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  بیکاري بیمۀقانون .1

  

  بسمه تعالی

  وزارت کارواموراجتماعی

علنی روز دوشنبه مورخ بیست و ششم شهریور ماه یکهزار و سیصد و شصت و  ۀبیکاري که در جلس ۀقانون بیم

شماره  ۀبه تأیید شوراي نگهبان رسیده و طی نام 10/7/1369نه مجلس شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ 

  .مجلس شوراي اسالمی واصل شده است جهت اجراء ابالغ می گردد 17/7/1369ق مورخ - 1753

  می رفسنجانیاکبر هاش -رئیس جمهور

  

مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزي هستند  ۀیکل   1 ةماد

  .مشمول مقررات این قانون می باشند

  :هاي زیر از شمول مقررات این قانون مستثنی هستند گروه   تبصره

  .بازنشستگان و از کار افتادگان کلی -1

  .بیمه شدگان اختیاريصاحبان حرف و مشاغل آزاد و  -2

  .اتباع خارجی -3

بیکار از نظر این قانون بیمه شده اي است که بـدون میـل و اراده بیکـار شـده و        2 ةماد

  ]9[ .کار باشد ةآماد

بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادي واحد مربوطه بـه تشـخیص     1ةتبصر

ذیربط و تأیید شوراي عالی کار بیکار موقـت شـناخته شـوند نیـز مشـمول       ۀخان وزارت

  ]10. [مقررات این قانون خواهند بود



بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیرمترقبه از قبیل سیل، زلزلـه،    2 ةتبصر

بیکار می شوند با معرفی واحد کارواموراجتماعی محـل از مقـرري   ... آتش سوزي و ،جنگ

  . بیکاري استفاده خواهند کرد ۀبیم

  هـاي تـأمین اجتمـاعی اسـت و سـازمان       بیمه بیکاري به عنوان یکـی از حمایـت     3 ةماد

مقرر، به بیمه شدگانی که طبق مقررات این  ۀتأمین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیم

  .بیکاري پرداخت نماید ۀقانون بیکار می شوند مقرري بیم

بیکار با معرفی کتبی واحد کارواموراجتماعی محل از مزایاي این قانون  ةبیمه شد   4 ةماد

  ]11. [منتفع خواهد شد

موضوع قانون (حقوق و مزایا و خسارات مربوطه  ۀبیکاران مشمول این قانون کلی  تبصره

  .را دریافت خواهند نمود) کار

الً توسـط کارفرمـا   مزد بیمه شده می باشد که ک%) 3(بیکاري به میزان  ۀحق بیم   5 ة ماد

  .تأمین و پرداخت خواهد شد

بیکـاري، چگـونگی وصـول آن،     ۀتشخیص تعیین حق بیم ةمزد بیمه شده و نحو   تبصره

تکلیف بیمه شده و کارفرما و همچنـین نحـوه رسـیدگی بـه اعتـراض، تخلفـات و سـایر        

هاي  سایر حمایت ۀمقررات مربوطه در این مورد براساس ضوابطی است که براي حق بیم

  .تأمین اجتماعی در قانون و مقررات تأمین اجتماعی پیش بینی شده است

ـ     6 ةماد  ۀبیمه شدگان بیکار در صورت احراز شرایط زیر استحقاق دریافت مقـرري بیم

  .بیکاري را خواهند داشت

پرداخـت حـق بیمـه را داشـته      ۀمـاه سـابق   6بیمه شده قبل از بیکـار شـدن حـداقل     -الف

  .این قانون از شمول این بند مستثنی می باشند 2 ةماد 2 ةرمشمولین تبص.باشد

روز از تاریخ بیکـاري بـا اعـالم مراتـب بیکـاري بـه        30بیمه شده مکلف است ظرف  -ب

واحدهاي کارواموراجتماعی آمادگی خود را براي اشتغال به کار تخصصی و یا مشـابه آن  

  .اطالع دهد



ـ       خیص هیـأت حـل اخـتالف تـا سـه مـاه       مراجعه بعد از سی روز با عـذر موجـه و بـا تش

  .امکان پذیر خواهد بود

است در دوره هاي کارآموزي و سوادآموزي کـه توسـط واحـد     کلفبیکار م ةشد ۀبیم -ج

یـربط بـا تأئیـد وزارت    زکارواموراجتماعی و نهضت سواد آموزي و یا سـایر واحـدهاي   

گـواهی الزم در ایـن   کارواموراجتماعی تعیین می شود شرکت نموده و هر دو مـاه یکبـار   

  ]13[ ]12[   . مورد را به شعب تأمین اجتماعی تسلیم نماید

بیکاري به شغل یـا مشـاغلی گمـارده     ۀکارگرانی که در زمان دریافت مقرري بیم  1 ةتبصر

بیکاري متعلقه کمتر باشد مابه التفاوت  ۀشوند که میزان حقوق و مزایاي آن از مقرري بیم

  .پرداخت خواهد شد ب صندوق بیمۀ بیکاريحسادریافتی بیمه شده از 

ـ  ۀمدت دریافت مقرري بیم  2 ةتبصر شـده از  بیمـه   ۀبیکاري جزء سوابق پرداخت حق بیم

  .نظر بازنشستگی، از کار افتادگی و فوت محسوب خواهد شد

  : شرح زیر استه بیکاري و میزان آن ب ۀمدت پرداخت مقرري بیم   7 ةماد

 ةبیکـاري اعـم از دور   ۀاز زمان برخورداري از مزایاي بیمجمع مدت پرداخت مقرري  -الف

ـ فماه و براي متأهلین یا متک) 36(اجراي آزمایشی و یا دائمی آن براي مجردین حداکثر  ین ل

: شرح جـدول ذیـل مـی باشـد    ه کلی پرداخت حق بیمه و ب ۀماه براساس سابق) 50(حداکثر

]14[  

  

  پرداخت حق بیمه ۀسابق
  مقرري جمعاً با احتساب دوره هاي قبلی حداکثر مدت استفاده از

  براي متأهلین یا متکفلین  براي مجردین

  ماه 12  ماه 6  ماه 24ماه لغایت  6از

  ماه 18  ماه 12  ماه 120ماه لغایت  25از 

  ماه 26  ماه 18  ماه 180ماه لغایت  121از 

  ماه 36  ماه 26  ماه 240ماه لغایت  181از 



  ماه 50  ماه 36  ماه به باال 241از 

که  مادامی سال سن و بیشتر می باشند 55افراد مسن مشمول این قانون که داراي    تبصره

ـ       ۀمشغول به کار نشده اند می توانند تا رسیدن به سـن بازنشسـتگی تحـت پوشـش بیم

  .بیکاري باقی بمانند

متوسط مزد یا حقوق و یا کـارمزد  %) 55(بیکار معادل  ةبیمه شد ۀمیزان مقرري روزان -ب

نفر از افراد تحـت   4به مقرري افراد متأهل یا متکفل، تا حداکثر . روزانه بیمه شده می باشد

در هـر حـال   . حداقل دستمزد افزوده خواهد شد%) 10(تکفل به ازاء هریک از آنها به میزان 

متوسـط مـزد یـا    %) 80(سـتمزد کمتـر و از   مجموع دریافتی مقرري بگیر نباید از حداقل د

  .حقوق وي بیشتر باشد

  .بیکاري از روز اول بیکاري قابل پرداخت است ۀمقرري بیم -ج

  مقـرري   ۀبیکـار بـه منظـور محاسـب     ةبیمه شـد  ۀمتوسط مزد یا حقوق روزان - 1 ةتبصر

ریافـت  د ۀست از جمع کل دریافتی بیمه شده که به مأخذ آن حق بیما بیکاري عبارت ۀبیم

روز قبل از شروع بیکاري تقسیم بر روزهـاي کـار و در مـورد بیمـه     ) 90(شده در آخرین 

ست از جمـع کـل دریـافتی بیمـه     ا شدگانی که کارمزد دریافت می کنند آخرین مزد عبارت

روز قبـل از شـروع بیکـاري    ) 90(شده که به مأخذ آن حق بیمه دریافت شـده در آخـرین   

مـاه مـذکور مـدتی از غرامـت     ) 3(کارمزد، ظرف  ةبیمه شد در صورتی که) 90(تقسیم بر 

غرامت دستمزد قرار گرفته  ۀدستمزد استفاده نموده باشد متوسط مزدي که مبناي محاسب

  ]15. [دستمزد ایام بیکاري تلقی و در محاسبه منظور خواهد شد ۀبه منزل

  :افراد تحت تکفل موضوع این ماده عبارتند از - 2 ةتبصر

   .)یا شوهر زن(همسر  -1

  .فرزندان اناث مادام که ازدواج ننموده و فاقد حرفه و شغل باشند -2



فرزندان ذکور که سن آنان کمتر از هجده سال تمام باشد و یـا منحصـراً بـه تحصـیل      -3

اشتغال داشته و یا طبق نظر پزشک معتمد سازمان تأمین اجتمـاعی، از کـار افتـاده کلـی     

  .باشند

سال متجاوز باشد و یا طبق نظر پزشک معتمد سازمان ) 60(پدر از پدر و مادر که سن  -4

کلی باشند و در هر حال معاش آنان منحصـراً توسـط بیمـه     ةتأمین اجتماعی از کار افتاد

  .شده تأمین گردد

خواهر و برادر تحت تکفل در صورت داشتن شرایط مربوط به فرزندان اناث و ذکـور،   -5

  .ین تبصرها) 3(و ) 2(مذکور در بندهاي 

  .بیکاري مانع از دریافت مستمري جزئی نمی گردد ۀدریافت مقرري بیم - 3 ةتبصر

محق به استفاده از ) زن یا شوهر(در صورت بیکاري زوجین فقط یکی از آنان  - 4 ةتبصر

  .افزایش مقرري به ازاء هریک از فرزندان خواهد بود

ـ   ةبیمه شد - 5 ةتبصر بیکـاري از   ۀبیکار و افراد تحت تکفل، در مدت دریافت مقـرري بیم

قـانون تـأمین اجتمـاعی اسـتفاده     ) 3( ةماد» ب«و » الف«خدمات درمانی موضوع بندهاي 

  .خواهند کرد

هـاي تـأمین اجتمـاعی از پرداخـت      بیکاري مانند سایر مستمري ۀمقرري بیم - 6 ةتبصـر 

  .هرگونه مالیات معاف خواهد بود

  :بیکاري قطع خواهد شد ۀدر موارد زیر مقرري بیم   8 ةماد

  .زمانی که بیمه شده مجدداًَ اشتغال به کار یابد -الف

بنا به اعالم واحد کارواموراجتماعی محل و یا نهضت سوادآموزي و سـایر واحـدهاي    -ب

بیکار بدون عذر موجه از شـرکت در   ةذیربط از طریق وزارت کارواموراجتماعی، بیمه شد

  .دوره هاي کارآموزي یا سوادآموزي خودداري نماید

  بیکــار از قبــول شــغل تخصصــی خــود و یــا شــغل مشــابه پیشــنهادي   ةبیمــه شــد -ج

  .خودداري ورزد



ـ    ةبیمه شد -د بیکـاري مشـمول اسـتفاده از مسـتمري      ۀبیکار ضمن دریافـت مقـرري بیم

  .کلی شود بازنشستگی و یا از کارافتادگی

  .بیمه شده به نحوي از انحاء با دریافت مزد ایام بالتکلیفی به کار مربوطه اعاده گردد -هـ

بیکاري محرز شود که بیکاري بیمـه   ۀدر صورتی که پس از پرداخت مقرري بیم  1 ةتبصر

او بوده است کارگر موظـف بـه اسـترداد وجـوه دریـافتی بـه        ةناشی از میل و اراد ،شده

این ماده نیز مکلف به بازپرداخـت  ) هـ(مشمولین بند . سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود

  .بیکاري دریافتی، به سازمان مذکور می باشند ۀمقرري بیم

  بیکــار اشـتغال مجــدد خــود را مکتـوم داشــته و مقــرري    ةچنانچــه بیمـه شــد   2 ةتبصـر 

ملزم به بازپرداخت مقرري دریافتی از تاریخ اشـتغال  . بیکاري را دریافت کرده باشد ۀیمب

  .خواهد بود

ـ        3 ةتبصر   بیکـاري   ۀدریافت کمک هزینه حـین کـارآموزي مـانع اسـتفاده از مقـرري بیم

  .نخواهد بود

کارفرمایان موظفند بـا همـاهنگی شـوراهاي اسـالمی و یـا نماینـدگان کـارگران           9 ةماد

هاي خالی شغل را که ایجاد می شوند به مراکز خدمات اشـتغال محـل اعـالم     فهرست محل

منحصـراً  ) به استثناي رده هاي شغلی کارشناسی به باال(هاي شغلی مذکور  محل. نمایند

  .بیکاران تأمین می گرددتوسط مراکز خدمات اشتغال و با معرفی 

  دولت مکلف است همه ساله از طریق سیستم بانکی و منـابع اعتبـاري سـازمان      1 ةتبصر

هاي اشتغال زاي مشخصـی   تأمین اجتماعی و با استفاده از اعتبارات قرض الحسنه، طرح

کشـور پـیش بینـی و     ۀساالن ۀرا جهت اشتغال به کار بیکاران مشمول این قانون در بودج

رأساً یا از طریق شرکتهاي تعاونی و یا خصوصی و با نظارت وزارت کارواموراجتمـاعی  

  .گذارد ءبه مورد اجرا



بیکاران مشمول این قانون در اخذ پروانه هاي کسب و کار و موافقـت اصـولی و     2 ةتبصر

با معرفـی  خانه هاي صنعتی، کشاورزي و خدماتی  اقتصادي از وزارت يتأسیس واحدها

  .وزارت کارواموراجتماعی در اولویت قرار خواهند داشت

سازمان آموزش فنی و حرفه اي وزارت کارواموراجتماعی مکلف است همزمـان    3 ةتبصر

هاي مورد نیاز بازار کار و نیز بـازآموزي و   بیکاري، آموزش مهارت ۀبا اجراي قانون بیم

این قانون را در   6 ةماد» ج«وضوع بند بیکاري م ۀتجدید مهارت کارگران تحت پوشش بیم

  . مراکز آمـوزش فنـی و حرفـه اي و یـا مراکـز آمـوزش جـوار کارخانجـات فـراهم نمایـد          

مطابق آئین نامه اي که  حساب صندوق بیمۀ بیکاريهزینه هاي مربوط از محل اعتبارات 

بـه  هاي آموزش فنی و حرفـه اي کشـور و تـأمین اجتمـاعی تهیـه و       به پیشنهاد سازمان

تصویب وزراي کارواموراجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید قابل 

  .پرداخت است

خانـه هـاي    نهضت سوادآموزي موظف است با همکـاري کارفرمایـان و وزارت    4 ةتبصر

سوادان مشمول این قانون اقدام  هاي سوادآموزي براي بی ذیربط نسبت به تشکیل کالس

  .نماید

ـ     مان تأمین اجتماعی مکلف است حسـاب ساز   10 ةماد بیکـاري و   ۀهـاي درآمـد حـق بیم

بیکاري موضوع این قانون را جداگانه نگهـداري و در صـورت هـاي     ۀپرداخت مقرري بیم

بار به وزیر بهداشـت،   مالی خود منعکس نماید و گزارش عملکرد مالی خود را هر سال یک

  .شوراي اقتصاد ارائه نمایددرمان و آموزش پزشکی و وزیر کارواموراجتماعی و 

ــاد ــانون      11 ةم ــن ق ــاعی مجــري ای ــأمین اجتم ــاعی و ســازمان ت   وزارت کارواموراجتم

  .خواهند بود

سازمان تأمین اجتماعی مکلف است هزینه هاي موضوع این قـانون را منحصـراً      12 ةماد

  .از محل درآمدهاي ناشی از آن تأمین نماید



میـزان  %) 10(طوري که از ه و دستگاه مجري قانون بهزینه هاي اداري و پرسنلی هر د  

مقرري پرداختی به بیمه شدگان تجاوز ننماید با تأیید وزیر بهداشـت، درمـان و آمـوزش    

  .داده می شود خصیصپزشکی و وزیر کارواموراجتماعی تعیین و ت

ـ     13 ةماد  6/5/1369بیکـاري   ۀزمان اجراي این قانون از زمان اتمام قانون آزمایشـی بیم

  .الزم االجراء است

اجرائی این قانون ظرف یک مـاه توسـط وزارت کارواموراجتمـاعی و     ۀآئین نام  14 ةماد

  ]16. [سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

علنی روز دوشنبه  ۀقانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و بیست و یک تبصره در جلس  

مورخ بیست و ششم شهریور ماه یکهزار و سیصد و شصت و نه مجلس شوراي اسـالمی  

  .به تأئید شوراي نگهبان رسیده است 10/7/1369تصویب و در تاریخ 

  

  مهدي کروبی -رئیس مجلس شوراي اسالمی



  بیکاري بیمۀآئین نامه اجرائی قانون .2

  

  

  

  بسمه تعالی

  وزارت کارواموراجتماعی

بنا بـه پیشـنهاد وزارت کارواموراجتمـاعی و سـازمان تـأمین       12/10/1369 ۀجلسهیأت وزیران در 

آئین نامه اجرائی قانون  26/6/1369بیکاري مصوب  بیمۀقانون  14 ةاجتماعی و به استناد ماد

  .مزبور را به شرح زیر تصویب نمود

  

در این آئین نامه اختصـاراً قـانون نامیـده     26/6/1369بیکاري مصوب  ۀقانون بیم  1 ةماد

  .می شود

، )صـنعتی و کشـاورزي  (سسات تولیدي ؤها، م مدیران و کارفرمایان کارگاه ۀکلی  2 ةماد

خدمات فنی و خدماتی داراي کارکنان مشمول قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار یا 

  .مقررات این آئین نامه می باشندکشاورزي هستند موظف به اجراي 

بیکار از نظر این آئین نامه بیمه شده اي است که بدون میل و اراده بیکار شـده و    3 ةماد

واحـد   ةعهده تشخیص بیکاري بدون میل و اراده و تاریخ وقوع بیکاري ب. کار باشد ةآماد

  .کارواموراجتماعی محل است

ید، جابجائی کارگاه و ماشین آالت به منظـور  هرگونه تغییر یا بازسازي خط تول  4 ةماد

هـاي اقتصـادي و اجتمـاعی     کاهش وابستگی و بهینه کردن تولید که در راستاي سیاست

دولت صورت گیرد تغییر ساختار اقتصادي تلقـی مـی گـردد و تصـمیم گیـري در مـورد       

 ةمـاد » لـف ا«ها که موقتاً بیکار شناخته شده و در چارچوب بند  کارکنان این قبیل کارگاه

  .شوراي عالی کارمی باشد ةعهده نمود، ببیکاري استفاده خواهند ۀمقرري بیمقانون از) 7(



هاي موضوع این ماده موظفند طرح تغییر سـاختار   مدیران و کارفرمایان کارگاه  1 ةتبصر

) هـا  واحدهاي تابعه در استان(ذیربط  ۀخان اقتصادي واحد خود را که به تصویب وزارت

همراه با تقاضاي کتبی، تعهدات الزم و فهرست اسامی کارکنان مشمول طرح  ،رسیده است

ـ   بیکـاري بـه واحـد     ۀکه موقتاً بیکار خواهند شد با ذکر مدت زمان استفاده از مقـرري بیم

کارواموراجتماعی محل تسلیم نمایند و پس از تائید طرح توسط شوراي عالی کار نسبت 

  .به اجراي آن اقدام کنند

روز پس از دریافت طرح و  15احدهاي کارواموراجتماعی مکلفند حداکثر ظرف و  2 ةتبصر

تقاضاي کتبی، مدارك مربوط را همراه گزارش بازرسی کار جهت اتخاذ تصمیم به شوراي 

  .عالی کار ارسال نمایند

شوراي عالی کار ظرف یک ماه پس از دریافت مـدارك مربـوط تصـمیم خـود را اعـالم        

  .خواهد نمود

بیکاري مشمولین  ۀمدیران و کارفرمایان و مجریان پروژه ها مکلفند حق بیم ۀکلی  5 ةماد

به شعب مربـوط   6/5/1369قانون را به ترتیب مذکور در قانون تأمین اجتماعی، از تاریخ 

  .سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمایند

  .بیکاري، مزد بیمه شده می باشد ۀمبناي پرداخت حق بیم  1 ةتبصر

بیکـاري طبـق ضـوابط     ۀسازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیم  2 ةتبصر

قانون تأمین اجتماعی به بیمه شدگانی که با توجه به مقررات این آئین نامه بیکار شناخته 

ـ      بیکـاري   ۀشده و از طریق واحدهاي کارواموراجتماعی معرفـی مـی شـوند، مقـرري بیم

  .پرداخت نماید

علت بروز حوادث قهریه و غیرمترقبه از قبیـل سـیل، زلزلـه،    ه بیمه شدگانی که ب  6 ةماد

آنان کمتر  ۀپرداخت حق بیم ۀکه سابق در صورتی. بیکار می شوند... جنگ، آتش سوزي و

پرداخت حق بیمه می باشند  ۀماه سابق) 6(ماه باشد، مطابق با مشمولینی که داراي ) 6(از 

  .اده خواهند نمودبیکاري استف ۀاز مقرري بیم



 از تـاریخ بیکـاري فـرم تقاضـاي    روز  )30(بیکار موظف اسـت ظـرف    ةبیمه شد  7 ةماد

  .بیکاري را تکمیل و به واحد کارواموراجتماعی محل ارائه نماید ۀاستفاده از مقرري بیم

روز بعد از بیکاري امکان مراجعه ) 30(بیکار در فاصله زمانی  ةچنانچه بیمه شد  1 ةتبصر

و یا اعالم بیکاري به واحد کارواموراجتماعی و ارائه یا ارسال تقاضاي استفاده از مقرري 

ماه از تاریخ وقوع بیکـاري فرصـت دارد مـدارك خـود را     ) 3(بیکاري را پیدا نکند تا  ۀبیم

تبی به واحد کارواموراجتمـاعی محـل بـه منظـور     مبنی بر عذر موجه، همراه با تقاضاي ک

که هیأت حل اختالف استان مربوط عذر  در صورتی. طرح در هیأت حل اختالف ارائه نماید

  .متقاضی را موجه تشخیص دهد مراتب را اعالم خواهد نمود

بیکاري آمـادگی   ۀتقاضاي استفاده از مقرري بیم ۀبیکار از تاریخ ارائ ةبیمه شد  2 ةتبصر

کار تخصصی یا مشابه آن اعالم نموده اسـت و موظـف اسـت در    ه را براي اشتغال ب خود

 ةموراجتمـاعی تعیـین مـی گـردد در ادار    هاي معینی که توسـط واحـد کاروا   فاصله زمان

  .کارواموراجتماعی محل حضور یافته و دفاتر مربوط را امضاء نماید

روز پـس از اخـذ مـدارك    ) 30(واحدهاي کارواموراجتماعی موظفند حداکثر ظرف   8 ةماد

، نسبت به غیرارادي بـودن بیکـاري متقاضـی    )این آئین نامه 7 ةموضوع ماد(تکمیل شده 

. اظهارنظر نموده و در صورت تأیید، وي را کتباً به سازمان تأمین اجتماعی معرفی نمایند

ـ ) 10(تماعی مکلفند ظرف واحدهاي اجرائی سازمان تأمین اج  ۀروز پس از ثبت معرفی نام

قـانون اظهـارنظر و   ) 6( ةمـاد » الـف «فرد بیکار، نسبت به احراز شـرایط منـدرج در بنـد    

  .بیکاري وي را برقرار نمایند ۀمتعاقب آن مقرري بیم

بیکــاري بــا معرفــی واحــدهاي  ۀبیکــارانی کــه در زمــان دریافــت مقــرري بیمــ  9 ةمــاد

ی به شغل یا مشاغلی گمارده شوند که میزان حقوق و مزایاي آنان کمتـر  کارواموراجتماع

ـ  ۀاز مقرري بیم  ۀبیکاري باشد، مابه التفاوت حقوق و مزایاي دریافتی تا میزان مقرري بیم

گونـه   در ایـن . بیکاري متعلقه توسط سازمان تأمین اجتماعی به آنان پرداخت خواهد شد

ــد    ــه ش ــتغال بیم ــوارد اش ــز  ةم ــار و می ــد    بیک ــط واح ــاي وي توس ــوق و مزای ان حق



بیکاري، اعالم  ۀمقرري بیم ةتأمین اجتماعی پرداخت کنند ۀکارواموراجتماعی محل به شعب

  .خواهد شد

سال سن و بیشـتر در  ) 55(بیکاري به مقرري بگیران داراي  ۀپرداخت مقرري بیم  10 ةماد

قانون تا رسیدن ) 7( ةماد» الف«بدون رعایت بند  ، صورت عدم امکان اشتغال به کار آنان

  .قانون تأمین اجتماعی ادامه می یابد) 76( ةبه سن بازنشستگی موضوع ماد

 ۀبیکاري به خدمت وظیف ۀمقرري بیمه شدگانی که در حین استفاده از مقرري بیم  11 ةماد

که متأهل نباشند قطع می گردد و پس از پایان خدمت  عمومی اعزام می گردند در صورتی

عمومی در صورت عدم اشتغال، با معرفی واحد کارواموراجتماعی مجدداً نسبت به  ۀوظیف

  .مدت استحقاقی، مقرري آنان برقرار خواهد شد ةباقیماند

ـ   12 ةماد بیکـاري براسـاس حکـم     ۀدر مورد کارگرانی که در حین استفاده از مقرري بیم

در صورت صدور رأي صادر شده از سوي مراجع ذیصالح بازداشت یا زندانی می گردند 

که متأهـل نباشـند پرداخـت مقـرري      مراجع مذکور مبنی بر مجرمیت آنان، مشروط بر آن

محکومیت به شرط عدم اشتغال، بـا   ةبیکاري متوقف می گردد و پس از گذراندن دور ۀبیم

  .اجتماعی مجدداً برقرار خواهد شد امور و معرفی واحد کار

ــاد         بیکــاري حــائز شــرایط اســتفاده از ۀبیمــ مقــرري ةچنانچــه دریافــت کننــد  13 ةم

بیکاري وي قطـع و   ۀهاي بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی گردد، مقرري بیم مستمري

  .هاي مذکور طبق قانون تأمین اجتماعی برقرار می گردد مستمري

  هاي موضوع قانون تأمین اجتمـاعی در ایـام دریافـت مقـرري      مالك انجام حمایت  هتبصر

بیکـار خواهـد    ةزمان اشتغال بیمه شد ۀبیکاري حقوق و مزایاي مبناي کسر حق بیم ۀبیم

  .بود

بیکاري در تعـداد افـراد تحـت     ۀکه در طول مدت دریافت مقرري بیم در صورتی  14 ةماد

) 7( ةمـاد » ب«تکفل بیمه شده تغییراتی حاصل شود، میزان مقرري وي طبق مقررات بنـد  

  .قانون محاسبه و پرداخت خواهد شد



ـ   ۀبیمه شده مکلف است تغییرات تعداد عائل      ۀمـدارك مثبتـه بـه شـعب     ۀخود را بـا ارائ

  .مقرري و واحد کارواموراجتماعی محل اطالع دهد ةپرداخت کنند

  اجتمـاعی   امور و وزارت کار ةعهده بیکار ب ةاحراز کفالت خواهر و برادر بیمه شد  هتبصر

  .خواهد بود

بیکاري در صورت اشتغال مجدد مکلف است حـداکثر   ۀمقرري بیم ةدریافت کنند  15 ةماد

پرداخـت   ۀاجتمـاعی و شـعب   امور و روز از تاریخ اشتغال مراتب را به واحد کار 15ظرف 

  .مقرري کتباً اعالم نماید ةکنند

بگیرانی را که بدون عذر اجتماعی مکلفند مشخصات مقرري  امور و واحدهاي کار  16 ةماد

موجه از شرکت در دوره هاي کارآموزي یا سوادآموزي و یا قبول شغل تخصصی یا شغل 

مشابه پیشنهادي خودداري می نمایند با ذکر تاریخ امتناع، به سـازمان تـأمین اجتمـاعی    

  .اعالم نمایند

از تـاریخ  افـراد را  قبیـل  بیکاري این  ۀسازمان تأمین اجتماعی موظف است مقرري بیم  

  .امتناع، قطع نماید

ـ   امور و واحد کار  17 ةماد   کـار  ه اجتماعی محل مکلف است در صورت اطالع از اشـتغال ب

بیکاري دریافت می نماید، فوراً بررسی نموده و پـس از احـراز    ۀبیمه شده که مقرري بیم

مقرري جهـت قطـع مقـرري،     ةپرداخت کنند ۀکار مقرري بگیر مراتب را به شعبه اشتغال ب

  . اعالم نماید

نحوي از انحاء از اشتغال به کار مقـرري بگیـر   ه چنانچه سازمان تأمین اجتماعی نیز ب  

اجتماعی  امور و مطلع گردد، الزم است ضمن قطع مقرري بیمه شده مراتب را به واحد کار

  .محل اعالم نماید

توسط سازمان تأمین اجتمـاعی،  در صورت اعتراض کارگر نسبت به قطع مقرري   هتبصر

 و نظر واحد کار. اجتماعی مکلف است مراتب را بررسی و اعالم نظر نماید امور و واحد کار

  .است ءاجتماعی قطعی و الزم االجرا امور



بیکاري بیمه شدگانی که با دریافت مزد ایام بالتکلیفی به کار اعاده  ۀمقرري بیم  18 ةماد

می گردند قطع می شود و این قبیل افراد مکلفند مقرري دریافتی در دوران مزبور را طبـق  

مدیران و کارفرمایان بیمه شـدگان موضـوع   . سازمان تأمین اجتماعی مسترد نماینداعالم 

کار مقرري بگیـر را کتبـاً   ه ماعی مکلفند مراتب اعاده باجت امور و این ماده و واحدهاي کار

  .مقرري اطالع دهند ةپرداخت کنند ۀبه شعب

مدیران و کارفرمایان بیمه شدگان موضوع این ماده مکلفند حق بیمه هاي موضوع    هتبصر

بیکاري، مربوط به ایام بالتکلیفـی   ۀقانون بیم) 5( ةقانون تأمین اجتماعی و ماد) 28( ةماد

  .را طبق ضوابط مقرر به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمایند

صندوق  بیکار تحت هر عنوان من غیر حق مبالغی را از ةدر مواردي که بیمه شد  19 ةماد

  .دریافت نموده باشد، ملزم به پرداخت وجوه دریافتی مذکور خواهد بودبیمۀ بیکاري 

ین اجتماعی با استفاده از اختیارات اجرائی ناشی از قانون تأمین اجتمـاعی  سازمان تأم  

  .نسبت به وصول وجوه موضوع این ماده اقدام می نماید

هاي اشتغال  مدیران و کارفرمایان موظفند فرصت ۀقانون کلی) 9( ةدر اجراي ماد   20 ةماد

ـ  ارگران بـه مراکـز خـدمات    واحد خود را با هماهنگی شوراهاي اسالمی کار یا نمایندگان ک

  .اشتغال محل اعالم نمایند

روز نسبت به تأمین و معرفی نیـروي کـار    30مراکز خدمات اشتغال مکلفند ظرف   هتبصر

  به آنـان اعـالم مـی شـود اقـدام نماینـد و در        نمورد نیاز که از طرف مدیران و کارفرمایا

کتباً به واحد درخواسـت کننـده   صورت مراتب عدم امکان تأمین نیروي مذکور را  غیر این

  .اطالع دهند

کسـب و   ۀهاي دولتی که به نحوي از انحاء پروان خانه ها و سازمان وزارت ۀکلی  21 ةماد

کار و موافقت اصولی و اجازه تأسیس واحدهاي تولیدي و صنعتی و کشاورزي و خدمات 

ـ                   بیکـاري دریافـت    ۀفنی را صادر می نماینـد موظفنـد بیمـه شـدگانی را کـه مقـرري بیم



اجتماعی جهت اخذ مجوزهاي کسب و کار  امور و اساس معرفی واحدهاي کاربر نمایندمی 

  .و موافقت اصولی، در اولویت قرار دهند

ـ    هتبصر   بیکـاري و ایـن    ۀمقرري بیمه شدگان بیکاري که با استفاده از مزایاي قـانون بیم

ر و یا موافقت اصولی می شوند از تـاریخ آغـاز   کسب و کا ۀآئین نامه موفق به اخذ پروان

  .اجتماعی قطع می گردد امور و بهره برداري و کسب و کار طبق اعالم وزارت کار

 6/5/1369آن دسته از بیمه شدگانی که تاریخ وقوع بیکاري آنان قبـل از تـاریخ     22 ةماد

 ةقـانون دور هـاي مربـوط بـه     باشد از هر حیث مشمول قانون و مقررات و دسـتورالعمل 

  .بیکاري خواهند بود ۀآزمایشی بیم

قانون، اعتبار الزم جهت هزینه هاي اداري و پرسنلی وزارت ) 12( ةدر اجراي ماد  23 ةماد

ـ       امور و کار       بیکـاري و ایـن    ۀاجتماعی و سـازمان تـأمین اجتمـاعی در اجـراي قـانون بیم

اجتماعی  امور و پزشکی و کار آئین نامه براساس توافق وزراي بهداشت، درمان و آموزش

  .بیکاري تعیین می گردد و به مصرف می رسد ۀاز محل درآمدهاي ناشی از قانون بیم

ـ    ةمقررات این آئین نامـه از تـاریخ اتمـام دور     24 ةماد بیکـاري   ۀقـانون آزمایشـی بیم

  .است ءالزم االجرا 6/5/1369
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اجتماعی در تشخیص بیکاري بدون میل  امور و باتوجه به تکلیف قانونی واحدهاي کار  

ـ آئین نامه اجرا 3 ةبیکاري و ماد ۀقانون بیم 4 ةو اراده مبتنی بر ماد ی آن و بـه منظـور   ئ

هرگونه ابهام در واحدهاي اجرایی با استناد بـه مـواد   اعمال وحدت رویه و نیز اجتناب از 

مطروحه در قانون کار جمهوري اسالمی، موارد زیر مورد تأکید و یادآوري قرار می گیـرد  

ـ کمافی  تا مربـوط   ۀالسابق نسبت به اجراي صحیح موارد ذیل براساس قانون و آئین نام

  .اقدام الزم به عمل آید

در انجام وظایف محوله از سوي کارگر در مراجع حـل   در مواردي که قصور یا تقصیر -1

ـ        ۀاختالف قانون کار احراز گردیده باشد، این قبیـل کـارگران نمـی تواننـد از مزایـاي بیم

  .بیکاري برخوردار گردند

در موارد مربوط به سازش بین کارگر و کارفرما، چنانچه رأسـاً مبـادرت بـه سـازش      -2

و در صورتی که سازش در مراجع حل اختالف قـانون  بیکاري خارج  ۀنمایند از شمول بیم

  .بیکاري قرار گیرد ۀکار صورت پذیرد، کارگر می تواند تحت پوشش بیم

بیکـاري کـارگر بـدون    ) قانون کار 165 ةذیل ماد(در صورت موجه بودن اخراج کارگر  -3

  .میل و اراده تلقی و تحت پوشش قرار خواهد گرفت

قانون کار، که کارگر نخواهد به واحد مربوط بـازگردد   165 ةماد ةموارد مربوط به تبصر

بیکاري بهره منـد   ۀازمصادیق بیکاري با میل و اراده محسوب و نمی توانند ازمزایاي بیم

  .گردند



ـ    ) کار معین(قرارداد کار  ۀدر موارد فسخ یک طرف -4   کارفرمـا   ۀچنانچـه ایـن امـر از ناحی

سوي مراجـع حـل اخـتالف قـانون کـار، از       انجام پذیرفته باشد، درصورت صدور رأي از

  .بیکاري قرار گیرند ۀتاریخ پایان مدت قرارداد می توانند تحت پوشش بیم




