
سهمبازماندگانمتوفیازمستمریچگونهمحاسبهمیشود؟
مستمری بیمه شده یا مستمری بگیر فوت شده به ترتیب زیر به بازماندگان 

او پرداخت می شود:
سهم همسر متوفی معادل 50 درصد کل مستمری  استحقاقی  
بیمه شده اســت و چنانچه بیمه شــده متوفی یا مستمری بگیر 
متوفی دارای چند همسر دائم باشد، 50 درصد مستمری سهم 

همسر به تساوی بین آنان تقسیم خواهد شد.
سهم هر فرزند متوفی معادل 25 درصد مستمری استحقاقی است و  
در صورتی که فرزندان، هم پدر و هم مادر را از دســت داده باشند، 

سهم آنان دو برابر این میزان خواهد بود.
ســهم هر یک از پدر و مــادر متوفی معادل 20 درصد مســتمری  

استحقاقی خواهد بود.

فراموشنکنید!
مجموع مســتمری بازمانــدگان متوفی نباید از میزان مســتمری  
اســتحقاقی تجاوز کند. هرگاه مجموع مستمری از این میزان تجاوز 
کند، سهم هر یک از مستمری بگیران به نسبت تقلیل داده می شود 
و در ایــن صــورت اگر یکی از آنان فوت شــود یا شــرایط دریافت 
مستمری را از دست دهد، سهم بقیه بازماندگان به نسبت مشخص 

شده افزایش می یابد.
مســتمری استحقاقی متوفی، مستمری حین فوت او است. در مورد  
بیمه شدگانی که بر اثر هر نوع حادثه یا بیماری فوت شوند، مستمری 
اســتحقاقی آنان معادل مســتمری خواهد بود که برای بیمه شــده 

ازکارافتاده کلی برقرار می شود.
حمایت های قانونی سازمان تأمین اجتماعی برای بازماندگان تنها  

منحصر به مســتمری ماهانه نیســت. برخــورداری از خدمات 
بهداشــتی و درمانی، دریافتکمک هزینه مســکن، کمک هزینه 
همســران متکفل فرزنــد، کمک هزینــه اوالد و عیدی از دیگر 
خدماتی است که به بازماندگان بیمه شدگان و مستمری بگیران 

فوت شده ارائه می شود.

مراحلبرقراریمستمریبازماندگان
پس از فوت بیمه شده یا مستمری بگیر تأمین اجتماعی، بازماندگان واجد 
شــرایط وی برای برقراری مســتمری بازماندگان باید به آخرین شعبه 
دریافت کننده حق بیمه یا آخرین شعبه پرداخت کننده مستمری مراجعه 

و با اعالم فوت وی، درخواست برقراری مستمری کنند.
برخی از مدارک مورد نیاز به هنگام مراجعه به شعبه تأمین اجتماعی برای 

درخواست برقراری مستمری  بازماندگان عبارتند از:
گواهی فوت بیمه شــده یا مســتمری بگیر که از سوی سازمان ثبت  

احوال صادر می شود.
اصل و فتوکپی شناسنامه متوفی و بازماندگان واجد شرایط به همراه  

کد ملی آنان.
اصل و تصویر عقدنامه همسر بیمه شده یا مستمری بگیر متوفی. 

گواهی تحصیلی برای فرزندان پسر که بیش از 18 سال سن دارند. 
صورتجلسه کمیســیون پزشکی در مورد ازکارافتادگی فرزندان پسر  

که بیش از 18 سال سن دارند و به تحصیل اشتغال ندارند.
مدارک کفالت پدر و مادر. 

همچنین در صورتی که فوت بیمه شــده به علت حادثه ناشی از کار 
باشــد، تأیید این موضوع توســط واحد اجرایی طبق ضوابط مقرر 

الزامی است.

ن ندگا زما ی با مستمر

ویژه بیمه شدگان تأمین اجتماعی بازنشستگی
ی نو در زندگی شور

تدوین و گردآوری: 
معاونت فرهنگی و اجتماعی

و معاونت فنی و درآمد
)اداره کل امور فنی مستمری ها(

جتماعی ا ـأمین  ت
کارآمدترین راهبرد تحقق
جتماعی لت ا عدا
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ادارهکلفرهنگیواجتماعیبازنشستگانومستمریبگیران
آدرس: تهران، خیابان کارگر شمالی، نرسیده به فاطمی، نبش کوچه ستاره، پالک یک

ساختمان شماره 4 تأمین اجتماعی، طبقه پنجم، کدپستی: 1418654718  
تلفن: 64028125

www.farhangi.tamin.ir :سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی
        www.tamin.ir :سایت سازمان تأمین اجتماعی

یه
 آت

گ
هن

ی آ
نر

ی ه
نگ

ره
ه ف

س
ؤس

: م
را

 اج
ح و

طر



رسیدنبهتوسعهورشدمتوازنوهمهجانبه
ـاجتـماعیاغلبکشورهای ازاهدافاقتصادی

پیشــرفتهودرحالتوسعهمحسوبمیشود.دراین
بینحفاظتوصیانتازنیرویانسانیجایگاهیارزشمنددر
نظامهایتولیدیدرحوزههایصنعتی،بازرگانیوخدماتی
دارد.تأمیناجتماعیبنابــهتعریفخود،وظیفهحمایتاز
نیرویانسانیدرمقابلپریشانیهایاقتصادییااجتماعی
حاصلازقطعیاکاهشدرآمدبراثرسالمندی،ازکارافتادگی،
فوت،بیکاری،بیماریو...همچنینجبرانهزینههایدرمانی
رابرعهدهدارد.اینحمایتهادرچهارچوبقانونبهافراد

تحتپوششتعلقمیگیرد.
یکیازوظـایفاصـلیواولـیهسازمـانتأمـیناجتـماعی،
آگـاهسـازیخـیلعظـیمبیمهشدگاننسبتبهکارکردها
وفرآیندهایخدماتســازماناست.درهمینچهارچوب،
نوشتارحاضربهمنظورارائهاطالعاتمختصرودرعینحال
مفیدبهعزیزانبیمهشدهتوسطمعاونتفرهنگیواجتماعی
تهیهشده ادارهکلفرهنگیواجتماعیبازنشســتگانـ ـ
اســت.امیداســتبامطالعهمتنحاضــر،وظیفهخطیر
اطالعرسانیدرحوزهموصوفایفاشدهباشد.انتظارمیرود
خوانندگاننظراتارزشمندواصالحیخودراپیرامونمتن
تقدیمشــده،جهتبهبودفرایندفــوقوبرقراریارتباط

اختیارمعاونتفرهنگیواجتماعیقراردهند. دوطرفهدر
شایانذکراستنوشتارحاضرباهمکاریاداراتکلتخصصی
مرتبطدرمعاونتفنیودرآمدسازمانتأمیناجتماعیتهیه

شدهکهازآنعزیزانتشکرمیشود.

باآرزویتوفیقالهی
معاونتفرهنگیواجتماعی

شرایطپرداختمستمریبهبازماندگان
چتر حمایتــی تأمین اجتماعی از هنــگام پرداخت اولین 
حق بیمه، بر ســر بیمه شــده و خانواده تحت تکفل وی گسترده 
می شــود. در صورت تداوم پرداخت حق بیمه، این پوشــش حمایتی تا 
پایان حیات بیمه شده ادامه می یابد و پس از فوت بیمه شده نیز خانواده او 

از خدمات حمایتی ویژه ای برخوردار می شوند.
با فوت مســتمری بگیر بازنشســته و ازکارافتاده کلی تحت پوشــش 
تأمین اجتماعی، خانواده و بازماندگان وی با احراز شــرایط پیش بینی 
شده در قانون تحت حمایت قرار می گیرند. بازماندگان بیمه شده ای که 
بر اثر حادثه ناشــی از کار یا بیماری های حرفه ای فوت می کند نیز به 
همین ترتیب از حمایت سازمان تأمین اجتماعی برخوردار می شوند، اما 
اگر فوت بیمه شده شاغل، غیر ناشی از حوادث و یا بر اثر بیماری های 
عادی باشد، حمایت از بازماندگان وی تابع شرایط خاصی به شرح زیر 

خواهد بود:
بیمه شــده فوت شــده ای که در 10 ســال آخر حیات خود حداقل  
حق بیمه یک ســال را پرداخت کرده باشد، مشروط به آنکه 90 روز 
حق بیمه در آخرین سال حیات او پرداخت شده باشد، بازماندگانش 

مشمول دریافت مستمری می شوند.

درصورتعدماحرازشرایطفوق:
در صورتی که بیمه شده متوفی بیش از 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه  -1

داشته باشد، بازماندگانش مشمول دریافت مستمری قرار می گیرند.
در صورتی که ســابقه پرداخت حق بیمه بین 10 تا 20 سال باشد،  -2
مستمری به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه به بازماندگان بیمه شده 

متوفی پرداخت می شود.
در صورتی که سابقه پرداخت حق بیمه متوفی بین1 تا 10 سال باشد   -3

و تاریخ فوت وی پس از 76/7/27 اتفاق افتاده باشد 

مستمریبازماندگانبهچهکسانیپرداختمیشود؟
همســر دائم بیمه شــده متوفی )به موجب مفاد مــاده 48 قانون  

حمایت خانواده ازدواج همســر یا همسران بیمه شده و مستمری 
بگیران متوفی مانع از دریافت مستمری از بابت فوت شوهر اول آنان 

نخواهد بود(
فرزندان ذکور متوفی در صورتی که سن آنان کمتر از 18 سال بوده  
یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته یا به علت بیماری یا نقص عضو، 
طبق نظر کمیسیون های پزشکی مربوطه ازکارافتاده باشند. فرزندان 

اناث نیز تا تاریخ ازدواج یا اشتغال به کار.
پدر و مادر متوفی در صورتی که تحت تکفل وی بوده باشــند و سن  
پدر بیش از 60 سال و سن مادر بیش از 55 سال باشد یا به تشخیص 
کمیســیون پزشــکی ازکارافتاده بــوده و در هر حال از ســازمان 

تأمین اجتماعی مستمری دیگری دریافت نکنند.

آیااینمستمریبهبازماندگانزنانبیمهشدهومستمریبگیرهم
پرداختمیشود؟

در صورت فوت زنان بیمه شده یا مســتمری بگیر تحت پوشش سازمان 
تأمین اجتماعی، بازماندگان آنان در صورت داشتن شرایط زیر می توانند 

مستمری بازماندگان دریافت کنند:
شــوهر بیمه شده یا مســتمری بگیر زن، در صورتی که تحت تکفل  
متوفی و ســن او از 60 ســال بیشتر باشــد یا طبق نظر کمیسیون 
پزشــکی ازکارافتاده باشــد و در هر حال از سازمان تأمین اجتماعی 

مستمری دیگری دریافت نکند.
فرزندان متوفی در صورتی که واجد شرایط مذکور در بند  

باال باشد.
پدر و مادر متوفی در صورتی که ســن  

پدر از 60 سال و ســن مادر از 55 
ســال بیشــتر باشــد یا طبق نظر 
کمیسیون پزشکی ازکارافتاده باشند 
و در هر حال از ســازمان مستمری 

دریافت نکنند.

جتماعی ـأمین ا ت با 
م تنها نیست پس از من خانواده ا
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