
مهم ترین تعهدات و خدمات ســازمان تأمین اجتماعی برمبنای قانون 
تأمین اجتماعی و مقررات مربوط به آن، به شرح زیر است:

   حمایت در برابر حوادث، بیماری ها و بارداری
   کمک هزینه ازدواج

   غرامت دستمزد ایام بارداری
   غرامت دستمزد ایام بیماری

   مقرری بیمه بیکاری
   پرداخت هزینه وسایل کمک پزشکی

   مستمری  بازنشستگی 
   مستمری ازکارافتادگی

   مستمری بازماندگان
   کمک هزینه کفن و دفن

بیمه شدگان و مســتمری بگیران محترم تأمین اجتماعی و کارفرمایان 
گرامی ، می توانند شرح تفصیلی هر یک از تعهدات و خدمات یادشده و 
شرایط بهره مندی و چگونگی ارائه آن به وسیله سازمان تأمین اجتماعی 
را از شعب این سازمان در سراسر کشور به صورت بروشور و تراکت یا 
 www.tamin.ir از طریق ســایت رسمی ســازمان به نشــانی

)قسمت خدمات( دریافت کنند.
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معاونت فرهنگی و اجتماعی
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)اداره کل امور فنی بیمه شدگان(

زندگی عزتمند
ی از پوشش با برخوردار
ـأمین اجتماعی ت

w
w

w
. t a

m
i n

. i r 

اداره کل فرهنگی و اجتماعی بیمه شدگان
آدرس: تهران، خیابان کارگر شمالی، نرسیده به فاطمی، نبش کوچه ستاره، پالک یک

ساختمان شماره 4 تأمین اجتماعی، طبقه چهارم، کدپستی: 1418654718  
تلفن: 64028119

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



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

ســازمان تأمین اجتماعی به موجب اساسنامه و 
قوانیــن حاکم بر فعالیت آن، یک ســازمان بیمه گر 
اجتماعی است که مأموریت اصلی آن پوشش کارگران مزد 
و حقوق بگیر )به صورت اجباری( و صاحبان حرف و مشاغل آزاد و 

بیمه شدگان اختیاری )به صورت خویش فرما( است.
این سازمان، یک نهاد عمومی غیردولتی است که بخش عمده منابع مالی 
آن از محل اخذ حق بیمه ها )با مشارکت بیمه شده و کارفرما( تأمین می شود 
و متکی به منابع دولتی نیست. به همین دلیل، دارایی ها و سرمایه های آن 
متعلق به اقشار تحت پوشش در نسل های متوالی است. تکیه گاه اصلی این 
سازمان، مشارکت سه جانبه کارفرمایان، بیمه شدگان و دولت در عرصه های 

مختلف سیاستگذاری، تصمیم گیری های کالن و تأمین منابع مالی است.
اصول و مبانی بیمه گری در این سازمان به نحوی تنظیم شده است که 
بین اهداف اصلی آن با اهداف کالن نظام اقتصادی کشــور، همسویی 
کامل وجود دارد. از یک سو، رونق فعالیت های تولیدی و صنعتی موجب 
افزایش جمعیت تحت پوشــش بیمه اجتماعی و تقویت منابع مالی این 
سازمان می شود و از سوی دیگر توســعه پوشش بیمه ای کارگران، به 
افزایش اطمینان خاطر، ایجاد امنیت روحی و ســالمت جســمی و در 

نهایت ارتقای بهره وری نیروی کار منجر می شود.
همچنین همه عواملی که ممکن اســت به نحوی فعالیت های اقتصادی و 
صنعتی را تحت تأثیر قرار دهد، بر منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی 

اثرگذار است.
از جمله این عوامل می توان به بحران بیکاری، افزایش نرخ سالمندی، 
بی ثباتــی در فعالیت های اقتصادی، افزایش حوادث و ســوانح در 

کشور و رشد هزینه های درمان اشاره کرد. 
تعهدات این سازمان در قابل بیمه شدگان و مستمری بگیران، برابر 
استانداردهای تعیین شده از سوی سازمان بین المللی کار و سازمان 
بین المللی تأمین اجتماعی تنظیم شــده اســت و باالترین حد این 
اســتانداردها را در برمی گیرد. چگونگی تحقق این تعهدات و ارائه 

خدمات از سوی این سازمان را قانون تعیین کرده است. 

ی بهتر ز خوب،فردا امرو
مد و پاسخگو جتماعی کارآ ـأمین ا با ت
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