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مسائل حقوقی منابع انسانی
 کارمروری بر قانون
 تامین اجتماعیمروری بر قانون
ایمنی و امنیت کارکنان



مروری بر قانون کار-1



تعاریف و الزامات-1-1

حقوق و متعلقات-1-2



،تولیدیموسساتکارگاهها،،کارگرانکارفرمایان،کلیه-1ماده
.باشندمیقانوناینازتبعیتبهمکلفکشاورزیوخدماتی،صنعتی

مقابلدرعنوانبهرکهاستکسیقانوناینلحاظازکارگر-2ماده
بهمزایاسایروسودسهم،حقوق،مزدازاعمالسعیحقدریافت

.کندمیکارکارفرمادرخواست

استدرخوبهکارگرکهحقوقییاحقیقیاستشخصیکارفرما-3ماده
...کندمیکارالسعیحقدریافتمقابلدراوحساببهو

تعاریف



اونمایندهیاکارفرمادرخواستبهکارگرکهاستمحلیکارگاه-4ماده
...کندمیکارآنجادر

یزنوکارآموزانوآناننمایندگان،کارفرمایان،کارگرانکلیه-5ماده
.باشندمیقانوناینمقرراتمشمولکارگاهها

ودوماصلششبندوسوموچهلاصلچهاربنداساسبر-6ماده
المیاسجمهوریاساسیقانونهشتموبیستوبیستم،نوزدهماصول
ممردوممنوعدیگریازکشیبهرهومعینکاربهافراداجبار،ایران
،گرنوبرخوردارندمساویحقوقازباشندکهقبیلهوقومهرازایران
ونزازاعمافرادهمهوبودنخواهدامتیازسبباینهامانندوزبان،نژاد
هکراشغلیداردحقکسهرودارندقرارقانونحمایتدریکسانمرد
دیگرانحقوقوعمومیمصالحواسالممخالفواستمایلآنبه

.برگزیندنیست

تعاریف



موجببهکهشفاهییاکتبیقراردادازعبارتستکارقرارداد-7ماده
مدتیاموقتمدتبرایراکاریالسعیحقدریافتقبالدرکارگرآن

.دهدمیانجامکارفرمابرایموقتغیر
درمدتیکهصورتیدر،داردمستمرجنبهآنهاطبیعتکهکارهائیدر-2تبصره
.شودمیتلقیدائمیقرارداد،نشودذکرقرارداد

صورتیدرآنبعدیتغییراتباکارقرارداددرمذکورشروط-8ماده
ینادرمقررامتیازاتازکمترمزایاییکارگربرایکهبودخواهدنافذ
.ننمایدمنظورقانون

کارقرارداد



حاویباید،طرفیندقیقمشخصاتبرعالوهکارقرارداد-10ماده
.باشدذیلموارد
.یابدغالاشتآنبهبایدکارگرکهایوظیفه یاحرفهیاکارنوع-الف
.آنلواحقومبنامزدیاحقوق-ب
.هامرخصیوتعطیالتکار،ساعات-ج
.کارانجاممحل-د
.قراردادانعقادتاریخ-ه
.باشدمعینمدتبرایکارچنانچه،قراردادمدت-و
.نمایدایجاب،محلیاشغلعادتوعرفکهدیگریموارد-ر

کارقرارداد



زمایشیآدورهبنامرامدتییکدیگرتوافقباتوانندمیطرفین-11ماده
نبدوداردحقطرفینازیکهردورهاینخاللدرنمایندتعیینکار

راکارهرابطباشدداشتهخسارتپرداختبهالزامآنکهبیوقبلیاخطار
ملزمویباشدکارفرماطرفازکاررابطهقطعصورتیکهدرنمایدقطع
طهرابکارگرچنانچهوبودخواهدآزمایشیدورهتمامحقوقپرداختبه
ارکانجاممدتحقوقدریافتمستحقفقطکارگرنمایدقطعراکار

.بودخواهد

مدتاینحداکثرشودمشخصکارقرارداددربایدآزمایشیدورهمدت-تبصره
تخصصدارایوماهرکارگرانبرایوماهیکماهرنیمهوسادهکارگرانبرای
.باشدمیماهسهباالسطح

آزمایشیدوره



.یابدمیخاتمهزیرطرقازیکیبهکارقرارداد-21ماده
کارگرفوت-الف
کارگربازنشستگی-ب
کارگرکلیافتادگیکاراز-ج
صریحتجدیدعدموموقتمدتباکارقراردادهایدرمدتانقضاء-د
.آنضمنییا
.استمعینکاربهمربوطکهقراردادهائیدرکارپایان-ه
.کارگراستعفای-و

وادهدادامهخودکاربهماهیکاستموظفکندمیاستعفاکهکارگری-تبصره
رفظحداکثرصورتیکهدرودهداطالعکارفرمابه"کتباراخوداستعفای"بدوا
تلقییمنتفویاستعفاینمایداعالمکارفرمابه"کتباراخودانصرافروز15مدت
میاسالشورایبهآنراازانصرافواستعفارونوشتاستموظفکارگروشودمی

.دهدتحویلکارگراننمایندهیاوصنفیانجمنیاوکارگاه

قراردادخاتمه



انجامبراییاوموقتمدتبرایکارقراردادگاههر-25ماده
فسخحقتنهاییبهطرفینازهیچیکباشدشدهمنعقد،معینکار
.نداردراآن

هایهیاتصالحیتدرهاقراردادایننوعازناشیاختالفاتبهرسیدگی-تبصره
.استاختالفحلوتشخیص

معمولعرفخالفبرکهکارشرایطدرعمدهتغییرنوعهر-26ماده
موراوکارادارهکتبیموافقتاعالمازپسباشدکارمحلیاوکارگاه

هیاترای،اختالفبروزصورتدر.اجراستقابل،محلاجتماعی
.استاجراالزموقطعیاختالفحل

هیکجانبفسخامکانعدم

قرارداددراساسیتغییرات



کارگاهیکدرمساویشرایطدرکهمساویکارانجامبرای-38ماده
ردتبعیضشودپرداختمساویمزدمردوزنبهبایدمیگیردانجام
اعتقاداتوقومیتونژاد،جنس،سناساسبرمزدمیزانتعیین
.استممنوعمذهبیوسیاسی

منع تبعیض



.استممنوعتمامسال15ازکمترافرادگماردنکاربه-79ماده

کارگرباشد،تمامسال18تا15بینسنشکهکارگری-80ماده
نتامیسازمانتوسطبایداستخدامبدودرومیشودنامیدهنوجوان

.گیردقرارپزشکیآزمایشهایمورداجتماعی

ساعاتازکمترساعتنیمنوجوان،کارگرروزانهکارساعات-82ماده
وارگرکتوافقباامتیازاینازاستفادهترتیباستکارگرانمعمولی
.شدخواهدتعیینکارفرما

سن مجاز قانونی



باونیازبرحسباستموظفاجتماعیاموروکاروزارت-108ماده
ویجادابرایکشور،مختلفنقاطدرموجودصنعتنوعاستقراربهتوجه
.نمایداقداممهارتمختلفسطوحدرذیلکارآموزیمراکزتوسعه
.اهرمغیرکارجویانوکارگرانآموزشبرایپایهکارآموزیمراکز-الف
برایموردیتخصصهایومهارتتکمیلکارآموزیمراکز-ب

وکارگرانبهپیشرفتهتخصصهایتعلیمومهارتارتقاءبازآموزی
.حرفهایآموزشمربیانماهروماهر،نیمهکارجویان

.کارآموزیمرکزومربیانآموزشبرایمربیتربیتمراکز-ج
اهوزارتخانههمکاریباجانبازانومعلولینخاصکارآموزیمراکز-د
،پزشکیآموزشودرمان،بهداشتوزارتمانند)ذیربطسازمانهایو

(.....وجانبازانبنیادشهید،بنیاد

مراکز آموزش کار



اموروکاروزارتتوسطکارآموزیمراکزتشکیلبرعالوه-111ماده
یاصنعتآموزشمنظوربهنیزآزادحرفهایوفنیآموزشگاه،اجتماعی

ازانهپروکسببا،حقوقییاحقیقیاشخاصوسیلهبهمعین،حرفه
.شودمیتاسیس،اجتماعیاموروکاروزارت

مراکز آموزش کار



زمراکایجادبهنسبتاستموظفاجتماعیاموروکاروزارت-119ماده
مذکورخدماتمراکز.نمایداقدامکشورسراسردراشغالخدمات
ایبرریزیبرنامهوکارایجادهایزمینهشناسائیضمنتاموظفند
کزمرابهبیکارانمعرفیونامثبتبهنسبتاشتغالهایفرصت

،تولیدیمراکزبهمعرفیباو(آموزشبهنیازصورتدر)کارآموزی
.نماینداقدامخدماتیوصنعتی،کشاورزی

مراکز خدمات اشتغال



،موردحسب،قانونایندرمقررتکالیفازمتخلفان-171ماده
هبجرممراتبوخاطیامکاناتوشرایطبهتوجهباآتیموادمطابق
در.شدخواهندمحکومدوهریاونقدیجریمهیاحبسمجازات
کهرددگحادثهایوقوعسببقانونیتکالیفانجامازتخلفصورتیکه

کلفمدادگاه،شودکارگرفوتیاوعضونقصمانندعوارضیبهمنجر
بقطموارداینبهنسبت،فصلایندرمندرجمجازاتهایبرعالوهاست
.نمایدتکلیفتعیینقانون

برخورد قانونی



بیمهازقانوناین148مادهمفادخالفبرکهکارفرمایانی-183ماده
تعلقمحقوقکلیهتادیهبرعالوهنمایند،خودداریخودکارگراننمودن

بمراتوخاطیامکاناتوشرائطبهتوجهبا(کارفرماسهم)کارگربه
محکوممربوطهبیمهحقبرابردهتادومعادلنقدیجریمهبهجرم

.شدخواهند

،باشدحقوقیاشخاصناحیهازتخلفکهمواردیکلیهدر-184ماده
شخصاموالازبایدخسارتوطلبوشدهانجامکارالمثلاجرت
جریمه،حبسازاعمجزاییمسئولیتولی،شودپرداختحقوقی
شخصیتمسئولمدیریاعاملمدیرمتوجهحالتدوهریاونقدی

ربارهدکیفرواستگرفتهانجاماودستوربهتخلفکهاستحقوقی
.شدخواهداجراءمذکورمسئولین

برخورد قانونی



صالحیتدر184تا171مواددرمذکورجرائمبهرسیدگی-185ماده
ودادسرادرمذکوررسیدگی،استدادگستریکیفریهایدادگاه
.آمدخواهدعملبهنوبتازخارجدادگاه

برخورد قانونی



واستدرخبهبناکارقراردادپایانازپسمکلفندکارفرمایان-187ماده
کارنوعوپایانوشروعزمان،مدتقیدباکارانجامگواهیکارگر
.نمایندتسلیمویبهراشدهانجام

گواهی سابقه کار



تعاریف و الزامات-1-1

حقوق و متعلقات-1-2



اینیروکارگرکهاستزمانیمدتقانونایندرکارساعت-51ماده
رغیبهدهدمیقرارکارفرمااختیاردرکارانجاممنظوربهراخودوقت
درکارگرانکارساعت،شدهاستمستثنیقانونایندرکهمواردیاز

.نمایدتجاوزساعت8ازنبایدروزشبانه
ساعتواندمیتآنانقانونینمایندگانیانمایندهکارگران،توافقباکارفرما-1تبصره

نایبراضافهروزهادیگردرومقررمیزانازکمترهفتهروزهایازبعضیدرراکار
تجاوزساعت44ازهفتههرکارساعاتمجموعآنکهشرطبهکندتعیینمیزان
.نکند

زانبایدکارساعات،زیرزمینیوآورزیانوسختکارهایدر-52ماده
.نمایدتجاوزهفتهدرساعت36وروزدرساعتشش

ساعت قانونی کار



نمایه
ماهدرساعت176–هفتهدرساعت44

ساعت4پنجشنبه+ساعت8چهارشنبه،تاشنبه:1مدل
8:48چهارشنبه،تاشنبه:2مدل
هفتهدرساعت44سقفتا:...و4و3مدل



ثابتمزایایوشغلمزدمجموعازاستعبارتثابتمزد-36ماده
.شغلتبعبهپرداختی
لمشاغارزیابیوبندیطبقهطرحدارایکهکارگاههاییدر-1تبصره
کهاستیمزایای،شغلتبعبهپرداختیثابتمزایایازمنظور،نیستند
عادیساعاتدرمزدترمیمبرایوکارمحیطیاشغلماهیتبرحسب

،تیسرپرسمزایای،کارسختیمزایایقبیلاز.گرددمیپرداختکار
.غیرهوشغلالعادهفوق

اجرامرحلهبهمشاغلبندیطبقهطرحکهکارگاههائیدر-2تبصره
.دهدمیتشکیلرامبنامزد،پایهوگروهمزد،استدرآمده
،مسکنهزینهکمکقبیلازایانگیزهورفاهیمزایای-3تبصره
جزوساالنهسودوتولیدافزایشپاداش،مندیعائلهکمکوخواروبار

.شودنمیمحسوبمبنامزدوثابتمزد

مزد ثابت



نضموتعطیلغیرروزدرومرتبزمانیفواصلدربایدمزد-37ماده
چکلهوسیبهطرفینتراضیبایاکشوررایجنقدوجهبهکارساعات
.شودپرداختذیلشرایطرعایتباوبانکعهده
صورتبهمزدمبلغ،کارگاهعرفیاقرارداداساسبرچنانچه-الف
دربهمحاسازپسبایدآنپرداخت،باشدشدهتعیینساعتییاروزانه
روزهایایوکارساعاتنسبتبهیکبارروزپانزدهیاهفتهیاروزپایان

.گیردصورتکارکرد
بهمزدپرداخت،کارگاهعرفیاقرارداداساسبرصورتیکهدر-ب

نایدرگیردصورتماهآخردربایدپرداختاین،باشدماهانهصورت
.شودمینامیدهحقوقمذکورمزدحالت
وسیاساسبربایدحقوقومزایاروزهیکوسیهایماهدر-تبصره

.شودپرداختکارگربهومحاسبهروزیک

مبنای محاسبه و پرداخت



مزدحداقلمیزاناستموظفسالههمهکارشورایعالی-41ماده
بههتوجبامختلفصنایعیاوکشورمختلفنقاطبرایراکارگران
.نمایدتعیینذیلمعیارهای

بانکطرفازکهتورمیدرصدبهتوجهباکارگرانمزدحداقل-1
.شودمیاعالمایراناسالمیجمهوریمرکزی

وکارگرانروحیوجسمیمشخصاتآنکهبدونمزدحداقل-2
ایاندازهبهبایددهدقرارتوجهموردراشدهمحولکارهایویژگی
میرسمراجعتوسطآنمتوسطتعدادکهخانوادهیکزندگیتاباشد
.نمایدتامینرامیشوداعالم
بهونیقانشدهتعیینساعاتدرکارانجامازایدرکهموظفندکارفرمایان-تبصره
رتصودروننمایندپرداختجدیدشدهتعیینمزدحداقلازکمترکارگریهیچ
.ندباشمیجدیدمزدحداقلوشدهپرداختمزدالتفاوتمابهتادیهضامنتخلف

حداقل مزد کارگران



نمایه
ماهدرساعت176–هفتهدرساعت44

ریال370423روزانه:1397سالدرکاروزارتحقوقحداقل
ریال11,112,690:(روزه30)ماهانه
ریال11,483,113:(روزه31)ماهانه



نمایه
ماهدرساعت176–هفتهدرساعت44

ریال370423روزانه:1397سالدرکاروزارتحقوقحداقل
ریال11,112,690:(روزه30)ماهانه
ریال11,483,113:(روزه31)ماهانه

:ماهانهپرداختالزامات
ریال1.100.000ماهانه:کارگریبن
ریال400.000ماهانه:مسکنحق



،موقتمدتیامعینکارکار،قراردادخاتمهصورتدر-24ماده
بهیشتر،بیایکسال،قراردادمطابقکهکارگریبهاستمکلفکارفرما

،ناوبمتیامتوالیازاعم،سابقهسالهربرایاستداشتهاشتغالکار
مزایایعنوانبهحقوقماهیکمعادلمبلغیحقوقآخریناساسبر

.نمایدپرداختویبهکارپایان

قراردادسنوات



ایوکلیافتادگیکارازلحاظبهکارقراردادخاتمهچنانچه-31ماده
بهارگرکمزدآخریناساسبربایدکارفرما،باشدکارگربازنشستگی

ویبهمزدروز30میزانبهحقوقی،خدمتسابقهسالهرنسبت
یاوافتادگیکارازمستمریبرعالوهوجهاین.نمایدپرداخت

میداختپراجتماعیتامینسازمانتوسطکهاستکارگربازنشستگی
.شود

گیبازنشستسنوات



مورخمصوبکارگرانعیدیوپاداشپرداختقانوناصالحیالیحه
1370/05/30

ازیکهربهمکلفندکارقانونمشمولکارگاههایکلیه-واحدهماده
،مزدآخرینروزشصتمعادلکارسالیکنسبتبهخودکارگران
یکهربهبابتاینازپرداختیمبلغ.بپردازندپاداشوعیدیبعنوان

اوزتجقانونیروزانهمزدحداقلروزنودمعادلازنبایستیکارکناناز
.کند

بایدردهاندککارکارگاهدریکسالازکمترکهکارکنانیبهپرداختیمبلغ-1تبصره
تیپرداخمبلغ.گرددمحاسبهسالدرکارکردایامنسبتبهومزدروز60ماخذبه
نمایدزتجاوفوقدرشدهتعیینسقفدوازدهمیکازنبایدماههربرایبابتایناز
.

پاداش و عیدی



نمایه
ماهدرساعت176–هفتهدرساعت44

ریال370423روزانه:1397سالدرکاروزارتحقوقحداقل
ریال11,112,690:(روزه30)ماهانه
ریال11,483,113:(روزه31)ماهانه

:ماهانهپرداختالزامات
ریال1.100.000ماهانه:کارگریبن
ریال400.000ماهانه:مسکنحق

:ساالنهپرداختالزامات
(926.058:ماهانه)ریال11.112.690:حقوقبرجیک:ساالنهسنوات
(1,852,115:ماهانه)ریال22,225,380:حقوقبرجدو:ساالنهعیدی



ازکمتریاووقتنیمهصورتبهکهکارگرانیمزایایومزد-39ماده
کاراتساعنسبتبهدارنداشتغالکاربهشدهتعیینقانونیساعات
.شودمیپرداختومحاسبهیافتهانجام

مزد نیمه وقت و پاره وقت



بهبعدیموافقتیاقراردادموجببهکهکارگرانیبه-46ماده
ماموریتالعادهفوقشوند،میاعزامخدمتمحلازخارجماموریتهای

بنایممزدیاثابتمزدازکمترنبایدالعادهفوقاینگیرد،میتعلق
رفتههزینیاوسیلهاستمکلفکارفرماهمچنینباشدکارگرانروزانه

.نمایدتامینراآنهابرگشتو
50حداقلکارانجامبرایکارگرکهمیشوداطالقموردیبهماموریت-تبصره
محلدرشبیکحداقلباشدناگزیریاوشوددوراصلیکارگاهمحلازکیلومتر
.نمایدتوقفماموریت

ماموریت



بامداد6ساعتازآنانجامزمانکهاستکارهائیروز،کار-53ماده
وباشدمی22تا

قراربامداد6تا22بینآنانجامزمانکهاستکارهاییشبکار
روزردآنانجامساعاتازبخشیکهاستکارهائینیزمختلطکار.دارد
هکساعاتی،مختلطکارهایدر.شودمیواقعشبدرآنازقسمتیو

58مادهموضوعالعادهفوقازکارگر،شودمیمحسوبشبکارجزء
.نمایدمیاستفادهقانوناین

کار شب–کار روز 

%35نوبتیغیرکارگرانبهتنهاشبدرکارساعتهربرای-58ماده
.گیردمیتعلق،عادیکارساعتمزدبراضافه



هبداردگردشماهطولدرکهکاریازاستعبارتنوبتیکار-55ماده
.شودمیواقعشبیاعصریاصبحدرآننوبتهایکهنحوی

هاینوبتوکندمیکارنوبتیطوربهماهطولدرکهکارگری-56ماده
وصبحدرنوبتهاچنانچهو%10شودمیواقععصروصبحدرویکار
ایوشبوصبحبهنوبتهاصورتیکهدرو%15گیردقرارشبوعصر
کارینوبتفوقالعادهبعنوانمزدبرعالوه%22.5بیفتدشبوعصر

.کردخواهددریافت
روزشبانهدرساعت8ازکارساعاتاستممکننوبتیکاردر-57ماده

درکارساعاتجمعلکن،نمایدتجاوزهفتهدرساعتچهاروچهلو
.کندتجاوزساعت176ازنبایدمتوالیهفتهچهار

بهکار نوبتی و نحوه محاس



ذیلشرایطباکارگربهاضافیکارارجاععادیشرایطدر-59ماده
:استمجاز

کارگرموافقت-الف
ساعات-تبصرهعادیکارساعتهرمزدبراضافه%40پرداخت-ب
درمگر)نماید،تجاوزروزدرساعت4ازنبایدکارگرانبهاضافیکار

(طرفینتوافقبااستثناییموارد

شرایط اضافه کار



مزدازاستفادهباکارگرانهفتگیتعطیلروزجمعه،روز-62ماده
.میباشد

دریاواتوبوسرانی،برق،آبنظیرعمومیخدماتبهمربوطاموردر-1تبصره
وزرمستمرطوربهطرفینتوافقیاوکارضرورتیانوعحسبکهکارگاههائی

هرهبو.بودخواهدهفتگیتعطیلروزحکمدرروزهمانشودتعطیلبرایدیگری
اینهبعنوانهربهکهکارگرانی.استاجباریهفتهدرمعینروزیکتعطیلحال

%40جمعهروزتعطیلازاستفادهعدممقابلدرکنندمیکارجمعهروزهایترتیب
.کردخواهنددریافتمزدبراضافه

(اردیبهشت11)کارگرروز،کشوررسمیتعطیالتبرعالوه-63ماده
.آیدمیحساببهکارگرانرسمیتعطیالتجزءنیز

مرخصی و تعطیالت



ومزدازاستفادهباکارگرانساالنهاستحقاقیمرخصی-64ماده
جزءتعطیلروزهایسایراستیکماه"جمعاجمعهروزچهاراحتساب

مرخصییکسالازکمترکاربرای.شدنخواهدمحسوبمرخصیایام
.شودمیمحاسبهیافتهانجامکارمدتنسبتبهمزبور

آورزیانوسختکارهایبهکهکارگرانیسالیانهمرخصی-65ماده
دراالمکانحتیمرخصیاینازاستفادهباشدمیهفته5دارنداشتغال

.گیردمیصورتکارماهششهرپایاندرونوبتدو

مرخصی و تعطیالت



راخودساالنهمرخصیازروز9ازبیشتواندنمیکارگر-66ماده
.کندذخیره

تمامدرواجبحجفرضیهادایمنظوربهداردحقکارگرهر-67ماده
مرخصیعنوانبهماهیکنوبتیکبرایفقطخویشکارمدت

.نمایداستفادهحقوقبدونمرخصییااستحقاقی

عیینتکارفرماوکارگرتوافقبامرخصیازاستفادهتاریخ-69ماده
وکارادارهنظر،کارفرماوکارگربیناختالفصورتدرو.شودمی
.االجراستالزممحلاجتماعیامور

مرخصی و تعطیالت



رمنظواستحقاقیمرخصیجزءکارروزیکازکمترمرخصی-70ماده
.شودمی

ازوبازنشستگییاکارقراردادخاتمهیافسخصورتدر-71ماده
مدتهبمربوطمطالباتکارگاهتعطیلیاوکارگرکلیکارافتادگی
تپرداخاوورثهبهاوفوتصورتدرویبهکارگراستحقاقیمرخصی

.شودمی

روزسهازبرخورداریحقذیلموارددرکارگرانکلیه-73ماده
.دارندرامزدازاستفادهبامرخصی

دائمازدواج-الف
فرزندانومادرپدر،همسر،فوت-ب

مرخصی و تعطیالت



اجتماعیتامینسازمانتائیدبااستعالجی،مرخصیمدت-74ماده
.شدخواهدمحسوبکارگرانبازنشستگیوکارسوابقجزء

مرخصی و تعطیالت



حتیواستروز270"جمعازنکارگرانزایمانوبارداریمرخصی-76ماده
برایگیردقراراستفادهموردزایمانازپسبایدمرخصیاینازروز45االمکان
.شودمیاضافهمرخصیمدتبهروز14توامانزایمان
وددگرمیبازخودسابقکاربهزنکارگر،زایمانمرخصیپایانازپس-1تبصره

.ودشمیمحسوبویخدمتسوابقجزءاجتماعیتامینسازمانتائیدبامدتاین
.شدخواهدپرداختاجتماعیتامینقانونمقرراتطبقزایمانمرخصیایامحقوق-2تبصره

مرخصی ایام بارداری

رانمادبهاستمکلفکارفرماهستندزنکارگردارایکهکارگاههاییدر-78ماده
یرشفرصتساعتنیم،ساعتسههرازپس،کودکسالگیدوپایانتاشیرده
کارفرماهمچنینوشودمیمحسوبآنانکارساعاتجزءفرصتاینبدهددادن
راکزمآنهاسنیگروهگرفتننظردرباوکودکانتعدادبامتناسباستمکلف
.مایدنایجادرا(وکودکمهدو،شیرخوارگاهقبیلاز)کودکاننگهداریبهمربوط



نمایه

روز30:استحقاقیمرخصی



اساسبرمکلفندقانوناینمشمولکارگاههایکارفرمایان-148ماده
داماقخودواحدکارگراننمودنبیمهبهنسبتاجتماعی،تامینقانون
.نمایند

اعیالزام به بیمه تامین اجتم



نمایه
ماهدرساعت176–هفتهدرساعت44

ریال11,112,690:(روزه30)ماهانه

:ماهانهپرداختالزامات
ریال1.100.000ماهانه:کارگریبن
ریال400.000ماهانه:مسکنحق

:ساالنهپرداختالزامات
926.058:ماهانه:ساالنهسنوات
1,852,115:ماهانه:ساالنهعیدی

(حقوق%23):کارفرماسهمبیمهحق
ماهدرریال2,811,218=23%*11.112.690+1.110.000



کاریانجاممنظوربهمحدود،مدتبرایکهکارگاههائیدر-151ماده
،شوندمیایجادمسکونیمناطقازدور(آنمانندوسازیراه)معین

،صبحانه)قیمتارزانومناسبغذایوعدهسهموظفندکارفرمایان
آنوعدهیکحداقلکه،نمایندفراهمخودکارگرانبرای(شامونهار
وحلم،فصلاقتضاءبهکارگاههاقبیلایندر.باشدگرمغذایباید
.شودایجادکارگرانبراینیزمناسبیخوابگاهباید،کارمدت

،یعمومنقلیهوسیلهتکافویعدموکارگاهدوریصورتدر-152ماده
مناسبهنقلیوسیلهخودکارکنانبرگشتورفتبرایبایدکارصاحب

.دهدقرارآناناختیاردر

ایاب و ذهاب–ناهار 



قرارداد استخدامی–2



طرفینمشخصات-1

:کارفرماقانونینماینده/کارفرما
:ملیشمارهشمشیرگر:خانوادگیناممحمدرضا:نام

آزادی،خیابانانقالب،میدانتهران،:نشانیبه1234567890
پستیکد89واحد،6طبقه،Bبلوککاوه،برجزارع،خیابان

1313131313
:کارمندو

شماره...../.../...تولدتاریخ.....پدرنام....خانوادگینام....نام
.....شناسنامه

.......پستیکد......نشانیبه......ملیشماره



موقت:قراردادنوع-2

آنهبکارمندکهایوظیفهیاوکارحجمیاحرفهیاکارنوع-3
«.........»عنوانبهمسئولیتانجام:یابدمیاشتغال
مسئولیتچارچوبدرمحولهوظایفسایرو.....:وظایفشرحبدین
کاری

رجبزارع،خیابانآزادی،خیابانانقالب،میدانتهران،:انجاممحل–4
89واحد،6طبقه،Bبلوککاوه،



1396/11/14:دادقرارانعقادتاریخ-5

11/15/1397تاریختا15/11/1396تاریخاز:قراردادمدت-6

تا9ساعتازساعت8چهارشنبهتاشنبه:روزانهکارساعت-7
درساعت44مجموعا13ًتا9ساعتازساعت4پنجشنبه،17ساعت
هفته

:السعیحق-8
.ریال9.299.310:ماهانهحقوقریال309977روزانهثابتمزد:الف
قابلطرفینتوافقطبقکهریالوریبهرهیاتولیدافزایشپاداش-ب

.استپرداخت



حساببهنقدیصورتبهمزایاوحقوق:مزایاوحقوقواریز-9
رداختپویقانونینمایندهیاکارفرماتوسط......بانکنزد........شماره
.گرددمی

کارگراستمکلفکارفرماکار،قانون148مادهموجببه:بیمه–10
یمهبگذاربیمههایدستگاهسایریاواجتماعیتامینسازماننزدرا

.نماید

نتعییبهمربوطقانونواحدهمادهموجببه:ساالنهپاداشوعیدی-11
مصوبکارقانونمشمولهایکارگاهدرشاغلکارگرانساالنهپاداشوعیدی

مزدروزشصتمعادلکارسالیکازایبهاسالمیشورایمجلس6/12/1370
وعیدیعنوانبه(کارگرانقانونیروزانهمزدحداقلروز90سقفتا)مبنا/ثابت

ودیعیمیزانسالیکازکمترکاربرای.شودمیپرداختکارگربهساالنهپاداش
.شدخواهدمحاسبهنسبتبهمربوطسقفوپاداش



خاتمهیافسخهنگامبه:کارپایانمزایاییاسنواتحق-12
مجمع25/8/1387مصوبهوقانونمطابقسنواتحقکارقرارداد

میپرداختکارگرکارکردنسبتاساسبرنظاممصلحتتشخیص
.شود

:کارمندتعهدات–13
«رمانهمحکامالً»عنوانبهراکاریمسائلکلیهگرددمیمتعهدکارمند
خودداریاکیداًنوعهربههاآنکردنافشاوبازگوازوکردهتلقی
.نماید



:قراردادفسخشرایط-14
ردآنفسخوباشدنمیفسخقابلطرفهیکصورتبهقرارداداین

:استامکانپذیرذیلشرایط
قراردادطرفازکارفرمارضایتعدم-
یارتغییبرمبنیکارفرماارادهجملهازعلتهربهدفترتعطیلی-

قضاییواداریصالحهمراجعاحکامیافعالیتتعطیل
صنفیدواحدرکاربهمشغولانسانینیرویتعدیلبهکارفرماتصمیم-



جملهازتبعیمقرراتوکارقانوندرمندرجموضوعاتسایر-14
بن،(ریال400.000ماهیانه)مسکنهزینهکمکاستحقاقی،مرخصی
نسبتبندیعایلههزینهکمکو(ریال1.100.000ماهیانه)کارگری

.شدخواهداعمالدادقراراینبه

راواحدحکمیکهرکهشدهتنظیمنسخهسهدرقرارداداین-15
.دارند



از نگاه کارفرما
محقوق و دستمزد را ببینی



نمایه
هزینه ماهانه عنوان

ریال11,112,690 پایه حقوق وزارت کار

ریال1.100.000 بن کارگری

ریال400.000 حق مسکن

ریال926.058 سنوات ساالنه

ریال1,852,115 عیدی ساالنه

ریال 2,811,218 حق بیمه سهم کارفرما

جمع
ریال18.202.081 ماهانه

ریال218,424,972 ساالنه



هزینه حقوق و دستمزد
طی یک سال

ر  میزان کارکرد یک نف
طی سال

روز52:هاجمعه
روز26:پنجشنبه ها

روز25:رسمیتعطیالت
روز30:استحقاقیمرخصی

روز133

ماه4.5

ماه7.5 :کارکردجمع

ریال218,424,972

ریال218,424,972

روز225 :کارکردجمع

روز225/

روزدرریال970.777



تامین اجتماعیمروری بر قانون -2



تعاریف-2ماده
حقعنوانهبمبالغیپرداختباوبودهاجتماعیتأمینمقرراتمشمولراساًكهاستشخصیشدهبیمه
.داردراقانونایندرمقررمزایایازاستفادهحقبیمه

استفادهنقانواینموضوعمزایایازشدهبیمهتبعبهكههستنداشخاصییاشخصشدهبیمهخانواده
.میكنند

.میكندكارآنجادراونمایندهیاكارفرمادستوربهشدهبیمهكهاستمحلیكارگاه

كهكسانیلیهك.میكندكاراوحساببهیادستوربهشدهبیمهكهاستحقوقییاحقیقیشخصكارفرما
مسئولاكارفرمومیشوندمحسوبكارفرمانمایندههستندكارگاهادارهعهدهدارمسئولیامدیرعنوانبه

.میگیرندعهدهبهشدهبیمهقبالدرمزبورنمایندگانكهاستتعهداتیكلیهانجام

درهكاستمستمرغیرنقدییانقدیمزایایووجوههرگونهشاملقانونایندركارمزدیاحقوقیامزد
.میشوددادهشدهبیمهبهكارمقابل

ازمانسبهآنموضوعمزایایازاستفادهبرایوقانوناینحكمبهكهاستوجوهیازعبارتبیمهحق
.میگرددپرداخت

تامین اجتماعیقانون 

59



تعاریف-2ماده 
معدموجبیامیكندایجابرادرمانیخدماتانجامكهاستروحییاجسمیغیرعادیوضع،بیماری
.میگرددواحدآندردوهرموجبكهاینیامیشودكاربهاشتغالموقتتوانایی

یاعملاثردرخارجیعواملیاعاملتأثیرتحتكهنشدهپیشبینیاستاتفاقیقانوناینلحاظازحادثه
.میگرددبیمهشدهروانیاجسمبرصدماتیموجبومیدهدرخناگهانیاتفاق

كاربهاشتغالموقتتواناییعدموبیماری،بارداریایامدركهمیشوداطالقوجوهیبهدستمزدغرامت
.ودمیشپرداختشدهبیمهبهحقوقیامزدجایبهقانوناینحكمبهحقوقیامزددریافتعدمو

نقصرانجببراییاسالمتاعادهمنظوربهكههستندوسایلی(اروتزوپروتز)پزشكیكمكوسائل
.میروندكاربهحواسازیكیتقویتیاجسمانی

شدهبیمهبهازدواجازناشیهزینههایجبرانبرایخاصیشرایططبقكهاستمبلغیازدواجكمك
.میگرددپرداخت

شدهیمهببهكارفرماتوسطعائلهمندیمقابلدرخاصشرایططبقكهاستمبلغیعائلهمندیكمك
.میشودپرداخت

تامین اجتماعیقانون 

60



تعاریف-2ماده 
یاسابقكارهباشتغالبانتواندكهنحویشدهبهبیمهكارقدرتكاهشازعبارتستكلیكارافتادگیاز
.آورددستبهراخودقبلیدرآمدازسومیكازبیشدیگریكار

كاریاسابقكاربهاشتغالباكهنحویبهبیمهشدهكارقدرتكاهشازعبارتستجزئیكارافتادگیاز
.آورددستبهراخوددرآمدازقسمتیفقطدیگر

ایندرمقررتگیبازنشسسنبهرسیدنسبببهكاربهشدهبیمهاشتغالعدمازعبارتستبازنشستگی
.قانون

ازقسمتیایتمامقطعجبرانمنظوربهقانونایندرمقررشرایططبقكهاستوجهیازعبارتمستمری
.شودمیپرداختآنانبهویبازماندگانمعیشتتأمینبرایاوفوتصورتدروشدهبیمهبهدرآمد

درآمدلیلتقجبرانیاعضونقصجبرانبرایجایكطوربهكهاستمبلغیعضونقصمقطوعغرامت
.میشوددادهاوشخصبهبیمهشده

درشدهمهبیدفنوكفنبهمربوطهزینههایتأمینمنظوربهكهاستمقطوعیمبلغدفنوكفنكمك
.میگرددپرداختمیگیرندعهدهبهراامرایناوخانوادهكهمواردی
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-3ماده

:تأمیناجتماعیموضوعاینقانونشاملمواردزیرمیباشد

حوادثوبیماریها
بارداری

غرامتدستمزد
ازكارافتادگی
بازنشستگی

مرگ
مقرریبیمهبیكاری
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تامین اجتماعیقانون 

بیمه بیکاری

میلدونبکهاستایشدهبیمهبیکاریبیمهنظرقانونازبیکار
.باشدکاربهآمادهوشدهبیکارخودارادهو

حداکثردبایبیکاری،بیمهمقرریدریافتبرای،بیکارشدهبیمه
ار،کتعاونواحدبهراموضوعبیکاریتاریخازروز30مدتظرف

دهداطالعذیربطاجتماعیرفاهو

.باشندبیمهحقپرداختسابقهماه6حداقلدارای

:پرداختی
ماه50حداکثرمتاهلافرادوماه36حداکثرمجردافرادبهسابقه؛بهبنا
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تامین اجتماعیقانون 

مستمری پس از فوت

:بازماندگان واجد شرایط متوفی که استحقاق دریافت مستمری را خواهند داشت عبارتند از
عیال دائم بیمه شده متوفی• 
متوفیشوهر بیمه شده زن• 

ق نظر مشروط بر اینکه اوالً تحت تکفل زن بوده و ثانیاً سن او از شصت سال متجاوز باشد و یا طب
هر حال مستمری از  قانون تامین اجتماعی از کارافتاده بوده و در 91کمیسیون پزشکی موضوع ماده 

.سازمان دریافت ننماید

در صورتی که سن آن کمتر از هیجده سال تمام بوده و یا منحصراً به تحصیل  فرزند ذکور متوفی• 
کمیسیونگواهیاشتغال داشته یا به علت بیماری یا نقص عضو طبق 

قانون تأمین اجتماعی قادر به کار شناخته نشود91پزشکی موضوع ماده 

فرزند اناث متوفی• 
.در صورتی که فاقد شغل و شوهر باشد
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تامین اجتماعیقانون 

مستمری پس از فوت

او کمتر  مشروط بر این که این مبلغ از پنجاه درصد مزد یا حقوق متوسط ماهانه
.و از صد در صد آن بیشتر نباشد 
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تامین اجتماعیقانون 

کمک هزینه بارداری

روز کار را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده باشند60ظرف یک سال پیش از زایمان، حق بیمه •

در مدت استراحت مشغول کار نبوده مزد یا حقوق دریافت نکرده باشند•

در تاریخ اعالم بیماری ، مشغول به کار بوده و یا در مرخصی استحقاقی باشند•

در دوره استرحت مزد ی برای وی مطرح باشد•

هبوشودمیمحاسبهشدهبیمهحقوقیامزدآخرینسومدومعادل،بارداریهزینهکمکمیزان
.شودمیپرداختماه6مدت
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تامین اجتماعیقانون 

بازنشستگی

55سال سن برای مردان و 60قانون تامین اجتماعی، ۷6ماده 1سن بازنشستگی، بر اساس بند : الف•
سال سابقه پرداخت حق  ۲0سال سن برای زنان است که در این حالت فرد بیمه شده با داشتن حداقل 

.بیمه    می تواند بازنشسته شود

55سال سن برای مردان و 60سال سابقه و 10بر اساس اصالحات اخیر،همچنین افرادی که دارای •
ت قانون تامین اجتماعی و متناسب با سنوات پرداخ111سال سن برای خانم ها باشند بدون رعایت ماده 

.حق بیمه می توانند بازنشسته شوند

اتسنوبیمهحقیکجایپرداختباباشدداشتهسابقهسال10ازکمترمتقاضیشدهبیمهچنانچه
.شودمندبهرهقانوناینمزایایازتواندمیسال،10تاکسری
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تامین اجتماعیقانون 

بازنشستگی

ورتی  سال تمام کار کرده و حق بیمه مربوطه را به سازمان پرداخت کرده باشند، در ص30کسانی که : ب•
.یندسال تمام برسد، می توانند تقاضای بازنشستگی نما۴5سال و سن زنان به 50که سن مردان به 

ای  سال سابقه پرداخت حق بیمه باشند بدون شرط سنی می توانند تقاض35کسانی که دارای : د•
.بازنشستگی کنند

روز۲0بابیمهحقپرداختشرطبهسنسال۴۲وکارسابقهسال۲0داشتنباکارگرزنان:ن
.شوندبازنشستهتوانندمیحقوق
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تامین اجتماعیقانون 

کمک هزینه ازدواج

.روز رابه سازمان پرداخته باشد۷۲0سال قبل از تاریخ ازدواج، حداقل حق بیمه 5بیمه شده باید ظرف -•

باشددر تاریخ ازدواج رابطه استخدامی بیمه شده با کارفرما قطع نشده -•

باشدازدواج اول -•

عقد ازدواج دائم بوده و در دفتر رسمی ازدواج ثبت شده باشد-•

.با یکماه متوسط حقوق یا مزد بیمه شده استمبلغ کمک هزینه ازدواج برابر •



-4ماده
پرداختمبنایكهراخودماهانهدرآمدسطحكهاستمختارشدهبیمه:1تبصره

.نمایدانتخابقانونیدستمزدحداكثروحداقلبینمیگیردقرارحقبیمه

خارجردمختلففعالیتهایدرغیرشاغلیاوشاغلازاعمایرانیاتباعكلیه:3تبصره
غایرتمآنبعدیتغییراتواجتماعیتأمینقانونمقرراتباآنانبیمهكهكشوراز

مربوطآئیننامههایوقانوناینمقرراتمشمولاختیاریبطورمیتوانندباشدنداشته
ماید،نپرداختمنظمبهطورراخودبیمهحقشدهبیمهاینكهبرمشروطگیرند،قرار

كشوراخلدبیمهشدگانسایرمانندبیمهشدگانازقبیلاینمورددرسازماناستبدیهی
درمربوطمقرراتوآئیننامهبراساسقانونیتعهداتانجاموخدماتارائهبهمكلف
.بودخواهدایران
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رهدروشودپرداختآنهاحقوقمزدیانسبتبهبایدكارآموزانبیمهحق.33ماده
میگیردتعلقحقوقیامزدحداقلبهكهمیزانیازموردنبایدایندربیمهحقمیزانحال
دباشدستمزدحداقلازكمتركارآموزانحقوقیامزدكهصورتیدر.باشدكمتر

.بودخواهدكارفرماعهدهبهكارآموزسهمبیمهحقپرداختمابهالتفاوت

رمایانكارفازیكهركندكاركارفرمایاچنددوبرایشدهبیمهكهصورتیدر.34ماده
یازدمازراشدهبیمهسهمبیمهحقمیپردازندكهحقوقییامزدنسبتبهمكلفند
.نمایندپرداختسازمانبهخودسهمانضمامبهوكسرحقوقاو

واشدمیبسازمانبهبیمهشدهوخودسهمبیمهحقپرداختمسئولكارفرما.36ماده
همسونمودهكسرراشدهبیمهسهممزایاوحقوقیاپرداختمزدموقعدراستمكلف
سهمیمهبكسرحقازكارفرماكهصورتیدر.نمایدتأدیهسازمانبهافزودهآنبرراخود

دركارفرماتأخیرخواهدبود،آنپرداختمسئولشخصاًكندخودداریبیمهشده
مقابلدرسازمانتعهداتورافعمسئولیتآنپرداختعدمیابیمهحقپرداخت
.بودنخواهدبیمهشده 71

تامین اجتماعیقانون 



قالبهانتكهاینازاعمقانوناینمشمولكارگاههایومنافعموسساتیاعینانتقالونقلهنگام37ماده
غیرایرسمیطوربهانتقالكهایناعمازوباشداجارهیاحقوقصلحـرهنیـشرطیـقطعیصورت
بیمهحقابتمعوقببدهینداشتنبرمبنیراسازمانگواهیاستمكلفانتقالگیرندهبگیردانجامرسمی

راجعازمانسازسندتنظیمموقعدرمكلفندرسمیدفاتراسناد.نمایدمطالبهانتقالدهندهازآنمتفرعاتو
بهاستعالمبرگورودتاریخازروز15ظرفكهسازمانصورتیدرنماینداستعالمبدهیواگذاركنندهبه

صورتیدر.دكرخواهدثبتمفاصاحساببدونرامعاملهندهددفترخانهدفترخانهبهپاسخیسازماندفتر
بدوندهدانجامرامعاملهبدهیباپرداختمیتواندباشدداشتهبدهیواگذاركنندهسازماناعالمبهكهبنا
حقهمیزانبرسیدگیوسازمانتشخیصبهاعتراضبهنسبتراحقواگذاركنندهبدهیپرداختكهاین
پرداختایبرانتقالگیرندهوانتقالدهندهگواهیمذكورارائهبدونمعاملهانجامصورتدر.كندساقطبیمه

یدولتشركتهایوموسساتووزارتخانهها.بودخواهندتضامنیمسئولیتازماندارایسمطالبات
وانهپرتجدیدتقاضایموقعدرمكلفندذیربطمراجعسایرواصنافاتاقهایوشهرداریهاهمچنین
هررد.نمایندمطالبهمتقاضیازرابیمهحقپرداختدیگرمفاصاحسابفعالیتنوعهریاكسب

.بیمهمیباشدحقپرداختمفاصاحسابارائهبهموكولكسبپروانهحالتجدید

تقاضاكنندهبهوصادرمفاصاحسابتقاضاتاریخثبتازماهیكپسازحداكثراستمكلفتبصرهسازمان
.نمایدتسلیم
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بایدماكارفرمیشودواگذارحقوقییاحقیقیاشخاصمقاطعهبهطوربهكارانجامكهمواردیدر38ماده
كارانمقاطعهكاركنانهمچنینوخودكاركنانكهنمایدمتعهدرامقاطعهكارمیكندمنعقدقراردادیكهدر

پرداخت.بپردازدقانوناین28مادهدرمقررترتیببهرابیمهحقكلونمایدبیمهسازماننزدرافرعی
خواهدسازمانطرفازمفاصاحسابارائهبهموكولكارفرماطرفازمقاطعهكاركاركلبهایدرصدپنج
ولیمتسسازمانبهمقررموعددرراخودكاركنانبیمهحقوصورتمزدكهمقاطعهكارانیمورددر.بود

هر.شدخواهدآزادمذكورمبلغازسازماندرخواستبهبناپرداختیبیمهحقمعادلمیكنندپرداخت
بیمهحقتپرداخمسئولبپردازدسازمانمفاصاحسابمطالبهبدونمقاطعهكارراقسطآخرینكارفرماگاه
ازاستپرداختهسازمانبابتبهاینازكهراوجوهیداردحقوبودخواهدمربوطخساراتومقرر

رداریهاشههمچنیندولتیشركتهایومؤسساتووزارتخانههاكلیهنماید،وصولومطالبهمقاطعهكار
.باشندمیمادهاینمقرراتمشمولعامالمنفعهوخیریهمؤسساتودولتیغیرمؤسساتواصنافاتاقو
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سازمانبهبعدماهروزآخرینتاحداكثرماهراهربهمربوطبیمهحقاستمكلفكارفرما.39ماده
صورتارسالوتنظیمطرزآئیننامهدركهترتیبیبهرابیمهشدگانحقوقیامزدهمچنینصورت.بپردازد

رفظحداكثرسازمان.نمایدتسلیمسازمانبهرسیدسازمانخواهدعالیشورایتصویببهكهمزد
صورتدرودادهقرارموردرسیدگیراكارفرمامداركواسنادمزدصورتدریافتتاریخازششماه
هر.وصولمینمایدرامابهالتفاوتواقدامقانوناین100مادهشرحمغایرتبهیااختالفیانقصمشاهده

والبهمطوتعیینرأساًرابیمهحقمابهالتفاوتكندسازمانامتناعمداركواسنادارائهازكارفرماگاه
.كردخواهدوصول

سازمانكندخودداریقانوناین39مادهدرمذكورصورتمزدارسالازكارفرماكهصورتیدر.40ماده
نمایدوصولومطالبهكارفرماازوتعیینرأساًحقبیمهرامیتواند
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معترضسازمانطرفازشدهتعیینتأخیرخساراتوحقبیمهمیزانبهكارفرماكهصورتیدر.42ماده
مكلفازمانس.تسلیمنمایدسازمانبهكتباًراخوداعتراض،ابالغتاریخازروزسیمیتواندظرفباشد
مطرحمطالباتتشخیصبدویهیأتدرآندریافتپسازیكماهتاحداكثرراكارفرمااعتراضاست
وبیمهمیزانحقوقطعیسازمانتشخیصمقررمدتظرفكارفرمااعتراضصورتعدمدرنماید

.خواهدشدوصولقانوناین50مادهطبقشدهتعیینخسارات

یطتقسماهانهقسطششوسیتاحداكثررااوبدهیكارفرمادرخواستبهمیتواندسازمان.46ماده
سازمانبهبهرهبدهیخودماندهبهنسبتسالدردرصددوازدهمعادلبایدصورتكارفرماایندرونماید

بهتبدیلاقساطبقیهنكندپرداختموعدرأسدررامقرراقساطیكازهركارفرماكهصورتیدر.بپردازد
.شدخواهدوصولقانوناین50مادهطبقوشدهحال

.میباشدممتازمطالباتدرعدادقانونایناجرایازناشیسازمانمطالبات.49ماده
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اتفاقبیمهشدهبرایآنسبببهووظیفهانجامحیندركهاستحوادثیكارازناشیحوادث.60ماده
یاتهوابسمؤسساتكارگاهیادربیمهشدهكهاستاوقاتیتمامانجاموظیفهحینمقصوداز.میافتد

عهدهداركارگاهمحوطهازخارجدركارفرمادستوربهیاباشدوكارمشغولآنمحوطهوساختمانها
ونبخشیتواودرمانیمعالجاتبراییابیمارستانویاودرمانگاهبهمراجعهاوقات.باشدانجاممأموریتی

بروطمشرمحسوبمیگرددانجاموظیفهاوقاتجزءكارگاهبهمنزلازبرگشتبیمهشدهورفتاوقات
حینشدهمهبیبرایكهحوادثیباشدافتادهاتفاقكارگاهبهبرگشتورفتعادیزماندرحادثهاینكه
.میشودمحسوبكارازناشیحادثهمیافتدآناناتفاقبهمساعدتوبیمهشدگانسایرنجاتبرایاقدام
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:میباشدزیربشرحمیزانآنوبیماریایامدستمزدغرامتپرداختمدت-62ماده

سازمانصتشخیموجببهوحرفهایبیماریحادثهیااثربربیمهشدهكهروزیاولینازدستمزدغرامت
بهجهمعالوكاربهاشتغالكهعدممواردیدر.شدخواهدپرداختنباشدكاربهقادرخدماتدرمانیتأمین
چهارمپرداختزروازدستمزدغرامتنشودبستریبیمارستاندربیمارصورتیكهدرباشدبیماریسبب

.شدخواهد
نبودهكارهبقادردرمانیخدماتتأمینتشخیصسازمانبهبیمهشدهكهزمانیتادستمزدغرامتپرداخت

.یافتادامهخواهدباشدنشدهشناختهكارافتادهازقانوناینموجبمقرراتبهو
چهارمهسمیزانبهباشدتكفلتحتمادرپدرویافرزندیاهمسردارایكهبیمهشدهایدستمزدغرامت
.میگرددپرداختاوحقوقروزانهیامزدآخرین
سومودمعادلباشدنداشتهتكفلمادرتحتوپدریافرزندیاهمسركهبیمهشدهایدستمزدغرامت
ستریبخدماتدرمانیتأمینسازمانهزینهبهبیمهشدهاینكهمگرمیباشدروزانهاوحقوقیامزدآخرین
.بودخواهدویروزانهحقوقیامزدآخرینیكدوممعادلدستمزدغرامتاینصورتدركهشود
اوماندرودارداعزامدیگریشهرستانبهبرایمعالجهرابیمهشدهایدرمانیخدماتتأمینسازمانهرگاه

همهروزاندستمزدغرامتصدصددرمعادلمتعلقدستمزدغرامتبرعالوهدهدانجامبهطورسرپائیرا
بیمارهمادامكمعالجپزشكتشخیصبهكهصورتیدر.شدخواهداوپرداختاقامتروزهرهزینهبابت

نیزمهشدهبیدستمزدیاحقوقدرصدپنجاهمعادلمسافرتمخارجبرعالوهباشدداشتههمراهبهاحتیاج
.شدخواهدپرداختسازمانطرفازهمراهبیماربه 77

تامین اجتماعیقانون 



ازریجلوگیبرایرااولیهالزماقداماتاستمكلفكارفرماكارازناشیحادثهوقوعصورتدر.65ماده
در.ندبرسااطالعسازمانبهكتباًاداریروزسهظرفرامراتبوآوردهعملحادثهدیدهبهوضعتشدید
خدماتتأمینسازمانباشدشدههزینهایمتحملاولیهمذكوراقداماتبابتكارفرماكهصورتی

.پرداختخواهدرامربوطهدرمانیهزینههای

بروزویفنحفاظتمقرراترعایتعدمناشیازمستقیماًحادثهوقوعشودثابتكهصورتیدر.66ماده
سازماندهبونمایندگاناویاكارفرماطرفازالزماحتیاطوبهداشتیمقرراتعدمرعایتازناشیبیماری
وهپرداختراغیرهومستمریهاوغراماتومعالجهبههزینههایمربوطسازمانودرمانیخدماتیتأمین
.خواهدنمودوصولومطالبهكارفرماازقانوناین50مادهطبق

تباباینازسازمانبهمادهموضوعاینمستمریسالدهمعادلپرداختبامیتواندمقصر.تبصره
.شودبریالذمه

78

تامین اجتماعیقانون 



حقداختپرسابقهزایمانازقبلیكسالكهظرفصورتیدرمردبیمهشدههمسریازنبیمهشده67ماده
كمك.مایدنبارداریاستفادهكمكازكاربهاشتغالعدمبشرطمیتواندباشدداشتهروزراشصتبیمه

دوازدهمدتبرایحداكثركهمیباشد63مادهطبقبیمهشدهحقوقیامزدآخرینسومدوبارداری
.خواهدشدپرداختاولروزسهكسربدونزایمانازبعدوقبلهفتهجمعاً

برایدادنرشیكهشودمبتالبیماریهاییبهمردبیمهشدههمسریاوزنبیمهشدهكهصورتیدر.69ماده
.شدتحویلخواهدماهگی18تانیازموردشیرشودفوتزایمانازپسیازیانآورباشداوطفل

79

تامین اجتماعیقانون 



زاپسمیشونددادهتشخیصعالجقابلغیرمعالجپزشكنظرطبقكهبیمهشدگانی70ماده
مذكورپزشكیكمیسیونهاینظرچنانچهطبقاشتغالیاتوانبخشینتیجهاعالموتوانبخشیانجامخدمات

:شدخواهدارآنهافتبازیرترتیببهباشنددادهدستازبعضاًیاكالًراتوانائیخودقانوناین91مادهدر

ناختهشكلیكارافتادةازباشدبیشتردرصدوششوشصتبیمهشدهكارقدرتكاهشدرجهگاههر
.میشود

ازناشیهحادثعلتبهودرصدششوشصتسهتاوسیبینبیمهشدهكارقدرتكاهشمیزانچنانچه
.میشودشناختهكارافتادةجزئیازباشدكار

اركازناشیحادثهآنموجبوبودهسهدرصدوسیتادهبینبیمهشدهكارقدرتكاهشدرجهاگر
.داشتخواهدرامقطوعنقصغرامتدریافتاستحقاقباشد

80

تامین اجتماعیقانون 



بدونودششناختهكلیكارافتادهازحرفهایبیمارییاكارازناشیحادثهاثردركهبیمهشدهای71ماده
خواهدراكارزاناشیازكارافتادگیكلیمستمریدریافتاستحقاقبیمهحقپرداختگرفتنمدتنظردر

.داشت

وقحقیامزدسیامیكازعبارتستكارازناشیكلیكارافتادگیازماهانهمستمریمیزان72ماده
یامزدددرصپنجاهمبلغازایناینكهبرمشروطبیمهحقپرداختسنواتدربیمهشدهضربمتوسط
مسرهدارایكهبیمهشدگانیمورددر.نباشدبیشترآندرصدصدازوكمتراوماهانهمتوسطحقوق
یامزددرصدشصتازآنهااستحقاقیمستمریوباشندداشتهتكفلتحتمادریاپدریافرزندبودهیا
برشروطمكمكعنوانبهاستحقاقیمستمریدرصددهمعادلآنبرعالوهباشدكمترآنهامتوسطحقوق
.شدخواهدپرداختنكندتجاوز%60ازكمكومستمریجمعآنكه

81

تامین اجتماعیقانون 



تگیرابازنشسمستمریازاستفادهحقزیرشرایطبودنحائزدرصورتقانوناینمشمولین76ماده
:داشتخواهند
.باشندپرداختهبازنشستگیتقاضایتاریخازقبلرامقرربیمهحقسالدهحداقل
.باشدرسیدهسالتمامپنجوپنجاهبهزنسنوتمامسالشصتبهمردسن

ندباشپرداختهسازمانبهرامزبورمدتحقبیمهموردهردروكردهكارتمامسال30كهكسانی1تبصره
گیبازنشستتقاضایمستمریمیتوانندباشدتمامسال45زنانسنوسال50سنمردانصورتیكهدر

.نمایند

رفتنگنظردربدونمیتوانندباشندبیمهپرداختحقسابقهتمامسال35دارایكهبیمهشدگانی3تبصره
.نمایندبازنشستگیتقاضایقانونمقرردرسنیشرط

(20)بابیمهحقپرداختشرطبهسنسال(42)وكارسابقهسال(20)داشتنباكارگرزنان4تبصره
.شوندمیتوانندبازنشستهحقوقروز

82

تامین اجتماعیقانون 



درضربدهشبیمهحقوقیامزدمتوسطسیامیكازعبارتستبازنشستگیمستمریمیزان-77ماده
.ننمایدحقوقتجاوزیامزدمتوسطسیام،سیوپنج(30/35)ازآنكهبربیمهمشروطحقپرداختسنوات

بیمهحقوقایمزدمجموعازبازنشستگیعبارتستمستمریمحاسبهبرایحقوقیامزدتبصرهمتوسط
وبیسترببیمهتقسیمحقپرداختسالدوآخرینظرفگردیدهپرداختحقبیمهآنبراساسكهشده
.چهار

83

تامین اجتماعیقانون 



افتدریبازماندگانمستمریزیرحاالتازیكیدرمتوفیشدهبیمهشرایطواجدبازماندگان80ماده
.داشتخواهند

بازنشستهبیمهشدهفوتصورتدر
.مستمریبگیركلیكارافتادهازشدهبیمهفوتصورتدر
ربمشروطكار،سالیكبیمهحقخود،حداقلحیاتآخرسالدهدركهبیمهشدهایفوتصورتدر

.باشدكردهپرداختراكارروز90بیمهحقحیاتآخرینسالظرفاینكه

ازقبلرامقرربیمهحقسال(20)حداقلباشدولیبندایندرمقررشرایطفاقدبیمهشدهچنانچه2تبصره
یادمزمتوسطدرتعیین.شدخواهندبرخوردارمستمریازویبازماندگانباشد،پرداختكردهفوت
تأمینقانون(77)مادهتبصره،مستمریمیزانبرایمحاسبهتبصرهاینمشموالنماهانهحقوق

.میگیردقرارعملاجتماعیمالك

بنداینردمقررشرایطفاقدومیشودفوتبعدبهقانوناینتصویبتاریخازكهبیمهشدهای3تبصره
بازماندگانبهباشد،سال(10)ازبیشتروسال(20)ازكمتراوبیمهحقپرداختچنانچهسابقهمیباشد،

دیكارگرعادستمزدحداقلماهیكمعادلمقطوعیغرامت،بیمهپرداختحقسابقهسالهرازایدروی
.میشودپرداختیكجاطوربهفوتزماندر

.فوتنمایدحرفهایبیماریهاییاكارازناشیحادثةاثربرشدهبیمهكهمواردیدر4تبصره 84

تامین اجتماعیقانون 



:ازعبارتندداشتخواهندرادریافتمستمریاستحقاقكهمتوفیشرایطواجدبازماندگان81ماده
.نكردهاستاختیارشوهركهماداممتوفیبیمهشدهدائمعیال

توسط،ومدشوهرفوتصورتدر(دائمعقد)نمودهانداختیارشوهركهمتوفیبیمهشدگانتبصرههمسران
درصدهسمحلتبصرهازاینازناشیمالیبار.شدخواهدپرداختمستمریآنهامجدداًبهاجتماعیتأمین

سطتوماهدومدتظرفقانونایناجرائیآئیننامة.خواهدشدتأمینبیمهشدگانبهدولتكمك(3%)
رسیدخواهدوزیرانهیأتتصویببهوپیشنهاداجتماعیسازمانتأمین

اشتغاللتحصیبهمنحصراًیاوباشدسالتمامهجدهازكمترآنانسنكهصورتیدرمتوفیفرزندان
قادرقانوناین91موضوعمادهپزشكیكمیسیونگواهیطبقعضونقصیابیماریبهعلتیاباشندداشته

.نباشندكاربه
پنجاهازمادرسنوسالشصتازپدرسنبودهثانیاًاوتكفلتحتاوالًكهصورتیدرمتوفیمادروپدر
كارافتادهازقانوناین91موضوعمادهپزشكیكمیسیونتشخیصبهآنكهیاوباشدكردهسالتجاوزپنجو

.ندارنددریافتسازمانمستمریازحالهردروباشند

85

تامین اجتماعیقانون 



:كردخواهندمستمریاستفادهاززیرشرایطبازنشدهبیمهبازماندگان-82ماده
نظربقطیاباشدمتجاوزسالشصتازسناوثانیاًبودهزنتكفلتحتاوالًاینكهبرمشروطشوهر

دریافتسازمانمستمریازحالهردروبودهكارافتادهازقانوناین91مادهموضوعپزشكیكمیسیون
.نكند

:زیرشرایطبودنحائزصورتدرفرزندان
یگریدمستمریازوباشدمادهاینبنداولدرمذكورشرایطواجدیانبودهحیاتقیددرآنهاپدر.الف

.نكنداستفاده
وتحصیلایانپتاباشندداشتهاشتغالتحصیلبهمنحصراًیاوباشدتمامسالهجدهازكمترآنهاسن.ب
كاربهقادراینقانون91مادهموضوعپزشكیكمیسیونگواهیطبقعضونقصبیمارییاعلتبهیا

.نباشند
پنجونجاهپازمادرسنوسالشصتازپدرثانیاًسنبودهاوتكفلتحتاوالًكهصورتیدرمادروپدر
باشندكارافتادهازقانوناین91مادهموضوعپزشكیكمیسیونتشخیصبهآنكهیاوباشدتجاوزكردهسال
.ندارنددریافتسازمانازمستمریحالهردرو

تپرداخدرمانیخدماتتأمینسازمانطرفازاودفنوكفنهزینهكندفوتبیمهشدههرگاه84ماده
.شدخواهد
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تامین اجتماعیقانون 



باحقوقایمتوسطمزدیكماهمعادلمبلغیمیكندازدواجباراولینبرایمردكهیازنشدهبیمهبه85ماده
.پرداختمیشودازدواجكمكعنوانبهزیرشرایطرعایت

.نشدهباشدقطعكارفرمابااواستخدامیرابطهازدواجتاریخدر
.باشدرداختهپسازمانبهراكارروزبیستهفتصدوبیمهحقحداقلازدواجتاریخازقبلسالپنجظرف
.باشدرسیدهثبتبهازدواجرسمیدفتردروبودهدائمازدواجعقد

ودهربهازدواجكمكباشندمادهاینمذكوردرشرایطواجدازدواجعقدطرفینكهصورتیدر2تبصره
.شدخواهددادهنفر

87

تامین اجتماعیقانون 



برهعالوننمایندپرداختراقانونموضوعحقبیمهقانونایندرمقررموعددركهكارفرمایانی98ماده
خسارتبابتتأخیرروزهرعقبافتادهبرایمبلغهزاردرنیممعادلمبلغیپرداختبهحقبیمهتأدیه
.خواهدشدوصولقانوناین50مادهدرمقررترتیببهنیزاینخسارتبودخواهندملزمتأخیر

مربوطآئیننامهوقانوندرمذكورترتیببهحقوقیامزدصورتتنظیمازكهكارفرمایانی100ماده
سازمانارسالبهرابیمهشدگانمزدصورت39مادهدرمقررموعددركارفرمایانیكهوكنندخودداری

بهكنندنعملمزدصورتارسالمورددرمعینمیشودسازمانقبلیموافقتباكهترتیبیبهیاندارند
اینبود،خواهندندادهاندملزممزدصورتكهماهیآنبیمهحقدوازدهمیكخسارتیمعادلپرداخت
.شدخواهدوصولاجرائیهطریقصدورازقانوناین50مادهطبقخسارت

حالهرردبازماندگانمستمریمجموعبازنشستگیومستمریوكلیكارافتادگیازمستمری111ماده
.باشدكمترعادیمزدكارگرحداقلازنباید

88

تامین اجتماعیقانون 



ایمنی و امنیت کارکنان–3



یمسائل مربوط به حادثه و بیمه از کارافتادگ
چهکارلباسازمنظوروگیردمیتعلقکارقانونمشمولکارگرانبهکارلباسدستچندساالنه

؟باشدمیلباسینوع
دوسالدراستموظفكارفرما،هاكارگاهدرعمومیبهداشتوحفاظتنامهآئین61مادهاستنادبه

تهیهوریطوباشدكارنوعبامتناسببایدكارلباس،بگذاردكارگراختیاردرمجاناًكارلباسدست
.نگرددحادثهبروزموجبودهدانجامراخودوظایفراحتیبهبتواندكارگركهشود

؟باشدمیکارلباسدادنبهمکلفکارفرماآیاهستمکارگاهاداریبخشکارمند
.ردگیمیتعلقكارنوعبامتناسبكارلباسدستدوسالهردركارقانونمشمولینكلیهبه

؟شودمیشناختهمقصرکارازناشیحادثهدرکارفرماقانونی،موادازکدامیکاستنادبه
ساراتیخجبرانمسئولهستندكارقانونمشمولكه،كارفرمایانیمدنیمسئولیتقانون12استنادمادهبه
استدهشواردآنمناسبتبهیاكارانجامحیندرآنانكارگرانیاواداریكاركنانطرفازكهباشندمی
یاوآوردهعملبهنمودهمیایجابقضیهاحوالواوضاعكههاییاحتیاطتمامشودمحرزكهاینمگر
بودنمیمقدورزیانورودازجلوگیریهمبازآورندمیعملبهرامزبورهایاحتیاطاگركهاین
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ومدهآپدیدکارانجامجریاندرکهپیامدییااتفاقازاستعبارتکارازناشیحادثه
.باشدمیهمراهمرگبارغیریامرگبارشغلیصدماتبا

حیندرکهاستحوادثیکارازناشیحوادثاجتماعیتامینقانون60مادهمطابق
ظیفهوانجامحینازمقصودافتدمیاتفاقشدهبیمهبرایآنسبببهووظیفهانجام
حوطهموهاساختمانیاوابستهموسساتیاکارگاهدرشدهبیمهکهاستاوقاتیتمام
انجامدارعهدهکارگاهمحوطهازخارجدرکارفرمادستوربهیاوباشدکارمشغولآن

ویدرمانمعالجاتبراییاوبیمارستانیاودرمانگاهبهمراجعهاوقاتباشدماموریتی
ظیفهوانجاماوقاتجزکارگاهبهمنزلازشدهبیمهبرگشتورفتاوقاتوتوانبخشی
فتادهااتفاقکارگاهبهبرگشتورفتعادیدرزماناینکهبرمشروطگرددمیمحسوب

بهاعدتمسوشدگانبیمهسایرنجاتبرایاقدامحینشدهبیمهبرایکهحوادثیباشد
.شودمیمحسوبکارازناشیحادثهافتدمیاتفاقآنان

یمسائل مربوط به حادثه و بیمه از کارافتادگ
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؟چیستکارفرماوظیفهکارگاهدرشغلیحادثهوقوعصورتدر

کار،ازناشیحادثهوقوعصورتدراجتماعیتأمینقانون65مادهاستنادبه(الف
بهدهدیحادثهوضعتشدیدازجلوگیریبرایراالزماولیهاقداماتاستمکلفکارفرما
.آوردعمل

85مادهموضوعواحدهایمسئوالنیاکارفرماکارقانون95مادهتبصرهاستنادبه(ب
قطریازآنفرمکهایویژهدفتردرراکارازناشیحوادثکلیهموظفندکارقانون
هبکتبیصورتبهسریعاًرامراتبوثبتگرددمیاعالماجتماعیاموروکاروزارت
نامهآئین9مادهاستنادبههمچنینبرسانندمحلاجتماعیاموروکارادارهاطالع

هروقوعبایدکارفرمااجتماعی،تامینقانون65مادهوساختمانیهایکارگاهحفاظتی
یاجتماعتامینصندوقشعبهبهاداریروزسهمدتظرفراکارازناشیحادثهگونه
.نمایداقدامحادثهویژهفرمارائهوتکمیلبهنسبتودهداطالعمحل
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چیست؟کارازناشیحوادثمدنیمسئولیتبیمه

بیمهاهگهرکهشودمیمتعهدگربیمهآنموجببهکهاستایبیمهمسئولیت،بیمه
متعهدعنفبهخسارتیپرداختبهملزمخودتعهدازتخلفیسبببهمعینعقددرگذار

یتمسئولبیمهخصوصدر.بپردازدراخسارتآنگربیمهگرددعقدآن(دیدهزیان)
بودنمقصرخصوصدرکارفرماکهمسئولیتیازاستعبارتکارازناشیحوادثمدنی

خودتمسئولیدیگرعبارتبهیانمایدمیخریداریبیمههایشرکتازیکیازخودش
.نمایدمیواگذاربیمهشرکتبهکارگرانمقابلدررا
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رارقهاکارگاهاختیاردروتهیهکاروزارتتوسطحادثهگزارشفرمنمونهآیا
؟استشدهگرفته
بازرساناختیاردر(3بفرم)...وکارفرما،کارگاهدیده،حادثهفردمشخصاتمانندحادثهتکمیلیاطالعات

رابطهایندرنیزاجتماعیتامینصندوقولیکن.گرددمیتکمیلحادثهبررسیمراحلدرکهبودهکار
رامذکورفرمحادثهوقوعزمانازروزسهتابایستیکهدهدمیقرارکارگاههااختیاردرایمشابهفرم

.نمایندارسالمربوطهمراجعبهوتکمیل

؟دارنددیدهحادثهکارگراندرمانهایهزینهپرداختبهاجباریکارفرمایانآیا
اقداماتاستمکلفکارفرماکارازناشیحادثهوقوعصورتدراجتماعیتامینقانون65مادهاستنادبه

تباًکاداریروزسهظرفرامراتبوآوردهعملبهدیدهحادثهوضعتشدیدازجلوگیریبرایراالزماولیه
اشدبشدهایهزینهمتحملمذکوراولیهاقداماتبابتکارفرماکهصورتیدربرساندسازماناطالعبه

.بودخواهددارعهدهرامربوطهایهزینهاجتماعیتامینصندوق
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