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  آن در قانون تامین اجتماعیشرایط  بازنشستگی و: بخش اول 
 

 بازنشستگی در قانون تأمین اجتماعی 
 

بازنشستگي عبارت است از عدم اشتغال بيمه شده به كار به سبب رسيدن به سن بازنشستگي مقرر در : تعريف 

 ( 2ماده  51بند )اين قانون 

 

 شرایط بازنشستگی 

 

 قانون  71ماده  *

 :  ري بازنشستگي را داشته باشندمشمولين اين قانون در صورت رسيدن به شرايط زير حق استفاده از مستم

 . را قبل از تاريخ تقاضاي بازنشستگي پرداخته باشند ( سال تمام22)حداقل سابقه پرداخت حق بيمه مقرر 

 . سن مرد به شصت سال تمام و سن زن پنجاه و پنج سال تمام رسيده باشد 

 

 بازنشستگی متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه 

انرد   طبق ماده واحده قانون تعيين تکليف تأمين اجتماعي اشخاصي كه ده سال و كمتر حق بيمه پرداخت كررده 

 :مشمولين اين قانون جهت ارائه درخواست بازنشستگي عبارتند از  ،مجلس شوراي اسالمي  51/1/5932مصوب 

سرال تمرام  سرن     11ي مرردان و  سال تمام سن برا 02آندسته از بيمه شدگان متقاضي كه داراي حداقل ( الف 

 .سال تمام سابقه پرداخت حق بيمه باشند 52براي زنان بوده و داراي حداقل 

سال سابقه پرداخت حق بيمه بوده و در اجراي مقررات جاري، طبق آراي 52شدگاني كه داراي حداقل  بيمه( ب 

شرده لريکن حرائز شررايط دريافرت       كلي شرناخته  قانون مزبور ازكارافتاده 35كميسيونهاي پزشکي موضوع ماده 

 .سال باشد 11سال و زن كمتر از  02و سن متقاضيان مرد كمتر از   مستمري نگرديده

توانند  سال باشد ، متقاضيان برقراري مستمري مي 52چنانچه ميزان سابقه پرداخت حق بيمه افراد فوق كمتر از 

ين قرانون  كارفرما از مزاياي بازنشستگي موضوع ا سال سهم بيمه شده و 52با پرداخت حق بيمه سنوات كمتر از 

 .مند گردند  بهره

حق بيمه موضوع اين بند  بر مبناي حداقل دستمزد مصروب شروراي عرالي كرار در سرال تقاضراي بازنشسرتگي        

 . ميسر خواهد گرديدو پس از وصول به صورت يکجا ، امکان صدور حکم برقراري مستمري محاسبه 

قانون  555بر مبناي مفاد ماده  اين قانون داخت به متقاضيان بازنشستگي و مشمولين حداقل مستمري قابل پر 

تامين اجتماعي ، حداقل دستمزد سال تقاضاي بازنشستگي و متناسب با سنوات پرداخت حق بيمه بشرر  یيرل   

 :مي باشد
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 حداقل مستمري قابل پرداخت=  سنوات پرداخت حق بيمه* حداقل دستمزد سال تقاضا 

                                                   92     

به نسبت سنوات پرداخت حق بيمه محاسربه و پرداخرت    مذكور بگيران  زاياي جانبي قابل پرداخت به مستمريم

، بازمانردگان حرائز شررايط وي عينرا  از     قرانون در صورت فوت مستمري بگير بازنشسته مشمول ايرن    .گردد  مي

 . فوت و ساير مزاياي متعلقه به نسبت سنوات پرداخت حق بيمه متوفي برخوردار خواهند بود مستمري حين ال

 

 قانون  71تبصره یک ماده *

سال تمام كار كرده و در هر مورد حق بيمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند در  92بيمه شدگاني كه 

 . سال تمام باشد ميتوانند تقاضاي بازنشستگي نمايند  51سال و سن زنان  12صورتيکه سن مردان 

 

 قانون  71ماده  2تبصره  *

و پنج سال متناوب سابقه اشتغال در كارهاي سخت و  بيمه شدگاني كه حداقل بيست سال متوالي و يا بيست

هر سال سابقه پرداخت حق بيمه در .زيان آور را داشته باشند مي توانند تقاضاي مستمري بازنشستگي نمايند

 .كارهاي سخت و زيان آور يک ونيم سال محاسبه خواهد گرديد

ي كه بيش از يکسال باشد، يک و نيم برابر الزم به يادآوري است سوابق سخت و زيان آور بيمه شدگان در صورت

شده و چنانچه بيمه شده بادرنظرگرفتن مجموع سوابق اصلي و ارفاقي ، حائز شرايط بازنشستگي بر اساس  ماده 

 . و تبصره هاي یيل آن باشد ، مي تواند بازنشسته گردد  10

 

 قانون  71ماده  9تبصره  *
سال تمام سابقه پرداخت حق بيمه باشند ميتوانند بدون در نظر گرفتن شرط سني  91بيمه شدگاني كه داراي 

 . مقرر در قانون تقاضاي بازنشستگي نمايند 

 

 (بازنشستگی زنان کارگر)قانون  71ماده  4تبصره  *

يتوانند از مزاياي سال تمام سن م 52سال سابقه پرداخت حق بيمه و  22زنان كارگر با داشتن حداقل 

بازنشستگي بهره مند گردند ، به شرط آنکه در زمان تقاضاي بازنشستگي يا ترك كار مشمول قانون كار قرار 

 . داشته باشند

قانون و تبصره هاي مربوط به آن كال  در اختيار بيمه شده  10برقراري مستمري بازنشستگي طبق ماده : توضيح 

وي خواهد بود و كارفرما نميتواند در صورت احراز شرايط مذكور تقاضاي بوده و موكول به درخواست كتبي 

 . بازنشستگي بيمه شده خود را بنمايد 
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 قانون  78ماده  *

شدگاني را كه حداقل پنج سال  تواند بازنشستگي بيمه قانون تأمين اجتماعي كارفرما منحصرا  مي 17طبق ماده 

مردان . )ن قانون به كار خود ادامه داده اند را از سازمان تقاضا نمايدپس از رسيدن به سن بازنشستگي مقرر در اي

قانون و با  10اين ماده قانوني منحصرا  درخصوص مشمولين ماده  (سالگي تمام 02سالگي تمام و زنان در  01در 

قانون جاري  10هاي ماده  پذير بوده و در مورد تبصره احراز حداقل سابقه قابل قبول و تغييرات بعدي آن امکان

 (.نيست

 

 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع   52ماده  *

برداري از وزارت صنايع و معادن و يا ساير مراجع قانوني  كارفرمايان واحدهاي صنعتي كه داراي پروانه بهره

سال سابقه  21بيش از  شدگان خود كه بابت هريک از بيمهبا پرداخت كل هزينه هاي مربوطه توانند  باشند مي مي

 :مشروط بر آنکه. باشند، درخواست بازنشستگي نمايند پرداخت حق بيمه به سازمان مي

برداري،  در زمان درخواست فعال بوده و ليست حق بيمه به سازمان پرداخت  واحد صنعتي داراي پروانه بهره

سال وي براي  21ق بيمه بيش از شده در آن كارگاه و صحت سوابق پرداخت ح احراز اشتغال بيمهو  نمايد

 .سازمان محرز گردد

 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع  59ماده *

 شدگاني كه توانند پس از اطالع از شموليت كارگاه خود نسبت به معرفي بيمه كارفرمايان واحدهاي صنعتي مي

و  10تمام رسيده و حداقل سابقه مقرر در ماده سن مرد به شصت سال تمام و سن زن به پنجاه و پنج سال  » 

 .اقدام نمايند«  .تغييرات بعدي آن را داشته باشد

 

 و آزادگان و معلولین عادی جنگ تحمیلی   ونحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی ایران   *

و شاغلين مشاغل  مطابق قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقالب اسالمي و جنگ تحميلي و معلولين عادي 

جانبازان انقالب  ،مجلس شوراي اسالمي 25/2/79و قانون اصال  آن مصوب  5/3/01سخت و زيان آور مصوب 

سال سن  12سال سابقه بيمه پردازي و داشتن حداقل  22با داشتن حداقل  و آزادگان اسالمي و جنگ تحميلي

 .مند گردند سال سن براي زنان از مزاياي بازنشستگي قانون مذكور بهره 51براي مردان و 

كه مدت سابقه مبناي بازنشستگي و يا بيمه پردازي آنها  شايان یكر است جانبازان و آزادگان مشمول در صورتي

سال تمام  92،( سال  52حداكثر )و سنوات ارفاقي ( سال  22حداقل )جموع سابقه بيمه پردازي با احتساب م

 . از احراز شرط سني بازنشستگي معاف خواهند بوداشد ب

با عنايت به مفاد قانون فوق الذكر معلولين حوادث ناشي از كار، معلولين عادي مشمول قانون تأمين اجتماعي  

ها، شركتها، موسسات دولتي، شهرداريها، بانکها، موسسات و شركتها و سازمانهايي كه  شاغل در كليه وزارتخانه

سال سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ  22شمول قانون به آنها مستلزم یكر نام است به شرط داشتن حداقل 

  .گردند گي بهره مندبازنشستاز مزاياي مستمري بازنشستگي و يا بيمه پردازي بدون شرط سني مي توانند 
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بر اساس قانون پيشگفت و آئين نامه آن معلولين حوادث ناشي از كار، بيماران ناشي از شرايط خاص كار، 

 . صنوف از شمول اين قانون خارج مي باشند و معلولين عادي شاغل در بخش خصوصي از جمله شركتها

 .ل محاسبه نخواهد بودخدمت مازاد بر سي سال مشمولين اين قانون در تعيين حقوق بازنشستگي قاب

 

 کار با اشعه در صورت بازنشستگی   *

از سوي سازمان انرژي اتمي  صادره افرادي كه به نحوي  با اشعه در تماس هستند ، مي توانند با ارائه گواهي 

در بازنشستگي مزاياي مستمري مبني بر مشخص نمودن گروه پرتو  و همچنين ميزان سنوات ارفاقي  ، از 

 .برسد، بهره مند گردندسال  92صورتي كه مجموع سابقه اصلي و ارفاقي آنان به 

 

 

 دستمزد مالک محاسبه مستمری بازنشستگی :  دومبخش 

 
متوسط دستمزد براي محاسبه مستمري بازنشستگي عبارتست از جمع مزد يا حقوق و مزاياي مشمول كسر حق 

 بيمه ظرف آخرين دو سال پرداخت حق بيمه تقسيم بر بيست و چهار و اگر در خالل آن بيمه شده مدتي 

 : ه عبارت ديگر ماه تأمين ميگردد ب 25هر علت كاركرد نداشته باشد كسر مدت از ماههاي قبل از ه ب

 
 كسرحق بيمه ظرف آخرين دو سال پرداخت حق بيمه   جمع مزد يا حقوق و مزاياي مشمول:  42= متوسط دستمزد ماهانه 

 

 

 نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی : سومبخش 

 
در سنوات  ضرب( بشر  فوق )مستمري بازنشستگي عبارت است از يک سي ام متوسط دستمزد بيمه شده 

 . سي ام متوسط دستمزد تجاوز ننمايد / سي و پنج (  92/91) پرداخت حق بيمه بشرط اينکه از 

 
 

 متوسط دستمزد × سنوات پرداخت حق بيمه ( سال  53حداكثر )

                  53 

نسبت به ارائه هر يک از بيمه شدگان مشمول در صورت احراز شرايط قانوني مي توانند شايان یكر است  

 . درخواست بازنشستگي خود به آخرين شعبه دريافت كننده حق بيمه مراجعه نمايند

 

 = مستمري بازنشستگي 
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 دومفصل 
 

 گیازکارافتاد                            
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 وتعاریف آن در قانون تامین اجتماعی  کار افتادگی از: بخش اول 

 ”تعاریف ازکارافتادگی در قانون تأمین اجتماعی ” 

 

 تعريف ازكارافتادگي كلي  -1

 : قانون  2ماده  59طبق بند 

  ازكارافتادگي كلي عبارت است از كاهش قدرت كار بيمه شده به نحوي كه نتواند با اشتغال به كار سابق يا ”     

 ”. از درآمد قبلي خود را بدست آورد   9/5كار ديگري بيش از 
 

 تعريف ازكارافتادگي جزيي  -4

 : قانون  2ماده  55طبق بند 

عبارت است از كاهش قدرت كار بيمه شده به نحوي كه با اشتغال بکار سابق يا كار ديگري فقط قسمتي از ”    

 ” . درآمد خود را بدست آورد

 

 تعريف غرامت مقطوع نقص عضو  -5

 : قانون  2ماده  51طبق بند 

غرامت مقطوع نقص عضو مبلغي است كه بطور يکجا براي جبران نقص عضو يا جبران تقليل درآمد بيمه ”    

 ” . شده به شخص او داده ميشود 

 

 حوادث ناشی از کار :دوم بخش

 : حوادث ناشي از كار عبارتند از  حمايت هاي قانوني در برابر

 ازكارافتادگي كلي ناشي از كار  مستمري -

 مستمري ازكارافتادگي جزيي ناشي از كار  -

 غرامت مقطوع نقص عضو   -

بدون در نظر گرفتن ميزان مربوطه، توسط بازرس واحد اجرايي وقوع حادثه ناشي از كار و تاييد آن در صورت 

حسب مورد را عضو نقص ع مقطواستحقاق دريافت مستمري و يا غرامت بيمه شده سابقه پرداخت حق بيمه، 

 .خواهد داشت 
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( در بخش چهارمتوضيح )جزيي، ميزان مستمري ازكارافتادگي كلي ازكارافتادگي در تعيين مبلغ مستمري *

 . مالك عمل ميباشد 
 

 مستمري استحقاقي ازكارافتادگي كلي× درصد ازكارافتادگي جزيي = مبلغ مستمري جزيي 

 مستمري استحقاقي ازكارافتادگي كلي×درصد ازكارافتادگي ×  53= مبلغ غرامت نقص مقطوع 

 

 : قانون  11ماده 

گذار به منظور رعايت مقررات حفاظت فني و مقررات بهداشتي و احتياط الزم از طرف كارفرما يا  قانون

قانون را  00نمايندگان وي جهت افزايش ايمني و جلوگيري از بروز حوادث ناشي از كار  و بيماري حرفه اي ماده 

 : به شر  یيل پيش بيني نموده است

در صورتي كه ثابت شود وقوع حادثه مستقيما  ناشي از عدم رعايت مقررات حفاظت فني و بروز بيماري ناشي  "

از عدم مقررات بهداشتي و احتياط الزم از طرف كارفرما يا نمايندگان او بوده سازمان هزينه هاي مربوط به 

اين قانون از كارفرما مطالبه و وصول خواهد  12ها و غيره را پرداخته و طبق ماده  تمريمعالجه و غرامات و مس

 . نمود

مقصر مي تواند با پرداخت معادل ده سال مستمري موضوع اين ماده به سازمان از اين بابت بري الذمه : 5تبصره 

 .شود

د درصورت وقوع حادثه سازمان و هرگاه بيمه شده مشمول مقررات مربوط به بيمه شخص ثالث باش: 2تبصره 

كمک هاي مقرر در اين قانون را نسبت به بيمه شده انجام خواهند داد  سازمان تامين خدمات درماني و يا شخصا 

ند خسارت هاي وارده به سازمان ها را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث ا و شركت هاي بيمه موظف

 ".بپردازند

به استناد گزارش بازرسي كار، گزارشات كارشناسي بهداشت كار و آراي صادره از مراجع كه  بنابراين در مواردي

یيصال ، گزارشات كارشناسان رسمي دادگستري و آراي قطعي مراجع قضايي كارفرما در بروز حادثه يا بيماري 

ت تکفل آنها ارائه حرفه اي مقصر باشد سازمان تعهدات و حمايت هاي قانوني خود را به بيمه شدگان و افراد تح

 .و مطابق با ضوابط و مقررات جاري خسارات وارده را از كارفرماي مقصر وصول مي نمايند

ماده قانوني فوق الذكر در صورت درخواست كارفرما مبني بر پرداخت خسارات وارده به سازمان  5حسب تبصره 

 .معادل ده سال مستمري كارفرما بري الذمه خواهد شد 
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 حوادث غیر ناشی از کار و بیماری عادی  :سومبخش 

 

 : قانون  72ماده 

بيمه شدگاني كه طبق نظر پزشک معالج غير قابل عالج تشخيص داده ميشوند پس از انجام خدمات توانبخشي و 

اين قانون توانائي خود را كال   35اعالم نتيجه يا اشتغال چنانچه طبق نظر كميسيونهاي پزشکي مذكور در ماده 

  :عضا  از دست داده باشند به ترتيب زير با آنها رفتار خواهد شد يا ب

 . و بيشتر باشد از كارافتادگي كلي شناخته ميشود % 00هر گاه درجه كاهش قدرت كار بيمه شده  –الف 

و به علت حادثه ناشي از كار باشد ازكارافتاده % 00تا  99چنانچه ميزان كاهش قدرت كار بيمه شده بين  –ب 

 . شناخته ميشود  جزئي

بوده و موجب آن حادثه ناشي از كار باشد استحقاق %  99تا  52اگر درجه كاهش قدرت بيمه شده بين  –ج 

 . دريافت غرامت نقص مقطوع را خواهد داشت 

 

 : قانون  71ماده 

اي كه ظرف ده سال قبل از وقوع حادثه غير ناشي از كار، يا ابتال به بيماري حداقل حق بيمه يکسال  بيمه شده

كار را كه متضمن حق بيمه نود روز كار ظرف يکسال قبل از وقوع حادثه يا بيماري منجر به ازكارافتادگي باشد 

مستمري ازكارافتادگي كلي غير ناشي از كار را  پرداخت نموده باشد در صورت ازكارافتادگي كلي حق استفاده از

 . خواهد داشت 

 نحوه محاسبه و تعیین مستمری ازکارافتادگی :  چهارمبخش 
 

 :ازکارافتادگی کلی ناشی از کارمستمری 
قانون تامين اجتماعي ميزان مستمري ماهانه ازكارافتادگي كلي ناشي از كار عبارت است از  12ماده وفق مفاد  

در سنوات پرداخت حق بيمه مشروط بر اينکه اين مبلغ از  ام مزد يا حقوق متوسط بيمه شده ضربيک سي 

 .پنجاه درصد مزد يا حقوق متوسط ماهانه او كمتر و از صد درصد آن بيشتر نباشد

در مورد بيمه شدگاني كه داراي همسر بوده يا فرزند يا پدر  يا مادر تحت تکفل داشته باشند و مستمري  

حقاقي آنها از شصت درصد مزد يا حقوق متوسط آنها كمتر باشد عالوه بر آن معادل ده درصد مستمري است

 .تجاوز نکند پرداخت خواهد شد% ( 02)استحقاقي به عنوان كمک مشروط برآنکه جمع مستمري و كمک از 
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 قانون تامين اجتماعي 12تبصره دو ماده 

موضوع اين ماده عبارت است از جمع كل مزد يا حقوق او كه به ماخذ آن مزد يا حقوق متوسط ماهانه بيمه شده 

حق بيمه دريافت گرديده ظرف هفتصد و بيست روز قبل از وقوع حادثه ناشي از كار يا شروع بيماري حرفه اي 

 .كه منجر به ازكارافتادگي شده است تقسيم بر روزهاي كار ضرب در سي

  

 مرجع تشخیص ازکارافتادگی  : پنجم خشب
 

 35هاي پزشکي مذكور در ماده  قانون تأمين اجتماعي ، مرجع تشخيص ازكارافتادگي كميسيون 12طبق ماده 

قانون ميباشند ، بدين معني كه پزشک معالج پس از انجام خدمات توان بخشي و درمان چنانچه بيمه شده را 

هاي پزشکي بر اساس آن اعالم نظر و  مينمايد و سپس كميسيونغير قابل عالج تشخيص دهد اين امر را گواهي 

 . اقدام به صدور رأي مي نمايند 

هاي پزشکي بدوي و تجديد نظر با حضور كليه اعضا تشکيل خواهد شد و آراء كميسيونهاي بدوي و  كميسيون

 . تجديد نظر به اتفاق آراء معتبر خواهد بود 

يکماه از )ي بدوي در صورتيکه از طرف بيمه شده ظرف مدت مقرر هاي پزشک آراء صادره از طرف كميسيون

 . هاي پزشکي تجديد نظر قطعي و الزم االجراست  مورد اعتراض قرار نگيرد و آراء كميسيون( تاريخ ابالغ
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  سومفصل               

 

 بازماندگان                              
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  در قانون تامین اجتماعی آنشرایط و  بازماندگان مستمری: بخش اول 

 

 ”در قانون تأمین اجتماعی  بازماندگان” 

 

ي از حاالت زير استحقاق دريافت کيدرمتوفي  شده مهيبمطابق قانون تامين اجتماعي بازماندگان واجد شرايط 

 : مستمري بازماندگان را خواهند داشت

 ؛(قانون 72ماده  5بند )شده بازنشسته  يمهبدر صورت فوت  -1

 ؛(قانون 72ماده  2بند ) يربگ يمستمرشده ازكارافتاده كلي  يمهبدر صورت فوت  -4

كار، مشروط بر  سال اي كه در ده سال آخر حيات خود حداقل حق بيمه يک شده يمهبدر صورت فوت  -5

 72ماده  9بند اصالحيه )باشد روز كار را پرداخت كرده  32اينکه ظرف آخرين سال حيات حق بيمه 

 ؛(قانون

سال سابقه پرداخت حق بيمه را  22شده فاقد شرايط مقرر در اين بند باشد ولي حداقل  يمهبچنانچه ( 5-9

 ؛ (قانون 72ماده  9بند اصالحيه  2تبصره )باشد قبل از فوت پرداخت كرده 

بقه پرداخت حق بيمه شده متوفي فاقد شرايط مقرر در اين بند بوده ليکن داراي سا يمهبكه  يدرصورت( 2-9

 ؛(قانون 72ماده  9بند اصالحيه  9تبصره )بين ده تا بيست سال باشد 

شده متوفي فاقد شرايط مقرر در اين بند بوده ليکن داراي سابقه پرداخت حق بيمه  يمهبكه  يدرصورت( 9-9

حق بيمه ين اجتماعي اشخاصي كه ده سال و كمتر تأمقانون تعيين تکليف )بين يک تا ده سال باشد 

 ؛(اند كردهپرداخت 

 72ماده  5بند )ي فوت نمايد ا حرفههاي  يماريبشده در اثر حادثه ناشي از كار يا  يمهبدر مواردي كه  -2

 . (قانون

 

 بازماندگان واجد شرایط:  بخش دوم
 :از اند عبارتبازماندگان واجد شرايط متوفي كه استحقاق دريافت مستمري مربوطه را خواهند داشت 

 شده متوفي يمهبعيال دائم  -1

 متوفي   شده زن يمهبشوهر  -4

مشروط بر اينکه اوال  تحت تکفل زن بوده و ثانيا  سن او از شصت سال متجاوز باشد و يا طبق نظر 

مستمري دريافت  درهرحالين اجتماعي ازكارافتاده بوده و تأمقانون  35كميسيون پزشکي موضوع ماده 

 . ننمايد
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 فرزند یكور متوفي  -5

  منحصرا  آن از  پسو ( سال تمام 53حداكثر )سالگي  يستبحداكثر سن بهره مندي فرزند یكور تا 

 .در صورت اشتغال به تحصيل در مقاطع دانشگاهي و يا اينکه معلول ازكارافتاده نيازمند شناخته شود

 فرزند اناث متوفي -2

 . كه فاقد شغل و شوهر باشد يدرصورت

 فرزند خوانده متوفي -3

 . خواهد گرديد مند بهرهدر حکم فرزند حقيقي بوده و از كليه حقوق و مزاياي قانوني  فرزندخوانده  

  پدر و مادر متوفي  -3

سال تجاوز  وپنج پنجاهكه اوال  تحت تکفل او بوده ثانيا  سن پدر از شصت سال و سن مادر از  يدرصورت

قانون تأمين اجتماعي ازكارافتاده  35كرده باشد و يا آنکه به تشخيص كميسيون پزشکي موضوع ماده 

 . مستمري دريافت ننمايند درهرحالباشند و 

 

 نحوه محاسبه مستمری: بخش سوم
 

 :گردد يممتوفي به شر  یيل محاسبه  شده مهيبمستمري بازماندگان واجد شرايط 

شده بازنشسته يا ازكارافتاده كلي، ميزان مستمري قابل پرداخت حين الفوت  يمهبدر صورت فوت  -1

قانون  79مستمري استحقاقي تلقي و عينا  به ميزان سهام مقرر در ماده  عنوان بهبگيران مذكور   يمستمر

 .گردد يمبين بازماندگان واجد شرايط تقسيم 

 
كار، مشروط بر  سال خود حداقل حق بيمه يکسال آخر حيات  52اي كه در  شده يمهبدر صورت فوت  -4

روز كار را پرداخت كرده باشد، بازماندگان واجد شرايط وي  32اينکه ظرف آخرين سال حيات حق بيمه 

 : خواهند شد مند بهرهگردد  يماز مستمري كه به شر  یيل محاسبه 

 

 
 

 =مستمری استحقاقی 
 متوسط دستمزد ماهیانه× ( سال 91حداکثر )سنوات پرداخت حق بیمه 

92 

 

 

 × 92=  متوسط دستمزد ماهیانه

 فوت یا شروع بیماری منجر به فوتروز قبل از  722دستمزد  کسر حق بیمه ظرف 

 روز قبل از تاریخ فوت یا شروع بیماری منجر به فوت 722روزهای کارکرد ظرف 
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شده كمتر و از  يمهبمتوسط مزد يا حقوق  ماهانه  درصد پنجاهنبايد از  آمده دست بهمستمري استحقاقي 

از شصت درصد متوسط مزد يا  شده محاسبهصد در صد آن بيشتر باشد، چنانچه مستمري استحقاقي 

كمک مشروط بر  عنوان بهكمتر باشد عالوه بر آن معادل ده درصد مستمري استحقاقي  ها آنحقوق 

 . ند پرداخت خواهد شدآنکه جمع مستمري و كمک از شصت درصد تجاوز نک

قانون بوده و مستمري آنان مطابق قانون  72ماده  9آندسته از بيمه شدگاني كه فاقد شرايط مقرر در بند  -5

با  11به نسبت سنوات پرداخت حق بيمه برقرار ميگردد، در تعيين ريز دستمزد آنان  تبصره یيل ماده 

 .بودقانون مالك عمل خواهد  12رعايت ضوابط مقرر در ماده 

 

 نحوه تقسیم سهام: چهارم بخش
 :گردد  يمقانون بين بازماندگان واجد شرايط تقسيم  79مستمري بازماندگان  به ميزان سهام مقرر در ماده 

شده است و  يمهب مستمري استحقاقي درصد پنجاهمتوفي معادل  شده يمهبهمسر  ميزان مستمري *

 . ي بين آنان تقسيم خواهد شدتساو بهشده مرد داراي چند همسر دائم باشد مستمري  يمهبكه  يدرصورت

 شده يمهب درصد مستمري استحقاقي وپنج يست بمتوفي معادل  شده يمهبهرفرزند  ميزان مستمري* 

   .باشد سهم او دو برابر ميزان مذكور خواهد بود داده ازدستكه پدر و مادر را  يدرصورتو  است 
شده  يمهب متوفي معادل بيست درصد مستمري استحقاقي شده يمهبپدر و مادر  ميزان مستمري هر يک از *

 .است

سهم وي  ضرب حاصلميزان مستمري سهم هر يک از بازماندگان از مجموع مستمري استحقاقي متوفي؛ از  

 .بر مجموع سهام بازماندگان به دست خواهد آمد يم تقسدر مستمري استحقاقي 
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  چهارمفصل              
 

 سایر تعهدات                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 

 

 مزایای جنبی : بخش اول 
  

 ینه عائله مندیهزکمک *
 

شنهاد اين سازمان يتامين اجتماعي بنابر پقانون  30 مادهمنظورجبران قسمتي از افزايش هزينه هايي موضوع  به
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران تصويب نمودند كه به مستمري  597هيأت محترم وزيران باعنايت به اصل 

 پرداختمشموالن قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت كمک هزينه عائله مندي  همانندبگيران سازمان 
كمک  5/5/5915  از تاريخو ازكارافتاده كلي ان بازنشسته اجراي مصوبه مزبور به كليه مستمري بگير در گردد لذا

 .هزينه عائله مندي پرداخت ميگردد
 . نبوده و هر ماه به همراه مستمري پرداخت مي گردد 73اين كمک هزينه مشمول كسر دو درصد ماده 

 
 :از عبارتندين دريافت كمک هزينه عائله مندي مشمول
 .عيال دائم ودر قيد حيات  داشتنبه شرط   مردو ازكارافتادگان كلي  بازنشستگان -5

نان شاغل آكه همسر  و ازكارافتاده كلي  ئله مندي به مستمري بگيران مرد بازنشسته عاپرداخت كمک هزينه )
 ( باشد بالمانع است 

  : دنكه داراي شرايط یيل باش زنو ازكارافتادگان كلي  بازنشستگان -2

 .شندشوهر نداشته با  -الف
 ت دانشگاهيصرا  به تحصيالنحم سال تجاوز نکرده و يا53پسري باشند كه سن انان از فرزندانند يا داراي فرز -ب

در صورتي كه داراي شوهر  و در مورد فرزندان دخترمعلول ازكارفتاده نيازمند باشد يا  و باشنداشتغال داشته 
 . اشتغال بکار نداشته باشد  ونبوده 

 
نداشتن شوهر موجب پرداخت  ان مذكور باشند و تاكيد ميگردد كه صرفا فرزند مخارجبه تنهايي متکفل  – ج

نخواهد بود بلکه ميبايست مستند به مدارك اثبات  و ازكارافتاده كلي  ينه عائله مندي به زنان بازنشستههزكمک 
 . تأمين مخارج فرزندان ميباشد  داركه مستمري بگير زن خود به تنهايي عهده   گردد

 

داراي شوهري باشد كه اوالٌ و ازكارافتاده كلي چنانچه مستمري بگير زن بازنشسته  مذكوربر شرايط  عالوه -د

سال متجاوز باشد و يا به تشخيص كميسيونهاي پزشکي موضوع  02ثانيا  سن شوهر از  وتحت تکفل زن بوده 

به بعد  5/5/11 تاريخ  ر ازكمک هزينه عائله مندي به زن مذكو پرداخت قانون از كار افتادگي باشد 35ماده 

 ( مستمريها 57موضوع بخشنامه . )بالمانع خواهد بود 
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 کمک هزینه اوالد  *

 

 30هاي موضوع ماده  يزهمانند كمک هزينه عائله مندي به منظور جبران قسمتي از هزينهنهزينه اوالد  كمک

 واجدكه داراي فرزند و ازكارافتاده كلي به كليه مستمري بگيران بازنشسته  5/5/15تصويب و از تاريخ  قانون

 . شرايط هستند پرداخت ميگردد 

نبروده و بصرورت    73ين كمک هزينه حداكثر تا سه فرزند قابل پرداخت بوده و مشمول كسرر دو درصرد مراده    ا

 . ماهانه به همراه مستمري پرداخت مي گردد
 

 حق سنوات  *

 

، ازكارافتاده كلي و هزينه زندگي مستمري بگيران، به كليه مستمري بگيران بازنشسته  ازمنظور تأمين بخشي  به

مبلغي بعنوان  5910حق بيمه مازاد بر بيست سال ميباشند ازابتداي سال   پرداختكه داراي سابقه بازماندگان 

 . حق سنوات پرداخت شده است 

ند كه مالك دريافت حق بيمه بوده اند و به عبارتي ي پرداخت مبلغ مذكور سنواتي هستبرامورد محاسبه  سوابق

حق سنوات مشمول  بابتمبلغ پرداختي . گيرد  ارفاقي كارهاي سخت و زيان آور مورد احتساب قرار مي سوابق

 . آن كسر ميگردد  از 73قانون نبوده و دو درصد حق درمان موضوع ماده  30افزايش ماده 

 

 کمک هزینه مسکن  *

 

يأت مديره سازمان ، شورايعالي تأمين اجتماعي پرداخت كمک هزينه مسکن را مورد تائيد هتوجه به پيشنهاد  با

پرداخت ، ازكارافتاده كلي و بازماندگان اين كمک هزينه به كليه مستمري بگيران بازنشسته . داده است  قرار

ريخ شروع پرداخت و اجراي آن دو درصد حق درمان نميباشد و تا كسرين كمک هزينه مشمول ا.ميگردد

 . بطور ماهيانه و همراه با مستمري قابل پرداخت ميباشد، تعيين شده  5/5/75از

 

 عیدی  *

 

، ازكارافتاده كلي و بازماندگان يد مبلغي بعنوان عيدي به مستمري بگيران بازنشسته جدمناسبت آغاز سال  به

نبوده و در پايان هر سال به مستمري بگيران  73دو درصد ماده  كسرول شمپرداخت ميگردد، اين مبلغ م

 . ميشود  پرداخت 
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 ( کاالبرگ )کمکهای غیر نقدی  *

 

هاي غير  به بعد همه ساله از كمک 5/1/00از  ، ازكارافتاده كلي و بازماندگان بازنشستهيه مستمري بگيران كل

نميگردد و مشمول كسر دو درصد موضوع يچ مبلغي كسر هبهاي كاال برگ  از.نقدي سازمان برخوردار شده اند 

 .  .قانون نيز نميباشد 73ماده 

 

 ک هزینه همسر متکفل فرزند کم *

 

( كه همزمان در رديف مستمري بگيران قرار دارند )كليه مستمري بگيران بازمانده همسر داراي حداقل يک فرزند

كمک هزينه عائله مندي پرداختي به % 12ميزان كمک مذكور معادل . مشمول دريافت اين كمک خواهند بود

كمک هزينه فوق الذكر مشمول كسر مستمري بگيران بازنشسته و ازكارافتاده كلي در هر سال بوده ضمن اينکه 

 . دو درصد حق درمان نبوده و عينا  و منحصرا  به همسر پرداخت ميگردد 

و مطابق رويه پرداخت كمک هزينه عائله مندي و اوالد به  5/1/75تاريخ شروع پرداخت اين كمک هزينه از 

 . صورت ماهيانه انجام ميگيرد 

شرايط مذكور ، مبلغ فوق به تساوي بين همسران تقسيم خواهد  در صورت وجود بيش از يک همسر با: توجه 

 . شد 
 

 تکمیلی  درمان بیمه: بخش دوم 
 

نشستگي مستمري بگيران سازمان تامين اجتماعي عليرغم ارائه خدمات درماني در مراكز ملکي زكانون هاي با

 ها وشركت هاي بيمه گر سازمان وطرف قرارداد سازمان ،متقاضي استفاده از بيمه درمان تکميلي از سوي ساير

 73به منظور پوشش كامل هزينه هاي درماني مستمري بگيران در كليه مراكز درماني بودندكه اين امر در سال 

طريق انعقاد قرارداد بيمه تکميلي في مابين كانون بازنشستگان ومستمري بگيران تحت پوشش سازمان تامين  از

 .گرديداجتماعي با شركتهاي بيمه گر محقق 

كانونهاي بازنشستگي مکلف شدند كه راسا  نسبت به عقد قرارداد بيمه درمان تکميلي بصورت گروهي با 

نسخه اي از آن را پس از اخذ درخواست ورضايت نامه مستمري بگيران به شعب  شركتهاي بيمه گر اقدام و

 .سازمان تحويل نمايند


