
فرمول جمع کل مزد یا حقوق مبنای کسر حق بیمه در 720 روز قبل 
از وقــوع حادثه یا بیماری منجر به ازکارافتادگی ضرب در عدد 30، 
تقســیم بر روزهایی که بیمه شده در 720 روز قبل از وقوع حادثه یا 

بیماری کارکرد داشته است، محاسبه می شود.

به خاطر داشته باشید 
میــزان مزد و حقوق مبنای کســر حق بیمه، مالک اصلی در تعیین   
مبلغ ریالــی بســیاری از حمایت های تأمین اجتماعــی و از جمله 
مستمری ازکارافتادگی است. بنابراین بیمه شدگان باید در مورد درج 
مــزد واقعی خود در لیســت های حق بیمه  و اظهار آن به بازرســان 

تأمین اجتماعی حساس باشند.
در صورتی کــه وقوع حادثــه ای که منجر بــه ازکارافتادگی   
بیمه شــده می شود، ناشــی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و 
مقررات حقاظت فنی از سوی کارفرما یا نمایندگان وی باشد یا 
در صورتــی که کار واگذار شــده متناســب بــا قابلیت ها و 
اســتعدادهای جســمانی کارگــر نباشــد و این امــر موجب 
ازکارافتادگی بیمه شــده شود، کارفرما مشمول ماده 90 قانون 

تأمین اجتماعی خواهد شد.
مســتمری ازکارافتادگــی کلی در صــورت از بین رفتن شــرایط   
ازکارافتادگی و به محض اشتغال مجدد مستمری بگیر، قطع می شود.

مســتمری بگیران ازکارافتاده کلی همانند ســایر بیمه شــدگان و   
مستمری بگیران تحت پوشش ســازمان تأمین اجتماعی، از خدمات 
درمانی این ســازمان برخوردار هستند و از ســوی سازمان به آنان 
مزایای جنبی نظیر حق ســنوات، کمک هزینه عائله مندی و اوالد، 

کمک هزینه مسکن و... پرداخت می شود.
در صورت اشــتغال یک فرد ازکارافتاده جزئی مستمری وی از طرف   

سازمان قطع نمی گردد. 
قطع مســتمری ازکارافتادگی کلی در صورت اشتغال به کار و زایل   

شدن شرایط ازکارافتادگی اتفاق می افتد.
مســتمری ازکارافتادگــی جزئی در صورت برقراری مســتمری   
بازنشســتگی ، ازکارافتادگی کلی و یا بازماندگان می بایســتی 
متوقف و به عنوان جزئی از دســتمزد در تعیین میزان مستمری 

لحاظ گردد. 

مدارک الزم جهت برقراری مستمری ازکارافتادگی
بیمه شدگانی که طبق نظر پزشک معالج ازکارافتاده جزیی یا کلی شناخته 
شوند و نظر پزشک معالج توسط کمیسیون پزشکی نیز تأیید شود؛ باید 
برای برقراری مستمری ازکارافتادگی با در دست داشتن مدارک ذیل به 

شعبه مربوطه مراجعه کنند:
نظریه کمیسیون پزشکی بدوی یا تجدیدنظر  

تصویر شناسنامه بیمه شده و افراد تحت تکفل وی به همراه کد ملی  
تصویر سند ازدواج  

چنانچه علت ازکارافتادگی بیمه شدگان، بروز حوادث ناشی از کار باشد، 
عالوه بر مدارک فوق ارائه مدراک زیر الزامی است:

گزارش نیروی انتظامی درخصوص چگونگی وقوع حادثه  
گزارش بــازرس کار در خصوص چگونگی وقــوع حادثه و اعالم   

مقصر حادثه
گــزارش مراجع قضایی درخصوص اعالم مقصــر حادثه و میزان   

قصور وی
گزارش پزشــکی قانونــی در ارتباط با نوع و درصد آســیب های   

جسمانی وارده
گزارش اورژانس یا واحدهای درمانی   

گی د فتا ا ر ز کا ی ا مستمر

ویژه بیمه شدگان تأمین اجتماعی با زنشستگی
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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اداره کل فرهنگی و اجتماعی بازنشستگان و مستمری بگیران
آدرس: تهران، خیابان کارگر شمالی، نرسیده به فاطمی، نبش کوچه ستاره، پالک یک

ساختمان شماره 4 تأمین اجتماعی، طبقه پنجم، کدپستی: 1418654718  
تلفن: 64208125

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

ازکارافتادگی بیمه شــده را چه مرجعی تأیید 
می کند؟

بیمه شده ای که طبق نظر پزشــک معالج، بیماری وی غیرقابل 
عالج شناخته می شود، باید به شعبه تأمین اجتماعی مربوطه مراجعه و 
با ارائه گواهی پزشــک و سایر مدارک و مســتندات درمانی، درخواست 
معرفی به کمیسیون پزشکی کند. شعبه تأمین اجتماعی پس از بررسی و 
انطباق ضوابط و مقررات قانونی و در صورت احراز شرایط، بیمه شده را به 
کمیسیون پزشــکی معرفی کرده و کمیسیون پزشــکی پس از معاینه 
بیمه شــده و بررسی سوابق پزشــکی وی، نسبت به صدور رأی با تعیین 
درصد ازکارافتادگی اقدام می کند و مراتب به شعبه ذی ربط اعالم می شود 
تــا در چارچوب مقررات در صورت احراز شــرایط قانونی، حکم برقراری 

مستمری ازکارافتادگی صادر  شود. 

درصد ازکارافتادگی 
اگر درصد ازکارافتادگی بیمه شــده بین 10 تا 33 درصد باشــد و   
بیمه شــده براثر حوادث ناشــی از کار، دچار آســیب شده باشد، 
اســتحقاق دریافت غرامت مقطوع نقص عضو را خواهد داشت. اگر 
میزان کاهش توانایی انجام کار بیمه شده براساس نظر کمیسیون 
پزشکی بین 33 تا 66 درصد باشد، در صورتی که صدمه وارده به 
بیمه شده بر اثر حوادث ناشــی از کار باشد، وی ازکارافتاده جزئی 

شناخته می شود.
اگر بیمه شده طبق نظر کمیسیون پزشکی 66 درصد و بیشتر از توان   
خود برای کار را از دست داده باشد، چه این صدمه بر اثر حادثه ناشی 
از کار و بیماری حرفه ای باشــد و چه بــر اثر حوادث و بیماری های 
عادی، بیمه شده ازکارافتاده کلی شناخته می شود. بیماری های عادی 
زیر 66 درصد ازکارافتادگی، مشمول پرداخت مستمری ازکارافتادگی 

جزئی یا غرامت نقص مقطوع نخواهد بود.

باید شرایط  آیا بیمه شــده ازکارافتاده برای دریافت مستمری 
خاصی داشته باشد؟

سازمان تأمین اجتماعی تمامی بیمه شدگان تحت پوشش خود را - به 
استثنای بیمه شدگان اختیاری - بدون توجه به میزان سابقه پرداخت 

حق بیمه در مقابل حوادث ناشی از کار مورد حمایت قرار می دهد. اما 
چنانچه بیمه شــده ای در اثر حوادث غیرناشی از کار یا بیماری های 
عادی، آســیب دیده و توانایی خود را حســب نظر »کمیسیون های 
موضــوع ماده 91 قانون تأمین اجتماعی« به صورت کامل از دســت 
بدهد؛ در چارچوب قانون و با احراز شرایط قانونی مورد حمایت قرار 
می گیرد. در این صورت مستمری، تنها به بیمه شده ای تعلق می گیرد 
که ظرف ده سال قبل از وقوع حادثه غیرناشی از کار یا شروع بیماری 
منجر به ازکارافتادگی کلی، حداقل دارای یک ســال سابقه پرداخت 
حق بیمه نزد ســازمان بوده و ظرف یک سال قبل از وقوع حادثه یا 
بیماری منجر بــه ازکارافتادگی نیز دارای 90 روز ســابقه پرداخت 

حق بیمه باشد.

میزان مستمری ازکارافتادگی چگونه محاسبه می شود؟
میزان مســتمری ازکارافتادگی کلی بیمه شدگان تأمین اجتماعی با   
سابقه پرداخت حق بیمه و مزد یا حقوق بیمه شده ظرف 720روز قبل 

از وقوع حادثه یا شروع بیماری بستگی مستقیم دارد.
میزان مســتمری ازکارافتادگی کلی بیمه شده از طریق ضرب کردن   
یک/ ســی ام  مزد یا حقوق متوسط بیمه شــده در سنوات پرداخت 
حق بیمه وی محاسبه می شود که در هر حال مستمری تعلق یافته به 
بیمه شــده ازکارافتاده کلی، نباید کمتر از میــزان حداقل حقوق و 

مستمری در سال مورد نظر باشد.
میزان مســتمری ازکارافتادگی جزیی از طریق ضرب کردن درصد   
ازکارافتادگــی بیمه شــده در مبلــغ مســتمری ازکارافتادگی کلی 

استحقاقی وی محاسبه می شود.
میزان غرامــت مقطوع نقص عضو نیز معادل   

36 برابر مستمری ازکارافتادگی کلی 
درصــد  در  ضــرب  اســتحقاقی 
ازکارافتادگی اســت . مبلغ غرامت 
مقطوع نقص عضو، به طور یکجا به 

بیمه شده پرداخت می شود.
در تمــام این مــوارد، مزد یا حقوق   
متوســط ماهانه بیمه شده، از طریق 

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