
تأمین اجتماعی ارائه کنند. گواهی پزشــکی حسب مورد و با توجه به مدت 
استراحت بیمه شده، باید توسط یکی از مراجع زیر تأیید شود:

چنانچه مدت استراحت بیمه شده در هر نوبت از 7 روز بیشتر نباشد یا در طول   
سال 15 روز یا کمتر باشد، تأیید آن توسط پزشک معالج کافی خواهد بود.

چنانچه مدت اســتراحت بیش از 15 روز در ســال و کمتر از 60 روز   
باشد، باید به تأیید پزشک معتمد سازمان برسد.

در صورتی که مدت استراحت بیمه شده 60 روز و بیشتر در سال باشد،   
باید به تأیید شورای پزشکی تأمین اجتماعی برسد.

نحوه محاسبه غرامت دستمزد ایام بیماری
میزان غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شدگان براساس آخرین مزد یا حقوق 

روزانه آنان پیش از وقوع بیماری و با توجه به شرایط زیر محاسبه می شود:
غرامت دســتمزد ایام بیماری بیمه شــده متأهل یا بیمه شده ای که پدر و   
مادرش در تکفل او هستند، برمبنای سه / چهارم آخرین مزد یا حقوق روزانه 

وی محاسبه می شود.
غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شده مجرد و غیرمتکفل در صورتی که به   
هزینه سازمان بستری شود برمبنای یک / دوم آخرین مزد یا حقوق روزانه 

وی و در صورتی که بستری نگردد برمبنای دو/ سوم آن محاسبه می شود.
آخرین مزد یا حقوق روزانه بیمه شــده که مبنای تعیین غرامت دســتمزد ایام   
بیماری است، از تقسیم مجموع مزد یا حقوق مبنای کسر حق بیمه وی در آخرین 
90 روز پیش از استراحت، بر روزهای کارکرد وی در این 90 روز محاسبه می شود.

به خاطر داشته باشید
برای دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری، بیمه شده باید با در دست   
داشتن اصل دفترچه درمانی و گواهی پزشکی معتبر به شعبه سازمان 

تأمین اجتماعی مراجعه کند.
مدت دریافت غرامت دستمزد، جزو سابقه پرداخت حق بیمه محاسبه می شود.  

میزان غرامت دســتمزد جانبازان انقاب اســامی و جنگ تحمیلی،   
معادل صددرصد حقوق و مزایای زمان اشتغال آنان است.

غرامت دستمزد
ی ـار م بیم یا ا

ویژه بیمه شدگان تأمین اجتماعی ینده دارد ـأمین آ حق ت
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تدوین و گردآوری: 
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رسیدن به توسعه و رشد متوازن و همه جانبه 
ـ اجتـماعی اغلب کشورهای  از اهداف اقتصادی 

پیشــرفته و در حال توسعه محسوب می شود. در این 
بین حفاظت و صیانت از نیروی انسانی جایگاهی ارزشمند در 
نظام های تولیدی در حوزه های صنعتی، بازرگانی و خدماتی 
دارد. تأمین اجتماعی بنا بــه تعریف خود، وظیفه حمایت از 
نیروی انسانی در مقابل پریشانی های اقتصادی یا اجتماعی 
حاصل از قطع یا کاهش درآمد بر اثر سالمندی، ازکارافتادگی، 
فوت، بیکاری، بیماری و... همچنین جبران هزینه های درمانی 
را برعهده دارد. این حمایت ها در چهارچوب قانون به افراد 

تحت پوشش تعلق می گیرد.
یکی از وظـایف اصـلی و اولـیه سازمـان تأمـین اجتـماعی، 
آگـاه سـازی خـیل عظـیم بیمه شدگان نسبت به کارکردها 
و فرآیندهای خدمات ســازمان است. در همین چهارچوب، 
نوشتار حاضر به منظور ارائه اطالعات مختصر و درعین حال 
مفید به عزیزان بیمه شده توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی 
اداره کل فرهنگی و اجتماعی بیمه شــدگان ـ تهیه شده  ـ 
اســت. امید اســت با مطالعه متن حاضــر، وظیفه خطیر 
اطالع رسانی در حوزه موصوف ایفا شده باشد. انتظار می رود 
خوانندگان نظرات ارزشمند و اصالحی خود را پیرامون متن 
تقدیم شــده، جهت بهبود فرایند فــوق و برقراری ارتباط 

اختیار معاونت فرهنگی و اجتماعی قرار دهند. دوطرفه در 
شایان ذکر است نوشتار حاضر با همکاری ادارات کل تخصصی 
مرتبط در معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی تهیه 

شده که از آن عزیزان تشکر می شود.

با آرزوی توفیق الهی
معاونت فرهنگی و اجتماعی

گســترش فن آوری و تســخیر صنایع و کارخانه ها به 
وسیله انواع ماشین آالت کوچک و بزرگ صنعتی، شاغان 
عرصه های تولید و ســازندگی را در معرض انــواع مخاطرات و 
آســیب ها قرار داده است. در چنین شرایطی، برای مراقبت از نیروهای 
مولد جامعــه در برابر کاهش یــا قطع احتمالی درآمد بــر اثر حوادث و 
بیماری های ناشی از کار و غیرناشــی از کار، بیمه های اجتماعی به یاری 

کارفرمایان و دولت ها شتافته اند.
پرداخت غرامت دســتمزد، یکی از انواع حمایت های سازمان تأمین اجتماعی 
اســت. هر بیمه شده ای ممکن است در طول سال های متمادی کار و تاش و 
خدمت، به دالیل شــغلی یا غیر از آن، دچار حادثه و بیماری شــود و به طور 
موقت قادر به کار نباشد. غرامت دستمزد به وجوهی اطاق می شود که از سوی 
ســازمان تأمین اجتماعی به بیمه شدگانی که به سبب بیماری یا آسیب های 

ناشی از حادثه، به طور موقت قادر به کار نیستند، پرداخت می شود.

شرایط دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری
بیمه شــدگانی که تحت معالجات پزشــکی یا درمان های توانبخشی قرار 
می گیرند، چنانچه برحسب تشخیص پزشک معالج، به طور موقت قادر به 

کار نباشند، استحقاق دریافت غرامت دستمزد را خواهند داشت. 

برای دریافت این غرامت، بیمه شده باید شرایط ذیل را داشته باشد:
نداشــتن اشــتغال به کار در ایام بیماری: چنانچه بیمه شده باوجود   

بیماری، به کار ادامه دهد، غرامت دستمزد به وی پرداخت نمی شود.
دریافــت نکردن مزد یا حقوق: چنانچه بیمه شــده در ایام بیماری، از   
کارفرما مزد یا حقوق دریافت کند، سازمان تأمین اجتماعی تنها خدمات 

درمانی را به بیمه شده ارائه می دهد و غرامت دستمزد نمی پردازد.
قبل از شروع بیماری، رابطه کارگر و کارفرما قطع نشده باشد.  

مدت استراحت بیمه شــده به تأیید پزشک معالج یا شورای پزشکی   
تأمین اجتماعی برسد.

بیمه شده در ایام بیماری بازخرید نشده، استعفا نداده یا اخراج نشده باشد.  

پرداخت غرامت دستمزد، محدودیت زمانی ندارد
برای مدت پرداخت غرامت دستمزد، محدودیت زمانی و تعداد دفعات وجود 
ندارد و تا زمانی که بیمه شده برحسب تشخیص سازمان قادر به کار نباشد 
و به موجب مقررات تأمین اجتماعی، ازکارافتاده شــناخته نشــده باشد، 

پرداخت غرامت دستمزد ادامه می یابد.

دوره زمانی که بابت آن غرامت دستمزد پرداخت می شود با توجه 
به وضعیت بیمه شده، تابع یکی از این شرایط است:

غرامت دســتمزد از اولین روزی که بیمه شده براثر حادثه یا بیماری   
حرفه ای قادر به کار نباشد، پرداخت می شود.

غرامت دستمزد بیمه شــده ای که براثر بیماری عادی در بیمارستان   
بستری شود، از اولین روز محاسبه و پرداخت می شود.

غرامت دستمزد بیمه شده ای که براثر بیماری عادی قادر به کار نباشد و   
به صورت سرپایی درمان شود، از روز چهارم محاسبه و پرداخت می شود.

غرامت دستمزد بیمه شدگانی که براثر بیماری عادی قادر به کار   
نیستند و در بیمارستان نیز بستری نمی شوند، در چند مورد 

از روز اول محاسبه و پرداخت می شود:
در صورتی که بیماری بیمه شده در ادامه بیماری قبلی باشد.  
بیمه شده ابتدا به صورت سرپایی درمان و بعد بستری شود.  
بیمه شده در زمره جانبازان جان برکف انقاب اسامی باشد.  

گواهی پزشکی فراموش نشود
بیمه شدگانی که به سبب بیماری های عادی یا بیماری های حرفه ای 

و حوادث ناشی یا غیرناشی از کار، برای مدتی قادر به انجام کار نیستند، برای 
دریافــت غرامت دســتمزد ایــام بیماری باید گواهی پزشــکی به شــعب 
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