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 مقدمه
یکــي از اركان اصلــي ایجــاد آســایش خاطــر و امیــد بــه آینــده در 
ــع  ــت. توزی ــی اس ــان، تأمین اجتماع ــورهاي جه ــتر كش ــردم بیش م
ــاني  ــر انس ــه ه ــي ك ــک خطرات ــع ریس ــا و بازتوزی ــدد درآمده مج
ــردد از  ــه گ ــا مواج ــا آنه ــت ب ــن اس ــود ممک ــات خ ــول حی در ط
جملــه ســاز وكارهایي اســت كــه تأمین اجتماعــی بــا اســتفاده 
ــي،  ــر، بي خانمان ــده فق ــش عم ــا كاه ــه كني ی ــث ریش ــا باع از آنه
بیمــاري، بزهــکاري و ســایر معضــات اجتماعــي شــده یــا از افــراد 
جامعــه در برابــر موقعیت هایــی از قبیــل بیــکاري، بیمــاري، حادثــه، 
ــه  ــت رفت ــد از دس ــن درآم ــا تأمی ــي ب ــتي و ازكارافتادگ بي سرپرس
به علــت مخاطــرات مذكــور حمایــت نمــوده و موجــب ارتقــاء ســطح 

ــود. ــه می ش ــراد جامع ــک اف ــک ت ــي ت ــاه اجتماع رف
ــه  ــي همه جانب ــادي و سیاس ــعه اقتص ــه توس ــوط ب ــث مرب در مباح
ــوب  ــي محس ــروري و حیات ــري ض ــی عنص ــدار، تأمین اجتماع و پای
مي گــردد و نگاهــي بــه گفتمان هــای سیاســي و اجتماعــي در 
سراســر دنیــا بیانگــر اهمیــت روزافــزون آن اســت. معانــي و مفاهیــم 
تأمین اجتماعــی در گســتره زمــان بــه لحــاظ تأثیرپذیــري از عوامــل 

اجتماعــي و اقتصــادي متحــول گردیــده و بســط یافتــه اســت.
بــراي تأمین اجتماعــي بــر اســاس نحــوه نگــرش و توقــع از 
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كاركردهــاي آن مي تــوان معانــي وســیعي را در نظــر گرفــت. اصــل 
29 قانــون اساســي جمهــوري اســامي ایــران تعریــف كاملــي را از 
تأمین اجتماعــی ارائــه مي نمایــد كــه بیانگــر اهمیــت آن در دیــدگاه 

كارگــزاران نظــام اســت:
ــکاري،  ــتگي، بی ــر بازنشس ــی از نظ ــورداري از تأمین اجتماع »برخ
پیــری، ازكارافتادگــي، بي سرپرســتي، در راه ماندگــي، حــوادث و 
ــاي  ــي و مراقبت ه ــتي و درمان ــات بهداش ــه خدم ــاز ب ــوانح، نی س
پزشــکي بــه صــورت بیمــه و غیــره، حقــي اســت همگانــي. دولــت 
ــي و  ــاي عموم ــل درآمده ــن از مح ــق قوانی ــت طب ــف اس موظ
ــاي  ــات و حمایت ه ــردم، خدم ــاركت م ــل از مش ــاي حاص درآمده

ــد.« ــن كن ــراد كشــور تأمی ــک اف ــک ی ــراي ی ــوق را ب ــي ف مال
بــا توجــه بــه مفاهیــم كلیــدي و اساســي تعریــف مذكــور می تــوان 
ــراي نظــام تأمین اجتماعــی در  ــر را ب ــن زی ــروض بنیادی ــي و ف مبان

ایــران تعییــن نمــود:
حقي است همگاني و عمومي   

تکلیفي است كه دولت باید انجام دهد   
از كفایت الزم برخوردار باشد   

داراي جامعیت باشد   
ــورد  ــي( م ــه اي )حمایت ــه اي و غیره بیم ــکل بیم ــه ش ــد ب بای   

ــرد. ــرار گی ــل ق عم

تاريخچه تأمین اجتماعی در ايران
ــردد  ــاز مي گ ــال 1309 ب ــه س ــران ب ــی در ای ــابقه تأمین اجتماع س
ــر  ــازي در براب ــاغل در راهس ــران ش ــت از كارگ ــراي حمای ــه ب ك
ــت  ــي و غرام ــت ازكارافتادگ ــان، غرام ــي از كار )درم ــوادث ناش ح
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ــال هاي  ــد. طــي س ــوارع تشــکیل ش ــدوق طــرق و ش ــوت( صن ف
ــي  ــي و معدن ــران شــاغل در كارگاه هــاي صنعت ــد، برخــي كارگ بع
ــد.  ــرار گرفتن ــدوق ق ــن صن ــاي ای ــش حمایت ه ــت پوش ــز تح نی
ــران،  ــي كارگ ــه اجتماع ــون بیم ــب قان ــا تصوی ــال 1331 ب در س
ایــن افــراد بــه طــور اجبــاري تحــت پوشــش بیمــه اجتماعــي قــرار 
ــي، از  ــی كنون ــازماني تأمین اجتماع ــکل س ــع ش ــد و در واق گرفتن
ایــن ســال ایجــاد شــد. از آن تاریــخ بارهــا قانــون بیمــه اجتماعــي 
در ایــران مــورد اصــاح و بازنگــري قــرار گرفــت و دامنــه 
ــا تصویــب قانــون  پوشــش آن گســترده شــد تــا در ســال 1354 ب
نقطــه  تأمین اجتماعــی،  ســازمان  تشــکیل  و  تأمین اجتماعــی 
عطفــي در مســیر بیمه هــاي اجتماعــي و تأمین اجتماعــی در 

ــت. ــکل گرف ــور ش كش
ــوان  ــه عن ــران ب ــامي ای ــوري اس ــی جمه ــازمان تأمین اجتماع س
ــازمان  ــک س ــور ی ــي كش ــر اجتماع ــازمان بیمه گ ــن س بزرگتری
عمومــي غیردولتــي اســت كــه به منظــور گســترش بیمــه اجتماعي 
ــا  ــرمایه گذاري آنه ــه و س ــوه حق بیم ــع آوري وج ــن جم و همچنی
جهــت ارائــه بهتــر خدمــات، تشــکیل شــده اســت. بیشــترین درآمد 
ــا مشــاركت بیمه شــده   ــا )ب ــي آن از محــل حق بیمه ه ــع مال و مناب
ــع دولتــي نیســت.  ــه مناب و كارفرمــا ( تأمیــن مي شــود و متکــي ب
بــه همیــن دلیــل، دارایي هــا و ســرمایه هاي آن متعلــق بــه اقشــار 

ــي اســت. تحــت پوشــش در نســل های متوال
ــان،  ــن ســازمان مشــاركت ســه جانبه كارفرمای ــي ای ــه گاه اصل تکی
بیمه شــدگان و دولــت در عرصه هــای مختلــف سیاســتگذاري، 
ــت  ــي اســت. مأموری ــع مال ــن مناب تصمیم گیري هــاي كان و تأمی
اصلــي ایــن ســازمان ارائــه حمایت هــای اجتماعــي مقــرر در قانــون 
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ــاي  ــون گروه ه ــب قان ــه موج ــراد تحــت پوشــش اســت. ب ــه اف ب
وســیعي تحــت پوشــش ایــن ســازمان قــرار دارنــد. كارگــران مــزد 
ــان بخــش خصوصــي، بخشــي از پرســنل  ــر، كاركن ــوق بگی و حق
ــه صــورت اجبــاري( و صاحبــان حــرف و  دســتگاه هاي اجرایــي )ب
مشــاغل آزاد )بــه صــورت اختیــاري( و ســایر گروه هــاي اجتماعــي 
ــتمري  ــدگان مس ــن دریافت كنن ــده  و همچنی ــوان بیمه ش ــه عن ب
ــتمري بگیر  ــوان مس ــه عن ــوت ب ــي و ف ــتگي، ازكارافتادگ بازنشس

تحــت پوشــش ایــن ســازمان قــرار دارنــد.
تعهــدات ایــن ســازمان برابــر اســتانداردهاي تعییــن شــده به وســیله 
ــی  ــي تأمین اجتماع ــازمان بین الملل ــي كار و س ــازمان بین الملل س
تنظیــم شــده كــه بیشــترین حــد ایــن اســتانداردها را دربرمي  گیــرد. 
چگونگــي تحقــق ایــن تعهــدات و ارائــه خدمــات بــه وســیله ایــن 

ســازمان را قانــون تعییــن كــرده اســت.



فصل اول
ـانی اصـول و مب

ـأمين اجتماعی بيمه اجتماعی و ت





 اهداف تأمین اجتماعی
تأمین اجتماعــی دارای كاركردهــا و اهــداف متفاوتــی اســت، امــا در 
ــوان در چهــار گــروه  ــن اهــداف را می ت یــک دســته بندی كان، ای

ــته بندی کــرد: ــل دس ذی
تأمــین معیشت افراد جامــعه در هنــگام كاهش یا قطع درآمد  

كاهش فقر و ارتقاء سطح بهداشت و سامت جامعه  
ایجـاد آرامـش خاطـر نیـروی كار و صاحبـان سـرمایه و افزایش   

كارآمـدی اقتصـادی كشـور
نظــام باز تــوزیع درآمـــدهــا در جهت برقــراری عدالت اجتماعی  

ــاختار  ــی در س ــش تأمین اجتماع ــوق، نق ــداف ف ــر از اه صرف نظ
اقتصــادی و اجتماعــی را نیــز نبایــد فرامــوش كــرد. مقولــه ای كــه 
در مباحــث مربــوط بــه تأمین اجتماعــی مــورد توجــه قــرار نگرفتــه، 
امــا به صــورت پنهــان آثــار عظیمــی بــر تــداوم حیــات جامعــه دارد. 

ــرد: ــته بندی ك ــل دس ــروه ذی ــوان در دو گ ــل را می ت ــن عوام ای

نقش اجتماعی
ایجاد یکپارچگی اجتماعی و همبستگی ملی  

ایجاد ثبات و ارتقاء سطح امنیت جامعه  
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كاهش بزه های اجتماعی و ناهنجاری های جامعه  
ایجاد آرامش خاطر و عزت نفس  

ارتقاء سرمایه اجتماعی جامعه  

نقش اقتصادی
ــادی و  ــش اقتص ــری بخ ــرای رقابت پذی ــه الزم ب ــاد زمین ایج  

زمینه ســازی بــرای كارآفرینــان و اشــتغالزایی
ارتقاء كارآمدی نظام توزیعی و بازتوزیعی جامعه  

كاهش ضایعات و افزایش كیفیت تولیدات  
ارتقاء بهره وری و توسعه اقتصادی جامعه  

راهبردهای ارائه حمايت های تأمین اجتماعی
تأمین اجتماعــی پدیــده ای اســت اقتصــادی، اجتماعــی و سیاســی كــه 
ــه تبــع افزایــش مهــارت نیــروی كار،  پــس از انقــاب صنعتــی و ب
پیچیــده شــدن روابــط كار و همچنیــن قدرتمنــد شــدن اتحادیه هــای 
ــه  ــروی كار، ب ــی نی ــدرت چانه زن ــش ق ــت افزای ــری و در نهای كارگ
عنــوان یــک ضــرورت اجتناب ناپذیــر اجتماعــی و اقتصــادی پذیرفتــه 
ــه الگوســازی و  ــد تأمین اجتماعــی دولت هــا نســبت ب شــد. در فراین
قانونمند كــردن تأمین اجتماعــی اقــدام نمودنــد. بنابرایــن بــه جــرأت 
می تــوان گفــت كــه تأمین اجتماعــی یــک دســتاورد بشــری اســت. 
ــل  ــی قاب فرایندهــای تأمین اجتماعــی در صــور و الگوهــای گوناگون
ارائــه اســت، امــا بــه رغــم ایــن تنــوع و گوناگونــی، از نظــر تأمیــن 

منابــع بــه 3 صــورت قابــل طبقه بنــدی اســت:
ــواع  ــان )ان ــتقیم ذینفع ــاركت مس ــق مش ــع از طری ــن مناب تأمی  -1
ــده،  ــط بیمه ش ــه توس ــت حق بیم ــی و پرداخ ــای اجتماع بیمه ه
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ــت( ــزوم دول ــا و درصــورت ل كارفرم
تأمیــن منابــع از طریــق مشــاركت غیرمســتقیم )منابــع عمومــی   -2

ــا( ــل مالیات ه مث
تأمیــن منابــع از طریــق عــوارض خــاص )مثــل عوارض ســیگار   -3

و عــوارض بــه كاالهــای خــاص(

خالصــه راهبردهــای رايــج در طبقه بنــدی فــوق بــه صــورت 
زيــر قابــل ارائه اســت:

مساعدت اجتماعي 
در ایــن راهبــرد معمــواًل اقشــار نیازمنــد جامعــه مــورد حمایــت قــرار 
ــت  ــي دول ــاي عموم ــل درآمده ــارف آن از مح ــد و مص مي گیرن
تأمیــن مالــی مي گــردد. در راهبــرد مســاعدت اجتماعــی، حمایت هــا 
بــه عنــوان یــک »حــق قانونــي« بــا توجــه بــه »نیــاز افراد«ارائــه 
مي گــردد، بــه ایــن صــورت كــه جهــت ارائــه كمــک، توانایــي مالــي 
ــرایط،  ــراز ش ــورت اح ــرد و در ص ــرار مي گی ــي ق ــورد بررس ــرد م ف

ــردد.  ــد گ ــر بهره من ــورد نظ ــت م ــد از حمای می توان

نظام همگاني )فراگیر( 
ــد  ــه مانن ــي از جامع ــه گروه های ــای خاصــي ب ــرد مزای ــن راهب در ای
ماحظــات  از  فــارغ  و...  معلــوالن  ازكارافتــادگان،  ســالمندان، 
درآمــدی، اشــتغال یــا توانایــی مالــی اعطــا می گــردد. بــراي 
ــه  ــت حق بیم ــه پرداخ ــازي ب ــا نی ــه حمایت ه ــتفاده از اینگون اس
ــاي  ــل درآمده ــي آن از مح ــع مال ــوارد مناب ــب م ــت و در اغل نیس

عمومــي دولــت تأمیــن مي گــردد.
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صندوق  احتیاط
از جملـه اولیـن مکانیزم هـای ارائـه حمایت های تأمین اجتماعی اسـت 
كـه مبتنـی بـر پس اندازهـای فردی اجبـاري اسـت. در این سـاز و كار، 
بیمه شـده و كارفرمـا در انتهـاي هـر دوره مبلـغ حق بیمـه اي را بـه 
صنـدوق واریـز مي كننـد كـه در حسـاب هاي جداگانـه براي هـر فرد 
نگهـداري مي شـود. متقابـًا هنـگام وقـوع پیش آمدهاي لحاظ شـده 
در موازیـن قانونـي مربوطـه مثل بازنشسـتگي، ازكارافتادگـي یا فوت، 
وجـوه جمع آوري شـده در حسـاب هاي انفرادي همراه با سـود حاصل 
از سـرمایه گذاري هاي حاصلـه، بـه فـرد بیمه شـده یا بازمانـدگان وي 
پرداخـت مي گـردد. ایـن شـیوه تـا حـدی بسـیاری مشـابه طرح های 
پس انـداز انفـرادی اسـت كـه امـروزه در قالـب نظام هـای چندالیـه 
مـورد توجـه هسـتند؛ بـا ایـن تفـاوت كـه مدیریـت آنهـا بـه صورت 

اسـت. دولتی 

مسئولیت كارفرما 
ــي  ــاي تأمین اجتماع ــه حمایت ه ــئولیت ارائ ــتقیماً مس ــا مس كارفرم
ــال  ــت در قب ــه حمای ــدف ارائ ــن روش، ه ــود. در ای ــرا مي ش را پذی
مخاطــرات احتمالــي حــوادث ناشــي از كار اســت. هرچنــد، غرامــت 
ــن  ــب ای ــز بعضــًا در قال ــارداري نی ــام ب ــت ای ــاري و غرام ــام بیم ای

ــردد. ــه مي گ ــرح ارائ ط

بیمه  اجتماعي 
ــی  ــته اصل ــورها، هس ــیاری از كش ــی در بس ــه اجتماع ــرد بیم راهب
ــرای  ــرد ب ــن راهب ــد. ای ــکیل می ده ــی را تش ــام تأمین اجتماع نظ
ــذاری  ــان پایه گ ــور آلم ــم در كش ــرن نوزده ــر ق ــار در اواخ اولین ب
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شــد و بــه ســرعت در بیــن ســایر كشــورهای اروپایــی و آمریکایــی 
ــرد در كشــورهای  ــن راهب ــات ای ــا اینکــه جزیی ــت. ب گســترش یاف
ــی مشــترک هســتند.  ــا در اصــول كل ــاوت اســت، ام ــف متف مختل

ــود: ــته بندی نم ــل دس ــرح ذی ــه ش ــوان ب ــول را می ت ــن اص ای
مشاركت اجباری   

ــا و  ــر، كارفرم ــه كارگ ــی از محــل حــق بیم ــع مال ــن مناب تأمی  
ــت ــک دول كم

وجود شرایط معین برای احراز مزایا  
ارتباط مزایا با درآمد و سابقه پرداخت حق بیمه  

طرح های پس انداز اجباری خصوصی
طرح هـای پس انـداز اجبـاری خصوصـی بـا تأكیـد بانـک جهانـی و 
ایـن اعتقـاد كـه نظام های بازنشسـتگی دولتـی چه از نظـر اجتماعی 
و چـه اقتصـادی بـا چالش هـای عدیـده مواجه انـد، در اوایـل دهـه 
80 میـادی مـورد توجـه قـرار گرفتـه و در چنـد كشـور آمریـکای 
جنوبـی و اروپـای شـرقی به مرحلـه اجرا درآمـد. این طرح هـا مبتنی 
بـر روش تأمیـن مالـی ذخیره سـازی كامـل در حسـاب های انفـرادی 
افـراد اسـت و منابـع مالـی از محـل حق بیمه فـرد و كارفرما و سـود 
حاصـل از سـرمایه گذاری ذخایـر تأمیـن می گـردد. بـا احـراز شـرایط 
سـنی افـراد می تواننـد بـه صـورت یکجـا یـا در قالـب پرداخت های 

دوره ای )مسـتمری( از حمایت هـا بهره منـد گردنـد.

روش های تأمین مالی 
نظام مالی یک طرح تأمین اجتماعی )Financial System( عبارت اسـت 
از روش هایـی كـه به موجب آنها، وجوه یا منابـع مالی جهت پرداخت مزایا 
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و ارائـه حمایت هـا به كارگرفته می شـوند. نوع این سیسـتم ها معمـواًل در 
قوانیـن و مقـررات هر نظام تأمین اجتماعـی ذكر می گردد.

تأمیــن منابــع الزم بــرای ارائــه حمایت هــا در موعــد مقــرر مهمتریــن 
موضــوع در هنــگام طراحــی نظــام تأمین اجتماعــی اســت. ایــن مقوله 
در نظام هــای بیمه هــای اجتماعــی بــه علــت مشــاركت بیمه شــده و 
كارفرمــا در تأمیــن مالــی طــرح از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت، 
بــه همیــن لحــاظ در طــول یــک قــرن اخیــر توجــه خاصــی بــه ایــن 
مقولــه گردیــده و روش هــای گوناگونــی شــکل گرفتــه اســت. بــا این 
ــای  ــی روش ه ــای تأمین اجتماع ــی برنامه ه ــن مال ــرای تأمی ــه ب ك
متفاوتــی وجــود دارد، امــا در یــک نــگاه كان می تــوان ایــن 

روش هــا را در ســه گــروه عمــده دســته بندی كــرد.

نظــام تــوازن هزينــه - درآمــد مبتنی بــر ارزيابی ســاالنه 
)PAYG(

ــی تــوازن هزینــه - درآمــد سیســتم مالــی اســت  روش تأمیــن مال
كــه درآن هیــچ وجــوه ذخیــره ای وجــود نــدارد و مزایــای جــاری از 
محــل درآمــد جــاری حاصــل از حــق بیمه هــا پرداخــت می گردنــد. 
ــرمایه گذاری  ــن روش س ــردد در ای ــه می گ ــه ماحظ ــور ك همانط
ــتم  ــی سیس ــات مال ــظ ثب ــرای حف ــت و ب ــر نیس ــوه امکانپذی وج
ــداد  ــی تع ــد یعن ــوغ می رس ــد بل ــه ح ــدوق ب ــه صن ــدت ك در بلندم
ــرخ  ــد ن ــود، بای ــردازان می ش ــش از بیمه پ ــتمری بگیران آن بی مس
ــه  ــرای مقابل ــن روش ب ــد. در ای ــش یاب ــواره افزای ــه هم ــق بیم ح
ــا ناگهانــی از آغــاز تشــکیل طــرح درصــد  ــا نوســانات مقطعــی ی ب
ــک  ــواًل ی ــود و معم ــزوده می ش ــه اف ــق بیم ــرخ ح ــه ن ــزی ب ناچی

ــود.  ــکیل می ش ــاط تش ــره احتی ذخی
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 )Fully Funded( نظام اندوخته گذاری كامل 
روش مالــی اندوخته گــذاری كامــل داللــت بــر ایجــاد یــک صنــدوق 
ــرمایه گذاری،  ــل از س ــد حاص ــراه درآم ــه هم ــه ب ــره ای دارد ك ذخی
ــت  ــا جه ــرمایه گذاری آنه ــه و س ــق بیم ــل از ح ــر حاص كل ذخای
ــر  ــی ب ــک طــرح مبتن ــد. ی ــه كار می رون ــده ب ــای آین پرداخــت مزای
ــذاری  ــر روش اندوخته گ ــن، ب ــه معی ــق بیم ــی ح ــم مال مکانیس
ــوه  ــادل وج ــراد مع ــتی اف ــغ انباش ــتوار اســت، و كل مبال ــل اس كام

ذخیــره شــده اســت.

)Partially Funded( نظام اندوخته گذاری جزيی
بیــن دو روش فــوق، راهبردهــای متعــددی تحــت عنــوان 
انتخــاب هــر  قــرار می گیرنــد كــه  اندوخته گــذاری جزیــی 
ــتم و  ــت سیس ــابقه فعالی ــد س ــی مانن ــل مختلف ــه عوام ــک ب ی
ظرفیــت پذیــرش ســطح حــق بیمــه از ســوی بیمه شــدگان 
ــه  ــق بیم ــی ح ــتم مال ــد از سیس ــا عبارتن ــاخص ترین آنه دارد. ش
درجه بنــدی شــده و سیســتم حــق بیمــه متوســط كلــی. در راهبــرد 
حــق بیمــه درجه بنــدی شــده، نــرخ حــق بیمــه بــرای یــک دوره 
خــاص تعــادل )بــه عنــوان مثــال 10، 15 یــا20 ســال( بــه نحــوی 
ــرح  ــر ط ــود ذخای ــه و س ــق بیم ــد ح ــه درآم ــود ك ــن می ش تعیی
ــت  ــای اداری كفای ــا و هزینه ه ــه حمایت ه ــران هزین ــرای جب ب
نمایــد. ایــن حالــت در واقــع، تعریــف خــاص یــک تعــادل 
اكچوئــری اســت. نمــودار صفحــه بعــد رابطــه بیــن نــرخ حق بیمــه 

تعیین شــده در راهبردهــای فوق الذكــر را نشــان می دهــد.
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رابطه بین نرخ حق بیمه تعیین شده در روش های مالی
ارزیابی ساالنه و اندوخته گذاری جزیی

روش های تعیین مستمری 
مســتمری ها  میــزان  محاســبه  تأمین اجتماعــی،  طرح هــای  در 
یکــی از مقــوالت مهــم در هنــگام اســتقرار اینگونــه نظام هــا 
ــن  ــر ای ــوع بیانگ ــن موض ــینه ای ــه پیش ــی ب ــی اجمال ــت. نگاه اس
ــا  واقعیــت اســت كــه در طــول زمــان به ویــژه چنــد دهــه اخیــر، ب
توجــه بــه نیاز هــای جدیــد، چگونگــی تعییــن میــزان مســتمری ها 
ــه  ــاره ب ــتا، اش ــن راس ــت. در همی ــوده اس ــراه ب ــی هم ــا تغییرات ب
ــتمري  ــن مس ــراري و تعیی ــه برق ــت ك ــروری اس ــه ض ــن نکت ای
در طرح هــای تأمین اجتماعــی بــه شــکل  هاي مختلفــي قابــل 
ــی  ــن )DB( و مبتن ــاي معی ــر مزای ــی ب ــای مبتن ــت. روش ه اجراس
ــم  ــداول و مه ــاي مت ــه روش ه ــن )DC( از جمل ــه معی ــر حق بیم ب

محاســبه مســتمري در نظام هــای تأمین اجتماعــی اســت. 
در روش مبتنــی بــر مزایــاي معیــن، فرمــول محاســبه مســتمري 
ــول اســت،  ــا كــه براســاس همــان فرم ــزان مزای و در نتیجــه می
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ــا  ــن نظام ه ــع در ای ــردد. در واق ــف می گ ــون تعری ــدا در قان از ابت
ــتمزدهای  ــزان دس ــا می ــب ب ــه متناس ــا ك ــی از مزای ــطح معین س
ــت  ــابقه پرداخ ــی و س ــازه زمان ــک ب ــه در ی ــق بیم ــمول ح مش
ــن  ــود و بی ــد می ش ــده تعه ــرای بیمه ش ــل ب ــه از قب ــت ك اس
ــاط مســتقیم وجــود  ــی ارتب ــای دریافت ــه و مزای ــزان حــق بیم می
نــدارد. نکتــه قابــل توجــه در ایــن مکانیــزم، توجــه بــه انتقــاالت 
ــی  ــام بازتوزیع ــکل گیری نظ ــن ش ــلی و همچنی درون و بین نس
افقــی و عمــودی اســت، ضمــن اینکــه بــا توزیــع خطــر فیمابیــن 
جامعــه تحــت پوشــش، از شــکل گیری بحران هــای فــردی 
ــوان كــرد در  ــوان عن ــارت دیگــر می ت ــه عب ــاب می گــردد. ب اجتن
ایــن روش عدالــت اجتماعــی پررنگ تــر از عدالــت فــردی دیــده 

شــده اســت.
در روش مبتنـی بـر حق بیمـه معیـن، توالـي طراحي مزایـا و حق بیمه 
برعکـس روش مزایاي معین اسـت، یعنـي نرخ حق بیمـه ابتدا تعیین 
مي شـود و مزایـا، متغیـر وابسـته خواهـد بـود. بـه ایـن صـورت كـه 
مزایـا براسـاس ذخیره حاصـل از حق بیمه هـا به عـاوه مبالغ حاصل 
از سـرمایه  گذاري حق بیمه هـا، محاسـبه و بـه صـورت یکجـا یـا در 
قالـب بیمه هـای عمـر و یا سـایر سـازوكارهای تعریف شـده پرداخت 
مي گـردد. در ایـن روش میـزان مزایـای فـرد صرفـاً وابسـته بـه حق 
بیمه هـای پرداختـی به حسـاب آن فرد و سـود متعلقه به آن اسـت و 
هیچگونـه انتقـاالت بین نسـل ها یا درون نسـل ها انجـام نمی پذیرد. 
لـذا ایـن مکانیـزم فاقد بسـیاری از ویژگی هـای روش مزایـای معین 
بوده و به شـدت متأثر از سـود سـرمایه گذاری و پارامترهای اقتصادی 
اسـت. بـه همین جهـت بـرای پاسـخگویی اجتماعی نیازمند شـرایط 

اقتصـادی مناسـب و با ثبات مسـتمر اسـت.
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يکـي از اركان اصلـي ايجـاد آسـايش خاطـر و امیـد بـه آينـده در مردم 
بیشـتر كشـورهاي جهـان، تأمین اجتماعـی اسـت. در مباحـث مربوط به 
توسـعه اقتصادي و سیاسـي همه جانبه و پايـدار، تأمین اجتماعی عنصري 
ضـروري و حیاتي محسـوب مي گـردد و نگاهـي به گفتمان های سیاسـي 

و اجتماعـي در سراسـر دنیـا بیانگـر اهمیت روزافزون آن اسـت
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ــت  ــده ای اس ــر آن پدي ــام و فراگی ــوم ع ــی، در مفه تأمین اجتماع
ــی و  ــالب صنعت ــس از انق ــه پ ــی ك ــی و سیاس ــادی، اجتماع اقتص
ــط كار  ــده شــدن رواب ــروی كار، پیچی ــع افزايــش مهــارت نی ــه تب ب
ــت  ــری و در نهاي ــای كارگ ــدن اتحاديه ه ــد ش ــن قدرتمن و همچنی
ــرورت  ــک ض ــوان ي ــه عن ــروی كار، ب ــی نی ــدرت چانه زن ــش ق افزاي

ــد ــه ش ــادی پذيرفت ــی و اقتص ــر اجتماع اجتناب ناپذي
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سـازمان تأمین اجتماعـی جمهـوري اسـالمي ايـران  يـک سـازمان عمومـي 
غیردولتي اسـت كه به منظور گسـترش بیمـه اجتماعي و همچنیـن جمع آوري 
وجـوه حق بیمـه و سـرمايه گذاري آنها جهت ارائـه بهتر خدمات بـه ذی نفعان، 

است تشکیل شـده 

از نقـاط قـوت سـازمان تأمین اجتماعـی بـه عنـوان مهم ترين سـازمان 
سـه جانبه  مشـاركت  كشـور،  اجتماعـی  بیمه هـای  حـوزه  در  فعـال 
كارفرمايـان، بیمه شـدگان و دولت در عرصه های مختلف سیاسـتگذاري، 

تصمیم گیري هـاي كالن و تأمیـن منابـع مالـي ايـن سـازمان اسـت
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ــه،  ــن حق بیم ــت اولی ــگام پرداخ ــی از هن ــي تأمین اجتماع ــر حمايت چت
بــر ســر بیمه شــده  و خانــواده تحــت تکفــل وي گســترده می شــود. در 
صــورت تــداوم پرداخــت حق بیمــه، ايــن پوشــش حمايتــي تــا پايــان 
حیــات بیمه شــده  ادامــه دارد و پــس از فــوت بیمه شــده  نیــز خانــواده 

ــوند  ــوردار مي ش ــی برخ ــازمان تأمین اجتماع ــوع س ــات متن او از خدم
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سـازمان تأمین اجتماعـی يکـی از نهادهـای اصلـی و تعیین كننـده در 
پشـتیبانی از نیـروی كار جامعـه اسـت. اين پشـتیبانی از يک سـو در 
پوشـش درمانـی بیمه شـده اصلـی و خانـواده وی متجلـی می شـود و 
از سـوی ديگـر بنا بـر سـازوكارهای حاكـم، سـازمان مهم ترين حامی 

نیـروی كار در گسسـت های زندگـی اسـت



م فصل دو
مفاهيم و تعاريف

ـأمين اجتماعی بيمه اجتماعی و ت





مفاهیم و تعاريف 
مهمترین تعهدات و خدمات سازمان تأمین اجتماعی:

مستمري بازنشستگي   
مستمري ازكارافتادگي   

مستمري بازماندگان  
بیمه بیکاري   

پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماري  
كمک بارداري  
كمک ازدواج  

هزینه كفن و دفن  
پروتز و اروتز  

هزینه سفر و فوق العاده سفر بیمار و همراه  
بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد  

بیمه اختیاري   
حمایت هاي درماني  

مستمري بازنشستگي 
پایــان دوران كاري هــر فــرد بــه مرحلــه اي مي رســد كــه در 
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اصطــاح بــه آن دوران بازنشســتگي مي گوینــد. پرداخــت مســتمري 
بازنشســتگي و تأمیــن شــرایط زندگــي مناســب بــراي بیمه شــدگان 
بــه هنــگام بازنشســتگي، یکــي از كاركردهــاي اصلــي نظــام 
بیمه هــاي اجتماعــي اســت كــه ســازمان تأمین اجتماعــی بــه 
ــور،  ــي كش ــای اجتماع ــام بیمه ه ــش نظ ــن بخ ــوان محوري تری عن
در قبــال دریافــت حق بیمــه از افــراد در دوران اشــتغال آنــان، 
ــي  ــات درمان ــه خدم ــن و ارائ ــتمري، تأمی ــت مس ــئولیت پرداخ مس
بــه بیمه شــدگان و خانواده هایشــان را در هنــگام بازنشســتگي 
ــون تأمین اجتماعــی:  ــاده 2 قان ــد 15 م ــر عهــده دارد )براســاس بن ب
»بازنشســتگي عبــارت اســت از عــدم اشــتغال بیمه شــده  بــه كار بــه 

ــون«(. ــن قان ــرر در ای ــتگي مق ــن بازنشس ــه س ــیدن ب ــبب رس س

مستمري از كارافتادگي 
جهــت حمایــت مســتمر از بیمه شــدگاني كــه در معــرض آســیب های 
ــاري  ــا بیم ــه ی ــر حادث ــر اث ــد و ب ــرار مي گیرن ــي ق ــمي و روح جس
قــدرت بیمه شــده  بــراي ادامــه كار كاهــش مي یابــد، بــه نحــوي كــه 
نتوانــد درآمــد قبلــي خــود را كســب كنــد، ســازمان تأمین اجتماعــی 
ــن  ــه ای ــرار مي دهــد ك وي را تحــت پوشــش حمایت هــاي خــود ق
یکــي از مهمتریــن كاركردهــاي نظــام بیمه هــاي اجتماعــي اســت.

متوجــه  اول  در مرحلــه  ایــن ســازمان  حمایت هــا و خدمــات 
بازگردانــدن قــدرت كار بیمه شــده  از طریــق ارائــه خدمــات درمانــي 
و توانبخشــي بــه فــرد بیمه شــده می باشــد و اگــر ایــن اقــدام مؤثــر 
ــا  ــش و ی ــي كاه ــتمري ازكارافتادگ ــراري مس ــا برق ــود، ب ــع نش واق

ــد. ــران می كن ــد را جب ــع درآم قط
ســازمان تأمین اجتماعــی تمامــي بیمه شــدگان تحــت پوشــش خــود 
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ــل  ــزان ســابقه و پرداخــت حق بیمــه در مقاب ــه می ــدون توجــه ب را ب
ــا چنانچــه  ــد، ام ــرار مي ده ــت ق ــورد حمای ــوادث ناشــي از كار م ح
بیمه شــده  اي در اثــر حــوادث غیــره ناشــي از كار و یــا بیماري هــاي 
عــادي آســیب ببینــد و توانایــي خــود را حســب نظــر كمیســیون های 
ــورت  ــه ص ــی ب ــون تأمین اجتماع ــده در قان ــي ش ــکي پیش بین پزش
ــرایط  ــراز ش ــا اح ــون و ب ــوب قان ــد، در چارچ ــت بده ــل از دس كام
ــاده 2  ــد 13 م ــق بن ــرد. )طب ــرار می گی ــت ق ــورد حمای ــي م قانون
قانــون تأمین اجتماعــی: »ازكارافتادگــي كلــي عبــارت اســت از 
كاهــش قــدرت كار بیمه شــده  بــه نحــوي كــه نتوانــد بــا اشــتغال بــه 
كار ســابق یــا كار دیگــري بیــش از یــک ســوم از درآمــد قبلــي خــود 

ــه دســت آورد.«( را ب

مستمري بازماندگان
چتــر حمایتــي تأمین اجتماعــی از هنــگام پرداخــت اولیــن حق بیمــه، 
بــر ســر بیمه شــده  و خانــواده تحــت تکفــل وي گســترده می شــود. 
ــا  ــي ت ــن پوشــش حمایت ــه، ای ــداوم پرداخــت حق بیم در صــورت ت
ــده   ــوت بیمه ش ــس از ف ــه دارد و پ ــده  ادام ــات بیمه ش ــان حی پای
ــژه اي برخــوردار مي شــوند.  ــي وی ــواده او از خدمــات حمایت ــز خان نی
ــت  ــي تح ــاده كل ــته و از كارافت ــتمري بگیر بازنشس ــوت مس ــا ف ب
پوشــش تأمین اجتماعــی، خانــواده و بازمانــدگان وي بــا احــراز 
شــرایط پیش بینــي شــده در قانــون تحــت حمایــت ســازمان 
ــوت  ــس از ف ــدگان پ ــتمري بازمان ــراري مس ــد. برق ــرار مي گیرن ق
ــا مســتمري بگیر یکــي از تعهــدات بلند مــدت ســازمان  بیمه شــده  ی
ــح  ــورد تصری ــون تأمین اجتماعــی م ــه در قان محســوب مي شــود ك

قــرار گرفتــه اســت.
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در مــواردي كــه بیمه شــده  بــر اثــر حادثــه ناشــي از كار یــا 
بیماري هــاي حرفــه اي فــوت نمایــد، بــدون در نظــر گرفتــن ســابقه 
ــتمري  ــرایط وي از مس ــد ش ــدگان واج ــه، بازمان ــت حق بیم پرداخ
برخــوردار خواهنــد شــد. امــا اگــر فــوت بیمه شــده  شــاغل، ناشــي از 
حــوادث غیــر ناشــي از كار و بیماري هــاي عــادي باشــد، حمایــت از 

ــود.  ــد ب ــرایط خاصــي خواه ــع ش ــدگان وي تاب بازمان

حوادث ناشي از كار و تأمین اجتماعي 
ــان هســتند  ــان در جری ــات بي شــماري در طــي زم ــوادث و اتفاق ح
ــاید روزي  ــم ش ــت كنی ــیم و دق ــاط باش ــم محت ــدر ه ــر ق ــه ه ك
گرفتــار حادثــه و یــا پیشــامدي ناگــوار شــویم. وقتــي حادثــه اي از راه 
ــرده  ــي ك ــه را پیش بین ــوع حادث ــل وق ــه از قب ــاني ك ــد، كس می رس
ــیب را  ــن آس ــد، كمتری ــدا كرده ان ــا آن پی ــه ب ــراي مقابل ــي ب و راه
می بیننــد و ســایرین در گــرداب عــوارض حادثــه گرفتــار مي شــوند. 
ســازمان هاي بیمه گــر، حمایــت از خانواده هــا و بیمه شــدگان را 
ــه  ــان ب ــار مشــکات آن ــواع حــوادث تقبــل كــرده و از ب ــر ان در براب
هنــگام بــروز حادثــه می كاهند.بیمه شــدگان تحــت پوشــش ســازمان 
تأمین اجتماعــی در مقابــل عــوارض و آســیب های جســمي و روحــي 

ــن ســازمان برخــوردار می شــوند. ــت ای ناشــي از حــوادث از حمای

ماهیت حوادث ناشي از كار 
حادثــه اتفاقــي اســت پیش بینــي نشــده كــه تحــت تأثیــر عامــل یــا 
ــد و  ــي رخ مي ده ــاق ناگهان ــا اتف ــل ی ــر عم ــي در اث ــل خارج عوام

ــردد. ــده  مي گ ــا روان بیمه ش ــم ی ــر جس ــي ب ــب صدمات موج
حادثــه ناشــي از كار حادثــه اي اســت كــه در حیــن انجــام وظیفــه و 
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ــن  ــود از حی ــد. مقص ــاق مي افت ــده  اتف ــراي بیمه ش ــبب آن ب ــه س ب
انجــام وظیفــه تمــام: 

اوقاتــي اســت كــه بیمه شــده  در كارگاه یــا مؤسســات وابســته یــا   
ــد.  ــغول كار باش ــه آن مش ــاختمان ها و محوط س

ــه كارگاه  ــارج از محوط ــا در خ ــتور كارفرم ــه دس ــه ب ــي ك اوقات  
ــد.  ــي باش ــام مأموریت ــده دار انج عه

ــراي  ــا ب ــتان و ی ــا بیمارس ــگاه و ی ــه درمان ــه ب ــات مراجع اوق  
توانبخشــي. و  درمانــي  معالجــات 

اوقات رفت و برگشت بیمه شده  از منزل به كارگاه.  
حین اقدام براي نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان.  

ــه  ــوع حادث ــان وق ــد در زم ــان باي ــه كارفرماي ــي ك اقدامات
ــد: ــام دهن ــي از كار انج ناش

اقدامات	اولیه	براي	جلوگیري	از	تشدید	عوارض	حادثه. 	
گزارش	حادثه	را	ظرف	سـه	روز	اداري	به	سازمان	تأمین	اجتماعی	 	

دهند. ارائه	
اگــر ثابــت شــود حادثــه بــه دلیــل عــدم رعایــت مقــررات ایمنــي و 
یــا عــدم رعایــت احتیــاط از طــرف كارفرمــا )یــا نماینــده كارفرمــا( 
بــوده، ســازمان تأمین اجتماعــی تعهــدات خــود را در قبــال بیمه شــده  
ــط  ــاي ذیرب ــه را از كارفرم ــای مربوط ــا هزینه ه ــد، ام انجــام می ده

مطالبــه خواهــد كــرد.
در مـواردي كـه بیمه شـده  بـر اثـر حادثـه ناشـي از كار، فـوت و یـا 
ازكارافتـاده گـردد، بـدون در نظـر گرفتـن مـدت پرداخـت حق بیمـه، 
خـود یـا بازماندگان واجد شـرایط وي اسـتحقاق دریافت مسـتمري از 
كارافتادگـي ناشـي از كار یـا مسـتمري بازمانـدگان را خواهند داشـت.
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بیمه بیکاري
بیــکار از نظــر قانــون بیمــه بیــکاري، بیمه شــده  اي اســت كــه بــدون 

میــل و اراده بیــکار شــود و آمــاده بــه كار باشــد.
هـدف اصلـي قانـون بیمه بیـکاري در واقـع حمایت از نیروي انسـاني 
بیـکار و خانـواده وي در مقابـل قطـع درآمـد و ارائـه حمایت هـاي 
بیمـه اي و درمانـي اسـت، ضمـن اینکـه ایـن قانـون بیمه شـدگاني را 
كـه به علـت تغییـرات سـاختار اقتصـادي كارگاه و همچنیـن حوادث 
غیرمترقبه مانند سـیل، زلزله، جنگ و آتش سـوزي بطـور موقت بیکار 

مي شـوند تحـت پوشـش قـرار می دهـد. 

غرامت دستمزد ايام بیماري
هــر بیمه شــده  اي ممکــن اســت در طــول ســال هاي متمــادي كار و 
تــاش و خدمــت، بــه ســبب بیماري  هــاي عــادي یــا بیماري هــاي 
حرفــه اي و حــوادث ناشــي یــا غیــر ناشــي از كار بــراي مدتــي قــادر 
ــت از  ــراي مراقب ــرایطي ب ــن ش ــه در چنی ــد ك ــام كار نباش ــه انج ب
نیرو هــاي مولــد جامعــه دربرابــر كاهــش یــا قطــع احتمالــي 
درآمــد وجوهــي تحــت عنــوان غرامــت دســتمزد ایــام بیمــاري بــه 

بیمه شــدگان پرداخــت می گــردد.
ــام  ــه در ای ــود ك ــاق مي ش ــي اط ــه وجوه ــتمزد ب ــت دس غرام
ــه كار و  ــتغال ب ــت اش ــي موق ــدم توانای ــا ع ــاري و ی ــارداري، بیم ب
دریافــت نکــردن حقــوق بــه حکــم قانــون بــه جــاي مــزد یــا حقــوق 

بــه بیمه شــده  پرداخــت مي  گــردد.

كمک بارداري 
بیمه شـدگان زن تحـت پوشـش سـازمان تأمین اجتماعـی بـه هنـگام 
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بـارداري و زایمـان نیـز هماننـد ایـام بیمـاري از غرامت دسـتمزد ایام 
بـارداري )كمک هزینـه بـارداري( بهره منـد می گردنـد. 

ــه  ــکي ب ــات پزش ــه خدم ــر ارائ ــاوه ب ــی ع ــازمان تأمین اجتماع س
بیمه شــدگان زن در ایــام بــارداري، بــراي جبــران كاهــش یــا قطــع 
درآمــد در هنــگام مرخصــي زایمــان، كمــک هزینــه بــارداري نیــز بــه 

ــد. ــت می نمای ــان پرداخ آن

كمک ازدواج
ــه  ــی ب ــازمان تأمین اجتماع ــوي س ــه از س ــه ازدواج ك ــک هزین كم
ــي  ــه و شادباش ــود، هدی ــت مي ش ــرایط پرداخ ــد ش ــان واج متقاضی
اســت كــه بــه بیمه شــدگاني كــه بــراي اولیــن بــار ازدواج می نماینــد 
پرداخــت مي گــردد و میــزان آن معــادل یــک مــاه متوســط مــزد یــا 

ــت.  ــده  اس ــوق بیمه ش حق
در صورتــي كــه طرفیــن عقــد ازدواج حائــز شــرایط قانونــي باشــند، 

كمــک ازدواج بــه هــر دو نفــر پرداخــت خواهــد شــد.

هزينه كفن و دفن 
پرداخــت كمــک هزینــه كفــن و دفــن یکــي از حمایت هــاي 
ــران  ــت آن جب ــدف ازپرداخ ــه ه ــی اســت ك ــازمان تأمین اجتماع س
قســمتي از هزینه  هــای مربــوط بــه كفــن و دفــن بیمه شــده  اســت.

كمـک هزینـه كفـن و دفن مبلغ مقطوعي اسـت كه بـه منظور تأمین 
هزینه  هـای مربـوط به كفـن و دفن بیمه شـده  در مواردي كـه خانواده 

او ایـن امـور را به عهـده مي گیرند پرداخـت می گردد.
ــه  ــل دســتمزد ماهیان ــاه حداق ــک م ــادل ی ــن كمــک مع ــزان ای می

ــوت اســت. ســال ف
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پروتز و اروتز
تأمیــن و ارائــه وســایل كمــک پزشــکي كــه بــراي اعــاده ســامت، 
جبــران نقــص جســماني و بــراي تقویــت یکــي از حــواس 
ــون  ــوع قان ــاي موض ــات و حمایت ه ــي از خدم ــد، یک ــرد دارن كارب

اســت. تأمین اجتماعــی 
ــد. ــز می گوین ــز و اروت ــن وســایل پروت ــه ای در اصطــاح پزشــکي ب

پروتــز بــه آن دســته از وســایل كمــک پزشــکي گفتــه می شــود كــه 
كاربــرد آنهــا بــراي تقویــت یکــي ازحــواس پنــج گانــه یعنــي بینایي، 
شــنوایي، المســه، بویایــي و چشــایي اســت. اروتــز بــه آن دســته از 
وســایل كمــک پزشــکي گفتــه می شــود كــه بــراي اعــاده ســامت 

یــا جبــران نقــص عضــو مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد.

هزينه سفر و اقامت بیمار و همراه
ــه  ــال وي از روســتا ب ــواردي كــه معالجــه بیمــار مســتلزم انتق در م
شــهر و یــا از شهرســتان بــه شهرســتان دیگــر باشــد، هزینــه رفــت و 
برگشــت بیمــار توســط ســازمان تأمین اجتماعــی پرداخــت می گــردد. 
ضمنــاً درصورتــي كــه بیمــار احتیــاج بــه همــراه داشــته باشــد، هزینه 
ســفر همــراه نیــز پرداخــت خواهــد شــد. هــرگاه درمــان بیمــار بــه 
طــور ســرپایي انجــام شــود، هزینــه اقامــت بیمــار و همــراه او نیــز از 

ــردد.  ــی پرداخــت می گ ــازمان تأمین اجتماع طــرف س

بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد 
مشــموالن بیمــه صاحبــان حــرف و مشــاغل آزاد بــه افــرادي اطاق 
ــا داشــتن  ــراي انجــام حرفــه و شــغل مــورد نظــر ب می شــود كــه ب
ــه اســتناد  ــا( ب ــي )خویش فرم ــه تنهای ــود ب ــا خ ــا( ی ــر )كارفرم كارگ
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مجــوز صــادره از ســوي مراجــع ذیصــاح یــا بــه تشــخیص هیــأت 
مدیــره ســازمان تأمین اجتماعــی بــه كار اشــتغال داشــته و مشــمول 

مقــررات حمایتــي خــاص نباشــد.
ــاد  ــه آح ــه اي ب ــش بیم ــم پوش ــترش و تعمی ــور گس ــه منظ ب
افــراد جامعــه كلیــه صاحبــان حــرف و مشــاغل آزاد كــه حرفــه 
ــد،  ــه باش ــرف جامع ــي و ع ــط قانون ــا ضواب ــق ب ــان منطب آن
مشــمول بیمــه صاحبــان حــرف و مشــاغل آزاد شــناخته شــده 
ــا،  ــه تقاض ــا ارائ ــد ب ــل می توانن ــورت تمای ــان در ص و متقاضی
انعقــاد قــرارداد و پرداخــت حق بیمــه متعلقــه از تعهــدات قانونــي 
مربوطــه شــامل بازنشســتگي، ازكارافتادگــي، فــوت و خدمــات 

ــد. ــد گردن ــي بهره من درمان

ادامه بیمه بطور اختیاري
ــه  ــاني ك ــه اي كس ــش بیم ــراي پوش ــی، ب ــون تأمین اجتماع در قان
ــه واســطه اشــتغال تحــت پوشــش بیمــه تأمین اجتماعــی  ــي ب مدت
ــه  ــن بیم ــتغال از پوشــش ای ــدم اش ــل ع ــه دلی ــا ب ــا بعده ــوده ام ب
ــه نحــوي كــه  خــارج شــده اند تمهیداتــي فراهــم گردیــده اســت، ب
ــه  ــت حق بیم ــابقه پرداخ ــودن س ــا دارا ب ــخاص ب ــه اش ــن گون ای
ــا انعقــاد قــرارداد و پرداخــت حق بیمــه از  تعییــن شــده، می تواننــد ب
تعهــدات قانونــي مربوطــه شــامل بازنشســتگي، ازكارافتادگــي، فــوت 

ــد.  ــد گردن ــازمان بهره من ــي س ــات درمان و خدم

حمايت هاي درماني
یکــي از اصلي تریــن حمایت هــاي نظــام بیمــه اجتماعــي در 
ــه  ــوادث و بیماري هاســت ك ــل ح ــت در مقاب ــر كشــوري حمای ه
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ســازمان متولــي ایــن امــر را مکلــف بــه ارائــه خدمــات پزشــکي و 
ــور در بندهــاي  ــت مزب ــد. حمای ــه بیمه شــدگان می نمای ــي ب درمان
ــي  ــز پیش بین ــی نی ــون تأمین اجتماع ــاده 3 قان ــف« و »ب« م »ال

شــده اســت.
هم اكنــون ســازمان تأمین اجتماعــی بــر اســاس قانــون الــزام 
ســازمان تأمین اجتماعــی بــه اجــراي بندهــاي »الــف« و »ب« مــاده 
ــي  ــه همگان ــون بیم ــوب 1368/9/21 و قان ــر مص ــي اخیرالذك قانون
ــات  ــه خدم ــه ارائ ــوب 1373/8/3 ب ــور مص ــي كش ــات درمان خدم
ــه  ــامل كلی ــکي ش ــي و پزش ــات درمان ــردازد. خدم ــي مي پ درمان
اقدامــات درمانــي، ســرپایي، بیمارســتاني، تحویــل داروهــاي الزم و 

ــي اســت.  انجــام آزمایشــات تشــخیص طب

روش های ارائه حمايت هاي درماني
درمـان مسـتقیم، بـا اسـتفاده از تمامـي امکانـات درمانـي تحـت   
مالکیـت و اسـتیجاري، سـازمان تأمین اجتماعـی مبـادرت به ارائه 
كلیـه خدمـات درمانـي اعـم از كلینیکـي و پاراكلینیکـي می نمایـد.

درمــان غیرمســتقیم، درمانــي اســت كــه بیمه شــده  از خدمــات   
ــز  ــوزش پزشــکي، مراك ــان و آم ــي وزارت بهداشــت، درم درمان
ــا،  ــا، صندوق ه ــتاني وزارتخانه ه ــي و بیمارس ــتي، درمان بهداش
نهادهــا، ارگان هــای دولتــي و غیردولتــي طــرف قرارداد ســازمان 
ــه پزشــکان  ــه ب ــا مراجع ــا ب ــد و ی ــی اســتفاده كن تأمین اجتماع
ــازمان،  ــا س ــرارداد ب ــرف ق ــي غیرط ــتان های خصوص و بیمارس
ــر  ــوب از دفات ــای مص ــب تعرفه ه ــي را حس ــای درمان هزینه ه

رســیدگي بــه اســناد پزشــکي دریافــت نمایــد. 
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حق بیمه 
عبــارت از وجوهــي اســت كــه بــه حکــم قانــون تأمین اجتماعــی و 
بــراي اســتفاده از مزایــاي موضــوع آن بــه ســازمان تأمین اجتماعــی 

ــردد. ــت می گ پرداخ

شماره تأمین اجتماعی 
شــماره اي اســت منحصربفــرد كــه پــس از شناســایي كامــل 
ــنامه،  ــل شناس ــي از قبی ــدارک هویت ــر اســاس م ــرد ب ــات ف اطاع
كارت ملــي و... و احــراز ارتبــاط بیمــه اي متقاضــي وفــق قوانیــن و 

ضوابــط تأمین اجتماعــی بــه وي تخصیــص داده می شــود. 
ــل  ــان از قبی ــات مخاطب ــه اطاع ــماره كلی ــن ش ــتفاده از ای ــا اس ب
ســوابق پرداخــت حق بیمــه، اســتحقاق بهره منــدي از خدمــات 
درمانــي، خدمــات درمانــي اســتفاده شــده اعــم از ســرپایي، بســتري 
و دارویــي، تعهــدات كوتاه مــدت و بلند مــدت قابــل مشــاهده و 

احصــاء اســت.
 

سابقه پرداخت حق بیمه 
ــار اشــتغال  ــه اعتب ــوان حق بیمــه ب ــه عن بیمه شــدگان وجوهــي را ب
در كارگاه هــاي مشــمول قانــون تأمین اجتماعــی و یــا عقــد قــرارداد 
ــه ســازمان  ــا ب ــا مشــاركت كارفرم ــا ب ــا ســازمان رأســاً ی خــاص ب
ــابقه  ــوان س ــت عن ــه تح ــد ك ــت می نماین ــی پرداخ تأمین اجتماع
پرداخــت حق بیمــه ثبــت و ضبــط مي گــردد. مدیریــت و نگهــداري 
ــوان یکــي از  ــه عن ــه ســوابق پرداخــت حق بیمــه ب و اعــام اینگون
ــورداري  ــراد در برخ ــرایط اف ــراز ش ــدم اح ــا ع ــراز ی ــای اح مؤلفه ه
از مزایــاي مقــرر در قانــون تأمین اجتماعــي برعهــده ســازمان 
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ــه اركان  ــان از جمل ــی اســت. بیمه شــدگان و كارفرمای تأمین اجتماع
ــذا  ــد ل ــه شــمار می آین مهــم و اساســي ســازمان تأمین اجتماعــی ب
ــداري  ــکیل، نگه ــا و تش ــه آنه ــي اولی ــات و نام نویس ــت اطاع ثب
و به روز رســاني بانــک اطاعاتــي هویتــي كارگاه، كارفرمایــان، 
ــواده تحــت پوشــش آنــان جــزو اساســي ترین و  بیمه شــدگان و خان

ــت. ــازمان اس ــاي س ــن فعالیت ه زیربنایي تری

عمده ترين منابع مالي سازمان تأمین اجتماعی و نرخ حق بیمه
ــوق  ــا حق ــزد ی ــد م ــزان 20 درص ــه می ــازمان ب ــد س ــع درآم مناب
ــده  ــه عه ــوق ب ــا حق ــزد ی ــد م ــا؛ 7 درص ــهم كارفرم ــده  س بیمه ش
ــر  ــاوه ب ــت ع ــت اس ــده دول ــر عه ــد آن ب ــده  و 3 درص بیمه ش
30 درصــد حق بیمــه فوق الذكــر چنانچــه بیمه شــده  مشــمول 
قانــون كار باشــد، كارفرمــا مکلــف اســت 3 درصــد مــزد و حقــوق 
ــه ســازمان پرداخــت  ــکاري ب ــوان حق بیمــه بی ــه عن بیمه شــده  را ب
نمایــد. ضمنــاً در مشــاغل ســخت و زیــان آور نیــز كارفرمــا مکلــف 
ــه و  ــل حق بیم ــر اص ــاوه ب ــوق را ع ــزد و حق ــد م ــت 4 درص اس

ــد. ــه ســازمان پرداخــت نمای ــکاري ب ــه بی ــورد بیم حســب م

كارفرمـا 
كارفرمـا شـخص حقیقـي یـا حقوقي اسـت كه بیمه شـده  به دسـتور 
یـا بـه حسـاب او كار مي كنـد. كلیـه كسـاني كـه بـه عنـوان مدیر یا 
مسـئول عهـده دار اداره كارگاه هسـتند، نماینـده كارفرمـا محسـوب 
كـه  اسـت  تعهداتـي  كلیـه  انجـام  مسـئول  كارفرمـا  و  مي شـوند 

نماینـدگان مزبـور در قبـال بیمه شـده  بـه عهـده مي گیرنـد.
مسئولیت ها و تکالیف كارفرمـا در قانون تأمین اجتماعی
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كارفرمــا مســئول پرداخــت حق بیمــه ســهم خــود و بیمه شــده    
ــع  ــف اســت در موق ــه ســازمان تأمین اجتماعــی اســت و مکل ب
ــده  را كســر  ــا، ســهم بیمه ش ــوق و مزای ــا حق ــزد ی پرداخــت م
ــه  ــازمان تأدی ــه س ــزوده ب ــر آن اف ــود را ب ــهم خ ــوده و س نم
ــهم  ــه س ــر حق بیم ــا از كس ــه كارفرم ــي ك ــد. در صورت نمای
بیمه شــده  خــودداري كنــد، شــخصاً مســئول پرداخــت آن 
ــدم  ــا ع ــه ی ــت حق بیم ــا درپرداخ ــر كارفرم ــود تأخی ــد ب خواه
ــل  ــازمان در مقاب ــدات س ــئولیت و تعه ــع مس ــت آن راف پرداخ

ــود. ــد ب ــده  نخواه بیمه ش
ــاه را  ــر م ــه ه ــوط ب ــه مرب ــت حق بیم ــف اس ــا مکل كارفرم  
حداكثــر تــا آخریــن روز مــاه بعد بــه ســازمان بپــردازد. همچنین 
ــه در  ــي ك ــه ترتیب ــدگان را ب ــوق بیمه ش ــا حق ــزد ی صــورت م
ــب  ــه تصوی ــزد ب ــال صــورت م ــم و ارس ــرز تنظی ــه ط آیین نام
ــر ظــرف  ــد. ســازمان حداكث ــه ســازمان تســلیم نمای رســیده ب
ــخ دریافــت صــورت مــزد اســناد و مــدارک  ــاه از تاری شــش م
ــاهده  ــرار داده و در صــورت مش ــیدگي ق ــورد رس ــا را م كارفرم
نقــص یــا اختــاف یــا مغایــرت بــا قانــون اقــدام بــه محاســبه 
ــه  ــا از ارائ ــد. هــرگاه كارفرم ــاوت و وصــول آن مي نمای مابه التف
اســناد و مــدارک امتنــاع كنــد ســازمان مابه التفــاوت حق بیمــه 

ــه و وصــول خواهــد كــرد. را رأســاً تعییــن و مطالب
در صورتـي كـه كارفرمـا از ارسـال صورت مـزد مذكـور در ماده   
39 قانـون تأمین اجتماعـی خـودداري كنـد، سـازمان مي توانـد 
حق بیمـه را رأسـاً تعییـن و از كارفرمـا مطالبـه و وصـول نمایـد.

ــارات  ــه و خس ــزان حق بیم ــه می ــا ب ــه كارفرم ــي ك در صورت  
تأخیــر تعییــن شــده از طــرف ســازمان معتــرض باشــد 
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مي توانــد ظــرف 30 روز از تاریــخ ابــاغ، اعتــراض خــود را كتبــًا 
ــد. ســازمان مکلــف اســت اعتــراض  ــه ســازمان تســلیم نمای ب
كارفرمــا را حداكثــر تــا یــک مــاه پــس از دریافــت آن در هیــأت 
ــدم  ــد. در صــورت ع ــات مطــرح نمای ــدوي تشــخیص مطالب ب
ــازمان  ــخیص س ــرر تش ــدت مق ــرف م ــا ظ ــراض كارفرم اعت
ــق  ــده طب ــن ش ــارات تعیی ــه و خس ــزان حق بیم ــي و می قطع

ــد. ــد ش ــول خواه ــون وص ــن قان ــاده 50 ای م
افـراد شـاغل در كارگاه هـا بایـد قابلیـت و اسـتعداد جسـماني   
متناسـب بـا كارهـاي مرجـوع داشـته باشـند. بدیـن منظـور 
كارفرمایـان مکلفنـد قبل از بـه كار گماردن آنهـا ترتیب معاینه 
پزشـکي آنهـا را بدهنـد. در صورتـي كـه پـس از اسـتخدام 
مشـمولین قانـون تأمین اجتماعـی معلـوم شـود كـه نامبردگان 
در حیـن اسـتخدام قابلیـت و اسـتعداد كار مرجوع را نداشـته و 
كارفرمـا در معاینـه پزشـکي آنهـا تعلل كرده اسـت و در نتیجه 
بیمه شـده  دچـار حادثـه شـده و یـا بیمـاري اش شـدت یابـد، 
سـازمان تأمین اجتماعـی مقـررات قانونـی را دربـاره بیمه شـده  
اجـرا و هزینه هـای مربـوط را از كارفرمـا طبق مـاده 50 قانون 

مذكـور مطالبـه و وصـول خواهـد كرد.
كارفرمایــان مکلفنــد صــورت مــزد و حقــوق و مزایــاي   
بیمه شــدگان، همچنیــن دفاتــر و مــدارک الزم را در موقــع 
مراجعــه بــازرس ســازمان در اختیــار او بگذارنــد. بازرســان 
ــدارک  ــر و م ــمتي از دفات ــا قس ــام ی ــد از تم ــازمان مي توانن س
مذكــور رونوشــت یــا عکــس تهیــه و بــراي كســب اطاعــات 
ــران كارگاه و  ــدان، كارگ ــا، كارمن ــک از رؤس ــر ی ــه ه الزم ب
مراجــع ذیربــط مراجعــه نماینــد. بازرســان ســازمان حــق دارنــد 
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ــد و  ــرار دهن ــورد بازرســي ق ــون را م كارگاه هــاي مشــمول قان
ــواد 52  ــور در م ــارات و مســئولیت های مذك ــان اختی داراي هم
و 53 قانــون كار خواهنــد بــود. نتیجــه بازرســي حداكثــر ظــرف 
ــد. ــد ش ــام خواه ــا اع ــه كارفرم ــازمان ب ــرف س ــاه از ط یک م
در مـواردي كـه انجـام كار به طـور مقاطعه به اشـخاص حقیقي   
یـا حقوقـي واگـذار مي شـود، كارفرمـا بایـد در قـراردادي كـه 
منعقـد مي كنـد مقاطعـه كار را متعهـد نمایـد كـه كاركنـان خـود 
و همچنیـن كاركنـان مقاطعـه كاران فرعـي را نزد سـازمان بیمه 
نمایـد و كل حق بیمـه را بـه ترتیـب مقرر در مـاده 28 این قانون 
بپـردازد. پرداخـت 5 درصـد بهـاي كل كار مقاطعـه كار از طـرف 
كارفرمـا موكـول بـه ارائه مفاصاحسـاب از طرف سـازمان خواهد 
حق بیمـه  و  مـزد  صـورت  كـه  مقاطعه كارانـي  مـورد  در  بـود. 
كاركنـان خـود را در موعـد مقـرر بـه سـازمان تسـلیم و پرداخت 
مي كننـد معـادل حق بیمـه پرداختـي بنـا به درخواسـت سـازمان 
از مبلـغ مذكـور آزاد خواهـد شـد. هـر گاه كارفرما آخرین قسـط 
بپـردازد،  بـدون مطالبـه مفاصاحسـاب سـازمان  را  مقاطعـه كار 
مسـئول پرداخـت حق بیمه مقـرر و خسـارات مربـوط خواهد بود 
و حـق دارد وجوهـي را كـه از ایـن بابـت بـه سـازمان پرداختـه 
اسـت از مقاطعـه كار مطالبـه و وصول نماید. كلیـه وزارتخانه ها و 
مؤسسـات و شـركت هاي دولتـي، همچنین شـهرداري ها و اتاق 
اصنـاف و مؤسسـات غیردولتي و مؤسسـات خیریـه و عام المنفعه 

مشـمول مقـررات ایـن ماده هسـتند.
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تأمیـن و ارائـه خدمـات درمانـی بـه بیمه شـدگان و مسـتمری بگیران 
و افـراد تحـت تکفـل آنـان، يکـی از مهم تريـن خدمـات سـازمان 
تأمین اجتماعی اسـت. اين سـازمان، يکی از گسـترده ترين شـبکه های 
تولیـد، تأمیـن و ارائه خدمات درمانی را در كل كشـور بـرای اين منظور 

سـازماندهی كرده اسـت
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پرداخت مسـتمري بازنشسـتگي و تأمین شـرايط زندگي مناسب براي 
بیمه شـدگان به هنگام بازنشسـتگي، يکـي از كاركردهـاي اصلي نظام 

اسـت اجتماعي  بیمه هاي 

چنانچه بیمه شـده  اي در اثر حـوادث غیره ناشـي از كار و يا بیماري هاي 
عـادي آسـیب ببینـد و توانايـي خـود را حسـب نظـر كمیسـیون های 
پزشـکي پیش بینـي شـده در قانـون تأمین اجتماعـی به صـورت كامل 
از دسـت بدهـد، در چارچـوب قانـون و بـا احراز شـرايط قانونـي مورد 

حمايـت قـرار می گیرد
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تأمیـن و ارائه وسـايل كمک پزشـکي كه بـراي اعاده سـالمت، جبران 
نقـص جسـماني و براي تقويت يکـي از حـواس كاربرد دارنـد، يکي از 

خدمـات و حمايت هـاي موضوع قانـون تأمین اجتماعی اسـت

كمک هزينه ازدواج كه از سـوي سـازمان تأمین اجتماعـی به متقاضیان 
واجـد شـرايط پرداخـت مي شـود، هديـه و شادباشـي اسـت كـه بـه 
بیمه شـدگاني كه بـراي اولیـن بـار ازدواج می نمايند پرداخـت مي گردد
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بـا فـوت مسـتمري بگیر بازنشسـته و از كارافتـاده كلـي تحت پوشـش 
تأمین اجتماعـی، خانـواده و بازمانـدگان وي بـا احراز شـرايط پیش بیني 
شـده در قانـون تحـت حمايـت سـازمان قـرار مي گیرنـد. برقـراري 
مسـتمري بگیر  يـا  بیمه شـده   فـوت  از  پـس  بازمانـدگان  مسـتمري 
يکـي از تعهـدات بلند مـدت سـازمان محسـوب مي شـود كـه در قانون 

تأمین اجتماعـی مـورد تصريـح قـرار گرفتـه اسـت
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هـر بیمه شـده  اي ممکن اسـت در طول سـال هاي متمـادي كار و تالش 
و خدمـت، بـه سـبب بیماري  هـاي عـادي يـا بیماري هـاي حرفـه اي و 
حـوادث ناشـي يـا غیـر ناشـي از كار بـراي مدتي قـادر به انجـام كار 
نباشـد كـه در چنین شـرايطي بـراي مراقبـت از نیرو هاي مولـد جامعه 
دربرابـر كاهـش يا قطـع احتمالي درآمـد وجوهي تحت عنـوان غرامت 

دسـتمزد ايـام بیماري بـه بیمه شـدگان پرداخـت می گردد

ــه كار  ــاده ب ــود و آم ــکار ش ــل و اراده بی ــدون می ــه ب ــده  اي ك بیمه ش
باشــد، مشــمول دريافــت مقــرری بیمــه بیــکاری خواهــد بــود. هــدف 
ــاني  ــروي انس ــت از نی ــع حماي ــکاري در واق ــه بی ــون بیم ــي قان اصل

ــل قطــع درآمــد اســت ــواده وي در مقاب ــکار و خان بی


