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 »قانــون کـــار « 

 داد کار و شرایط اساسی انعقاد آنتعریف قرار

که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کـاري را بـراي    قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی -

 .مدت موقت یا مدت غیرموقت براي کارفرما انجام می دهد

 تعلیق قرارداد کار

موقتاً متوقف شود، قرارداد کار به حال تعلیق درمی آید و پـس   )کارگر و کارفرما(چنانچه انجام تعهدات یکی از طرفین -

 . به حالت اول برمی گردد) از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد(کار با احتساب سابقه خدمت از رفع آنها قرارداد 

و همچنین مدت شرکت داوطلبانه کارگران در جبهه، جـزء  ) ضرورت، احتیاط و ذخیره(مدت خدمت نظام وظیفه  :تبصره

 . محسوب می شود نزد سازمان تامین اجتماعی آنان بیمه پردازيسوابق 

که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیرقابل پیش بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است، تمام در موردي  -

یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به طور موقت غیـرممکن گـردد، قراردادهـاي کـار بـا      

تشخیص موارد فوق بـا وزارت کـار و   . ل تعلیق درمی آیدکارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می شود به حا

 .امور اجتماعی است

اسـتفاده مـی   قرارداد کارگرانی که مطابق این قانون از مرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصی هاي بدون حقوق یا مزد  -

 .کنند، در طول مرخصی و به مدت دو سال به حال تعلیق درمی آید

 .مرخصی تحصیلی براي دو سال دیگر قابل تمدید است :تبصره

قرارداد کارگري که توقیف می گردد و توقیف وي منتهی به حکم محکومیت نمی شود در مدت توقیف به حال تعلیق  -

 .می گردد درمی آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود باز

توقیف در مراجع حل اختالف منتهی به حکـم محکومیـت    چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این -

نگردد، مدت آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب می شود و کارفرما مکلف است عالوه بر جبـران ضـرر و زیـان وارده    

 .که مطابق حکم دادگاه به کارگر می پردازد، مزد و مزایاي وي را نیز پرداخت نماید

که تکلیف کارگر از طرف مراجع مذکور مشخص نشده باشد، براي رفـع احتیاجـات   کارفرما مکلف است تا زمانی : تبصره

 .خانواده وي، حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه او را بطور علی الحساب به خانواده اش پرداخت نماید

اه پـس از پایـان   در دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید، ولی کارگر باید حداکثر تـا دو مـ   -

 .خدمت به کار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وي حذف شده باشد در شغلی مشابه آن بکار مشغول می شود

در هر یک از موارد مذکور چنانچه کارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کـارگر خـودداري کنـد، ایـن عمـل در       -

در (روز به هیـات تشـخیص مراجعـه نمایـد      30ظرف مدت ارد حکم اخراج غیرقانونی محسوب می شود و کارگر حق د

و هرگاه کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگر مستند به دالیل موجه بوده ) صورتیکه کارگر عذر موجه داشته باشد

بـه   است، به تشخیص هیات مزبور مکلف به بازگرداندن کارگر به کار و پرداخت حقـوق یـا مـزد وي از تـاریخ مراجعـه     

 .روز آخرین مزد به وي پرداخت نماید 45کارگاه می باشد و اگر بتواند آن را اثبات کند به ازاء هر سال سابقه کار 

روز پس از رفع حالت تعلیق، آمـادگی خـود را بـراي انجـام کـار بـه        30چنانچه کارگر بدون عذر موجه حداکثر  :تبصره

اف کارفرما، به هیات تشخیص مراجعه ننماید، مستعفی شناخته می شـود  اعالم نکند و یا پس از مراجعه و استنککارفرما 

 .که در این صورت کارگر مشمول اخذ حق سنوات به ازاء هر سال یک ماه آخرین حقوق خواهد بود
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 :خاتمه قرارداد کار

 :قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می یابد -

 .فوت کارگر) الف

 .بازنشستگی کارگر) ب

 .کار افتادگی کلی کارگراز ) ج

 .انقضاء مدت در قراردادهاي کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن) د

 .پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است) هـ

 .استعفاي کارگر) و

د را کتباً بـه کارفرمـا   کارگري که استعفا می کند موظف است یک ماه به کار خود ادامه داده و بدواً استعفاي خو :تبصره

روز انصراف خود را کتباً به کارفرما اعالم نماید استعفاي وي منتفی  15اطالع دهد و در صورتی که حداکثر ظرف مدت 

تلقی می شود و کارگر موظف است رونوشت استعفا و انصراف از آن را به شوراي اسالمی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا 

 .هدنماینده کارگران تحویل د

در پایان کار، کلیه مطالباتی که ناشی از قرارداد کار و مربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد فوق است، به کارگر و در  -

 .صورت فوت او به وراث قانونی وي پرداخت خواهد شد

تمـاعی، ایـن   تا تعیین تکلیف وراث قانونی و انجام مراحل اداري و برقراري مستمري توسط سـازمان تـامین اج   :تبصره

سازمان موظف است نسبت به پرداخت حقوق متوفی به میزان آخرین حقوق دریافتی به طور علی الحسـاب و بـه مـدت    

 .سه ماه به عائله تحت تکفل وي اقدام نماید

کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمري هاي ناشی از فوت، بیماري، بازنشستگی، بیکاري، تعلیـق، از کـار افتـادگی     -

 .و جزئی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها تابع قانون تامین اجتماعی خواهد بود کلی

در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگري که مطابق قرارداد، یـک سـال    -

ا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معـادل  یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است براي هر سال سابقه، اعم از متوالی ی

 .یک ماه حقوق به عنوان مزایاي پایان کار به وي پرداخت نماید

هرگاه قرارداد کار براي مدت موقت و یا براي انجام کار معین، منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین بـه تنهـایی حـق     -

 .فسخ آن را ندارد

 .این قراردادها در صالحیت هیات هاي تشخیص و حل اختالف است رسیدگی به اختالفات ناشی از نوع :تبصره

و یا محل کار باشد پس از اعالم موافقـت کتبـی   هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که بر خالف عرف معمول کارگاه  -

 .اداره کار و امور اجتماعی محل، قابل اجراست

 .الجرا استدر صورت بروز اختالف، راي هیات حل اختالف قطعی و الزم ا

هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه هاي انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبـی نقـض    -

نماید کارفرما حق دارد در صورت اعالم نظر مثبت شوراي اسالمی کار عالوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسـبت هـر   

به وي پرداخته و قـرارداد کـار را فسـخ    » حق سنوات « عنوان  ا بهرسال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر 

 .نماید
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چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کار افتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد، کارفرما باید بر اساس آخرین مزد  -

 .روز مزد به وي پرداخت نماید 30کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقی به میزان 

 .وجه عالوه بر مستمري از کار افتادگی و یا بازنشستگی کارگر است که توسط تامین اجتماعی پرداخت می شود این

بنـا بـه تشـخیص    (اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه کاهش توانایی هاي جسمی و فکري ناشـی از کـار کـارگر باشـد      -

کارفرمـا  ) المی کار و یا نمایندگان قانونی کارگرکمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شوراي اس

 .مکلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت، معادل دو ماه آخرین حقوق به وي پرداخت نماید

تشخیص موارد از کار افتادگی کلی و جزئی و یا بیماري هاي ناشی از کار یا ناشی از غیرکار و فـوت کـارگر و میـزان     -

ایف محوله قانونی که منجر به خاتمه قرارداد کار می شود بر اساس ضوابطی خواهد بـود کـه   قصور کارفرما در انجام وظ

 .به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید

نوبت کاري

 کار نوبتی عبارت است از کاري که در طول ماه گردش دارد، به نحوي که نوبت هاي آن در صبح یـا عصـر یـا شـب     -

 .واقع می شود

و % 10کارگري که در طول ماه به طور نوبتی کار می کند و نوبت هاي کـار وي در صـبح و عصـر واقـع مـی شـود        -

و در صورتی که نوبت ها به صبح و شب یا عصر و شب بیفتـد  % 15چنانچه نوبت ها در صبح و عصر و شب قرار گیرد، 

 .ري دریافت خواهد کردعالوه بر مزد به عنوان فوق العاده نوبت کا% 5/22

ساعت در شبانه روز و چهل و چهار ساعت در هفته تجاوز نماید، لکن جمع  8در کار نوبتی ممکن است ساعات کار از  -

 . ساعت تجاوز کند 176ساعات کار در چهار هفته متوالی نباید از 

 .کار عادي تعلق می گیرد اضافه بر مزد ساعت% 35براي هر ساعت کار در شب تنها به کارگران غیرنوبتی  -

 :در شرایط عادي ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است -

 .موافقت کارگر) الف

 .اضافه بر مزد هر ساعت کار عادي% 40پرداخت ) ب

افـق  مگر در موارد اسـتثنایی بـا تو  (ساعت در روز تجاوز نماید  4ساعات کار اضافی ارجاعی به کارگران نباید از  :تبصره

 ). طرفین

و براي مدتی که جهـت  ) 59موضوع بند ب ماده (ارجاع کار اضافی با تشخیص کارفرما به شرط پرداخت اضافه کاري  -

سـاعت در روز خواهـد    8مقابله با اوضاع و احوال ذیل ضرورت دارد مجاز است و حداکثر اضافه کاري موضوع این ماده 

 ).ینمگر در موارد استثنایی با توافق طرف(بود 

 .جلوگیري از حوادث قابل پیش بینی و یا ترمیم خسارتی که نتیجه حوادث مذکور است) الف

اعاده فعالیت کارگاه، در صورتی که فعالیت مذکور به علت بروز حادثه یا اتفـاق طبیعـی از قبیـل سـیل، زلزلـه و یـا       ) ب

 .اوضاع و احوال غیر قابل پیش بینی دیگر قطع شده باشد

سـاعت، موضـوع را بـه     48پس از انجام کار اضافی در موارد فوق، کارفرما مکلف است حداکثر ظـرف مـدت    :1تبصره 

 .اداره کار و امور اجتماعی اطالع دهد تا ضرورت کار اضافی و مدت آن تعیین شود

ـ   :2تبصره  ه پرداخـت  در صورت عدم تایید ضرورت کار اضافی توسط اداره کار و امور اجتماعی محل، کارفرما مکلـف ب

 .غرامت و خسارات وارده به کارگر خواهد بود

 .ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یا کارهاي خطرناك و سخت و زیان آور انجام می دهند ممنوع است -



4

 :تعطیالت و مرخصی ها

 .ه حساب می آیدنیز جزء تعطیالت رسمی کارگران ب) اردیبهشت 11(عالوه بر تعطیالت رسمی کشور، روز کارگر  -

سـایر روزهـاي   . مرخصی استحقاقی ساالنه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه، جمعاً یک ماه اسـت  -

براي کار کمتر از یک سال، مرخصی مزبور به نسبت مـدت کـار انجـام    . تعطیل جزء ایام مرخصی محسوب نخواهد شد

 .یافته محاسبه می شود

اسـتفاده از ایـن مرخصـی،    . هفته می باشد 5کارگرانی که به کارهاي سخت و زیان آور اشتغال دارند مرخصی سالیانه  -

 .حتی االمکان در دو نوبت و در پایان هر شش ماه کار صورت می گیرد

 .روز از مرخصی ساالنه خود را ذخیره کند 9کارگر نمی تواند بیش از  -

واجب در تمام مدت کار خویش فقط براي یک نوبت یک ماه به عنوان  هر کارگر حق دارد به منظور اداي فریضه حج -

 .مرخصی استحقاقی یا مرخصی بدون حقوق استفاده نماید

 .میزان مرخصی استحقاقی کارگران فصلی بر حسب ماه هاي کارکرد تعیین می شود -

تالف بـین کـارگر و کارفرمـا نظـر     تاریخ استفاده از مرخصی با توافق کارگر و کارفرما تعیین می شود و در صورت اخـ  -

 .اداره کار و امور اجتماعی محل الزم االجرا است

 .مرخصی کمتر از یک روز کار جزء مرخصی استحقاقی منظور می شود -

در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی و از کار افتادگی کلی کارگر و یا تعطیل کارگاه، مطالبـات مربـوط    -

 .ی کارگر به وي و در صورت فوت او به ورثه او پرداخت می شودقاستحقابه مدت مرخصی 

نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق کارگران و مدت آن و شرایط برگشت آنها به کار پس از استفاده از مرخصـی بـا    -

 .توافق کتبی کارگر یا نماینده قانونی او و کارفرما تعیین خواهد شد

 :از سه روز مرخصی با استفاده از مزد را دارندیل حق برخورداري در موارد ذکلیه کارگران  -

 .ازدواج دائم) الف

 .فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان) ب

مدت مرخصی استعالجی، با تایید سازمان تامین اجتماعی جزء سوابق کار و بازنشسـتگی کـارگران محسـوب خواهـد      -

 .شد

 .است ماه 6مرخصی زایمان کارگران زن جمعاً  -

پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به کار سابق خود باز می گردد و این مدت بـا تاییـد سـازمان تـامین      :1تبصره 

 .اجتماعی جزء سوابق خدمت وي محسوب می شود

 .حقوق ایام مرخصی زایمان طبق مقررات قانون تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد :2تبصره 

سازمان تامین اجتماعی، نوع کار براي کارگر باردار خطرناك یا سـخت تشـخیص   در مواردي که به تشخیص پزشک  -

 .داده شود، کارفرما تا پایان دوره بارداري وي، بدون کسر حق السعی، کار مناسب تر و سبک تري به او ارجاع می نماید

ان دو سـالگی کـودك پـس از    در کارگاه هایی که داراي کارگر زن هستند کارفرما مکلف است به مادران شیرده تا پای -

این فرصت جزء ساعات کار آنـان محسـوب مـی شـود و همچنـین      . هر سه ساعت، نیم ساعت فرصت شیر دادن بدهد

از (کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن گروه سنی آنها مراکز مربوط به نگهـداري کودکـان   

 .ا ایجاد نمایدر. . . ) قبیل شیرخوارگاه، مهدکودك و 
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 :نحوه تطبیق وضع

کلیه کارکنان شاغل بر اساس شغل تعیین شده در طرح ارزیابی مشاغل و در نظر گـرفتن شـرایط احـراز بـا مشـورت       -

 .کمیته طبقه بندي مشاغل کارگاه با ضوابط طرح، تطبیق وضع خواهند یافت

نداشته باشند، سـابقه خـدمت بـه ترتیـب زیـر      چنانچه کارکنان مدرك تحصیلی الزم را جهت تصدي شغل مورد نظر  -

 :جایگزین مدرك تحصیلی خواهد شد

 .یک سال تجربه جایگزین دو سال کمبود مدرك تحصیلی دوره دبستانی) الف

 .یک سال تجربه جایگزین یک سال کمبود مدرك تحصیلی دوره دبیرستانی) ب

 .تر از دیپلم و دانشگاهییک سال و نیم تجربه جایگزین یک سال کمبود مدرك تحصیلی باال) ج

معادل سالهاي اخذ مدرك تحصیلی باالتر از شرایط احراز به شـرط ارتبـاط رشـته تحصـیلی بـا شـغل مـورد تصـدي          -

کارکنان در صورت کمبود شرایط احراز از لحاظ تجربه با تایید کمیته طبقه بندي مشـاغل کارگـاه مـی توانـد جـایگزین      

 .تجربه شود

تحصیلی الزم در حین کار سوابق کسرشـده شـاغل در هنگـام تطبیـق از تـاریخ ارائـه مـدرك        در صورت اخذ مدرك  -

 .مربوطه به وي مسترد خواهد شد و مزایاي متعلقه آن از تاریخ ارائه مدارك قابل پرداخت است

زارت کار و هرگونه گواهینامه هاي آموزشی فنی و حرفه اي که از طریق مراجع ذیصالح دولتی از قبیل دانشگاه ها، و -

امور اجتماعی و وزارت آموزش و پرورش تایید یا صادر شده است در هنگام تطبیق وضع یا ارتقاء در شغل مورد نظـر بـا   

 .تایید کمیته طبقه بندي مشاغل با توجه به مدت دوره آموزشی می تواند حداکثر جایگزین دو سال تجربه شود

رگر از اکارکنان هر کارگاه پس از کسر شرایط احراز از کل سابقه کـار کـ  پایه استحقاقی هر کارگر بر اساس سابقه کار  -

 :تاریخ استخدام به شرح زیر تعیین می شود

 .نحوه تعیین پایه هاي مربوط به سوابق کار گذشته کارکنان با مشورت وزارت کار و امور اجتماعی نوشته شود) الف

 .از زمان اجراي طرح به بعد هر سال یک پایه) ب

 .دادن پایه هاي اضافی عالوه بر پایه هاي استحقاقی تحت هر عنوان مجاز نیست :تبصره

سوابق کار کارگر در خارج از این کارگاه در صورتی که مرتبط با شغل باشد با تایید کمیته طبقه بندي مشـاغل جهـت    -

 .جانشینی احراز شغل از لحاظ تجربه و نیز اخذ پایه قابل احتساب می باشد

سوابق کار کارگران هر کارگاه از کارگاه هاي مختلف وابسته به یک شخصیت حقوقی، در صورت انتقال آنان از  :تبصره

 .کارگاهی به کارگاه دیگر در احتساب سنوات خدمت منظور خواهد شد

 : شرایط ارتقاء

 :تقاء یابددر صورت وجود شرایط زیر شاغل می تواند از گروه شغلی مربوطه به گروه شغلی باالتر ار -

 .وجود پست بالتصدي در گروه باالتر) الف

 3و  2کمبود شرایط احراز از طریق جایگزینی تجربه و تحصیل بـا رعایـت مـواد    (دارابودن شرایط احراز شغل باالتر ) ب

 ).این دستورالعمل قابل جبران است

 .تایید کمیته طبقه بندي مشاغل کارگاه) ج

 .تصویب مدیریت جهت ارتقاء) د
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گذراندن سه ماه دوره آزمایشی با دستمزد گروه قبلی، که در صورت ارتقاء قطعی مزد اسـتحقاقی در گـروه جدیـد از     )هـ

 .زمان اشتغال در شغل مورد تصدي برقرار خواهد شد

با موافقت مدیریت و تایید کمیته طبقه بندي مشاغل، در صورت نیاز کارگاه به ارتقاء شغل، در مـورد کـارگرانی    :تبصره

 .که کمبود شرایط احراز دارند، می توان در تطبیق وضع جدید کمبود شرایط احراز را منظور نمود

در موارد استثنایی با پیشنهاد مـدیریت و  ارتقاء شغل هر کارگر در هر مرحله براي بیش از یک گروه مجاز نیست مگر  -

 .تایید کمیته طبقه بندي مشاغل با ذکر دالیل کافی که در پرونده درج می گردد

 :افزایش مزد ناشی از ارتقاء شغل هر کارگاه به شرح زیر محاسبه و پرداخت می گردد -

 .نحوه پرداخت افزایش مزد ناشی از ارتقاء نوشته شود) الف

 .پایه کارگر در گروه باالتر مشخص شودنحوه تعیین ) ب

مزد کارگري که به گروه باالتر ارتقاء شغل یافته است در هر حال نباید از مزد کارگر مشابه که با سابقه کار مساوي از  -

 . قبل در این گروه شاغل بوده است تجاوز نماید

 تورالعمل اعطاء رتبه به کارگراندس

بیشتر کارگران زحمتکش شهرداري و ایجاد انگیزه بین کارگران و ارتقاء کمیت و به جهت تشویق و تقویت هر چه 

لذا کارگرانی که داراي شرایط مشروحه زیر می باشند پس از تکمیل فرم . می گردد کیفیت کار اعطاء رتبه به آنان انجام

گري اقدام الزم انجام صورتجلسه مربوطه توسط واحد محل خدمت و طرح پرونده در کمیته طبقه بندي مشاغل کار

 .خواهد پذیرفت

با توجه به شغل مورد تصدي توجه  –حضور به موقع در محل کار . (رضایت باالترین مقام مسوول از نحوه خدمتی -1

 )رعایت کلیه مقررات اداري -خاص به طرح تکریم ارباب رجوع

.گذشت چهار سال از دریافت آخرین گروه در پست مربوطه -2

 .اخطار کتبی و عدم طرح پرونده در کمیته  انضباطی طی چهارسال گذشتهنداشتن  -3

 .)مبلغ ریالی هر رتبه تقریباً معادل تفاوت ریالی گروه مربوطه در گروه بعدي می باشد( -4

 :دوره آزمایشی

به شـرطی   درصد مزد گروه استحقاقی را 75در این مدت کارکنان جدیداالستخدام که دوره آزمایشی را طی می کنند  -

مزد قانونی کمتر نباشد دریافت خواهند نمود و در صورت توفیق در دوره آزمایشی از مزد گـروه اسـتحقاقی   که از حداقل 

بهره مند خواهند شد و مابه التفاوت دستمزد دوره آزمایشی نیز بر اساس مزد گروه استحقاقی به آنـان پرداخـت خواهـد    

 .شد

. طرح طبقه بندي مشاغل احراز کرده اند نمی توان بـه گـروه پـایین تـر تنـزل داد      کارگران را از گروهی که بر اساس -

لیکن تغییر شغل در گروه مربوط با پیشنهاد مدیریت و تایید کمیته طبقه بندي مشاغل به شرطی که مـانع ارتقـاء شـغل    

 .استآتی کارگر نشود و کارگر ذیربط قادر به انجام وظایف محوله در شغل جدید باشد بالمانع 

تنزل کارگران به گروه پایین تر در صورت تقاضاي کتبی کارگر با ذکر دالیل این امـر و تاییـد کمیتـه طبقـه      :1تبصره 

منظـور از  . بندي مشاغل و مدیریت کارگاه مجاز است و مزد کارگر با تطبیق وضع جدید تعیین و پرداخـت خواهـد شـد   
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پایین تر با در نظر گرفتن سوابق خـدمت کـارگر در کارگـاه و کسـر     تطبیق وضع جدید، تعیین پایه جدید کارگر در گروه 

 .شرایط احراز شغل جدید است

تنزل گروه شغلی کارگر به دالیل پزشکی در صورت راي کمیسیون پزشکی سازمان تامین اجتمـاعی دال بـر    :2تبصره 

میته طبقه بندي مشاغل و مدیریت بـا  مناسبت نبودن شغل مورد تصدي به دلیل از کار افتادگی جزئی یا کلی، با تایید ک

بدیهی است غرامت متعلقه طبق مقررات قانون تامین اجتماعی از طریـق  . رعایت تبصره یک این ماده امکان پذیر است

 .سازمان تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد

د، مراتـب توسـط   در صورت ایجاد مشاغل جدید در کارگاه و یا تغییـر و تحویـل در ماهیـت برخـی از مشـاغل موجـو       -

مدیریت به وزارت کار و امور اجتماعی اعالم و پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی دال بر ضرورت ارزیـابی اینگونـه   

 .مشاغل، اقدام الزم براي ارزیابی و تعیین گروه شغلی بعمل خواهد آمد

مزد شغل، عوامـل اصـلی متشـکله شـغل     با اجراي طرح طبقه بندي مشاغل، به دلیل آنکه براي تعیین گروه شغلی و  -

مانند مهارت، مسئولیت، فعالیتهاي فکري و جسمی، شرایط محیط کار و عوامل فرعی مانند سرپرسـتی، گرمـا و سـرما،    

مالك عمل بوده و امتیاز الزم به شغل تعلق گرفته است، لذا پس از تطبیق وضع کارکنـان بـا   . . رطوبت، گرد و غبار و 

اي مستمر متفرقه که قبل از اجراي این دستورالعمل در کارگاه پرداخت می شده است ماننـد حـق   طرح، کلیه پرداخت ه

مقام، سختی کار، مزایاي گرد و غبار، فوق العاده شغل، حق سرپرستی و امثال آن لغو و از این پس هیچگونـه وجهـی از   

 .این بابت جدا از مزد گروه و پایه استحقاقی پرداخت نخواهد شد

پرداخت مزایایی مانند کمک هزینه مسکن، خواربار و حق اوالد و یا کمک هاي جنسی، هزینه ایاب و ذهـاب   :1تبصره 

 .و تغذیه در کارگاه مشمول قاعده فوق نخواهد بود

براي شاغلین مشاغل خاصی که زمینه آن در بازار کار با کمبود روبروست و یا مشاغل تخصصی استثنایی بـا   :2تبصره 

ت و تایید کمیته طبقه بندي مشاغل پـس از تصـویب وزارت کـار و امـور اجتمـاعی مـی تـوان مزایـایی         پیشنهاد مدیری

 50متناسب با وضعیت مربوطه و چگونگی نیاز کارگاه به سطح تخصص این افراد تعیین نمود به شرط آنکـه از حـداکثر   

و نهادهاي انقالب اسالمی تاییـد سـازمان   در مورد کارگاه هاي وابسته به دولت . درصد مزد گروه شغل آنان تجاوز نکند

 .ذیربط براي برقراري این قبیل مزایا الزامی است

 :نظام مزد ساعتی

 .مزد ساعتی، مزدي است که بابت ساعاتی که وقت کارگر در اختیار کارفرماست محاسبه و پرداخت می شود -

و نیز ساعات کار در روز یا هفته یا ماه مشخص ) صرف نظر از مقدار و میزان آن(نوع کار  ،در قراردادهاي مزد ساعتی -

 .می گردد

مزایاي رفـاهی از قبیـل حـق مسـکن، حـق خواربـار و        ،در نظام مزد ساعتی، کارفرما مکلف است عالوه بر مزد ثابت -

 .دکمک عائله مندي را به نسبت ساعات کار محاسبه و به کارگر پرداخت نمای

 :اعمال نظام کارمزد ساعتی در موارد زیر مجاز است -

 .متصدیان حمل و نقل کاال و مسافر) الف

کارگران مطب هاي خصوصی پزشکان، کلینیک هاي پزشکی و پیراپزشکی و دامپزشکی و نظـایر آنهـا در صـورتی    ) ب

 .که مدت فعالیت آنها کمتر از حداکثر ساعات قانونی کار در شبانه روز باشد

 .مشاغل غیر تمام وقت در زمینه هاي مشاوره و نظایر آن )ج
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مشاغل مربوط به نگهداري و مراقبت از اموال، تاسیسات و ساختمان و حیوانات به شرطی که سـاعات کـار کمتـر از    ) د

 .حداکثر ساعات قانونی کار در شبانه روز باشد

 .مشاغل آموزشی و پژوهشی) هـ

ساعتی می باشند به تناسب ساعات کار عادي کار در شبانه روز نباید کمتر از مزد  مزد کارگرانی که مشمول نظام مزد -

 .مشاغل مشابه در نظام روزمزدي باشد

 .فعالیت آنها جنبه استمرار دارد یا به صورت فصلی فعالیت می کننددر کارگاه هایی که  -

 .ستفاده از مزد را دارندکارگران مشمول مزد ساعتی حق استفاده از مرخصی و تعطیالت رسمی با ا -

باشـند مـزد ایـام مـذکور معـادل      هرگاه نوع کار طوري باشد که تعداد ساعات کار عادي و مجموع مزد هر روز مسـاوي  

روزهاي کار است در غیر این صورت ماخذ محاسبه میانگین مزد ساعتی کارگر در روزهاي آخرین ماه کاري وي خواهـد  

 .ید کمتر از حداقل مزد قانونی باشدمبلغ پرداختی در هر حال نبا. بود

قـانون   32، 31، 29، 27، 20، 18ماخذ محاسبه مزد، حقوق، حق سنوات و خسارات و مزایاي پایان کار موضوع مـواد   -

 .روز کارکرد کارگر است 90کار در مورد کارگران مشمول نظام مزد ساعتی میانگین مجموع پرداختی ها در آخرین 

 مزد

طرح مزد کلیه کارکنان مشمول بر اساس جدول مزد ضمیمه طرح طبقه بندي مشاغل کارگاه با رعایـت  با اجراي این  -

 .مفاد توافقنامه فیمابین در مورد افزایش سطح کلی پرداخت ها تعیین و پرداخت می شود

شغلی در نظر گرفتـه  جدول مزد که نمایانگر تعداد گروه هاي شغلی کارگاه و تعداد پایه هایی است که براي هر گروه  -

 .شده است، باید با تعیین تعداد گروه و پایه ضمیمه طرح گردد

 .هیچ کارگري مزدي کمتر از مزد شغل متعلقه بر اساس جدول مزد طرح پس از تطبیق وضع دریافت نخواهد کرد -

 .مزد شغل عبارت است از مبلغی که براي پایه اول هر گروه جدول مزد در نظر گرفته شده است -

پس از تطبیق وضع کلیه کارکنان مشمول طرح طبقه بندي مشـاغل، دسـتمزد هـر شـاغل بـر اسـاس ضـوابط ایـن          -

دستورالعمل از تاریخ ثبت موافقتنامه فیمابین مدیریت با کارکنان کارگاه در وزارت کار و امور اجتماعی، تعیین و پرداخت 

ري دریافت می کرده اند مابه التفاوت تطبیـق داده نخواهـد   خواهد شد و به کسانی که قبل از اجراي طرح دستمزد باالت

 .شد

در مورد کارگرانی که با اجراي طرح، دستمزدشان از دستمزد قبلی کمتـر مـی شـود، مـالك محاسـبه دسـتمزد        :تبصره

 .جدید، از تاریخ ابالغ تصویب طرح از طرف وزارت کار و امور اجتماعی خواهد بود

 عیدي

 : ماده واحده

کارفرمایان کارگاه هاي مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خـود بـه نسـبت یـک سـال کـار معـادل        کلیه 

شصت روز آخرین مزد، به عنوان عیدي و پاداش بپردازند مبلغ پرداختی از این بابت به هر یـک از کارکنـان نبایسـتی از    

 .معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند



9

مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده اند باید به ماخـذ شصـت روز مـزد و بـه      :1تبصره 

مبلغ پرداختی از این بابت براي هر ماه نباید از یـک دوازدهـم سـقف تعیـین     . نسبت ایام کارکرد در سال، محاسبه گردد

 .شده موضوع ماده واحد این قانون تجاوز نماید

اعطاي امتیازات ایثارگري و اشتغال در مناطق جنگی و جنگ زده به کارگران مشمول قانون کار مصوب قانون 

30/9/1376:

از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون کلیه ایثارگران مشمول قانون کار حسب مـورد از امتیـازات زیـر بهـره منـد مـی        -

 :شوند

 .گروه تشویقی ارتقاء) الف

 .موزشیتسهیالت ماموریت آ) ب

 ).فقط براي آزادگان و جانبازان(اعطاي امتیازات یک مقطع تحصیلی باالتر ) ج

حسـب   -منظور از کارگران ایثارگر، جانبازان، رزمندگان با حداقل شش ماه خدمت متوالی یا نه ماه متنـاوب در جبهـه   -

ن و مفقـودان جنـگ تحمیلـی از تـاریخ     و اسـرا، آزادگـا   -مورد با تایید سپاه پاسداران انقالب اسالمی یا جهاد سازندگی

 .است 29/5/1367تا  31/6/1359

حداقل دستمزد مصـوب  %) 50(مجموع مزایاي پرداختی ماهانه ناشی از اجراي این قانون به هر کارگر از پنجاه درصد  -

 . شوراي عالی کار در همان سال تجاوز نمی کند

ب مقررات دیگري از امتیازهاي یادشده اسـتفاده کـرده باشـند،    در صورتی که مشموالن این قانون قبالً به موج :تبصره

نمی توانند از امتیازهاي این قانون بهره مند شوند، مگر اینکه این قانون موجب افزایش امتیازات آنان شـود کـه در ایـن    

 .صورت تنها از امتیازات این قانون استفاده می کنند

ازات ایثارگري و اشتغال در منـاطق جنگـی و جنـگ زده بـه     قانون اعطاي امتی) 4(آیین نامه اجرایی ماده 

 :کارگران مشمول قانون کار

شمول مزایاي مقرر در این آیین نامه به کارگران ایثارگر حسب مورد با تایید ایثارگري کارگران از سوي سـپاه پاسـداران   

ی، ستاد رسـیدگی بـه امـور آزادگـان و     انقالب اسامی، وزارت جهاد سازندگی، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالم

 .بنیاد شهید انقالب اسالمی می باشد

 :این آیین نامه از مزایاي زیر، حسب مورد برخوردار می شوند) 1(کلیه ایثارگران موضوع ماده  -

 ).فقط براي آزادگان و جانبازان(احتساب یک مقطع تحصیلی باالتر از نظر استخدامی ) الف

سال سـابقه اسـارت یـا مفقودیـت و     ) 3(شغل یک گروه باالتر براي آزادگان و مفقودان با حداکثر برخورداري از مزد ) ب

مـاه خـدمت   ) 9(ماه خـدمت متـوالی یـا    ) 6(از کار افتادگی و رزمندگان با حداقل %) 40(جانبازان با حداکثر چهل درصد 

 .متناوب در جبهه

سال اسارت یا مفقودیت و یا جانبـازان  ) 3(ن و مفقودان با بیش از برخورداري از مزد شغل دو گروه باالتر براي آزادگا) ج

تـوالی در  از کار افتادگی و یا رزمندگان با بیش از سه سـال خـدمت اعـم از متنـاوب یـا م     %) 40(با بیش از چهل درصد 

 .جبهه
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جنگـی یـا جنـگ زده    مزد ثابت یا مزد مبناي کارگرانی که در مقاطع زمانی تعیین شده در جدول پیوست در منـاطق   -

%) 5/1(و در منـاطق جنـگ زده یـک و نـیم     %) 3(شاغل بوده اند، به ازاي هر سال اشتغال در مناطق جنگی سه درصد 

 .اضافه خواهد شد

 .مدت زمان حضور در جبهه یا اسارت و مفقودیت کارگر جزو مدت مقرر در این ماده منظور نمی گردد -

شدن کارگران ایثارگر در دانشگاه هـا یـا مراکـز آمـوزش عـالی یـا مـدارس و         کارفرمایان موظفند در صورت پذیرفته -

دبیرستان هاي وزارت آموزش و پرورش، برابر برنامه تحصیلی اعالم شده از سوي مراکز یادشـده و بـا رعایـت فواصـل     

با پرداخـت مـزد و   زمانی رفت و برگشت آنان از محل تحصیل تا کارگاه و بالعکس با ماموریت آموزشی کارگران ایثارگر 

 .مزایاي متعلقه موظف موافقت کنند

به باال و رزمندگان و %) 50(کارفرمایان می توانند در صورت تشخیص، با ماموریت آموزشی کارگران جانباز پنجاه درصد 

 .موافقت کنندآزادگان با اسارت بیش از سه سال، به صورت تمام وقت 

شگاه ها یا مراکز آموزش عالی در شهري غیـر از شـهر محـل اسـتقرار     در صورتی که محل تحصیل پذیرفته شدگان دان

 .کارگاه باشد، سال تحصیلی مالك محاسبه است

کارفرمایان مشمول این ماده می توانند در صورت لزوم نسبت به اخذ تعهد تضمین هاي الزم از کارگر مبنـی   :1تبصره 

ت، پس از فراغت از تحصـیل اقـدام نماینـد و کـارگران ذیـربط      بر اشتغال در کارگاه حداکثر معادل دو برابر مدت ماموری

 .مکلف به رعایت نظر کارفرما می باشند

پس از فراغت از تحصیل، کارفرما مکلف است کارگر را به کار بگمـارد و حتـی االمکـان شـغلی متناسـب بـا        :2تبصره 

 .مدرك تحصیلی به وي ارجاع نماید

حداکثر مدت استفاده از تسهیالت آموزشی موضوع این ماده چهار سال اسـت و تمدیـد آن تنهـا بـا تقاضـاي       :3تبصره 

 .قانون کار میسر است) 71(کارگر و موافقت کارفرما و به صورت مرخصی بدون حقوق موضوع ماده 

 .گران محسوب می شودافزایش هاي ناشی از اجراي این آیین نامه در هر حال جزو مزد مبنا یا مزد ثابت کار -

در  31/6/1359کلیه کارگران مشمول قانون کار واجد شرایط مندرج در این آیـین نامـه اعـم از آنکـه قبـل از تـاریخ        -

 .کارگاه شاغل بوده یا پس از آن به استخدام کارگاه درآمده باشند، مشمول مقررات این آیین نامه می باشند

فاده کرده باشند، نمـی تواننـد   تبه موجب مقررات دیگري از امتیازات مشابه اسدر صورتی که مشموالن این آیین نامه  -

از امتیازات این آیین نامه بهره مند شوند، مگر اینکه این آیین نامه موجب افزایش امتیازات آنان شود که در این صـورت  

 .از امتیازات اخیر استفاده می کنند

برخورداري بیش از یکی از امتیازات مقرر در ایـن آیـین نامـه شـوند، بـا      در صورتی که هر یک از ایثارگران، مشمول  -

 .این آیین نامه از امتیازات مربوط بهره مند می شوند) 7(و ) 5(رعایت مواد 

 :29/9/1371قانون کار مصوب  52آیین نامه کارهاي سخت و زیان آور موضوع ماده 

وامل فیزیکی، شـیمیائی، مکـانیکی و بیولـوژیکی محـیط کـار      کارهایی است که در آنها عکارهاي سخت و زیان آور  -

در وي ایجـاد  ) جسمی و روانی(غیراستاندارد بوده که در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب باالتر از ظرفیت هاي طبیعی 

 .می گردد که نتیجه آن بیماري شغلی و عوارض ناشی از آن می باشد
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محیط کار به دلیل نقص یـا عـدم اسـتفاده از امکانـات فنـی و مهندسـی و        کارهایی که در آن عوامل و شرایط :تبصره

باشد چنانچه با رفع نقص و یا بکارگیري امکانـات فـوق بتـوان ایـن عوامـل را بـه حـد        موازین پیشگیري غیراستاندارد 

 .استاندارد و مجاز رسانید جزء کارهاي سخت و زیان آور محسوب نمی گردد

بر این اساس کارهاي سخت و زیـان آور بـه شـرح    . این آیین نامه خواهد بود 18ته ماده تشخیص این امر به عهده کمی

 .مواد آتی خواهد بود

کار در معادن اعم از تحت االرضی یا سطح االرضی که ایجاب می نماید کارگران در تونل ها و راهروهاي سرپوشیده  -

 .به استخراج بپردازند

کار استخراج شامل جداکردن یا منفجر ساختن مواد از سطح کار، حمل مواد عملیـات مربـوط بـه انفجـار، اداره      :تبصره

تاسیسات آب و برق در داخل معدن و به طور کلی هرگونه مباشرت و نظارتی کـه ایجـاب نمایـد کـارگر در تونـل هـا،       

 .راهروها یا میله هاي معدن انجام وظیفه نماید، می باشد

 .و فاضالب و تونل هاي زیرزمینی و کار در مخازن سربسته نوات و چاه هاحفر ق -

تخلیه و حمل مواد مذاب از کوره هاي مشغول بکار و کار مستمر در مجاورت کوره هاي ذوب به نحوي که کـارگر در   -

 .از کوره باشدمعرض مستقیم حرارت یا بخارات زیان آور متصاعد 

 .جمع آوري، حمل و دفن زباله شهري -ستمراً در امر تولید در کار مستمر در گندابروهاکار کارگرانی که مستقیماً و م -

نظافت مسـتمر طویلـه، اصـطبل، سـالن هـاي      (کار کارگرانی که مستمراً به امر جمع آوري و انتقال و انبار کردن کود  -

 .در واحدهاي دامداري و طیور اشتغال دارند) پرورش طیور

ر فضاي باز و در ارتفاع بیش از پنج متر از سطح زمین بر روي دکل ها، اتاقـک هـاي متحـرك،    کار مستمر و مداوم د -

 .داربست ها و اسکلت ها

 .کار مداوم بر روي خطوط و پست هاي انتقال برق با فشار شصت و سه کیلو ولت و باالتر -

 .مشاغل شن پاشی، پخت آسفالت دستی، قیرپاشی و مالچ پاشی -

 .در داخل مخازن عملیات جوشکاري -

با مواد رادیواکتیو و کارهایی که استمرار آنها موجبات ابتال به بیماري هاي حاصل از اشعه را فراهم می آورد نظیر کار  -

در معرض پرتوهاي یونساز به تشخیص مراجع ذي صالح و به استناد قانون محافظت در برابر اشعه مصـوب  قرار گرفتن 

 .مجلس شوراي اسالمی 1368ماه جلسه مورخ بیستم فروردین 

 .کار در محل هاي با فشار محیط بیش از حد نیاز مجاز از قبیل غواصی -

کار مستمر در محیط هایی که با وجود رعایت مقررات حفاظتی و ایمنی موجبات بیماري هاي گوشی و یا کري کارگر  -

 . را فراهم سازد

ضـدعفونی امـاکن و طویلـه هـا و آشـیانه هـاي مرغـداري در زمـان         کار در امور سمپاشی باغات و اشجار و مزارع و  -

 .سمپاشی

 .کار کارگرانی که مستقیماً در امر تولید و ترکیب سموم و حشره کش ها اشتغال دارند در زمان انجام کار -

 .کار با وسایل اداري ارتعاش در حدي که براي سالمتی کارگر زیان آور باشد -

بهداشت کار حد مجاز و استاندارد هر یک از مواد شیمیایی و عوامـل بیولـوژیکی و   حفاظت مرکز تحقیقات و تعلیمات  -

فیزیکی که در این آیین نامه نامبرده شده است پس از تشکیل کمیته هاي تخصصی تعیین و جهت تصویب به شـوراي  

 .عالی حفاظت فنی پیشنهاد می نماید
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 »قانون تامین اجتماعی « 

 :تعاریف

به وجوهی اطالق می شود که در ایام بارداري، بیماري و عدم توانـایی موقـت، اشـتغال بکـار و عـدم       غرامت دستمزد -

 .دریافت مزد یا حقوق به حکم این قانون به جاي مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت می شود

قـص جسـمانی یـا    وسائلی هستند که به منظور اعاده سالمت یا بـراي جبـران ن  ) پروتز و ارتز(وسائل کمکی پزشکی  -

 .تقویت یکی از حواس بکار می روند

کمک ازدواج مبلغی است که طبق شرایط خاصی براي جبران هزینه هاي ناشی از ازدواج به بیمه شده پرداخـت مـی    -

 .گردد

مقابل عائله مندي توسط کارفرما به بیمه شده پرداخت مـی  کمک عائله مندي مبلغی است که طبق شرایط خاص در  -

 .شود

از کار افتادگی کلی عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوي که نتواند با اشتغال بـه کـار سـابق یـا کـار       -

 .دیگري بیش از یک سوم از درآمد قبلی خود را به دست آورد

گـر  از کار افتادگی جزئی عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوي که با اشتغال به کار سـابق یـا کـار دی    -

 .فقط قسمتی از درآمد خود را به دست آورد

 .عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون از بازنشستگی عبارت است -

مستمري عبارت از وجهی است که طبق شرایط مقرر در این قانون به منظور جبران قطع تمام یا قسمتی از درآمد بـه   -

 .در صورت فوت او براي تامین معیشت بازماندگان وي به آنان پرداخت می شودبیمه شده و 

غرامت مقطوع نقص عضو مبلغی است که به طور یکجا براي جبران نقص عضو یا جبران تقلیل درآمد بیمه شـده بـه    -

 .شخص او داده می شود

کفن و دفن بیمـه شـده در مـواردي     کمک کفن و دفن مبلغ مقطوعی است که به منظور تامین هزینه هاي مربوط به -

 .که خانواده او این امر را به عهده می گیرند پرداخت می گردد

 :این قانون استفاده می کنند عبارتند از 54افراد خانواده بیمه شده که از کمکهاي مقرر در ماده  -

 .همسر بیمه شده -1

ن می شود و سن او از شصت سال متجـاوز باشـد   شوهر بیمه شده در صورتی که معاش او توسط بیمه شده زن تامی -2

 .این قانون از کار افتاده شناخته شود 91یا طبق نظر کمیسیون پزشکی موضوع ماده 

 :فرزندان بیمه شده که داراي یکی از شرایط زیر باشند -3

سـالگی و یـا    بـه شـرط نداشـتن شـوهر تـا بیسـت      کمتر از هجده سال تمام داشته باشند و در مورد فرزندان اناث ) الف

 .منحصراً طبق گواهی یکی از موسسات رسمی آموزشی به تحصیل اشتغال داشته باشند

 .در اثر بیماري یا نقص عضو طبق گواهی سازمان تامین خدمات درمانی قادر به کار نباشد) ب

پنج سـال متجـاوز   پدر و مادر تحت تکفل بیمه شده مشروط بر اینکه سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و  -4

از کـار افتـاده باشـند و در هـر حـال از سـازمان        91باشد و یا اینکه به تشخیص کمیسیون هاي پزشکی موضوع مـاده  

 .مستمري دریافت ننمایند
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 غرامت

 :ي و میزان آن به شرح زیر می باشدمدت پرداخت غرامت دستمزد ایام بیمار -

بر اثر حادثه یا بیماري حرفه اي و به موجب تشخیص سازمان قادر بـه  غرامت دستمزد از اولین روزي که بیمه شده  -1

در مواردي که عدم اشتغال بکار و معالجه به سبب بیماري باشد در صورتی کـه بیمـار در   . کار نباشد پرداخت خواهد شد

 .و غرامت دستمزد از روز چهارم پرداخت خواهد شد ،بیمارستان بستري نشود

تا زمانی که بیمه شده به تشخیص سازمان قادر به کـار نبـوده و بـه موجـب مقـررات ایـن        پرداخت غرامت دستمزد -2

 .قانون از کار افتاده شناخته نشده باشد ادامه خواهد یافت

غرامت دستمزد بیمه شده اي که داراي همسر یا فرزند یا پدر و مادر تحت تکفل باشد به میزان سه چهـارم آخـرین    -3

 .پرداخت می گردد مزد یا حقوق روزانه او

غرامت دستمزد بیمه شده اي که داراي همسر یا فرزند یا پدر و مادر تحت تکفل نداشته باشد معادل دو سوم آخرین  -4

مزد یا حقوق روزانه او می باشد مگر این که بیمه شده به هزینه سازمان بستري شود که در این صورت غرامت دستمزد 

 .روزانه وي خواهد بود معادل یک دوم آخرین مزد یا حقوق

انجـام  هرگاه سازمان بیمه شده اي را براي معالجه به شهرستان دیگري اعزام دارد و درمان او را بـه طـور سـرپایی     -5

دهد عالوه بر غرامت دستمزد متعلق معادل صد در صد غرامت دستمزد روزانه هم بابت هزینه هر روز اقامت او پرداخت 

تشخیص پزشک معالج مادام که بیمار احتیاج بـه همـراه داشـته باشـد عـالوه بـر مخـارج        در صورتی که به . خواهد شد

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

غرامت دسـتمزد ایـام بیمـاري،    در مورد بیماري ها یا حوادث آخرین مزد یا حقوق روزانه بیمه شده به منظور محاسبه  -

روز قبل از شـروع   90عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به ماخذ آن حق بیمه دریافت شده است در آخرین 

بیماري تقسیم به روزهاي کار و در مورد بیمه شدگانی که کارمزد دریافت می کنند آخرین مزد عبارت است از جمع کل 

روز قبل از شروع بیمـاري تقسـیم بـر نـود      90اخذ آن حق بیمه دریافت شده است در آخرین دریافتی بیمه شده که به م

تعلـق مـی گیـرد کمتـر     مشروط بر اینکه غرامت دستمزد این مبلغ از غرامت دستمزدي که به حداقل مزد کارگر عـادي  

دستمزد استفاده کـرده باشـد   در صورتی که بیمه شده دریافت کننده کارمزد ظرف سه ماه مذکور مدتی از غرامت . نباشد

متوسط دستمزدي که مبناي محاسبه غرامت دستمزد مذکور قرار گرفته است به منزله دستمزد روزانه ایام بیماري تلقـی  

 .و در محاسبه منظور خواهد شد

بیمه شده زن یا همسر بیمه شده مرد در صورتی که ظرف یک سال قبل از زایمان سابقه پرداخت حق بیمـه شصـت    -

کمک بارداري دو سـوم آخـرین   . ز را داشته باشد می تواند به شرط عدم اشتغال به کار از کمک بارداري استفاده نمایدرو

می باشد که حداکثر براي مدت دوازده هفته جمعاً قبل و بعد از زایمان بدون کسر  63مزد یا حقوق بیمه شده طبق ماده 

 .سه روز اول پرداخت خواهد شد

همسر بیمه شده مرد در صورتی که در طول مدت یکسال قبل از وضع حمل حق بیمه شصت روز را  بیمه شده زن یا -

سـازمان  . از کمک ها و معاینه هاي طبی و معالجات قبل از زایمان و بعد از وضع حمل استفاده خواهد کردپرداخته باشد 

به بیمه شده پرداخت نماید، مبلغ مزبـور   بنا به درخواست بیمه شده می تواند به جاي کمک هاي مذکور مبلغی وجه نقد

 .در آیین نامه اي که از طرف هیات مدیره سازمان تهیه و به تصویب شوراي عالی سازمان می رسد تعیین خواهد شد

در صورتی که بیمه شده زن و یا همسر بیمه شده مرد به بیماري هایی مبتال شود که شیر دادن براي طفـل او زیـان    -

 .ماهگی تحویل خواهد شد 18از زایمان فوت شود شیر مورد نیاز تا  آور باشد یا پس
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 :از کار افتادگی

بیمه شدگانی که طبق نظر پزشک معالج غیر قابل عالج تشخیص داده می شوند پس از انجام خدمات توان بخشی و  -

این قانون توانایی خود  91اعالم نتیجه توان بخشی یا اشتغال چنانچه طبق نظر کمیسیون هاي پزشکی مذکور در ماده 

 :را کالً یا بعضاً از دست داده باشند به ترتیب زیر با آنها رفتار خواهد شد

 .هرگاه درجه کاهش قدرت کار بیمه شده شصت و شش درصد و بیشتر باشد از کار افتاده کلی شناخته می شود) الف

درصد و به علت حادثه ناشی از کار باشـد   هرگاه میزان کاهش قدرت کار بیمه شده بین سی و سه تا شصت و شش) ب

 .از کار افتاده جزئی شناخته می شود

اگر درجه کاهش قدرت کار بیمه شده بین ده تا سی و سه درصد بوده و موجب آن حادثه ناشی از کار باشد استحقاق ) ج

 .دریافت غرامت نقص مقطوع را خواهد داشت

یا بیماري حرفه اي از کار افتاده کلی شناخته شـود بـدون در نظـر گـرفتن     بیمه شده اي که در اثر حادثه ناشی از کار  -

 .مدت پرداخت حق بیمه استحقاق دریافت مستمري از کار افتادگی کلی ناشی از کار خواهد داشت

میزان مستمري ماهانه از کار افتادگی کلی ناشی از کار عبارت است از یک سی ام مزد یا حقوق متوسـط بیمـه شـده     -

ر سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر این که این مبلغ از پنجاه درصد مزد یا حقوق متوسط ماهانه او کمتر و از ضرب د

در مورد بیمه شدگانی که داراي همسر بوده یا فرزند یا پدر و مادر تحت تکفل داشته باشند . صد در صد آن بیشتر نباشد

توسط آنها کمتر باشد عالوه بر آن معادل ده درصد مسـتمري  و مستمري استحقاقی آنها از شصت درصد مزد یا حقوق م

 .تجاوز نکند پرداخت خواهد شد% 60استحقاقی به عنوان کمک مشروط بر آنکه جمع مستمري و کمک از 

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

ایـن قـانون از کـار     91باشد یا به تشخیص کمیسیون هاي پزشکی موضوع مـاده  سن شوهر از شصت سال متجاوز  -1

 .افتاده کلی بوده و در هر دو حالت به حکم این قانون مستمري دریافت ننماید و معاش او توسط زن تامین شود

 .این قانون باشند 58ماده  3فرزندان بیمه شده که حائز شرایط مذکور در بند  -2

و سن مادر از پنجاه و پنج سال بیشتر بوده یا اینکه به تشخیص کمیسیون هاي پزشکی موضـوع  سن پدر از شصت  -3

این قانون از کار افتاده باشند و معاش آنها توسط بیمه شده تامین و در هر حال به موجب این قانون مسـتمري   91ماده 

 .دریافت ندارند

مزد یا حقوق متوسط ماهانه بیمه شده موضوع این ماده عبارت است از جمع کل مزد یا حقوق او که به ماخذ  :2تبصره 

آن حق بیمه دریافت گردیده ظرف هفتصد و بیست روز قبل از وقوع حادثه ناشی از کار یا شروع بیماري حرفـه اي کـه   

 .سیمنجر به از کار افتادگی شده است تقسیم به روزهاي کار ضرب در 

به بیمه شده اي که در اثر حادثه ناشی از کار بین سی و سه تا شصت و شش درصد توانایی کار خود را از دسـت داده   -

میزان مسـتمري عبـارت اسـت از حاصـل ضـرب      . باشد مستمري از کار افتادگی جزیی ناشی از کار پرداخت خواهد شد

 .این قانون تعیین می گردد 70لی استحقاقی که طبق ماده درصد از کار افتادگی در مبلغ مستمري از کار افتادگی ک

بیمه شده اي که در اثر حادثه ناشی از کار بین ده تا سی و سه درصد توانایی کار خود را از دست داده باشد اسـتحقاق   -

میزان این غرامت عبارت است از سی و شـش برابـر مسـتمري اسـتحقاقی     . دریافت غرامت نقص عضو را خواهد داشت

 .این قانون ضرب در درصد از کار افتادگی 72مقرر در ماده 

بیمه شده اي که ظرف ده سال قبل از وقوع حادثه غیر ناشی از کار یا ابتالء به بیماري حداقل حق بیمـه یـک سـال     -

اشـد  کار را که متضمن حق بیمه نود روز کار ظرف یک سال قبل از وقوع حادثه یا بیماري منجـر بـه از کـار افتـادگی ب    
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پرداخت نموده باشد در صورت از کار افتادگی کلی حق استفاده از مستمري از کار افتادگی کلی غیر ناشی از کار ماهانـه  

 .را خواهد داشت

 بازنشستگی

 :مشمولین این قانون در صورت حایز بودن شرایط زیر حق استفاده از مستمري بازنشستگی را خواهند داشت -

 .سال حق بیمه مقرر را قبل از تاریخ تقاضاي بازنشستگی پرداخته باشند 20حداقل  -1

 .سن مرد به شصت سال تمام و سن زن به پنجاه سال تمام رسیده باشد -2

سال تمام کار کرده و در هر مورد حق بیمـه مـدت مزبـور را بـه سـازمان پرداختـه باشـند در         30کسانی که  :1تبصره 

 .سال تمام باشد می توانند تقاضاي مستمري بازنشستگی نمایند 45سن زنان  سال و 50صورتی که سن مردان 

سال متناوب در مناطق بد آب و هوا کار کرده و یا آنکه بـه کارهـاي    25سال متوالی و  20افرادي که حداقل  :2تبصره 

سازمان پرداخته باشـند   اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به) مخل سالمتی(سخت و زیان آور 

. سال تمام باشد می تواننـد تقاضـاي مسـتمري بازنشسـتگی نماینـد      45سال و سن زنان  50در صورتی که سن مردان 

افـزایش هزینـه ناشـی از ایـن     . مناطق بد آب و هوا و کارهاي سخت و زیان آور به موجب آیین نامه مربوطه خواهد بود

 .همین ماده تامین خواهد شد 1اجراء تبصره  تبصره از کاهش هزینه سازمان ناشی از

سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه باشند می توانند بدون در نظـر گـرفتن شـرط     35بیمه شدگانی که داراي  :3تبصره 

 .سنی مقرر در قانون تقاضاي بازنشستگی نمایند

روز حقوق می ) 20(داخت حق بیمه با سال سن به شرط پر) 42(سال سابقه کار و ) 20(زنان کارگر با داشتن  :4تبصره 

 .توانند بازنشسته شوند

میزان مستمري بازنشستگی عبارت است از یک سی ام متوسط مزد یا حقوق بیمه شـده ضـرب در سـنوات پرداخـت      -

 .سی و پنج، سی ام متوسط مزد یا حقوق تجاوز ننماید) 30/35(حق بیمه مشروط بر آنکه از 

راي محاسبه مستمري بازنشستگی عبارت است از مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که بـر  متوسط مزد یا حقوق ب :تبصره

 .اساس آن حق بیمه پرداخت گردیده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر بیست و چهار

یـن  کارفرما می تواند بازنشستگی بیمه شدگانی را که حداقل پنج سال پس از رسیدن به سـن بازنشسـتگی مقـرر در ا    -

 .مان تقاضا نمایدزقانون به کار خود ادامه داده اند از سا

مرگ

 :بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی در یکی از حاالت زیر مستمري بازماندگان دریافت خواهند داشت -

 .در صورت فوت بیمه شده بازنشسته -1

 .در صورت فوت بیمه شده از کار افتاده کلی مستمري بگیر -2

ي که در ده سال آخر حیات خود، حداقل حق بیمه یک سال کار، مشروط بر اینکه ظرف ا صورت فوت بیمه شدهدر  -3

 .روز کار را پرداخت کرده باشد 90آخرین سال حیات حق بیمه 

 .در مواردي که بیمه شده بر اثر حادثه ناشی از کار یا بیماري هاي حرفه اي فوت نماید -4
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 ازدواج و عائله مندي

به بیمه شده زن یا مرد که براي اولین بار ازدواج می کند مبلغی معادل یک ماه متوسط مزد یا حقوق با رعایت شرایط  -

 :زیر به عنوان کمک ازدواج پرداخت می شود

 .در تاریخ ازدواج رابطه استخدامی او با کارفرما قطع نشده باشد -1

 .هفتصد و بیست روز کار را به سازمان پرداخته باشد ظرف پنج سال قبل از تاریخ ازدواج حداقل حق بیمه -2

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

مزد یا حقوق متوسط موضوع این ماده عبارت است از جمع دریافتی بیمه شده ظرف دو سـال قبـل از ازدواج    :1تبصره 

 . 24که به ماخذ آن حق بیمه پرداخت شده است تقسیم بر 

در صورتی که طرفین عقد ازدواج واجد شرایط مذکور در این ماده باشـند کمـک ازدواج بـه هـر دو نفـر داده       :2تبصره 

 .خواهد شد

 :کمک عائله مندي منحصراً تا دو فرزند بیمه شده پرداخت می شود مشروط بر آنکه -

 .بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه هفتصد و بیست روز کار را داشته باشد -1

سن فرزندان او از هجده سال کمتر باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند تا پایـان تحصـیل یـا در اثـر      -2

میزان کمـک  . این قانون قادر به کار نباشند 91یماري یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون هاي پزشکی موضوع ماده ب

 .عائله مندي معادل سه برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده در مناطق مختلف براي هر فرزند در هر ماه می باشد

در موقع پرداخت مزد یا حقـوق بـه بیمـه شـده پرداخـت      پرداخت کمک عائله مندي به عهده کارفرما می باشد و باید  -

 .شود

 :مراحل و مدارك الزم براي دریافت هزینه اروتزها و پروتزها

 .گواهی تجویز پزشک متخصص معالج* 

 .ارایه فاکتور خرید معتبر* 

در مورد وسایل با (ن یا شورا یا کمیسیو) هزار ریال 400در مورد وسایل با قیمت کمتر از (تایید پزشک معتمد سازمان * 

 .حسب مورد) هزار ریال یا بیشتر 400قیمت 

 .مراجعه به شعبه تامین اجتماعی و تحویل مدارك یادشده* 

 :دوره هاي زمانی پرداخت هزینه اروتزها و پروتزها به شرح زیر است

 .هر ده سال، یک بار: فریم عینک طبی

 .هر دو سال، یک بار: شیشه عینک طبی

 .هر ده سال، یک بار: کنتاکت لنز

 .هر ده سال، یک بار: نیم دست دندان/ دندان کامل

 .هر ده سال، یک بار): سه دندان و بیشتر(پارسیل چند دندانی 

 .هر ده سال، یک بار: سمعک

 .هر پنج سال، یک بار: چشم مصنوعی

 ).سالگی 15حداکثر تا (هر دو سال، یک بار : کفش طبی کالب فوت

.فقط یک بار: اسایر پروتزها اروتزه



17

:قانون تامین اجتماعی 8آیین نامه ادامه بیمه به طور اختیاري موضوع تبصره ماده 

 شوراي عالی تامین اجتماعی 8/8/1364مصوب 

و  1334افرادي که به عللی غیر از علل مندرج در الیحه قانونی بیمه هاي تامین اجتماعی کارگران مصوب تیـر مـاه    -

و همچنین مشمولین  1354و قانون تامین اجتماعی مصوب تیر ماه  1339ی مصوب اردیبهشت قانون بیمه هاي اجتماع

قانون سابق حمایت کارمندان از ردیف بیمه شدگان خارج شده یا بشوند در صورتی که طبق قوانین فوق الذکر مشـمول  

اخت حق بیمه متناوباً یـا مسـتمراً از   روز سابقه پرد 360بیمه بازنشستگی و از کار افتادگی کلی و فوت بوده الاقل داراي 

زمان اجراي قوانین ذکرشده به بعد باشند می توانند با توجه به مقررات این آیین نامه بیمه خود را به طور اختیاري ادامـه  

 .دهند

 4/3/1355و  26/12/41بیمه اختیاري افرادي که قبل از اجراي این آیین نامه طبق مقررات آیین نامه هـاي مصـوب    -

 .شوراي عالی تامین اجتماعی به نحوي از انحاء برقرار گردیده است طبق مقررات این آیین نامه ادامه خواهد یافت

ماخذ محاسبه حق بیمه ماهانه مشمولین این آیین نامه عبارت است از جمع کل حقوق و مزایاي مشـمول کسـر حـق     -

کـه ایـن    30ضرب در  360تاریخ ثبت تقاضا تقسیم بر روز پرداخت حق بیمه قبل از  360بیمه، بیمه شده ظرف آخرین 

 .مبلغ در هر حال نباید از حداقل دستمزد کارگر عادي کمتر باشد

این آیین نامه در صورت تقاضاي بیمه شده هر دو سال یکبار به نسـبت   3ماخذ محاسبه حق بیمه موضوع ماده  :تبصره

جدید مبناي محاسبه و وصول حق بیمـه قـرار خواهـد گرفـت      قابل افزایش می باشد و پس از هر بار افزایش رقم% 10

درخواست افزایش ماخذ حق بیمه را بنماید در این حالت نیز ) دو سال(چنانچه بیمه شده مدتی پس از انقضاء موعد مقرر 

 خواهد بود و براي مدت اضافی زائد بر دو سال افزایش صورت نخواهد گرفت و افزایش هاي% 10نسبت افزایش همان 

 .بعدي نیز موکول به گذشت دو سال از تاریخ آخرین افزایش خواهد بود

مشمولین این آیین نامه با پرداخت حق بیمه مقرر می تواند به ترتیـب زیـر از حمایـت هـاي موضـوع قـانون تـامین         -

 :اجتماعی بهره مند گردند

 %)12بیمه  شامل بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی با نرخ حق(بیمه بازنشستگی ) الف

 %) 14شامل بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی با نرخ حق بیمه (فوت و بازنشستگی ) ب

 %)18نرخ حق بیمه (بیمه بازنشستگی و از کار افتاده کلی و فوت ) ج

 قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی

 ماده واحده

ی را به هر یـک از صـندوق هـاي بیمـه یـا بازنشسـتگی یـا        حق بیمه یا بازنشستگی سوابق خدمت اشخاصی که وجوه

پرداخت نموده اند در صورتی که محل کار یا خدمت آنان تغییر نموده و به تبع آن از شمول خدمات صندوق هاي مشابه 

درصـد آخـرین    4صندوق مربوط خارج شده باشند، یا طبق ضوابط قانونی، مشترك صندوق دیگري شده اند، به میـزان  

مبناي برداشت حق بیمه یا بازنشستگی قرار گرفته است بابت هر ماه به صندوقی که مشـمول،  مزایاي آنان که  حقوق و

 .به تبع شغل خود مشترك آن شده است منتقل می شود

از شمول خدمات صندوق بازنشستگی مربـوط خـارج شـده و زیـر     در مورد اشخاصی که بعد از تاریخ تصویب این قانون 

کـه بـه    درصد مذکور در این ماده کلیـه وجـوهی   4یا بازنشستگی دیگري قرار گیرند به جاي نرخ  پوشش صندوق بیمه

صندوق بیمه بازنشستگی قبلی مستخدم پرداخت شده است پس از کسر حق درمان عینـاً بـه صـندوقی کـه مسـتخدم      

 .مشترك آن شده است واریز خواهد شد
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اصی که از قبل از تصویب این قانون به موجب قوانین مربوط، حق انتقال حق بیمه، یا کسور بازنشستگی اشخ: 1تبصره 

بیمه، یا کسور بازنشستگی آنان از یک صندوق بازنشستگی به صندوق بازنشستگی دیگـر منتقـل شـده اسـت مشـمول      

 .مقررات این قانون نخواهد بود

یمـه، یـا کسـور بازنشسـتگی     آن قسمت از سنوات خدمت قابل قبول دولتی مستخدم که مبناي برداشت حق ب: 2تبصره 

قرار گرفته با انتقال حق بیمه، یا کسور بازنشستگی جزء خدمت رسمی قرار می گیـرد و مـازاد بـر آن مشـمول مقـررات      

 .صندوق بازنشستگی مربوط خواهد بود

در خصوص آن دسته از مشمولین تامین اجتماعی و صندوق هاي مشابه که سهم بازنشستگی آنان بـه ماخـذ   : 3تبصره 

مذکور در ماده واحده از سایر صندوق هاي بازنشستگی دریافت گردیده است با اخذ مابه التفاوت سـهم بازنشسـتگی بـر    

اساس قوانین و مقررات مربوط از مستخدم، سنوات خدمت آنان محاسبه خواهد شد میزان و نحوه اخذ سهم بازنشستگی 

 .به تصویب هیئت وزیران می رسد مذکور در این تبصره بر اساس آیین نامه اي خواهد بود که

خدمت و اخراج رابطه استخدامی آنان با دستگاه مربوط قطع گردیده است  داشخاصی که به دلیل استعفاء، بازخری: تبصره

و مشترك صندوق تامین اجتماعی شده یا می شوند و کسور بازنشستگی یا حق بیمه خود را به طـور کلـی یـا جزئـی از     

 ایـن مـاده محاسـبه و    ) 1(به ترتیـب مـذکور در تبصـره    %) 18(موده اند به ماخذ هجده درصد دستگاه مربوط وصول نن

 .از شخص وصول خواهد شد) سهم شخص و کارفرما(مابه التفاوت 

در صورتی که رابطه استخدامی شخص با دستگاه متبوعش به لحاظ استعفاء، اخراج، بازخرید خدمت یا انفصـال دائـم    -

کسور بازنشستگی یا حق بیمه خود را دریافت ننموده باشد از لحاظ انتقال کسور بازنشسـتگی یـا    قطع شده یا می شود و

در مورد اشخاصی که کسور بازنشستگی . حق بیمه و احتساب مابه التفاوت متعلقه تابع مقررات این آیین نامه خواهد بود

 .ند مساله نقل و انتقال کسور موضوعاًً منتفی استمتعلقه را جزئاً یا کالً از صندوق بازنشستگی ذیربط دریافت داشته ا

در اجراي مقررات قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی و این آیین نامه صرفاً سوابق خـدمت دولتـی کارکنـان     -

که حق بیمه یا کسور بازنشستگی آن طبق مقررات این آیین نامه منتقل شده یا می شود جـزء سـنوات خـدمت دولتـی     

 .ز لحاظ بازنشستگی و وظیفه قابل احتساب می باشدآنان ا

در مورد شرکت ها و موسسات و واحدهاي غیردولتی که تابع قانون تامین اجتماعی مـی باشـند سـوابق خـدمت دولتـی      

کارکنان با انتقال کسور بازنشستگی یا حق بیمه مربوط جزء سنوات خدمت آنان از لحاظ بازنشستگی و وظیفه محسـوب  

 .گردد و منظور می

کسور بازنشستگی سوابق خدمت دولتی بیمه شدگانی که در اجراي مقررات قانون نقل و انتقال حق بیمه، به سـازمان   -

تامین اجتماعی منتقل شده یا می شود، براي متقاضیان بازنشستگی تنها در محاسبه میـزان مسـتمري بازنشسـتگی بـه     

در سنوات پرداخت حـق بیمـه بـراي احـراز شـرایط بازنشسـتگی       جمع سنوات پرداخت حق بیمه آنان اضافه می گردد و 

کسور بازنشستگی سوابق خدمت دولتی بیمه شدگانی که از کار افتاده کلـی یـا فـوت مـی شـوند در      . منظور نخواهد شد

 .ان مالك محاسبه قرار خواهد گرفتکلی و فوت و میزان مستمري آنافتادگی احراز شرایط برقراري مستمري از کار 


