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مقدمه
در راسـتای رعایـت اصل قانونمـداری و شفافسـازی مقررات
سـازمانی ،جلوگیری از انباشت بخشـنامهها و دستورالعملهای
تکـراری ،مشـابه و مغایـر ،اطلاع شـرکای اجتماعـی سـازمان
از حقـوق و تکالیـف مقـرر ،بـا هـدف رضایـت بیمهشـدگان،
مسـتمریبگیران و کارفرمایان ،رعایـت قوانین و مقررات جدید
و همچنیـن آرای هیئـت عمومی دیـوان عدالـت اداری،کاهش
شـکایات علیـه سـازمان در مراجـع نظارتـی و قضایـی ،برنامۀ
«تنقیح بخشـنامهها و دسـتورالعملهای الزماالجـرا» در اولویت
برنامههـای سـازمان قرار دارد .بـا توجه به کارایی و اثربخشـی
برنامـۀ مذکور در اصلاح فرایندهای ارائۀ خدمـات و تعهدات
سـازمان و جلـب رضایت ذینفعان ،این برنامه بـه عنوان یکی از
طرحهـای کاندیـد جایزه تجربۀ موفق سـازمانهای عضو ایسـا
در منطقه آسـیا و اقیانوسـیه سـال  ،2018معرفی شـد و موفق
بـه کسـب گواهی تجربۀ موفـق از ایسـا گردید.
بهمنظـور تنقیـح و تلخیـص بخشـنامهها و دسـتورالعملهای
مربـوط بـه هر موضوع که در سـنوات گذشـته صـادر گردیده
اسـت ،ایـن موضوعات در کمیتههای تخصصـی فرعی و کمیتۀ
تنقیـح مقـررات سـازمان متشـکل از مدیـران و کارشناسـان و
بـا مشـارکت نماینـدگان ذینفعـان در جهـت تحقـق رویکـرد
سـهجانبهگرایی در سـازمان ،مـورد بررسـی قـرار میگیرنـد و
پـس از تدویـن ،متـن نهایی توسـط اینجانـب صـادر میگردد
و بدیـن ترتیـب کلیـۀ بخشـنامههای متعـدد قبلـی تبدیـل به
یـک بخشـنامه واحدشـده و بخشـنامۀ تنقیحـی ملاک عمل
سـازمان خواهـد بود .ضمنـ ًا پـس از صدور بخشـنامۀ مربوطه
و همزمان با اجراییشـدن آن در سـازمان ،در راسـتای شفافیت
و آگاهیبخشـی ذینفعـان و مشـموالن ،بخشـنامۀ موردنظر در
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سـایت سـازمان تحت عنوان «دسترسی آزاد به بخشـنامهها و دستورالعملها»
منتشـر و در دسـترس عمـوم قـرار میگیرد.
بخشـنامۀ تنقیحـی حاضر با تجمیع ،تلخیـص و تنقیح تعداد زیادی بخشـنامه و
ِ
سـند واحـد گردآوریشـده و در تدویـن آن ،آخرین
دسـتورالعمل بـه صورت
قوانیـن و مقـررات مصوب در کشـور به همراه جدیدتریـن آرای هیئت عمومی
دیـوان عدالـت اداری مـورد توجـه قرارگرفتـه اسـت .همچنیـن در تدوین این
بخشـنامه سعیشـده اسـت عالوه بر جلب نظر ذینفعان ،مشـکالت و ابهامات
واحدهـای اجرایی سـازمان نیـز در این زمینه مرتفـع گردد.
مصطفی ساالری
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی
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نحوه اجرای ماده 66قانون تأمین اجتماعی

بخش اول :تعاریف و مستندات قانونی مرتبط
 -1قانـون :قانـون تأمیـن اجتماعـی مصـوب  1354بـا آخریـن
اصالحـات میباشـد.
 -2بیمهشـده :طبق بند  1ماده  2قانون ،بیمهشـده شـخصی اسـت
که راسـأ مشـمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی
بـه عنـوان حق بیمه حـق اسـتفاده از مزایای مقـرر در این قانـون را
دارد.
 -3کارفرمـا :طبـق بنـد  4ماده  2قانون ،کارفرما شـخصی حقیقی یا
حقوقـی اسـت که بیمهشـده به دسـتور یا بـه حسـاب او کار میکند.
کلیه کسانی که به عنوان مدیر یا مسئول ،عهدهدار اداره کارگاه هستند
نماینده کارفرما محسـوب میشـوند و کارفرما مسئول انجام تعهداتی
اسـت کـه نمایندگان مزبور در قبال بیمهشـده به عهـده میگیرند.
 -4مـاده  60قانـون :حـوادث ناشـی از کار حوادثـی اسـت که در
حیـن انجـام وظیفـه و به سـبب آن برای بیمهشـده اتفـاق میافتد.
مقصـود از حیـن انجام وظیفـه تمام اوقاتی اسـت که بیمهشـده در
کارگاه یا مؤسسـات وابسـته یا سـاختمانها و محوطه آن مشـغول
کار باشـد و یا به دستورکارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهدهدار
انجـام مأموریتی باشـد .اوقـات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارسـتان
و یـا برای معالجات درمانی و توانبخشـی و اوقات رفت و برگشـت
بیمهشـده از منـزل بـه کارگاه جـزء اوقات انجام وظیفه محسـوب
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میگـردد مشـروط بـر اینکه حادثـه در زمان عادی رفت و برگشـت بـه کارگاه
اتفـاق افتـاده باشـد ،حوادثـی که بـرای بیمهشـده حین اقـدام برای نجات سـایر
بیمهشـدگان و مسـاعدت بـه آنان اتفـاق میافتد حادثه ناشـی از کار محسـوب
می شود.
 -5مـاده  65قانـون :در صورت وقوع حادثه ناشـی از کار ،کارفرما مکلف اسـت
اقدامـات الزم اولیه را برای جلوگیری از تشـدید وضـع حادثهدیده به عمل آورده
و مراتـب را ظرف سـه روز اداری کتب ًا به اطالع سـازمان برسـاند .درصورتی که
کارفرما بابت اقدامات اولیه مذکور متحمل هزینه ایشـده باشـد ،سـازمان تأمین
اجتماعی هزینههای مربـوط را خواهد پرداخت.
 -6مـاده  66قانـون :در صورتـی کـه ثابت شـود وقوع حادثه مسـتقیم ًا ناشـی از
عـدم رعایـت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشـی از عـدم رعایت مقررات
بهداشـتی و احتیاط الزم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سـازمان هزینههای
مربـوط به معالجه و غرامات و مسـتمریها و غیره را پرداختـه و طبق ماده  50این
قانـون از کارفرما مطالبه و وصـول خواهد نمود.
تبصـره  :1مقصر میتواند با پرداخت معادل ده سـال مسـتمری موضوع این
مـاده به سـازمان از این بابت بری الذمه شـود.
تبصـره  :2هرگاه بیمهشـده مشـمول مقـررات مربوط به بیمه شـخص ثالث
باشـد درصورت وقوع حادثه سـازمان و سـازمان تأمین خدمات درمانی و یا
شـخص ًا کمکهای مقرر در این قانون را نسـبت به بیمهشـده انجام خواهند
داد و شـرکتهای بیمـه موظفانـد خسـارتهای وارده به سـازمانها را در
حدود تعهدات خود نسـبت به شـخص ثالـث بپردازند.
* بـا توجـه به انحالل سـازمان تأمین خدمـات درمانی مفاد این مـاده صرف ًا
مربوط به سـازمان تأمین اجتماعی اسـت.
 -7بیمـاری :طبـق بنـد  7ماده  2قانون وضع غیر عادی جسـمی یا روحی اسـت
کـه انجـام خدمات درمانی را ایجاب میکند یا موجب عدم توانایی موقت اشـتغال
بـه کار میشـود یا اینکه موجـب هـر دو در آن واحد میگردد.
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 -8مـاده  50قانـون :مطالبـات سـازمان بابـت حـق بیمـه و خسـارات تأخیـر و
جریمههای نقدی که ناشـی از اجرای این قانون یا قوانین سـابق بیمههای اجتماعی
و قانون بیمه اجتماعی روسـتاییان باشـد ،همچنین هزینههای انجامشـده طبق مواد
 66،90و خسـارات مذکور در مواد  98و 100این قانون در حکم مطالبات مسـتند
بـه اسـناد الزم االجـرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسـناد رسـمی به
وسـیله مأمورین اجرای سـازمان قابل وصول میباشـد.
*آییننامـه اجرایـی این ماده مصـوب 2510/1355/وزارتین دادگسـتری
و بهداری و بهزیسـتی میباشـد.

بخش دوم:مدارک و مستندات الزم جهت اجرای ماده  66قانون
 -9بـه منظـور اعمـال ماده قانونـی مذکور و وصـول خسـارت ازکارفرمای مقصر،
میبایسـت بدوا ً مدارک مشـروحه ذیل (حسـب مـورد در صورت وجود) توسـط
واحـد امور فنی بیمهشـدگان جمـع آوری تا زمینه اقـدام فراهم گردد.
گـزارش حادثـه اعالمشـده از سـوی کارفرما یا فـرد حادثهدیده یـا بازماندگان
واجد شـرایط وی به شـعبه مربوطه.
گـزارش بازرسـی فنی شـعبه مبنی بر تأیید ناشـی از کار بـودن حادثه و انطباق
آن با مـاده  60قانون.
گزارش بازرسـی کار پیرامون بررسـی و تشـخیص علل وقوع حادثه در مواردی
کـه حادثـه به علت عـدم رعایت مقـررات حفاظت فنـی در کارگاههای مشـمول
مقـررات قانـون رخ داده باشـد ،بـا درج علـل ،میزان مسـئولیت و تقصیر حسـب
مقـررات قانونی مربوطـه بابت فـوت ،ازکارافتادگی و نقص عضو باشـد.
گـزارش کارشناسـی بهداشـت کار و آرای صـادره از مراجـع ذیصلاح در
خصـوص بـروز بیماری ناشـی از عدم رعایت مقررات بهداشـتی و احتیـاط الزم از
طـرف کارفرما یا نماینـدگان وی.
نظریه کارشناسـان رسمی دادگسـتری در خصوص چگونگی وقوع حادثه ناشی
از کار که توسـط مقام محترم قضایی ارجاعشـده اسـت.
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آرای قطعـی مراجـع قضایی در رابطـه با حادثه یا بروز بیماری ناشـی از کار که
در آن کارفرمـا بـه جهـت عـدم رعایت مقررات حفاظـت فنی و یا بـروز بیماری
ناشـی از کار مقصر شناختهشـده باشد.
 -10در پروندههایـی کـه مفاد گزارشهای تقدیمی و آرای صادره از سـوی محاکم
بـا یکدیگر تعـارض دارد واحدهـای اجرایی مکلفاند بـرای حل آن بـه طرق زیر
اقدام نمایند:
در صورتی که تعارض بین گزارش بازرس اداره کار و نظریه کارشـناس رسـمی
دادگسـتری باشـد در ایـن صورت نظریه کارشـناس رسـمی دادگسـتری مالک
عمل خواهـد بود.
چنانچـه مفـاد رأی صادره از سـوی مرجع قضائی به گونه ای اسـت که اساسـ ًا
تقصیـری را متوجـه کارفرما نمیداند و بر این اسـاس قرار منع تعقیب صادرشـده
باشـد ،قـرار مذکـور ملاک عمل خواهـد بود .لیکـن در حالتی کـه مرجع قضایی
بـه دالیلـی نظیر اعالم گذشـت ،مرور زمـان و  ...مبـادرت به صدور قـرار موقوفی
تعقیب نموده باشـد در این فرض سـازمان مکلف است بر مبنای نظریه کارشناس
رسـمی دادگسـتری به کارفرمای مقصر مراجعه نماید.
 -11در مـواردی کـه گـزارش بـازرس اداره کار وجـود ندارد یا در صـورت وجود،
قصـور کارفرمـا در گزارشـات ارائهشـده مشـخص نگردیـده و اقدامـات سـازمان
در راسـتای مراجعـه بـه کارفرمای مقصر بالتکلیف مانده باشـد ،واحدهـای اجرایی
مکلفانـد در ابتـدا بـا اداره تعـاون ،کار و رفاه اجتماعی محل به منظـور اخذ گزارش
مذکور یا تکمیل آن مکاتبه نماینـد .در صورت عدم حصول نتیجه ،موضوع به واحد
حقوقی اداره کل تأمین اجتماعی اسـتان منعکس تا واحد مذکور از طریق درخواسـت
«تأمیـن دلیل» نسـبت به ارجاع موضوع به کارشـناس رسـمی دادگسـتری جهت
احراز تقصیـر کارفرما و میـزان آن اقدام نمایند.
توجـه :1در مـواردی کـه بـه دلیل عـدم ارجاع موضوع به کارشـناس رسـمی
دادگسـتری از آرای مراجـع قضایی نتوان تقصیر کارفرما را اسـتنباط نمود باید
طبـق روش مذکور اقـدام گردد.
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بخش سوم :نحوه شناسائی و تعیین هزینههای وارده به سازمان
پـس از محرز شـدن وقـوع حادثه ناشـی از کار یا بروز بیماری حرفـه ای به موجب
عـدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بهداشـتی الزم از طـرف کارفرما یا نمایندگان
وی ،جهت شناسـائی و تعیین خسـارات و هزینههای وارده به سـازمان در خصوص
درمان ،پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری ،غرامت مقطوع نقص عضو ،مستمری
از کار افتادگی جزئی وکلی ناشـی از کار و مستمری بازماندگان واحدهای اجرائی باید
به ترتیب ذیـل اقدام نمایند:
الف) هزینههای درمان
 -12به منظور تشـخیص و شناسـایی هزینههای معالجه درمانـی واحد اجرایی
ذیربط(واحدهـای اشارهشـده در بندهـای  18و  19حسـب مـورد) مکلفاند از
طریـق تکمیـل و ارسـال فـرم « نمونه شـماره  »1بـه مدیریت درمان اسـتان/
منطقـه اقـدام نمایـد و متعاقبـ ًا مدیریـت درمان اسـتان /منطقـه مربوطه باید
پاسـخ الزم را بـا تکمیـل فـرم « نمونـه شـماره  »2بـه واحـد اجرایی منعکس
نماید.
 -13چنانچـه تمام یا بخشـی از مراحل معالجه بیمهشـده جهت همـان حادثه در
سـایر اسـتانها انجامشـده باشـد ،ضرورت دارد واحدهـای اجرایی بـا تکمیل فرم
«نمونـه شـماره  »1مراتـب را از مدیریـت درمـان اسـتان مورد نظر نیز اسـتعالم
نمایند.
ب) هزینههای تعهدات کوتاه مدت
 -14در مواردی که قصور کارفرما طبق مسـتندات بخش دوم این دسـتورالعمل
با مشـخص شـدن میزان تقصیر آن در وقوع حادثه ناشـی از کار و یا بروز بیماری
حرفه ای محرز میباشـد الزم اسـت تمامی غرامات دسـتمزد پرداختشده توسط
سـازمان در رابطـه با حادثه ناشـی ازکار و یـا بروز بیماری حرفـهای در اجرای ماده
 66قانون لحاظ شـود.
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 -15در مـواردی کـه حادثـه ناشـی از کار یا بیماری حرفه ای منجـر به پرداخت
غرامـت دسـتمزد ایام بیماری بیش از شـش مـاه میگردد با توجـه به اینکه طبق
توافقـات بـه عمل آمده بـا وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعـی در حال حاضر امکان
بهـره مندی از گزارشـات بازرسـین وزارتخانه مذکور جهت تعییـن قصور کارفرما
بـرای پرداخـت هزینههـای ناشـی از غرامت دسـتمزد ایـام بیماری کمتـر از یک
سـال وجـود ندارد ،لـذا به منظور حفـظ حقوق سـازمان باید اقدامـات الزم جهت
اخذ نظریه کارشـناس رسمی دادگسـتری به منظور احراز تقصیر احتمالی کارفرما
و میـزان آن مطابـق بند « »11این دسـتورالعمل صورت پذیرد.
ج) هزینههای تعهدات بلند مدت
 -16چنانچه بیمهشده در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری حرفهای ،مشمول
دریافت غرامت مقطوع نقص عضو ،مستمری از کارافتادگی جزئی یا کلی گردد
و همچنین در مواردی که بیمهشده فوت و برای بازماندگان وی مستمری فوت
ناشی از کار برقرار گردد ،مستمری ماهانه و کلیه مزایای جانبی مترتب بر آن
مالک محاسبه و تعیین خسارات بلند مدت وارده به سازمان خواهد بود.
 -17بـا توجـه به اینکـه وفق مـاده  89قانون ،مسـتمری بگیـران از کار افتاده
کلـی ناشـی از کار و دریافتکننـدگان مسـتمری بازمانـدگان بـا پرداخت دو
درصـد مسـتمری دریافتـی از خدمـات درمانی مذکـور در بند (الـف) ماده 3
قانـون برخـوردار خواهند شـد بنابراین عین مبلغ مسـتمری مبناء محاسـبه و
تعیین خسـارات خواهـد بود.

بخش چهارم :گردش کار و نحوه محاسبه ،مطالبه و وصول هزینهها
 -18چنانچـه حادثـه ناشـی از کار و یـا بیمـاری حرفـهای صرفـ ًا منجر بـه ارائه
حمایتهـای درمانـی و غرامـت دسـتمزد ایـام بیماری گـردد با رعایت قسـمت
«الـف» و «ب» بخـش سـوم ایـن دسـتورالعمل واحـد امـور فنـی بیمهشـدگان
میبایسـت با تکمیل فرم «نمونه شـماره  »3نسـبت به تعیین هزینههای درمان و
کوتـاه مـدت و اعالم آن بـه واحد درآمد جهت وصول به طـور یکجا اقدام نمایند.
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 -19در صورتـی کـه حادثـه منجر بـه ارائه حمایت غرامت مقطـوع نقص عضو
گـردد ،واحـد امـور فنی مسـتمریها ضمـن رعایت قسـمت «الف» بخش سـوم
(اسـتعالم از درمـان مطابـق فرم«نمونه شـماره  )»1و دریافت اطالعـات مربوط به
هزینههـای کوتاه مـدت از واحد امور فنی بیمهشـدگان ،میبایسـت با تکمیل فرم
«نمونه شماره  »4مجموع هزینههای درمان،کوتاه مدت و همچنین غرامت مقطوع
نقـص عضو تعیینشـده طبق مـاده  74قانـون را تعییـن و جهت وصول بـه واحد
درآمد بـه طور یکجا اعلام نماید.
 -20هزینههـای درمـان ،تعهـدات کوتـاه مـدت و غرامـت مقطـوع نقص عضو
مشـمول تبصره « »1ماده  66قانون نمیباشـند لذا خسـارات مذکور به طور یکجا
از کارفرمـا وصول خواهد شـد.
 -21پـس از ارسـال فرمهای«نمونـه شـماره  3و  »4از سـوی واحدهـای امور فنی
بیمهشـدگان و مسـتمریها ،واحـد درآمـد میبایسـت تـا فراهـم شـدن امـکان
سیسـتمی الزم ،بدهی دسـتی با شـرح سـند«هزینههای موضوع مـاده  66قانون»
ایجـاد و طبـق اخطاریه صادره مراتب به کارفرما ابالغ و نسـبت به پیگیری وصول
مطالبـات مذکور وفق مقررات اقدام نماید .بدیهی اسـت در صورت عدم پرداخت
بدهـی ظـرف مدت  48سـاعت از تاریخ ابالغ الزم اسـت نسـبت به درخواسـت
صـدور اجرائیـه اقـدام و موضـوع برابـر مـاده  50قانـون تـا حصول نتیجـه نهایی
پیگیری گردد.
 -22در مـواردی کـه حادثـه ناشـی از کار و یـا بیمـاری حرفـهای منجر بـه ارائه
حمایتهـای بلنـد مـدت (ازکار افتادگـی جزئـی و کلی ناشـی از کار یـا برقراری
مسـتمری بازمانـدگان) گـردد واحـد امـور فنی مسـتمریها میبایسـت پـس از
برقـراری و پرداخـت مسـتمری و احصـاء هزینههـای مربـوط به درمـان با توجه
به قسـمت «الف» بخش سـوم( اسـتعالم از درمان مطابق فرم «نمونه شـماره )»1و
دریافت اطالعات مربوط به هزینههای کوتاه مدت از واحد امور فنی بیمهشـدگان،
نسـبت به تکمیل فرم «نمونه شـماره  »5در پنج نسخه (پرونده مستمری ،رونوشت
واحد درآمد جهت اطالع و سـه نسـخه جهت ابالغ) به منظور محاسـبه و تعیین
مجمـوع هزینههـای درمان ،کوتاه مـدت و تعهدات بلندمدت تا پایـان آخرین ماه
فصل گذشـته اقدام نماید.
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 -23واحـد درآمـد پـس از دریافـت فـرم «نمونه شـماره  »5از واحـد امور فنی
مسـتمریها میبایسـت تـا زمـان دریافـت فـرم ابالغشـده نسـبت بـه ضبـط
و نگهـداری فـرم مذکـور در پرونـده مطالباتـی اقـدام و در زمـان ارائـه هر گونه
مفاصاحسـاب مراتـب مـورد توجـه قـرار گرفتـه و بـه محـض دریافـت فـرم
ابالغشـده الزم اسـت همانند بند« »21این دسـتورالعمل نسـبت به ایجاد بدهی
دسـتی با شـرح سـند «هزینههـای موضوع مـاده  66قانـون» و پیگیـری وصول
مطالبات اقـدام نماید.
 -24از آنجائیکـه خسـارات موضـوع ماده  66قانون مشـمول جرائم تأخیر تأدیه
نمیگـردد ،واحدهـای اجرایـی میبایسـت در حداقل زمان ممکن و بـا قید اولویت
نسـبت به پیگیـری و وصول مطالبات مذکـور اقدام نماید.
 -25پـس از ابلاغ فـرم «نمونه شـماره  »5در صورت مراجعـه کارفرما در مهلت
مقرر(یـک مـاه از تاریخ ابالغ) ،نحوه پرداخت خسـارات وارده به سـازمان با تکمیل
فرم «نمونه شـماره  »6و ثبت آن در دبیرخانه شـعبه تعیین میگردد .بدیهی است
در صـورت عـدم مراجعـه کارفرمـا در مهلت مقـرر ،واحد امور فنی مسـتمریها
میبایسـت با تکمیل فرم «نمونه شـماره  »7نسـخه ابالغشـده اعالم خسـارت را
جهـت پیگیـری وصول مطالبـات ( مطابق بند  )23بـه واحد درآمد ارسـال نماید.
 -26در صورتـی کـه کارفرمـا با تکمیل فـرم «نمونه شـماره  »6متقاضی پرداخت
خسـارت وارده بـه سـازمان در اجرای مـاده  66قانون در بازههای زمانی سـه ماهه
باشـد ،ضمـن پیگیـری وصـول خسـارات وارده به سـازمان کـه طی فـرم «نمونه
شـماره  »5بـه کارفرمـا ابلاغ گردیده ،الزم اسـت واحـد امور فنی مسـتمریها با
تکمیل فرم« نمونه شـماره1 »5/در اولین ماه هر فصل نسـبت به اعالم مسـتمری
و مزایـای جانبـی پرداختی فصل یا فصول گذشـته جهـت وصول به واحـد درآمد
اقدام نماید.
توجه :2در تکمیل فرم «نمونه شماره 1 »5/ضروری است مبلغ عیدی پرداختی
هر سـال در فروردین ماه سـال آتی مورد توجه قرار گیرد.
 -27چنانچه کارفرما با تکمیل فرم «نمونه شـماره  »6متقاضی پرداخت خسـارت
وارده بـه سـازمان در اجـرای تبصـره « »1مـاده  66قانـون باشـد ،واحـد امور فنی
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مسـتمریها میبایست با تکمیل فرم «نمونه شـماره  »8میزان مستمری و مزایای
جنبـی زمان تقاضا را محاسـبه و بـه واحد درآمـد اعالم نماید.
 -28به منظور تعیین میزان خسارات وارده به سازمان در اجرای تبصره« »1ماده 66
قانون الزم است مبلغ مستمری ماهانه قابل پرداخت بعالوه مزایای جانبی ( به غیر از
عیدی) بر اساس سال ارائه تقاضا از سوی کارفرما در عدد  120ضرب گردد.
 -29بـا توجـه بـه اینکـه پرداخت عیدی بـه صورت سـاالنه صـورت میپذیرد،
جهت محاسـبه میزان عیدی موضـوع تبصره« »1مـاده  66قانون باید مبلغ عیدی
تعیینشـده در سـال تقاضـا در عـدد  10ضرب و بـا حاصل بند  28جمـع گردد.
توجه :3در مواردی که در زمان محاسبه ،مبلغ عیدی سال تقاضا تعیین نگردیده
باشـد میزان عیدی سال قبل از تقاضا مبناء محاسبه قرار خواهد گرفت.

 -30بـا توجـه به اینکـه دریافتکننـدگان حمایـت ازکارافتادگی جزئی صرفـ ًا از
مسـتمری ماهانـه بهرهمنـد میگردنـد ،بـه منظـور محاسـبه خسـارات وارده به
سـازمان در اجرای تبصره « »1ماده  66قانون ،مسـتمری ازکارافتادگی جزئی زمان
تقاضـای کارفرمـا در عـدد 120ضـرب میگردد.
 -31در مواردی که به سـبب حادثه ناشـی از کار مسـتمری از کار افتادگی جزئی
ناشـی از کار برقـرار و در اجـرای بند « »3ماده  93قانون این مسـتمری به واسـطه
تشـدید آسـیب وارده صرف ًا همـان حادثه منجر بـه افزایش درصـد ازکارافتادگی
جزئـی یـا تبدیل به مسـتمری از کارافتادگـی کلی ناشـی ازکارگـردد ،کارفرمای
مربوطـه بایـد خسـارات وارده به سـازمان را جبران نماید.

 -32در مـواردی کـه حسـب بنـد « »3مـاده  93قانون ،مسـتمری ازکار افتادگی
جزئـی به واسـطه تشـدید آسـیب وارده صرفـ ًا همان حادثـه افزایش یافتـه یا به
مسـتمری ازکارافتادگی کلی تبدیل گردد وکارفرمای مقصـر در اجرای تبصره «»1
مـاده  66قانـون در زمان ارائه حمایت از کار افتادگی جزئی بری الذمهشـده باشـد،
نیـازی بـه مراجعـه و وصول مابه التفاوت مسـتمری بابـت افزایـش ازکارافتادگی
جزئی یا تبدیل آن به ازکارافتادگی کلی ناشـی ازکار به کارفرمای مقصر نمیباشـد.
 -33چنانچه کارفرمای مقصر اقدام به پرداخت خسـارات وارده به سـازمان طبق
مـاده  66قانـون نماید و سـپس با تکمیـل فرم «نمونه شـماره  »6متقاضـی اجرای
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تبصره « »1ماده  66قانون گردد ،در این حالت مبنای محاسـبه ده سـال مسـتمری
سـال تقاضـا خواهد بود ،که با کسـر وجوه پرداختی قبلی توسـط کارفرمـا مابقی از
وی مطالبه خواهد شـد.
 -34در خصوص آن دسـته از مسـتمریهایی که پس از برقراری جهت پرداخت
به سـایر شـعب منتقـل میگردنـد اولیـن محاسـبه توسـط شـعب برقرارکننده
حسـب بنـد  22ایـن دسـتورالعمل (در قالب فرم نمونه شـماره  )5انجام و شـعب
پرداختکننده مسـتمری مکلفاند با تکمیل فـرم « نمونه شـماره  »9در دورههای
زمانی مندرج در بند  26نسـبت به محاسـبه خسـارات وارده به سـازمان و اعالم
آن به شـعبه برقرارکننـده جهت وصول اقـدام نمایند.
 -35توقـف اجـرای مـاده  66قانون ،منوط به تکمیل صورتجلسـه تعیین تکلیف
مـاده قانونـی مذکـور در قالب فـرم «نمونه شـماره  »10در دو نسـخه (جهت درج
درپرونده فنی یا مسـتمری و همچنین پرونده مطالباتی کارگاه) به همراه مدارک و
مسـتندات مربوطه خواهد بود.
 -36در مـواردی کـه پرونده مسـتمری جهت پرداخت به سـایر شـعب ارجاع و
تبصـره« »1مـاده  66قانـون طبـق فرآیند تعیینشـده در این دسـتورالعمل اجرا یا
پرداخت مسـتمری متوقف گردیده باشد ،ضروریسـت مکاتبات الزم در خصوص
صورتجلسـه تعییـن تکلیـف مـاده  66قانون پـس از تکمیل بـه همراه مـدارک و
مسـتندات مربوطـه طـی فـرم « نمونـه شـماره  »11بیـن شـعب برقرارکننـده و
پرداختکننده مسـتمری (حسـب مـورد) صـورت پذیرد.

بخش پنجم :سایر مقررات
 -37واحدهـای اجرایـی مکلـف بـه ارائـه تعهـدات و حمایتهای سـازمان به
بیمهشـدگان حادثهدیـده و افراد تحـت تکفل آنها با رعایت ضوابـط و مقررات
قانونـی خواهنـد بـود و اجـرای مـاده  66قانون نمیتوانـد مانعـی در تأخیر و یا
عـدم ارائـه حمایتها و خدمات سـازمان محسـوب گردد.
 -38در مـواردی کـه بـر اسـاس گـزارش بـازرس اداره کار و آراء صـادره از
سـوی مراجـع قضایـی عالوه بـر کارفرمای مسـتقیم میـزان قصور سـایر افراد
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و یـا عوامـل دخیـل در بـروز حادثـه اعـم از واگذارنـده کار ،پیمانـکار به دلیل
عـدم رعایـت نظامـات ایمنی به تفکیک مشـخص و این موضوع بـرای مراجع
ذیصلاح محـرز و اثبـات گردیـده باشـد ،میتـوان بـه افراد موصـوف جهت
اعمـال مـاده  66قانـون و وصـول خسـارات وارده به سـازمان مراجعـه نمود.
 -39در مـواردی کـه مطابق آرای مرجع قضایی قصـور کارفرما در بروز حادثه
ناشـی از کار احـراز نشـده امـکان اجـرای مـاده  66قانون میسـر نخواهـد بود.
لیکـن چنانچه متعاقب ًا اسـناد و مدارکـی دال بر تقصیر کارفرمـا در وقوع حادثه
دریافـت شـود کـه در مرجع قضایی به آن اسـتناد نشـده ،اداره حقوقی اسـتان
میبایسـت نسـبت به امکان اعاده دادرسـی اقـدام نماید.
 -40در مـواردی کـه آرای صـادره از سـوی دیـوان عدالـت اداری ،رابطـه
کارگـری و کارفرمایـی را منتفـی اعالم نمایـد ،در چنین مـواردی ارائه تعهدات
قانونـی و اجـرای مـاده  66قانون تعلیـق و واحدهای اجرایی میبایسـت مراتب
را مشـروح ًا بـه همـراه پرونـده و مسـتندات جهـت اتخـاذ تصمیـم مقتضی به
ادارات کل اسـتان (اداره حقوقـی) منعکـس نمایند.
 -41در مواردی که مسـتمری ازکارافتادگی جزئی به علت برقراری مسـتمری
ازکار افتادگـی کلـی ،بازنشسـتگی و بازمانـدگان مختومه و به عنوان قسـمتی از
دسـتمزد در تعییـن میزان مسـتمریهای مذکـور در نظر گرفته شـود چنانچه
مسـتمری اسـتحقاقی بیش از حداقل سـال پرداخت تعیین گردد و کارفرما در
اجـرای تبصـره « »1مـاده  66قانـون بری الذمه نشـده باشـد وصول خسـارات
وارده بـه سـازمان (صرفـ ًا بـه میـزان ازکارافتادگی جزئـی) با رعایـت مفاد این
دسـتور العمـل به قوت خـود باقی خواهـد ماند.
توجـه  :4در صورتیکـه در سـالهای آتـی در اجرای مـاده  96قانون میزان
مسـتمری پرداختـی به حداقل سـال تقلیل یابـد اجرای ماده  66مسـتمری
ازکارافتادگـی جزئی متوقف خواهد شـد.
 -42در صورتیکـه بیمهشـده دریافتکننـده غرامـت مقطـوع نقـص عضـو
یـا مسـتمری بگیـر ازکارافتـاده جزئـی بـه سـبب وقـوع حادثـهای در کارگاه
دیگـری به کمیسـیونهای پزشـکی موضـوع مـاده  91قانون معرفـی و درصد
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ازکارافتادگـی ایشـان افزایش یابد (با توجه به اینکه درصـد ازکارافتادگی جدید
بـا لحـاظ مجمـوع آسـیبهای وارده بـه بیمهشـده تعییـن میگـردد) در ایـن
صورت مسـتمری اسـتحقاقی با درصد ازکارافتادگی جدید محاسـبه و چنانچه
کارفرمـای مقصـر حادثـه اول بـری الذمـه نگردیده باشـد بـه میـزان قصور و
درصـد ازکارافتادگـی ناشـی از حادثه اول از مسـتمری اسـتحقاقی تعیینشـده
خسـارات وارده بـه سـازمان را جبران خواهد نمـود و الباقی خسـارات وارده به
سـازمان بر اسـاس مسـتمری اسـتحقاقی به عهـده کارفرمای حادثـه جدید با
توجـه بـه میزان قصـور خواهـد بود.
توجـه  :5چنانچـه بر طبق نظریه کمیسـیون پزشـکی افزایـش حادثه جدید
منجـر بـه برقـراری مسـتمری ازکارافتادگـی کلـی ناشـی از کار گـردد
مابهالتفـاوت مسـتمری اسـتحقاقی و قابل پرداختـی به منظـور رعایت ماده
 111قانـون و مزایـای جانبی به نسـبت تسـاوی از کارفرمایـان مقصر عالوه
بر خسـارات بنـد فـوق مطالبـه و وصـول میگردد.
 -43در صـورت فـوت کارفرمـای مقصر هر یـک از وراث به نسـبت ماترک
متعلقـه مسـئول پرداخـت خسـارات وارده بـه سـازمان میباشـند .سـازمان
میتوانـد بـه هـر یـک از وراث مراجعـه و مطالبـات را وفـق مقـررات پیگیری
نماید.
 -44در صـورت تعـدد کارفرمایان (شـرکاء) چنانچه کارفرما شـخص حقوقی
باشـد مطابق مقـررات جـاری مطالبـات سـازمان از کارفرما وصـول میگردد.
و در صورتیکـه کارفرمایـان اشـخاص حقیقـی باشـند بـه هـر یـک از آنان به
میـزان مسـئولیت میتـوان در اجـرای مـاده  66قانون مراجعـه نمود.
 -45چنانچـه در نظریـه بـازرس اداره کار ،میزان قصور هـر یک از افراد مقصر
در وقـوع حادثـه مشـخص نگردیده باشـد باید پیگیریهـای الزم از بازرسـین
مذکـور پیرامـون تعیین میـزان قصور هر یـک از عوامل دخیل در بـروز حادثه
صـورت پذیـرد و در صورت عدم حصول نتیجه فرض بر نسـبت تسـاوی بین
هر یـک از مقصریـن خواهد بود.
 -46بـا عنایـت بـه اینکه برخـی از کارفرمایان با عقـد قرار داد نـزد بیمههای
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بازرگانـی مسـئولیت خـود را در قبـال مـاده  66قانـون بیمـه مینمایـد و ایـن
قراردادهـا غالبـ ًا دارای شـرط «مـرور زمان» میباشـند ،الزم اسـت در مواردی
کـه کارفرما ایـن موضوع را کتب ًا اعلام نماید واحدهای اجرایـی تدابیری اتخاذ
نماینـد کـه کلیـه مراحل اجـرای این دسـتورالعمل (اعـم از شناسـائی حوادث
ناشـی از کار ،تعیین مقصر یا مقصرین حادثه ،تعیین و ابالغ خسـارات وارده به
سـازمان و )...حتیالمـکان در کوتاهتریـن زمـان ممکن صـورت پذیرد.
 -47ابلاغ کلیـه احکام مطالباتـی (موضوع این دسـتورالعمل) طبـق ضوابط و
مقـررات منـدرج در آخریـن بخشـنامههای سـازمان مربـوط به ابلاغ احکام
مطالباتی صـورت خواهـد پذیرفت.
 -48در صـورت انحلال اشـخاص حقوقـی صـدور هرگونـه گواهـی مبنی بر
تسـویه بدهی با سـازمان منوط به پرداخت کلیه مطالبات گذشـته سـازمان و
مطالبـات ناشـی از اجرای تبصـره« »1مـاده  66قانـون خواهد بود.
 -49بـا عنایـت بـه اینکـه اجرای مـاده  66قانون و وصـول خسـارات وارده به
سـازمان مطابق ماده  50قانون فرع بر پرداخت خسـارات به بیمهشـده اسـت
بنابرایـن در صـورت ارائـه انصـراف از دریافـت مسـتمری امـکان مراجعه به
کارفرمـای مقصـر وجود نـدارد .در هر حال چنانچـه پس از انصراف ،سـازمان
بـه هـر علتـی ملزم به برقـراری و پرداخت مسـتمری گـردد ،بر اسـاس تعهد
نامه محضری ماخوذه (پیوسـت) جبران خسـارت وارده به سـازمان در صورت
عـدم امـکان وصـول از کارفرمـای مقصر به عهـده فرد متعهـد خواهد بود.
 -50اجـرای تبصـره « »2مـاده  66قانـون مبنی بر«وصـول خسـارات وارده به
سـازمان از طریـق شـرکتهای بیمـه در حـدود تعهـدات نسـبت به شـخص
ثالـث» در شـرایط فعلـی مراعـا بـوده و قابل پیگیری نمیباشـد.
 -51بـا توجـه به اینکه در صورت فوت مسـتمری بگیر ازکارافتاده کلی ناشـی
از کار بازماندگان واجد شـرایط وی به اسـتناد بند« »2ماده  80قانون اسـتحقاق
دریافـت مسـتمری بازمانـدگان را خواهند داشـت ،بنابراین با فوت مسـتمری
بگیـر ازکارافتاده کلی ناشـی از کار اجـرای ماده  66قانون متوقف نخواهد شـد.
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 -52در صورت بروز حادثه برای بیمهشـدگان صاحبان حرف و مشـاغل آزاد
( و ارائـه حمایتهـای بلنـد مـدت ازکارافتادگی کلی و فوت) بـا توجه به اینکه
رعایـت حفاظت فنی و بهداشـت حرفـهای بعهده کارفرما میباشـد چنانچه بر
اسـاس گزارش بازرس اداره کار ،نظریه کارشـناس رسـمی دادگسـتری و آراء
صـادره از سـوی مراجـع قضایـی واگذارنـده کار به دلیل عـدم رعایت نظامات
ایمنـی مقصـر حادثه شناختهشـده باشـد ،باید طبـق ضوابط این دسـتورالعمل
اقـدام بـه پیگیری و وصول مطالبـات سـازمان در اجرای مـاده  66قانون نمود.
 -53اجـرای مـاده  66قانون تأمین اجتماعی پیرامون مشـمولین بیمه اجتماعی
کارگران سـاختمانی مصـوب 98/ 1386/به شـرح ذیل خواهدبود:
1 )53-فقـدان گـزارش بـازرس اداره کار مانـع اجـرای مـاده  66قانون تأمین
اجتماعـی درخصـوص کارگـران سـاختمانی محسـوب نمیشـود و میتـوان از
نظریه کارشناسـان رسـمی دادگسـتری یا آراء صـادره از سـوی مراجع قضایی
در خصـوص شناسـائی مقصـر حادثه اسـتفاده نمود.
2 )53-در مواردی که وقوع حادثه ناشـی از کار مسـتقیم ًا ناشی از عدم رعایت
مقـررات حفاظـت فنـی کارفرما ،مالک سـاختمان (صاحـب پروانـه – کارفرما)
باشـد ،سـازمان میتواند بر اسـاس مـاده  66قانون تأمین اجتماعـی هزینههای
مربـوط را مطابـق مـاده  50قانون تأمیـن اجتماعی از مقصرین (حسـب مورد–
کارفرمـا) مطالبه کند.
3 )53-در خصـوص مـواردی کـه بعضـ ًا در مراجـع قضایـی دادگسـتری
مطرحشـده و منجـر به صـدور رأی گردیـده و مقصرین وقوع حادثه شـخصی
غیـر از مالک سـاختمان (صاحب پروانه) باشـد (نظیر مـوردی که مقصر حادثه
سـازنده وسـایل و ابـزار کار اسـت) امـکان رجـوع به مقصـر حادثه طبـق ماده
 50قانـون تأمیـن اجتماعی ممکن نیسـت و در صورت اجتماع شـرایط عمومی
مسـئولیت مدنـی امـکان مراجعـه بـه ایشـان از طریـق مراجع قضایی میسـر
خواهـد بود.
 -54در مـواردی کـه پرداخـت مسـتمری و ارائه سـایر حمایتهای سـازمان
مسـتلزم ارجاع پرونده به سـایر شـعب باشـد واحدهای اجرایی میبایست ابتدا
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نسـبت بـه تهیه تصاویـری از مـدارک و مسـتندات مـورد نیاز جهـت اجرای
مـاده  66قانـون اقدام نموده و سـپس پرونده به شـعبه مقصد ارجاع و حسـب
مفـاد این دسـتورالعمل پیگیریهـای الزم در خصـوص اجرای مـاده  66قانون
صورت پذیرد.
 -55کدهـای مالـی مرتبط با مـاده  66قانون ،کد حسـاب  6311تحت عنوان
«خسـارت کارگاههـا -ماده  66قانون تأمین اجتماعـی» و  8440000006تحت
عنـوان «حقالزحمـه انجـام امـور مربـوط بـه مـاده ( 66کارگزاریهـا)» اعالم
می گردد.
 -56واحدهـای تخصصی سـتادی موظفاند نسـبت به طراحی و سـاخت نرم
افـزار مربوطه با هماهنگی شـرکت مشـاور مدیریت و خدمات ماشـینی تأمین
بـه نحوی کـه امکان نظارت بر اجرای صحیح این دسـتورالعمل توسـط ادارات
کل اسـتانها و سـتاد مرکز به همراه تهیه آمار و گزارشـات مورد نیاز توسـط
سیسـتم مکانیزه فراهم گـردد اقدام نمایند.
 -57این دسـتورالعمل بـا بازنگری در مفاد دسـتورالعمل شـماره 1419952/
مـورخ 188/ ،1378/نظریـه شـماره 503293/ 7100/مـورخ 1411/1393/
شـورای حقوقی ،بخشـنامه شـماره  2جدید حقوقی ،متمم بخشـنامه شـماره 2
حقوقی به شـماره  3504مورخ 263/ ،1375/متمم شـماره  2بخشـنامه شماره
 2حقوقـی بـه شـماره 62676/ 7100/مـورخ 226/ ،1376/دسـتور اداری
مشـترک حوزههـای فنـی و درآمـد  ،اداری و مالـی بـه شـماره 79056مـورخ
109/ 1384/و مـد نظـر قـرار دادن مـواد  92و  37قانـون برنامـه پنجسـاله
چهارم و پنجم توسـعه جمهوري اسلامي ايران و همچنین اعالم نظرهای دفتر
امـور حقوقـی و دعـاوی ،دفتـر قوانیـن و مقـررات تدویـن گردیده اسـت که از
تاریخ صدور ،جایگزین دسـتورالعملها ،بخشنامهها و دسـتورهای اداری مذکور
و سـایر مقـررات مربـوط به اجـرای مـاده  66قانـون میگردد.
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فرمها
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فرم پیوست شماره 1

شماره.................. :

تاریخ.................. :

دستورالعمل ماده 66قانون
تأمیناجتماعی

ریاست محرتم شعبه تأمین اجتماعی...................................
موضوع :پاسخ استعالم هزینههای مربوط به معالجه حوادث ناشی از کار
با سالم و احرتام
بـا عنایـت بـه اینکه طبق گـزارش حادثه واصلـه و مدارک ارائهشـده بیمهشـده آقـا  /خانـم ........................
شـماره بیمـه:
بـه شـماره ملـی
فرزند ........................درتاریـخ  ............................درکارگاه/رشکت........................
ازناحیـه  ......................................................دچـار حادثـه ناشـی از کار گردیـده و در تاریـخ
و مشـخصات ذیـل جهـت درمـان بـه مراکز درمانـی یا بیمارسـتان مراجعه نموده ،خواهشـمند اسـت دسـتور فرمائید
چنانچـه بـه علـت حادثـه یادشـده بابت معالجه و درمـان نامبرده در مراکز ملکی  -طرف قـرارداد و یا غیـر طرف قرار
داد (خسـارات متفرقـه) هزینههایـی از تاریـخ فوقالذکـر تاکنـون متوجـه سـازمان گردیده اسـت ،مراتـب را طی فرم
«نمونـه شـماره  »2دسـتورالعمل مـاده  66به این شـعبه اعلام نمایند.
ردیف
1

تاریخ مراجعه یا پذیرش در
بیمارستان /مرکز درمانی

نام بیمارستان/
مرکز درمانی

نام استان

تاریخ ترخیص از
بیمارستان /مرکز درمانی

2
3

شعبه تأمین اجتماعی ...........

رئیس شعبه

نام و نام خانوادگی
تاریخ
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مسئول امور فنی بیمهشدگان  /مستمریها
نام و نام خانوادگی
تاریخ

فرم پیوست شماره 2

شماره.................. :

دستورالعمل ماده 66قانون
تأمیناجتماعی

تاریخ.................. :

ریاست محرتم شعبه تأمین اجتماعی...................................
موضوع :پاسخ استعالم هزینههای مربوط به معالجه حوادث ناشی از کار
با سالم
احرتامـاً ،بازگشـت به نامـه شـماره  ...............................مـورخ ......................طبق اطالعات
موجـود بابت حادثـه مـورخ  ...................بیمهشـده آقـای /خانم.......................به شـماره ملی...
.....................................فرزند .....................شـماره شناسنامه ........................
تاریـخ تولـد  ......................محـل صـدور .....................هزینههـای ذیل انجام پذیرفته اسـت.

محل هزینه

مبلغ(ریال)

رشح

الف)درمان مستقیم(مراکز درمانی تابعه)
ب)هزینههای پرداختشده به مراکز طرف قرار داد
ج)هزینههای پرداختشده به مراکز غیر طرف
قرارداد(خسارات متفرقه)
جمع

مدیر درمان استان/منطقه

25

فرم پیوست شماره 3

شماره.................. :

تاریخ.................. :
اعالم خسارات وارده به سازمان
(درمان وهزینههای کوتاه مدت)

به :واحد درآمد

موضوع :وصول خسارت از کارفرما
با سالم

احرتامـاً ،اعلام مـیدارد؛ نظر به اینکه طبق مدارک و مسـتندات موجود و بررسـیهای به عمل آمده حادثـه مورخ....
 ..........................آقای /خانم................................به شـماره بیمه ........................
شاغلدرکارگاه...............................باکدکارگاهی..................................................
ناشـی از کار تلقـی و متعاقبـاً از حمایتهـای درمان و غرامت دسـتمزد ایام بیماری بهرهمند گردیده و مجموع خسـارات
وارده بـه سـازمان مبلـغ ..............................................ریـال بـه رشح منـدرج در جـدول ذیـل
آرای صـادره از
نظریه کارشناسـان رسـمی دادگستری
میباشـد ،لـذا بـا امعـان نظـر بـه گـزارش بـازرس کار
بیماری
از آنجائیکـه کارفرمـای مربوطه به دلیل عـدم رعایت مقررات حفاظت فنـی
سـوی مراجـع قضایـی
بـه میـزان  ...............درصد مقرص حادثه شناختهشـده ،مقتضی اسـت در اجرای مـاده  66قانون
حرفـهای
نسـبت به وصـول مبلـغ ....................................ریـال اقدام نمایند.

هزینههای درمان

ریال

غرامت دستمزد ایام بیماری
ریال

مجموع هزینههای قابل وصول
ریال

شعبه تأمین اجتماعی ...........

رئیس شعبه

نام و نام خانوادگی
تاریخ
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مسئول امور فنی بیمهشدگان
نام و نام خانوادگی
تاریخ

فرم پیوست شماره 4

شماره.................. :

تاریخ.................. :
اعالم خسارات وارده به سازمان
(درمان ،هزینههای کوتاهمدت و غرامت مقطوع نقص عضو)

به :واحد درآمد

موضوع :وصول خسارت از کارفرما
با سالم
احرتاماً ،اعالم میدارد؛ نظر به اینکه طبق مدارک و مسـتندات موجود و بررسـیهای به عمل آمده حادثه مورخ ......
 ............................آقـای /خانم .............................به شـماره بیمه ........................
شـاغل در کارگاه  ........................با کد کارگاهی......................................ناشـی از کار تلقی
و متعاقبـاً از حمایتهـای درمـان ،غرامـت دسـتمزد ایـام بیمـاری و همچنیـن از غرامـت مقطوع نقص عضـو (موضوع
مـاده  74قانـون) بهرهمنـد گردیده و مجموع خسـارات وارده بـه سـازمان مبلـغ  .......................ریال به رشح
نظریه کارشناسـان رسـمی دادگستری
منـدرج در جـدول ذیـل میباشـد ،لـذا بـا امعان نظر به گـزارش بازرس کار
از آنجائیکه کارفرمای مربوطه بـه دلیل عدم رعایت مقررات حفاظت
آرای صـادره از سـوی مراجـع قضایـی
بـه میـزان  ..................درصد مقرص حادثه شناختهشـده ،مقتضی اسـت در
بیمـاری حرفـه ای
فنـی
اجـرای ماده  66قانون نسـبت بـه وصـول مبلـغ ....................................ریال اقدام نمایند.
هزینههای درمان
ریال

غرامت دستمزد ایام
بیماری

ریال

غرامت مقطوع نقص
عضو
ریال

مجموع هزینههای قابل
وصول
ریال

شعبه تأمین اجتماعی ...........

رئیس شعبه

نام و نام خانوادگی
تاریخ

مسئول امور فنی مستمریها
نام و نام خانوادگی
تاریخ
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فرم پیوست شماره 5

شماره.................. :

تاریخ.................. :
جنـاب آقـای  /رسکار خانـم .............................کارفرمـای محترم .................................
با کـد کارگاهـی ....................

موضوع :اعالم خسارات موضوع ماده  66قانون تأمین اجتماعی
با سالم

احرتامـاً ،در ارتباط با حادثه ناشـی از کار  /بیمـاری حرفـهای مـورخ  ...........................................و با
توجـه به مدارک و مسـتندات موجود و همچنین بررسـیهای به عمل آمـده آقـای /خانـم ..........................
 ............................بـه شـماره بیمه  ................................مشـمول دریافت حمایتهای بلند
نظریه کارشناسـان
مـدت ( ازکارافتادگـی جزئـی /از کارافتادگـی کلـی /فـوت) گردیـده و طبق گزارش بـازرس کار
به میزان  ..............درصد مقرص شناختهشده
آرای صادره از سـوی مراجع قضایی
رسـمی دادگستری
اید ،لذا این سـازمان در اجرای ماده  66قانون مادامیکه مسـتمری پرداخت نماید خسـارات وارده را از شـما /آن رشکت
وصـول خواهـد نمـود .با توجه بـه اینکه میـزان خسـارات وارده بـه سـازمان تـا پایـان  ..........................ماه
سـال  13مبلـغ  ...........................................ریـال بـه رشح منـدرج در جدول ذیل میباشـد.
هزینههای درمان

هزینههای کوتاه مدت

ریال

ریال

مدت و میزان مستمری از تاریخ  13 / /لغایت
13 / /
ریال

مقتضـی اسـت بـه میـزان قصـور تعیینشـده در بـروز حادثـه ظـرف مـدت یک مـاه از تاریـخ وصـول این نامه ،نسـبت
بـه پرداخـت مبلـغ  .............................................ریـال اقدام نمایید .بدیهی اسـت پس از سـپری
شـدن مـدت مذکـور مطالبات فـوق از طریق اعمـال ماده  50قانـون تأمین اجتماعـی و صدور اجرائیـه قابل پیگیری و
وصول خواهـد بود.
توجـه :حسـب تبصره« »1مـاده  66قانون در صـورت اعالم آمادگـی میتوانید با پرداخت معادل ده سـال مسـتمری
(زمـان درخواسـت منتهـی بـه پرداخت) از ایـن بابت بری الذمـه گردید.
رئیس شعبه
رونوشت :واحد درآمد جهت اطالع
محل ابالغ

28

شعبه تأمین اجتماعی ...........

مسئول امور فنی مستمریها

فرم پیوست شماره 5/1

شماره.................. :

تاریخ.................. :
اعالمخساراتتعهداتبلندمدت

به :واحد درآمد
با سالم

احرتامـاً ،پیـرو رونوشـت فـرم نمونـه شـماره  5در ارتبـاط بـا حادثـه ناشـی از کار  /بیمـاری حرفـه ای مـورخ ...........
 ................................آقـای /خانـم ........................................................
 .....بـه شـماره بیمـه  ..................................................کـه در کارگاه ...................
 ....................................بـا کـد کارگاهـی  ...............................بـه کارفرمایـی آقـای /
خانـم  .............................اتفـاق افتـاده و بیمهشـده  /بازمانـدگان وی مشـمول دریافـت حمایت بلندمدت
نظریه کارشناسـان رسـمی
(ازکارافتادگـی جزئـی /از کارافتادگـی کلـی /فوت) گردیـده و طبق گزارش بازرس کار
کارفرمـای مذکور به میـزان  ..............درصد مقرص
آرای صـادره از سـوی مراجـع قضایی
دادگستری
شناختهشـده میـزان تعهـدات بلنـد مـدت پرداختشـده در سـه ماهـه اول /دوم  /سـوم  /چهـارم سـال......مجموعاً
.................ریـال بـه رشح جـدول ذیـل میباشـد :
رشح پرداختی
مستمری
کمکهزینه تأمین معیشت
حق مسکن
حق عائلهمندی
حق اوالد

ماهانه(ریال)

عیدی
جمع

سه ماهه

جمع کل دوره

سال

مقتضـی اسـت بـا عنایت بـه میزان قصور کارفرما نسـبت به پیگیری و وصول خسـارات وارده به سـازمان به مبلـغ .....
 .............................................ریـال بـا اعمـال طرق قانونی اقدام نمایند.

رئیس شعبه

نام و نام خانوادگی

شعبه تأمین اجتماعی ..............
مسئول امور فنی مستمریها
نام و نام خانوادگی
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فرم پیوست شماره 6

شماره.................. :

تاریخ.................. :
درخواست چگونگی اجرای ماده  66قانون

ریاست محرتم شعبه تأمین اجتماعی ..........
با سالم
احرتامـاً ،بـا عنایت به اعالم خسـارت شـماره  .........................................مـورخ ..................
 ........................آن شـعبه کـه در تاریـخ  ...............................به اینجانـب ..................
.........................کارفرمـا  /نماینـده قانونی آن رشکـت /مؤسسـه .......................................
بـا کـد کارگاهـی  ..........................................ابالغ گردیده ،متقاضی پرداخت خسـارات وارده به آن
سـازمان وفق بنـد  .........ذیل میباشـم.
 )1اجرای ماده  66قانون تأمین اجتماعی و پرداخت خسارات وارده به سازمان در بازههای زمانی سه ماهه
 )2پرداخـت خسـارات وارده بـه سـازمان بـه صورت یکجـا و بریالذمه شـدن ،بدین منظـور متعهد میگـردم در اجرای
«تبصره  1مـاده  66قانـون تأمیـن اجتماعـی» حداکثر ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ ثبت ،نسـبت بـه پرداخت یک
جای خسـارات وارده به سـازمان تأمین اجتماعی اقدام نمایم در غیر این صورت این درخواسـت از درجه اعتبار سـاقط
و مبنای محاسـبات درخواسـت جدید خواهد بود و سـازمان مجاز اسـت تعهدات و تکالیف اینجانب را تجدید محاسـبه
نماید.

نام و نام خانوادگی

مهر و امضاء کارفرما  /نماینده رشکت ........
تاریخ
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فرم پیوست شماره 7

شماره.................. :

تاریخ.................. :
درخواست چگونگی اجرای ماده  66قانون

مسئول محرتم درآمد

موضوع :درخواست صدور اخطاریه

با سالم
احرتامـاً ،به پیوسـت تصویر فـرم اعلام خسـارات شـماره  ........................................مـورخ ........
 ..................................کـه در تاریـخ  .......................................بـه منظـور اجرای ماده
 66قانـون بـه کارفرمـا ابلاغ گردیده بـه دلیل عدم مراجعـه در مهلت مقرر جهت صدور اخطاریه ارسـال و خواهشـمند
اسـت دسـتور فرمائیـد در ارسع وقت نسـبت بـه پیگیری وصول مطالبـات اقدام و نتیجـه را به این واحـد اعالم نمایند.

رئیس شعبه

نام و نام خانوادگی
تاریخ

مسئول امور فنی مستمریها
نام و نام خانوادگی
تاریخ
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فرم پیوست شماره 8

شماره.................. :

تاریخ.................. :
اعالم خسارات وارده در اجرای تبرصه  1ماده 66

واحد درآمد
با سالم

احرتامـاً ،پیـرو رونوشـت نامـه شـماره  .................................مـورخ ...........................
 ..............ضمـن ارسـال تقاضـای آقـای  /خانـم ..................................................
......کارفرمـای رشکـت  /مؤسسـه  ....................................................بـا کـد مطالباتـی
 ...............................میـزان خسـارات وارده بـه سـازمان در اجـرای «تبصره  1مـاده  66قانـون تأمیـن
اجتماعی» با لحاظ سـال  ................به عنوان سـال مبنای محاسـبه خسـارات ،مبلغ .......................
.................ریـال بـه رشح جـدول ذیـل میباشـد.
رشح پرداختی
مبلغ مستمری
تفاوت افزایش مستمری
کمک هزینه تأمین معیشت
کمک هزینه مسکن
کمک هزینه عائلهمندی
کمک هزینه اوالد
حق سنوات
کمک هزینه همرسان متکفل فرزند
بند  39قانون بودجه سال  1388کل
کشور
کمک به سبد خانوار
بند  2مصوبه سال 1392
مصوبه سال 1395
عیدی
جمع

ماهانه(ریال)

مدت دوره(به ماه)

جمع کل دوره

10سال

مقتضـی اسـت بـا توجـه بـه  .....................درصـد میـزان قصـور کارفرمـا در ارسع وقـت نسـبت بـه پیگیری و
وصـول ......................................ریـال بـه عنوان خسـارات وارده به سـازمان اقـدام و نتیجه را به واحد
امور فنی مسـتمریها اعلام نمائید.
رئیس شعبه

نام و نام خانوادگی
تاریخ
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مسئول امور فنی مستمریها
نام و نام خانوادگی
تاریخ

فرم پیوست شماره 9

شماره.................. :

اعالم خسارات ماده  66به شعبه برقرارکننده مستمری

تاریخ.................. :

ریاست محرتم شعبه تأمین اجتماعی ............

با سالم

احرتاماً ،بازگشـت به نامه شـماره  ...........................................مورخ ............................
در خصـوص ارجـاع پرونـده مسـتمری آقـای /خانـم  ......................................................بـه
شـماره مسـتمری ......................................................بدینوسـیله میـزان مسـتمری و مزایـای
جانبـی پرداختـی در دوره زمانـی  ....................................لغایـت ..................................
مبلـغ  .............................................ریـال بـه رشح جـدول ذیـل جهـت اقـدام مقتضـی وفـق مفاد
دسـتورالعمل مـاده  66قانـون تأمیـن اجتماعی اعلام میگردد.
رشح پرداخت
مبلغ مستمری
تفاوت افزایش مستمری
کمک هزینه تأمین معیشت
کمک هزینه مسکن
کمک هزینه عائلهمندی
کمک هزینه اوالد
حق سنوات
کمک هزینه همرسان متکفل فرزند
بند  39قانون بودجه سال  1388کل کشور
کمک به سبد خانوار
بند  2مصوبه سال 1392
مصوبه سال 1395
عیدی
جمع کل
رئیس شعبه

نام و نام خانوادگی
تاریخ

مبلغ ماهانه
(ریال)

کل پرداختی
(به ریال)

جمع کل دوره

--------------مسئول امور فنی مستمریها
نام و نام خانوادگی
تاریخ
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فرم پیوست شماره 10

شماره.................. :

تاریخ.................. :
صورتجلسهتعیینتکلیفماده66

اجـرای مـاده  66قانـون تأمیـن اجتماعـی در ارتبـاط بـا حادثـه ناشـی از کار /بیمـاری حرفـهای آقای/خانـم
.............................بیمهشـده /مستمری بگیر شـماره .......................که در کارگاه  /رشکت با کد
کارگاهی...........................صـورت پذیرفتـه بـا عنایـت به پیگیریهای به عمل آمده و مدارک و مسـتندات
پیوسـت بـه دلیـل ذیـل مختومـه /متوقف میگـردد.
بـه اسـتناد نظـر بـازرس کار /نظریـه کارشـناس رسـمی دادگستری /آرای مراجـع قضایـی کارفرما در وقـوع حادثه
مقرص نمیباشـد.
بـا توجـه بـه درخواسـت کارفرمـا کـه طـی فرم «نمونـه شـماره  »6دسـتورالعمل مـاده  66قانون تأمیـن اجتماعی
بـه شـماره  ...........................مورخ.....................ثبـت دبیرخانـه شـعبه گردیده کارفرمـا در اجرای
تبصره «»1مـاده قانونی فـوق الذکـر بـا پرداخـت مبلغ...........................ریـال بریالذمه گردیده اسـت.
در صـورت انتقـال سـوابق بیمهشـده بـه صنـدوق بازنشسـتگی...........................و توقـف پرداخـت
مسـتمری از کار افتادگـی جزئـی.
در صـورت احتسـاب مسـتمری ازکارافتادگـی جزئـی بـه عنـوان قسـمتی از مسـتمری بازنشسـتگی و بازمانـدگان
(مشروط بـر اینکـه مسـتمری اسـتحقاقی کمتر از حداقـل سـال برقـراری تعیین گـردد).
توقف اجرای ماده  66با توجه به فوت مستمری بگیر و فقدان بازمانده واجد رشایط در حال حارض.
مختومه شدن اجرای ماده  66با توجه به فوت مستمری بگیر و فقدان بازمانده واجد رشایط.
توقـف اجـرای مـاده  66به علت انرصاف از دریافت مسـتمری طبق تعهدنامه محرضی شـماره .................
 ....................مورخ .....................
سایر موارد (با ذکر علت) ................................................
				شدگان
مسئول امور فنی بیمه
نام و نام خانوادگی

امضاء -تاریخ
				

مسئول درآمد
			

نام و نام خانوادگی

امضاء -تاریخ
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مسئول مستمریها
نام و نام خانوادگی

امضاء -تاریخ 		

رئیس شعبه 		

نام و نام خانوادگی

امضاء -تاریخ 		

فرم پیوست شماره 11

شماره.................. :

تاریخ.................. :
ارسالصورتجلسهتعیینتکلیفماده66

ریاست محرتم تأمین اجتماعی شعبه............
موضوع:اجرای ماده  66قانون در خصوص آقای  /خانم  ....................به شماره مستمری.............
با سالم
احرتامـاً ،پیـرو /بازگشـت بـه ارجـاع پرونـده مسـتمری مشـارالیه بـه شـماره ..............................مـورخ
 ..............................بـه پیوسـت تصویـر صورتجلسـه تعییـن تکلیـف مـاده  66قانـون ایـن شـعبه (فـرم –
نمونه شـماره 10دسـتورالعمل ماده 66قانـون) بـه شـماره.....................مورخ............................
ارسـال مـی گردد.
خواهشـمند اسـت دسـتور فرمایید؛ با توجه به مفاد صورتجلسـه صدرالذکر و مدارک و مسـتندات ضمیمه آن نسـبت به
توقـف  /مختومه نمودن اجـرای ماده  66قانـون اقدام نمایند.

شعبه تأمین اجتماعی..................
رئیس شعبه

نام و نام خانوادگی
تاریخ

مسئول امور فنی مستمریها
نام و نام خانوادگی
تاریخ
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فرم پیوست شماره 12

شماره.................. :

تاریخ.................. :
تعهد نامه محرضی انرصاف از دریافت مستمری برقرارشده ناشی ازکار
در تاریـخ .....................آقـای /خانـم ............................فرزنـد..............دارای شـماره
شناسـنامه..............:متولد...................................:مقیم............................:
در کمـال اختیـار و اراده و بـا علـم بـه اینکـه مسـتمری برقرارشـده توسـط سـازمان تأمیـن اجتماعـی بـه
سـبب بـروز حادثـه ناشـی از کار مـورخ  ..........................در کارگاه ........................بـه
کارفرمایی.....................بـوده و سـازمان مذکـور در صورت پرداخت مسـتمری میتواند خسـارات وارده را از
مقرصیـن مطابـق مـاده  66قانون تأمیـن اجتماعی مطالبـه نمایند انرصاف خـود را از دریافت مسـتمری اعالم نموده
و هیـچ گونـه ادعایـی علیـه سـازمان مذکـور مبنی بـر مطالبه مسـتمری را نداشـته و هر گونـه ادعایی در زمـان حال و
آینـده از سـازمان تأمیـن اجتماعـی و مراجـع قضایـی و انتظامـی را از خـود سـلب و سـاقط مینمایـم .

همچنیـن متعهـد میگـردم در صـورت بـروز هـر گونه هزینـه به سـازمان تأمیـن اجتماعی به قائـم مقامـی از کارفرما
خسـارات وارده را جبران نمایم.
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یادداشت
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یادداشت
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یادداشت
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یادداشت
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