




 

تعریف لغوی 

معادل انگلیسی آن .بیمه کلمه ایست فارسی از ریشه بیم به معنی ترس و گریز 
insurance  و معادل فرانسوی آن assurance ریشه التین این .است

 .است و به معنای اطمینان،تامین و تضمین securus کلمه 

 

 

تعریف قانونی بیمه 

 ازای پرداخت در یک طرف تعهد می کند بیمه عقدی است که به موجب آن
خسارت در صورت وقوع یا بروز حادثه ، از طرف دیگر یا وجوهی وجه 

 .نموده و یا وجه معینی بپردازدوارده بر او را جبران 

 



 و تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی اجراء -1

 

 نظام هماهنگ با برنامه های تامین اجتماعی استقرار -2

 

 ها و درآمد تمرکز وجوه -3

 

 و بهره برداری از محل وجوه و ذخائرگذاری سرمایه -4

  

 



 : تامین اجتماعیسازمان 

 
 غیر دولتی دارای استقالل مالی و ادارینهاد عمومی یک 

 

 ا .ت.ق 28عدم وابستگی مالی به دولت و تامین منابع برابر ماده 

 

منابع تعادل و برعملکرد اجتماعی تامین رفاه وزارت راهبردی و کلی نظارت 

 ومصارف

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 : بیمه شده 
 شخصی است که با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارد   

 

 :تقسیم بندی از حیث ارتباط با سازمان 

 که راسا مشمول مقررات تامین اجتماعی هستند:   بیمه شدگان اصلی -1

 خانواده شخص یا اشخاصی که به تبع سرپرستی و کفالت بیمه شده اصلی از مزایا استفاده میکنند:    بیمه شدگان تبعی -2

 

 

  

 : بیمه حق
   آن موضوع مزایای از استفاده برای قانون این حکم به پرداختی وجوه

 

 



 

 :کارگاه

  او حساب به یا کارفرما دستور به شده بیمه کار محل

 

 

 :کارفرما

 .میکند کار او حساب یا دستور به شده بیمه که حقوقی یا حقیقی شخص

 

 

 :کارمزد یا حقوق یا مزد

 کار مقابل در شده بیمه به پرداختی مستمر نقدی غیر یا نقدی مزایای یا وجوه هرگونه

 



 

 
 بازخرید ایام مرخصی 
 86کمک عائله مندی تامیزان مقرر در ماده 
 هزینه سفر و فوق العاده ماموریت 
 عیدی 
 کمک هزینه مسکن و خواروبار در ایام بیماری 
 حق همسر موضوع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت 
 حق شیر 
 پاداش 
نهضت سواد آموزی 
 خسارت اخراج( کسر صندوق )حق التضمین 
 مزایای پایان کار 
 پاداش افزایش تولید 

 
 .  سایر مزایای نقدی که تحت هر عنوان به بیمه شده پرداخت میگردد مشمول کسر حق بیمه خواهد بود

 



  بیمه شدگان اجباری: 
 افرادیکه به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار میکنند (الف

مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات و شرکتها ی دولتی ومستخدمین موسسات                              -:استثنائات
 .وابسته به دولت که طبق قوانین خاص از مزایای تامین اجتماعی برخوردارند.         

 مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح  -             

 

رانندگان برون شهری دارای کارت هوشمند و کارگران ساختمانی دارای کارت مهارت درصورت عدم شمول (ب
 به بند الف

 

  بیمه شدگان اختیاری 

 

  بیمه شدگان حرف مشاغل آزاد 
 کارفرمایان حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی  -  

  



 شمول اتباع بیگانه شاغل طبق قوانین و مقررات مربوطه در ایران به مقررات قانون تامین اجتماعی  -
 

تکلیف کارفرما دراستعالم نظر وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی قبل از بکار گیری کارگران و  -
 کارشناسان و متخصصان بیگانه 

 
 انعقاد توافقنامه بین دول متبوع کارگران خارجی با دولت جمهوری اسالمی(الف: استثنائات

 
 :بیمه بودن آنان در کشور متبوع خود بصورت کلی یا جزئی در برابر ( ب             
 حوادث و بیماریها *             

 بارداری *             
 غرامت دستمزد *             
 ازکارافتادگی *             

 بازنشستکی *             
 مرگ *             
حقوق و مزایا بدون رعایت حداکثر دستمزد مشمول کسر حق بیمه بعنوان حق بیمه   %3درخصوص افراد اخیر الذکر                

 حوادث وصول میگردد



 :مولفه های تشکیل دهنده حق بیمه 
 

 روزهای کارکرد ماهانه بیمه شده -1
 

 :دستمزد بیمه شده -2
برای کارگاههای دارای شخصیت حقیقی درصورت تعیین از طرف شورایعالی تامین : مقطوع     

 اجتماعی
 محدود به حداقل و حداکثر دستمزد روزانه: واقعی      

 

 :نرخ حق بیمه -3
 درصد سهم بیمه شده 7                        

 درصد سهم کارفرما 20

 درصد سهم دولت  3                       
 درصد مشاغل سخت و زیان آور 4

 درصد بیمه بیکاری  3                       

 



 :قوانین متضمن پرداخت بخشی از حق بیمه توسط دولت -1
 

20 نفر درکارگاههای خاص مشمول قانون معافیت کارگاههای تولیدی صنعتی فنی  5درصد سهم کارفرما تامیزان 

18  و”بابت کارگاههای مشمول بند  1394تا  1390درصد سهم کارفرما بصورت پلکانی در سنوات  10درصد تا  “
 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی  80ماده 

7  درصد سهم بیمه شده جانباز 

10  درصد جانبازی به ترتیب درصورت استفاده مستخدم  25درصد سهم کارفرما بابت بیمه شدگان بیش از  5درصد و
 از کسر ساعت کار و عدم استفاده 

 

 :واگذاری بخشی از تعهدات سازمان -2
 درصد 4پورسانتاژ درمان 

 درصد  0/8تعهدات پورسانتاژ 

 درصد  4/6و درصورت واگذاری همزمان   

 

 :غیر مشمولین بیمه بیکاری  -3
 اتباع بیگانه 

 افراد غیر مشمول قانون کار منجمله بیمه شدگان کارگاههای خانوادگی و کارگاههای دولتی ، مدیر عامل و اعضاء
 هیئت مدیره شرکتهای خصوصی غیر تعاونی 

 موارد خاص درمیزان حق بیمه 



 :نیروی کار جدید 

جوینده کار ثبت  درموسسات شغلی وکاریابی بعنوان   -2
   .نام کرده باشد

 فردی است که 

 فاقد شغل  -1

 :نکته 

 شاغل نیز هنوز و بوده شاغل کارگاه در قبال که افرادی که شود می مشخص " جدید " کلمه از 
 محسوب جدید کارگر بعنوان توانند نمی کارگاه شخصیت تغییر یا کارفرما تغییر صورت در باشند می

   .شوند



 کارگاه دایر
 90/1/1قبل از 

 حقیقی

 حقوقی

 لیست ارسال نموده 

 لیست ارسال ننموده

مندرج در لیست های بیشترین نفرات مالک 
 حق بیمه یک سال آخر قبل از درخواست

جهت بررسی تعداد بازرسی تحقیقی 
  کارگران شاغل مبنای تعیین نیروی موجود

 بازرسی دارد
 (نفر 50زیر )

 بازرسی ندارد
 (نفر 50باالی )

 بازرسی دارد

 بازرسی ندارد

 بیشترین بیمه شده در بازرسی های
 ظرف یکسال قبل از درخواست 

 لیست ارسال نموده 

 لیست ارسال ننموده

 بازرسی دارد

 بازرسی ندارد

 بازرسی دارد

 بازرسی ندارد

 بازرسی از دفاتر قانونی جهت تعیین 
 نفرات موجود یک سال قبل از درخواست 

مندرج در لیست های بیشترین نفرات مالک 
 حق بیمه یک سال آخر قبل از درخواست



 نفر 50حقیقی و کمتر از 

 نفر 50حقوقی و بیشتر از 

 بازرسی تحقیقی دو نفره جهت بررسی  
 بیشترین نفرات لیست یا بازرسی  

 بازرسی تحقیقی از دفاتر قانونی جهت بررسی 
 بیشترین نفرات لیست یا بازرسی  

 کارگاه دایر
 بعد از 

90/1/1 
 در بازه زمانی ) 

 سه ماه از 
 شروع فعالیت 
 (اصلی وعملی 



 بیمه حق کسر مشمول مزایای و وجوه کلیه از مقرر بیمه حق پرداخت و کسر-1
 

 .میکنند کار نفر چند یا دو برای که شدگانی بیمه بیمه حق پرداخت و کسر-2
 

 شده بیمه و خود سهم پرداخت مسئولیت و شده بیمه سهم بیمه حق کسر -3

   .امر این از خودداری درصورت
 

 کارگاهها و موسسات منافع یا عین انتقال و نقل درهنگام مفاصاحساب اخذ-4

  قطعی صورت به اینکه از اعم و باشند رسمی غیر یا رسمی اینکه از اعم

 .باشد اجاره یا حقوق صلح رهنی شرطی



 هرگونه نقل و انتقال

منافع مؤسسات 

 و کارگاهها

 

 

 عادی
 

 

 رسمی

عین مؤسسات 
 و کارگاهها

 رسمی عادی

 «اجاره یا صلح حقوق قطعی، شرطی، رهنی، اعم از انتقال » 



 تکلیف انتقال گیرنده در مطالبه گواهی عدم بدهی معوق حق بیمه و متفرعات از انتقال دهنده    

 

 مسئولیت تضامنی متعاملین                     
 

 در استعالم بدهی واگذارنده از سازمان ( انتقال رسمی)تکلیف دفاتر اسناد رسمی    

                   

 مسئولیت انتظامی دفاتر                    
 

 و اصناف شهرداریها،اتاقهای دولتی، شرکتهای و مؤسسات وزارتخانه ها، تکلیف   
 متقاضی از بیمه حق پرداخت مفاصاحساب مطالبه در ذیربط سایرمراجع

                    

 عدم پیش بینی مسئولیت مستنکف                  

 



لغو تکلیف دفاتر اسناد  رسمی در استعالم انتقال عین ازسازمان  
 تامین اجتماعی

  
 مطالبه آن از انتقال دهنده 

 
اختیار انتقال گیرنده در پذیرش مسئولیت تضامنی دیون احتمالی 

 و تنظیم سند بدون نیاز به اخذ استعالم از سازمان  

 

بند ج ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در 
 85/5/24دفاتر اسناد رسمی  مصوب 

 



 ؛پاسخ به استعالم دفاتر اسناد رسمی 

 وصول استعالم نقل و انتقال توسط شعب

 محاسبه مطالبات قطعی و برآوردی تا روز 

روز به   15حداکثر ظرف  2و  1اعالم وضعیت طبق فرم  

 دفترخانه



استعالم نقل و انتقال 
 عین یا منافع

کارگاههای دارای 
سابقه ارسال لیست ، 
 و پرداخت حق بیمه 

فقدان بدهی پرونده 
 مطالباتی

فقدان بدهی سایر 
کارگاهها ، امالک و 

 مستغالت 

صدور گواهی نقل و 

 انتقال 

کارگاههای فاقد سابقه 
و پرونده مطالباتی در 

 شعبه

 حقوقی

 2صدور فرم 

بازرسی دفاتر قانونی 
به استثناء شرکتهای )

 (پیمانکاری و مشاور

صدور گواهی جهت 
 نقل و انتقال

 حقیقی

بازرسی کارگاهی و 
 محاسبه

 2یا  1صدور فرم 



استعالمهای مربوط به 
صدور یا تمدید پروانه 

های کسب و بهره 
 برداری

کارگاه دارای سابقه و 
 پرونده 

فقدان بدهی قطعی یا 
 تقسیط بدهی 

صدور گواهی بالمانع 
تجدید / بودن صدور 
 پروانه

کارگاه فاقد سابقه و 
 پرونده مطالباتی

صدور گواهی فقدان 
 سابقه 

انجام بازرسی بدون 
 تخصیص کد



استعالمهای مربوط 
به صدور یا تمدید 

 کارت بازرگانی

کارگاه دارای سابقه 
 و پرونده 

فقدان بدهی قطعی 
 یا تقسیط بدهی 

اخذ گواهی عدم 
بدهی قطعی سایر 

 کارگاهها 

 صدور گواهی 

کارگاه فاقد سابقه و 
 پرونده مطالباتی

اخذ مدارک شرکت 
 و تشکیل پرونده 

دریافت فرم 
پرسشنامه 
 حسابرسی

صدور گواهی و 
درخواست بازرسی 

 دفاتر قانونی 



استعالمهای مربوط به 
گواهی انحالل و 
تصفیه اشخاص 

 حقوقی 

انجام بازرسی از 
 دفاتر قانونی

 40اعمال ماده ماده 
در صورت عدم 

نانویس یا /همکاری 
 مخدوش بودن دفاتر



 

از هر صورت وضعیت و کل قسط آخر مقاطعه  کاران % 5کسر و نگهداری -5

 حقیقی و حقوقی و موکول نمودن به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان

 

   

متعهد نمودن مقاطعه کاران به بیمه نمودن کارکنان خود همچنین پیمانکاران -6

 فرعی نزد سازمان 

 

 

اعالم فهرست مشخصات مقاطعه کاران و مهندسین مشاور که حداقل یکسال -7

 5از تاریخ خاتمه تعلیق و یا فسخ قرارداد انان سپری شده و پرداخت از محل 

 درصد و قسط آخر



 :ناخالص کل کارکرد عبارتست از 

 
 :قانون تامین اجتماعی  41ماده 

 دستمزد ومزایای کارگران شاغل

 در قرارداد 

کسورات قانونی 

 سود پیمانکار 

 ماشین آالت ومصالح مصرفی 

.... 

 

کار نوع که درمواردی 
 میتواند سازمان کند ایجاب

 مدیره هیئت پیشنهاد به
 عالی شورای وتصویب
 به را مزد نسبت سازمان

 تعیین یافته انجام کار کل
 به را متعلقه بیمه وحق
 ووصول مطالبه نسبت همان

 کند



 در خصوص قراردادهای غیر عمرانی 70/1/24مصوبه (الف 

 

 .ناخالص کل کارکرد بابت قراردادهائیکه تهیه مصالح مصرفی کال به عهده وهزینه کارفرماست % 7/8( 1-الف

 

 ناخالص کل کارکرد بابت قراردادهای دستمزدی وخدماتی غیر مکانیکی %  16/67( 2-الف

 

 بابت قسمت دستی قراردادهای ارائه خدمات%16/67ناخالص کل کارکرد بابت قسمت مکانیکی و% 7/8( 3-الف

  

تهیه ،طراحی وخرید تجهیزات در خارج از کشور با تأمین بها از طریق گشایش اعتبار اسنادی با تشخیص      : 1نکته

 .سازمان مشمول ضریب نخواهد بود

 .در مواردیکه لیستهای پیمانکار بیش از ضرایب فوق باشد مبنای احتساب حق بیمه لیستهای ارسالی می باشد: 2نکته

 



 

 :  شرایط استفاده از تسهیالت این مصوبه 

 .موضوع اجرایی  پیمان در کارگاه پیمانکار صورت گرفته باشد-1

 .اشخاص حقوقی دارای دفاتر واسناد قانونی موردتأیید سازمان باشند-2

طبق محتویات پرونده مطالباتی کارگاه ودفتر مرکزی فاقد بدهی باشندویا در صورت تقسیط -3

 .را بعوان پیش قسط بپردازند 70/1/24معادل ضرایب 

 .کارگاه فعال ودر حال ارسال لیست وپرداخت حق بیمه باشد-4

 .،حمل ونصب توسط واگذارنده تفکیک شود(یا عملیات فنی )میزان ناخالص کارکرد ساخت  -5

 

 

 

در صورت دارا بودن شرایط فوق قسمت ساخت یا فنی از شمول ضریب معاف بوده وصرفا 

 .بخش حمل ونصب مشمول ضرایب مربوطه خواهد بود



 

 درخصوص قراردادهای عمرانی   143و129مصوبات (ج

 
 :نحوه تشخیص قراردادهای عمرانی

 .تأمین شده باشد( تملک داراییهای سرمایه ای )تمام یاقسمتی از بودجه عملیات ازمحل اعتبارات عمرانی دولت -1

 .براساس فهرست بهاء پایه سازمان برنامه وبودجه یا ضوابط تیپ سازمان مذبور منعقد شده باشد -2

 
 ناخالص کارکرد%6/6ضریب قراردادهای اجرایی  -

 سهم واگذارنده % 5سهم پیمانکارو1/6%

 

 ناخالص کارکرد%  15/6ضریب قراردادهای مشاوره ای  -

 سهم واگذارنده%12سهم پیمانکار و% 3/6



 

 تاریخ از روز 30 مدت ظرف سازمان طرف از شده تعیین وجرائم بیمه حق میزان به اعتراض-7

  شده تعیین فرمهای ودر کتبی صورت به ابالغ

 

 در طرح جهت ابالغ تاریخ از روز 20 مدت ظرف بدوی هیئت اعتراض قابل آراء به اعتراض-8

 مطالبات تشخیص تجدیدنظر هیئت

 

 وتسهیل سازمان بازرسان به الزم ،دفاترومدارک ومزایا وحقوق مزد صورت ارائه به تکلیف -9

 وکارگران وکارمندان روسا از هریک به مراجعه وامکان ومدارک دفاتر از رونوشت تهیه

  ذیربط ومراجع کارگاه

 

 وتنظیم بعد ماه روز آخرین پایان تا حداکثر هرماه بیمه حق وپرداخت لیست ارسال به تکلیف-10

 مربوطه نامه آئین اساس بر لیست



 کارگاه مشخصات وارائه سازمان به بکار شروع ازتاریخ روز 15 ظرف حداکثر کارفرما مراجعه لزوم -1
 .شدگان وبیمه کارگاه مخصوص شماره واخذ مخصوص فرمهای در وکارگران

 

 ،( شرکت خانوادگی ونام ونام شرکت نام شرکت عنوان با ارائه درصورت) کارفرما مشخصات دقیق درج -2
 مبلغ ، شده بیمه مشخصات ، شدگان بیمه کارکرد روزهای جاری، ماه ،نام کارگاه دقیق ،نشانی کارگاه شماره

 (وکارفرما شده بیمه سهم) بیمه حق

 

 ارسالی درلیست بیماری ایام درج -3

 

 شدگان بیمه بکار وآغاز کار ترک درج -4

 

 لیست جداگانه وتنظیم است واقع آن عملکرد درحوزه کارگاه که سازمان مربوطه واحد به لیست ارسال -5
 متعدد واحدهای

 

 با غیرحضوری طرق از بیمه حق وپرداخت غیرحضوری لیست ارسال جهت عبور رمز واخذ تعهدنامه تکمیل -6
  دریافت سیستم از چک حذف به توجه



 یا اختالف یا نقص موارد به لیست دریافت ازتاریخ ماه 6 ظرف سازمان رسیدگی امکان-1

 کارکرد یا حقوق یا مزد ،میزان شدگان بیمه تعداد در مغایرت

 

 

 وحقوق مزد صورت ارسال از کارفرما خودداری صورت در بیمه حق الرأس علی تعیین امکان-2

 هرنفر ازاء به بیمه حق کسر شمول دستمزدماهانه وحداکثر حداقل جمع  دوسوم برمبنای

 

 ارسال عدم صورت در بیکاری وبیمه بیمه حق %10 معادل لیست ارسال عدم جرائم احتساب -3

 یکبار برای قانونی مهلت در لیست وارسال تأخیر یا

 

 وبیمه بیمه حق به نسبت بیمه حق پرداخت در تأخیر یا پرداخت عدم جریمه%2 مطالبه -4

   بدهی تقسیط یا بیمه حق وصول زمان تا ماهانه بصورت بیکاری

 

حق بیمه وبیمه کاری وجرائم در صورت عدم پرداخت % 5احتساب نیم عشر اجرایی معادل  -5

 حق بیمه ظرف یکماه از تاریخ ابالغ اجرائیه

 



 

 روند قطعیت بدهی در سازمان تأمین اجتماعی

 

 اجرائیه  ساعت 48ظرف      اخطاریهروزوعدم عتراض       30طی اعالمیه بابت بدهیهای قابل اعتراض   
 

   30اعتراض ظرف 

 روز از تاریخ اابالغ                 

 

 رسیدگی درهیئت بدوی
   20اعتراض ظرف 

 روزازتاریخ ابالغ  

 

 رسیدگی در هیئت تجدید نظر 



 

 طریق از صرفا رسیدگی وامکان قانونی مهلتهای طی از پس بدهیها بودن االجرا والزم قطعی-6

  اداری عدالت دیوان شعب

 

 دادگاه حکم به نیاز وعدم بدهیها بودن االجرا الزم اسناد به مستند مطالبات حکم ودر ممتاز -7

 بدهکار شخص منقول وغیر منقول اموال وفروش بازداشت امکان همچون آثاری که اجرا جهت

 .دارد پی در را ثالث اشخاص نزد وی وداراییهای

 

 در مندرج شاغل،دستمزد کارکنان حیث از وحقوق مزد صورت وبررسی کارگاهی بازرسی انجام-8

   کارگاهی بازرسیهای براساس کارگاه بیمه حق ومحاسبه....و لیست

 

 بصورت قضایی ومراجع کار قانون 148 ماده اجرای د صادره آراء براساس بیمه حق محاسبه-9

   الرأس علی

 

  شرکتها قانونی دفاتر از حسابرسی-10



 به توسل با یا واقع خالف وگواهیهای اسناد استناد به افرادیکه برای جزائی محکومیت-11

 ثالث اشخاص یا خانواده یا خود نفع به قانون این مقرردر مزایای از تقلبی ووسایل عناوین

 .نمایند استفاده

 

 اشخاص خصوص در شرکت مدیرعامل) وی نماینده یا کارفرما برای جزائی محکومیت-12

 وتسلیم ومدارک دفاتر ارائه از یا نموده جلوگیری سازمان بازرس اقدامات که( حقوقی

 .نمایند خودداری بازرس به آنها رونوشت

 



 102ماده: 

 از او نماینده یا کارفرما که درصورتی    

 یا نموده جلوگیری سازمان بازرس اقدامات

 وتسلیم مربوط ومدارک دفاتر ارائه از

 بازرسی به آنها عکس یا رونوشت

 تا لایر پانصد نقدی جزای به کند خودداری

 گزارش.شد خواهد محکوم لایر هزار ده

 گزارش درحکم خصوص این در بازرسان

 . است دادگستری ضابطین

 47ماده : 
 و وحقوق مزد صورت مکلفند کارفرمایان    

 مدارک دفاترو همچنین شدگان بیمه مزایای
 سازمان بازرس مراجعه درموقع را الزم
 سازمان بازرسان.بگذارند او اختیار در

 ومدارک دفاتر از قسمتی یا تمام از میتوانند
 کسب وبرای تهیه عکس یا رونوشت مذکور

 روسا از هریک به الزم اطالعات
 ذیربط ومراجع کارگاه وکرگران وکارمندان

 دارند حق سازمان بازرسان.نمایند مراجعه
 بازرسی مورد را قانون مشمول کارگاههای

 اختیارات همان ودارای قراردهند
 قانون 53و52مواد در مذکور ی ومسئولیتها

 حداکثر بازرسی نتیجه.بود خواهند کار
 کارفرما به سازمان طرف از یکماه ظرف
 .خواهدشد اعالم




