغ و  )ب
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  پذير تبديل آنها به بنگاههاي بزرگ و رقابت
گسترش كسب و كار خانگي و مشاغل از راه دور و طرحهاي اشتغالزاي بخش ) ج

   متوسط نرخ بيكاري كشورخصوصي و تعاوني به ويژه در مناطق با نرخ بيكاري باالتر از
حمايت مالي و حقوقي و تنظيم سياستهاي تشويقي در جهت تبديل فعاليتهاي  )د

  غيرمتشكل اقتصادي خانوار به واحدهاي متشكل
حمايت مالي از بخش غيردولتي به منظور توسعه و گسترش آموزشهاي كسب و كار، )  ه

  اي و علمي ـ كاربردي كارآفريني، فني و حرفه
ل تخفيف پلكاني و يا تأمين بخشي از حق بيمه سهم كارفرمايان كارگاههايي كه با اعما )و

تأييد و يا معرفي واحدهاي وزارت كار و امور اجتماعي در جهت به كارگيري نيروي 
نمايند، به شرط آن كه واحد، تازه تأسيس بوده و يا در سال قبل  كار جديد مبادرت مي

  .اشداز آن، كاهش نيروي كار نداشته ب
نامه اجرائي بندهاي فوق شامل نحوه، ميزان و مدت زمان استفاده از امتيازات  آئين -تبصره

بندهاي فوق حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت موضوع 
  .رسد وزيران مي

قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي ) 10(براي استمرار فرصتهاي شغلي، ماده  )ز
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و ) 113(ايع كشور و اصالح ماده صن

  .گردد فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در طول سالهاي برنامه پنجم تنفيذ مي
  ارز

  :به منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور - 81ماده
  :باشند دستگاههاي اجرائي ملزم به رعايت موارد زير مي )الف

 ارزي خود را از طريق حسابهاي ارزي بانكهاي داخل يا عمليات و معامالت -1
بانكهاي عامل . كنند، انجام دهند خارج كه با تأييد بانك مركزي افتتاح كرده يا مي

 .المللي تأمين نمايند ايراني مكلفند خدمات مورد نياز آنها را در سطح استانداردهاي بين
 بانك مركزي اعالم كنند، فهرست كليه حسابهاي ارزي خارج از كشور خود را به -2

  .تا پس از تأييد اين بانك، ادامه فعاليت آنها ميسر گردد
  : دولت موظف است)ب

بندي پرداخت بدهيها و تعهدات اعم از ميان مدت و كوتاه مدت خارجي را  زمان -1
اي تنظيم نمايد كه بازپرداختهاي ساالنه اين بدهيها و تعهدات بدون در نظر  به گونه

%) 30( ناشي از بيع متقابل در پايان برنامه پنجم از سي درصد گرفتن تعهدات
در استفاده از . درآمدهاي ارزي دولت در سال آخر برنامه پنجم تجاوز نكند

  .تسهيالت خارجي اولويت با تسهيالت بلندمدت است
شده توسط دولت و بانك مركزي در  ميزان تعهدات و بدهيهاي خارجي تضمين -2

اي تنظيم نمايد تا ارزش حال خالص بدهيها و  ا به گونهسالهاي برنامه پنجم ر
) 3(ماده ) ب(تعهدات دولت بدون تعهدات ناشي از قراردادهاي موضوع بند 
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التفاوت ارزش حال بدهيها، تعهدات كشور و ذخاير ارزي بانك مركزي  مابه(
در سال آخر برنامه بيش از پنجاه ميليارد ) انجمهوري اسالمي اير

 .دالر نباشد) 50,000,000,000(
جداول دريافت و پرداختهاي ارزي را همراه با لوايح بودجه ساالنه براي سالهاي  -3

  .باقيمانده از برنامه ارائه نمايد
نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه . است» شده شناور مديريت«نظام ارزي كشور،  )ج

پذيري در تجارت خارجي و با مالحظه تورم داخلي و جهاني و همچنين شرايط  رقابت
  .اقتصاد كالن از جمله تعيين حد مطلوبي از ذخاير خارجي تعيين خواهد شد

  - 82ماده
استفاده دستگاههاي اجرائي از تسهيالت مالي خارجي در طول برنامه در قالب قوانين  )الف

 باقيمانده تسهيالت مصوب بيع متقابل و هاي سهميه. بودجه سنواتي مجاز است
با رعايت (هاي سوم و چهارم  مربوط به برنامه) فاينانس(تسهيالت مالي خارجي 

در طول برنامه پنجم ) ضوابط اسالمي از جمله تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام
  .نيز به قوت خود باقي است

ابع مالي طرحهاي خود از شود براي تأمين من به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي )ب
روش بيع متقابل با رعايت اصل عدم تضمين بازگشت تعهدات ايجادشده توسط 

  .دولت، بانك مركزي و بانكهاي دولتي پس از تصويب شوراي اقتصاد استفاده نمايند
بانكهاي تجاري و تخصصي مجازند بدون تضمين دولت، نسبت به تأمين منابع مالي  )ج

المللي اقدام   بخشهاي غيردولتي و شهرداريها از منابع بينگذاري طرحهاي سرمايه
ارزي به دارائيهاي هر بانك به تصويب شوراي  تعيين نسبت تعهدات و بدهيهاي . نمايند

  .رسد پول و اعتبار مي
اين ماده ) ج(و ) ب(، )الف(در استفاده از تسهيالت مالي خارجي موضوع بندهاي  )د 

  :ههاي اجرائي و بانكهاي عامل ضروري استرعايت موارد زير توسط دستگا
تمامي طرحهاي دستگاههاي اجرائي با رعايت سياستهاي كلي اصل چهل و  -1

قانون اساسي با مسؤوليت وزير و يا باالترين مقام اجرائي دستگاه ) 44(چهارم 
ربط و تأييد شوراي اقتصاد، بايد داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي باشند و  ذي

بندي  زمان. شده تجاوز نكند هاي اجراي كامل آنها از سقفهاي تعيين همجموع هزين
دريافت و بازپرداخت تسهيالت هر طرح و ميزان استفاده آن از ساخت داخل با 

حداكثر استفاده « هاي داخلي و رعايت قانون  توجه به ظرفيتها، امكانات و توانايي
ها و  ور در اجراي پروژهاز توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرائي كش

و نيز رعايت » 12/12/1375ايجاد تسهيالت به منظور صدور خدمات مصوب
 .محيطي در اجراي هر يك از طرحها بايد به تصويب شوراي اقتصاد برسد شرايط زيست

كنندگان از بيع متقابل و تسهيالت مالي خارجي شامل تسهيالت مالي  استفاده -2
قيم بايد ظرف دو ماه از زمان انعقاد قرارداد، و وامهاي مست) فاينانس(خارجي 

بندي  جدول زماني و ميزان تعهدات ايجادشده و يا استفاده شده و نيز زمان
. بازپرداخت بدهيها و تعهدات ارزي خود را در اختيار بانك مركزي قرار دهند



  
  
  

  
          425قانون برنامه پنجم توسعه؛ فصل پنجم : بخش چهارم                                                 

 

 

پس از اجرائي شدن طرحهاي مذكور، گزارش عملكرد طرح مشتمل بر اصل و 
ماهه به بانك  يافتي يا پرداختي و باقيمانده تعهد در فواصل سهسود وجوه در

  .شود مركزي و معاونت اعالم مي
كنندگان از وامهاي مستقيم موظفند در ايجاد تعهد با بانك مركزي جمهوري  استفاده -تبصره

  .اسالمي ايران هماهنگي الزم را به عمل آورند
دالر باشد ) 1,000,000(از يك ميليون تمامي معامالت و قراردادهاي خارجي كه بيش  )د

حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، «با رعايت قوانين مربوط شامل قانون 
ها و ايجاد تسهيالت به منظور صدور خدمات  صنعتي و اجرائي كشور در اجراي پروژه

هي در المللي با درج آگ تنها از طريق مناقصه محدود و يا بين» 12/12/1375مصوب 
هاي الكترونيكي داخلي و خارجي انجام و منعقد  هاي كثيراالنتشار و رسانه روزنامه

موارد استثناء به تأييد كميته سه نفره متشكل از وزير امور اقتصادي و دارائي، . شود مي
ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و وزير وزارتخانه مربوطه يا  معاون برنامه

ها، حق كنترل و بازرسي كمي و  در كليه مناقصه. رسد ربط مي ئي ذيباالترين مقام اجرا
. ها براي خريدار محفوظ است كيفي و كنترل قيمت براي كليه كاالهاي وارداتي و پروژه

بانك . ربط، مسؤول حسن اجراء اين موضوع است وزير يا باالترين مقام اجرائي ذي
ا پرداخت بهاي معامالت و مركزي جمهوري اسالمي ايران فقط مجاز به تعهد ي

قراردادهايي است كه تأييد باالترين مقام دستگاههاي اجرائي، مبني بر رعايت مفاد اين 
  .بند را داشته باشد

   -83ماده
شود در چهارچوب قانون بودجه سنواتي جهت تأمين  به بانك مركزي اجازه داده مي )الف

انتشار اوراق مشاركت و انواع اي دولتي نسبت به  هاي زيربنايي توسعه مالي پروژه
  .المللي اقدام نمايد صكوك اسالمي در بازارهاي بين

شود در راستاي تأمين منابع ارزي  به شركتهاي دولتي و شهرداريها اجازه داده مي )ب
گذاري خود، پس از تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي و بانك  طرحهاي سرمايه

تضمين اصل و . اركت و انواع صكوك اسالمي نمايندمركزي، اقدام به انتشار اوراق مش
  .سود اين اوراق با شركتها و شهرداريهاي مذكور است

شود با هدف تبديل بخشي   صندوق توسعه ملي كه در اين ماده صندوق ناميده مي-84ماده
هاي نفتي به ثروتهاي  از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده

هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسلهاي آينده از منابع نفت و  مولد و سرمايهماندگار، 
  .شود هاي نفتي تشكيل مي گاز و فرآورده

اموال . اي نخواهد داشت صندوق در تهران مستقر است و در تهران و ساير نقاط كشور شعبه
اين ماده در . باشد هاي اين صندوق متعلق به دولت جمهوري اسالمي ايران مي و دارايي

  .حكم اساسنامه صندوق است
  :اركان صندوق عبارتند از )الف

 هيأت امناء -1
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 هيأت عامل -2
  هيأت نظارت -3

  :هيأت امناء به عنوان باالترين ركن صندوق، داراي وظايف و اختيارات زير است )ب
  ها مشي اهبري، تعيين سياستها و خطر -1
گذاري به بخشهاي  مايهتصويب شرايط و نحوة اعطاء تسهيالت براي توليد و سر -2

 خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي
هاي راهبردي، بودجه ساالنه، صورتهاي مالي و گزارش  ها، برنامه تصويب نظامنامه -3

 عملكرد صندوق
 )هـ(و ) د(انتخاب رئيس و ساير اعضاء هيأت عامل مطابق بندهاي  -4
امناء و تصويب عزل رئيس و اعضاي هيأت عامل با پيشنهاد هر يك از اعضاي هيأت  -5

 هيأت امناء
اتخاذ تصميم درباره ارجاع دعاوي به داوري و صلح دعاوي با رعايت اصل  -6

 قانون اساسي) 139(يكصد و سي و نهم 
تعيين انواع فعاليتهاي مورد قبول و واجد اولويت پرداخت تسهيالت در بخشها و  -7

 زيربخشهاي توليدي و خدماتي زاينده و با بازده مناسب اقتصادي
يين حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنين نرخ بازده مورد تع -8

گذاري براي پرداخت تسهيالت و تعيين نرخ  قبول طرحهاي توليدي و سرمايه
گذاري به نحوي كه ميانگين اين نرخها كمتر از  سهم مشاركت در طرحهاي سرمايه

  . خارجي نباشدهاي بانك مركزي در بازارهاي متوسط نرخ بازده سپرده
  هيأت امناء )ج

  :تركيب اعضاي هيأت امناء به شرح زير است
 )رئيس هيأت امناء(رئيس جمهور  -1
 )دبير هيأت امناء(ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور  معاون برنامه -2
 وزير امور اقتصادي و دارائي -3
 وزير كار و امور اجتماعي -4
 وزير نفت -5
 نرئيس كل بانك مركزي جمهوري اسالمي ايرا -6
 رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي -7
 رئيس اتاق تعاون ايران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي -8
دو نفر نماينده از كميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب  -9

 مجلس شوراي اسالمي
  دادستان كل كشور -10
  .شود امناء حداقل سالي دو بار تشكيل ميجلسات هيأت  -1تبصره
جلسات هيأت امناء با حداقل دو سوم اعضاء صاحب رأي رسميت يافته و  -2تبصره

  .گردد تصميمات آن با حداقل پنج رأي اتخاذ مي
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توانند در جلسات هيأت امناء  رؤساي هيأت عامل و هيأت نظارت بدون حق رأي مي -3تبصره
  .شركت نمايند

ه تصميم هيأت امناء در مورد تصويب ترازنامه و صورتهاي مالي صندوق هرگون -4صرهتب
و نيز انتصاب رئيس و اعضاي هيأت عامل در روزنامه رسمي كشور و نيز يكي از 

  .گردد هاي كثيراالنتشار به انتخاب هيأت امناء، درج مي روزنامه
 امناء تعيين و دستور جلسه، تاريخ و محل جلسات هيأت امناء توسط دبير هيأت -5تبصره

  .شود حداقل پانزده روز قبل از تشكيل جلسه براي اعضاء هيأت ارسال مي
  .رسد بودجه ستاد صندوق به تصويب هيأت امناء مي -6تبصره

به منظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هيأت امناء، هيأت  )د
نام در امور اقتصادي،  تجربه و خوشعامل مركب از پنج نفر از افراد صاحب نظر، با 

ريزي با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرك تحصيلي  بانكي و برنامهحقوقي، مالي، 
شوند و  جمهور منصوب مي كارشناسي ارشد توسط هيأت امناء انتخاب و با حكم رئيس

  :باشند داراي وظايف و اختيارات زير مي
ويت پرداخت تسهيالت در بخشها و پيشنهاد فعاليتهاي مورد قبول و واجد اول -1

  زيربخشهاي توليدي و خدماتي زاينده و با بازده مناسب اقتصادي به هيأت امناء
المللـي و داخلـي به هيأت  گـذاري در بازارهاي پولي و مالي بين پيشنهاد موارد سرمايه -2

 امناء
 تعيين چهارچوب قراردادهاي عامليت با بانكهاي عامل و تعيين مسؤوليتها و -3

 اختيارات بانك عامل در چهارچوب اين قراردادها
 برقراري نظام حسابرسي داخلي و استقرار نظام كنترلهاي داخلي مناسب -4
 تأييد صورتهاي مالي ارزي و ريالي و ارائه آن به هيأت امناء -5
ها و شرايط و نحوة اعطاي  ارائه پيشنهاد به هيأت امناء در خصوص نظامنامه -6

 تسهيالت
بت به هرگونه اقدامي به نام صندوق در محدوده وظايف و اتخاذ تصميم نس -7

اهداف مندرج در اساسنامه به جز آنچه تصميم درباره آنها به صراحت در حوزه 
ت امناء يا رئيس هيأت عامل است مگر اين كه به هيأت عامل أصالحيت هي

 .تفويض شده باشد
ر محدوده اتخاذ تصميم راجع به كليه اموري كه توسط رئيس هيأت عامل د -8

 .گيرد اختيارات خود در دستور كار هيأت عامل قرار مي
 اجراي مصوبات هيأت امناء -9

 پيشنهاد ارجاع دعاوي به داوري، تعيين داور و صلح دعاوي به هيأت امناء -10
افتتاح يا بستن حسابهاي ارزي در نزد بانك مركزي و معرفي صاحبان امضاي  -11

 ر مديران صندوقمجاز از بين اعضاي هيأت عامل، رئيس و ساي
گذاري و مهندسي مالي  المللي در امور سرمايه انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بين -12

 .براي ارزيابي، بهبود و ارتقاء عملكرد صندوق
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  ساير موارد ارجاعي از سوي هيأت امناء  -13
بركناري و قبول استعفاي اعضاي هيأت عامل مشروط به تأييد دو سوم اعضاي  -1تبصره

  .يأت امناء خواهد بودصاحب رأي ه
گونه فعاليت اقتصادي و شغل  اعضاي هيأت عامل بايد تمام وقت بوده و هيچ -2تبصره

اعضاي هيأت عامل مشمول حكم مندرج . ديگري به استثناء تدريس نداشته باشند
  .باشند قانون اساسي مي) 142(در اصل يكصد و چهل و دوم 

  .ه و انتخاب مجدد اعضاء بالمانع استدوره تصدي هيأت عامل پنج سال بود -3تبصره
ها، بروات، قراردادها و ساير اسناد تعهدآور با  كليه اوراق بهادار، چكها، سفته -4تبصره

شوند  امضاي دو عضو از سه عضو هيأت عامل كه توسط اين هيأت تعيين مي
  .همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود

  . رأي نافذ استتصميمات هيأت عامل با حداقل سه -5تبصره 
عامل  رئيس هيأت عامل كه باالترين مقام اجرائي صندوق است از بين اعضاي هيأت)   ه

رئيس هيأت . شود توسط هيأت امناء انتخاب و با حكم رئيس جمهور منصوب مي
  :باشد عامل داراي وظايف و اختيارات زير مي

 ن اجراي آنابالغ و صدور دستور اجراي تصميمات هيأت عامل و نظارت بر حس -1
 تعيين دستور جلسه و اداره جلسات هيأت عامل -2
 اداره صندوق در چهارچوب مصوبات هيأت عامل و هيأت امناء -3
 هاي اجرائي در حيطه فعاليتهاي موضوع صندوق تهيه و تنظيم طرحها و برنامه -4
نويس گزارش هيأت   تهيه و تنظيم برنامه، بودجه، صورتهاي مالي صندوق و پيش -5

  امناءعامل به هيأت
هاي جاري و  اداره امور داخلي صندوق، به كارگيري نيروي انساني و انجام هزينه -6

 اداري صندوق
 ماه يك بار تهيه و تنظيم گزارش عملكرد صندوق براي ارائه به هيأت عامل حداقل هر سه -7
نمايندگي صندوق در برابر اشخاص ثالث و كليه مراجع داخلي و خارجي اعم از  -8

 تي و مشابه آنها با حق توكيل به غير ولو به طور مكررقضائي، اداري، ثب
اقامه يا دفاع از دعاوي يا شكايات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقي و كيفري  -9

 با كليه اختيارات مربوط به امور دادرسي به جز حق مصالحه و ارجاع امر به داوري
  ساير امور ارجاعي از سوي هيأت عامل  -10

ان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عمليات جاري آن منظورحصول اطمين به)و
ها و سياستها، هيأت  مشي و جلوگيري از هرگونه انحراف احتمالي از مفاد اساسنامه، خط

نظارت با تركيب رئيس ديوان محاسبات كشور، رئيس سازمان حسابرسي كشور، رئيس 
  .شود سازمان بازرسي كل كشور تشكيل مي

ين هيأت نافي وظايف قانوني دستگاههاي نظارتي نظير ديوان محاسبات نظارت ا -1تبصره
  .و بازرسي كل كشور نخواهد بود
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هيأت نظارت داراي رئيس، نايب رئيس و دبير خواهد بود كه در اولين جلسه  -2تبصره
  .هيأت نظارت انتخاب خواهند شد

  :وظايف هيأت نظارت )ز
 تهيه گزارشهاي موردي و رسيدگي به صورتها و گزارشهاي مالي صندوق و -1

  ادواري براي هيأت امناء و مجلس شوراي اسالمي؛
رسيدگي به صورت ريزدارائيها، مطالبات، تعهدات و خالصه حسابهاي صندوق و  -2

 گواهي آنها براي انتشار در روزنامه رسمي كشور؛
رسيدگي به عملكرد صندوق از لحاظ انطباق با موازين قانوني و اساسنامه و  -3

  دوقاهداف صن
هيأت در ايفاء وظايف خود و بدون مداخله در امور جاري، كليه اسناد و دارائيها و 

تواند به اطالعات و مدارك و مستندات  حسابهاي صندوق را مورد رسيدگي قرار داده و مي
اين هيأت موظف است گزارش نظارتي خود . داند دسترسي داشته باشد صندوق كه الزم مي
  .ه هيأت امناء و مجلس شوراي اسالمي ارائه دهدبار ب را هر شش ماه يك

تواند براي حسابرسي از عملكرد صندوق از خدمات اشخاص  هيأت نظارت مي -تبصره
  .حقيقي و حقوقي صاحب صالحيت استفاده نمايد

  :منابع صندوق )ح
خام، و  نفت(از منابع حاصل از صادرات نفت %) 20(حداقل معادل بيست درصد  -1

در سالهاي برنامه و تعيين مبلغ آن در قوانين ) هاي نفتي ز و فرآوردهميعانات گازي، گا
  بودجه سنواتي

 الذكر ارزش صادرات تهاتري اقالم فوق%) 20(حداقل بيست درصد  -2
 هر سال به ميزان سه واحد درصد) 2(و ) 1(افزايش سهم واريزي از منابع بندهاي  -3
 و 1389ايان سال مانده نقدي حساب ذخيره ارزي در پ%) 50(پنجاه درصد  -4

 سالهاي بعد
المللي با مجوز هيأت امناء با رعايت  منابع قابل تحصيل از بازارهاي پولي بين -5

 .قوانين مربوط
 سود خالص صندوق طي سال مالي -6
درآمد حاصل از سود موجودي حساب صندوق در بانك مركزي، معادل ميانگين  -7

محاسبه و پرداخت هر هاي بانك مركزي در بازارهاي خارجي با  نرخ سود سپرده
 بار سه ماه يك

   كل كشور1389قانون بودجه سال ) 4(بند ) د(منابع موضوع جزء %) 20(بيست درصد  -8
بازپرداخت اصل و سود تسهيالت پرداختي از محل صندوق توسعه ملي به  -1تبصره

  .شود حساب صندوق واريز و مجدداً در جهت اهداف صندوق به كار گرفته مي
  .ي صندوق فقط نزد بانك مركزي نگهداري خواهد شدحسابها -2تبصره

  :مصارف صندوق )ط
اعطاي تسهيالت به بخشهاي خصوصي، تعاوني و بنگاههاي اقتصادي متعلق به  -1
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گذاريهاي داراي توجيه فني،  عمومي غيردولتي براي توليد و توسعه سرمايهمؤسسات 
  مالي و اقتصادي

به شركتهاي خصوصي و تعاوني اعطاي تسهيالت صادرات خدمات فني و مهندسي  -2
 شوند از طريق منابع خود يا تسهيالت سنديكايي هاي خارجي برنده مي ايراني كه در مناقصه

اعطاي تسهيالت خريد به طرفهاي خريدار كاال و خدمات ايراني در بازارهاي  -3
 هدف صادراتي كشور

 گذاري در بازارهاي پولي و مالي خارجي سرمايه -4
گذاران خارجي با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و  ايهاعطاي تسهيالت به سرم -5

گذاري در ايران با  بازدهي مناسب اقتصادي به منظور جلب و حمايت از سرمايه
 .باشد قانون اساسي مي) 80(رعايت اصل هشتادم 

  هاي صندوق تأمين هزينه -6
اي و  مايهاي و تملك دارائيهاي سر استفاده از منابع صندوق براي اعتبارات هزينه -1تبصره

  .بازپرداخت بدهيهاي دولت به هر شكل ممنوع است
گذاران  اعطاي تسهيالت موضوع اين ماده فقط به صورت ارزي است و سرمايه -2تبصره

  .كننده از اين تسهيالت اجازه تبديل ارز به ريال در بازار داخلي را ندارند استفاده
مليت بانكهاي دولتي و غيردولتي اعطاي كليه تسهيالت صندوق صرفاً از طريق عا -3تبصره

  .خواهد بود
  :ساير مقررات )ي

 سهم عامليت بانكها در شرايط رقابتي متناسب با نرخ كارمزد و توان تخصصي و -1
  .شود كارشناسي بانكها توسط هيأت عامل تعيين مي

اين ماده ماهانه توسط ) ح(بند ) 2(و ) 1(سهم صندوق از منابع موضوع جزء  -2
  اب صندوق واريز و در پايان سال مالي با توجه بهبانك مركزي به حس

 .شود شدن منابع تسويه مي قطعي
پرداخت تسهيالت از محل منابع صندوق بدون تأييد توجيه فني، اقتصادي، مالي و  -3

اهليت متقاضي توسط بانك عامل ممنوع است و در حكم تصرف غيرقانوني در 
يه فني، اقتصادي و مالي و احراز ارزيابي گزارشهاي توج. اموال عمومي خواهد بود

گذاري با لحاظ عامل خطرپذيري، به ميزاني كه از  كفايت بازدهي طرحهاي سرمايه
شده توسط هيأت امناء كمتر نباشد به عهده  نرخ سود تسهيالت مورد انتظار اعالم

بانك عامل و به مثابه تضمين بانك عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهيالت 
  .به صندوق است

گذاري بخش كشاورزي، آب و منابع طبيعي را از طريق  منابع موردنياز طرحهاي سرمايه
گذاري بخش كشاورزي به صورت ارزي و  بانك عامل يا صندوق حمايت از توسعه سرمايه

  .دهد گذاران بخش قرار مي با سود انتظاري كمتر در اختيار سرمايه
ا عامليت بانكها به مؤسسات و يافته از منابع صندوق ب مجموع تسهيالت اختصاص -4

نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي تابعه و وابسته در هر حال نبايد بيش از 
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  .منابع صندوق باشد%) 20(بيست درصد 
شوند كه  از نظر اين ماده مؤسسات و شركتها در صورتي غيرعمومي محسوب مي -1تبصره

مستقيم و يا با واسطه الشركه آنها  سهام، يا سهم%) 80(حداقل هشتاد درصد 
مؤسسات و شركتهايي كه  .اشخاص حقوقي متعلق به اشخاص حقيقي باشد

المنفعه نظير موقوفات،  اكثريت مطلق سهام آنها متعلق به مؤسسات عمومي و عام
اي و بازنشستگي و مؤسسات خيريه عمومي است از نظر اين ماده  صندوقهاي بيمه

  . نهادهاي عمومي غيردولتي هستنددر حكم مؤسسات و شركتهاي وابسته به
%) 20(بنگاههاي اقتصادي كه صرفنظر از نوع مالكيت بيش از بيست درصد  -2تبصره

شوند از نظر اين ماده  اعضاء هيأت مديره آنها توسط مقامات دولتي تعيين مي
  .گردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است دولتي محسوب مي

است در توزيع منابع بين بخشهاي اقتصادي و استانها، توازن صندوق موظف  -3تبصره
  .اي را مدنظر قرار دهد منطقه

 .سال مالي صندوق از اول فروردين ماه هر سال تا پايان اسفندماه همان سال است -5
صندوق در امور اداري، استخدامي، مالي و معامالتي تابع اين اساسنامه و قوانين  -6

. باشد دولتي و سياستهاي پولي و ارزي ميمؤسسات و نهادهاي عمومي غير
هاي الزم به پيشنهاد هيأت امناي صندوق به تصويب هيأت وزيران  نامه آئين

قانون اساسي اقدام ) 138(خواهد رسيد و طبق اصل يكصد و سي و هشتم 
 .خواهد شد

بار ميزان  هيأت عامل صندوق توسعه ملي موظف است هر شش ماه يك رئيس -7
 محل مصارف صندوق را به هيأت امناء، هيأت نظارت و منابع و مصارف و

 .مجلس شوراي اسالمي گزارش نمايد
 هيأت نظارت در صورت برخورد با تخلف و جرم در اجراي احكام اين ماده  -8

 .دارد حسب مورد مراتب را به مراجع صالحه اعالم مي
ترازنامه و حساب سود و زيان صندوق به همراه گزارش و اظهارنظر هيأت  -9

 .نظارت بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل جلسه به هيأت امناء تسليم گردد
صدور هرگونه ضمانتنامه و پرداخت هرگونه تسهيالت از محل منابع صندوق  -10

فقط از طريق بانكهاي عامل اعم از دولتي يا غيردولتي و صندوق حمايت از 
 .شود گذاري بخش كشاورزي انجام مي توسعه سرمايه

  .ر اساسنامه و انحالل صندوق تنها با تصويب مجلس شوراي اسالمي استتغيير د -11
قانون برنامه ) 1( فعاليت حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت موضوع ماده - 85ماده

 با 3/6/1383چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب
  :يابد اعمال اصالحات و تغييرات زير تداوم مي

به صورت نقدي ) نفت خام و ميعانات گازي(عوايد حاصل از صادرات نفت اعم از  )الف
هاي نفتي و خالص صادرات گاز در سال  و تهاتري و درآمد دولت از صادرات فرآورده

شده در جداول قانون بودجه  بيني  و سالهاي بعد پس از كسر مصارف ارزي پيش1389
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  .شود سعه ملي به حساب ذخيره ارزي واريز ميكل كشور و پس از كسر سهم صندوق تو
تأمين كسري بودجه عمومي دولت ناشي از كاهش منابع ارزي حاصل از صادرات نفت  )ب

شده در قوانين بودجه سنواتي از  بيني خام، گاز و ميعانات گازي نسبت به ارقام پيش
شد با تصويب محل حساب ذخيره ارزي مشروط بر اين كه از ديگر منابع قابل تأمين نبا

  .مجلس شوراي اسالمي مجاز است
پيگيري وصول اقساط و سود تسهيالت اعطائي از محل حساب ذخيره ارزي و واريز  )ج

  .آن به حساب مزبور از طريق بانكهاي عامل به عهده دولت است
ايفاء باقيمانده تعهدات حساب ذخيره ارزي به بخشهاي غيردولتي، خصوصي و تعاوني،  )د

  .مين حساب است و ايجاد هرگونه تعهد جديد ممنوع استبه عهده ه
  پول و بانك

  :الحسنه كردن سنت پسنديده قرض  به منظور گسترش و نهادينه-86ماده
شبكه بانكي كشور موظف است حداكثر تا پايان سال اول برنامه نسبت به تفكيك  )الف

 كه منابع تجهيزشده حسابها و ايجاد ساز و كارهاي مجزاي اداري به نحوي اقدام نمايد
الحسنه پس از كسر ذخيره قانوني و احتياطي، صرفاً براي  انداز قرض از حسابهاي پس

مسؤوليت حسن اجراي اين بند با بانك . الحسنه صرف شود اعطاء تسهيالت قرض
  .مركزي جمهوري اسالمي ايران است

الحسنه  دولت مجاز است با تشويق و حمايت مالي و حقوقي از صندوقهاي قرض )ب
  .مردمي تحت نظارت بانك مركزي، ساز و كار الزم را براي توسعه آنها فراهم نمايد

 سقف سهم مشاركت طرف خارجي از تأسيس بانك مشترك ايراني و خارجي -87ماده
موضوع قانون الحاق يك تبصره به قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه 

وري اسالمي ايران و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمه
 توسط بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران 26/4/1389قانون اساسي مصوب ) 44(چهارم 

  .شود تعيين مي
  :تركيب مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران عبارت است از «-88ماده

  )رياست مجمع(رئيس جمهور  -
  يوزير امور اقتصادي و دارائ -
  جمهور ريزي و نظارت راهبردي رئيس معاون برنامه -
  و دو نفر از وزراء به انتخاب هيأت وزيران -
مقام بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي  قائم -1تبصره

و پس از تأييد مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران با حكم 
  .شود جمهور منصوب مي رئيس

رئيس كل بانك مركزي و قائم مقام وي بايد از ميان متخصصان مجرب پولي  ـ2صرهتب
كاري و تحصيالت حداقل كارشناسي  سال تجربه بانكي و اقتصادي با حداقل ده

  .هاي مرتبط و داراي حسن شهرت انتخاب شوند ارشد در رشته
  :گردد تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار به شرح ذيل اصالح مي -89ماده
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  وزير امور اقتصادي و دارائي يا معاون وي -
  رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران -
  ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور يا معاون وي معاون برنامه -
  دو تن از وزراء به انتخاب هيأت وزيران -
  وزير بازرگاني -
دو نفر كارشناس و متخصص پولي و بانكي به پيشنهاد رئيس كل بانمركزي  -

  ي اسالمي ايران و تأييد رياست جمهوريجمهور
  دادستان كل كشور يا معاون وي -
  رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن -
  رئيس اتاق تعاون -
نمايندگان كميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي  -

  به عنوان ناظر با انتخاب مجلس) هر كدام يك نفر(اسالمي 
  .بود ايران خواهد اسالمي مركزي جمهوري  عهده رئيس كل بانكرياست شورا بر -1تبصره
. يابند هر يك از اعضاء خبره شوراي پول و اعتبار هر دو سال يك بار تغيير مي -2تبصره

  .انتخاب مجدد آنها بالمانع است
شود در سال اول برنامه،  به بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران اجازه داده مي -90ماده

  :رد زير اقدام نمايدنسبت به موا
تكميل سامانه جامع تبادل اطالعات مشتريان با مشاركت كليه مؤسسات پولي، مالي، سازمان  )الف

دهنده خدمات عمومي داراي اطالعات موردنياز  امور مالياتي و ساير سازمانها و شركتهاي ارائه
  سامانه فوق

شده توسط مشتريان به بانكها  فراهم نمودن امكان احراز صحت اسناد و اطالعات ارائه )ب
قضائيه  و قوه) سازمان ثبت احوال كشور(به صورت الكترونيكي از طريق وزارت كشور 

  )سازمان ثبت اسناد و امالك كشور(
فراهم نمودن امكانات اجرائي رسيدگي به شكايات معترضين نسبت به صحت  )ج

   و غيردولتيشده خود نزد دفاتر ثبت اطالعات دولتي اطالعات اعتباري ثبت
كليه بانكها و مؤسسات اعتباري و دستگاههاي اجرائي مذكور در اين ماده موظفند  -تبصره

. اطالعات و آمار مورد درخواست بانك مركزي را در اختيار آن بانك قرار دهند
اي آمار و اطالعات دريافتي بر عهده بانك مركزي جمهوري اسالمي  اسرار حرفهحفظ 

  .ايران است
بانكها و مؤسسات اعتباري موظفند از سال اول برنامه، قبل از اعطاء هرگونه وام و  -91ماده

تسهيالت به مشتريان اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي نسبت به اعتبارسنجي و تعيين حد 
  .اعتباري آنها براساس دستورالعمل بانك مركزي اقدام نمايند

به پرداخت تسهيالت به طرحهاي مديران عامل و هيأت مديره بانكها فقط مجاز  -تبصره
  .باشند داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي مي
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هاي يكساله را  الحساب سپرده  شوراي پول و اعتبار موظف است نرخ سود علي-92ماده
نرخ . بيني سال مورد عمل تعيين نمايد حداقل به ميزان ميانگين نرخ تورم سال قبل و پيش

ها و سود مورد انتظار بانكها توسط شوراي پول و  سپردهسود تسهيالت متناسب با نرخ سود 
اي  بانكها در صورتي ملزم به پرداخت تسهيالت در قالب عقود مبادله. شود اعتبار تعيين مي

باشند كه عالوه بر تأييد  شده توسط شوراي پول و اعتبار مي با نرخي كمتر از نرخ اعالم
  .شده توسط دولت تأمين گردد ا وجوه ادارهالتفاوت سود از طريق يارانه ي معاونت، مابه

 دولت مجاز است با پيشنهاد مشترك معاونت، وزارت امور اقتصادي و دارائي و -93ماده
هاي سنواتي، بخشي از سود شركت بيمه ايران و بانكهايي را  بانك مركزي در قالب بودجه

در %) 100(صد صددر) 44(كه به موجب قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم 
بخش دولتي باقي خواهند ماند پس از كسر ماليات براي افزايش سرمايه دولت در شركت 

  .مذكور و بانكهاي يادشده اختصاص دهد
 نحوه تعيين بانك عامل بنگاهها، مؤسسات، شركتها و سازمانهاي دولتي و مؤسسات -94ماده

ر چهارچوب دستورالعملي و نهادهـاي عمومي غيردولتي براي دريافت خدمات بانـكي د
است كه به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارائي، معاونت و بانك مركزي 

  .رسد جمهوري اسالمي ايران به تصويب شوراي پول و اعتبار مي
گذاران بانكها و ساير مؤسسات   به منظور تضمين بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده-95ماده

، به بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران اجازه داده اعتباري در صورت ورشكستگي
ها با رعايت  شود حداكثر تا پايان سال اول برنامه، نسبت به ايجاد صندوق ضمانت سپرده مي

  :شرايط ذيل اقدام نمايد
ها نهاد عمومي غيردولتي است كه از محل حق عضويتهاي  صندوق ضمانت سپرده) الف

  . اعتباري اداره خواهد شددريافتي از بانكها و ساير مؤسسات
  .ها الزامي است عضويت كليه بانكها و ساير مؤسسات اعتباري در صندوق ضمانت سپرده )ب
ميزان حق عضويتها متناسب با گردش مالي بانكها و مؤسسات اعتباري مذكور بنا به  )ج

  .رسد پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران به تصويب هيأت وزيران مي
ها بنا به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و  نامه صندوق ضمانت سپردهاساس )د

  .با هماهنگي معاونت به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد
 اداره امور بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران بر اساس قانون پولي و بانكي و -96ماده

  .مصوبات شوراي پول و اعتبار است
هادهاي پولي و اعتباري از قبيل بانكها، مؤسسات اعتباري، تعاونيهاي ايجاد و ثبت ن -1تبصره

و همچنين ) ليزينگها(الحسنه، صرافيها و شركتهاي واسپاري  اعتبار، صندوقهاي قرض
ثبت تغييرات نهادهاي مذكور فقط با أخذ مجوز از بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران 

  .پذير است  امكان
 و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي از قبيل سازمان ثبت كليه اشخاص حقيقي -2تبصره

اسناد و امالك كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران و وزارت تعاون 
  .مكلف به رعايت مفاد اين ماده هستند
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بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران براساس مقررات قانوني، اختيار سلب  -3تبصره
حكوميت متخلفين فعال در حوزه پولي به اي و لغو مجوز و م حرفهصالحيت 

  .پرداخت جريمه را دارد
مديره و مديران عامل بانكها و مؤسسات  اي، اعضاء هيأت در صورت سلب صالحيت حرفه

  .گردند اعتباري توسط بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران از مسؤوليت مربوطه منفصل مي
رقانوني در وجوه و اموال عمومي ادامه تصدي مديران مربوطه در حكم دخل و تصرف غي

  .شود محسوب مي
 به دويست 1351قانون پولي و بانكي كشور مصوب ) 44(ماده ) 2(مبلغ مندرج در بند 

يابد و هر سه سال يك بار براساس رشد شاخص بهاي كاال و  ميليون ريال افزايش مي
وزيران  خدمات مصرفي اعالمي به صورت رسمي به پيشنهاد بانك مركزي توسط هيأت

  .گردد تعديل مي
مديره بانكهاي دولتي پس از صدور مجوز صالحيت  انتخاب مديرعامل و هيأت -4تبصره

اين افراد بايد حداقل داراي . پذير است اي آنان از سوي بانك مركزي امكان حرفه
همچنين دوسوم اعضاء هيأت مديره حداقل ده . دانشنامه كارشناسي مرتبط باشند

  .ر نظام بانكي داشته باشندسال سابقه كار د
سياستهاي كلي برنامه پنجم ابالغي مقام معظم رهبري شوراي ) 23(با توجه به بند  -97ماده

  :پول و اعتبار موظف است طي سالهاي برنامه موارد زير را انجام دهد
هاي اجرائي، حسابداري و مالي در سامانه بانكي مطابق اهداف و احكام  اصالح رويه )الف

  اري بدون ربابانكد
ترويج استفاده از ابزارهاي تأمين مالي اسالمي جديد نظير صكوك جهت كمك به  )ب

  تأمين مالي اسالمي بانكهاي كشور
اصالح ساختار بانك مركزي در جهت تقويت نظارت بر نهادهاي پولي و مالي به منظور  )ج

  تحقق اهداف كالن اقتصادي كشور
 ارائه خدمات بانكي در جهت كاهش هزينه خدمات افزايش شفافيت و رقابت سالم در )د

  :بانكي از طرق ذيل
شده توسط بانك مركزي در ارائه  الزام بانكها به رعايت استانداردهاي تعيين -1

رساني مبادالت  مالي و بهبود نسبت شاخص كفايت سرمايه و اطالعگزارشهاي 
  مشكوك به بانك مركزي

يي فعاليتهاي غيرمتعارف بانكها هنگام اندازي سامانه نظارتي قوي جهت شناسا راه -2
  ها و تسهيالت به روشهاي خاص دستكاري نرخهاي سود سپرده

  تقويت نظامهاي پرداخت)   ه
 به عقود مندرج در فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا، عقوداسالمي -98ماده

ه تصويب نامه اجرائي اين ماده ب آئين. شود استصناع؛ مرابحـه و خريد دين اضافه مي
  .رسد وزيران مي هيأت
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  بازار سرمايه
 به منظور ارتقاء جايگاه بازار سرمايه در اقتصاد كشور و ساماندهي بازار متشكل -99ماده

قانون بازار ) 4(ساير تدابير ساماندهي، مطابق ماده . شود اوراق بهادار اقدامات زير انجام مي
  .ست ا1384اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران مصوب 

اند حداكثر ظرف  كليه اشخاصي كه تاكنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام كرده )الف
شش ماه پس از ابالغ اين قانون مكلفند نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق 

شود و ليكن مانع از اجراي تكاليف  عدم ثبت، تخلف محسوب مي. بهادار اقدام نمايند
شده نزد سازمان  ناشران اوراق بهادار ثبت. اق بهادار نخواهد بودقانوني براي ناشر اور

قانون بازار اوراق ) 45(براساس ترتيبات مقرر در ماده مذكور بايد اطالعات مالي خود را 
  .بهادار جمهوري اسالمي ايران منتشر نمايند

از بورس شده در سازمان فقط در بورسها و بازارهاي خارج  معامالت اوراق بهادار ثبت )ب
پذير بوده  مورد امكان داراي مجوز و با رعايت مقررات معامالتي هر يك از آنها حسب

  .و معاملة اوراق بهادار مذكور بدون رعايت ترتيبات فوق فاقد اعتبار است
شده نزد سازمان كه در يكي از بورسها يا بازارهاي  پس از معاملة اوراق بهادار ثبت )ج

شده در بورسهاي كااليي، عمليات  اند و كاالهاي معامله خارج از بورس معامله شده
گذاري  پس از معامالت در شركتهاي سپرده) نقل و انتقال(تسويه وجوه و پاياپاي 

  .گيرد مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه صورت مي
د اي ثبت و نگهداري شون كنندگان آنها بايد به گونه سوابق معامالت اوراق بهادار و معامله )د

دستورالعمل اجرائي اين بند حداكثر تا دو . كه قابليت بازسازي معامالت را داشته باشند
  .گردد ماه پس از ابالغ قانون توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهيه و ابالغ مي

مديره و مديرعامل تمامي اشخاص حقوقي كه تحت يكي از عناوين  اعضاء هيأت)   ه
بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران و يا قانون نهادهاي مالي موضوع قانون 

توسعة ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياستهاي اصل چهل و 
اند و نزد مرجع ثبت شركتها در سراسر  قانون اساسي تاكنون تشكيل شده) 44(چهارم 

وع فعاليت اصلي اند و نيز آن دسته از اشخاص حقوقي كه موض كشور به ثبت رسيده
آنها نهاد مالي است موظفند نهاد مالي تحت مديريت خود را نزد سازمان بورس و 

شود و  خودداري از ثبت نهاد مالي تخلف محسوب مي. اوراق بهادار به ثبت برسانند
قانون بازار اوراق بهادار جمهوري ) 49(ماده ) 1(فعاليت مديران آنها مشمول بند 

زمان ثبت اسناد و امالك كشور مكلف است نهادهاي مالي را سا. اسالمي ايران است
فقط با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت نموده و از ثبت نهادهاي مالي بدون 

هرگونه تغييرات در اساسنامه و سرماية نهادهاي مالي نيز منوط . مجوز خودداري نمايد
اي  تأييد صالحيت حرفه. وطه استسازمان بورس و اوراق بهادار طبق ضوابط مرببه تأييد 
نهادهاي مالي براساس دستورالعملي است كه به تصويب شوراي عالي بورس و  مديران

  .رسد اوراق بهادار مي
يافته و تحت نظارت  كاالهايي كه در بورسهاي كااليي به عنوان بازار متشكل، سازمان   )و
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ين و مقررات حاكم بر آن بورسها گيرد طبق قوان شده و مورد داد و ستد قرار مي پذيرفته
عرضه، معامله، تسويه و تحويل نهايي كاالهاي . گيرد شده و مورد معامله قرار مي عرضه

  .مذكور مشمول قوانين و مقررات مربوط به بازارهاي غيرمتشكل كااليي نيست
 كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه به عنوان مديران نهادهاي مالي، تشكلهاي خود انتظام )ز

قانون توسعة ابزارها و نهادهاي مالي جديد ) 13(و ناشران اوراق بهادار موضوع ماده 
قانون اساسي انتخاب ) 44(به منظور تسهيل اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم 

شوند مكلفند مدارك هويت و كليه اسناد و مدارك مربوط به سوابق شغلي و  شده يا مي
يگاه اطالعاتي مديران مربوطه به سازمان بورس و تحصيلي خود را جهت ثبت در پا

سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است مشخصات و . اوراق بهادار ارائه نمايند
سوابق تحصيلي و تجربي مديران يادشده را در پايگاه اطالعاتي مذكور ثبت و عملكرد 

 و سوابق تخلفاتي آنها را از حيث رعايت قوانين و مقررات حاكم بر بازار اوراق بهادار
و كيفري مربوط به آنها در طول مديريت در نهادهاي مالي و ناشران اوراق بهادار 

رسد  براساس ترتيبات اجرائي كه به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مي
صالح  انتشار اسامي مديران به همراه سوابق آنان پس از تأييد مرجع ذي. منتشر نمايد

  .پذير است امكان
قانون ) 44(قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم ) 34( در اجراي ماده -100ماده

كنندگان سهام عدالت كه قبل از پايان دوره تقسيط خود و يا از  اساسي آن دسته از دريافت
التفاوت اقساط باقيمانده بهاي سهام دريافتي خود  گذاري استاني، مابه طريق شركتهاي سرمايه

هاي باقيمانده برخوردار  توانند از تخفيف در بهاي سهام براي دوره ت نمايند، ميرا پرداخ
سازي به  دستورالعمل تخفيف و نحوه انتقال سهام با پيشنهاد سازمان خصوصي. شوند

  .رسد تصويب هيأت واگذاري مي
دشده ممنوع است -1تبصره رداخت هرگونه سود سـهام يادشده تا سقف اقساط سررسـي   .ـپ
تواند به ميزان اقساط  سازي پس از تأييد هيأت واگذاري مي سازمان خصوصي -2تبصره

معوق و سررسيدشده با رعايت دوره ششماهه پس از مهلت مقرر قانوني و اعالم 
گذاري استاني، سهام وثيقه نزد خود را براي وصول اقساط  به شركتهاي سرمايه
  .معوق تملك نمايد

  تجارت
وري شبكه توزيع و  مناسب بازار، افزايش سطح رقابت، ارتقاء بهره به منظور تنظيم -101ماده

  :تواند سازي فرآيند توزيع كاال و خدمات، دولت مي شفاف
نسبت به ارائه اليحه ساماندهي واحدهاي غيردولتي پخش كاال تا پايان سال دوم  )الف

ش، ابزارهاي برنامه اقدام نمايد به نحوي كه استانداردهاي مورد نياز براي فعاليت پخ
نظارتي و مديريتي دولت و نياز سياستهاي رقابتي مورد توجه قرار گرفته و اختالف 

  .كننده كاهش يابد كننده و مصرف قيمت توليد
واحدهاي صنفي بدون پروانه را ساماندهي و نرخ ماليات و خدمات عمومي آب، برق،  )ب

ذ پروانه كسب براساس گونه واحدها را تا زمان اخ گاز، تلفن و خدمات شهري اين
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رسد، تا دو برابر نرخ ماليات و تعرفه  اي كه به تصويب هيأت وزيران مي نامه آئين
اين حكم مانع از اجراي ساير ضمانتهاي . و دريافت نمايدمصوب به عنوان جريمه تعيين 

  .اجرائي مقرر در قوانين مربوط نيست
) ايران كد(سه كاال و خدمات ايران بندي و خدمات شنا نسبت به توسعه نظام ملي طبقه  )ج

به منظور ايجاد نظام منسجم و يكپارچه براي تبادل اطالعات مربوط به كاالها و 
كنندگان كاال و خدمات را مكلف به اخذ و روزآمد  خدمات اقدام نموده و كليه عرضه

  .دربط را موظف به استفاده از آن نماي و دستگاههاي اجرائي ذي) كد(كردن اين شناسه 
قانون اساسي ) 44( و چهارم  با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل   )د

اي و  گذاري را به كاالها و خدمات عمومي و انحصاري و كاالهاي اساسي يارانه قيمت
  .ضروري محدود نمايد

دولت مكلف است ضوابط تعيين كاالهاي اساسي، انحصاري و خدمات عمومي  -1تبصره
ضوابط تعيين قيمت اين كاالها و خدمات را ظرف سه ماه پس از و نيز فهرست و 

تصويب اين قانون، با پيشنهاد كارگروهي متشكل از نمايندگان وزارت بازرگاني، 
  .ربط به تصويب شوراي اقتصاد برساند هاي ذي معاونت و وزارتخانه

ت عادله روز در اجراي اين بند، چنانچه قيمت فروش كاال يا خدمات كمتر از قيم -2تبصره
التفاوت قيمت عادله روز و تكليفي بايد همزمان تعيين و از محل  تكليف شود، مابه

اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شود و يا از محل بدهي دستگاه 
  .ربط به دولت تهاتر گردد ذي

و   وزارت بازرگاني مجاز است در راستاي اجراي سياستهاي كلي اصل چهل -102ماده
سازي، توزيع،  قانون اساسي، امور اجرائي تنظيم بازار اعم از تأمين، ذخيره) 44(چهارم 

گذاري كاالها و خدمات را به تشكلهاي صنفي توليدي، توزيعي و  بازرسي و قيمت
كننده  ها و تعاونيها و همچنين تشكلهاي مردم نهاد حمايت از مصرف خدماتي، اتحاديه

  .واگذار نمايد
ها و تعاونيهاي موضوع اين ماده، در مقابل اختيارات واگذارشده  ا، اتحاديهتشكله -1تبصره

نامه اجرائي كه به پيشنهاد وزارت بازرگاني و معاونت  در چهارچوب آئين
  .رسد، پاسخگو و مسؤول جبران خسارت خواهند بود وزيران مي تصويب هيأت به

طاء مجوز واردات بدون وزارت بازرگاني مجاز است حسب ضرورت از طريق اع -2تبصره
  .انتقال ارز، نسبت به جبران نيازهاي داخلي اقدام نمايد

قانون ممنوعيت ورود كاالهاي غيرضرور در طي برنامه پنجم براي سيگار  -3تبصره
دولت مكلف است اقدامات الزم را مشتمل بر كاهش مصرف، . االجراء نيست الزم

ي در داخل كشور مشروط بر تعهد توليد سيگار خارجي معتبر با نشان تجاري اصل
عمل آورد به نحوي كه تا پايان برنامه، توازن  شركت مذكور به عدم واردات را به
  .توليد در داخل با مصرف برقرار گردد

اي و غيرفني براي واردات در طول سالهاي برنامه به جز  برقراري موانع غيرتعرفه -103ماده
در صورت وجود چنين . كند، ممنوع است ء ميدر مواردي كه رعايت موازين شرع اقتضا
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   .اي نسبت به رفع آن اقدام كند موانعي دولت مكلف است با وضع نرخهاي معادل تعرفه
  .محصوالت كشاورزي مشمول اين ممنوعيت نيست -تبصره

  -104ماده
ها، اتحاديه  ها، خوشه به منظور ارتقاء مشاركت بنگاهها و افزايش سهم تشكلها، شبكه )الف

، شركتهاي مديريت صادرات و شركتهاي بزرگ صادراتي و )ها كنسرسيوم(ركتها ش
داراي تنوع محصول، دولت مجاز است كمكها، تسهيالت، مشوقها و حمايتهاي مستقيم 

  .و غيرمستقيم خود در حوزه صادرات غيرنفتي را از طريق اين تشكلها اعطاء نمايد
 واگذارشده، پاسخگو و مسؤول جبران تشكلهاي موضوع اين ماده، در مقابل اختيارات

  .خسارت خواهند بود
  .رسد وزيران مي نامه اجرائي اين بند توسط وزارت بازرگاني و معاونت تهيه و به تصويب هيأت آئين
اخذ هرگونه ماليات و عوارض از صادرات كاالهاي غيرنفتي و خدمات در طول برنامه  )ب

  .ممنوع است
ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط شوراي فهرست كاالهاي نفتي  ـ1تبصره

  .گردد اقتصاد تعيين مي
اي براي  دولت مجاز است به منظور صيانت از منابع كشور، عوارض ويژه ـ2تبصره

  .صادرات مواد خام يا داراي ارزش افزوده پايين وضع و دريافت نمايد
 متناسب با افزايش ميزان عوارض موضوع اين ماده برحسب جدولي است كه ـ3تبصره

فهرست و عوارض مربوطه اين كاالها . يابد سهم ارزش افزوده داخلي، كاهش مي
اين عوارض حداقل سه ماه . رسد و جدول مذكور به تصويب شوراي اقتصاد مي
  .پس از وضع و اعالم عمومي قابل وصول است

دهاي اجباري و صادرات كاالها و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثناء استاندار  )ج
  .الملل مورد درخواست خريداران معاف است هاي مرسوم در تجارت بين گواهي

شود با لحاظ منافع ملي تا پايان سال اول برنامه ترتيبات  به دولت اجازه داده مي -تبصره
قانوني الزم براي اصالح قانون مقررات صادرات و واردات شامل ارائه مشوقهاي 

قانون و ديگر قوانين مربوطه كه جنبة دائمي دارند را صادراتي مندرج در اين 
  .عمل آورد به

در ) ضددامپينگ(شكني  دولت تدابير و اقدامهاي مؤثر حفاظتي، جبراني و ضدقيمت )د
شود را  كااليي با شرايط غيرمتعارف و با امتياز قابل توجه به كشور وارد ميمواردي كه 

  .اتخاذ و اعمال نمايد
گردد و صدور كليه كاالها و خدمات به   داخلي موجب ممنوعيت صدور نميتنظيم بازار)   ه

  :جز موارد زير مجاز است
 .اشياء عتيقه و ميراث فرهنگي به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي -1
هايي كه جنبه حفظ ذخاير  اقالم خاص دامي، نباتي، خاك زراعي و مرتعي و گونه -2

 به تشخيص وزارت جهاد ژنتيكي و يا حفاظت تنوع زيستي داشته باشند،
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  .زيست كشاورزي و سازمان حفاظت محيط
كند، تنها با  صادرات كاالهايي كه دولت براي تأمين آنها يارانه مستقيم پرداخت مي -تبصره

در اين صورت كليه . پيشنهاد دستگاه مربوطه و تصويب شوراي اقتصاد مجاز است
هاي مستقيم پرداختي به  انهصادركنندگان موظفند گواهي مربوط به عودت كليه يار

  .كاالهاي صادرشده را قبل از خروج از وزارت امور اقتصادي و دارائي اخذ كنند
دولت موظف است ضمن ايجاد همسويي قوانين و مقررات بخش تجاري كشور با  -و

المللي از جمله سازمان تجارت جهاني،  اي و بين هاي منطقه قوانين و مقررات اتحاديه
سازي و توانمندسازي اركان اقتصادي كشور براي عضويت در سازمان  هنسبت به آماد

  .اقدام قانوني نمايد) WTO(توسعه تجارت جهاني 
  -105ماده
ادغام شركتهاي تجاري، مادامي كه موجب ايجاد تمركز و بروز قدرت انحصاري  )الف

 يا چند و ادغام دو)  پذيرنده بقاء يكي از شركتها ـ شركت(نشود، به شكل يك جانبه 
شونده و ايجاد شخصيت حقوقي جديد  محو شخصيت حقوقي شركتهاي ادغام(جانبه 

، در چهارچوب اساسنامه آن شركت در ساير شركتهاي تجاري )ـ شركت جديد
  .موضوع ادغام، مجاز است

  .گردد باشد نمي امور موضوع اين بند شامل مواردي كه شرعاً قابل انتقال نمي
رائي، ديون و مطالبات شركت يا شركتهاي موضوع ادغام، به كليه حقوق و تعهدات، دا

كاركنان شركتهاي موضوع ادغام به  .شود شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد منتقل مي
در صورت عدم تمايل برخي كاركنان با . يابند شركت پذيرنده يا شركت جديد انتقال مي

 پايان كار مطابق مقررات قانون كار انتقال به شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد، مزاياي
در مورد نيروي كار مازاد مطابق قانون . شود توسط شركت مزبور به كاركنان يادشده پرداخت مي

قانون برنامه سوم ) 113(تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصالح ماده 
  .شود  عمل مي26/5/1382ب توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، مصو

گردد تا سقف مجموع  سرمايه شركتي كه از ادغام شركتهاي موضوع اين بند حاصل مي
قانون مالياتهاي ) 48(سرمايه شركتهاي ادغام شده در آن، از پرداخت ماليات موضوع ماده 

  .هاي آن معاف است  و اصالحيه3/12/1366مستقيم مصوب 
ي از ايجاد تمركز، اعمال بروز قدرت و انحصار و دولت موظف است شرايط پيشگير )ب

اصالح موادي از قانون «قانون ) 9(همچنين دامنه مفيد و مجاز ادغامها را مطابق فصل 
»  اساسي قانون) 44(و چهارم  چهارم و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل  برنامه 
  .بيني نمايد پيش

 ضمن كاهش زمان ترخيص كاال،  دولت مكلف است تا پايان سال سوم برنامه-106ماده
  . فعاليت خود را كاهش دهد از مبادي ورودي و خروجي گمركي كم%) 30(درصد    حداقل سي

شود به منظور ارتقاء دقت و سرعت در عمليات كنترلي و  به دولت اجازه داده مي -تبصره
   .يدافزايش تجارت، مبادي باقيمانده را به فناوري روز و تكنولوژي نوين مجهز نما

تشكيل گروه اقتصادي با منافع مشترك با مشاركت دو يا چند شخص حقيقي و  -107ماده
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حقوقي به منظور تسهيل و گسترش فعاليت اقتصادي و تجاري براي يك دوره محدود و 
براساس قراردادي كتبي پس از ثبت در مرجع ثبت شركتها در قالب شركت مدني و ضوابط 

ايت موازين اسالمي و اصل منع اضرار به غير و منع انحصار و شرايط مربوط به آن و با رع
  .مجاز است

تغيـير در حيـطه اختيارات مديران در قـرارداد در قبـال اشـخاص ثالـث  -1تبصره
استناد نيست و اعضاء گروه بطور تضامني مسؤول پرداخت ديون گروه از  قابل

طرف قرارداد به باشند، مگر اين كه با اشخاص ثالث  اموال شخصي خود مي
  .ترتيب ديگري توافق شده باشد

و احكام باب ) 6(عمليات مربوط به دفاتر تجاري، بازرسي و تصفيه، مطابق ماده -2تبصره
اليحه قانوني اصالح قسمتي از ) 152(و ) 151(يازدهم قانون تجارت و مواد 

  .شود  انجام مي1347قانون تجارت مصوب سال 
عيت قانوني يكي از اشخاص حقيقي يا انحالل يا فوت يا حجر يا ممنو -3تبصره

شود مگر اين كه  ورشكستگي يكي از اشخاص حقوقي موجب انحالل گروه مي
  .در قرارداد تشكيل گروه اقتصادي طور ديگري مقرر شده باشد

 خريد كاال يا خدمات از طريق بورس بدون رعايت احكام و تشريفات قانون -108ماده
  . دستگاههاي اجرائي، بالمانع استبرگزاري مناقصات، توسط

 واردات هر نوع كاال به كشور موكول به رعايت ضوابط فني، ايمني و بهداشتي -109ماده
صالح مربوط، توسط وزارت بازرگاني به  اي است كه پس از تصويب مرجع ذي قرنطينه

هاي رعايت اين ضوابط براي ترخيص كاالهاي وارداتي از جمله كاال. شود گمرك ابالغ مي
متروكه، ضبطي قطعيت يافته، كاالهاي بالصاحب، صاحب متواري و مكشوفات قاچاق 

  .الزامي است
در (كاالهاي غيرمنطبق با ضوابط موضوع اين ماده به هزينه صاحب اوليه كاال  -تبصره

شود و در غير  يا ورثة وي، به خارج از كشور عودت مي) صورت وجود و احراز
ا كالً داراي قابليت تصرف ثانويه نبوده و اين اقدام اين صورت چنانچه جزئاً ي

گردد و سازمان اموال تمليكي و ستاد اجراي فرمان  اسراف محرم نباشد معدوم مي
مجاز به در اختيار گرفتن، فروش و عرضة آنها در داخل جز در ) ره(حضرت امام 

  .نيستموارد قابليت استفاده براي مصرف ثانويه و اطمينان از مصرف ثانويه 
سياستهاي كلي اصالح الگوي مصرف به منظور اصالح الگوي ) 9( در راستاي بند -110ماده

مصرف نان شامل اصالح ساختار توليد، بهبود فرآيند، توسعه توليد انواع نانهاي با كيفيت، 
بهداشتي و متناسب با ذائقه و فرهنگ مردم، حفظ ذخيره استراتژيك گندم، تنظيم مبادالت 

ديده در  م و آرد با هدف تنظيم بازار داخلي و استفاده از نيروي انساني آموزشتجاري گند
فرآيند توليد نان و در فضاي رقابتي و انجام امور از طريق بخش غيردولتي اعم از خصوصي 
و تعاوني، سياستگذاري اهداف و نظارت بر عهده شوراي اقتصاد است و وزارت بازرگاني 

شود كه بر اساس مصوبات شوراي مذكور  يم بازار نان تعيين ميبه عنوان دستگاه متولي تنظ
رسيدگي به تخلفات و جرائم و تعزيرات مربوط به گندم، آرد و نان . نمايد انجام وظيفه مي
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اي است و مطابق فصل هشتم قانون نظام صنفي مصوب  فقط مربوط به موارد يارانه
در ديگر موارد مربوط . گردد لغو ميشود و قوانين عام و خاص مغاير   عمل مي24/12/1382

  .نيز تنها قانون اخيرالذكر حاكم است
  گذاري خارجي سرمايه

منظور   دولت متناسب با نيازهاي روز و ضرورتهاي تحقق اهداف برنامه و به-111ماده
افزايش كارآيي، حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون نسبت به موارد ذيل اقدام 

  :قانوني نمايد
   »گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران سرمايه« تقويت و تجهيز سازمان  )الف
شناسايي و اصالح قوانين و مقررات برحسب ضرورت و تعيين و اعمال مشوقها به  )ب

  گذاري خارجي المللي براي جذب بيشتر سرمايه تناسب نياز روز و رقابتهاي بين
  مناطق آزاد

اطق آزاد و ويژه اقتصادي و ايفاء نقش مؤثر آنها در تحقق  به منظور ساماندهي من-112ماده
انداز بيست ساله نظام، اعمال مديريت يكپارچه و ايجاد رشد اقتصادي  اهداف سند چشم

پيوندي و تعامل اثرگذار اقتصاد ملي با اقتصاد جهاني و ارائه  مناسب در اين مناطق، هم
  :الگوي توسعه ملي در بخشهاي مختلف

 سازمانهاي مناطق آزاد به نمايندگي از طرف دولت، باالترين مقام منطقه مديران )الف
شوند و كليه وظايف، اختيارات و مسؤوليتهاي دستگاههاي اجرائي دولتي  محسوب مي

سازمانهاي . مناطق به استثناء نهادهاي دفاعي و امنيتي به عهده آنها استمستقر در اين 
نگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگو

  .شوند اصالحات بعدي آن و قانون كار اداره مي
واگذاري وظايف، اختيارات و مسؤوليتهاي دستگاههاي تحت نظر مقام معظم  -1تبصره

  .پذيرد رهبري، با موافقت ايشان صورت مي
تا در مناطق اختيارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهاي اسالمي شهر و روس -2تبصره

  .شود آزاد به مدير سازمان منطقه آزاد واگذار مي
كاالهاي توليد و يا پردازش شده در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به هنگام ورود به ساير  )ب

كار  نقاط كشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اوليه و قطعات داخلي به
  .خت حقوق ورودي معاف استرفته در آن، توليد داخلي محسوب و از پردا

پرداخت  اي خارجي به كار رفته در توليد، مشروط به مواد اوليه و كاالهاي واسطه -1تبصره
  .شود حقوق ورودي، در حكم مواد اوليه و كاالهاي داخلي محسوب مي

شده  مواد اولـيه و قطعات خارجـي به كار رفته در كاالهـاي توليد و يا پردازش -2تبصره
آزاد و ويژه اقتصادي كه در گذشته از ساير نقاط كشور به منطقه در مناطق 

شود، به كار  شده و در توليد و يا پردازش محصولي كه به كشور وارد مي ارسال
گردد و از پرداخت حقوق ورودي معاف  گرفته شود در حكم مواد اوليه تلقي مي

  .است
ا و شناورها بابت خدمات هاي بندري مربوط كه طبق قوانين جاري از كشتيه هزينه )ج
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شود در صورتي كه اين بنادر توسط بخشهاي خصوصي، تعاوني و  بندري دريافت مي
مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در محدوده منطقه آزاد ايجاد شده باشند، توسط سازمانهاي 

مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخيص كشتيها . گردد مناطق آزاد مربوطه اخذ مي
  .المللي اقدام نمايند ن جاري و بينطبق قواني

به (مبادالت كاال بين مناطق آزاد و خارج از كشور و نيز ساير مناطق آزاد از كليه عوارض  )د
قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي ) 10(استثناء عوارض موضوع ماده 

  .باشند ي، ماليات و حقوق ورودي معاف م)7/6/1372جمهوري اسالمي ايران مصوب 
به منظور گسترش ارتباطات علمي با مراكز و نهادهاي آموزشي و تحقيقاتي معتبر  ) ه

المللي، ايجاد نمايندگي دانشگاههاي داخلي و معتبر خارجي بر طبق اعالم  بين
ربط و تأسيس دانشگاههاي خصوصي در مناطق آزاد تجاري ـ  هاي ذي وزارتخانه

  .انين مربوط مجاز استصنعتي و ويژه اقتصادي با رعايت قو
محدوده آبي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي با رعايت مالحظات امنيتي و دفاعي كه به  )و

گردد  رسد به فاصله هشتصد متر از قلمرو خاكي مناطق آزاد تعيين مي تأييد ستاد كل مي
مصوب » چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي ايران« و از امتيازات قانون 

  . و اصالحات بعدي آن برخوردار است7/6/1372
به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاري، سازمانهاي مناطق آزاد موظفند حداقل  )ز

از محل وصول عوارض ورود و صدور كاالها و خدمات اين مناطق را %) 1(درصد  يك
  .هنداز طريق نهادهاي حمايتي به محرومين و نيازمندان بومي اين مناطق اختصاص د

  هاي بازرگاني بيمه
 مشاركت شركتهاي بيمه خارجي با شركتهاي بيمه تجاري داخلي با اولويت بخش -113ماده

غيردولتي به منظور ايجاد شركت بيمه مشترك بازرگاني در ايران، جذب سرمايه خارجي 
توسط شركتهاي بيمه داخلي و همچنين تأسيس و فعاليت شعب و نمايندگي شركتهاي بيمه 

قانون اساسي و قوانين مربوط مجاز ) 44(گاني خارجي با رعايت سياستهاي كلي اصل بازر
  .است
اي و كاهش تدريجي  شود ضمن اصالح نظام نظارت تعرفه  به دولت اجازه داده مي-114ماده

حق بيمه اتكايي اجباري در صنعت بيمه بازرگاني، نسبت به تدوين و استقرار نظام يكپارچه 
شتمل بر مقررات نظارت مالي، منع انحصار و تسهيل رقابت، توانگري و نظارتي جايگزين م

  .بندي مؤسسات بيمه حداكثر تا پايان سال سوم برنامه اقدام نمايد رتبه
  -115ماده
) حق بيمه و حق بيمه اتكايي(وضع و دريافت هرگونه عوارض بر بيمه تجاري  )الف

اي اسالمي تعيين شده منحصر به مواردي است كه در قوانين مصوب مجلس شور
  .است

وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است نسبت به بيمه شخص ثالث در مورد  )ب
  .راننده همچون سرنشين بيمه شخص ثالث را اعمال نمايد

هاي دستگاههاي اجرائي به صورت انحصاري با شركت سهامي بيمه  انجام بيمه -116ماده
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 1350گري مصوب سال  بيمه مركزي ايران و بيمهقانون تأسيس ) 30(ايران، موضوع ماده 
  .شود االثر مي در طول سالهاي برنامه ملغي

  كاهش وابستگي به نفت
اي به عوايد نفت و گاز از طريق   به منظور قطع كامل وابستگي اعتبارات هزينه-117ماده

  : شود كهاي دولت، به نحوي اقدام افـزايش سهم درآمدهاي عـمومي در تأمين اعتبارات هزينه
در پايان برنامه نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي مشروط به عدم افزايش نرخ  )الف

  .برسد%) 10(درصد  هاي مالياتي حداقل به ده مالياتهاي مستقيم و با گسترش پايه
برقراري هرگونه تخفيف، ترجيح و يا معافيت مالياتي و حقوق ورودي عالوه بر  -1تبصره

ن مربوطه تصويب شده است براي اشخاص حقيقي و حقوقي از آنچه كه در قواني
  .اين قانون طي سالهاي اجراي برنامه ممنوع است) 222(جمله دستگاههاي موضوع ماده 

دولت مكلف است با اجراي كامل قانون ماليات بر ارزش افزوده، نرخ اين ماليات  -2تبصره
اي كه در پايان  گونه ايد؛ بهرا از سال اول برنامه ساالنه يك واحد درصد اضافه نم

مزبور سهم شهرداريها و دهياريها از نرخ . برسد%) 8(درصد  برنامه نرخ آن به هشت
  .شود تعيين مي%) 5(و سهم دولت پنج درصد ) به عنوان عوارض%) ( 3(سه درصد 

اي به طور  نسبت درآمدهاي عمومي به استثناء درآمدهاي نفت و گاز به اعتبارات هزينه )ب
  .افزايش يابد%) 10(وسط ساالنه ده درصد مت

  .كمتر از نرخ تورم، افزايش يابد%) 2(اي دولت ساالنه حداكثر دو درصد  اعتبارات هزينه )ج
تأمين كسري بودجه دولت از محل استقراض از بانك مركزي و سيستم بانكي  -تبصره

  .ممنوع است
وسعه فعاليت اين بخشها، به به منظور حمايت مالي از بخشهاي غيردولتي و ت -118ماده

شود در چهارچوب قوانين بودجه  دستگاههاي اجرائي و يا شركتهاي دولتي اجازه داده مي
گذاري داخلي خود را در قالب  اي و يا منابع سرمايه سنواتي، اعتبار تملك دارائيهاي سرمايه

ختيار بانكهاي شده يا يارانه سود تسهيالت، براساس قراردادهاي منعقده در ا وجوه اداره
عامل قرار دهند تا در چهارچوب مقررات قانوني مربوطه در اختيار متقاضيان واجد شرايط 

  .بخشهاي غيردولتي قرار گيرد
 اقتصادي و دارائي، معاونت و  نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد مشترك وزارت امور آئين

  .رسد يوزيران م بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران به تصويب هيأت
  اصالح نظام مالياتي

سازي  دولت موظف است در راستاي هدفمندسازي معافيتهاي مالياتي و شفاف -119ماده
  :عمل آورد حمايتهاي مالي اقدامات ذيل را به

  سياست اعتبار مالياتي با نرخ صفر به جاي معافيتهاي قانوني مالياتي جايگزيني )الف
   رت جمعي ـ خرجي در قوانين بودجه ساالنهثبت معافيتهاي مالياتي مذكور به صو )ب

  .گيرد به اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول معافيتهاي قانوني مذكور، ماليات تعلق نمي -1تبصره
  .تسليم اظهارنامة مالياتي در موعد مقرر شرط برخورداري از هرگونه معافيت مالياتي است -2تبصره
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اطالعات مؤديان مالياتي شامل اطالعات سازمان امور مالياتي مكلف است پايگاه  -120ماده
اي اشخاص حقيقي را تا پايان برنامه و اشخاص حقوقي را حداكثر تا پايان  درآمدي و هزينه

ربط كه  كليه دستگاههاي اجرائي و نهادهاي عمومي و ذي. سال دوم برنامه به پايان رساند
ابق با دستورالعمل تبادل اطالعات مورد نياز پايگاه فوق را در اختيار دارند موظفند مط

بودن كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي در سال اول برنامه  اطالعات با حفظ محرمانه
رسد، اين اطالعات را در اختيار سازمان امور مالياتي  وزيران مي تنظيم و به تصويب هيأت

  .قرار دهند
منظور تسهيل  ي برنامه بهسازمان امور مالياتي كشور مكلف است از سال دوم اجرا -1تبصره

هاي مالياتي و ساير اوراقي كه مؤديان مالياتي مكلف به تسليم  در دريافت اظهارنامه
باشند و نيز ابالغ اوراق مالياتي براي تمام يا برخي از مؤديان مذكور از  آن مي
هاي نوين نظير خدمات پست الكترونيكي، امضاء الكترونيكي يا ساير  فناوري

  .ده نمايدروشها استفا
سازمان امور مـالياتي موظف است با همكاري مراكز دولتي صدور گواهي  -2تبصره

الكتـرونيكي ريشه و براساس ضـوابط آن مركز حداكثر تا پـايان سال دوم برنامه 
  .اندازي مركز صدور گواهي الكترونيكي مياني اقدام نمايد راه نسبت به

قتصادي و تشخيص درآمدهاي مؤديان مالياتي و به منظور شفافيت در مبادالت ا -121ماده
ماليات بر ارزش افزوده، وزارت بازرگاني مكلف است با هماهنگي سازمان امور مالياتي 
كشور و شوراي اصناف كشور تا پايان سال دوم برنامه صاحبان مشاغل را براساس اولويت، 

  .ايدنم) مكانيزه فروش(هاي صندوق فروش  ملزم به استفاده از سامانه
اندازي دستگاه سامانه صندوق فروش  شده بابت خريد، نصب و راه هاي انجام معادل هزينه

در (توسط صاحبان مشاغل مذكور از درآمد مشمول ماليات مؤديان مزبور ) مكانيزه فروش(
عدم استفاده صاحبان مشاغل از . قابل كسر است) هاي مذكور اولين سال استفاده از سامانه

در هر سال، موجب محروميت از معافيتهاي مالياتي ) مكانيزه فروش(فروش سامانه صندوق 
  .شود مقرر در قانون براي سال مربوط مي

سازمان امور مالياتي موظف است به تدريج و براساس اولويت، آن دسته از صاحبان مشاغل 
 و تا هستند را تعيين نمايد) مكانيزه فروش(كه ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش 

شهريور ماه هر سال از طريق اطالع كتبي و رسمي به اتحاديه صنفي مربوطه و نيز درج در 
هاي كثيراالنتشار و روزنامه رسمي كشور اعالم و از ابتداء فروردين ماه سال  يكي از روزنامه

  .بعد از آن اعمال نمايد
ت به پرداخت مديران اشخاص حقوقي غيردولتي به طور جمعي يا فردي، نسب -122ماده

موجب  ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي و همچنين مالياتهايي كه اشخاص حقوقي به
مقررات قانون مالياتهاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده مكلف به كسر يا وصول يا ايصال 
آن بوده و مربوط به دوران مديريت آنها باشد با شخص حقوقي مسؤوليت تضامني خواهند 

  .وليت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقي نيستاين مسؤ. داشت
عوارض وصولي ارزش افزوده و عوارض آلودگي واحدهاي توليدي موضوع بند  -123ماده

قانون ماليات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت ) 38(ماده ) 1(و تبصره ) الف(
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 در صورتي كه آلودگي .گردد جمعيت بين شهرداريها و دهياريهاي همان شهرستان توزيع مي
به بيش از يك شهرستان در يك استان سرايت ) پنجاه نفر و بيشتر(واحدهاي بزرگ توليدي 

اي  كند، عوارض آلودگي براساس سياستهاي اعالمي معاونت به نسبت تأثيرگذاري، در كميته
يست ربط، مدير كل محيط ز ريزي استان، فرمانداران شهرستانهاي ذي مركب از معاون برنامه

  .شود و مديركل امور مالياتي استان بين شهرستانهاي متأثر توزيع مي
در صورتي كه شهرستانهاي متأثر از آلودگي در دو يا چند استان واقع شده باشند، اعضاء 

متشكل از نماينده ) پنجاه نفر و بيشتر(كننده عوارض آلودگي واحدهاي بزرگ  كميته توزيع
ربط، نماينده سازمان حفاظت محيط زيست و  استانهاي ذيريزي  معاونت، معاونين برنامه

نماينده اداره كل مالياتي براساس سياستهاي اعالمي معاونت اقدام به توزيع عوارض آلودگي 
  .خواهند كرد

  توسعه تعاون
و پنج درصد   دولت به منظور توسعه بخش تعاون و ارتقاء سهم آن به بيست -124ماده

ن برنامه با رويكرد ايجاد اشتغال، گسترش عدالت اجتماعي و اقتصاد ملي تا پايا%) 25(
درآمد جامعه، با رعايت تكاليف و اختيارات مقرر در قانون  توانمندسازي اقشار متوسط و كم

قانون ) 44(و چهارم  چهارم و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل اصالح موادي از قانون برنامه 
  :دهد اساسي اقدامات زير را انجام مي

در بازار پولي كشور تا سال چهارم برنامه %) 15(درصد  افزايش سهم تعاونيها به پانزده )الف
فراهم نمودن تسهيالت الزم جهت صدور مجوز فعاليت مؤسسات مالي و پولي و از طريق 

  .بانكهاي تعاوني
گذاري تعاون در  افزايش ساالنه سرمايه بانك توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمايه )ب

) 2( ارتقاء سهم آنها در رشد بخش تعاوني از محل بخشي از منابع مالي جزء جهت
قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراي سياستهاي كلي اصل ) 29(ماده 
هاي سنواتي به منظور اعطاء  قانون اساسي در قالب بودجه) 44( و چهارم  چهل

يهاي فراگير ملي با اولويت تعاون) ريسك(تسهيالت بانكي و پوشش خطرپذيري 
  .تعاونيهاي كشاورزي، روستايي و عشايري

وزارت تعاون وظايف حاكميتي و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسالمي ايران و ديگر  )ج
نامه  آئين. گري بخش تعاون را بر عهده خواهند داشت تشكلهاي تعاوني وظايف تصدي

و اتاق تعاون مركزي جمهوري اجرائي اين بند با پيشنهاد مشترك وزارت تعاون 
اسالمي ايران تهيه و حداكثر ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب 

هرگونه دخالت دولت در امور اجرائي، مديريتي، مجامع و . وزيران خواهد رسيد هيأت
مفاد اين بند نافي وظايف قانوني نظارتي وزارت . انتخابات اتاقهاي تعاون ممنوع است

  .ستتعاون ني
  نفت و گاز

   125ماده
وزارت نفـت مجاز است با ايجاد فضا و شرايط رقابتي، نسبت به صدور پروانه  )الف

برداري از حداكثر ظرفيتها براي توسعه  اكتشاف، توسعه و توليد موردنياز براي بهره
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 تا 1389شده با حفظ ظرفيت توليد سال  ميدانهاي نفت و گاز و افزايش توليد صيانت
ميليون  و پنجاه  ميليون بشكه نفت خام و دويست  يد اضافه روزانه يكسقف تول

مترمكعب گاز طبيعي با اولويت ميادين مشترك، با تأكيد بر توسعه ميدان گاز پارس 
جنوبي، پس از تصويب توجيه فني و اقتصادي طرحها در شوراي اقتصاد و درج در 

  :معاونت با استفاده از روشهاي زير اقدام نمايدقوانين بودجه سنواتي و نيز مبادله موافقتنامه با 
  استفاده از انواع روشهاي اكتشاف، توسعه، توليد در دوره زماني معين در ميادين نفت و گاز -1
شرايط اساسي اين روشها با حفظ حق مالكيت و اعمال تصرفات مالكانه براي  -تبصره

  .رسد  تصويب شوراي اقتصاد ميدولت در سال اول برنامه با پيشنهاد وزارت نفت تهيه و به
كارسازي انتشار اوراق مالي ريالي و ارزي در داخل و خارج از كشور با رعايت  -2

 قوانين و مقررات مربوط، بدون تضمين دولت
) 14(ماده ) ب(استفاده از روش بيع متقابل با رعايت اصول و شرايط موضوع بند  -3

  قانون برنامه چهارم توسعه
واند در طول برنامه نسبت به انعقاد قرارداد توسعه و توليد از كلية ت وزارت نفت مي -تبصره

  .عمل آورد ميادين مشترك شناخته شده اقدام و تالش الزم را به
انداز بيست ساله كشور و سياستهاي كلي نظام  دولت مكلف است بر مبناي سند چشم )ب

سند «ل كارشناسي در بخش انرژي ابالغي از سوي مقام معظم رهبري و با پشتوانه كام
را به عنوان سند باالدستي بخش انرژي براي يك دوره زماني » ملي راهبرد انرژي كشور

 و پنج ساله ظرف حداكثر شش ماه پس از تصويب قانون برنامه تهيه و  بيست
  .تصويب مجلس شوراي اسالمي برساند به
گاههاي اجرائي هاي نفت و نيرو موظف هستند با همكاري ساير دست وزارتخانه -تبصره

را ظرف دوازده ماه پس از » برنامه اجرائي طرح جامع انرژي كشور«ربط  ذي
  .وزيران برسانند تصويب قانون سند ملي راهبرد انرژي كشور تهيه و به تصويب هيأت

شود به منظورشناسايي و اكتشاف هر چه بيشتر  به وزارت نفت اجازه داده مي -126ماده
ر كشور و نيز انتقال و به كارگيري فناوريهاي جديد در عمليات منابع نفت و گاز در سراس

اكتشافي، در كليه مناطق كشور به استثناء استانهاي خوزستان، بوشهر و كهگيلويه و 
بويراحمد با تأكيد بر مناطق دريايي و خشكي مشترك با همسايگان كه عمليات اكتشافي 

منجر به كشف ميدان قابل توليد طرف قرارداد انجام و ) ريسك(مربوط با خطرپذيري 
هاي سنواتي  اين قانون و در قالب بودجه) 125(تجاري شود، در قالب ارقام مذكور در ماده 

كل كشور و تصويب شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با معاونت، نسبت به عقد 
ي قراردادهاي بيع متقابل توأم براي اكتشاف و توسعه ميادين جديد از طريق برگزار

هاي اكتشافي  هزينه. مناقصات اقدام و طرف قرارداد را مطابق ضوابط قانوني انتخاب نمايد
هاي  اعم از مستقيم و غيرمستقيم در قالب قرارداد منعقده مذكور منظور و به همراه هزينه

  .توسعه از محل فروش محصوالت توليدي همان ميدان بازپرداخت خواهد شد
حدود بوده و در هر مورد توسط وزارت نفت تعيين شده و مجوزهاي صادره داراي زمان م

در صورتي كه در پايان مرحله اكتشاف، ميدان تجاري در . باشد يك بار نيز قابل تمديد مي
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يابد و طرف قرارداد حق مطالبه  اي از منطقه كشف نشده باشد، قرارداد خاتمه مي هيچ نقطه
  .گونه وجهي را نخواهد داشت هيچ
شود در چهارچوب بودجه سنواتي از محل منابع  زارت نفت اجازه داده ميبه و -127ماده

داخلي شركتهاي تابعه و منابع خارجي ترجيحاً با مشاركت بخشهاي خصوصي و تعاوني 
ستاره خليج «پس از تأييد شوراي اقتصاد نسبت به تكميل دو پااليشگاه ميعانات گازي 

صورت   هزار بشكه به120 هزار و 360با ظرفيت اسمي به ترتيب » فارس«و » فارس
  .گذاري و يا تسهيالت در قالب وجوه اداره شده اقدام نمايد سرمايه

برداري از آنها استفاده از روشهاي تهاتري براي  هاي موضوع اين ماده و بهره اتمام پروژه
  .هاي مورد نياز با تصويب شوراي اقتصاد در موارد ضروري مجاز است خريد و فروش فرآورده

  .تهاتر نفت خام و ميعانات گازي از شمول اين حكم مستثني است
اندازي آنها براي واگذاري سهام خود در  دولت مكلف است حداكثر يك سال پس از راه

قانون اساسي اقدامات ) 44(چهارچوب قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم 
  .عمل آورد الزم را به

شود از محل منابع داخلي شركت ملي پااليش و  اده ميبه وزارت نفت اجازه د -128ماده
هاي نفتي ايران نسبت به اعطاء تسهيالت در قالب وجوه اداره شده براي  پخش فرآورده

گذاري بخشهاي خصوصي و تعاوني در طرحهاي تكميل پااليشگاههاي موجود  سرمايه
  .يدسازي با تصويب شوراي اقتصاد، اقدام نما سازي و بنزين شامل بهينه

  :وزارت نفت موظف است -129ماده
در راستاي اعمال حق حاكميت و مالكيت بر منابع نفت و گاز و انجام وظايف قانوني  )الف

خود ضمن ايجاد مديريت اكتشاف، توسعه و توليد و با تجهيز پستهاي سازماني، نسبت 
راي انجام كارگيري نيروهاي متخصص الزم از طريق انتقال نيروي انساني موجود ب به به

  .وظايف مندرج در اين قانون و قوانين مرتبط اقدام نمايد
براي فعاليتهاي اكتشاف، توسعه، استخراج و توليد نفت و گاز توسط شركتهاي تابعه  )ب

وزارت نفت و شركتهاي صاحب صالحيت، با اتخاذ ضوابط توليد صيانتي، پروانه 
وليدي صادر و براساس طرح برداري بدون حق مالكيت نسبت به نفت و گاز ت بهره

الذكر از نظر مقدار توليد و  مصوب، بر عمليات اكتشاف، توسعه و توليد شركتهاي فوق
  .صيانت مخزن و معيارهاي سالمتي ـ ايمني و زيست محيطي نظارت نمايد

گيري ميزان توليد، فرآورش، انتقال، پااليش، توزيع و  سامانه يكپارچه كنترل و اندازه )ج
 سال دوم  هاي نفتي را حداكثر تا پايان ت خام و گاز طبيعي و فرآوردهصادرات نف

  .اندازي نمايد برنامه ايجاد و راه
به منظور افزايش و ارتقاء توان علمي، فناوري و نوآوري در صنعت نفت معادل  )د

اي ساالنه شركتهاي تابعه را در طول  از اعتبارات طرحهاي توسعه%) 1(درصد  يك
دار نفت، گاز و  جذب، توسعه فناوريهاي اولويت) پتانسيل(يجاد ظرفيت برنامه، جهت ا
سازي  كارگيري آنها در صنايع مرتبط و ارتقاء فناوريهاي موجود و بومي پتروشيمي و به

آنها و كاهش شدت انرژي ضمن مبادله موافقتنامه با معاونت اختصاص دهد و گزارش 
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  .ش و تحقيقات مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايدعملكرد اين بند را ساالنه به كميسيون آموز
درصد   به منظور افزايش ضريب بازيافت مخازن كشور در طول برنامه به ميزان يك-130ماده

، وزارت نفت موظف است طي سال اول برنامه، برنامه جامع صيانتي و ازدياد برداشت %)1(
تفكيك نواحي خشكي و بندي مخازن به  از مخازن هيدروكربوري را با رعايت اولويت

  .عمل آورد مناطق دريايي تهيه و براي حسن اجراي آن اقدامات الزم را به
كشتيها  رساني به  وزارت نفت مكلف است به منظور افزايش خدمات سوخت-131ماده

و خدمات جانبي در خليج فارس و درياي عمان به ميزان ساالنه حداقل ) بانكرينگ(
. ش غيردولتي، طرح جامع مربوط را تدوين و اجراء نمايداز طريق بخ%) 20(درصد  بيست

  .عمل آورد وزارت نفت مجاز است حمايت الزم را از بخش غيردولتي در اين زمينه به
از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي را به %) 2( دولت دو درصد -132ماده

شهرستانها و مناطق كمترتوسعه خيز و گازخيز و دوسوم به  سوم به استانهاي نفت ترتيب يك
  .هاي سنواتي اختصاص دهد هاي عمراني در قالب بودجه يافته جهت اجراي برنامه

سازي توليد و افزايش راندمان   تنوع در عرضه انرژي كشور، بهينه  به منظور-133ماده
نيروگاهها، كاهش اتالف و توسعه توليد همزمان برق و حرارت، شركت توانير و شركتهاي 

  :ابسته و تابعه وزارت نيرو موظفندو
با استفاده از منابع حاصل از فروش نيروگاههاي موجود يا در دست اجراء و ساير  )الف

اموال و دارائيهاي شركتهاي مذكور و با رعايت قانون نحوه اجراي سياستهاي كلي اصل 
راكنده با نسبت به پرداخت يارانه خريد برق از توليدكنندگان برق پ) 44(وچهارم  چهل

مقياس كوچك و ظرفيتهاي توليد برق مشتركين از طريق عقد قراردادهاي بلندمدت و 
  .مگاوات نيروگاه گازي به سيكل تركيبي اقدام نمايند) 12,000(هزار  همچنين تبديل تا دوازده

در صورت تمايل بخشهاي غيردولتي به تبديل نيروگاههاي گازي موجود خود به  -تبصره
توانند از   شركت توانير و شركتهاي وابسته و تابعه وزارت نيرو ميسيكل تركيبي،

اين ماده نسبت به پرداخت تسهيالت در قالب ) الف(محل منابع موضوع بند 
  .شده به آنها اقدام نمايند وجوه اداره

شود نسبت به  به شركت توانير و شركتهاي وابسته و تابعه وزارت نيرو اجازه داده مي )ب
هاي نو و  دادهاي بلندمدت خريد تضميني برق توليدي از منابع انرژيانعقاد قرار

قيمت . هاي پاك با اولويت خريد از بخشهاي خصوصي و تعاوني اقدام نمايند انرژي
هاي تبديل انرژي در بازار رقابتي شبكه  خريد برق اين نيروگاهها عالوه بر هزينه

رداتي يا صادراتي سوخت سراسري بازار برق، با لحاظ متوسط ساالنه ارزش وا
  .رسد ها و ساير موارد به تصويب شوراي اقتصاد مي انتشار آالينده نشده، بازدهي، عدم مصرف

 و  وزارت نيرو مجاز است با رعايت قانون نحوه اجراي سياستهاي كلي اصل چهل -تبصره
 منابع مورد نياز اين جزء را از محل منابع حاصل از فروش نيروگاهها) 44(چهارم 

الشركه خود و ساير  و ساير دارائيها از جمله اموال منقول و غيرمنقول، سهام و سهم
شركتهاي تابعه و وابسته و بنگاهها، تأمين و تمهيدات الزم را براي اين نيروگاهها 

  .جهت استفاده در شبكه سراسري برق فراهم نمايد
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ي خصوصي و تعاوني از توسعه نيروگاههاي با مقياس كوچك توليد برق توسط بخشها )ج
  .حمايت نمايد

هزار  وپنج وزارت نيرو مجاز است در طول برنامه نسبت به افزايش توان توليدي برق تا بيست )د
گذاري بخشهاي عمومي، تعاوني و خصوصي اعم از  مگاوات از طريق سرمايه) 25,000(

داول داخلي و خارجي و يا منابع داخلي شركتهاي تابعه و يا به صورت روشهاي مت
برداري و  و ساخت، بهره) BOO(برداري و تصرف  گذاري از جمله ساخت، بهره سرمايه
  .اقدام نمايد) BOT(انتقال 

مگاوات ) 25,000(هزار  وپنج سهم بخشهاي خصوصي و تعاوني از ميزان بيست -تبصره
  .مگاوات است) 10,000(هزار  مذكور در اين بند، حداقل ده

برق ) ترانزيت(ست نسبت به صدور مجوز صادرات و عبور وزارت نيرو حسب درخوا)   ه
  .اي متعلق به بخشهاي خصوصي و تعاوني اقدام نمايد از نيروگاههاي با سوخت غيريارانه

وزارت نيرو مكلف است در صورت نياز با حفظ مسؤوليت تأمين برق، به منظور ترغيب  )و
 نيروگاههاي خارج از ساير مؤسسات داخلي به توليد هر چه بيشتر نيروي برق از

رسد،  مديريت آن وزارتخانه، براساس دستورالعملي كه به تأييد شوراي اقتصاد مي
  .خريد برق اين نيروگاهها اقدام نمايد نسبت به

چنانچه بخش خصوصي با سرمايه خود تلفات انرژي برق را در شبكه انتقال و توزيع  )ز
انرژي بازيافت شده با قيمت و كاهش دهد، وزارت نيرو موظف است نسبت به خريد 

رسد اقدام و يا مجوز صادرات  زماني كه به تصويب شوراي اقتصاد ميشرايط در دوره 
  .همان ميزان را صادر نمايد به
نامه اجرائي مربوط به اين بند بايد ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به  آئين -تبصره

  .تصويب وزير نيرو برسد
احدهايي كه مصرف ساالنه سوخت آنها بيش از دوهزار مترمكعب قيمت انرژي براي و )ح

معادل نفت كوره و يا قدرت مورد استفاده آنها بيش از دو مگاوات است، در صورت 
عدم رعايت معيارها و ضوابط موضوع دستورالعملهاي اين ماده، كه به تصويب شوراي 

  .يابد رسد، با ارائه فرصت مناسب افزايش مي اقتصاد مي
كنندگان در راستاي  جويي، تشويق و حمايت از مصرف به منظور اعمال صرفه -134هماد

منطقي كردن و اصالح الگوي مصرف انرژي و برق، حفظ ذخاير انرژي كشور و حفاظت از 
شود براساس  هاي نيرو، نفت و صنايع و معادن اجازه داده مي محيط زيست به وزارتخانه

رسد نسبت  سال اول برنامه به تصويب شوراي اقتصاد ميدستورالعملي كه حداكثر تا پايان 
سازي مصرف انرژي، توليد  به اعمال مشوقهاي مالي جهت رعايت الگوي مصرف و بهينه

منابع مالي مورد نياز اجراي اين ماده . مصرف و با استاندارد باال اقدام نمايند محصوالت كم
ها، منابع داخلي شركتهاي تابعه  انهاز محل وجوه حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يار

هاي نفت، نيرو و صنايع و معادن و يا فروش نيروگاهها و ساير دارائيها از جمله  وزارتخانه
الشركه وزارت نيرو و ساير شركتهاي تابعه و وابسته  اموال منقول و غيرمنقول، سهام و سهم

  .شود و بنگاهها در قالب بودجه سنواتي تأمين مي
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يه محصوالت و تجهيزات انرژي بر وارداتي مشمول رعايت استاندارد اجباري مصوب كل -1تبصره
رعايت مفاد اين  وزارت بازرگاني و گمرك جمهوري اسالمي ايران موظف به. باشند مي

  .ماده هستند
جويي در مصرف انرژي با  شود، براي صرفه به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي -2تبصره

مندي قبلي، نسبت به انعقاد قرارداد با بخشهاي  ان بهرهحفظ و عدم كاهش ميز
جويي ناشي از  مبلغ قرارداد فقط از محل صرفه. خصوصي و تعاوني اقدام نمايند

كاهش مصرف به شرح قرارداد در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت قابل تأمين و 
  .پرداخت است

وزيران  نيرو و نفت و معاونت به تصويب هيأتهاي  دستورالعمل اين تبصره با پيشنهاد وزارتخانه
  .رسد مي

وزارت نيرو مجاز است براي مديريت بار شبكه برق كشور در طول برنامه،  -3تبصره
  .مشتركين كشور را به كنتور هوشمند مجهز نمايد

  هاي پاك انرژي
  -135ماده
 همكاري اي توسط سازمان انرژي اتمي با طرح جامع صيانت از نيروگاههاي هسته )الف

ربط حداكثر تا  وزارت كشور، وزارت امور خارجه، معاونت و ساير دستگاههاي ذي
  .رسد وزيران مي پايان سال اول برنامه تهيه و به تصويب هيأت

اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي ملزم به رعايت مفاد طرح  -تبصره
  .باشند جامع موضوع اين ماده مي

اي براي توليد برق، دولت در طول برنامه  آميز از انرژي هسته اده صلحبه منظور استف )ب
  :اقدامات زير را انجام دهد

  اي تدوين برنامه بيست ساله توليد برق از انرژي هسته -1
 اي اي و توسعه چرخه سوخت هسته يابي براي احداث نيروگاههاي هسته مكان -2
 اي هاي هسته ي براي احداث نيروگاهگذاري داخلي و خارج استفاده از روشهاي مختلف سرمايه -3
اي جهت  گيري از صاحبان دانش فني سازنده نيروگاه هسته همكاري و بهره -4

 ساخت نيروگاه در كشور
 اي در داخل كشور ريزي براي تأمين سوخت مورد نياز نيروگاههاي هسته  برنامه -5
 اهداف اي تحقيقاتي در كشور در راستاي ريزي جهت احداث رآكتورهاي هسته برنامه -6

اي و به منظور تأمين و تهيه راديوداروها، فعاليتهاي تحقيقاتي و كشاورزي  آميز هسته صلح
 اي هسته

  اي در داخل كشور هسته تهيه برنامه جامع اكتشاف اورانيوم و تأمين مواد اوليه سوخت -7
پرداخت حق پرتوكاري و اشعه فقط به كاركنان كاربر دستگاه يا چشمه توليدكننده  )ج

هاي وابسته به چرخه سوخت و فرآوري اورانيوم كه  ، شاغل در معادن و كارخانهاشعه
باشند، متناسب با دريافت اشعه در دوره  در معرض مستقيم اشعه و مواد پرتوزا مي

شده و به  اشتغال براساس دستورالعملي كه توسط سازمان انرژي اتمي ايران پيشنهاد
  .گيرد رسد، صورت مي تأييد معاونت مي
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سازمان انرژي اتمي موظف است دفن پسماندها را فقط در چهارچوب نظام ايمني  )د
  .وزيران و مقررات مرتبط انجام دهد اي مصوب هيأت هسته

جايي، صدور سند و تغيير كاربري   هرگونه احداث مستحدثات جديد، تملك، جابه-36ماده
گاه دائم ممنوع  ن سكونتاي به عنوا اراضي در محدوده ايمني نيروگاهها و تأسيسات هسته

« است و حقوق صاحبان حق در اراضي و امالك واقع در محدوده مذكور، براساس قانون 
هاي عمومي، عمراني و نظامي  نحوه خريد و تملك اراضي و امالك براي اجراي برنامه

تصرف امالك مذكور پس از پرداخت نقدي بهاي آن به تملك و . گردد تأمين مي» دولت
  .پذير است  قيمت كارشناسي امكانمالكان به
اي كشور كه توسط مركز نظام ايمني  الزامات، مقررات و مصوبات نظام ايمني هسته -تبصره

شود، براي  اي و پرتوي ابالغ مي سازمان انرژي اتمي ايران در زمينه فناوري هسته
كليه دستگاههاي اجرائي و اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي مرتبط، 

  .اء استاالجر الزم
مقررات مالي، معامالتي و استخدامي سازمان انرژي اتمي ايران و شركتهاي تابعه  -137ماده

و دستگاههاي وابسته در بخش فعاليتهاي تخصصي بدون الزام به رعايت قانون محاسبات 
عمومي كشور و قانون مديريت خدمات كشوري و ساير قوانين و مقررات عمومي مجري 

  .خواهد بود
امور تخصصي و غيرتخصصي و مقررات يادشده حاكم بر امور تخصصي بنا به مصاديق 

پيشنهاد سازمان مذكور و تأييد معاونت و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس 
  .رسد جمهور به تصويب هيأت وزيران مي

  .اجراي مقررات مذكور در سقف اعتبارات مصوب مجاز است
آيد نبايد مغاير با  به عمل مي) 136(و ) 135(اين ماده و مواد اقداماتي كه در اجراي  -تبصره

  . عالي امنيت ملي باشد مصوبات شوراي
كليه سازمانها و شركتهاي مشمول قانون برنامه كه به منظور كاهش انتشار گازهاي  -138ماده

المللي موجود، مانند ساز و كار توسعه پاك  آالينده در چهارچوب ساز و كارهاي بين
)CDM(شوند، مجاز به واگذاري يا فروش آن طي  ، موفق به اخذ گواهي كاهش انتشار مي

وجوه حاصله جزء درآمدهاي داخلي شركت %) 70(هفتاد درصد . باشند سالهاي برنامه مي
هاي مزبور از همين محل قابل  هاي مربوط به اخذ گواهي شود و هزينه ربط منظور مي ذي

  .شود باقيمانده به خزانه كل كشور واريز مي%) 30(درصد سي . تأمين و پرداخت خواهد بود
 به منظور ايجاد زيرساختهاي توليد تجهيزات نيروگاههاي بادي و خورشيدي و -139ماده

كاربرد انرژيهاي پاك و افزايش سهم توليد اين نوع انرژيها در سبد توليد انرژي كشور، توسعه 
شده و يارانه  تعاوني از طريق وجوه ادارهدولت مجاز است با حمايت از بخشهاي خصوصي و 

سود تسهيالت، زمينه توليد تا پنج هزار مگاوات انرژي بادي و خورشيدي در طول برنامه 
  .متناسب با تحقق توليد را فراهم سازد
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  منابع آب
   :و توسعه پايدار منابع آب در كشور) به هم پيوسته( به منظور مديريت جامع -140ماده
هاي آب زيرزميني در كليه  اي ايجاد تعادل بين تغذيه و برداشت از سفرهدر راست )الف

  :دشتهاي كشور، وزارت نيرو نسبت به اجراي
  اي در سطح تمامي دشتهاي كشور با اولويت اي و غيرسازه هاي سازه پروژه -1

  ممنوعه آبي دشتهاي
 از المنفعه نمودن برداشتهاي غيرمجاز  اقدامات حفاظتي و جلوگيري و مسلوب -2

  قانون تعيين تكليف چاههاي آب فاقد پروانه منابع آب زير زميني در چهارچوب
 چاههاي آب محفوره داراي پروانه با  نصب كنتورهاي حجمي بر روي كلية - 3

 هزينة مالكان آن
 اعمال سياستهاي حمايتي و تشويقي -4
هاي آبريز و  اجراي نظام مديريتي آب كشور براساس سه سطح ملي، حوضه -5

به نحوي اقدام نمايد كه تا پايان برنامه با توجه به نزوالت آسماني، تراز استاني 
هاي آب زيرزميني در اين دشتها نسبت به سال آخر برنامه چهارم  منفي سفره

از محل كنترل %) 5/12(دوازده و نيم درصد%) (25(حداقل بيست و پنج درصد 
) داري زداري و آبخواناز طريق آبخي%) 5/12(آبهاي سطحي و دوازده و نيم درصد 

برداري  با مشاركت وزارت جهاد كشاورزي بهبوديافته و با استقرار نظام بهره
  .شده را تحقق بخشد بيني مناسب از دشتهاي موضوع اين بند اهداف پيش

  داري، احياء وزارت جهاد كشاورزي طرحهاي تعادل بخشي نظير آبخيزداري، آبخوان )ب
 مناسب دشتهاي  برداري ي آبياري و استقرار نظام بهرهقنوات، بهبود و اصالح روشها

  .بيني شده تحقق يابد را به نحوي اجراء نمايد كه اهداف پيش»الف« موضوع بند 
   واردات و صادرات آب به كشورهاي منطقه و اجراي طرحهاي مشترك آبي با)ج

ي و هاي فني، اقتصادي، اجتماع كشورهاي همجوار با رعايت منافع ملي و توجيه
  .محيطي با تأييد شوراي اقتصاد مجاز است زيست

 واحدهاي توليدي، صنعتي، دامداري، خدماتي و ساير واحدهايي كه فاضالب با )د
  نمايند، موظفند تأسيسات از حد مجاز استانداردهاي ملي توليد مي آاليندگي بيش 

هاي متخلف واحد. آوري فاضالب، تصفيه و دفع بهداشتي پساب را اجراء نمايند جمع
  .شوند جريمه مي

 به منظور تسريع در  دولت موظف است اعتبارات الزم را در قالب بودجه سنواتي   ) ه
هاي  اجراي طرحهاي استحصال، تنظيم، انتقال و استفاده از حقابه كشور از رودخانه

  . مشترك آب منظور نمايد مرزي و منابع
  -141ماده 
اصالح  كشاورزي، وزارت نيرو مكلف است نسبت بهوري آب   به منظور افزايش بهره)الف

بران  هاي موجود آب و تحويل حجمي آب به تشكلهاي آب تخصيصها و پروانه
از حجم آب مصارف موجود به %) 1(نحوي اقدام نمايد كه ساالنه حداقل يك درصد  به
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شده در  جوئي ويژه در دشتهاي با بيالن آب زيرزميني منفي كاهش يابد تا آب صرفه
جهت توسعة اراضي جديد بخش كشاورزي يا ساير مصارف با روشهاي نوين آبياري 

  .مورد استفاده قرار گيرد
برداري   است تا پايان برنامه به تدريج نسبت به صدور سند بهره  وزارت نيرو مكلف)ب

  . آب اقدام نمايد  مجوز تخصيص داران و دارندگان  براي تمامي حقابه آب
و با رعايت قانون حفظ ) اي  آب منطقه شركتهاي(  وزارت نيرو  با اطالع  مبادله اين اسناد

كاربري اراضي زراعي و باغات و اصالحات بعدي آن و همچنين رعايت حفظ سطح كشت 
  .در بازارهاي محلي مجاز است

 دولت مكلف است در تهيه و اجراي همزمان طرحهاي تأمين آب و طرحهاي مكمل )ج
دست و  بياري و زهكشي و تجهيز و نوسازي اراضي پايينهاي آ نظير احداث شبكه

هاي باالدست سدهاي مخزني هماهنگي  حفاظت خاك و آبخيزداري در حوزهطرحهاي 
  .الزم به عمل آورد

شده را   هاي اصلي و فرعي آبياري و زهكشي اراضي آبخور سدهاي احداث  دولت شبكه)د
 به عملكرد  درصد نسبتدهد به نحوي كه ساالنه حداقل بيست واحد  گسترش
  . سال قبل افزايش يابد طرحهاي

  :اي و توجه به ارزش آب  و منطقه  به منظور تقويت بازارهاي محلي-142ماده 
شده از   شود خريد آب استحصالي و پساب تصفيه  به وزارت نيرو اجازه داده مي)الف

داران در  ي حقابهجوي گذاران اعم از داخلي و خارجي، آب مازاد ناشي از صرفه سرمايه
هاي انتقال آب توسط بخش غيردولتي را با قيمت  بخشهاي مصرف و همچنين هزينه

  .توافقي يا با پرداخت يارانه بر اساس دستورالعمل مصوب شوراي اقتصاد، تضمين نمايد
هاي آبرساني با حفظ  برداري سدها و شبكه گذاري و مالكيت، مديريت و بهره  سرمايه)ب

بران، توسط بنگاهها و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخشهاي تعاوني  بهكليه حقوق حقا
قانون اساسي و قانون ) 44(و خصوصي با رعايت سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم 

  .مربوط مجاز است
آوري  آوري آبهاي سطحي و هرز آبهاي پراكنده و نيز استفاده و جمع  به منظور جمع)ج

اعي براي بهبود كشاورزي، وزارت نيرو موظف است در آسماني در فصلهاي غيرزرنزوالت 
  شده اقدام و در صورت نياز  بندانهاي شناخته دو سال اول برنامه نسبت به احياء آب

  .بندانهاي جديد احداث نمايد آب
  كشاورزي

 به منظور حفظ ظرفيت توليد و نيل به خودكفايي در توليد محصوالت اساسي -43ماده
هاي روغني، چغندرقند و نيشكر،  دانه مله گندم، جو، ذرت، برنج،كشاورزي و دامي از ج

مرغ، اصالح الگوي مصرف براساس استانداردهاي  گوشت سفيد، گوشت قرمز، شير و تخم
تغذيه، گسترش كشاورزي صنعتي و دانش بنيان، فراهم نمودن زيرساختهاي امنيت غذايي و 

حظات توسعه پايدار ساالنه به ميزان  مال  ارزش افزوده بخش كشاورزي بر مبناي ارتقاء
  :شود  زير انجام مي  در طول برنامه اقدامات1388نسبت به سال %) 7(هفت درصد 
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در سال آخر برنامه از %) 40( راندمان آبياري بخش به حداقل چهل درصد  ارتقاء)الف
توسعه طريق اجراي عمليات زيربنايي آب و خاك از جمله طرحهاي تجهيز و نوسازي، 

  نژادي ها، زهكشها و روشهاي نوين آبياري و اجراي عمليات به زراعي و به بكهش
 تحويل آب موردنياز كشاورزان به صورت حجمي براساس الگوي كشت هر منطقه و با )ب

  استفاده از مشاركت بخش غيردولتي
وري مصرف آب در بخش كشاورزي و افزايش توليد محصول به   ارتقاء شاخص بهره)ج

  د حجم مصرفي واح ازاء
 گسترش مبارزه تلفيقي با آفات و بيماريهاي گياهي، مصرف بهينه سموم، كودشيميايي، )د

شناختي  و داروهاي دامي و همچنين مبارزه زيست) بيولوژيكي(شناختي  مواد زيست
مديريت تلفيقي توليد و اعمال ) ارگانيك(و توسعه كشت زيستي ) بيولوژيكي(

هاي كشاورزي در راستاي پوشش  في توليدات و فرآوردهاستانداردهاي ملي كنترل كي
   تا پايان برنامه  سطح توليد %)25(حداقل بيست و پنج درصد

   بخشهاي  به هاي بخش كشاورزي سپاري فعاليتهاي غيرحاكميتي و تصديگري برون  ) ه
شده عضو  صالحيت خصوصي و تعاوني با تأكيد بر به كارگيري كارشناسان تعيين

عنوان ناظر و   نظام دامپزشكي به  كشاورزي و منابع طبيعي و سازمانظام مهندسي سازمان ن
پروري، تعاونيها و  يا مشاور فني مزارع كشاورزي و واحدهاي دامي و دامپروري و آبزي

   بخش كشاورزي تشكلهاي
هزار دستگاه ) 200(كردن حداقل آالت كشاورزي و خارج از رده  نوسازي ماشين )و

بر مبناي اقليم و ) مكانيزاسيون(فرسوده كشاورزي و توسعه ماشيني كردن آالت  ماشين
اي كه در پايان برنامه،  شرايط و همچنين قابليت و توانايي كشاورزان هر منطقه به گونه

 به 1388از يك اسب بخار در هكتار سال ) مكانيزاسيون(كردن  ضريب نفوذ ماشيني
  .نامه برسداسب بخار در هكتار در سال آخر بر) 5/1(

كشور  در سطح مزارع و باغهاي) ارگانيك( ترويج استفاده از كودهاي آلي و زيستي )ز
حداقل در سقف يارانه سال آخر برنامه چهارم و افزايش ميزان مصرف اين گونه كودها 

  كل كودهاي مصرفي در پايان برنامه%) 35(به سي و پنج درصد
توسط سازمان ثبت اسناد و امالك كشور تا   صدور سند مالكيت كليه اراضي كشاورزي )ح

  پايان برنامه
 گسترش پوشش بيمه توليدات بخش كشاورزي و عوامل توليد به ميزان حداقل پنجاه )ط

  توليدات تا پايان برنامه%) 50(درصد 
گذاري در بخش كشاورزي، بخشي از منابع   دولت به منظور تجهيز منابع براي سرمايه )ي

وب بودجه ساالنه مشخص خواهد شد از طريق دستگاه اجرائي خود را كه در چهارچ
ربط به عنوان كمك به تشكيل و افزايش سرمايه صندوقهاي غيردولتي حمايت از  ذي

شده در اختيار صندوقهاي مذكور  توسعه بخش كشاورزي و يا به صورت وجوه اداره
  .ودش  منظور مي  به صندوقها به هزينه قطعي مبالغ پرداختي. قرار دهد

 به منظور حمايت از بخش كشاورزي، پايداري توليد و توسعه صادرات و -144ماده
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  هاي صنايع و معادن، جهادكشاورزي، شده وزارتخانه پذيري و كاهش قيمت تمام رقابت
ريزي هماهنگ براساس  بازرگاني و مسكن و شهرسازي با سياستگذاري و برنامه

سد، نسبت به حمايت هدفمند از استقرار و گسترش ر اي كه به تأييد معاونت مي نامه تفاهم
اساسي كشاورزي توسط بخش غيردولتي در  صنايع تبديلي، تكميلي و نگهداري محصوالت

  . نمايند قطبهاي توليدي اقدام
كشاورزي،  به منظور اقتصادي و رقابتي نمودن توليد و افزايش صادرات محصوالت -145ماده

از منابع پايه و ارزش افزايي و تكميل زنجيره ارزش ساماندهي مديريت منابع، حفاظت 
  :محصوالت كشاورزي

 حمايت از توليد محصوالت كشاورزي در قالب جبران بخشي از يارانه سود و كارمزد )الف
 تسهيالت بانكي، كمكهاي بالعوض، پرداخت يارانه و ساير مشوقها با اولويت رعايت

اي است كه به پيشنهاد وزارت  نامه آئيناي بر اساس  كشت بهينه ملي ـ منطقهالگوي 
  .رسد  به تصويب هيأت وزيران مي جهاد كشاورزي

و   از ابتداي برنامه، وزارت بازرگاني و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي )ب
 قبل از واردات كاالها و يا محصوالت بخش كشاورزي اعم از خام و يا  غيردولتي
ه غذايي موردنياز صنايع غذايي و تبديلي موظفند از وزارت شده و يا مواد اولي فرآوري

دولت مكلف است به منظور حمايت از . جهاد كشاورزي مجوز الزم را اخذ نمايند
توليدات داخلي، براي واردات كليه كاالها و محصوالت بخش كشاورزي تعرفه مؤثر 

  . داخلي باشد همواره به نفع توليدكننده اي كه نرخ مبادله گونه وضع نمايد به
هاي توليد بخش كشاورزي از قبيل بذر، نهال، كود و سم با  واردات نهاده -1تبصره

  .باشد  از اعمال تعرفه مؤثر مستثني مي هماهنگي و اخذ مجوز وزارت جهاد كشاورزي
اي، تعيين سهميه مقداري، زمان ورود و مقدار تعرفه  مسؤوليت انتخاب ابزار تعرفه -2تبصره

  .بود هاي غذايي با وزارت جهاد كشاورزي خواهد اي كشاورزي و فرآورده كااله براي
ها و  سازي، قرنطينه و بازاررساني محصوالت، نهاده  عمليات توليد، فرآوري، ذخيره)ج

كنندگان  كاالهاي كشاورزي نوپديد، ارائه خدمات نوين كشاورزي، عاملين و گواهي
 وزارت جهاد  اهد بود كه توسطفرآيندها براساس مقررات و استانداردهايي خو

  .رسد  وزيران مي كشاورزي در سال اول برنامه تهيه و به تصويب هيأت
وري و بازده زمينهاي كشاورزي در   بهره  به منظور افزايش توليد و ارتقاء-146ماده 

واحدهكتار، دولت حمايتهاي حقوقي و مالي الزم را از تشكيل تشكلهاي حقوقي با اولويت 
ي توليد كشاورزي در جهت اعمال مديريت واحد يا اتخاذ سياستهاي تشويقي براي تعاونيها
  .آورد سازي زمينهاي كشاورزي به عمل مي يكپارچه

 به منظور توانمندسازي ساختار مديريت منابع طبيعي و آبخيزداري كشور -147ماده
   :شود  زير انجام مي اقدامهاي

ها و منافع اجتماعي  منابع طبيعي، هزينه) غيربازاريكاركردهاي بازاري و (ارزش اقتصادي  )الف
ها  سنجي طرحها و پروژه اي در مطالعات امكان هاي عمراني، توسعه طرحها و پروژه

  .عمل قرار گيرد مالك
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 به منظور رفع معارض از اراضي دولتي و ملي، سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري )ب
قام دستگاه اجرائي مربوط، از پرداخت كشور حسب مورد پس از تأييد باالترين م

  . دادرسي معاف است هاي هزينه
موظف است ) سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور( وزارت جهاد كشاورزي )ج

ظرف مدت يك سال اول برنامه بدون رعايت تشريفات مناقصه، مديريت، احداث، 
ل درختكاري، نهالستانهاي برداري پاركهاي جنگلي و مراتع قاب نگهداري، توسعه و بهره

متروكه و اراضي واقع در كاربريهاي سبز و كمربند سبز شهرها را در محدوده و حريم 
شهرها با حفظ مالكيت دولت و كاربري طبق طرح مورد توافق شهرداري و سازمان 
مذكور بدون دريافت حقوق مالكانه به شهرداري مربوطه به منظور توسعه فضاي سبز و 

  .نه واگذار نمايداستفاده بهي
برداري از جنگلها، مراتع و آب و   دولت مكلف است جهت اصالح الگوي بهره-148ماده

  :خاك اقدامات زير را انجام دهد
  هاي تجديدپذير به جاي سوخت هيزمي  و انرژي  جايگزيني سوخت فسيلي)الف
عي  توسعه زراعت چوب و تشديد مبارزه با قاچاق چوب و محصوالت جنگلي و مرت)ب

  نشده  آوري و حذف تعرفه واردات چوب و امكان واردات چوب عمل
   ساماندهي جنگلها و حمايت از توليد دام به روش صنعتي)ج
   ربط  ساماندهي ساخت و ساز در مناطق جنگلي براساس قوانين و مقررات ذي)د
  توسعه جنگلهاي دست كاشت ) ه
  ار تا پايان برنامه اجراي عمليات آبخيزداري تا سطح هشت ميليون هكت)و
  زدايي و كنترل كانونهاي بحران  اجراي عمليات بيابان)ز

برداري از جنگلها فقط در چهارچوب مصوبات هيأت وزيران ممكن است و  بهره -تبصره
شناختي  برداري از مراتع و زيستگاههاي طبيعي تنها بر مبناي توان بوم بهره

متخلف از . برآن ممنوع استو ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد ) اكولوژيك(
اي معادل، تا  احكام اين تبصره عالوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جريمه

  .برداري يا تلف شده است دو برابر قيمت جنگل و يا مرتع و زيستگاه مورد بهره
   :دولت مجاز است با هدف تأمين امنيت غذايي اقدامات زير را انجام دهد -149ماده
الي از توسعه كشتارگاههاي صنعتي و بهبود كشتارگاههاي سنتي و  حمايت م)الف

   صنعتي توسط بخش غيردولتي به منظور ارتقاء شاخص بهداشت كشتار انواع دام نيمه
  ارزش توليد اين بخش%) 35( ارتقاء سطح كلي حمايت از كشاورزي به حداقل سي و پنج درصد )ب
  اصل از انواع دام، طيور و آبزيان حمايت از افزايش توليد پروتئين حيواني ح)ج

وزارت جهاد كشاورزي مجاز است به منظور كنترل بيماريهاي دامي، تضمين  -1تبصره
گذاري در بخش كشاورزي و امنيت غذايي، از طريق ادارات و سازمانهاي  سرمايه

تابعه و با همكاري سازمان نظام دامپزشكي، سامانه هوشمند مراقبت بيماريهاي 
  .دارنمودن جمعيت دامي كشور را مستقر نمايد تدامي و هوي
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دولت برنامه تأمين سالمت غذا از مزرعه تا سفره را طي سال اول برنامه تصويب  -2تبصره
  . قانوني الزم براي اجراي آن را به عمل آورد و اقدامات

  صنعت، معدن
نداز ا سند چشم صنايع و معادن موظف است به منظور تحقق اهداف  وزارت  -150ماده

توسعه صنعتي و ) استراتژي(بيست ساله جمهوري اسالمي ايران در قالب تدوين راهبرد 
معدني با هماهنگي معاونت در زيربخشهاي برگزيده صنعت و معدن، در جهت تحقق 

اي اقدام كند  گونه هدف رشد توليد صنعتي و معدني با رعايت محورهاي راهبردي ذيل به
  :صنعت و معدن افزايش يابدكه نرخ رشد ارزش افزوده بخش 

 ارتقاء سطح رقابتمندي صنايع كشور با تأكيد بر توسعه قابليتهاي فناوري و انتقال نقطه )الف
و خلق ) تكنولوژيك(اتكاء مزيتهاي نسبي از مواد اوليه و خام به تواناييهاي فناورانه 

  مزيتهاي رقابتي
ت داراي پردازش بيشتر سازي پايه صادرات صنعتي و افزايش سهم محصوال  متنوع)ب

  در صادرات) صنايع نهايي(
  هاي صنعتي گيري خوشه  توسعه پيوند مناسب صنايع كوچك، متوسط و بزرگ و شكل)ج

  .پذير گيري بنگاههاي بزرگ رقابت و تمهيد ادغام و شكل) برند(و نشان تجاري 
اسي، پتروشيمي، فلزات اس(اي  دستي صنايع واسطه توسعه زنجيره ارزش پايين )د

گذاري بخشهاي  از طريق ترغيب گسترش سرمايه) محصوالت معدني غيرفلزي
  . با تأكيد بر ايجاد شهركهاي صنعتي تخصصي غيردولتي غيردولتي

افزايش توانمنديها و قابليتهاي طراحي، تدارك، ساخت، گسترش همكاري صنعت و  ) ه
ايع با شهركهاي آالت صنعتي، تعميق تعامل صن دانشگاه، ساخت تجهيزات و ماشين

فناوري و پاركهاي علم و فناوري و افزايش مستمر سهم صنايع مبتني بر فناوريهاي برتر 
  .وري صنايع و معادن  بهره  نوسازي و ارتقاء در تركيب توليد صنعتي،) صنايع نوين(

قانون حداكثر استفاده از توان فني و « تقويت ساز و كارهاي تمهيدي و نظارتي اجراي )و
ها و ايجاد تسهيالت به  ي توليدي و صنعتي و اجرائي كشور در اجراي پروژهمهندس

  .»12/12/1375 مصوب  منظور صدور خدمات
  .پذيرد  انجام مي كليه فعاليتها و اقدامات غيرحاكميتي مذكور در اين ماده توسط بخشهاي غيردولتي -تبصره

  -151ماده
 نوين به دولت اجازه داده  در صـنايعگذاري خطرپذير   به منظـور حمايت از سرمايه)الف

شود بخشي از سرجمع كل تسهيالت اعطائي ساالنه به بخشهاي خصوصي و  مي
هاي ساالنه  شده براي صنايع نوين در بودجه تعاوني كه در قالب اعتبارات وجوه اداره

  .شود شامل سود و كارمزد تسهيالت اعطائي را مورد بخشودگي قراردهد منظور مي
اجرائي اين بند مشتمل بر تعريف دامنه شمول صنايع نوين و دستورالعمل ه آيين نام

بخشودگي به پيشنهاد مشترك وزارت صنايع و معادن، معاونت، اتاق بازرگاني و صنايع و 
وزيران  ماه پس از ابالغ اين قانون به تصويب هيأت  معادن ايران و اتاق تعاون ظرف شش

  .رسد مي
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حمايت «به صندوق » از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيكحمايت « عنـوان صندوق )ب
اساسنامه صندوق مزبور به تصويب مجلس شوراي اسالمي . يابد تغيير مي» صنايع نويناز 
  .رسد مي

اي از طريق  شود در جهت تقويت سازمانهاي توسعه به دولـت اجازه داده مي -152ماده
گذاري   موانع سرمايه ظر بر آنها و حذفاعمال اصالحات الزم در اساسنامه و مقررات نا

براساس ) ريسك(رويكرد تحرك، كارايي، خوداتكائي و خطرپذيري صنعتي و معدني با 
 اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم   نحوه مصوبات هيأت وزيران و با رعايت قانون

  .قانون اساسي اقدام قانوني به عمل آورد) 44(
اي غيردولتي فعال در بخش  شتر تشكلهاي صنفي ـ حرفهبه منظور تحرك بي -153ماده

 دولت مجاز  ها و سياستگذاريها، صنعت و معدن و استفاده از اين تشكلها در پيشبرد برنامه
 براي ايجاد نظام  است جهت بسترسازي براي اين تشكلها متناسب با اهداف راهبرد صنعتي،

 اقدام   غيردولتي، از منابع بخشهايمهندسي صنعت به شكل خود انتظام فقط با استفاده 
  .الزم را به عمل آورد

آنها  بندي واحدهاي توليدي و نحـوه اعطاء تسهيالت و تخفيفات به  طبـقه -154ماده
هاي صنعتي و معدني مطابق مصوبه شوراي  متناسب با ميزان توليد، منطقه، رشـته

  .اقتصاد است
هاي فني و عمراني خود ضوابط،  اجراي پروژهكليه دستگاههاي اجرائي مكلفند در  -155ماده

و  خريد هرگونه كاال. مقررات و معيارهاي فني و استانداردهاي ملي را رعايت نمايند
خدمات مشمول استاندارد اجباري كه فاقد عالمت استاندارد ملي ايران باشد توسط 

  . اين ماده ممنوع است دستگاههاي اجرائي موضوع
  : صادراتي آن  ارزش ه صنايع مياني پتروشيمي و گسترش زنجيرهبه منظور توسع -156ماده

هاي ارزش متانول، آمونياك،  منظور توسعه زنجيره شهركهاي تخصصي غيردولتي كه به 
گردند مشمول مقررات و مزاياي مربوط به   دولت تأسيس مي استايرن و بوتادين با تصويب

 و اصالحات بعدي آن بدون 1362قانون تأسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران مصوب 
  .وابستگي به وزارت صنايع و معادن خواهند بود

 مياني پتروشيمي از  درآمدهاي حاصل از قراردادهاي بلندمدت تأمين خوراك صنايع
نامه اين ماده مشتمل بر دامنه صنايع مشمول و  آئين. معافيتهاي صادرات غيرنفتي برخوردارند
  با همكاري ساير اير ضوابط مربوطه توسط معاونت چهارچوب قراردادهاي بلندمدت و س

  .رسد دستگاههاي مرتبط تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي
 نقش معدن در اقتصاد ملي دولت  در جهت توسعه فعاليتهاي معدني و ارتقاء -157ماده 

  : در سقف بودجه سنواتي موظف است
 اكتشاف عمومي كليه ظرفيتهاي جويي و  شناسي، شناسايي، پي هاي پايه زمين نقشه )الف

ها، ادامه عمليات را به  بندي محدوده معدني كشور را تهيه و پس از بلوك) پتانسيلهاي(
  .بخش غيردولتي واگذار نمايد

 به منظور ساماندهي امر اكتشاف در كشور، پايگاه جامع علوم زمين را با استفاده از )ب
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  .اندازي كند برنامه راهربط تا سال دوم  اطالعات كليه دستگاههاي ذي
بر معدني  نسبت به تكميل زيرساختهاي الزم براي معادن بزرگ و مناطق معدني و صنايع انرژي )ج

  .كمك نمايد
پذيري  در راستاي حمايت از استقرار صنايع در شهركها و نواحي صنعتي و رقابت -158ماده

  :توليدات صنعتي و معدني
 شهركها و  هاي سنواتي كمكهاي الزم به  قالب بودجهشود در  به دولت اجازه داده مي)الف

نواحي صنعتي دولتي و غيردولتي به ويژه در امور تأمين راه، آب، برق، گاز و تلفن تا 
دستورالعمل اين بند .  واحدهاي مستقر در اين شهركها را در مناطق انجام دهد ورودي

  .سدر  به تأييد معاونت مي با پيشنهاد وزارت صنايع و معادن
شده با رعايت ضوابط مربوط  برداري براي واحدهاي صنعتي احداث صدور پروانه بهره )ب

  .بالمانع است
» باشد مجاز است صدور پروانه تأسيس تنها در مواردي كه برخوردار از معافيت مالياتي مي«جمله  )ج

 دولت حذف  ي مال  مقررات قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از) 66(از انتهاي ماده
  .شود مي

گذاري صنعتي و معدني در كشور اقدامات زير انجام  به منظور تسهيل و تشويق سرمايه -159ماده
  :شود مي
قانون مالياتهاي مستقيم و اصالحات بعدي در طول ) 138( معافيت موضوع ماده )الف

  .يابد افزايش مي%) 15( پانزده واحد درصد  برنامه به ميزان
يافته تا سقف  يت مالياتي واحدهاي صنعتي و معدني مناطق كمترتوسعه ميزان معاف)ب

  .يابد معافيتهاي منظورشده در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي افزايش مي
توليد   قانون ارتقاء كيفي توليد انواع خودرو با سوخت ديزل و ورود آن با رعايت -160ماده

  . است به كشور آزاد  داخلي خودرو و ساير توليدات صنعتي
  حمل و نقل

  -161ماده
جايي كاال و مسافر از طريق   دولت مجاز است نسبت به برقراري پرواز و جابه)الف

المللي از خارج  داخلي و خارجي متناسب با ميزان تقاضاي حمل و نقل بين شركتهاي
  . داخلي كشور و بالعكس اقدام نمايد المللي كشور به يك فرودگاه بين

 متنوع سازي نرخ خدمات حمل  ا پايان سال اول برنامه نسبت به دولت مكلف است ت)ب 
و نقل هوايي بار و مسافر اقدام نمايد و از ابتداي سال سوم برنامه ضمن آزادسازي 

 فرودگاهي و شبكه پروازي، لغو تخفيفات  كامل نرخ حمل و نقل هوايي، خدمات
اوبري هوايي، فرودگاهي، برداري از خدمات ن تكليفي و هرگونه معافيت در زمينه بهره

نشست و برخاست، خدمات پروازي، واگذاري اماكن و ساير موارد مرتبط نسبت به 
  .نمودن نرخ آنها اقدام كند واقعي

كمك ناوبري هوايي و نشست و برخاست به صورت انحصاري  ارائه خدمات -تبصره
  .خواهد بود) دولت( شركت فرودگاهها  برعهده
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پذيري با رويكرد لغو  مور حمل و نقل هوايي، ارتقاء رقابتبه منظور ساماندهي ا )ج
مربوط به حمل و نقل هوايي شركت هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران از  انحصارات

قانون اصالح موادي از قانون تأسيس هواپيمايي جمهوري ) 7(و ) 5(جمله مواد 
ي و  و واگذاري به بخشهاي خصوصي و تعاون6/2/1373اسالمي ايران مصوب 

رساني بهينه صنعت هوايي و اعمال حاكميت مناسب، دولت موظف است  خدمات
نسبت به اصالح وظايف، اختيارات و مسؤوليتهاي سازمان هواپيمايي كشوري با هدف 

 وظايف و اختيارات حاكميتي آن سازمان و همچنين اصالح  تقويت و متناسب نمودن
 اقدام   برنامه ن تا پايان سال دوماساسنامه شركت هواپيمايي جمهوري اسالمي ايرا

  .قانوني نمايد
 دولت نسبت به ارتقاء ايمني هواپيماها، پروازها و فرودگاهها و نيل به استانداردهاي )د

المللي و همچنين پوشش كامل راداري، ناوبري و فركانسي فضاي كشور و  بين
ناوبري و   كمك)سيستمهاي(هاي   از طريق تكميل و يا نوسازي سامانه فرودگاهها،

اي و سازماندهي  برداري از زيرساختهاي ناوبري جهاني ماهواره راداري، ايجاد و بهره
نمودن داالنهاي هوايي داخلي و  سازي و اقتصادي مجدد فضاي كشور با هدف كوتاه

  .المللي و افزايش پروازهاي عبوري تا پايان برنامه اقدام نمايد بين
 18/9/1386 و مديريت سوخت مصوب  و نقل عمومي مل اجراي قانون توسعه ح -162ماده

  .شود تا پايان برنامه تمديد مي
   -163ماده
برداري امور حمل و   به منظور تأمين منابع مورد نياز جهت توسعه و نگهداري و بهره)الف

شود از  اي اجازه داده مي اي به سازمان راهداري و حمل و نقل جاده نقل جاده
هاي روستايي و عشايري  هاي كشور به استثناء جاده سافر در جادهجايي كاال و م جابه

براساس تن كيلومتر و نفر كيلومتر با پيشنهاد مجمع عمومي سازمان راهداري و حمل و 
  . اقتصاد عوارض وصول نمايد اي و با تصويب شوراي نقل جاده

ز شركتهاي  ميزان وصول عوارض هر تن ـ كيلومتر حمل و نقل كاال در داخل كشور ا)ب
المللي كه مبادرت به حمل و نقل كاالي عبوري و ترانزيت خارجي  حمل و نقل بين

  .شود  و تصويب شوراي اقتصاد تعيين مي كنند با پيشنهاد وزارت راه و ترابري مي
خسارات وارده بر ابنيه فني و تأسيسات، از واردكننده خسارت %) 100( صددرصد )ج

  .شود  مذكور وصول مي توسط سازمان
هاي  شهري و احداث پايانه اي بين  به منظور كمك به تدارك ناوگان حمل و نقل جاده)د

راهي توسط بخشهاي خصوصي و  هاي خدمات رفاهي بين مسافري و باري و مجتمع
تعاوني با اولويت تعاونيهاي ايثارگران، از محل منابع داخلي شركتهاي وابسته به وزارت 

  .شود شده پرداخت مي  ادارهراه و ترابري در قالب وجوه
شود كه با تأييد و تشخيص  اي اجازه داده مي به شركتهاي ايراني حمل و نقل جاده  ) ه

اي، كاميونهاي موردنياز خود را كه استانداردهاي  سازمان راهداري و حمل و نقل جاده
 روز را دارا بوده و عمري كمتر از سه سال داشته باشند مشروط به وجود خدمات پس

مصوب  كنندگان خودرو  موضوع قانون حمايت از حقوق مصرف از فروش
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دولت مجاز است در اين رابطه تخفيفات و .  به نام شركت خود وارد كنند23/3/1386
استفاده از اين تخفيفات منوط به خروج يك كاميون . تسهيالت گمركي را اعمال نمايد

نامه  آئين. كاميون وارداتي استفرسوده با عمر بيش از بيست و پنج سال به ازاي هر
 راه و ترابري و امور اقتصادي و دارائي و  هاي نحوه اجراي اين بند توسط وزارتخانه

معاونت تهيه و حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت 
  .رسد وزيران مي

  :برداري بهينه از ظرفيتها و موقعيت جغرافيايي كشور  به منظور بهره)و
وزارت راه و ترابري با هماهنگي و مشاركت مركز آمار ايران موظف است تا پايان  -1

برنامه نسبت به ايجاد بانك جامع حمل و نقل كشور و استقرار سامانه  سال دوم
اطالعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل دربرگيرنده اطالعات دريافتي از پليس، 

داري، هواپيمايي كشوري و بنادر و بخش بهداشت و درمان كشور، سازمانهاي راه
سازي و  ربط با هدف تجميع، شفاف آهن و ساير سازمانهاي ذي دريانوردي، شركت راه

هاي  ها و اطالعات صحيح و قابل استفاده در تحليل و تدوين اهداف و برنامه ارائه داده
مار گزارش آماري حمل و نقل كشور همه ساله توسط مركز آ. ملي ايمني اقدام نمايد

  .شود ايران تدوين و منتشر مي
طرح جامع حمل و نقل كشور با هدف پاسخگويي به تقاضاهاي بالفعل و بالقوه و  -2

هاي ايمني، انرژي، اقتصاد، حمل و نقل و  دستيابي به جايگاه مناسب در حوزه
از زمان . رسد محيط زيست تا پايان سال سوم برنامه به تصويب هيأت وزيران مي

ع، شروع كليه طرحهاي جديد توسعه و ساخت زيربناهاي تصويب طرح جام
 . قابل اجراء است  بودجه سنواتي حمل و نقل، فقط براساس اين طرح و در قالب

دولت موظف است ساز و كارهاي قانوني الزم به منظور كاهش ساالنه ده درصد  -3
ل هاي كشور در طو ميزان تلفات جاني ناشي از تصادفات رانندگي در جاده%) 10(

  .برنامه را فراهم نمايد
 مزيتهاي  پذيركردن فعاليتهاي حمل و نقل با توجه به  به منظور تسهيل تجارت، رقابت)ز

  :المللي، دولت مجاز است اي و بين نسبي در زنجيره عرضه و خدمات ترابري منطقه
ها، شهركهاي حمل و نقل  ، احداث پايانه)لجستيك(از ايجاد پاركهاي پشتيباني  -1

مسافري و باري و گسـترش بنادر خشك توسط بخـش خصوصي و تعاوني  تركيـبي
  .حمايت نمايد

و حمل و نقل تركيبي در ) كانتينري(هاي بارگُنج  يابي پايانه نسبت به تهيه طرح مكان -2
كشور اعم از شماليـ  جنوبي، شرقيـ  غربي و نيز ) ترانزيتي(شبكه اصلي و عبوري 

نامه و اجراي آن از طريق بخش خصوصي و تعاوني شبكه آسيايي تا پايان سال دوم بر
 .اقدام نمايد

خارجي كاال، ) ترانزيت(ساز و كارهاي الزم براي تحقق افزايش حجم عبور  -3
  .را تا پايان برنامه فراهم نمايد%) 10( حداقل تا ميزان ده درصد  ساالنه

س از وصول، به اين ماده پ) ج(و ) ب(، )الف(هاي موضوع بندهاي  كليه دريافتي -1تبصره
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شود  داري كل واريز مي اي نزد خزانه حساب سازمان راهداري و حمل و نقل جاده
  . ساالنه آن سازمان به مصرف برسد تا براساس بودجه

اين ماده و همچنين در مورد ايجاد جايگاههاي عرضه ) د(در موارد موضوع بند  -2تبصره
برداري اراضي  هرهسوخت، وزارت جهاد كشاورزي نسبت به واگذاري حق ب

 ملي خارج از حريم شهرها به صورت قيمتهاي ترجيحي يا رايگان بر اساس  منابع
  . اقتصاد با معرفي وزارت راه و ترابري اقدام نمايد  مصوب شوراي سياستهاي

اي در شبكه حمل و  شود به منظور ايجاد رويكرد توسعه به دولت اجازه داده مي -164ماده
سهم بار و مسافر توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني و با هدف نقل ريلي و افزايش 

گري در حمل و نقل نسبت به اصالح ساختار و تغيير  تفكيك وظايف حاكميتي و تصدي
آهن جمهوري اسالمي ايران و واگذاري بخشهاي غيرحاكميتي آن به بخشهاي  اساسنامه راه

  ي و تعاوني اقدامخصوصي و تعاوني و ايجاد ظرفيتهاي جديد توسط بخشهاي خصوص
  قانوني معمول و زمينه استفاده از منابع داخلي و خارجي را براي رشد و توسعه فعاليتهاي

  .ريلي فراهم نمايد
هاي تجهيز،  تواند به منظور تقويت حمل و نقل بار و مسافر ريلي، بخشي از پروژه ميدولت 

بندي و  نمودن، تراكبهبود و افزايش ظرفيت زيرساخت از جمله دو خطه كردن، برقي 
برداري و انتقال  تطويل ايستگاهها را در قالب روشهايي نظير مشاركت، ساخت، بهره

)BOT (و طراحي، تدارك و تأمين )EPCF(  با واگذاري امتيازاتي نظير استفاده از
دسترسي آن تا استهالك كامل سرمايه و سود مورد زيربناهاي حمل و نقل ريلي و انتقال حق 

  . بخش خصوصي و تعاوني واگذار نمايدتوافق به
پذيري خدمات حمل و نقل دريايي كشور شوراي عالي   به منظور ارتقاء رقابت-165ماده

گذاري  پذير تعرفه سازمان بنادر و دريانوردي مجاز است نسبت به تدوين نظام انعطاف
 خدمات دريايي و بندري متناسب با شرايط عرضه و تقاضا براي طرح و تصويب در

  .شوراي اقتصاد اقدام نمايد
المللي و افزايش  به منظور تقويت موقعيت كشور در شبكه حمل و نقل هوايي بين -166ماده

شدن  و حمل و نقل كاال و مسافر و اشتغال مولد و تبديل) ترانزيت(درآمد ناشي از عبور 
طب دوم حمل به قطب اول حمل و نقل بار منطقه و ق) ره(المللي امام خميني  فرودگاه بين

 فرودگاه و ايجاد  و نقل مسافري منطقه با تأكيد بر استقالل سازماني، مالي و مديريتي اين
  :جريان پايدار منابع مالي ذي نفعان، دولت اقدامات زير را انجام دهد

و ايجاد منطقه آزاد ) ره(المللي امام خميني ايجاد شهر فرودگاهي در محدوده فرودگاه بين )الف
خدمات بانكي و  نطقه ويژه اقتصادي در بخشي از اراضي فرودگاه جهت ارائهتجاري و م

  اي و ساير خدمات شهر فرودگاهي از قبيل گردشگري، پزشكي، رفاهي و مشابه آن بيمه
هاي جنوبي و  محدوده مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي به ترتيب از انتهاي ضلع -تبصره

به مساحت هزار و پانصد هكتار و دو ) ره(غربي بخش هوايي فرودگاه امام خميني
اداره شهر فرودگاهي موضوع اين ماده كه شامل . هزار و پانصد هكتار خواهد بود

مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي فوق نيز خواهدبود، در قالب شركت دولتي 
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وابسته به شركت مادرتخصصي فرودگاههاي كشور است كه اساسنامه آن به 
  .راه و ترابري و معاونت به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيدپيشنهاد وزارت 

ايجاد و تكميل زيربناها و زيرساختهاي الزم با اولويت احداث فاز دوم فرودگاه  )ب
  )ره( المللي امام خميني بين

  مسكن
باقيمانده از « قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن عبارت ) 18(در ماده  -167ماده
برنامه «به عبارت »  چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايرانبرنامه
  .يابد تغيير مي» پنجم
 انرژي  مصرف به ويژه مصرف سازي ساختمانها و اصالح الگوي   به منظور مقاوم-168ماده

  :شود در بخش ساختمان و مسكن اقدامات زير انجام مي
هاي  رج الزام رعايت مقررات ملي ساختمان در پروانه شهرداريها مكلفند نسبت به د)الف

شده بر مبناي اين  كار براي واحدهاي احداث صدور پايان. ساختماني اقدام نمايند
  . منوط به رعايت كامل اين مقررات است ها، پروانه

متخلفان از مقررات ملي ساختمان از جمله طراح، ناظر، مجري و مالك براساس  -تبصره
رسد موظف به رفع نقص و جبران  وزيران مي ي كه به تصويب هيأتا نامه آئين

  .شوند خسارت مي
 صدور پروانه هرگونه ساختمان منوط به ارائه موافقت اصولي بيمه كيفيت ساختمان )ب

نامه صادره در صورت ورود هرگونه  شركتهاي بيمه مكلفند بر اساس بيمه. احداثي است
  .داثي، خسارتهاي وارده را ظرف سه ماه جبران نمايندخسارت در طي ده سال به ساختمان اح

 ساير  اي خود و در صورت نياز، مسؤوليت  كليه مجريان دولتي موظفند مسؤوليت حرفه)ج
عوامل مرتبط در طراحي، محاسبه و نظارت ساختمانهاي تحت پوشش خود اعم از 

  .د داراي صالحيت بيمه نماين شهري و روستايي را نزد يكي از شركتهاي
  : به منظور انجام مطالعات الزم براي كاهش خطرپذيري زلزله)د

  .نشانگرهاي زلزله توسعه يابد نگاري و پيش نگاري و زلزله شبكه ايستگاههاي شتاب -1
نگاري در شهرستان و روستاهاي بزرگ به ازاي هر بيست و پنج  ايستگاههاي شتاب -تبصره

  .يابد هزار نفر يك ايستگاه توسعه مي
سازي ساختماني، استاندارد و  مروشهاي مؤثر در مقاو ه مصالح وطي برنام -2

  .وليدكنندگان آنها حمايت شودتاز
  ترويج شوراي عالي شهرسازي و معماري موظف است به منظور تدوين و -169ماده

  : و شهرسازي اسالمي ـ ايراني معماري الگوهاي
ربط و صاحبنظران و  مركب از نمايندگان دستگاههاي ذي  با تشكيل كارگروهي )الف

نسبت به انجام پژوهشهاي  هاي معماري، شهرسازي و حوزوي  متخصصان رشته
  .نظر اقدام نمايد كاربردي، سياستگذاري، تدوين ضوابط و مقررات و ترويج الگوهاي مورد

 جسمي  سازي ساختمانها و فضاهاي شهري و روستايي براي معلولين  طرحهاي مناسب)ب
  .تهيه و تدوين نمايدو حركتي را بررسي، 
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شهرداريها و دهياريها موظفند بر اساس ضوابط و طرحهاي موضوع اين بند نسبت به 
  .سازي معابر و فضاهاي عمومي شهري و روستايي اقدام نمايند مناسب 

مصوبات شوراي فوق براي كليه دستگاههاي اجرائي، شوراهاي اسالمي شهر و  -1تبصره
  .االجراء است گان الزمروستا و كليه مالكان و سازند

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ساير دستگاههاي آموزشي براساس  -2تبصره
سرفصلها و  به بازنگري  عالي شهرسازي و معماري نسبت  هاي شوراي  توصيه
  . دروس مربوطه اقدام نمايند محتواي

ر در مناطق وزارت مسكن و شهرسازي موظف است به منظور تحقق توسعه پايدا -170ماده 
مابين شهرهاي با جمعيت  شهري و روستايي، تعامالت اقتصادي، اجتماعي و كالبدي في

بيش از يكصد هزار نفر يا روستاهاي واقع در حريم آنها را از طريق تهيه و اجراي طرحهاي 
مجموعه شهري، جامع و تفصيلي شهري با رويكرد اولويت توسعه دروني شهرها، 

ي توسعه روستاهاي مستعد، صيانت از اراضي كشاورزي و باغهاي گيري از ظرفيتها بهره
  .واقع در داخل و حاشيه شهرها و روستاها ساماندهي نمايد

  -171ماده
 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مكلف است نسبت به احصاء مناطق ويژه )الف

 در اين بندي طرحهاي واقع نيازمند بهسازي و نوسازي در بافتهاي فرسوده و دسته
  :مناطق، با اولويت

 . به موقع آنها ضروري است  اجراي طرحهايي كه به دليل وجود منافع عمومي، -1
طرحهايي كه از طريق تدوين ضوابط و مقررات و مشاركت مردم و حمايت  -2

  .دولت، شهرداريها و دهياريها به مرور زمان قابل انجام است، اقدام نمايد
اليحه « هاي عمومي و عمراني دولت موضوع  رنامهمشمول ب) 1( طرحهاي گروه -تبصره

»  شوراي انقالب1358قانوني نحوة خريد و تملك اراضي و امالك مصوب 
تواند از طريق بخشهاي  باشد كه تمام يا بخشي از منابع مورد نياز آن مي مي

قانون مذكور قابل اعتراض در ) 4(رأي صادره موضوع ماده . غيردولتي تأمين شود
  .لحه قضائي استمراجع صا

 زمين  وري و استحصال ربط موظفند به منظور افزايش بهره  دستگاههاي اجرائي ذي)ب
  . بافتهاي فرسوده و نامناسب روستايي اقدام نمايند نسبت به احياء

 وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداريها موظفند با اعمال سياستهاي تشويقي و در )ج
فتهاي فرسوده از اقدامات بخش غيردولتي براي چهارچوب قانون حمايت از احياء با

  .احياء و بازسازي بافتهاي فرسوده در قالب بودجه مصوب حمايت نمايند
 وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداريها موظفند هرسال در طول برنامه حداقل ده )د

از بافتهاي فرسوده شهري را احياء و بازسازي نمايند تسهيالت و بودجه %) 10(درصد 
بيني و  ساله با پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي در بودجه عمومي پيش رد نياز همهمو

در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداريها يا مجريان طرحهاي نوسازي با 
  .معرفي شهرداري قرار خواهدگرفت
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از منابع، اعـتبارات و تسهيالت %) 50(دولت موظـف است حداقل پنجاه درصـد  -تبصره
ي براي بخش مسكن اعم از طرحهاي مسكن مهر، مسكن جوانان و اعطائ

نيازمندان و مانند آن را به اجراي طرحهاي مذكور در محدوده بافتهاي فرسوده 
  .شهري اختصاص دهد

وزارت مسكن و شهرسازي موظف است ساماندهي و احياء شهرهاي آسيب ديده از  ) ه
مانهاي مخروبه باقيمانده داخل جنگ تحميلي و استفاده از اراضي رهاشده و ساخت

  .شهرهاي موردنظر را در اولويت قراردهد
نشين از مزاياي  به منظور ارتقاء شرايط محيطي پايدار و فراگير ساكنان مناطق حاشيه -172ماده

نگري و پيشگيري از ايجاد سكونتگاههاي غيرمجاز دولت موظف است اقدامات  شهرنشيني و پيش
  :زير را انجام دهد

عالي شهرسازي و معماري  شده توسط شوراي  نشين تعيين بخشي مناطق حاشيه  سامان)الف
ايران از طريق تدوين و اجراي ساز و كارهاي حقوقي، مالي و فرهنگي و توانمندسازي 

« هاي شهري با مشاركت آنها، در چهارچوب  ساكنان بافتهاي واقع در داخل محدوده
و ايجاد شهركهاي اقماري » نتگاههاي غيرمجازسند ملي توانمندسازي و ساماندهي سكو

  .براي اسكان جمعيت مهاجر
 وضـع مقررات بازدارنده و اعمال ممنوعيت ارائه كليه خدمات زيربنايي به ساخت و )ب

  سازهاي غيرمجاز خارج از محدوده شهرها و روستاها و تخريب آنها با همكاري قوه قضائيه
اهاي واقع در حريم كالن شهرها با رويكرد كنترل  تهيه و اجراي طرح هادي براي روست)ج

  آنها محدوده روستاهاي مذكور در حد رشد طبيعي 
  طراحي و ايجاد كمربند سبز در اطراف مراكز جمعيتي از طريق منابع دولتي توسط شهرداريها  )د

  دولت مجاز است در طول برنامه نسبت به تهيه برنامه جامع مديريت شهري به -173ماده
ور دستيابي به ساختار مناسب و مديريت هماهنگ و يكپارچه شهري در محدوده و منظ

حريم شهرها، با رويكرد تحقق توسعة پايدار شهرها، تمركز مديريت از طريق واگذاري 
وظايف و تصديهاي دستگاههاي دولتي به بخشهاي خصوصي و تعاوني و شهرداريها، 

رداريها و ارتقاء جايگاه شهرداريها و اتحاديه روزرساني قوانين و مقررات شه بازنگري و به
  .آورد عمل آنها اقدام قانوني به

ربط موظفند تا پايان سال اول   شوراهاي اسالمي و شهرداريها و ساير مراجع ذي-174ماده
  :برنامه از طريق تدوين نظام درآمدهاي پايدار شهرداريها با اعمال سياستهاي ذيل اقدام نمايد

عوارض صدور پروانه ساختماني در كاربريهاي تجاري، اداري، صنعتي  كاهش نرخ )الف
متناسب با كاربريهاي مسكوني همان منطقه باتوجه به شرايط اقليمي و موقعيت محلي 

برداري از واحدهاي احداثي  و نيز تبديل اين عوارض به عوارض و بهاي خدمات بهره
ي و امالك، ناشي از اجراي اين كاربريها و همچنين عوارض بر ارزش افزوده اراض

  طرحهاي توسعة شهري
هاي خدمات عمومي و شهري، نگهداري، نوسازي و عمران  تعيين سهم شهروندان در تأمين هزينه )ب

  شهري و همچنين تعيين سهم دولت در ايجاد زيرساختهاي توسعه، عمران شهري و حمل و نقل
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  امالك به عوارض ناشي از مصرف و خدماتتبديل عوارض موضوع درآمد شهرداريها از عوارض بر  )ج
  تعيين ضمانت اجرائي براي وصول عوارض، بهاي خدمات و ساير درآمدهاي قانوني شهرداريها )د
  افزايش تراكم زمينهاي مشجر با سطح اشغال كمتر نسبت به زمينهاي غيرمشجر با سطح اشغال بيشتر  ) ه
  كرد شهرداري  تقويت ساز و كارهاي مديريت و نظارت بر هزينه)و
كرد در حوزه  سپاري وظايف قابل واگذاري و هدايت بودجه شهرداريها به سمت هزينه برون )ز

وظايف اصلي و قانوني آنها و ممنوعيت پرداخت هرگونه هزينه از اعتبارات شهرداري به 
  دستگاههاي اجرائي

  :در جهت ايجاد درآمد پايدار براي شهرداريها -175ماده
ر مالياتي موظف به ارائه اطالعات درآمد مشمول ماليات مشاغل در حدود  سازمان امو)الف

  .مقرر در قوانين مرتبط با شهرداريها است
ماده واحده قانون تأسيس شركت قطار شهري تهران و حومه مصوب ) 2( تبصره )ب

 به ساير شهرداريها و تونلهاي زيرزميني آب و فاضالب، ترافيكي و 16/2/1354
  .يابد يخدماتي تسري م

منظور  مكلف است به ) سازمان ملي زمين و مسكن(وزارت مسكن و شهرسازي  -176ماده
تأمين منابع مالي الزم جهت پرداخت معوض نصاب مالكانه اعم از موات و غيرموات و خريد 

درآمد،  ويژه مسكن زوجهاي جوان و اقشار كم اراضي موردنياز اجراي طرحهاي مسكن به 
 فروش رسانده و وجوه حاصل را به  صورت مزايده به يار خود را به اراضي شهري در اخت

عنوان درآمد اختصاصي واريز نمايد تا در قالب بودجه سنواتي  داري كل كشور به حساب خزانه
  .مصرف برسد براي تحقق موارد مذكور به

  .دشو اجراي طرحهاي موضوع اين ماده از طريق بخشهاي خصوصي و تعاوني انجام مي -تبصره
  وقف

به منظور احياء، توسعه و استفاده بهينه از ظرفيت موقوفات و اخوات و مقابله با  -177ماده
  :شود سوءاستفاده از موقوفات اقدامات زير انجام مي

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور با همكاري سازمان اوقاف و امور خيريه مكلف است  )الف
ليكن تاكنون ثبت  وقف آن محرز ونسبت به ثبت موقوفات بالمعارضي كه صحت 

  .اند، اقدام نمايد نشده
منظور ايجاد بانك اطالعات جامع موقوفات، كليه اشخاص حقيقي و حقوقي متولي وقف به  )ب

موظفند اطالعات كليه موقوفات، نذورات، اثالث باقيه، محبوسات و صدقات و موقوفات عام 
 قرار دهند كه تا پايان سال اول برنامه توسط اي غيرمتصرفي و داراي توليت را بر روي سامانه

  .شود سازمان اوقاف و امور خيريه ايجاد مي
  



  
  
  

ه: مل  هو   ایی 
  

  اي  منطقهيتوسعه
  

  -178ماده
ريزي و  گيري، تصويب، هدايت، هماهنگي و نظارت در امور برنامه منظور تصميم به)  الف

هاي كالن كشور، شوراي  مشي سياستها و خطها و  بودجه استانها، در چهارچوب برنامه
  :شود ريزي و توسعه هر استان به رياست استاندار و اعضاء زير تشكيل مي برنامه

 )يك نفر(هاي داراي واحد استاني  رئيس واحد استاني وزارتخانه -1
 ريزي استان معاون برنامه -2
 بدني استان مديركل تربيت -3
 گردشگري استانرئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و  -4
 مديركل حفاظت محيط زيست استان -5
 )حسب مورد(فرمانداران  -6
  فرمانده بسيج استان -7
هايي كه چند واحد استاني دارند يك نفر از رؤساي واحدهاي  در مورد وزارتخانه -تبصره

  .كند تابعه استان به انتخاب وزير در جلسات شورا شركت مي
ريزي توسعه   ارچوب وظايف شوراي برنامه براي افزايش اختيارات شهرستانها در چه)ب

  .گردد ريزي در هر شهرستان به رياست فرماندار تشكيل مي استان، كميته برنامه
متناظر ادارات (ريزي شهرستان شامل رؤساي اداري شهرستان  اعضاء كميته برنامه -1تبصره

  .است) كل استاني
وراي مذكور برعهده معاون نيابت رياست شورا در غياب استاندار و دبيري ش -2تبصره

  .ريزي استاندار است برنامه
دو نفر از نمايندگان استان با پيشنهاد مجمع نمايندگان استان و تصويب مجلس به    )ج

ريزي و توسعه استان و نمايندگان هر شهرستان به عنوان  عنوان ناظر در شوراي برنامه
  .شتريزي شهرستان عضويت خواهند دا ناظر در كميته برنامه

جلسات شورا با حضور دوسوم اعضاء، رسمي و مصوبات آن با اكثريت بيش از نصف    )د
ريزي و توسعه استان با  گيري در جلسات شوراي برنامه رأي. اعضاء حاضر معتبر است

  . صورت مخفي است ورقه و به
 نامه اجرائي اين ماده شامل شرح وظايف، اختيارات مندرج در اين ماده و آئين   ) ه

ريزي  ريزي و توسعه استان و كميته برنامه كارگروههاي تخصصي شوراي برنامه
  .رسد نت به تصويب هيأت وزيران ميشهرستان به پيشنهاد معاو
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هاي  اي از بودجه و برنامه  وزارت كشور موظف است عالوه بر اخذ و ارائه نسخه )و
ملكرد استاني برنامه مصوب استاني و شهرستاني به نمايندگان استان هرساله گزارش ع

ماه يك بار نيز گـزارش پيشرفت بودجه را در اخـتيار مجلس شوراي  و هر سه
  .اسـالمي قرار دهند

منظور تمركززدايي و افزايش اختيارات در جهت توسعه و عمران استانها، نظام  به -179ماده
  :گردد شرح زير ساماندهي مي  هزينه استاني به،درآمد
استاني شامل منابع استاني اعم از درآمد استاني، درآمد اختصاصي،  بودجه ساالنه )الف

اي و سهم از منابع ملي و همچنين مصارف استاني  واگذاري دارائيهاي مالي و سرمايه
اي و مالي هركدام به صورت  اي و تملك دارائيهاي سرمايه اعم از اعتبارات هزينه

اعتبارات » دستگاه ـ برنامه«يع توز. گردد سرجمع در قوانين بودجه سنواتي درج مي
اي شهرستانها برعهده  اي و توزيع سرجمع اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه هزينه

  .ريزي و توسعه استان است شوراي برنامه
گيرند  هايي كه ماهيت استاني داشته و يا در چند شهرستان قرار مي اعتبار پروژه -تبصره

  .گردد مجزا تعيين ميطور مستقيم و توسط شورا به صورت  به
ريزي و توسعه استان و معاونت را   سند بودجه ساالنه استان كه تعهدات شوراي برنامه)ب

نمايد در قالب قراردادي تنظيم و بين رئيس شورا و معاونت مبادله  مشخص مي
  .شود قالب قرارداد مذكور و دستورالعمل مربوط توسط معاونت تهيه و ابالغ مي. گردد مي

داري كل و زيرنظر اداره كل امور  ر استان، خزانه معين استان وابسته به خزانه در ه)ج
داري كل موظف است براي هريك از  خزانه. شود اقتصادي و دارائي استان تشكيل مي

خزانه معين (» داري كل حساب خزانه«عنوان  هاي معين استان يك حساب به خزانه
گردان هر استان  ابتداي هر سال نيز ميزان تنخواهدر مركز استان افتتاح نمايد و در ) استان

اي آن استان محاسبه  اي و تملك دارائيهاي سرمايه را متناسب با اعتبارات مصوب هزينه
  .واريز نمايد) خزانه معين استان(» داري كل حساب خزانه«و حداكثر تا بيستم فروردين ماه به 

استان با لحاظ وضعيت تحقق درآمدها، منظور تخصيص اعتبارات استاني در اختيار    به)د
هاي كلي ناظر بر بودجه عمومي دولت، كميته تخصيص اعتبارات استان  مشي خطسياستها و 

ريزي استان و رئيس سازمان امور اقتصادي و  با مسؤوليت استاندار و عضويت معاون برنامه
  .شود دارائي استان تشكيل مي

اي ملي به  ا و طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايهبه تناسب واگذاري و اجراي فعاليته ) ه
اي مذكور در طول سال بخش  استاني، معاونت عالوه بر اعتبارات تملك دارائي سرمايه

اي دستگاههاي اجرائي ملي با تشخيص معاونت به استانها  مربوط از اعتبارات هزينه
  .شود منتقل مي

ن اساسي، سياستهاي كلي و جهت قانو) 48(در راستاي تحقق اصل چهل و هشتم  -180ماده
منظور استفاده متوازن از امكانات كشور و توزيع عادالنه و  انداز و به  حصول به اهداف چشم

يافته و تحقق پيشرفت و عدالت، دولت مكلف  رفع تبعيض و ارتقاء سطح مناطق كمترتوسعه
ه فاصله است در توزيع منابع عمومي و يارانه سود تسهيالت به نحوي عمل نمايد ك
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شاخص برخورداري شهرستانهاي با كمتر از سطح متوسط كشور در پايان برنامه چهارم در 
بخشهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، زيربنايي و امنيتي در هر سال برنامه حداقل ده 

  .به سطح يادشده نزديك شود%) 10(درصد 
يفهاي مشخص براي از اعتبارات بودجه عمومي دولت در قالب رد%) 2(معادل دو درصد 

گيرد تا در راستاي تحقق اهداف  مصارف معين در بودجه سنواتي در اختيار معاونت قرار مي
  .فوق توزيع و هزينه شود

ريزي كشور با لحاظ نمودن دو اصل آمايش سرزمين و  به منظور ارتقاء نظام برنامه -181ماده
ريهاي ملي و استاني، ايجاد گذا اي و سرمايه پايداري محيطي در كليه فعاليتهاي توسعه

اي و رعايت عدالت در توزيع منابع و فرصتها،  اي و بخشي ـ منطقه هماهنگي بخشي، منطقه
توسعه متوازن مناطق، ارتقاء توانمنديهاي مديريتي استانها و انتقال اختيارات اجرائي به 

 تصويب هيأت استانها و تمركز امور حاكميتي در مركز، ساز و كارها و شاخصهاي الزم به
  .رسد وزيران مي

هرگونه تخفيف، بخشودگي حقوق و عوارض شهرداريها توسط دولت و قوانين  -تبصره
در غير اين . مصوب منوط به تأمين آن از بودجه عمومي ساالنه كشور است

  .صورت بخشودگي و تخفيف حقوق و عوارض شهرداري ممنوع است
ها و طرحهاي توسعه  ه و اجراي برنامهبه منظور هماهنگي و نظارت بر تهي -182ماده

ريزي و نظارت راهبردي  با مسؤوليت معاون برنامه» شوراي آمايش سرزمين«سرزميني، 
  :شود جمهور و با شرح وظايف اصلي ذيل تشكيل مي رئيس
ريزي و مديريت توسعه  نظام يكپارچه برنامه«تدوين، تصويب و نظارت بر استقرار  )الف

  .ابط اركان اصلي آنو تنظيم رو» سرزميني
اي و  ها و طرحهاي توسعه سرزميني در سطوح ملي، منطقه بررسي و تصويب برنامه )ب

  استاني و نظارت بر اجراي آنها
دو نفر از اعضاء كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شوراي اسالمي 

  .مايندن به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر در جلسات شورا شركت مي
نامه اجرائي اين ماده شامل شرح وظايف تفصيلي، مسؤوليتها، اختيارات و اركان شورا  آئين

تصويب  به) دبيرخانه(حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد معاونت 
  .رسد هيأت وزيران مي

جمهور  يسريزي و نظارت راهبردي رئ تركيب اعضاء شورا عالوه بر معاون برنامه -تبصره
وزيران كشور، اطالعات، جهاد كشاورزي، اقتصادي و دارائي، مسكن و : عبارتند از

شهرسازي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست و 
  .جمهور   به انتخاب رئيس نظر شاغل در دستگاههاي اجرائي سه نفر صاحب

اي تنظيم نمايند كه  هاي عملياتي خود را به گونه دستگاههاي اجرائي مكلفند برنامه -183ماده
  .گيريهاي آمايش سرزمين را فراهم آورد زمينه تحقق جهت

  .مسؤوليت پيگيري و نظارت بر تحقق مفاد اين ماده بر عهده معاونت است -1تبصره
شود با پيشنهاد شوراي آمايش سرزمين در  مي به شوراي اقتصاد اجازه داده  -2تبصره
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وانين مربوطه كشور، سياستهاي تشويقي و بازدارنده، از جمله يارانه چهارچوب ق
ها، عوارض و ساير مقررات را براي فعاليتها  سود و كارمزد تسهيالت بانكي، تعرفه

ها، اقدامها و  نمايد كه برنامه اي تنظيم  گونه و مناطق مختلف كشور به
گيريهاي  حقق جهتگذاريهاي بخشهاي عمومي و غيردولتي در راستاي ت سرمايه

مصوبات شوراي اقتصاد از طريق دبيرخانه  .آمايش سرزمين هدايت شوند
  .شود ابالغ مي) معاونت(

نظام ارزيابي «قانون اساسي، ) 50(به منظور تحقق اهداف مندرج در اصل پنجاهم  -184ماده
اي و موضوعي براساس محورهاي ذيل تدوين و  در سطوح ملي، منطقه» راهبردي محيطي

  :آيد اجراء در مي هب
   راهبردهاي كلي توسعه مناطق و منظور نمودن اثرات تجمعي اين راهبردها )الف
  شاخص اثرات محيطي توسعه و شاخص ظرفيت زيستي )ب
  اي و ملي اعمال شاخصهاي پايداري منطقه )ج
  اي و موضوعي اي منطقه ها و طرحهاي توسعه پايش برنامه )د
  يين سازوكار اجرائي ارزيابي راهبردي محيطيبرنامه توانمندسازي و تع)  ه

شوراي عالي حفاظت محيط زيست، نهاد ملي مسؤول ارزيابي راهبردي محيطي  -1تبصره
  .هاي توسعه ملي ـ موضوعي است طرحها و برنامه

هاي  اي، مسؤول ارزيابي راهبردي محيطي برنامه شوراهاي هماهنگي توسعه منطقه -2تبصره
  .باشند زيست مي س ضوابط مصوب شوراي عالي حفاظت محيطاي براسا توسعه منطقه

شوراي عالي اداري مكلف است وظايف اجرائي شوراي عالي حفاظت  -3تبصره
  .زيست را به واحدهاي استاني سازمان حفاظت محيط زيست تفويض نمايد محيط

تصويب   بهنامه اجرائي اين ماده شامل فرآيند و ساز و كارهاي اجرائي ارزيابي راهبردي آئين
  .رسد هيأت وزيران مي

برداري بهينه از منابع طبيعي و پايه، نظام شاخصهاي پايداري محيطي  منظور بهره به -185ماده
  :آيد تا سال دوم برنامه در چهارچوب موارد ذيل تهيه و به اجراء در مي

  تدوين مدل ملي شاخصهاي پايداري )الف
  يداريايجاد بانك داده و اطالعات شاخصهاي پا )ب
  نمودن آن براي سالهاي برنامه تعيين شاخصهاي پايداري و كمي )ج
سازي بار محيطي و كنترل اثرات  تعيين ضوابط و معيارهاي پايداري ناظر بر متعادل )د

  توسعه بر محيط طبيعي و انساني
نامه اجرائي اين ماده شامل دستگاههاي اجرائي مسؤول و همكار، رويكردهاي كلي و  آئين
  .رسد بندي تدوين و اجراي نظام و مراجع تصويب آن به تصويب هيأت وزيران ميزمان
شود نسبت به تدوين برنامه جامع تقسيمات كشوري،   به دولت اجازه داده مي-186ماده

دربردارنده شاخصهاي ناظر بر بازنگري واحدهاي تقسيماتي موجود براي ايجاد سطوح 
مركز و تفويض اختيار به مديران محلي و گيري عدم ت تقسيمات كشوري جديد با جهت
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  .عنوان نمايندگان عالي دولت در استانها، اقدام نمايد تقويت نقش استانداران به
  محيط زيست

  -187ماده
برداري پايدار از محيط  شود به منظور حفاظت، احياء و بهره به دولت اجازه داده مي )الف

يان سال دوم برنامه نسبت به موارد زير زيست، منابع طبيعي و تنوع زيستي حداكثر تا پا
  :اقدام قانوني انجام دهد

تدوين و اجراي برنامه مديريت يكپارچه زيست بومي و برنامه عملياتي حفاظت و  -1
 .برداري پايدار از تنوع زيستي زيست بومهاي حساس و شكننده كشور بهره

  »صندوق ملي محيط زيست«اصالح اساسنامه  -2
ادهاي نظامي و انتظامي و شهرداريها همكاري كامل با دولت براي قوه قضائيه، نه -1تبصره

  .تحقق مفاد اين ماده را خواهند داشت
سازمان حفاظت محيط زيست، مناطق ساحلي و دريايي با حساسيت باالي  -2تبصره

  .زيست محيطي را شناسايي و اعالم نمايد
 زيست با همكاري نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان حفاظت محيط آئين -3تبصره

هاي نيرو، مسكن و شهرسازي و جهاد كشاورزي و معاونت تهيه و به  وزارتخانه
  .رسد تصويب هيأت وزيران مي

دولت موظف است نسبت به تشكيل سازمان توسعه و عمران دريا و سواحل جهت  )ب
مطالعه و اجراي طرحهاي بهسازي و شنا زير نظر وزارت كشور به عنوان متولي اصلي 

اساسنامه سازمان . ماندهي سواحل و طرحهاي شنا در سال اول برنامه اقدام نمايدسا
  .رسد مذكور به تصويب هيأت وزيران مي

گذاري، سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري  به منظور تسهيل امر سرمايه -188ماده
هاي صنايع و معادن و جهاد كشاورزي و با هماهنگي معاونت، ضوابط و  وزارتخانه

محيطي مشخص، شفاف و ثابت را در چهارچوب قوانين براي يك دوره  ستانداردهاي زيستا
ماده ) 3(گذاري موضوع تبصره  زماني پنجساله تدوين و جهت درج در كتاب راهنماي سرمايه

قانون اساسي ظرف شش ماه اول ) 44(قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم ) 7(
 واحدهاي توليدي، صنعتي، عمراني، خدماتي و زيربنايي موظف به كليه. برنامه ارائه نمايد

  .باشند رعايت ضوابط و استانداردهاي فوق مي
از سال دوم برنامه هرگونه الزام به اخذ مجوز موردي از دستگاههاي متولي به جز صنايع 

ريق قانون برنامه سوم توسعه، لغو و اعمال سياستهاي مزبور از ط) 105(بزرگ موضوع ماده 
  .شود كنترل اعمال ضوابط انجام مي

  :سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است -189ماده
منظور حفظ  هاي عمومي و دستيابي به توسعه پايدار به در راستاي ارتقاي آگاهي )الف

دار از ابتداي برنامه پنجم توسعه  محيط زيست و با تأكيد بر گروههاي اثرگذار و اولويت
نامه اجرائي مربوط را با  رهنگي جمهوري اسالمي ايران، آئيناقتصادي، اجتماعي و ف

كليه . وزيران برساند زيست به تصويب هيأت پيشنهاد شوراي عالي حفاظت محيط
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هاي دولتي و صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران ملزم به  ربط، رسانه دستگاههاي ذي
  .باشند قانوني ميهاي آموزشي بدون دريافت وجه موضوع اين ماده  اجراي برنامه

اي، ملي و استاني تا پايان سال  نظام اطالعات زيست محيطي كشور را در سطوح منطقه )ب
رساني و ارزيابي زيست محيطي  اول برنامه پنجم ايجاد نمايد تا زمينه پايش، اطالع

  .نمودن اين نظام همكاري نمايند ربط مكلفند در تدوين و اجرائي دستگاههاي ذي. فراهم گردد
كليه دستگاههاي اجرائي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موظفند جهت  -190ماده

اي دولت، اعمال سياستهاي مصرف بهينه منابع پايه و محيطزيست  كاهش اعتـبارات هزينه
براي اجراي برنامه مديريت سبز شامل مديريت مصرف انرژي، آب، مواد اوليه و تجهيزات 

طبق ) در ساختمانها و وسايط نقليه(ائد جامد و بازيافت آنها ، كاهش مواد ز)شامل كاغذ(
اي كه توسط سازمان حفاظت محيط زيست و معاونت با همكاري دستگاههاي  نامه آئين
  .ربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد اقدام نمايند ذي
  -191ماده
ه درياچه اروميه تهيه هاي حساس، به ويژ برنامه مديريت زيست بومي در زيست بوم )الف

سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري معاونت و . آيد و به مرحله اجراء درمي
نامه اجرائي اين ماده را تهيه و به تصويب  نيرو و جهاد كشاورزي، آئينهاي  وزارتخانه

  .رسانند هيأت وزيران مي
كلف است با رويه و نابودي تنوع زيستي، دولت م به منظور جلوگيري از شكار بي )ب

اسالمي ايران ترتيبي اتخاذ نمايد تا  ربط در نيروهاي مسلح جمهوري مراجع ذيهمكاري 
هاي  ضمن محدودكردن پروانه حمل اسلحه شكاري و بازنگري در ضوابط صدور پروانه

وحش به  برداشت از حيات شكاري را متناسب با جمعيت قابل مذكور، تعداد سالحهاي
آوري سالحهاي غيرمجاز  يط زيست برساند و نسبت به جمعحفاظت مح تشخيص سازمان 

  .تا پايان برنامة اقدام نمايد
كننده و مخرب محيط زيست كليه واحدهاي بزرگ  منظور كاهش عوامل آلوده به -192ماده

  :توليدي، صنعتي، عمراني، خدماتي و زيربنايي موظفند
خود را پيش از اجرا و در هاي بزرگ توليدي، خدماتي و عمراني  طرحها و پروژه )الف

يابي براساس ضوابط مصوب شوراي عالي  سنجي و مكان مرحله انجام مطالعات امكان
    .حفاظت محيط زيست مورد ارزيابي اثرات زيست محيطي قراردهند

  .ها الزامي است رعايت نتيجة ارزيابيها توسط مجريان طرحها و پروژه
ودگي و تخريب زيست محيطي خود اقدام و گيري آل برداري و اندازه نسبت به نمونه )ب

. نتيجه را در چهارچوب خوداظهاري به سازمان حفاظت محيط زيست ارائه نمايند
اي و  پايش لحظه) سيستم(اندازي سامانه  واحدهايي كه قابليت و ضرورت نصب و راه

 اندازي سامانه مداوم را دارند بايد تا پايان سال سوم برنامه، نسبت به نصب و راه
قانون نحوه جلوگيري از ) 30(متخلفين مشمول ماده . هاي مذكور اقدام نمايند)سيستم(

  .شوند  مي3/2/1374آلودگي هوا مصوب 
مشخصات فني خود را به نحوي ارتقاء دهند كه با ضوابط و استانداردهاي محيط  )ج
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  .دزيست و كاهش آلودگي و تخريب منابع پايه باالخص منابع طبيعي و آب تطبيق ياب
دولت مكلف است ارزش اقتصادي منابع زيست محيطي و جداول و حسابهاي  -1تبصره

  .مربوطه را در حسابهاي ملي محاسبه و ملحوظ نمايد
معاونت مكلف است با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست و ساير  -2تبصره

دستگاههاي مرتبط به منظور برآورد ارزشهاي اقتصادي منابع طبيعي و زيست 
هاي ناشي از آلودگي و تخريب محيط زيست در فرآيند توسعه و   و هزينهمحيطي

محاسبه آن در حسابهاي ملي، نسبت به تنظيم دستورالعملهاي محاسبه ارزشها و 
جنگل، آب، خاك، انرژي، تنوع زيستي و : هاي موارد داراي اولويت از قبيل هزينه

ربط به تصويب  ع ذيآلودگيهاي زيست محيطي در نقاط حساس اقدام و در مراج
هايي كه دستورالعمل آنها به تصويب رسيده، در  ارزشها و هزينه. برساند
  .اي درنظرگرفته خواهدشد سنجي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه  امكان

  -193ماده
شهرداري شهرهاي باالي دويست هزار نفر جمعيت و شهرهاي ساحلي و شهرهاي  )الف

اي مديريت پسماند شهري موظفند تا پايان سال چهارم حاشيه تاالبهاي داخلي در راست
برنامه، پسماندهاي خود را با روشهاي نوين و فناوريهاي جديد با اولويت روشهاي آلي 

از سال پاياني برنامه، . بازيافت نمايند) ورمي كمپوست(از قبيل كرم پوسال ) ارگانيك(
  . استهرگونه دفن پسماندها در اين گونه شهرها مطلقاً ممنوع

سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است تمهيدات الزم را براي كاهش آلودگي هوا  )ب
تا حد استانداردهاي جهاني با اولويت شناسايي كانونهاي انتشار ريزگردها و مهار آن، 

  .اي را فراهم آورد كنترل و كاهش ميزان انتشار گازهاي گلخانه
صنعتي و معدني جديد از تاالبهاي داخلي مطلقاً برداري  از سال دوم برنامه، هرگونه بهره )ج

  .ممنوع است
با توجه به شرايط ويژه تاالبهاي كشور از منظر اقتصادي، كشاورزي، زيست بومي، تنوع  )د

زيستي و گردشگري و وجود مراتع و اراضي زراعي مطلوب در اطراف آنها و وجود 
ر كلي، پيچيدگي و طو چالشهاي جدي در تخصيص منابع آب در اين مناطق و به

شكنندگي زيست بوم طبيعي اين مناطق، دولت مكلف است در سال اول برنامه، با 
ساماندهي مجدد سازمانهاي موجود در بخشهاي آب، كشاورزي، منابع طبيعي، محيط 

برداران در  زيست و گردشگري، نسبت به اعمال مديريت يكپارچه با مشاركت بهره
  .دام نمايددشتهاي اطراف اين تاالبها اق

نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد مشترك معاونت و سازمان حفاظت محيط  آئين -تبصره
هاي جهاد كشاورزي، كشور، نفت، نيرو و صنايع و معادن به  زيست و وزارتخانه

  .رسد تصويب هيأت وزيران مي
  توسعه روستايي

نه سياستگذاري، دولت مكلف است به منظور بهبود وضعيت روستاها در زمي -194ماده
ريزي، راهبري، نظارت و هماهنگي بين دستگاههاي اجرائي، ارتقاء سطح درآمد و  برنامه
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هاي موجود بين جامعه روستايي،  كيفيت زندگي روستائيان و كشاورزان و كاهش نابرابري
  :عمل آورد عشايري و جامعه شهري، حمايت الزم را از اقدامات زير به

بندي  سعه روستايي و ارائه خدمات نوين و تهيه برنامه اولويتارتقاء شاخصهاي تو )الف
  اي و محلي خدمات روستايي با توجه به شرايط منطقه

ها و  حمايت از گسترش كشاورزي صنعتي و صنايع روستايي با اولويت توسعه خوشه )ب
ها و عوامل  هاي صنعتي ـ كشاورزي كوچك و متوسط كه بخش اعظم نهاده زنجيره

در جغرافياي روستايي وجود دارد و همچنين صنايع دستي و خدمات توليد آن 
   گردشگري و ايجاد و توسعه بازارهاي محلي با اولويت مراكز دهستانهاي داراي قابليت توسعه

  تعيين الگوي مديريت در آباديهاي فاقد شوراي اسالمي )ج
نسبي   و تثبيت »از شهر به روستا«اي تشويقي در جهت مهاجرت معكوس تدوين سياسته )د

  جمعيت روستايي تا آخر سال اول برنامه
سازي ساختار كالبدي محيط و مسكن روسـتايي  بهسازي، نوسازي، بازسازي و ايمن ) ه

ت و نهادهاي عمومي ردم، دوـل شاركت ـم ـ ايراني با ـم ـني بر الگوي معماري اسـالمي    مبت
مندسازي براي ارائه و استفاده از اي مستمر روستاييان با هدف توان آموزش فني و حرفه )و

  خدمات نوين و مشاركت در فعاليتهاي صنعتي و بهبود كيفيت توليدات
ساماندهي و استقرار فعاليتهاي كارآفريني و اشتغالزاي كوچك و متوسط توليد و خدماتي  )ز

  در مناطق روستايي از طريق ارائه مشوقهاي مالي و اعتباري
  رساني بهتر و مؤثرتر منظور خدمات هاي روستايي به  مجموعهساماندهي روستاها در قالب )ح
  سازي شبكه راههاي روستايي احداث، ترميم و نگهداري و ايمن )ط
  ارتقاء شاخصهاي توسعه عشاير از طريق اسكان و ساماندهي خانوارها )ي
حمايت مالي از طريق اعطاء تسهيالت، وجوه اداره شده، يارانه سود و كارمزد جهت  )ك

سعه اشتغال خانوارهاي روستايي و عشايري با اولويت روشهاي محلي و بومي و نيز تو
منظور  تقويت مديريت يكپارچه اراضي از طريق مشاركت با تشكلهاي حقوقي به

  جلوگيري از خردشدن اراضي و تجميع مديريتي اراضي خرد كشاورزي
ح اساسنامة يكي از اقدام قانوني در جهت ايجاد شركت شهركهاي كشاورزي با اصال )ل

شركتهاي مادر تخصصي موجود در چهارچوب سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم 
هاي  به منظور هدايت، راهبري و احداث و توسعة زيرساختهاي مجتمعقانون اساسي ) 44(

  كشاورزي، دامي و شيالتي
در %) 49(گذاري مشترك با بخشهاي غيردولتي تا سقف چهل و نه درصد  سرمايه )م

قانون اساسي و از طريق شركت ) 44(ارچوب سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم چه
و شركت » گذاري در بخش كشاورزي حمايت از توسعه سرمايه«مادرتخصصي 
، در زمينة توسعة كشاورزي با فناوري نوين، »مديريت منابع آب ايران«مادرتخصصي 
ي كشاورزي و منابع آب و ور و طرحهاي زيربنايي و نوپديد در بخشها اقتصادي و بهره

  سازي بافت جمعيتي مناطق روستايي و عشايري توسعة مناطق روستايي و جوان
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دولت مكلف است سهام دولتي در بنگاه جديد را حداكثر ده سال پس از  -تبصره
  .نمايد برداري به بخشهاي غيردولتي واگذار بهره

 و همچنين توسعه تجارت توسعه و هدفمندسازي پژوهش، آموزش، توليد و تبليغات )ن
بخشي،  الكترونيك فرش و ايجاد خانه فرش در بازارهاي هدف و موردنظر براي هويت

پذيري، حمايت از ايجاد و توسعه و تجهيز  سازي، سفارش ارتقاء كيفيت توليد و روان
ها و شركتهاي تعاوني فرش دستباف  كارگاههاي متمركز و غيرمتمركز و اتحاديه

سراسر كشور و نيز صنايع و خدمات جانبي فرش دستباف به منظور روستايي و شهري 
  هاي داخلي و خارجي وري، تثبيت و افزايش سهم صادراتي و بازاريابي ارتقاء و بهبود بهره

  .وزارت بازرگاني مكلف به پيگيري حكم اين بند در دولت است -تبصره
ز طريق تقويت آن ا%) 100(تعميم و گسترش بيمه روستايي و پوشش صددرصد  )س

  صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير
  بيني مكانهاي ورزشي براي جامعه روستايي پيش )ع
تهيه طرحهاي هادي روستايي و تعيين محدوده روستاها در سراسر كشور با پيشنهاد  )ف

كارشناسان فني، زير نظر بنياد مسكن و تأييد بخشداري هر بخش و با اطالع دهياران و 
اي متشكل از رئيس بنياد   وراي اسالمي روستاها و تصويب آن در كميتهرؤساي ش

عنوان رئيس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش،  مسكن انقالب اسالمي استان به
نماينده سازمان مسكن و شهرسازي استان، رئيس بنياد مسكن انقالب اسالمي 

ون امور عمراني شهرستان، نماينده سازمان جهاد كشاورزي استان، نماينده معا
  استانداري و رئيس شوراي اسالمي روستا به عنوان ناظر

عنوان   تواند به نماينده شهرداري شهري كه روستا در حريم آن واقع است مي -تبصره
  .كارشناس و ناظر در جلسه كميته مذكور شركت نمايد

د اعمال نامه اجرائي اين ماده شامل تعيين مدير ارشد روستا، چگونگي و فرآين آئين
حمايتهاي ذكرشده، نحوه مشاركت و تعاريف و چگونگي مديريت مجموعه روستايي در 

  .رسد سال اول برنامه با پيشنهاد معاونت به تصويب هيأت وزيران مي
  



  
  
  

مل ی:   ی و ا یا ی،    د
  

  امور دفاعي
  

  195ماده
رتقاء توانمنديهاي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح موظف است به منظور ا )الف

دفاعي، قدرت بازدارندگي و دفاع از حاكميت، تماميت ارضي، منافع و امنيت ملي و 
  :مقابله مؤثر با تهديدهاي خارجي اقدامات زير را انجام دهد

نظر  ارتقاء كمي و كيفي سامانه پدافند هوايي كشور و ايجاد هماهنگي تحت -1
 )ص(االنبياء  قرارگاه پدافند هوايي حضرت خاتم

تقويت حضور و ارتقاء زيرساختها به منظور گسترش حوزه و استقرار مؤثرتر در  -2
هاي آبي كشور و حفاظت از خطوط دريايي كشور با تأكيد بر آبهاي آزاد و  حوزه

 تكميل سازمان ناوگان جنوب
گيري بهينه از فرصت خدمت وظيفه عمومي براي ارتقاء دانش، مهارت، ارتقاء  بهره -3

جامعه هدف در خصوص مباني و ارزشهاي اسالم و انقالب با منزلت اجتماعي 
و مقام معظم رهبري، ) ره(تكيه ويژه بر ديدگاهها و سيره حضرت امام خميني 

اي و  ارتقاء معنويت، انضباط اجتماعي، تقويت تعامالت سازنده و مهارتهاي حرفه
ارتقاء سازي شغلي و  كارگيري تخصصي سربازان وظيفه و غني افزايش ظرفيت به

 معيشت و منزلت اجتماعي آنان و نيز استفاده بهينه از مشموالن در سازندگي كشور
تر  ايجاد زيرساختها و اتخاذ ساز و كارهاي الزم براي مشاركت هر چه گسترده -4

 هاي دفاعي در شرايط بحران و جنگ دستگاههاي دولتي و بخش غيردولتي در برنامه
هاي مسلح با همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح وزارت دفاع و پشتيباني نيرو -تبصره

حداكثر ظرف شش ماه اول برنامه موظف است سطح مطلوب و الزامات هر يك 
  .ربط برساند از اجزاء فوق را تدوين و به تصويب مراجع ذي

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در سقف اعتبارات امور دفاعي، موارد زير را در اولويت  )ب
  :قراردهد

توسعه و تقويت ناوگان هوايي نيروهاي مسلح اعم از خريد، بازسازي، نوسازي و  -1
نمودن كليه هواپيماها و بالگردها و  نگهداري تا سطح آمادگي مصوب و عملياتي

  .سازي پروازها تسليحات مرتبط و ايمن
 تكميل و به روزرساني شبكه ارتباطي مستقل و امن نيروهاي مسلح -2
، كنترل، اطالعات و مراقبت پيشرفته در ابعاد راهبردي، فضايي، ايجاد سامانه فرماندهي -3

هوايي، دريايي و زميني به منظور ارتقاء هوشياري و آمادگي براي شناسايي تهديدات و 
 مقابله سريع و موثر
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 توسعه كيفي و كمي افزايش قدرتي و پايداري عملياتي يگانهاي موشكي -4
رساني و حمايت از كاركنان نيروهاي  ارتقاء كمي و كيفي سامانه رسيدگي، خدمات -5

  مسلح در مأموريتهاي دفاعي، امنيتي، امور رزمي و مراقبت از مرز و مناطق سخت
دولت موظف است به منظور تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفان و حضور  - 196ماده

قالب اسالمي هاي امنيت و دفاع از كشور، آرمانها و مباني انديشه ان نيروهاي مردمي در صحنهبيشتر 
و توسعه فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر اقدامات و تسهيالت الزم را در طول برنامه به شرح 

  :زير فراهم نمايد
پشتيباني الزم براي افزايش حداقل يك و نيم ميليون نفر بسيجي فعال و ويژه تا پايان  )الف

  برنامه با تأكيد بر تربيت نيروي انساني متعهد و انقالبي
هاي مقاومت بسيج،  حمايت از زيرساختها براي توسعه نواحي شهرستاني و رده )ب

  متناسب با توسعه و تغييرات تقسيمات كشوري
هاي مقاومت بسيج و بسيج اساتيد، دانشجو و طلبه در دستگاههاي  پشتيباني از رده )ج

  اجرائي به ويژه در فعاليتهاي پژوهشي و علمي
الب اسالمي و توسعه فرهنگ و تفكر بسيجي از طريق كمك به تعميق ارزشهاي انق )د

سازي اوقات فراغت، توسعه فرهنگ ارزشي و استفاده از  هاي تربيتي، غني تشكيل هسته
نخبگان بسيجي براي مشاوره و توليد فكر، توسعه فرهنگ عفاف و حجاب، آشنايي با 

موزي، اقشار و آ با اجراي طرحهاي دانشجويي، دانش) ره(حضـرت امام مباني انديشه 
  هاي مقاومت بسيج رده

هاي مختلف با اولويت حضور فزآينده  پشتيباني و كمك به مقابله با جنگ نرم در حوزه)   ه
  با رويكرد بومي) سايبري(اي  در فضاي مجازي و رايانه

امكان استفاده از خدمت كاركنان بسيجي فعال و ويژه شاغل براي شركت در آموزشها و  )و
ها حداكثر به مدت پانزده روز در سال به جاي خدمت اداري بدون دريافت  ير برنامهسااردوها و 

  حق مأموريت
از سرجمع اعتبارات تملك دارائي استاني در بودجه سنواتي %) 1(بيني يك درصد  پيش )ز

  هاي مقاومت بسيج به منظور حمايت از احداث و توسعه پايگاهها و حوزه
ميليون نفر از بسيج دهها  كارگيري سي الزم براي جذب و بههاي  نمودن پشتيباني فراهم )ح

  ميليوني با رويكرد فرهنگي، اجتماعي و علمي
ويژه در فعاليتهاي مربوط به توسعه  هاي مقاومت بسيج جامعه زنان به پشتيباني از رده) ط

  فرهنگ عفاف و حجاب و تحكيم بنياد خانواده
شود از محل اعتبار مصوب خود حمايت  اده ميبه سازمان بسيج مستضعفين اجازه د -1تبصره

اي و جبران خسارتهاي ناشي از به كارگيري بسيجيان  الزم را براي تأمين پوشش بيمه
اي در مأموريتهاي مختلف به ويژه دفاعي، امنيتي و كاروانهاي راهيان  فاقد پوشش بيمه

  .عمل آورد نور به
د متناسب با ميزان آمادگي سازمان بسيج شو به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي -2تبصره

سازي  سازندگي، اجراي بخشي از فعاليتهاي آموزشي، بهداشتي، فرهنگي و غني
هاي عمراني خود از قبيل احداث و تعمير مساجد، مدارس  اوقات فراغت و پروژه

كاري، آبرساني به روستاها و  زدايي، جنگل هاي بهداشت روستايي، بيابان و خانه
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ر مناطق محروم، روستايي و مرزي را به آن سازمان واگذارنمايد تا با همچنين د
استفاده از نيروهاي داوطلب بسيجي و مردمي و جوانان و متخصصان به نحو 

  .يافته، اجراء نمايند سازمان
شود به منظور توسعه توان علمي و فناوري نيروهاي  به دولت اجازه داده مي -197ماده

  :عمل آورد بهمسلح، اقدامات زير را 
بيني اعتبارات موردنياز براي حمايت از كسب دانش و فناوريهاي نو و توسعه  پيش )الف

از %) 10(مرزهاي دانش و توليد محصوالت بديع دفاعي با اختصاص حداقل ده درصد 
اعتبارات تجهيز و توسعه دفاعي، به طريقي كه در طول سالهاي برنامه در محورهاي زير به 

  :ي حركت نمايدسمت خوداتكاي
 توليد مواد حياتي و كليدي موردنياز صنايع دفاعي -1
هاي ناوبري و اجزاء دقيق، ريزالكترونيك ويژه درحوزه توسعه فناوريهاي نوين به -2

، ليزر، اپتيك، نانو، زيستي، اطالعات و ارتباطات، مواد شناختي )ميكروالكترونيك(
 و ساخت و پرتاب ماهواره امن )ها ميكرومكانيك(ها  ها، ريزمكانيك و نرم، حساسه

 و پايدار
افزايش صادرات محصوالت، خدمات فني و مهندسي دفاعي به ميزان حداقل پنجاه درصد  )ب

)50(%  
هاي تحقيقاتي مرتبط با امور دفاعي در دانشگاهها و  حمايت مالي و پشتيباني از فعاليتها و پروژه )ج

  مراكز تحقيقاتي
ري صنعت كشور از ظرفيتهاي خالي صنايع دفاعي و گي حمايت مالي در جهت بهره )د

گيري از ظرفيت صنايع كشور جهت رفع نيازهاي  همچنين حمايت مالي براي بهره
  دفاعي مشروط به عدم ورود لطمه به نيازهاي داخلي و صادرات كشور

ساالنه %) 2(دولت مكلف است در اليحه بودجه سنواتي نسبت به افزايش دو درصد )   ه
  .بيني الزم را به عمل آورد بارات دفاعي در طول برنامه اقدام و پيشسهم اعت

از افزايش مذكور براي حفظ توان توليد خطوط صنايع دفاعي و %) 50(پنجاه درصد 
  .گردد همچنين توليد مواد حياتي و قطعات كليدي و توسعه فناوريهاي نوظهور منظور مي

ا، ارتقاء پايداري ملي، حفاظت از مردم و منابع پذيري زيرساخته به منظور كاهش آسيب -198ماده
ملي كشور و تضمين تداوم خدمات به آنان در راستاي تكميل چرخه دفاع غيرنظامي، اقدامات زير 

  :شود انجام مي
  تدوين استانداردهاي فني مورد نياز پدافند غيرعامل طي سال اول برنامه )الف
ر خصوص تهديدات نوين در مراكز حياتي، سازي د ايجاد سامانه پايش، هشدار و خنثي )ب

  حساس و مهم
سازي و حفاظت از مراكز حياتي، حساس و مهم كشور براي تداوم فعاليت امن و  ايمن )ج

  پايدار آنان
دستورالعمل . پدافند غيرعامل فقط در حوزه تهديدات دفاعي و امنيتي است -تبصره

 بحران كشور با پيشنهاد هاي پدافند غيرعامل و سازمان مديريت هماهنگي حوزه
مشترك دبيرخانه كميته دائمي پدافند غيرعامل و سازمان مديريت بحران به تصويب 

  .رسد هيأت وزيران تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح مي
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هاي موضوع پدافند غيرعامل با پيشنهاد دبير كميته دائمي و تصويب رئيس   پروژه-199ماده
ها بين رئيس كميته دائمي  موافقتنامه اين گونه پروژه. كميته دائمي به اجراء درخواهد آمد

  .پدافند غيرعامل و معاونت مبادله خواهد شد
در زمان صلح با تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح، قسمتي از نياز دولت، شهرداريها و  -200ماده

دهياريها به نيروي انساني با استفاده از خدمت مشموالن وظيفه مشروط به عـدم ورود 
. گردد يـب به آمادگـي رزمي كشور و پس از گـذراندن دوره آموزش نظامي تأمين ميآس

نياز دولت، شهرداريها و دهياريها از طريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به ستاد 
  .شود كل اعالم مي

هاي مربوط به دوره آموزش نظامي برعهده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح  هزينه
و حقوق و مزايا و جيره استحقاقي در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه مربوطه است 

ميزان دريافتي اين قبيل افراد نبايد در مجموع از حد مقرر در قوانين . گردد تأمين مي
  .نيروهاي مسلح تجاوز نمايد

بايد التحصيل دانشگاه هستند،  از نيروهاي انساني فوق كه فارغ%) 50(حداقل پنجاه درصد 
  .يافته كشور خدمت كنند نيافته يا كمترتوسعه در مناطق توسعه

دولت موظف است به منظور تقويت بنيه دفاعي كشور و ارتقاء توان بازدارندگي  -201ماده
نيروهاي مسلح و حفاظت از تماميت ارضي و امنيت كشور و آمادگي در برابر تهديدات و 

ن و منابع حياتي كشور و هوشمندسازي حفاظت از منافع ملي، انقالب اسالمي ايرا
سيستمهاي دفاعي، اقدامهاي ذيل را درصورت تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح به 

  :عمل آورد
سازي و هوشمندسازي تجهيزات،  هاي بنيه دفاعي با تأكيد بر مدرن تقويت مؤلفه )الف

  )I 4C (فرماندهي) سيستمهاي(هاي  ارتقاء منابع انساني و سامانه
كارگيري  اطالعاتي در به) سيستمهاي(هاي  ارتقاء فناوريهاي نوين و هوشمند و سامانه) ب

  هاي الكترونيكي، هوافضا، دريايي و پدافند هوايي هاي دفاعي به ويژه سامانه سامانه
  سازي و بهبود ساختارهاي چابك و پاسخگو در دفاع ملي  بهينه)ج
كارگيري  رار امنيت و دفاع از كشور و بهارتقاء حضور و سهم نيروهاي مردمي در استق )د

  متقابل و بهينه از امكانات و توان منابع انساني
  هاي صنعتي نوين و بازسازي و بهبود صنايع دفاعي با نگرش به سامانه و فرآيند نوسازي)   ه
ارتقاء ابتكار عمل و توان مقابله مؤثر در برابر تهديدها و حفاظت از منافع ملي، منابع  )و

  تي و انقالب اسالمي ايرانحيا
  ارتقاء و افزايش سطح دانش و مهارت نيروهاي مسلح، به صورت كمي و كيفي )ز
ارتقاء سطح آموزش، تحقيقات، فناوري در بخش دفاع و گسترش همكاريها با مراكز  )ح

  علمي دانشگاهي داخلي و خارجي
ليج فارس، درياي عمان و خ(هاي آبي كشور  حضور و استقرار متناسب با تهديدها در حوزه )ط

  )درياي خزر
  ارتقاء منزلت اجتماعي و معيشت كاركنان نيروهاي مسلح )ي
رعايت اصول پدافند غيرعامل در طراحي و اجراي طرحهاي حساس و مهم و يا در  )ك

دست مطالعه و نيز تأسيسات زيربنايي و ساختمانهاي حساس و شريانهاي اصلي و 
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) 179(دم توسط دستگاههاي اجرائي موضوع ماده حياتي كشور و آموزش عمومي مر
  اين قانون، به منظور پيشگيري و كاهش مخاطرات ناشي از سوانح غيرطبيعي

هاي اجرائي اين ماده ظرف مدت دو ماه از تصويب اين قانون، توسط معاونت و  نامه آئين
تصويب هيأت  وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و به 
 مرحله اجراء  وزيران خواهد رسيد و در صورت تأييد فرماندهي كل نيروهاي مسلح به

  .شود گذاشته مي
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مكلف است براساس نظر ستاد كل  -202ماده

نيروهاي مسلح نسبت به تهيه طرح جامع نحوه استقرار نيروهاي مسلح در سطح كشور 
محيطي، به منظور رعايت پراكندگي در  اندازه و نوع تهديدات و شرايط زيستمتناسب با 

استقرار تأسيسات حساس و حياتي و صنايع دفاعي و همچنين انتقال پادگانهاي مراكز 
هاي بزرگ صنـعتي دفاعي از شهرهاي بزرگ به ويژه تـهران اقدام و به  نظامي و كارخانه

  .اندتصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح برس
دولت مكلف است نسبت به تأمين و واگذاري تسهيالت اعتباري، بانكي، زمين، تغيير 

اعتبارات . كاربري و ايجاد حريم جهت تأسيسات مورد نياز اقدامات الزم را به عمل آورد
  .شود شده بازپرداخت مي دريافتي از منابع بانكي از محل فروش اماكن منتقل

  سياسي، امنيتي
ستاي تأمين امنيت پايدار مناطق مرزي و كنترل مؤثر مرزها، وزارت كشور در را -203ماده

هاي امور اقتصادي و دارائي، دادگستري، اطالعات و  موظف است با همكاري وزارتخانه
ربط طرح جامع امنيت پايدار مناطق  ها و سازمانهاي ذي نيروي انتظامي و ساير وزارتخانه

هيه و به تصويب شوراي عالي امنيت ملي برساند مرزي را تا پايان سال اول برنامه ت
اي كه تا پايان برنامه طرحهاي مصوب كنترل و انسداد مرزها به صورت كامل اجراء  گونه به

  .گردد
طرح جامع شامل كنترل، مديريت، حريم امنيتي، اقدامهاي عمراني، انسدادي،  -تبصره

ي و تقويت مرزباني، به اطالعاتي، علمي، تجهيزاتي، فرهنگي و اجتماعي، اقتصاد
هرگونه اقدام در مرزها و مناطق مرزي . كارگيري بسيج و نيروي مردمي است

  .پذيرد براساس برنامه و شاخصهاي مندرج در اين طرح صورت مي
در راستاي ارتقاء و تقويت اقتصاد و معيشت مرزنشينان با رعايت مالحظات و  -204ماده

لت حمايت مالي و حقوقي الزم را از استقرار صنايع و تأمين امنيت پايدار مناطق مرزي، دو
برداري از زمينهاي مستعد كشاورزي و استفاده  گيري تعاونيهاي مرزنشينان و حق بهره شكل

  .آورد حداكثري از منابع طبيعي و گردشگري در مناطق مرزي به عمل مي
ق مرزي، افزايش به منظور هدايت و ارائه زيرساختهاي مناسب توسعه صنعتي مناط -تبصره

مراودات اقتصاديـ  اجتماعي با كشورهاي همسايه و نيز گسترش بازار توليدات مناطق 
مرزي، اولويت استقرار صنايع در مناطق مزبور، با شهركهاي صنعتي مرزي و واقع در مرزها 

  .خواهد بود
ت وزارت اطالعات موظف است با هدف دفاع از حاكميت و منافع ملي و تقوي -205ماده 

تعامل با جامعه اطالعاتي و پيشگيري و مقابله با تهديدات و تهاجم اطالعاتي و امنيتي 
  :داخلي و خارجي به ويژه استكبار جهاني اقدامات زير را انجام دهد

  ارتقاء كمي و كيفي زيرساختهاي اطالعاتي با هدف تحكيم و تقويت امنيت پايدار و فراگير )الف
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يافته ضدامنيتي،  د و اختالل در امنيت اقتصادي، جرائم سازمانپيشگيري و مقابله با فسا )ب
  اقدامات تروريستي و تهديدات نرم امنيتي در مقام ضابط دادگستري

ايجاد و گسترش زيرساختها و ساز و كارهاي الزم براي مشاركت هرچه بيشتر مردم در  )ج
  راستاي تقويت و تحكيم امنيت پايدار كشور

اكثر تا پايان سال اول برنامه توسط وزارت اطالعات و با همكاري نامه اين ماده حد آئين
  .رسد معاونت تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي

وزارت اطالعات موظف است در محدوده قوانين موضوعه كشور و در  -206ماده
ربط در خصوص مورد ذيل اقدام  اختيارات قانوني خود با هماهنگي دستگاههاي ذيچهارچوب 

  :ه عمل آوردقانوني ب
  تهيه طرح بانك جامع اطالعاتي كشور )الف

نمايند موظفند  كليه دستگاهها و نهادهايي كه از بودجه عمومي كشور استفاده مي -تبصره
خود به استثناء موارد ) ديجيتالي(نسبت به در اختيار قراردادن بانكهاي رقومي 

 اطالعات ممنوع شده، حريم خصوصي و مواردي كه در قوانين افشاء بندي طبقه
  .شده است، اقدام نمايند

تهيه طرح نظام ملي تعيين صالحيت امنيتي مشاغل دولتي، عمومي و خصوصي و طرح  )ب
منظور جلوگيري از نفوذ  شده به بندي نظام ساماندهي حفاظت از اسناد و اطالعات طبقه

  دهش بندي و دسترسي عوامل بيگانه و دشمنان نظام به اطالعات و اسناد طبقه
ربط براي تهيه و اجراي طرح  اي مركب از دستگاههاي اصلي ذي تشكيل كميسيون ويژه )ج

و تعيين وظايف هريك از دستگاهها به ) بيوتروريسم(جامع مبارزه با تروريسم زيستي 
شده  به صورت يك اصل نهادينه) بيوتروريسم(هماهنگ با تروريسم زيستي منظور مبارزه 

  در كشور تا پايان برنامه
كميسيون مذكور موارد نيازمند قانون در زمينة بيوتروريسم را به مجلس شوراي  -تبصره

  .كند اسالمي ارائه مي
  :دولت مجاز است -207ماده
هاي كلي مبارزه با مواد مخدر با  به پيشنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر براساس سياست )الف

ها و  نبه با مواد مخدر، روانگردانجا ربط، اليحه جامع مبارزه همه مشاركت نهادهاي ذي
  .سازها را تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد پيش

هاي بازرگاني، صنايع و معادن و تعاون نسبت  ربط و اتاق هاي ذي با مشاركت دستگاه )ب
به تهيه اليحه جامع مبارزه با قاچاق كاال و ارز اقدام نموده و جهت بررسي و تصويب 

  . مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايدبه
گرايي و كارآمدسازي و تقويت نيروي  سازي و توسعه حرفه به منظور مدرن -208ماده

انتظامي جمهوري اسالمي ايران با توافق دولت و ستاد كل نيروهاي مسلح اقدامات زير در 
  :شود طول برنامه به مورد اجرا گذاشته مي

هاي  مندي نيروي انتظامي از فناوري كانات الزم براي بهرهآوردن ساز و كار و ام فراهم )الف
  »سازي پليس آور پايه فن«نوين و تجهيزات پيشرفته در جهت 

  گرايي با توسعه آموزشهاي تخصصي تقويت حرفه )ب
به منظور تحكيم و ارتقاء امنيت اجتماعي، اخالقي و پيشگيري و مقابله با هرگونه  -209ماده
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  تماعي و اخالل در امنيت عمومي؛ناهنجاري فرهنگي و اج
دولت موظف است ساز و كارهاي اجرائي الزم را با تأكيد بر موارد زير فراهم و  )الف

  :اجرائي نمايد
 يافته مروج انحرافات اخالقي، مبارزه با جريانات، گروهها و باندهاي سازمان -1

 گرايي پرستي، ابتذال و پوچ خرافه
 ضاي عمومي جامعهسازي ف ارتقاء احساس امنيت و سالم -2
اي  سازي اقدامات فرهنگي، آموزشي، تربيتي، تبليغي و رسانه گيري و هماهنگ بهره -3

 براي مقابله با ناهنجاريهاي فرهنگي و اجتماعي
كلية دستگاههاي اجرائي موظفند اقدامات الزم را براي اجراي طرح جامع فرهنگ  -4

خدمتي با سازي محيط  عفاف و حجاب معمول داشته و نسبت به متناسب
  .اقتضائات جامعه اسالمي اقدام نمايند

  .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي موظف است بر اجراي صحيح طرح، نظارت داشته باشد
  سياست خارجي

گيري از نظرات كارشناسان كليه سازمانها  وزارت امور خارجه موظف است با بهره -210ماده
، اقتدار و نقش جمهوري اسالمي ايران و نهادهاي مسؤول و به منظور اعتالء شأن، موقعيت
خواهي در  الملل و بسط گفتمان عدالت و استفاده از فرصتهاي اقتصادي در منطقه و نظام بين

ربط  الملل، سياستهاي مناسب را براي اجرائي نمودن احكام ذيل به مراجع ذي روابط بين
  :ارائه دهد

فرهنگي با كشورهاي داراي تنظيم سطح روابط و مناسبات سياسي، اقتصادي و  )الف
  ديدگاهها و مواضع غيرهمسو با جمهوري اسالمي ايران

بخش در مناسبات دو جانبه و سازمانهاي  تالش براي حضور فعال، مؤثر و الهام )ب
  :المللي از طريق اي و بين منطقه

ر المللي با دستور كا اي و بين هاي منطقه تدوين نظام جامع تقويت حضور ايران در سازمان -1
مشخص براي اقدام در مورد هريك از آنها حداكثر در سال اول پس از زمان اجرائي شدن 

  برنامه
ارزيابي كارآمدي و اثربخشي مأموران شاغل در داخل و خارج از كشور و  -2

هاي  كارگيري آنان با اولويت تخصص و كارآمدي در سازمانها و سفارتخانه به
 داراي اهميت راهبردي

هادي ايران براي اصالح ساختار سازمان ملل متحد در راستاي تدوين فرآيند پيشن -3
 منافع ملي جمهوري اسالمي ايران حداكثر در سال اول برنامه و تالش براي تحقق آن

پيگيري حمايت از حقوق مسلمانان و مستضعفان جهان به ويژه ملت مظلوم  -4
 المللي اي و بين هاي منطقه فلسطين در سازمان

هاي حقوق بشري عليه جمهوري   جهت توقف روند صدور قطعنامهاتخاذ ديپلماسي فعال -5
  اسالمي ايران

همكاري با كشورهاي منطقه و اسالمي و نيز استفاده از ساير ظرفيتهاي اقتصادي،  )ج
المللي براي كاهش حضور نظامي بيگانگان  اي و بين حقوقي، سياسي، فرهنگي، رسانه

  در منطقه
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زدايي و همگرايي با كشورهاي  ن، اعتمادسازي، تنشتقويت روابط حسنه با همسايگا) د
  منطقه و اسالمي به ويژه حوزه تمدن ايران اسالمي

هاي اقتصادي به ويژه  تقويت ديپلماسي اقتصادي از طريق حمايت جدي از فعاليت)  ه
هاي الزم براي رابطه و حضور بخش مذكور در ديگر  بخش غيردولتي و ايجاد زمينه

  وب غربي آسيا به ويژه كشورهاي همسايه و اسالميكشورها و منطقه جن
  خواهانه در جهان توسعه و تعميق ديپلماسي عدالت )و
ارتقاء مديريت ايران در حوزه اقتصادي در منطقه به ويژه در حوزه توزيع و عبور  )ز

  انرژي و تالش براي قرار گرفتن در مسيرهاي انتقال انرژي در منطقه) ترانزيت(
گذاري در  ظرفيتهاي ايرانيان مقيم خارج از كشور به ويژه در امر سرمايهاستفاده از  )ح

  جهت تأمين منافع ملي
وزارت امور خارجه موظف است ساالنه گزارشي از ميزان اجراي احكام اين ماده  -تبصره

  .به مجلس شوراي اسالمي تقديم نمايد
  



  
  
  

ی: مل  ضا ی    و
  

  حقوقي قضائي
  

  -211ماده
ائيه مكلف است به منـظور كاهش عنـاوين مجرمانه و دعاوي، ايجاد پليس قوه قض )الف

كردن ضمانت اجراءهاي  قضائي، استانداردسازي ضمانت اجراهاي كيفري و جايگزين
غيركيفري مؤثر و روزآمد از قبيل انتظامي، انضباطي، مدني، اداري و ترميمي حداكثر تا 

از را تهيه نمايد تا از طريق دولت به مجلس پايان سال اول برنامه لوايح قضائي مورد ني
  .شوراي اسالمي تقديم گردد

هاي كلي نظام در امور قضائي نيازهاي قوه قضائيه در  سياست) 12(در اجراي بند  )ب
) 158(و ) 157(، ) 156(هاي مالي، تشكيالتي و استخدامي با توجه به اصول  زمينه

از %) 10(گردد كه ساالنه ده درصد قانون اساسي در طول برنامه به نحوي تأمين 
  . تكميل گردد1388پستهاي بالتصدي مصوب موجود در پايان سال 

  . نفر است800سقف جذب قضات ساالنه تا  -تبصره
سياستهاي كلي نظام در امور قضائي، ) 12(و ) 11(، ) 8(، ) 6(، ) 1(در اجراي بندهاي  )ج

ها را  ع در رسيدگي به پروندهقوه قضائيه موظف است اقدامات زير در جهت تسري
  :انجام دهد

تقويت و سازماندهي نهادهاي نظارتي از جمله ديوان عالي كشور بر عملكرد  -1
  محاكم و كاركنان قضائي و اداري جهت افزايش دقت در انجام امور محوله

تدوين طرح تخصصي كردن ضابطان قضائي در جهت توانمندسازي و آموزش  -2
   اول برنامهتخصصي آنان، تا پايان سال

باشند مكلفند با درخواست  هايي كه به نحوي ضابط قوه قضائيه مي كليه دستگاه -تبصره
قوه قضائيه نسبت به اجراي آموزشهاي تخصصي مربوطه زير نظر قوه قضائيه 

  .اقدام نمايند
به منظور گسترش فرهنگ حقوقي و قضائي، اصالح رفتار حقوقي و قضائي مردم،  )د

مداري و نيز در راستاي پيشگيري از وقوع جرائم و كاهش  هنگ قانونسازي فر نهادينه
  :شود دعاوي حقوقي، اقدامات ذيل انجام مي

  آموزش همگاني طبق برنامه مصوب قوه قضائيه از طريق صدا و سيما -1
آمـوزش همگاني حقـوق شهروندي در خصـوص امور مالياتي، اداري، كار و  -2

هاي  اي و مشابه آن توسط دستگاه بيمهزيست، بانكي،  اجتماعي، محيط تأمين
 ربط از طريق صدا و سيما ذي
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هاي راهنمايي تحصيلي و  بيني مواد درسي الزم براي آموزشهاي مذكور در دوره پيش -3
  متوسطه

و ) 1(سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران مكلف است در اجراي اجزاء  -تبصره
ي كه در اين خصوص توسط قوه هاي زمـان مناسب را براي پخش برنامه) 2(

  .شود، اختصاص دهد هاي مربوطه يا آن سازمان تهيه مي قضائيه، دستگاه
قوه قضائيه مكلف است تا سال دوم برنامه ترتيبي اتخاذ نمايد كه ضمن حفظ  -4

حريم خصوصي اشخاص، آراء صادره از سوي محاكم به صورت بر خط 
  .متخصصان قرار گيرد، در معرض تحليل و نقد صاحبنظران و )آنالين(

سياستهاي كلي قضائي پنجساله ابالغي از سوي مقام معظم ) 3(به منظور تحقق بند )    ه
رهبري، دستگاههاي اجرائي از جمله نيروي انتظامي، سازمان بسيج مستضعفين، نهادها 

احمر و شهرداريها، مكلفند در  و مؤسسات عمومي غيردولتي نظير جمعيت هالل
هاي پيشگيري  خود همكاري الزم را با قوه قضائيه در اجراي برنامهچهارچوب وظايف 

  .از وقوع جرم، معمول دارند
سياستهاي كلي قضائي پنجساله ابالغي مقام معظم رهبري، قوه قضائيه ) 9(در اجراي بند   )و

  :مكلف است
  .هاي كيفري و حقوقي اقدام كند نسبت به تشكيل شعب تخصصي دادسراها و دادگاه -1
المللي تا  كاري دولت نسبت به تهيه اليحه نهاد مستقل داوري داخلي و بينبا هم -2

پايان سال سوم برنامه اقدام كند تا از طريق دولت به مجلس شوراي اسالمي 
  .تقديم گردد

ها قوه  ها و ارتقاء كيفيت رسيدگي به پرونده به منظور تسهيل در رسيدگي به پرونده )ز
  :ير استقضائيه مكلف به انجام موارد ز

با همـكاري سازمان پزشكي قانوني، دادستاني كل كشور و نيـروي انتظامي  -1
هاي  جمهوري اسالمي ايران، اقدامات الزم را جهت تقويت و انسجام گروه

گيري از نيروهاي  بررسي صحنه جرم و تهيه شناسنامه هويت ژنتيكي افراد با بهره
  .عمل آورد متخصص و روشها و تجهيزات روزآمد به

از محل منابع و امكانات موجود نسبت به ايجاد دفاتر نمايندگي استاني ديوان  -2
  .عدالت اداري در محل دادگستري استانها اقدام كند

به منظور افزايش سرعت و كارآيي در ارائه خدمات حقوقي و قضائي، قوه قضائيه  )ح
  :ام دهدمكلف است اقدامات زير را براي توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات انج

ويژه  هاي عملياتي و توسعه سطح استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات به سامانه -1
هاي قوه قضائيه،  اندازي مركز ملي داده هاي قضائي، راه سامانه مديريت پرونده

اجراء و تكميل سامانه مديريت امنيت اطالعات، عرضه خدمات حقوقي 
العات در برقراري ارتباط بين مراجع الكترونيك به مردم، استفاده از فناوري اط

قضائي و ساير نهادهاي تابعه يا مرتبط از قبيل سازمان ثبت اسناد و امالك كشور، 
  .اندازي، گسترش و ارتقاء يابد سازمان زندانها، سازمان پزشكي قانوني راه
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سازمان ثبت اسناد و امالك كشور مكلف است به منظور ارتقاء ضريب امنيت در  -2
هاي مرتبط با اسناد در محاكم قضائي، رقومي نمودن  كيت، كاهش پروندهاسناد مال

اقالم اطالعاتي سند و اجرائي نمودن ثبت نوين با استفاده از فناوري اطالعات، 
  .نسبت به تعويض اسناد مالكيت اقدام كند

هاي جهادكشاورزي و مسكن و شهرسازي و سازمان اوقاف و امور  وزارتخانه -تبصره
لفند در طول برنامه پنجم، ضمن شناسايي و ارائه مستندات كليه اراضي خيريه، مك

ملكي و تحت توليت خويش، با سازمان ثبت اسناد و امالك كشور براي تهيه نقشه 
  .همكاري نمايند) كاداستر(امالك مذكور براساس استاندارد حدنگاري 

 وزير دادگستري اي كه توسط نامه شود براساس آئين به قوه قضائيه اجازه داده مي -3
 ملي جمهوري اسالمي  با همكاري دادستاني كل كشور و سازمان اسناد و كتابخانه

هاي قضائي  رسد، اسناد و اوراق پرونده ايران تهيه و به تأييد رئيس قوه قضائيه مي
باشد را با استفاده از فناوريهاي اطالعاتي  كه نگهداري سوابق آنها ضروري مي

نيكي تبديل و سپس نسبت به امحاء آنها اقدام نمايد مشروط روز، به اسناد الكترو
اطالعات و . بر آن كه حداقل سي سال از مدت بايگاني قطعي آنها گذشته باشد

  .اسناد تبديلي در كليه مراجعه قضائي و اداري سنديت داشته و قابل استناد خواهد بود
سط سازمان اسناد و هاي مهم و ملي كه جنبه سنديت تاريخي دارد، تو اصل پرونده

  .كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران حفظ و نگهداري خواهد شد
هاي  سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي موظف است نسبت به ايجاد سامانه -4

  .الكترونيكي براي اجراي محكوميتهاي حبس و قرارهاي تأميني، اقدام نمايد
لت قضائي و حفظ شأن و منزلت مراجعان و  در راستاي توسعه دسترسي جامعه به عدا)ط

  :كاركنان قوه قضائيه مكلف به انجام موارد زير است
نوسازي و توسعه فضاهاي فيزيكي قوه قضائيه و سازمانهاي تابعه از جمله  -1

ساختمانهاي ستادي، دادسراها، دادگستري، زندانها، بازداشتگاهها، كانونهاي اصالح 
احدهاي ثبتي، واحدهاي پزشكي قانوني، ادارات و تربيت در مناطق مورد نياز، و

سازمان بازرسي كل كشور و سازمان قضائي نيروهاي مسلح، با رعايت 
  استانداردهاي الزم در سقف اعتبارات مصوب

تسهيـل در احقاق حق افراد نيازمـند مورد تأييد دستـگاههاي حمايـتي در  -2
تفاده اين افراد در موارد هاي قضائي و تمهيد ساز و كار مناسب براي اس پرونده

ضروري از وكال و كارشناسان رسمي دادگستري از طريق كانونهاي مربوطه، 
عالوه بر استفاده از ظرفيتهاي وكالت تسخيري، در سقف اعتبارات مصوب و با 

 استفاده از سازمانهاي مردم نهاد
ارتقاء كيفيت و افزايش دقت، سرعت و همچنين رضايتمندي مردم از روند  -3

  هاي اجرائي از طريق افزايش دواير اجرائي اسناد در مراكز استاني وندهپر
 قوه قضائيه موظف است اليحه جامع اداري و استخدامي خود را تهيه نمايد تا از طريق )ي

  .دولت به مجلس شوراي اسالمي تقديم گردد
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قضائي  قوه قضائيه مكلف است سامانه الكترونيكي كاهش زمان دادرسي در كليه مراجع )ك
  :را طراحي نمايد به نحوي كه در اين سامانه حداقل

  .علت تجديد وقت رسيدگي براي اصحاب دعوا معلوم و قابل دسترسي باشد -1
طور  ها با در نظر داشتن اوقات فوري خارج از نوبت به وقت رسيدگي به پرونده -2

 .خودكار تعيين شود
هاي  ماه و پروندهمدت زمان رسيدگي به پرونده در محاكم كيفري حداكثر سه  -3

  .حقوقي حداكثر پنج ماه بيشتر نباشد
درصورتي كه موضوع دعوا به نحوي باشد كه براي تكميل پرونده و صدور رأي  -تبصره

شود به  به زمان بيشتري نياز باشد، اين امر با ذكر دليل به مقام باالتر اعالم مي
  .اي كه براي اصحاب دعوا نيز قابل دسترسي باشد گونه

هايي كه  ها موظف باشند با نظارت مستمر وقت رسيدگي به پرونده  حوزهرؤساي -4
اند را ضمن تذكر به  گيري بوده و بدون علت منتهي به تصميم نگرديده معد تصميم

 .صالح معين نمايند قاضي و اعالم به مراجع ذي
هايي كه برابر قانون منتهي به  مراجع نظارتي به طور خودكار از پرونده -5

  .اند اطالع حاصل نمايند ي نگرديدهگير تصميم
 ديوان عدالت اداري مكلف است از طريق تقويت كميسيونهاي تخصصي و افزايش )ل

هاي آموزشي تخصصي قضات ضمن  تعداد مشاوران و كارشناسان و برگزاري دوره
قانون مديريت خدمات كشوري ) 5(هاي اجرائي موضوع ماده  افزايش تعامل با دستگاه

انون محاسبات عمومي كشور و اشراف به موضوعات تخصصي مورد ق) 5(و ماده 
  .ها و كاهش زمان دادرسي را فراهم نمايد شكايت، افزايش دقت و سرعت رسيدگي به پرونده

 سازمان ثبت اسناد و امالك كشور مكلف است در راستاي توسعه سامانه يكپارچه ثبت )م
ثبتي، نسبت به الكترونيكي كردن كليه هاي  اندازي مركز ملي داده اسناد و امالك و راه

نحوي كه امكان پاسخ آني و  مراحل ثبت معامالت تا پايان سال دوم برنامه اقدام كند، به
الكترونيك به استعالمات ثبتي و ثبت آني معامالت با به كارگيري امضاء الكترونيكي 

  .مطمئن فراهم شود
هاي اجرائي،  لف است با همكاري دستگاه سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي مك)ن

مؤسسات عمومي و مردم نهاد، به منظور باز اجتماعي شدن محكومان در طول برنامه 
   :اقدامات ذيل را به اجراء گذارد

با رويكرد ارتقاء بازدارندگي و جنبه اصالحي مجازات حبس، اصالح محيط  -1
شدگان براساس   بازداشتبندي زندانيان و زندانها از طريق اقداماتي نظير طبقه

سابقه و نوع جرائم ارتكابي، تفكيك متهمان از محكومان در بازداشتگاههاي موقت 
  هزار نفر جمعيت در شهرهاي باالي بيست

 موزش زندانيان واجد شرايط با همكاري وزارت آموزش و پرورش -2
د بضـاعت با همـكاري كمـيته امدا هاي زندانيان بي رفع مـشكل معيشتي خانواده -3

 ربط ، سازمان بهزيستي و ساير نهادهاي ذي)ره(خميني امام
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  ربط پس از آزادي معرفي زندانيان نيازمند اشتغال به مراجع ذي -4
 سازمان پزشكي قانوني مكلف است تحقيقات الزم براي بررسي عوامل منجر به )س

ج نتاي  مصدوميت و مرگهاي غيرطبيعي در موارد ارجاعي را انجام دهد و با توجه به
جرائم،  ريزي و آموزش براي پيشگيري و كاهش  دست آمده، نسبت به برنامه به

  .هاي اجتماعي ناشي از آنها اقدام كند تخلفات و آسيب
 قوه قضائيه مكلف است تمهيدات الزم به منظور ارتقاء سطح استفاده از ظرفيتهاي )ع

  .وزارت دادگستري را فراهم آورد
ت الزم براي اجراي تكاليف مقرر در اين ماده را در قالب  دولت در طول برنامه اعتبارا)ف

  .نمايد بيني مي بودجه سنواتي پيش
 قوه قضائيه موظف است با رعايت سياستهاي كلي نظام در امور قضائي اليحه -212ماده

جامع وكالت و مشاوره حقوقي را در طول سال اول برنامه تهيه و از طريق دولت به مجلس 
  .يم نمايدشوراي اسالمي تقد

  



  
  
  

ظارت: ھمل    ود و
  

  
  بودجه و نظارت

  
منظور حسن اجراي قانون برنامه و ارزيابي ميزان پيشرفت كشور در چهارچوب  به-213ماده

سياستهاي كلي برنامه، دستگاههاي اجرائي مكلفند تا پايان شهريور ماه هر سال گزارشي از 
  .عاونت تسليم نمايندربط سال قبل را به م عملكرد هر يك از مواد ذي

معاونت موظف است گزارش عملكرد مذكور را همراه با نظرات خود و بررسي مواد برنامه 
جمهور مكلف است  رئيس. جمهور ارائه نمايد ها و متغيرهاي مربوطه به رئيس و شاخص

گزارش مذكور را همزمان با اليحه بودجه ساليانه تا پانزدهم آذرماه هر سال به مجلس 
  .اسالمي ارائه و خالصه آن را در جلسه علني به اطالع نمايندگان برساندشوراي 

دولت موظف است به منظور افزايش كارآمدي و اثربخشي طرحهاي تملك دارائيهاي  -214ماده
قانون اساسي اقدامات زير را به ) 44(اي با رعايت قانون نحوه اجراي اصل چهل و چهارم  سرمايه

  :اجرا درآورد
گرا و كنترل هر سه عامل   را با رويكردهاي نتيجه1385فني و اجرائي مصوب نظام  )الف

، تا سال سوم برنامه اصالح و از سال چهارم به مورد  زمان و كيفيت در اجراي پروژههزينه، 
  .اجرا گذارد

، »برداري و واگذاري تأمين منابع مالي، ساخت، بهره«روشهاي اجرائي مناسب از قبيل  )ب
مشاركت «، » طرح و ساخت كليد در دست«، »برداري ع مالي، ساخت و بهرهتأميـن مناب«

بيني  را با پيش» برداري و مالكيت ساخت، بهره«و يا » بخش عمومي ـ خصوصي
  .كارگيرد هاي كافي به تضمين

از ابتداي سال دوم برنامه نظام مديريت كيفيت و مهندسي ارزش را در طرحهاي تملك  )ج
  .رگ و متوسط اجرا كنداي بز دارائي سرمايه

اي بزرگ و متوسط از طريق  ساز و كار تأمين مالي طرحهاي تملك دارائي سرمايه )د
گشايش اعتبارات اسنادي ريالي و ارزي نزد بانكهاي داخلي و خارجي همراه با 

اي پياده كند كه در پايان برنامه  بيني ابزارهاي مالي تضميني را به تدريج به گونه پيش
  .ين منابع مالي و اجراي طرحهاي فوق با نوسانات بودجه ساالنه كاهش يابدرابطه تأم

اي و قيمت  استانداردهاي ملي حسابداري و حسابرسي طرحهاي تملك دارائي سرمايه)    ه
شده را كه توسط وزارت اموراقتصادي و دارائي تهيه و توسط معاونت تأييد و  تمام

  .مه در طرحهاي بزرگ و متوسط پياده كندگردد از ابتداي سال دوم برنا ابالغ مي
اي جديد در لوايح بودجه سنواتي با  پيشنهاد طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه -215ماده

  :پذير است رعايت موارد زير امكان
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اي جديد با رعايت  عناوين، اهداف كمي و اعتبارات طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه )الف
حجم كار، (ه و بودجه براساس گزارش توجيهي فني قانون برنام) 23(و ) 22(مواد 

محيطي و رعايت پدافند غيرعامل از سوي  ، اقتصادي، مالي و زيست)زمانبندي اجرا
مشاور و دستگاه اجرائي پس از تأييد معاونت براي يك بار و به قيمت ثابت سالي كه 

ردد به تفكيك گ طرحهاي مورد نظر براي اولين بار در اليحه بودجه ساالنه منظور مي
  .رسد سالهاي برنامه و سالهاي بعد به تصويب مجلس شوراي اسالمي مي

محيطي را در  زيست موظف است استانداردهاي زيست سازمان حفاظت محيط -تبصره
شش ماهه اول سال اول برنامه به معاونت جهت ابالغ به دستگاههاي اجرائي و 

ن در طراحي طرحهاي تملك شركتهاي مهندسين مشاور به منظور رعايت مفاد آ
  .اي خود اعالم نمايد دارائيهاي سرمايه

اي مشتمل بر اهداف طرح، شرح  هاي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه مبادله موافقتنامه )ب
عمليات، اعتبارات مصوب، پيشرفت فيزيكي و مشخصات فني مورد نياز فقط يك بار 

ها براي دوران برنامه معـتبر و مالك  مهپذيرد اين موافـقتنا در دوران برنامه انجام مي
ها  اطالعات ضروري در خصوص موارد فوق در اصالحيه موافقتنامه. عمل خواهد بود

  .گردد نيز درج مي
مانده  اي براي سالهاي باقي اعتبارات مورد نياز طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه -تبصره

حاسبه و توسط معاونت اجراي طرح در برنامه با اعمال ضرايب تعديل محتمل م
  .شود منظور مي

هايي كه براي انطباق ميزان اعتبارات ساالنه طرحها با قوانين بودجه سنواتي  موافقتنامه )ج
هاي  گردند جنبه اصالحي داشته و نبايد موجب افزايش اهداف و تعداد پروژه مبادله مي

شوند با  ها مي اد پروژهموارد استثناء كه منجر به تغيير حجم عمليات يا تعد. طرح شوند 
ربط و تأييد معاونت و تصويب هيأت وزيران با رعايت مفاد  پيشنهاد دستگاه اجرائي ذي

  .اين ماده بالمانع است) الف(بند 
اي محرمانه و بخش دفاع تابع  هاي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه مبادله موافقتنامه  )د

و پشتيباني نيروهاي مسلح و معاونت به دستورالعملي است كه به پيشنهاد وزارت دفاع 
  .رسد تأييد هيأت وزيران مي

هاي توجيهي طرحهايي كه از  بندي گزارش اي از جمع معاونت موظف است خالصه)   ه
شود، به استثناء طرحهاي دفاعي و امنيتي را يك سال پس  منابع عمومي تأمين مالي مي

كارشناسان و پژوهشگران قرار از تصويب از طريق وبگاه معاونت در دسترس عموم 
  .دهد

اي جديد در هر فصل توسط معاونت، منوط  تصويب طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه  )و
به تأمين اعتبار كامل براي طرحهاي مزبور است به طوري كه اعتبار سال اول اجراي 

) برحسب سال(طرح جديد از نسبت كل اعتبار مورد نياز به مدت زمان اجراي طرح 
اي در ابتداي برنامه با در نظر  اعتبارات طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه. ر نگرددكمت

شده اصالح  بيني گردد و اعتبارات پيش دوران برنامه برآورد ميبيني نرخ تورم در  گرفتن پيش
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و يا تغيير طرح براي هر فصل و دستگاه تا پايان سال آخر برنامه فقط در حد انحراف نرخ 
  .بيني شده مجاز است  نرخ پيشتورم واقعي از

  -216ماده
هاي متبادله با دستگاههاي  تخصيص اعتبار، تعهد و پرداخت در اجراي موافقتنامه )الف

اجرائي، مشروط به رعايت شرح عمليات و فعاليتهاي موضوع موافقتنامه و شروط 
عاونت آوري كه به منظور اعمال نظارت بيشتر بر اجراي برنامه و بودجه توسط م الزام

  .شروط يادشده نبايد مغاير قانون باشد. شود، خواهد بود درج مي
اي دستگاه كه  متناسب با وظايف و اختيارات واگذارشده آن بخش از اعتبارات هزينه )ب

كرد آن توسط دستگاه موضوعيت ندارد با پيشنهاد  با توجه به واگذاري وظايف، هزينه
  .گردد  يا دستگاههاي ديگر حسب مورد واگذار ميمعاونت و تصويب هيأت وزيران به استانها

آگاهي، پيشگيري، امدادرساني، بازسازي و  شود براي پيش به دولت اجازه داده مي  )ج
ديده از حوادث غيرمترقبه از جمله سيل، زلزله، سرمازدگي،  نوسازي مناطق آسيب

يماريهاي هاي فراگير محصوالت كشاورزي و ب تگرگ، طوفان، پيشروي آب دريا، آفت
از بودجه عمومي هر سال را از محل %) 2(گير انساني و دامي، تا معادل دو درصد  همه

تنخواه مذكور حداكثر تا پايان همان . گردان خزانه تأمين و هزينه نمايد افزايش تنخواه
جويي در اعتبارات عمومي و يا اصالح بودجه ساالنه تسويه  سال از محل صرفه

گردان خزانه در اجراي قوانين و  داشت و هزينه از محل تنخواهدر هر حال بر. شود مي
  .تأييد معاونت است مقررات منوط به

درمورد آراء حل اختالف دستگاههاي اجرائي كه در اجراي اصول يكصد و سي و   )د
قانون اساسي و يا در اجراي قوانين و ) 139(و يكصد و سي و نهم ) 134(چهارم 

ربط از اجراي  د چنانچه به هر دليل دستگاههاي اجرائي ذيشو مقررات مربوط صادر مي
تصميم مرجع حل اختالف خودداري نمايد معاونت مطابق رأي مرجع مذكور، بدون 

اي و  جايي در بودجه تملك دارائيهاي سـرمايه هاي جابه الزام به رعايت محدوديـت
نفع  اه اجرائي ذياي، از بودجه سنواتي دستگاه مربوط كسر و به بودجه دستـگ هزينه

  .نمايد اضافه و يا با مطالبات تهاتر مي
هاي اجرائي و عملياتي خود را  ها و مؤسسات دولتي موظفند برنامه كليه وزارتخانه -217ماده

اين . هاي اجرائي برنامه ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه كنند در قالب بسته
جهت اطالع به مجلس شوراي اسالمي ارائه ها كه پس از تصويب هيأت وزيران  بسته
  .گيرد شود، مبناي تنظيم و تصويب بودجه سنواتي دستگاه قرار مي مي

هاي  اي از پروژه  به هم پيوسته و يا خوشه اي از چندين پروژه بسته اجرائي مجموعه -تبصره
دار است كه به منظور حل يك مشكل اقتصادي،  متجانس و به هم مرتبط اولويت

  .آيد عي و يا فرهنگي در چهارچوب اهداف برنامه به اجرا درمياجتما
قانون مديريت خدمات كشوري كه ) 4(كليه شركتهاي دولتي موضوع ماده  -218ماده

شده در بورس مكلفند از  شود و نيز شركتهاي پذيرفته فهرست آنها توسط دولت تعيين مي
ريق سازمان حسابرسي و يا مؤسسات سال دوم برنامه و حداقل يك بار تا پايان برنامه از ط

حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران حسب مورد در جهت افزايش صرفه 
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اقتصادي، كارآيي و اثربخشي فعاليت شركتها و افزايش قابليت اعتماد گزارشهاي مالي 
هيأت مديره اين شركتها مسؤوليت اجراي . نسبت به انجام حسابرسي عملياتي اقدام نمايند

  .ين بند را به عهده دارندا
باشند از شمول اين ماده  بندي مي شركتهايي كه بر اساس مصوبه دولت داراي طبقه -1تبصره

  .شوند مستثني مي
سازمان حسابرسي مكلف است چهارچوب و استانداردهاي حسابرسي عملياتي  -2تبصره

  .را ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و ابالغ نمايد
ريزي عملياتي، دولت موظف است تا پايان سال دوم   به منظور استقرار نظام بودجه-219ماده

هاي الزم را براي تهيه بودجه به روش عملياتي در كليه دستگاههاي  برنامه به تدريج زمينه
اجرائي فراهم آورد به نحوي كه اليحه بودجه سال سوم برنامه به روش مذكور تهيه، تدوين 

دستورالعمل اجرائي توسط معاونت تهيه و ابالغ . ي اسالمي شودو تقديم مجلس شورا
سياستهاي كلي برنامه پنجم و استقرار نظام ) 32(همچنين در اجراي بند . شود مي

قانون ) 16(شده موضوع ماده  ريزي عملياتي، اعتباراتي كه براساس قيمت تمام بودجه
واحدهاي مربوطه بدون يابد پس از پرداخت به  مديريت خدمات كشوري اختصاص مي

الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاههاي دولتي و فقط براساس 
بيني  گردد كه متضمن پيش هاي مالي و معامالتي و اداري و استخدامي هزينه مي نامه آئين

شده است و با پيشنهاد معاونت و وزارت  بيني ها و تحقق اهداف پيش نحوه نظارت بر هزينه
  .رسد وزيران مي اموراقتصادي و دارائي به تصويب هيأت

شود حسب مورد در چهارچوب شرايط و انواع قراردادهاي  به دولت اجازه داده مي -220ماده
اي اقدامات زير را  واگذاري مصوب شوراي اقتصاد در خصوص طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه

  :به عمل آورد
شده و آماده  تمام و تكميل اي جديد و نيمه سرمايهواگذاري طرحهاي تملك دارايي  )الف

برداري در قالب قراردادها و شرايط مورد تصويب شوراي اقتصاد با تعيين نحوه تأمين  بهره
برداري يا خريد خدمات در مدت  هاي بهره ، پرداخت هزينه)فاينانس(مالي دوره ساخت 

نهايتاً واگذاري طرح پس از دوره قرارداد، با رعايت استانداردهاي اجراي كيفيت خدمات و 
  قرارداد به بخش غيردولتي

شده كه خدمات آنها قابل  تمام و تكميل اي نيمه واگذاري طرحهاي تملك دارايي سرمايه )ب
  عرضه توسط بخش غيردولتي است به صورت نقد و اقساط به بخش غيردولتي

بل واگذاري و نيز اموال اي قا برداري طرحهاي تملك دارايي سرمايه واگذاري حق بهره )ج
  منقول و غيرمنقول و حقوق مالي مازاد بر نياز دولت و دستگاههاي اجرائي

اي قابل واگذاري و نيز  برداري طرحهاي تملك دارايي سرمايه واگذاري مالكيت و يا بهره )د
  اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مالي مازاد بر نياز دولت و دستگاههاي اجرائي

داري كل و از  آمد دولت ناشي از اجراي احكام اين ماده پس از واريز به خزانهدر -1تبصره
شود  بيني مي محل رديف خاصي كه براي اين منظور در قانون بودجه سنواتي پيش
اي در قالب  و نيز اعتبار رديفهاي مربوط به طرحهاي تملك دارايي سرمايه
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مزد و يا تسهيالت و كمك و شده شامل يارانه، سود و كار تسهيالت و وجوه اداره
ساير روشهاي تأمين مالي مورد تصويب شوراي اقتصاد به طرحهاي تملك دارايي 

نمودن اموال منقول و غيرمنقول در قالب موافقتنامه اي و يا تبديل به احسن  سرمايه
  .متبادله با معاونت قابل اختصاص است

شود و مشمول  تلقي نميكمكهاي بالعوض موضوع اين ماده، درآمد اشخاص  -2تبصره
  .پرداخت ماليات بر درآمد نيست

وري و  به منظور ايجاد هماهنگي براي كارآمد نمودن نظام نظارت و ارتقاء بهره -221ماده
براي تقويت مديريت كشور، شوراي دستگاههاي نظارتي متشكل از دو نفر از مسؤولين 

يك از آنها در حدود مقرر در نظارتي هر قوه با انتخاب رئيس قوه با حفظ استقالل هر 
  .شود قانون اساسي تشكيل مي

گيري و نحوه  دستورالعمل اجرائي اين ماده و نحوه تشكيل جلسات شورا، نحوه تصميم
تصميمات، ظرف شش ماه سال اول برنامه به پيشنهاد اعضاء شورا و با توافق سران قواء پيگيري 
  .گردد تعيين مي

قانون مديريت خدمات كشوري و نيز ) 5(ئي موضوع ماده  كليه دستگاههاي اجرا-222ماده
قانون محاسبات عمومي كشور در موارد ) 5(و ) 4(، ) 3(، ) 2(دستگاههاي موضوع مواد 

  .باشند مربوط، مشمول مقررات اين قانون مي
در كليه مواردي كه براي اجراي احكام و مواد اين قانون و قوانين بودجه سنواتي  -223ماده

نامه، تصويبنامه، دستورالعمل، بسته  ي ساير قوانين در طول برنامه تصويب آئينيا اجرا
اجرائي و ساير مقررات نظير اسناد توسعه ملي و استاني و اسناد راهبردي مربوط به قوه 
مجريه اعم از مراجع، مقامات و دستگاههاي اجرائي مورد نياز باشد، پيشنهاد دستگاه مربوط 

ز جهت انطباق با اهداف برنامه و قانون بودجه به تصويب پس از تأييد معاونت ا
  .رسد وزيران يا مرجع مربوط در قوه مجريه مي هيأت

دستگاههاي اجرائي موظفند كليه اطالعات و اسناد و مدارك مربوط را در موارد الزم در 
شده مشمول مقررات خاص خود  بندي اسناد و اطالعات طبقه. اختيار معاونت قرار دهند

هاي معاونت در چهارچوب مفاد اين قانون و قانون برنامه و  ها و بخشنامه دستورالعمل. تاس
هاي مربوط براي كليه دستگاههاي اجرائي  نامه بودجه و قوانين بودجه سنواتي و آئين

  .االجراء است الزم
 و اصالحات و 1380قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال  -224ماده 

  :شود  بعدي آن با اصالحات و الحاقات زير براي دوره برنامه پنجم تنفيذ ميالحاقات
قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت بعد از ) 2(در ماده  )الف

» و شركتهاي آب و فاضالب و توزيع برق استاني«عبارت » شركتهاي دولتي«عبارت 
  .شود اضافه مي

وسط خزانه از جمله پرداخت حقوق و مزاياي مستمر دستگاههاي اجرائي هر گونه پرداخت ت )ب
گردان خزانه فقط با تأييد و تخصيص اعتبار از سوي   و موارد ضروري يا از محل تنخواه

  .معاونت مجاز است
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قانون مديريت خدمات كشوري كه ) 5(كليه شركتهاي دولتي و بانكهاي موضوع ماده  )ج
  :شده است مكلفند بيني نها سود ويژه پيشدر بودجه كل كشور براي آ

شده سال مورد نظر خود را بابت  بيني در هر ماه معادل يك دوازدهم ماليات پيش -1
الحساب به سازمان امور مالياتي  ماليات عملكرد همان سال به صورت علي

  .داري كل منظور شود پرداخت نمايند تا به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه
) 1(شده هر سال را با ساز و كار جزء  بيني سود پيش%) 40(درصد حداقل چهل  -2

  .اين بند به حساب درآمد عمومي واريز نمايند
شركتهاي دولتي كه قسمتي از سهام آنها متعلق به بخش غيردولتي است، به تناسب ميزان 

باشند و سهم بخش   سهام بخش غيردولتي، مشمول پرداخت وجوه موضوع اين بند نمي
مذكور بايد توسط شركتهاي ) سود ويژه(سود ابرازي %) 40(لتي از چهل درصد غيردو

  .ربط به سهامداران بخش يادشده پرداخت شود دولتي ذي
وصول مبلغ يادشده تابع احكام مربوط و مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 

  .هاي بعدي آن است  و اصالحيه1366
شده در قوانين بودجه  بيني  دستگاههاي اجرائي از سقف رقم پيشمازاد درآمدهاي اختصاصي )د

سنواتي كل كشور به نسبت مقرر در بودجه سنواتي با تأييد معاونت توسط همان دستگاه 
  .قابل هزينه است

رساني به مردم و تمركززدايي در  در راستاي تسهيل انجام امور و تسريع در خدمت)  ه
كاري و پاسخگويي مديران،  و اجتناب از موازيهاي اداري و مالي  گيري تصميم

اختيارات، وظايف و مسؤوليتهايي كه در قوانين و مقررات براي دستگاههاي اجرائي يا 
ربط  شده است حسب مورد به مديران واحدهاي ذي بيني رؤسا و باالترين مقام آنها پيش

اني و يا استاني و ستادي دستگاههاي يادشده براساس شرح وظايف پستهاي سازم
احكام انتصاب و يا تفويض اختيار قابل تفويض است لكن در هيچ موردي مسؤوليت 

  .مديران استاني يا ستادي يادشده رافع اختيار رئيس يا باالترين مقام دستگاه نيست
اي و مالي و كمكها و ساير اعتبارات و  اي و تملك دارائيهاي سرمايه كليه اعتبارات هزينه )و

 در جداول قوانين بودجه سنواتي به شرح عناوين و ارقام جداول رديفهاي مندرج
مذكور فقط در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع عمومي به شرح عناوين و ارقام 

هاي متبادله دستگاه با  مندرج در جداول مربوط قوانين يادشده بر اساس مفاد موافقتنامه
 معاونت، قابل تعهد، پرداخت و معاونت و در حدود ابالغ و تخصيص اعتبار از سوي

  .هزينه است
در كليه موارد قانوني انجام تعهد و هر گونه پرداخت و كمك مالي توسط دستگاههاي  )ز

. اجرائي، فقط براساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصيص و در حدود آن مجاز است
هاي همچنين در كلـيه موارد قانوني هر گونه كمك غيرنقدي و واگذاري دارائي

اي و مالي از جمله عين، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غيرمنقول و  سرمايه
نيز رد ديون، مـطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرمها، شرايط و دستورالعملهاي 

اي  اي از اين فرمها ضميمه موافـقتنامه اعتبارات هزينه نسخه. ابالغي معاونت مجاز است
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حكام اين بند در خصوص نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي ا. دستگاه خواهد شد
شرايط . االجراء است در حدود اعتبارات مندرج در قانون و مابه ازاء يا معوض آن الزم

  .موضوع اين بند نبايد مغاير قانون باشد
) 70(انجام هر گونه تعهد و پرداخت در اجراي قوانين و مقررات مختلف از جمله ماده  )ح

حاسبات عمومي كشور بدون رعايت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون قانون م
  .هاي متبادله، ممنوع است در خصوص محدوديتهاي تخصيص و نيز شرح عمليات موافقتنامه

معاونت و وزارت اموراقتصادي و دارائي موظفند حداكثر تا پايان تير ماه هر سال  )ط
نها در بخش دولتي به داليل قانوني ضرورت ده كه ادامه فعاليت آ شركتهاي دولتي زيان

ده با پيشنهاد  در مورد ساير شركتهاي زيان. دارد را احصاء و به دولت گزارش نمايند
معاونت و با استفاده از اختيارهاي قانوني دولت در قالب واگذاري سهام يا انحالل 

  .شود مانده اقدام مي شركت و واگذاري اموال باقي
ئي در ايجاد هر گونه تعهد و پرداخت وجه از محل اعتبارات عمومي دستگاههاي اجرا )ي

  :موظفند موارد زير را رعايت نمايند
اولويت واگذاري امور، وظايف، مديريت و تصديها به بخش غيردولتي نسبت به  -1

  .هزينه مستقيم اعتبارات عمومي
شده  اولويت شيوه پرداخت تسهيالت نظير كمكهاي فني و اعتباري و وجوه اداره -2

  .نسبت به روشهاي پرداخت و كمك بالعوض
معاونت و رؤساي دستگاههاي اجرائي و مقامات مجاز از سوي آنان و مديران مالي  -تبصره

ها و دستور پرداختها و  مربوط موظفند اولويتهاي فوق را در امضاء موافقتنامه
  .مشابه آن رعايت نمايند

ر ارقام مندرج در قوانين بودجه سنواتي، توسط ايجاد و تحميل هر گونه بار مالي مازاد ب )ك
كليه دسـتگاههاي اجرائي از جمله دستگاههاي مباشر دولت در موارد مختلف از قبيل 

هاي تبعي خريد، جبران زيان، تفاوت قيمت، تنظيم بازار، يارانه  خريد تضميني و هزينه
ادراتي و مانند آن كه ها و غير آن، ايفاء تعهدات خاص، كاالهاي اساسي، جايزه ص نهاده

مسؤوليت اجراي اين حكم به عهده . شود ممنوع است از اعتبارات عمومي استفاده مي
تخلف از . باالترين مقام دستگاه اجرائي و يا مقامات مجاز و مديران مالي مربوط است
  .شود اين حكم و ساير موارد، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و مشمول مجازات مربوط مي

  )ل
اي مندرج در قوانين بودجه سنواتي  بار طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايهاعت -1

از محل كاهش اعتبارات ساير طرحهاي مندرج در %) 10(حداكثر ده درصد 
قوانين مذكور با تأييد معاونت و در قالب سقف اعتبار كل طرح قابل افزايش است 

نامه و بودجه قانون بر) 22(و عوامل اجرائي طرحهاي مذكور با رعايت ماده 
  .شوند  انتخاب مي1351مصوب 

اي مندرج در  هاي متفرقه، تملك دارائيهاي مالي و هزينه اعتبارات هريك از رديف -2
از محل كاهش اعتبارات ساير %) 10(قوانين بودجه سنواتي حداكثر ده درصد 
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اي توسط معاونت در سقف  رديفهاي متفرقه، اعتبار تملك دارائيهاي مالي و هزينه
 .جه سنواتي كل كشور قابل افزايش استبود

اي و اختصاصي بودجه عمومي  از اعتبارات هزينه%) 5/0(حداكثر نيم درصد  -3
اي بودجه  از اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه%) 1(دولت، حداكثر يك درصد 

هاي  از مجموع هزينه%) 25/0(عمومي دولت، حداكثر بيست و پنج صدم درصد 
اي  هاي سرمايه از مجموع هزينه%) 5/0(ر نيم درصد شركتهاي دولتي، حداكث

اي و اختصاصي توسعه  از اعتبارات هزينه%) 50(شركتهاي دولتي و پنجاه درصد 
علوم و فناوري و پژوهشهاي كاربردي، با تأييد معاونت و بدون الزام به رعايت 
« قانون محاسبات عمومي و ساير قوانين و مقررات عمومي كشور و با رعايت 

كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات  قانون نحوه هزينه
» 19/11/1364عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب 

  .شود هزينه مي
   )م

كليه دستگاههاي اجرائي و مراكز تحقيقاتي وابسته به آنها و شركتهاي دولتي كه از  -1
) سعه علوم و فناوري و يا اعتبارات پژوهشيتو(اعتبارات بخش تحقيقات كشور 

كنند، موظفند اين اعتبارات را براساس سياستگذاريها و اولويتهاي  استفاده مي
شده توسط شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري هزينه نمايند و  تحقيقاتي تعيين

ماه يكبار گزارش عملكرد خود را به دبيرخانه شوراي علوم، تحقيقات و  هر سه 
شورا موظف است پس از دريافت گزارش و حداكثر تا پايان . فناوري ارائه دهند

ارديبهشت ماه سال بعد گزارش جامعي از عملكرد اعتبارات تحقيقاتي كشور را 
به همراه نتايج و دستاوردهاي پژوهشي تهيه و پس از تأييد در شوراي عالي علوم، 

  . نمايدتحقيقات و فناوري به مجلس شوراي اسالمي ارائه
مازاد درآمد اختصاصي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي كه داراي  -2

هاي علوم، تحقيقات و فناوري  مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه
باشند در  ربط مي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذي

شود  بيني مي ودجه سنواتي پيشسقف اعتباراتي كه براي اين منظور در قوانين ب
اند، اختصاص  اي كه درآمد را كسب كرده حسب مورد به همان دانشگاه و مؤسسه

 .يابد مي
طرحهاي دانشگاهي كه در قوانين بودجه ساالنه كشور، ذيل رديفهاي وزارت  -3

شود مشمول تسهيالت قانوني موضوع قانون اجراي  مسكن و شهرسازي، ذكر مي
هاي علوم، تحقيقات و  اي دانشگاهي وزارتخانه هاي سرمايهطرحهاي تملك دارائي

  .فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است
كليه دستگاههاي اجرائي داراي رديف در قوانين بودجه سنواتي موظفند حداكثر تا پايان  )ن

اي، مالي و نيز تملك  ارديبهشت ماه هر سال بر اساس اعتبار ابالغي اعم از هزينه
اي جديد متن پيشنهادي موافقتنامه مربوط را براساس الزامات قانون  ئيهاي سرمايهدارا

برنامه و قوانين بودجه سنواتي و ساير قوانين و مقررات مربوط در چهارچوب فرمها، 
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   .شرايط و دستورالعملهاي ابالغي معاونت ارائه نمايند
ظرف پانزده روز معاونت موظف است در صورت موافقت با متن پيشنهادي حداكثر 

نسبت به امضاء موافقتنامه و ابالغ آن اقدام نمايد و در صورت عدم موافقت با متن 
پيشنهادي خود نسبت به اصالح و ابالغ موافقتنامه نهائي به نحوي كه مغاير قانون نباشد 

  .االجراء است ظرف پانزده روز رأساً اقدام كند، موافقتنامه ابالغي الزم
ي استاني نسبت به ارقام مصوب در رديف مستقل در قوانين بودجه سنواتي مازاد درآمدها )س

داري كل كشور در مقاطع سه ماهه توسط معاونت  گردد كه با اعالم خزانه بيني مي پيش
  .شود توزيع مي
از مازاد درآمدهاي مذكور به خود همان استان به نسبت هشتاد درصد %) 50(پنجاه درصد 

اي و مابقي اعتبار  اعتبارات هزينه%) 20(اي و بيست درصد  رمايهتملك دارائيهاي س%) 80(
يافتگي بين  بخشي و ارتقاء شاخصهاي توسعه گيرد تا در راستاي تعادل معاونت قرار ميدر اختيار 

  .استانها توزيع گردد
قانون مديريت خدمات كشوري كه زيرمجموعه قوه ) 5(كليه مراجع و دستگاههاي ماده  )ع

االجراء را دارند، در كليه مصوبات و  شند و صالحيت وضع مصوبه الزمبا مجريه مي
نمايد قبل از  تصميماتي كه تكاليفي براي مصرف اعتبار بودجه كل كشور تعيين مي

اتخاذ تصميم يا تصويب بايد تأييد معاونت را مبني بر وجود اعتبار براي آن منظور و 
  . نمايندعدم مغايرت با احكام و رديفهاي بودجه را اخذ

كليه مراجع و دستگاهها و دارندگان رديفي كه زيرمجموعه قوه مجريه نيستند، در مصوبات 
و تصميمات خود مكلفند در سقف اعتبارات مصوب موضوع قوانين بودجه سنواتي با 

  .رعايت احكام و رديفهاي آن اقدام نمايند
ه فني و اقتصادي و مالي و به منظور تأمين منابع ارزي مورد نياز طرحهاي داراي توجي  )ف

شود در حدود ارقام مقرر در قوانين  زيست محيطي شركتهاي دولتي اجازه داده مي
بودجه سنواتي حسب مورد نسبت به صدور اوراق صكوك اسالمي و يا اوراق 
مشاركت ارزي در بازارهاي مالي داخلي و خارجي با رعايت ضوابط بانك مركزي و 

صدور اوراق يادشده منوط به تأييد .  اين قانون اقدام نمايند)81(در سقف مقرر در ماده 
بانك مركزي و معاونت بوده و بازپرداخت و تضمين اصل و سود اين اوراق با 

  .شركتهاي مربوط است
صدور اوراق مشاركت يا صكوك اسالمي با سود تشويقي منوط به تأييد شوراي پول و 

  .اعتبار است
شود اعتبارات كمكهاي فني و اعتباري و   اجازه داده ميبه دستگاههاي اجرائي كشور )ص

همچنين اعتباراتي كه در پيوست قوانين بودجه سنواتي به منظور تحقق اهداف 
شده است را در  بيني گذاري و توسعه فعاليت بخشهاي خصوصي و تعاوني پيش سرمايه

كها، مؤسسات شده و بر اساس قراردادهاي منعقدشده در اختيار بان قالب وجوه اداره
اي داراي مجوز از بانك  الحسنه و صندوقهاي توسعه مالي و اعتباري، صندوقهاي قرض

مركزي براي پرداخت كمك، تسهيالت تلفيقي و يا يارانه سود و كارمزد تسهيالت قرار 
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اين اعتبارات پس از پرداخت توسط دستگاه اجرائي واگذارنده اعتبار به هزينه . دهند
نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد معاونت و با همكاري بانك  آئين. دشو قطعي منظور مي

  .رسد وزيران مي مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت
بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري در اعطاء تسهيالت بانكي براي اجراي طرحهاي  )ق

ان وثيقه و تضمين به كشاورزي، اسناد مشاعي مالكين و نسقهاي زارعين را به عنو
نسبت سهم مشاع از قيمت روز كل مشاع، ارزيابي و مورد پذيرش قرار دهند و دفاتر 
اسناد رسمي موظفند بنا به درخواست بانكها و موسسات مذكور، نسبت به تنظيم سند 

  .رهن بر اين اساس اقدام نمايند
د مسكن انقالب اي بنيا هزينه خدمات مديريت طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه )ر

اسالمي، سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي، شركت ساخت و 
توسعه زيربناهاي حمل و نقل، سازمان توسعه برق ايران، شركت توسعه منابع آب و 
نيروي ايران، شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي، شركت مادرتخصصي حمل و 

 و مؤسسه جهاد نصر، حداكثر تا دو و نيم نقل ريلي كشور وابسته به وزارت كشور
ربط با احتساب اعتبارات دريافتي از منابع  ذيعملكرد تخصيص اعتبارات %) 5/2(درصد 

  .گردد بودجه عمومي كشور، توسط معاونت تعيين مي
شود به منظور پيشگيري، مقابله و جبران خسارات ناشي از  به دولت اجازه داده مي )ش

قانون تنظيم ) 10(گردان موضوع ماده  ديريت خشكسالي، تنخواهحوادث غيرمترقبه و م
و اعتبارات موضوع %) 3(درصد   را به سه1380بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 

. افزايش دهد%) 2(قانون تشكيل سازمان مديريت بحران را به دو درصد ) 12(ماده 
بخشي از . ل هزينه استوزيران قاب اعتبارات مذكور با پيشنهاد معاونت و تصويب هيأت

شود به  اعتبارات مذكور به ترتيب و ميزاني كه در قانون بودجه سنواتي تعيين مي
يابد تا  احمر اختصاص مي اي به جمعيت هالل اي و تملك دارائي سرمايه صورت هزينه

  .در جهت آمادگي و مقابله با حوادث و سوانح هزينه گردد
و دستورالعملها، تغييرات تشكيالت، تغيير ضرايب، ها  ها، بخشنامه نامه كليه تصويب )ت

بندي مشاغل و افزايش مبناء حقوقي، اعطاء مجوز هر نوع  جداول حقوقي و طبقه
كارگيري نيرو و همچنين مصوبات هيأتهاي امناء كه متضمن بار مالي براي  استخدام و به

اشي از آن در دولت باشد در صورتي قابل طرح و تصويب و اجراء است كه بار مالي ن
ربط  گذشته محاسبه و در قانون بودجه كل كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذي

  .شود اقدام دستگاه اجرائي برخالف اين حكم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب مي. تأمين شده باشد
خريد دست اول اوراق مشاركت توسط بانكهاي دولتي و شركتها و مؤسسات و  )ث

  .و تابعه آنها ممنوع استواحدهاي وابسته 
بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مكلف است در طول برنامه فروش مبالغ ارزي  )خ

اي انجام دهد كه تا تاريخ  مذكور در احكام و رديفهاي قوانين بودجه سنواتي را به گونه
تصويب ترازنامه سال بعد آن بانك خالص دارائيهاي خارجي نسبت به پايان سال قبل 

  .ين محل افزايش نيابداز ا
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هاي آموزش عالي و پژوهشي تحت پوشش  مبالغي كه به هر يك از مؤسسه )ذ
هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش و پزشكي و از  وزارتخانه

اي ذيل رديفهاي متمركز پرداخت  اي و تملك دارائي سرمايه محل اعتبارات هزينه
ان كمك به سرجمع اعتبارات دانشگاهها و مؤسسات شود پس از ابالغ به عنو مي

شود تا مطابق شرح عمليات مندرج در  الذكر افزوده مي آموزش عالي و پژوهشي فوق
  .موافقتنامه براساس قوانين و مقررات مربوطه هزينه كنند

وزير امور اقتصادي و دارائي موظف است در طول برنامه هر شش ماه يكبار گزارش  )ض
قانون بودجه سنواتي را در ) 3(گذاري شركتهاي دولتي پيوست شماره  يهانطباق سرما

چهارچوب قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم و سياستهاي كلي اصل چهل و 
به تفكيك طرح به كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي ) 44(چهارم 

  .ارسال نمايد
در خصوص دانشگاهها، مؤسسات، ) ذ(و ) ن(، )ز(، ) و(اجراي احكام بندهاي  -تبصره

  .اين قانون خواهد بود) 20(مراكز آموزش عالي و تحقيقاتي با رعايت ماده 
دولت موظف است بار مالي كليه قوانين و مقررات ازجمله احكام قانون برنامه  -225ماده

ر حدود پنجم كه مستلزم استفاده از منابع عمومي است را در لوايح بودجه سنواتي د
  .بيني اجراء نمايد درآمدهاي وصولي و پيش

احكام قوانين و مقرراتي كه لغو يا اصالح آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است در  -226ماده
  .گردد االجراء مي صورت مغايرت با احكام اين قانون، در طول برنامه موقوف

و كودكان در روابط سند ملي امنيت بانوان « دولت نسبت به تهيه و تدوين -227ماده
ريزي نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران، قوه قضائيه،  با مشاركت و برنامه» اجتماعي

سازمان بهزيستي كشور، شهرداري، وزارت كشور، شوراي عالي استانها، مركز امور زنان و 
هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كار و امور  خانواده رياست جمهوري، وزارتخانه

  .تماعي توسط دولت در طول سالهاي برنامه اقدام قانوني به عمل آورداج
در طول سالهاي برنامه، افرادي كه از ابتداي پيروزي انقالب اسالمي تا ابتداي  -228ماده

وقت   در كميته انقالب اسالمي و سپاه پاسداران انقالب اسالمي به صورت تمام1370سال 
و همچنين رزمندگاني كه به صورت داوطلبانه در اند به ميزان مدت خدمت  خدمت كرده

اند به ميزان مدت حضور در جبهه مشمول بيمه بازنشستگي  هاي جنگ حضور داشته جبهه
  .گردند مي

برخورداري از مزاياي بيمه مذكور مستلزم پرداخت حق بيمه سهم كارمند توسط افراد 
  .الذكر و سهم كارفرما توسط دولت است فوق
هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و رفاه و  ئي اين بند توسط وزارتخانهنامه اجرا آئين

  .رسد تأمين اجتماعي تنظيم و به تصويب هيأت وزيران مي
وزارت نفت موظف است نسبت به توليد صيانتي ميدانهاي نفتي و گازي در طي  -229ماده

، پنجاه درصد )%20(، بيست درصد %)10(سالهاي برنامه به توالي با حداقل ده درصد 
به اين منظور . از ميادين اقدام نمايد%) 100(و صددرصد %) 75(، هفتاد و پنج درصد %)50(
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از ارزش نفت خام و ميعانات و مايعات گازي توليدي پس از واريز %) 10(ساالنه ده درصد 
  :يابد به خزانه براي عمليات زير به شركتهاي تابعه وزارت نفت تخصيص مي

يانتي از مخازن نفتي موجود با تزريق گاز، آب و ساير روشها به نحوي كه برداشت ص )الف
در طول برنامه پنجم، متوسط توليد نفت خام مخازن مذكور، حداقل معادل متوسط 

  . باشد1388برداشت در سال 
شده ميدان گازي  ريزي افزايش توليد گاز طبيعي به خصوص با اجراي فازهاي برنامه )ب

آوري گازهاي در حال سوختن  ر ميادين مشترك گازي و جمعپارس جنوبي و ساي
برداري، به نحوي كه عالوه بر تأمين گاز كافي براي تزريق به  ميادين در حال بهره

  .ميادين نفتي، مصارف داخلي كشور و صادرات تعهدشده، تضمين شود
زنان و ربط از جمله مركز امور  دولت با همكاري سازمانها و دستگاههاي ذي -230ماده

هاي اجتماعي و استيفاء  خانواده با هدف تقويت نهاد خانواده و جايگاه زنان در عرصه
برنامه جامع توسعه « ها با تدوين و تصويب  حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه زمينه

مشتمل بر محورهاي تحكيم بنيان خانواده، بازنگري قوانين و مقررات » امور زنان و خانواده
يشگيري از آسيبهاي اجتماعي، توسعه و ساماندهي امور اقتصادي ـ معيشتي با مربوطه، پ

اولويت ساماندهي مشاغل خانگي براي زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تأمين 
اجتماعي، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقاء سالمت، 

 توانمنديهاي زنان مدير و نخبه، توسعه توسعة تواناييهاي سازمانهاي مردم نهاد، ارتقاء
المللي، تعمـيق باورهاي ديني و اصـالح ساخـتار اداري تشكـيالتي زنان و  تعامالت بين

  .خانـواده اقدام قانوني نمايد
اي و امنيت فناوريها و اجراي  به منظور ارتقاء سطح حفاظت از اطالعات رايانه -231ماده

  : اقدامات ذيل انجام خواهدگرفتسند امنيت فضاي تبادل اطالعات،
كليه دستگاههاي اجرائي، نهادهاي عمومي و شركتهاي غيردولتي داراي زيرساختهاي  )الف

سازي زيرساختها و حفظ امنيت تبادل اطالعات در مقابل  حياتي موظفند به منظور امن
سال تا پايان ) افتا(حمالت الكترونيك در چهارچوب سند امنيت فضاي تبادل اطالعات 

  .دوم برنامه امنيت فضاي تبادل اطالعات خود را ارتقاء بخشند
دهنده خدمات عمومي موظفند از  كليه دستگاههاي اجرائي و اشخاص حقوقي ارائه )ب

سال دوم برنامه نسبت به اجراي سامانه مديريت اطالعات اقدام نموده و نسبت به 
  .اول برنامه اقدام نماينداز سال » افتا« اجراي دستورالعملها و استانداردهاي 

وزارت اطالعات با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات موظف است  -1تبصره
ماهه اول  را به صورتي در شش» افتا« استانداردها و دستورالعملهاي الزم براي 

برنامه با همكاري مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تدوين نمايد كه 
تا پايان » افتا« افزارهاي  ارزش ريالي تجهيزات و نرم%) 50(د حداقل پنجاه درص

  .سازي شركتهاي غيردولتي داخلي تهيه شود سال دوم برنامه از توانمند
وزارت اطالعات موظف است گزارش اجراي اين ماده را با همكاري  -2تبصره

  لحهاي ارتباطات و فناوري اطالعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مس وزارتخانه
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هرساله به كميسيونهاي امنيت ملي و سياست خارجي و صنايع و معادن مجلس 
  .شوراي اسالمي تقديم نمايد

دولت مكلف است نسبت به ساماندهي حمل و نقل بار و مسافر روستاها و  -232ماده
 راههاي روستايي و برخورداري روستاهاي  سازي شبكه هاي نگهداري و ايمن پوشش برنامه
  . خانوار و كانونهاي اسكان عشايري از راه مناسب اقدام نمايدباالي بيست

توانند پس از كسب موافقت و مجوز ستاد كل نيروهاي   دستگاههاي اجرائي مي-233ماده
كارگيري سالح و  اين يگانها از نظر به. مسلح نسبت به تشكيل يگانهاي حفاظت اقدام كنند

با رعايت ضوابط نيروي انتظامي تحت نظر باشند و  مهمات تابع ضوابط نيروهاي مسلح مي
  .شد ربط اداره خواهند دستگاه ذي

شرح وظايف و اختيارات و سازماندهي و چگونگي تسليح اين يگانها و آموزش و انتصاب 
فرماندهي هر يك از اين يگانها و چگونگي ارتباط آنها با نيروي انتظامي و نظارت بر 

  .رسد اي مسلح ميعملكرد آنها به تصويب ستاد كل نيروه
در راستاي سياستهاي كلي برنامه پنجم دولت مكلف است در اجراي مفاد اين  -234ماده

  :قانون به نحوي عمل نمايد كه تا پايان برنامه پنجم اهداف زير تحقق يابد
  .ساليانه توليد ناخالص داخلي%) 8(رشد نرخ متوسط هشت درصد  )الف
اري از طريق ايجاد ساز و كارهاي تشويقي و گذ انداز و سرمايه كاهش شكاف پس  )ب

انداز به  گذاري ملي و حفظ نسبت پس انداز ملي به سرمايه انگيزش براي تبديل پس
  %).40(توليد ناخالص داخلي به ميزان متوسط چهل درصد 

  .هاي جاري دولت به درآمدهاي نفت و گاز تا پايان برنامه قطع وابستگي هزينه   )ج
  .در پايان برنامه%) 7(ات ضروري و الزم براي كاهش نرخ بيكاري به هفت درصد انجام اقدام   )د
كاهش فاصله دو دهك باال و پايين درآمدي جامعه از طريق اتخاذ سياستهاي اجرائي )    ه

مناسب و نيز استقرار سيستم تأمين اجتماعي فراگير، گسترش پايه مالياتي و توزيع 
  .برسد) 35/0(يني در پايان برنامه به مجدد درآمدها به طوري كه ضريب ج

  .توسعه و تقويت نظام استاندارد ملي )و
  . هجري شمسي معتبر است1394اين قانون تا پايان سال  -235ماده

 تبصره در جلسه علني مورخ پانزدهم دي ماه يكهزار 192 ماده و 235قانون فوق مشتمل بر 
 از سوي 25/10/1389 در تاريخ و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسالمي تصويب و

  .مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد
 
  


