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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 توجه قـرار گرفته اسـت .همچنیـن در تدوین این
بخشـنامه سعیشـده اسـت عالوه بر جلب نظر ذینفعان ،مشـکالت و ابهامات
واحدهـای اجرایی سـازمان نیـز در این زمینـه مرتفع گردد.
مصطفی ساالری
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی
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بازبینی ،تجمیع و تلخیص بخشنامهها و دستورات اداری
مستمری ازکارافتادگی

فصل اول :مقدمه ،کلیات ،تعاریف و
مواد قانونی
 -1مقدمه

مسـتمری ازکارافتادگـی از جملـه تعهدات مقـرر در قانون تأمین
اجتماعـی بـه بیمهشـدگان اصلی میباشـد کـه به دلیـل اهمیت
آن مـواد متعددی از قانون مذکور من جملـه " بندهای ،13 ،8 ،7
 14و  17مـاده  ،2بنـد «د» مـاده  3فصل اول ،مـواد  61 ،60و66
فصـل پنجـم ،مـواد  70الـی  75فصـل ششـم و بنـد « »2تبصره
« »2مـاده واحـده قانـون اصالح ماده  76از فصـل هفتم" به مقوله
ازکارافتادگـی و انـواع آن اختصاص یافته اسـت.
تنـوع اقدامات حـوزه ازکارافتادگی ،ایجاد وحـدت رویه در اجرای
مقـررات ،آئیننامههـا ،بخشـنامهها و دسـتورات اداری مرتبط را
بـه منظـور تسـهیل در ارائه خدمـات ،روانسـازی امـور ،افزایش
رضایتمنـدی و از همـه مهـم تـر حفـظ حقـوق قانونـی متقابـل
سـازمان تأمیـن اجتماعـی و بیمهشـدگان ،الزامی نموده اسـت.
لذا در راسـتای تنقیح ،تجمیع و تلخیص بخشـنامهها و دسـتورات
اداری ،شـفاف سـازی مقـررات ،تسـهیل در ارائه خدمـات ،ایجاد
وحـدت رویـه در انجـام امـور و همچنیـن جهـت اطالع رسـانی
مناسـب و تبیین یکپارچه موضوع ازکارافتادگی ،بخشـنامه حاضر
از تاریـخ صـدور جایگزیـن کلیه بخشـنامهها و دسـتورات اداری
صـادره در ایـن زمینه خواهد شـد.
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2 -کلیات
حمایـت مسـتمر از بیمهشـدگانی کـه درمعـرض خطـرات و آسـیبهای
جسـمی ومالی قرارمـی گیرند ،یکـی از مهمترین کارکردهـای تأمین اجتماعی
اسـت و بـر همیـن اسـاس پـس از وقوع حادثـه و یا ابتلاء به بیماری بـا ارائه
خدمـات توانبخشـی تلاش خواهد شـد سلامت یـا قابلیتهای سـودمند به
بیمهشـده بازگردانـده شـود .علـی رغـم تالشهـای صـورت پذیرفتهشـده
چنانچـه براثرحادثـه یا بیماری ،قدرت بیمهشـده برای ادامـه کارکاهش یابد و
نتوانـد درآمد قبلی خود را کسـب کند ،سـازمان تأمین اجتماعـی وی را تحت
پوشـش حمایتهـای ازکارافتادگـی قـرار میدهد.
ازکارافتادگـی کـه از تعهـدات پیشبینیشـده در قوانین بیمههـای اجتماعی از
جملـه در قانـون تأمین اجتماعـی (بند د مـاده  )3میباشـد ،در زمره تعهدات
بلندمـدت محسـوب و ازآنجاکه بیماریها و حوادث به عنـوان عوامل مهم در
بـروز ازکارافتادگی محسـوب میشـوند ،با لحاظ میزان آسـیبهای جسـمی و
روحـی واردشـده بـه فـرد به انـواع کلی ،جزئـی و غرامت مقطـوع نقص عضو
تقسـیم میگردد.
 -3تعاریف و مواد قانونی

اهـم مقرراتـی کـه در قوانیـن سـابق بیمههـای اجتماعـی کارگـران پیرامـون
موضوعـات مرتبـط بـا ازکارافتادگـی میتـوان بـه آنها اشـاره نمود مـاده 42
قانـون بیمههـای اجتماعـی کارگـران – مصـوب  ،1331مـواد  59الـی  64از
فصـل ششـم و مـواد  83و  84از فصـل هشـتم قانـون بیمههـای اجتماعـی
کارگـران – مصـوب  1334میباشـند.
بـا تصویـب قانون تأمیـن اجتماعی در تیـر مـاه  1354تعاریف و مـواد قانونی
مرتبـط بـا حـوزه ازکارافتادگی به شـرح ذیل میباشـند:
13- -قانون :قانون تأمین اجتماعی مصوب  1354با آخرین اصالحات میباشد.
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23- -بیمهشـده :بیمهشـده شـخصی اسـت که راسأ مشـمول مقررات تأمین
اجتماعـی بـوده و بـا پرداخـت مبالغـی بـه عنـوان حـق بیمه حـق اسـتفاده از
مزایـای مقـرر در این قانـون را دارد.
33- -بیمـاری :بیمـاری ،وضـع غیرعادی جسـمی یا روحی اسـت کـه انجام
خدمـات درمانـی را ایجـاب میکند یا موجب عـدم توانایی موقت اشـتغال به
کار میشـود یـا اینکـه موجب هـردو درآن واحـد میگردد.
43- -حادثـه :حادثـه از لحـاظ ایـن قانـون اتفاقی اسـت پیشبینینشـده که
تحـت تأثیـر عامل یا عوامل خارجـی در اثر عمل یا اتفـاق ناگهانی رخ میدهد
و موجـب صدماتـی بر جسـم یـا روان بیمهشـده میگردد.
53- -ازکارافتادگـی کلـی :عبارت اسـت از کاهش قدرت کار بیمهشـده به
نحـوی کـه نتواند با اشـتغال به کار سـابق یـا کار دیگری بیش از یک سـوم از
درآمـد قبلی خود را به دسـت آورد.
63- -ازکارافتادگی جزئی ناشـی از کار :عبارت اسـت از کاهش قدرت کار
بیمهشـده بـه نحـوی که با اشـتغال به کار سـابق یـا کار دیگر فقط قسـمتی از
درآمـد خود را به دسـت آورد.
73- -غرامـت مقطـوع نقص عضو :مبلغی اسـت که بطور یکجـا برای جبران
نقـص عضـو یا جبران تقلیل درآمد بیمهشـده به شـخص او داده میشـود.
83- -حادثـه ناشـی از کار :حوادثـی هسـتند کـه در حین انجـام وظیفه و به
سـبب آن بـرای بیمهشـده اتفاق میافتـد .مقصـود از حین انجـام وظیفه تمام
اوقاتـی اسـت کـه بیمهشـده در کارگاه یا موسسـات وابسـته یا سـاختمانها و
محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستورکارفرما در خارج از محوطه کارگاه
عهـدهدار انجـام مأموریتـی باشـد .اوقات مراجعه بـه درمانگاه و یا بیمارسـتان
و یـا بـرای معالجات درمانی و توانبخشـی و اوقات رفت و برگشـت بیمهشـده
از منـزل بـه کارگاه جـزء اوقـات انجام وظیفه محسـوب میگردد مشـروط بر
اینکـه حادثـه در زمـان عـادی رفت و برگشـت بـه کارگاه اتفاق افتاده باشـد
حوادثـی کـه بـرای بیمهشـده حیـن اقـدام بـرای نجات سـایر بیمهشـدگان و
مسـاعدت بـه آنان اتفـاق میافتد حادثه ناشـی از کار محسـوب میشـود.
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93- -مـاده  70قانـون :بیمهشـدگانی کـه طبـق نظـر پزشـک معالـج غیـر
قابـل علاج تشـخیص داده میشـوند پـس از انجـام خدمـات توان بخشـی و
اعالم نتیجه توان بخشـی یا اشـتغال چنانچه طبق نظر کمیسـیونهای پزشـکی
مذکـور در مـاده  91ایـن قانـون توانایـی خـود را کأل یـا بعضأ از دسـت داده
باشـند بـه ترتیـب زیر بـا آنهـا رفتار خواهد شـد:
الـف) هـرگاه درجـه کاهش قـدرت کار بیمهشـده شـصت و شـش درصد و
بیشـتر باشـد ازکارافتاده کلی شـناخته میشـود.
ب) چنانچـه میـزان کاهش قدرت کار بیمهشـده بین سـی و سـه تا شـصت و
شـش درصـد و به علت حادثه ناشـی از کار باشـد ازکارافتاده جزئی شـناخته
میشود.
ج) اگـر درجـه کاهـش قـدرت کار بیمهشـده بیـن ده تـا سـی و سـه درصد
بـوده و موجـب آن حادثه ناشـی از کار باشـد اسـتحقاق دریافت غرامت نقص
مقطـوع را خواهد داشـت.
103- -مـاده  71قانـون :بیمهشـدهای کـه دراثـر حادثـه ناشـی از کار یـا
بیمـاری حرفـهای ازکارافتاده کلی شـناخته شـود بـدون درنظـر گرفتن مدت
پرداخـت حـق بیمه اسـتحقاق دریافـت مسـتمری ازکارافتادگی کلی ناشـی از
کار را خواهـد داشـت.
113- -مـاده  72قانـون :میـزان مسـتمری ماهانـه ازکارافتادگی کلی ناشـی
از کار عبـارت اسـت از یـک سـی ام مزد یا حقوق متوسـط بیمهشـده ضربدر
سـنوات پرداخـت حـق بیمه مشـروط بر اینکه ایـن مبلغ از پنجـاه درصد مزد
یـا حقـوق متوسـط ماهانه او کمتر و از صد درصد آن بیشـتر نباشـد .در مورد
بیمهشـدگانی کـه دارای همسـر بـوده یـا فرزنـد یا پـدر یا مـادر تحت تکفل
داشـته باشـند و مسـتمری اسـتحقاقی آنهـا از شـصت درصـد مزد یـا حقوق
متوسـط آنها کمتر باشـد عالوه بر آن معادل ده درصد مسـتمری اسـتحقاقی
بـه عنـوان کمک مشـروط برآنکـه جمع مسـتمری و کمـک از ( ) %60تجاوز
نکنـد پرداخت خواهد شـد.
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تبصـره یـک :شـوهر یـا فرزند یـا پدر یا مـادر با شـرایط زیـر تحت تکفل
بیمهشـده محسـوب میشوند:
1 -سـن شـوهر از شصت سـال متجاوز باشـد و یا به تشخیص کمیسیونهای
پزشـکی موضـوع مـاده  91ایـن قانـون ازکارافتـاده کلـی بـوده و در هـر حال
مسـتمری دریافـت ننماید و معاش او توسـط زن تأمین شـود.
2 -فرزنـدان ذکـور بیمهشـده کـه به اسـتناد مفـاد بنـد ( )3مـاده  48قانون
حمایـت خانـواده از تاریـخ 72/( 1392/تاریخ الزماالجرا شـدن قانون حمایت
خانـواده) حداکثـر سـن فرزنـد ذکـور تـا بیسـت سـالگی (حداکثـر  19سـال
تمـام) تغییـر و پـس از آن منحصرا ً در صورت اشـتغال به تحصیـل در مقاطع
دانشـگاهی تعییـن گردیده و یا اینکه معلول ازکارافتاده نیازمند شـناخته شـود
و فرزنـد انـاث در صورتی که فاقد شـغل و شـوهر باشـند.
3 -سـن پدر از شـصت و سـن مادر از پنجاه و پنج سـال بیشـتر بوده یا اینکه
به تشـخیص کمیسـیونهای پزشـکی موضوع مـاده  91این قانـون ازکارافتاده
(کلـی) باشـند و معـاش آنها توسـط بیمهشـده تأمیـن و در هرحال مسـتمری
دریافت ننمایند.
تبصـره دو :مـزد یـا حقـوق متوسـط ماهانـه بیمهشـده موضـوع ایـن مـاده
عبـارت اسـت از جمـع کل مـزد یـا حقـوق او کـه بـه مأخذ آن حـق بیمه
دریافـت گردیـده ظـرف هفتصد و بیسـت روز قبـل از وقوع حادثه ناشـی
از کار یـا شـروع بیمـاری حرفهای کـه منجر به ازکارافتادگیشـده اسـت
تقسـیم بـر روزهـای کار ضرب در سـی.
123- -ماده  73قانون :به بیمهشدهای که در اثر حادثه ناشی از کار بین سی
و سه تا شصت و شش درصد توانایی کار خود را از دست داده باشد مستمری
ازکارافتادگی جزئی ناشی از کار پرداخت خواهد شد .میزان مستمری عبارت
است از حاصل ضرب درصد ازکارافتادگی در مبلغ مستمری ازکارافتادگی کلی
استحقاقی که طبق ماده  72این قانون تعیین میگردد.
133- -مـاده  74قانـون :بیمهشـدهای کـه در اثر حادثه ناشـی از کار بین ده
تا سـی و سـه درصد توانایی کار خود را از دسـت داده باشـد استحقاق دریافت
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غرامـت نقـص عضـو را خواهـد داشـت میـزان این غرامـت عبارت اسـت از
سـی و شـش برابر مسـتمری اسـتحقاقی مقرر در مـاده  72ایـن قانون ضرب
در ،درصـد ازکارافتادگی.
143- -مـاده  75قانون :بیمهشـدهای که ظرف ده سـال قبـل از وقوع حادثه
غیرناشـی از کار یـا ابتلاء بـه بیمـاری حداقـل حـق بیمـه یکسـال کار را که
متضمـن حـق بیمه نود روز کار ظرف یکسـال قبـل از وقوع حادثـه یا بیماری
منجـر بـه ازکارافتادگی باشـد پرداخـت نموده باشـد درصـورت ازکارافتادگی
کلـی حـق اسـتفاده از مسـتمری ازکارافتادگی کلـی غیرناشـی از کار ماهانه را
خواهد داشـت.
تبصره یک :محاسـبه متوسـط دسـتمزد و مسـتمری ازکارافتادگی موضوع
مـاده فـوق بـه ترتیب مقرر در مـاده  72ایـن قانون و تبصـره  2آن صورت
خواهـد گرفت.
ی و روح 
ی
ی جسـم 
ن ازكارافتادگ 
ن میـزا 
ی تعیی 
153- -مـاده  91قانـون :بـرا 
ی و تجدیدنظر پزشـكی
ی بدو 
ن و افـراد خانـواده آنها كمیسـیونها 
بیمهشـدگا 
ی و صدور
ب رسیدگ 
ن اعضا و ترتی 
ل و تعیی 
ب تشـكی 
ل خواهد شـد .ترتی 
تشـكی 
ی خواهد بود ك ه به
ق آئیننامـها 
ی طب 
ن ازكارافتادگ 
س جـدو ل میـزا 
ی براسـا 
رأ 
ب شـورای
ی ب ه تصوی 
ت درمان 
ن خدمـا 
ن تأمی 
ن و سـازما 
ن سـازما 
پیشـنهاد ایـ 
ی میرسـد( .آییننامـه این مـاده در تاریخ 63/ 1366/به تصویب رسـیده
عالـ 
و سـازمان تأمیناجتماعـی جایگزیـن سـازمان تأمیـن خدمـات درمانیشـده
است).
ی در موارد زیر مسـتلزم
ن ازكارافتادگ 
163- -مـاده  93قانـون :تغییـر میـزا 
ی میباشـد:
غ مسـتمر 
تجدیدنظر در مبل 
ط ازكارافتادگ 
ی
ن شـرای 
ن رفت 
ت از بی 
ی در صور 
ی ازكارافتادگیكلـ 
1 -مسـتمر 
ی كه
ع میشـود .در صورت 
ض اشـتغا ل مجدد مسـتمریبگیر قطـ 
ی بـ ه مح 
كلـ 
ج در مـواد  73و 74
ن مندر 
ی از كار ب ه میـزا 
ی ناشـ 
ن ازكارافتادگـ 
ل میـزا 
تقلیـ 
ی از كار یا
ی ناشـ 
ی جزئ 
ی ازكارافتادگـ 
ب مورد مسـتمر 
ن باشـد حسـ 
ن قانو 
ایـ 
ت خواهد شـد.
ص عضـو پرداخ 
ت نق 
غرامـ 
17

ن قانو 
ن
ع مـاده  73ای 
ی از كار موضو 
ی ناشـ 
ی جزئـ 
ی ازكارافتادگـ 
2 -مسـتمر 
ی كه
ل تجدیدنظر میباشـد .در صورت 
خ برقراریقابـ 
ف پنج سـا ل از تاریـ 
ظـر 
ط مقرر
ی از شـرای 
در نتیجـ ه تجدیدنظـر معلـو م گـردد ك ه بیمهشـده فاقـد یك 
ی ك ه مشـمو ل مـاده 74
ع خواهـد شـد و در صورت 
ی او قطـ 
میباشـد مسـتمر 
ت خواهد نمود.
ن ماده را دریافـ 
ت مذكـور در آ 
ن شـناخت ه شـود غرام 
ن قانو 
ای 
ن تغییر
ش یابـد و ای 
ی از كار افزای 
ی ناشـ 
ی جزئ 
ن ازكارافتادگـ 
3 -هـرگاه میـزا 
ی جزئی
ی ازكارافتادگـ 
ی باشـد مسـتمر 
نتیجـ ه حادثـ ه منجـر بـ ه ازكارافتادگ 
ن مسـتمری
ل و یا میزا 
ی از كار تبدیـ 
ی ناشـ 
ی كلـ 
ب مـورد بـ ه مسـتمر 
حسـ 
ش خواهـد یافت.
ی افزای 
ی جزئـ 
ازكارافتادگـ 

فصل دوم :مدارک و مستندات الزم جهت صدور حکم ازکارافتادگی
4 -اصل و تصویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی بیمهشده
5 -مدارک دال بر تکفل بیمهشده
بـا عنایـت به اینکه حسـب ماده  72قانون در تعیین مسـتمری اسـتحقاقی،
بیمهشـده متکفـل از ده درصـد مسـتمری اسـتحقاقی بـه عنـوان کمـک
بهرهمنـد میگـردد ،بنابرایـن مـدارک ذیـل حسـب مورد جهت تشـخیص
کفالـت شـوهر ،فرزنـد ،پـدر یا مـادر بیمهشـده مورد بررسـی قـرار خواهد
گر فت .
15- -اصـل و تصویر کلیه صفحات شناسـنامه و کارت ملی همسـر ،فرزند،
پـدر یا مادر بیمهشـده
25- -نظریـه کمیسـیون پزشـکی مبنی بـر ازکارافتادگی شـوهر بیمهشـده
زن یـا والدین بیمهشـده
35- -اصل و تصویر سند رسمی ازدواج
45- -گـزارش بازرسـی کفالـت شـعبه مبنی بر تأییـد تأمین معـاش افراد
مورد اشـاره توسـط بیمهشـده اصلی
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6 -گـزارش بررسـی حادثـه ناشـی از کار کـه توسـط بـازرس فنـی
شـعبه تهیـه و بـه تأییـد مسـئول امـور فنـی بیمهشـدگان رسـیده باشـد
ملاک عمـل خواهـد بود.
7 -تصویـر پروانـه سـاختمانی معتبـر و فیـش پرداخـت حـق بیمه در
مـورد مشـمولین بیمـه اجبـاری کارگران سـاختمانی
8 -تصویـر مجـوز اشـتغال بـکار جهت اتبـاع خارجی مبنی بـر بالمانع
بـودن اشـتغال بیمهشـده متوفـی در کارگاه و مشـاغل مربوطـه از سـوی
واحـد نامنویسـی و حسـابهای انفـرادی
9 -نظریه کمیسیون پزشکی بدوی
در صورتـی کـه بیمهشـده ظـرف مدت یک مـاه از تاریـخ ابالغ و یا سـازمان طی
همیـن مـدت از تاریخ ثبت در دبیرخانه شـعبه بـه نظریه اعتراض ننمـوده و رأی
کمیسـیون پزشـکی بدوی قطعی و الزماالجرا گردیده باشـد.
10 -نظریه کمیسیون پزشکی تجدید نظر
در صورتی که بیمهشـده یا سـازمان به نظریه کمیسـیون پزشـکی بدوی اعتراض
نموده باشـند ،نظریه کمیسـیون پزشـکی تجدید نظر جایگزین آن خواهد شد.

فصل سوم :ویژگیهای آرای قابل استناد
11 -نظـر بـه اینکـه آراء کمیسـیونهای پزشـکی بـدوی و تجدیـد نظـر،
مبنـای ارائـه تعهـدات موضـوع ازکارافتادگی (کلـی ،جزئی و یـا غرامت نقص
مقطوع) میباشـد؛ لذا به منظور شـفاف سـازی ،رفع ابهام و جلوگیری از ایجاد
تعهـدات من غیرحـق یا تضییع حقوق احتمالی بیمهشـدگان میبایسـت ضمن
رعایـت مفـاد دسـتور اداری شـماره 108293/ 1000/مـورخ 1111/1393/
حـوزه معاونـت درمـان و فنـی و درآمد بـا موضوع نحوه انشـاء و صـدور آراء
در کمیسـیونهای پزشـکی بـدوی و تجدیـد نظـر ایـن آراء به لحاظ شـکلی و
محتوایـی دارای خصوصیـات ذیل نیز باشـند:
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111- -ازآنجائیکه تاریخ تشـکیل کمیسـیونهای پزشـکی الزام ًا میبایسـت
بعـد از تحقـق شـرایط مـاده  70قانون باشـد ،بنابرایـن تاریخ ابتالء بـه بیماری
منجـر بـه ازکارافتادگـی ،در آراء کمیسـیونهای پزشـکی تجدیـد نظـر بایـد
همزمان با تشـکیل کمیسـیون پزشـکی بدوی و یا قبل از آن تعیینشـده باشد.
کمیسـیونهای پزشـکی تجدیـد نظر صرفـ ًا مجاز بـه اظهار نظـر در خصوص
بیماری ،یا بیماری هایی میباشـند که کمیسـیونهای پزشـکی بـدوی در مورد
آنها اظهـار نظر نموده باشـند.
211- -تاریـخ تحقـق ازکارافتادگـی در حـوادث ناشـی از کار ،تاریـخ خاتمـه
درمـان عـوارض ناشـی از حادثـه و پایان اسـتراحت پزشـکی متصل بـه تاریخ
وقـوع حادثه تعییـن گردیده باشـد.
311- -در مـواردی کـه بیمهشـده دچـار بیمـاری عـادی و حادثـه ناشـی از
کار گردیـده ،امـکان طـرح همزمـان بیمـاری عـادی و حادثـه ناشـی از کار در
کمیسـیون پزشـکی وجـود نـدارد و صرفـ ًا پس از رسـیدگی به حادثه ناشـی از
کار و صـدور حکـم قطعی در خصوص حادثه ،بیماری عادی وی در کمیسـیون
پزشـکی قابل طـرح خواهـد بود.
411- -در متـن نظریه کمیسـیون پزشـکی تاریخ ابتالء به بیمـاری به صورت
کامل(روز ،ماه و سـال) اعالمشـده باشد.
511- -رسـیدگی و صـدور رأی توسـط کمیسـیونهای پزشـکی بـدوی و
تجدیدنظـر ،میبایسـت صرفـ ًا در خصـوص عارضـه و یـا بیماری اعالمشـده
توسـط پزشـک معالـج کـه بابـت آن از سـوی واحد اجرایـی معرفـی گردیده
صـورت گرفته باشـد.
611- -نظریه کمیسـیون پزشـکی ممهور به مهر و امضاء پزشـکان متخصص
بیماریهای اشارهشـده در متن نظریه باشـد.
711- -چنانچـه بیمهشـده در معاینـات اولیـه اسـتخدام یـا عقـد قـرارداد
ادامـه بیمـه بـه صـورت اختیـاری ،خـاص ،توافقـی و ...بابت بیمـاری خاصی،
ازکارافتـاده کلـی شناختهشـده باشـد ،معرفـی وی از سـوی واحدهـای اجرائی
بـه کمیسـیونهای پزشـکی و رسـیدگی و صدور رأی توسـط کمیسـیونها در
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خصـوص همـان بیمـاری موضوعیت نخواهد داشـت ،مگـر در صـورت احراز
شـرایط مقـرر در تذکـر بنـد  24بخشـنامه شـماره  19امور فنی بیمهشـدگان.
811- -حسـب بند 9آئیننامه اجرایی کمیسـیونهای پزشکی بدوی و تجدید
نظـر رأی کمیسـیون پزشـکی بـدوی توسـط کمیسـیون مربوطه به بیمهشـده
حاضـر در جلسـه ابلاغ خواهـد شـد .بدیـن منظور دبیر کمیسـیون پزشـکی
بـدوی موظـف به ابالغ نظریه کمیسـیون به بیمهشـده و ارائـه توضیحات الزم
پیرامـون مـدت و نحوه اعتـراض به رأی میباشـد .از آنجاکه عـدم ابالغ آرای
کمیسـیونهای پزشـکی بدوی توسـط کمیسـیونهای پزشـکی منجر به تأخیر
در قطعیـت نظریـه و نهایت ًا اطالـه فرایند ارائه حمایتهای قانونـی میگردد ،لذا
در مـواردی کـه حسـب تأییـد بازرس فنی شـعبه بیمهشـده به علت بسـتری
در بیمارسـتان ،منزل و هر دلیل دیگری قادر به شـرکت در جلسـه کمیسـیون
پزشـکی بدوی نباشـد ،نسـخه اول و سـوم نظریه کمیسـیون پزشـکی به شعبه
منعکـس میشـود ،در ایـن حالت شـعب سـازمان مکلفانـد از طریـق احضار
بیمهشـده (در صورت امکان) ،مراجعه به محل سـکونت ،محل بسـتری ،محل
کار و  ...در اسـرع وقت نسـبت به ابالغ نسـخه سـوم نظریه کمیسـیون و ارائه
توضیحـات الزم بـه بیمهشـده در خصـوص مـدت و نحـوه اعتـراض بـه رأی
کمیسیون پزشـکی اقدام نمایند.
911- -آراء کمیسـیونهای پزشـکی بایـد فاقـد هـر گونه قلـم خوردگی بوده
و یـا هـر گونه قلـم خوردگی توسـط کلیـه اعضاء کمیسـیون مورد تأییـد قرار
گرفته باشـد.
1011- -ترکیب اعضاء کمیسـیون پزشـکی بایسـتی مطابق آئیننامه اجرایی
کمیسـیونهای پزشکی باشد.
1111- -پزشـک معالـج نباید از اعضاء کمیسـیون پزشـکی صادرکننده رأی
باشد.
1211- -در متـن نظریه کمیسـیون پزشـکی بـه بند ،صفحه و کد بر اسـاس
جـدول تعیین میـزان نقص عضـو و ازکارافتادگی ،اشـاره گردد.
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فصل چهارم :رشایط برقراری مستمری ازکارافتادگی
 -12پـس از وصـول رأی کمیسـیون پزشـکی بـدوی ،مسـئول امـور فنـی
بیمهشـدگان و مسـئول امور فنی مسـتمریهای شـعب میبایسـت نسـبت به
بررسـی شـکلی و ماهـوی متـن رأی و انطبـاق آن بـا موازیـن قانونـی اقـدام و
در صـورت لـزوم ،مراتب اعتراض شـعبه طی فرم نمونه شـماره 13بخشـنامه
شـماره  19امـور فنـی بیمهشـدگان (پیوسـت ضمیمـه) بهصـورت مسـتند و
مسـتدل مشترک ًا توسط مسـئولین یادشده تهیه و به کمیسـیون مربوطه ارجاع
گردد.
13 -درصـورت عدم اعتراض از سـوی بیمهشـده (یا وکیـل قانونی وی) و یا
سـازمان به نظریه کمیسـیون پزشـکی بـدوی ،نظریه مذکور ظـرف مدت یک
مـاه پس از تاریخ ابلاغ قطعی و الزماالجـرا خواهد بود.
14 -حسـب مقـررات جـاری ،روز ابلاغ و روز اقـدام جـزء مهلـت یـک
ماهـه جهت اعتراض محسـوب نمیگـردد ،چنانچه آخریـن روز مهلت مذکور
مصـادف بـا روز تعطیل باشـد ،اولیـن روز اداری پـس از آن به عنـوان آخرین
روز مهلـت محسـوب و ملاک عمل خواهـد بود.
15 -بـا عنایـت بـه ماده  9آئیننامه کمیسـیونهای پزشـکی بیمهشـده و
سـازمان ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ ابلاغ نظریه کمیسـیون بـدوی حق
اعتـراض بـه رأی مزبـور را دارنـد ،در ایـن صورت نظریه کمیسـیون بدوی به
حالت تعلیق درآمده و کمیسـیون پزشـکی تجدید نظر تشـکیل خواهد گردید.
16 -کمیسـیونهای پزشـکی تجدیـد نظـر صرف ًا مجـاز به بررسـی و اظهار
نظـر در خصـوص مفـاد نظریه کمیسـیون پزشـکی بـدوی و بیمـاری هایی که
از سـوی پزشـک معالـج در مرحله بدوی عنـوان گردیده میباشـند و پذیرش
مـدارک جدیـد که تاریخ آن پس از تاریخ تشـکیل کمیسـیون پزشـکی بدوی
بـوده فاقـد محمل قانونی میباشـد به عبارت دیگر کمیسـیونهای تجدید نظر
میبایسـت از بررسـی کلیـه مدارک و مسـتنداتی که تاریخ صـدور آنها بعد از
تاریخ تشـکیل کمیسـیونهای بدوی میباشـد امتنـاع نماید.
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17 -بـه منظـور تحقـق مـاده  70قانـون تأمیـن اجتماعـی ،تاریـخ ابتالء به
بیمـاری یـا تاریـخ تحقـق ازکارافتادگـی کـه توسـط کمیسـیونهای پزشـکی
تجدیـد نظـر تعییـن میگردنـد ،میبایسـت همزمان یا قبـل از تاریخ تشـکیل
کمیسـیونهای بـدوی باشـد .در غیـر این صـورت مراتب بـه عنـوان ابهام در
رأی محسـوب و میبایسـت از طریـق ادارات کل اسـتانها به کمیسـیونهای
پزشـکی جهـت رفع ابهـام اعـاده گردد.
با صدور نظریه کمیسـیون پزشـکی مبنی بر تعیین میزان ازکارافتادگی ،ارسـال
آن بـه واحـد اجرایـی و قطعیـت رأی صـادره بـر اسـاس نـوع ازکارافتادگـی،
کمکهـای قانونـی بلنـد مـدت در دو گـروه بیماریهـای عادی ،حـوادث غیر
ناشـی از کار و حـوادث ناشـی از کار ارائـه میگردد:
الف) بیماریهای عادی وحوادث غیر ناشی از کار
18 -بـا عنایـت بـه عبـارت  ......قبـل از وقـوع حادثـه غیـر ناشـی از کار یا
ابتلاء بـه بیمـاری  ...در متن مـاده  75قانـون و به منظور تعیین احراز شـرایط
اسـتحقاق بیمهشـدگان جهـت بهرهمنـدی از حمایـت ازکارافتادگـی کلی غیر
ناشـی از کار روز ابتلا جـزء مهلـت مقـرر قانونی(ظرف یک سـال و ده سـال)
لحاظ نخواهد شـد.
19 -بـا توجـه به عبارت  ....ظرف یک سـال قبل از وقـوع حادثه یا بیماری
منجـر بـه ازکارافتادگـی  ....در مـواردی که سـال کبیسـه در مهلت یک سـال
واقـع گـردد مـدت  366روز بـه عنوان یک سـال در نظر گرفته خواهد شـد.
مثـال :1بیمهشـدهای کـه از تیر ماه سـال  1389لغایت آذر مـاه  1391بهطور
متوالـی دارای سـوابق پرداخـت حـق بیمـه به صـورت اجباری میباشـد طبق
نظریه کمیسـیون پزشـکی بـدوی مـورخ 96/ 1394/با تاریخ ابتلا به بیماری
17/ 1392/ازکارافتـاده کلـی گردیـده اسـت کـه در ایـن حالـت بـا توجـه به
کبیسـه بودن سـال 1391بیمهشـده شـروط ماده  75قانون را جهـت برقراری
مسـتمری ازکارافتادگـی کلی غیر ناشـی از کار احـراز مینماید.
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20 -سـوابق اشـتغال و پرداخـت حـق بیمه مؤثـر در احراز شـرایط ماده 75
قانـون به شـرح ذیل میباشـد:
120- -سوابق پرداخت حق بیمه به واسطه اشتغال
220- -غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری
320- -ایام دریافت مقرری بیمه بیکاری
420- -سوابق مدت خدمت نظام وظیفه و حضور در جبهه بیمهشدگان
520- -کلیه سوابق منتقله از سایر صندوقها پس از پرداخت مابهالتفاوت
620- -پرداخت حق بیمه در قالب گروههای خاص بیمهای
720- -سوابق پرداخت حق بیمه به صورت اختیاری
820- -بیمه صاحبـان حرف و مشـاغـل آزاد با نرخ حق بیمـه ( %20بیمـه
بازنشستگی ،ازکارافتادگی کلی و فوت %18 -سهم بیمهشده %2 +سهم دولت) -
920- -سوابق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد قبل از تاریخ 11/.1374/
توجـه  :1سـوابق ایجادشـده ناشـی از قراردادهـای بیمـه حرف و مشـاغل آزاد
قبـل از تاریـخ 11/1377/بـا نرخهـای  %12 ،%10و  %16بـه ترتیب در حکم
نرخهـای  %14،%12و  %18بعـد از 11/1377/میباشـد.
1020- -بیمهایرانیـان خـارج از کشـور بـا نـرخ ( %20بیمـه بازنشسـتگی،
ازکارافتادگـی کلـی و فـوت %18 -سـهم بیمهشـده %2 +سـهم دولـت)
1120- -سوابق پرداخت حق بیمه بافندگان قالی ،قالیچه ،گلیم و زیلو با نرخ
 %14در صورتی که مطابق ضوابط مقرر در بخش اول ماده 10آئیننامه اجرائی
قانون بیمههای اجتماعی قالیبافان ،بافنـدگان فرش و شاغالن صنـایع دستـی
شناسه دار(کددار) به سابقه کامل تبدیل گردد .در غیر این صورت به نسبت پنجاه
درصد سنوات پرداخت حق بیمه مالک عمل خواهد بود.
توجه  :2کلیه بیمهشـدگان اعـم از اجباری ،اختیاری ،مشـاغل آزاد و  ...که
از آخریـن پرداخـت آنان بیش از سـه ماه و یک روز سـپری نشـده باشـد
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میتواننـد بـا ارائه درخواسـت وپرداخـت مابهالتفاوت حق بیمه نسـبت به
تبدیـل سـوابق قانـون بیمه بازنشسـتگی ،فـوت و ازکارافتادگـی بافندگان
قالـی ،قالیچـه ،گلیم و زیلو مصوب119/ 1376/مجلس شـورای اسلامی
بـا نـرخ  %14به سـوابق کامل اقـدام نمایند.
1220- -سـوابق ذیل در احراز شـرایط برقراری مسـتمری ازکارافتادگی کلی
غیـر ناشـی از کار مؤثر نبـوده و صرف ًا در تعیین میزان مسـتمری ،کمک هزینه
عائلهمنـدی ،حق سـنوات و سـایر مزایای قانونی لحـاظ میگردد:
112-20- -سـنوات ارفاقی مشـمولین قانـون حفاظت در برابر اشـعه مصوب
201/1368/
212-20- -سـابقه پرداخـت حق بیمـه دوران انقطاع بیمهشـدگان اختیاری و
صاحبـان حرف و مشـاغل آزاد
312-20- -در صورتـی کـه بیمهشـده بـدون احتسـاب سـوابق پرداخت حق
بیمـه صاحبان حـرف و مشـاغل آزاد با
نرخ های12و14درصد ،شروط ماده  75قانون را احراز نماید.
412-20- -سوابق مازاد سنی
512-20- -سوابق کارفرمایان حقیقی و حقوقی غیر دولتی
21 -تاریـخ وقـوع حادثـه غیر ناشـی از کار یـا تاریخ ابتال بـه بیماری منجر
بـه ازکارافتادگـی منـدرج در نظریه کمیسـیون پزشـکی مالک بررسـی احراز
شـرایط مـاده  75قانـون و تعیین میـزان مسـتمری خواهد بود.
22 -محاسـبه متوسـط دسـتمزد و مسـتمری ازکارافتادگی کلی غیر ناشـی
از کار بـر اسـاس تبصـره مـاده  75قانون به ترتیب مقـرر در مـاده  72قانون و
تبصـره  2آن به شـرح ذیل میباشـد:
122- -ازآنجائیکـه مـدت دریافـت مقـرری بیمـه بیـکاری و دسـتمزد ایام
بیمـاری جـزء سـوابق پرداخت حق بیمه محسـوب میگـردد ،در مـواردی که
بیمهشـده کل دوره زمانـی ظـرف  720روز قبـل از ابتلاء به بیمـاری یا وقوع
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حادثـه غیـر ناشـی از کار را مقـرری بیمـه بیـکاری یـا غرامـت دسـتمزد ایام
بیمـاری دریافت نموده باشـد ،حقـوق و مزایای ظـرف  720روز زمان اشـتغال
قبـل از شـروع بیمـه بیکاری یـا غرامت دسـتمزد ایام بیماری مالک محاسـبه
متوسـط دسـتمزد قـرار میگیرد(.به عبـارت دیگر در مواردی که بیمهشـده به
موجـب دریافـت مقـرری بیمه بیکاری یـا غرامت دسـتمزد ایام بیمـاری فاقد
حتـی یـک روز پرداخـت حـق بیمه ظـرف  720روز قبـل از ابتالء بـه بیماری
یـا وقوع حادثه غیر ناشـی از کار باشـد ،حقـوق و مزایای ظـرف  720روز زمان
اشـتغال قبـل از شـروع بیمه بیکاری یـا غرامت دسـتمزد ایام بیمـاری مالک
محاسـبه متوسـط دسـتمزد قرار میگیرد).
222- -چنانچه بیمهشـدگان اختیاری ،صاحبان حرف و مشـاغل آزاد یا سـایر
گروههـای خـاص بیمهای در حیـن پرداخت حق بیمـه مربوطـه درکارگاههای
مشـمول قانـون تأمیـن اجتماعـی شاغلشـده و یا به واسـطه اشـتغال از طریق
طـرح سـابق بیمه راننـدگان به طور همزمـان حق بیمه پرداخت نموده باشـند،
در مدتـی کـه به طریق مذکور حق بیمه پرداختشـده باشـد ،صرفـ ًا پرداخت
حـق بیمـه بـه صـورت اجبـاری یـا از طریـق طرح سـابق بیمـه راننـدگان که
به واسـطه اشـتغال میباشـد مبنـای محاسـبات خواهد بـود .بدیهی اسـت در
هـر حـال و در صـورت تحقـق همزمانـی پرداخـت حـق بیمـه بـه دو یـا چند
طریـق سـوابق پرداخـت حق بیمـه به اعتبـار اشـتغال در کارگاه ملاک عمل
قرارمیگیـرد و بـه هیچ عنـوان جمع دو یا چند دسـتمزد مبنـای پرداخت حق
بیمـه بـه صورت اجباری و سـایر گروههای بیمهای جهـت ارائه تعهدات قانونی
مؤثر نخواهـد بود.
23 -جهت سهولت درک و تفهیم نحوه تعیین میزان مستمری ازکارافتادگی
کلـی بر اسـاس ماده  72قانـون و تبصـره دو آن الگوریتم ذیل ترسـیم گردیده
است:
مزد یا حقوق
متوسط ماهانه
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جمع کل مزد یا حقوق مأخذ کرس حق
 × 30روزهای کار ÷ بیمه ظرف  720روز قبل از تاریخ وقوع
حادثه یا رشوع بیماری

مبالغ الف ،ب و ج را به ترتیب ذیل تعریف مینمائیم:
الف

÷ 30

سنوات پرداخت حق بیمه

ب

%50

ج

%60

×
×
×

متوسط مزد یا حقوق ماهانه
متوسط مزد یا حقوق ماهانه
متوسط مزد یا حقوق ماهانه

23-1 -مستمری استحقاقی بیمهشده غیر متکفل برابر است با:
 مبلغ الف :اگر بزرگتر از مبلغ ب و کوچکتر از متوسط دستمزد باشد. مبلغ ب :اگر بزرگتر از مبلغ الف باشد. متوسـط مـزد یـا حقوق ماهانه :اگر مبلغ الف بزرگتر از متوسـط دسـتمزدباشد.
223- -مستمری استحقاقی بیمهشده متکفل برابر است با:
به منظور محاسـبه مسـتمری استحقاقی بیمهشـده متکفل ،مستمری استحقاقی
بیمهشـده غیـر متکفل به روش فوق محاسـبه و چنانچه مسـتمری اسـتحقاقی
تعیینشـده کوچکتر از مبلغ ج باشـد ،مسـتمری اسـتحقاقی بیمهشـده متکفل
برابـر خواهـد بود با :مسـتمری اسـتحقاقی بیمهشـده غیـر متکفل بهعلاوه ده
درصد مسـتمری اسـتحقاقی مشـروط به اینکه از مبلغ ج تجاوز ننماید در غیر
اینصـورت مبلـغ ج بهعنوان مسـتمری اسـتحقاقی در نظر گرفته خواهد شـد.
کمک
مستمری استحقاقی
متکفل

× 10%
مستمری استحقاقی

مستمری استحقاقی

+

کمک

مشروط بر آنکه از  %60متوسط مزد ماهانه (مبلغ ج) تجاوز ننماید.
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یادآوری :اصالح ماده  72قانون (تغییر ضریب  1به ) 1
30 35
از زمـان اجـرای قانـون تأمیـن اجتماعـی بـه موجب مقـررات مـاده  72قانون
در تعییـن میـزان مسـتمریهای ازکارافتادگـی ضریب  1ملاک عمل بوده
35
است:
بیمه حق پرداخت سنوات× ماهانه مزد متوسط
مستمریازکارافتادگی=
35
ولیکـن بـا اصلاح قانـون و از تاریـخ 12/ 72/بـه بعـد ضریب مزبـور به 1
30
تغییـر و اصلاح گردیـد بنابراین:
 از تاریخ 105/ 54/لغایت 311/ ،72/ضریب 135
 از تاریخ 12/ 72/ضریب 130
24 -در پایان عملیات محاسـبه مسـتمری چنانچه رقم مستمری استحقاقی
بدسـت آمـده از حداقـل دسـتمزد کارگر عادی در سـال برقراری کمتر باشـد
میـزان مسـتمری ازکارافتادگـی کلی تا حداقل دسـتمزد همان سـال ترمیم و
قابـل پرداخـت خواهد بود.
25 -میزان مستمری ازکارافتادگی کلی بیمهشدگانی که با احتساب سوابق
بیمهپردازی آنان در قالب بافندگان قالی ،قالیچه ،گلیم و زیلو مصوب119/1376/
(با نرخ  ،)%14اقدام به پرداخت مابهالتفاوت حق بیمه و تبدیل سوابق پرداخت حق
بیمه خود به سوابق کامل ننمودهاند و با سوابق موصوف شرایط برقراری مستمری
ازکارافتادگی کلی را احراز مینمایند در هر حال نباید از نصف حداقل مزد کارگر
عادی در زمان برقراری بیشتر و از دو سوم آن (نصف حداقل مزد) کمتر باشد.
به عبارت دیگر حداکثر مستمری این قبیل بیمهشدگان معادل یک دوم(  ) 1و
2
حداقل آن معادل یک سوم (  ) 1حداقل مزد کارگر عادی در زمان برقراری
3
خواهد بود.
توجـه  :3بـا عنایـت بـه اینکـه درآمـد ماهانـه مبنـای محاسـبه حـق بیمه
بافنـدگان قالـی ،قالیچـه ،گلیم وزیلـو مصـوب 119/1376/بطـور مقطوع
پنجـاه درصـد( )%50حداقـل دسـتمزد کارگـر عـادی میباشـد ،بنابرایـن
در تعییـن میـزان مسـتمری سـوابق بهصـورت کامل لحـاظ میگـردد( .به
28

عبـارت دیگـر سـنوات بیمهشـدگان موصـوف صرفـ ًا در احـراز شـرایط به
نسـبت پنجـاه درصد لحـاظ خواهد شـد).
ب) حوادث ناشی از کار
26 -به موجب مواد73 ،71و 74قانون ،در صورت بروز حادثه ناشـی از کار
بیمهشـدگان بـدون در نظر گرفتن میزان سـابقه پرداخت حق بیمه ،اسـتحقاق
دریافـت حمایتهـای کوتاه مدت و بلند مدت ناشـی از کار را خواهند داشـت.
بـا توجـه بـه اینکه ارائـه حمایتهای بلند مدت ناشـی از کار منوط به بررسـی
حوادث و تأیید ناشـی از کار بودن آن میباشـد ،بنابراین گزارشـات تأییدشـده
حـوادث ناشـی از کار و نظریه کمیسـیون پزشـکی به منظـور ارائه حمایتهای
بلنـد مـدت ازکارافتادگـی ناشـی از کار از اهمیت بسـزایی برخوردار میباشـد.
نظـر به حساسـیت امر امکان برقـراری و ارائه حمایتهای ازکارافتادگی ناشـی
از کار در صورتـی میسـر خواهد بـود که گزارش حادثه ناشـی ازکار به صورت
مکانیـزه از طریـق واحد امور فنی بیمهشـدگان در سیسـتم ثبت گردیده باشـد.
در گروه حوادث ناشی از کار حمایتها عبارتنداز:
• مستمری ازکارافتادگی کلی ناشی از کار؛

• مستمری ازکارافتادگی جزئی ناشی از کار؛
• غرامت مقطوع نقص عضو.

ب )1 -مستمری ازکارافتادگی کلی ناشی از کار

27 -در صـورت وقوع حادثه ناشـی ازکار و تحقق بنـد «الف» ماده 70قانون
بر اسـاس نظریه کمیسیون پزشکی
موضـوع مـاده  91قانون ،به موجب ماده 71قانون بیمهشـده اسـتحقاق دریافت
مسـتمری ازکارافتادگی کلی ناشـی از کار را خواهد داشت.
28 -تعیین مبلغ مسـتمری اسـتحقاقی و قابـل پرداخـت ازکارافتادگی کلی
ناشـی از کار مطابـق بند هـای « 23و  »24میباشـد.
29

ب )2-مستمری ازکارافتادگی جزئی ناشی از کار
29 -در صـورت وقـوع حادثه ناشـی از کار و تحقق بنـد «ب» ماده 70قانون
بر اسـاس نظریه کمیسـیون پزشـکی موضوع مـاده  91قانون ،بـه موجب ماده
 73قانون بیمهشـده اسـتحقاق دریافت مسـتمری ازکارافتاده جزئی ناشی از کار
را خواهد داشت.
30 -در اجـرای مـاده  73قانـون و بـه منظـور تعییـن میـزان مسـتمری
ازکارافتادگـی جزئـی کلیه سـوابق پرداخت حق بیمه مورد قبـول تا تاریخ تحقق
ازکارافتادگـی جزئـی لحـاظ میگردد.
31 -مسـتمری ازکارافتادگـی جزئی ناشـی از کار بر اسـاس مـاده  73قانون
پس از تعیین مسـتمری اسـتحقاقی مطابـق بند«  »23طبق فرمـول ذیل تعیین
می گردد:
مستمری ازکارافتادگی
جزئی ناشی ازکار

درصد ازکارافتادگی جزئی

×

مبلغ مستمری استحقاقی
ازکارافتادگی کلی

32 -تشـخیص حـوادث ناشـی از کار منجـر به فـوت یـا ازکارافتادگی کلی
مشـمولین بیمـه صاحبان حرف و مشـاغل آزاد حسـب تبصره « »5مـاده «»4
آییننامـه اجرایـی قانـون اصلاح بنـد «ب» و تبصـره« »3مـاده « »4قانـون
تأمیـن اجتماعـی -در خصـوص صاحبـان حـرف و مشـاغل آزاد( -مصـوب
297/ )1366/بـه عهده کمیسـیونی مرکب از مسـئول واحد تعـاون ،کار و رفاه
اجتماعـی محل ،مسـئول شـعبه و بـازرس فنی با رعایـت مقررات کلـی قانون
تأمیـن اجتماعـی خواهـد بـود .بنابراین بیمهشـدگان مذکور (صاحبـان حرف و
مشـاغل آزاد) صرف ًا از مسـتمری ازکارافتادگی کلی(ناشـی و غیر ناشـی از کار)
بهرهمنـد خواهند شـد و حمایـت ازکارافتادگـی جزئی و غرامـت مقطوع نقص
عضو بـرای ایـن افـراد موضوعیت نخواهد داشـت.
33 -مسـتمری ازکارافتادگی جزئی ناشـی از کار آن دسـته از بیمهشـدگان
سـازمان تأمیـن اجتماعـی کـه در حین اسـتفاده از مسـتمری مذکور ،مشـمول
مقـررات سـایر صندوقهـای بیمه و بازنشسـتگی قـرار میگیرند تـا زمانی که
30

سـابقه پرداخت حـق بیمه خود نزد سـازمان تأمین اجتماعـی را برابر ضوابط و
مقـررات قانونـی مربـوط به نقـل و انتقال حق بیمـه به سـایر صندوقها منتقل
ننماینـد ،علـی رغـم شـمول مقررات صنـدوق مقصد بر ایشـان همچنـان قابل
پرداخـت بـوده و مادامـی که سـوابق آنها در سـازمان تأمیـن اجتماعی محفوظ
باشـد پرداخت مسـتمری یادشـده با لحاظ مفـاد بندهـای « »2و« »3ماده 93
قانـون تأمین اجتماعـی ادامه خواهد داشـت.
34 -پرداخت مستمری ازکارافتادگی جزئی ناشی از کار آن دسته از بیمهشدگان
که پس از شمول مقررات سایر صندوقهای بیمه و بازنشستگی بر آنها ،سوابق
بیمهای خود را نیز از سازمان تأمین اجتماعی به صندوق دیگر منتقل مینمایند
از تاریخ انتقال سابقه ( تاریخ صدور چک توسط شعبه) به علت حذف سابقه در
سازمان تأمین اجتماعی ،قطع میگردد.
35 -هرگاه مسـتمریبگیر ازکارافتاده جزئی مشـمول دریافت مستمریهای
بازنشسـتگی و یـا ازکارافتـاده کلـی گـردد یا فـوت نمایـد ،رعایت مـوارد ذیل
الزامیست:
135- -توقـف پرداخـت مسـتمری ازکار افتادگـی جزئـی از تاریـخ برقراری
مسـتمری بازنشسـتگی ،ازکارافتادگـی کلی یـا بازماندگان.
235- -میـزان مسـتمری ازکارافتادگـی جزئـی متعلقه میبایسـت بـه عنوان
قسـمتی از دسـتمزد بیمهشـده تلقی و حسـب مورد در تعیین متوسط دستمزد
مبنای محاسـبه مسـتمریهای بازنشسـتگی ،ازکارافتادگی کلی و یا بازماندگان
منظـور گردد.
335- -نظر به اینکه مبنای محاسـبه مسـتمری بازنشسـتگی متوسط دستمزد
مقـرر در تبصـره ذیـل مـاده  77قانـون و مبنـای احتسـاب مسـتمریهای
ازکارافتادگـی کلـی و بازماندگان تبصره « »2ماده  72قانون میباشـد در تعیین
متوسـط دسـتمزدهای مذکور میبایسـت مبلغ مسـتمری ازکارافتادگی جزئی
هماننـد یکی از عناوین حقوق و مزایای بیمهشـده عین ًا حسـب ماههـا و روزهای
مربوطـه بـه دیگر حقوق و مزایای بیمهشـده افـزوده گردد (بهعبـارت دیگر در
احتسـاب ازکارافتادگـی جزئی به عنوان بخشـی از دسـتمزد ضروری اسـت به
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ایـن مهـم توجه نمایند که چنانچه بیمهشـده ظـرف  720روز و یا در محاسـبه
آخریـن دو سـال مـورد بحـث در ماههـا و یـا روزهائـی فاقـد کارکـرد بـوده و
در نتیجه دسـتمزدی نداشـته باشـد مبلغ مسـتمری جزئی نیز قابل احتسـاب
نخواهـد بود )
435- -بـا توجـه بـه ایـن نکته که مبلغ مسـتمری جزئی مشـمول کسـر حق
بیمه شـناخته نشـده لذا در رابطه با احتسـاب آن به عنوان بخشـی از دسـتمزد
رعایـت حداکثـر حقـوق و مزایای مشـمول کسـر حق بیمه ضروری نمیباشـد
(بـه عبارت دیگر مبلغ مسـتمری ازکارافتادگی جزئـی میتواند مازاد بر حداکثر
میـزان حقـوق و مزایای مشـمول کسـر حق بیمه در تعیین متوسـط دسـتمزد
مسـتمریهای بازنشسـتگی ،ازکارافتادگی کلـی یا بازماندگان منظـور گردد).
36 -در صـورت فـوت بیمهشـده مشـمول دریافـت حمایـت ازکارافتادگی
جزئـی ناشـی ازکار و عـدم احـراز شـرایط برقـراری مسـتمری بازمانـدگان،
مسـتمری ازکارافتادگـی جزئـی ناشـی از کار از تاریخ فوت مختومـه میگردد.
37 -بـا توجـه بـه تعریـف ازکارافتادگی جزئی در بنـد  14مـاده  2قانون و
امـکان اشـتغال و بیمهپـردازی این قبیل مسـتمریبگیران ،پرداخت مسـتمری
ازکارافتادگـی جزئـی بـدون رعایـت مـاده  111و مـاده  89قانـون بـوده و بـه
واسـطه دریافـت مسـتمری ازکارافتادگـی جزئـی نمیتواننـد از حمایتهـای
درمانـی سـازمان بهرهمنـد گردند.
38 -در پرداخت مسـتمری ازکارافتادگی جزئی رعایت ماده  94قانون بجز
در مـوارد کمک ازدواج و عائلهمندی و بیمه بیکاری الزامی اسـت.
39 -در مـواردی کـه مسـتمری ازکارافتادگـی جزئـی بـه علـت برقـراری
مسـتمری ازکارافتادگـی کلی ،بازنشسـتگی و بازمانـدگان مختومـه و به عنوان
قسـمتی از دسـتمزد در تعییـن میـزان مسـتمریهای مذکـور در نظـر گرفته
شـود چنانچـه مسـتمری اسـتحقاقی بیـش از حداقـل سـال پرداخـت تعییـن
گـردد و کارفرمـا در اجـرای تبصـره 1ماده  66قانون بری الذمه نشـده باشـد،
وصـول خسـارات وارده به سـازمان در اجـرای ماده  66قانون (صرفـ ًا به میزان
ازکارافتادگـی جزئـی) بـه قـوت خـود باقی خواهـد مانـد و در صورتـی که در
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سـالهای آتـی در اجـرای مـاده  96قانون میزان مسـتمری پرداختـی به حداقل
مسـتمری کاهش یابـد اجرای مـاده  66قانون جهـت مسـتمری ازکارافتادگی
جزئـی متوقف خواهد شـد.
ب )3 -غرامت مقطوع نقص عضو
در صـورت وقـوع حادثـه ناشـی از کار و تحقق بند ج ماده 70قانون بر اسـاس
نظریه کمیسـیون پزشـکی موضـوع ماده  91قانـون ،به موجب مـاده  74قانون
بیمهشـده اسـتحقاق دریافت غرامت مقطـوع نقص عضو را خواهد داشـت.
40 -در اجـرای مـاده  74قانـون و بـه منظور تعیین میـزان غرامت مقطوع
نقـص عضو کلیه سـوابق پرداخت حق بیمه مورد قبول لغایت پایان اسـتراحت
پزشـکی متصـل بـه حادثـه (تاریـخ تحقق)در نظـر گرفتـه خواهد شـد .مبنای
تعیین متوسـط دسـتمزد تاریخ وقوع حادثه ناشـی از کار میباشـد.
41 -غرامـت مقطـوع نقـص عضو بر اسـاس مـاده 74قانون پـس از تعیین
مسـتمری اسـتحقاقی مطابق بنـد  23از طریـق فرمول زیر تعییـن میگردد:
غرامت مقطوع
نقص عضو
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×

درصد ازکارافتادگی جزئی

×

مبلغ مستمری استحقاقی
ازکارافتادگی کلی

فصل پنجم :تاریخ برقراری و پرداخت مستمری ازکارافتادگی
الف) تاریخ برقراری مستمری ازکارافتادگی کلی غیر ناشی از کار
42 -تاریـخ برقـراری مسـتمری ازکارافتادگـی زمانـی اسـت کـه امـکان
بررسـی تحقـق ،عدم تحقق ،میـزان ازکارافتادگـی و احراز یا عدم احراز شـرایط
بیمهشـده فراهـم میگـردد .با عنایت به اینکه با تشـکیل کمیسـیون پزشـکی
(موضوع ماده  91قانون) و صدور نظریه کمیسـیون پزشـکی شـرایط فوق مهیا
میگردد ،بنابراین تاریخ تشـکیل کمیسـیون پزشـکی تاریخ برقراری مسـتمری
ازکارافتادگـی کلی غیـر ناشـی از کار خواهد بود.
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43 -بـا توجـه بـه اینکه تشـخیص و اعلام ازکارافتادگی در زمـره وظایف
کمیسـیونهای پزشـکی بدوی و تجدید نظر میباشـد و ماهیت کمیسـیونهای
مزبـور متفـاوت و الزامـ ًا در دو مقطـع زمانـی مختلف تشـکیل میگـردد و بر
اسـاس نـوع بیمـاری ،ازکارافتادگـی و سـایر عوامـل ذیمدخل اقدام بـه صدور
رأی مینماینـد ،حـاالت ذیل در خصوص تشـخیص و تعیین تاریـخ برقراری و
پرداخت مسـتمری متصور میباشـد:
143- -در مواقعـی کـه نظریـه کمیسـیون پزشـکی بـدوی مسـتند برقراری
مسـتمری باشـد تاریخ برقـراری مسـتمری ازکارافتادگـی کلی ،برابر بـا تاریخ
تشـکیل آخریـن کمیسـیون پزشـکی بدوی کـه بر اسـاس آن بیمهشـده حائز
شـرایط برقـراری مسـتمری ازکارافتادگـی کلـی گردیده ،خواهـد بود.
243- -در مـواردی کـه بیمهشـده یـا سـازمان حسـب ضوابـط و مقـررات
قانونـی بـه نظریه کمیسـیون پزشـکی بـدوی اعتـراض نمـوده و بیمهشـده بر
اسـاس نظریـه کمیسـیون پزشـکی تجدید نظر مشـمول دریافـت حمایتهای
ازکارافتادگـی گـردد ،در ایـن مـوارد و بـه منظـور جلوگیـری از تضییـع حقوق
بیمهشـدگان نظریه کمیسـیون پزشـکی تجدیدنظر جایگزین نظریه کمیسیون
بـدوی گردیـده و نظریـه کمیسـیون پزشـکی تجدیـد نظـر از تاریـخ تشـکیل
کمیسـیون پزشـکی بـدوی که مورد اعتـراض قـرار گرفته قابل اجرا میباشـد.
ب ) تاریخ پرداخت مستمری ازکارافتادگی
ب )1 -مستمری ازکارافتادگی کلی غیر ناشی از کار

44 -نظر به اینکه بیماریهای منجر به ازکارافتادگی معموالً دارای سیر طبیعی
از نهفتگی ،ظهور آثار و عالئم بالینی ،پیشرفت و بهبود ،رشد و عقب نشینی ،تغییر
و تثبیت ،اوج و درنهایت ایجاد ناتوانی دائمی میباشند و حسب ماده  70قانون،
بیمهشدگان در صورتی که طبق نظر پزشک معالج غیر قابل عالج تشخیص داده
شوند پس از انجام خدمات توانبخشی و اعالم نتیجه توانبخشی یا اشتغال در
کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده  91قانون شرکت مینمایند ،بنابراین تاریخ
پرداخت مستمری ازکارافتادگی کلی غیر ناشی از کار تاریخ برقراری مستمری یا
ترک کار هر کدام مؤخر باشد خواهد بود.
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45 -در مواردی که بیمهشـدگان با رعایت قوانین و مقررات مربوطه ،اقدام
بـه نقـل و انتقـال حق بیمه و سـوابق از سـایر صندوقهـا نمایند یا بـا پرداخت
مابهالتفـاوت ،سـوابق حـق بیمـه بافنـدگان قالـی ،قالیچه ،گلیـم و زیلـو با نرخ
 %14را بـه سـابقه کامـل تبدیـل کنند و یا اقـدام به پرداخت حق بیمه سـوابق
مـدت خدمت نظـام وظیفه و حضور در جبهه نمایند و سـوابق مذکور منجر به
احـراز شـرایط برقراری مسـتمری گردد ،چنانچـه تاریخ پرداخـت مابهالتفاوت
توسـط بیمهشـده مؤخر بر تاریـخ برقراری یا ترک کار باشـد مبنـای پرداخت
مسـتمری تاریـخ پرداخت مابهالتفاوت توسـط بیمهشـده خواهد بود.
ب )2 -مستمری ازکارافتادگی کلی ناشی از کار
46 -بـا توجـه بـه اینکـه بیمهشـدگان از تاریـخ وقـوع حادثه ناشـی از کار
مشـمول حمایتهـای سـازمان قـرار میگیـرد و وفـق قانـون از حمایتهـای
کوتـاه مدت(درمـان ،غرامـت دسـتمزد ایـام بیمـاری و )..بهرهمنـد میگردند،
لـذا بـه محض پایـان حمایتهـای کوتاه مـدت ،زمـان ارائه حمایتهـای بلند
مـدت ازکارافتادگـی کلـی و جزئـی ناشـی از کار فـرا میرسـد .در ایـن راسـتا
کمیسـیونهای پزشـکی موضـوع مـاده  91قانون بایـد با درنظر گرفتـن تاریخ
وقـوع حادثـه و بـا توجه بـه مدت اسـتفاده بیمهشـده از غرامت دسـتمزد ایام
بیمـاری متصـل بـه تاریـخ وقـوع حادثـه؛ بـه گونـهای انشـاء رأی نماینـد که
تاریـخ تحقـق ازکارافتادگـی افـراد حتم ًا مشـخص و در متن رأی قیـد گردد به
نحـوی کـه بین تاریـخ خاتمه درمـان بیمهشـده تا تاریخ تعیینشـده از سـوی
کمیسـیونهای پزشـکی به عنوان تاریخ تحقق ازکارافتادگی فاصله زمانی وجود
نداشـته باشد .بنابراین تاریخ پرداخت مسـتمری ازکارافتادگی کلی ناشی از کار
برابر خواهد بود با تاریخ تحقق متصل به پایان اسـتراحت پزشـکی تعیینشـده
توسـط کمیسـیون پزشـکی یا ترک کار بیمهشـده هـر کدام مؤخر باشـد.
توجـه  :4بـا عنایـت به مفاد بند فـوق تاریخ برقـراری و پرداخت مسـتمری
ازکارافتادگـی کلی ناشـی از کار میتواند قبل از تاریخ تشـکیل کمیسـیون
پزشـکی قرار گیرد.
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ب –  )3تاریخ برقراری و پرداخت مستمری ازکارافتادگی جزئی
47 -بـا توجـه بـه اینکه کلیـه بیمهشـدگان از تاریـخ وقوع حادثه ناشـی از
کار مشـمول حمایتهـای سـازمان (کوتاه مـدت و بلند مدت) قـرار میگیرند،
بنابرایـن تاریـخ برقراری و پرداخت مسـتمری ازکارافتادگـی جزئی صرفنظر از
نـوع کمیسـیون (بـدوی یا تجدیـد نظـر) در همه حـال؛ تاریخ پایـان معالجات
پزشـکی متصـل بـه حادثـه (تاریـخ تحقـق ازکارافتادگـی تعیینشـده توسـط
کمیسـیونهای پزشـکی) خواهـد بود.

فصل ششم :بهرهمندی مشمولین دریافت حامیت ازکارافتادگی
از خدمـات درمان
48 -کلیه مسـتمریبگیران ازکارافتاده کلی ناشـی از کار (به غیر از مشمولین
بیمـه صاحبـان حرف و مشـاغل آزاد کـه اسـتفاده از حمایتهای درمـان آنان
تابـع ضوابـط حرف و مشـاغل آزاد میباشـد) مشـمول مـاده  89قانـون بوده و
با کسـر  %2مبلغ مسـتمری ماهانه از خدمـات درمانی برخوردار خواهند شـد.
49 -بیمهشـدگانی کـه بدون لحاظ سـوابق بیمهپردازی بر اسـاس مقررات
بیمـه صاحبـان حرف و مشـاغل آزاد (با نرخهـای قابل قبول) شـروط ماده 75
قانـون جهـت برقراری مسـتمری ازکارافتادگی کلی غیـر ناشـی از کار را احراز
نماینـد و یا دارای حداقل10سـال سـابقه پرداخت حق بیمه بهصـورت اجباری
باشـند مطابـق مـاده  89قانـون تأمیـن اجتماعـی با کسـر %2مبلغ مسـتمری
ماهانـه از خدمـات درمـان برخـوردار میشـوند .بهعبارت دیگر بیمهشـدگانی
کـه سـوابق پرداخـت حق بیمه آنـان بهصورت اجباری کمتر از10سـال باشـد
و بـا لحـاظ سـوابق بیمهپـردازی بـر اسـاس مقـررات بیمـه صاحبـان حرف و
مشـاغل آزاد (بـا نرخهای قابل قبول) شـروط مـاده  75قانون جهـت برقراری
مسـتمری ازکارافتادگـی کلـی غیـر ناشـی از کار را احـراز نماینـد و تمایـل به
بهرهمنـدی از خدمـات درمانـی سـازمان را داشـته باشـند بـه موجـب بند 4
مـاده  13قانـون بیمـه همگانـی خدمـات درمانی کشـور مصـوب 38/1373/
مجلس شـورای اسلامی در صورت پرداخت  %100حق سـرانه درمان در ماه
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بـرای خـود و کلیـه افراد تحت تکفـل قانونی میتواننـد از حمایتهـای درمان
سـازمان بهرهمنـد گردنـد .در صورت عـدم تمایل به اسـتفاده از درمان ،وجهی
از مسـتمری آنان کسـر نخواهد شـد.
توجه :5سـوابق پرداخت حـق بیمه صاحبان حرف و مشـاغل آزاد مربوط به
قبـل از 11/ 1374/و همچنیـن کلیـه سـوابق پرداخت حق بیمـه با ماهیت
اختیـاری ( بـا نرخهـای  %26و  ) %27بـه عنـوان سـابقه پرداخت حق بیمه
اجبـاری مالک عمـل خواهد بود.
50 -چنانچـه بیمهشـدگان صاحبان حـرف و مشـاغل آزاد در زمان ارتباط
خـود با سـازمان امر درمـان را انتخاب نموده باشـند و مسـتمری ازکارافتادگی
کلـی غیـر ناشـی از کار آنـان قبـل از 11/ 1374/برقرارشـده باشـد کمـاکان
مشـمول ماده  89قانون بوده و همانند سـایر مسـتمریبگیران از حمایت درمان
برخوردار خواهند شـد.
51 -بیمهشـدگان مشـمول قانـون بافنـدگان قالـی ،قالیچـه ،گلیـم و زیلـو
مصـوب 119/( 1376/بـا نـرخ  )%14در صـورت بهرهمنـدی از مزایـای
مسـتمری ازکارافتادگـی کلی نمیتواننـد از حمایتهای درمان اسـتفاده نمایند.
بنابرایـن کسـر 2درصـد ماده  89قانون یا سـرانه درمان از مسـتمری این قبیل
مسـتمریبگیران فاقـد وجاهـت قانونی میباشـد.
52 -با عنایت به تعاریف ازکارافتادگی جزئی و غرامت مقطوع نقص عضو
در بندهای  14و  17ماده  2قانون ،دریافتکنندگان حمایتهای مذکور به دلیل
امکان اشتغال به کار نمیتوانند از مزایای درمان سازمان بهرهمند گردند.

فصـل هفتـم :فراینـد انجـام کار و صـدور احـکام مسـتمری
ازکارافتادگـی

الـف) فرایند صدور ترک کار ،احکام برقراری و تغییرات مسـتمری

53 -پـس از قطعیـت آرای کمیسـیونهای پزشـکی واحدهـای امـور فنـی
مسـتمریهای شـعب مکلفانـد حداکثـر ظـرف  2روز اداری نسـبت به ثبت
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اطالعـات در فـرم صـدور احـکام مسـتمری از زیر گـروه منوی تعهـدات بلند
مـدت و همچنیـن درخواسـت اعلام سـابقه از طریق ثبـت اطالعـات در فرم
دفتـر اعالم سـابقه سیسـتم مکانیزه اقـدام نمایند.
54 -پـس از اعلام قطعـی سـوابق پرداخـت حـق بیمـه توسـط واحـد نام
نویسـی و حسـابهای انفـرادی ،واحـد امـور فنـی مسـتمریهای شـعب
مکلفانـد حداکثـر ظرف  2روز اداری اطالعات مربوط به کمیسـیون پزشـکی
را در فرمهـای نمونـه شـماره  3 ،2 ،1و  4کـه در سیسـتم مکانیـزه بـا عناوین
ذیـل طراحـی گردیده حسـب مـورد ثبـت نمایند.
154- -فرم نمونه شماره«1ضمائم درخواست ازکارافتادگی کلی غیر ناشی از کار»
254- -فرم نمونه شماره « 2ضمائم درخواست ازکارافتادگی کلی ناشی از کار»
354- -فرم نمونه شماره « 3ضمائم درخواست ازکارافتادگی جزئی ناشی از کار»
454- -فرم نمونه شماره « 4ضمائم درخواست غرامت مقطوع نقص عضو»
55 -با توجه به لزوم اسـتفاده از سیسـتم مکانیزه ،جهت ثبت بازرسـی فنی
در حـوادث ناشـی از کار امـکان تکمیـل اطالعـات در فرمهـای نمونه شـماره
 3 ،2و 4در صورتـی امکانپذیـر خواهـد بـود کـه برای بیمهشـده در سیسـتم
مکانیـزه ،بازرسـی ناشـی از کار تأییدشـده توسـط واحدامور فنی بیمهشـدگان
ثبتگردیده باشـد.
56 -پـس از ثبت اطالعات کمیسـیون پزشـکی به شـرح فوق در سیسـتم
مکانیـزه در صورتـی کـه بیمهشـده ازکارافتـاده کلـی غیـر ناشـی ازکار دارای
شـروط ماده  75قانون باشـد یا بیمهشـده ازکارافتاده کلی ناشـی از کارگردیده
باشـد ،با اسـتفاده از کلیـد «صدور حکم» و انتخاب گزینه «تـرک کار» از طریق
فـرم نمونه شـماره  5پیوسـت آخریـن کارکرد بیمهشـده از کارفرما اسـتعالم
میگـردد.
57 -جهت ارائه حمایت به مشـمولین بهرهمندی از مسـتمری ازکارافتادگی
جزئی ناشـی از کار و غرامت مقطوع نقص عضو اسـتعالم ترک کار بیمهشـده
از کارفرما فاقد موضوعیت میباشـد.
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58 -در صورتی که بیمهشـده حسـب نظریه کمیسـیون پزشـکی و سـوابق
پرداخـت حـق بیمـه فاقد شـروط مـاده  75قانـون باشـد ،مراتب عـدم احراز
شـرایط بهرهمندی از مسـتمری ازکارافتادگی کلی غیر ناشـی از کار میبایستی
توسـط واحـد امـور فنـی مسـتمریها از طریـق فرم نمونه شـماره  6پیوسـت
جهـت اعلام به بیمهشـده صـادر گردد.
59 -پـس از اسـتعالم تـرک کار از کارفرمـا و یـا مرجع اعالمکننـده پایان
اشـتغال (تاکسـیرانی ،پایانههـای حمل و نقـل و )...و کنترل آخرین لیسـت حق
بیمـه مطابـق با ترک کار اعالمشـده جهت مشـمولین بهرهمندی از مسـتمری
ازکارافتادگـی کلـی ناشـی و غیر ناشـی از کار ،با اسـتفاده از کلید«صدور حکم»
و انتخاب گزینه «صدور حکم» نسـبت به صدور احکام مسـتمری در سیسـتم
مکانیـزه طـی فرمهـای نمونه ذیل حسـب مـورد اقدام خواهد شـد.
159- -فـرم نمونـه شـماره « »7با عنـوان «حکم مسـتمری ازکارافتادگی کلی
غیر ناشـی از کار»
259- -فـرم نمونـه شـماره « »8با عنـوان «حکم مسـتمری ازکارافتادگی کلی
ناشی از کار»
359- -فرم نمونه شماره « »9با عنوان «حکم مستمری ازکارافتادگی جزئی»
459- -فرم نمونه شماره « »10با عنوان «حکم غرامت مقطوع نقص عضو»
60 -صـدور هـر گونـه حکـم تغییـرات در سیسـتم مکانیـزه کـه ناشـی از
افزایش یا کاهش در سـوابق ،دسـتمزد یـا درصد ازکارافتادگی میباشـد باید با
شـماره سـریال تغییـرات حکـم و اطالعات اصالحشـده مشـخص گردد.
61 -درصورتـی کـه احـکام مسـتمری ازکارافتادگـی کلـی یا جزئـی به هر
علـت تعلیـق ،لغو ،مختومـه یا به مسـتمری بازمانـدگان تبدیل گـردد ،مراتب
میبایسـت با صـدور حکم مربوطـه از طریق فرم«نمونه شـماره  »11پیوسـت
توسـط سیسـتم مکانیزه صـورت پذیرد.
62 -بـا عنایت بـه راهاندازی پروژه پرونـده الکترونیک و به منظور جلوگیری
از تولیـد اسـناد کاغـذی و لـزوم تولیـد اسـناد الکترونیکـی و اصلاح فرایندها،
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فرمهای «نمونه شـماره  5الی  »11میبایسـت در سیسـتم مکانیزه تولید و پس
از درج و تکمیـل امضـاء مسـئولین ذیربط (مسـئول نامنویسـی و حسـابهای
انفـرادی ،مسـئول امـور فنـی بیمهشـدگان ،مسـئول امـور فنـی مسـتمریها و
ریاسـت شعبه) ،تخصیص شـماره و تاریخ دبیرخانه و همچنین شماره مستمری
در سیسـتم مکانیـزه ذخیـره و امکان چاپ احـکام مذکور فراهـم گردد.

63 -به منظور تولید اسـناد الکترونیک کلیه فرمهای اطالعاتی در سیسـتم
مکانیـزه به همراه امضاء مسـئولین ذیربط و شـماره و تاریـخ دبیرخانه ذخیره
و نگهداری خواهد شـد.
64 -اسـاسهای برقـراری بـه منظورصـدور تـرک کار یـا احـکام برقراری
مسـتمری بـا توجه بـه تاریخ ابتالء بـه بیماری ،حادثـه غیر ناشـی از کار ،زمان
وقـوع حادثـه ناشـی از کار و همچنیـن نوع بیمـه و حمایـت ازکارافتادگی قابل
ارائـه بـه صـورت هوشـمند در سیسـتم تعریف و به شـرح ذیل میباشـد:

164- -ازکارافتادگی کلی غیر ناشی از کار
کد

رشایط

رشح

 11101مقررات مربوط به قانون بیمههای اجتماعی احراز رشایط در زمان بیمهپردازی قبل از105/1354/
 13102ازکارافتادگی کلی غیر ناشی از کار(مقررات مربوط به ماده  75قانون تأمین اجتماعی)
 13850آراء صادره ازسوی مراجع قضایی

در صورت تخصیص کد رمز توسط اداره کل مربوطه

264- -ازکارافتادگی کلی ناشی از کار
کد

رشایط

رشح

 11102مقررات مربوط به قانون بیمه اجباری کارگران نوع بیمه کارگران ساختمانی سال 1352
ساختمانی

 11105ازکارافتادگی کلی ناشی از کار (مقررات مربوط به ماده  71قانون )
 11850آراء صادره ازسوی مراجع قضایی
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در صورت تخصیص کد رمز توسط اداره کل مربوطه

364- -ازکارافتادگی جزئی ناشی از کار
کد

رشح

 12102جزئی ناشی ازکار(مقررات مربوط به ماده 73قانون)
 12106جزئی اجباری کارگران ساختمانی
 12850آراء صادره ازسوی مراجع قضائی

رشایط

نوع بیمه اجباری کارگران ساختمانی سال 52

در صورت تخصیص کد رمز توسط اداره کل مربوطه

64-4 -غرامت مقطوع نقص عضو
کد

رشح

 12111غرامت مقطوع نقص عضو(مقررات ماده  74قانون تأمین اجتماعی)

ب) تخصیص شماره مستمری ازکارافتادگی
65 -پـس از برقـراری حکم مسـتمری و تأیید و امضاء مسـئولین ذیربط و
همچنین تخصیص شـماره و تاریخ دبیرخانه ،شـماره مسـتمری  10رقمی که
از سـمت چـپ دو رقم اول نشـاندهنده نـوع حمایت ازکارافتادگی ،سـه رقم
بعـدی کـد شـعبه برقرارکننـده و پنج رقم انتهایی شـماره سـریال مسـتمری
مربـوط بـه شـعبه برقرارکننده میباشـد اختصاص خواهـد یافت:
165- -دو رقم اول شـماره مستمری که نشاندهنده نوع حمایت ازکارافتادگی
میباشـد به شـرح ذیل میباشد.
• کد  11مستمری ازکارافتادگی کلی ناشی از کار؛
• کد  12مستمری ازکارافتادگی جزئی ناشی از کار؛
• کد  13مستمری ازکارافتادگی کلی غیر ناشی از کار.
66 -بـا عنایـت بـه اینکـه عقـد قـرار داد بیمهشـدگان صاحبـان حـرف و
مشـاغل آزاد پس از احراز اشـتغال به کار متقاضی در شـغل مورد ادعا ،شرایط
سـن و سـابقه ،معرفی بـه مراجع معاین و اخـذ نظریه مراجـع مربوطه صورت
میپذیـرد ،بنابرایـن در صورت احـراز شـرایط ازکارافتادگی کلی بیمهشـدگان
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مذکور و همچنین مشـمولین بیمههای بیمه پدیدآورندگان ،نویسـندگان کتاب
و هنرمندان ،بیمه مددجویان تحت پوشـش بخش اشـتغال و خودکفایی کمیته
امداد امام خمینی(ره) ،بیمه مجریان طرحهای خود اشـتغالی و کارآفرینی تحت
پوشـش بنیاد شـهید و امور ایثارگران ،بیمه مددجویان ،زنان سرپرسـت خانوار
و مربیـان مهـد کـودک خود مالک مشـمول یارانـه و به منظور بررسـی ترک
کار ایـن قبیـل بیمهشـدگان میبایسـتی ضمن تکمیل فـرم «نمونه شـماره»12
پیوسـت توسـط بیمهشـده ،مراتب پایـان کار بیمهشـده و قطع بیمهپـردازی از
مراجـع معرفیکننـده به شـرح ذیل اسـتعالم گردد:
166- -مشمولین بیمه پدیدآورندگان ،نویسندگان کتاب و هنرمندان با تکمیل
فرم «نمونه شماره  »13پیوست از صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان ،روزنامه
نگاران و هنرمندان وابسته به وزارت فرهـنگ و ارشـاد اسـالمی.
266- -بیمـه مددجویـان تحت پوشـش بخش اشـتغال و خـود کفائی و بیمه
مددجویان ،زنان سرپرسـت خانوار مشـمول یارانه کمیته امداد امام خمینی(ره)
بـا تکمیـل فـرم «نمونه شـماره  »14پیوسـت از معاونـت اشـتغال و خودکفائی
کمیته مذکور.
366- -بیمـه مجریـان طرحهـای خـود اشـتغالی و کارآفرینی تحت پوشـش
بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران با تکمیل فـرم «نمونه شـماره  »15پیوسـت از
بنیاد شـهید و امـور ایثارگران.
466- -بیمـه مـدد جویان زنان سرپرسـت خانوار و بیمـه مربیان مهدکودک
خودمالک مشـمول یارانه با تکمیل فرم «نمونه شـماره  »16پیوسـت از سازمان
بهزیستی.
67 -بـا عنایـت بـه اینکه مطابق بنـد  185بخشـنامه شـماره  17امور فنی
بیمهشـدگان (تنقیح و تلخیص) محاسبه گردش حسـاب در هنگام بهرهبرداری
از سـوابق پرداخـت حـق بیمه صاحبـان حـرف و مشـاغل آزاد و ادامه بیمه به
طـور اختیـاری الزامـی میباشـد واحدهـای اجرایـی میبایسـت قبـل از صدور
فرم ترک کار و یا برقراری مسـتمری ازکارافتادگی از محاسـبه گردش حساب
بیمهشـدگان موصوف اطمینـان حاصل نمایند.
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فصل هشتم :تغییرات ازکارافتادگی
بـا عنایـت به اینکـه در احراز شـرایط و تعیین میـزان مسـتمری ازکارافتادگی
سـوابق پرداخـت حق بیمه ،دسـتمزد پرداختی ظـرف  720روز قبـل از ابتال به
بیمـاری یـا حادثه ناشـی از کار و همچنین درصـد ازکارافتادگی مؤثر میباشـد
بنابرایـن تغییـر در هـر یک از موارد یادشـده میتواند منجر بـه ایجاد تغییرات
در احـکام ازکارافتادگی گردد.
الـف) تغییر در سـوابق پرداخت حق بیمه و دسـتمزد مؤثـر در تعیین میزان
مستمری
68 -در صورتی که پس از برقراری مسـتمری سـوابق پرداخت حق بیمه و
دسـتمزد مؤثـر در تبصره  2مـاده  72افزایش یا کاهش یابـد واحدهای اجرایی
بایـد نسـبت بـه اعمال تغییـرات و صـدور حکم تغییرات با اسـتفاده از مسـیر
تعهدات بلند مدت – پایگاه اطالعات مسـتمریبگیران -کلید محاسـبه مجدد
– تغییرات دسـتمزدی /تغییرات سـابقه (حسـب مورد) به روش بیانشـده در
بنـد  60اقدام نمایند.
ب ) تغییر درصد ازکارافتادگی
پـس از برقـراری انـواع مسـتمریهای ازکارافتادگـی ممکـن اسـت بـه لحاظ
ماهیـت برخـی بیماریهـا و همچنیـن پیشـرفت علـوم پزشـکی کـه منجر به
کشـف و ابداع راههای جدید درمانی میشـود ،تغییراتی در میزان ازکارافتادگی
حاصـل شـود لـذا با رعایـت مـاده  93قانـون این دسـته از تغییرات به شـرح
ذیـل اعمال خواهد شـد:
ب –  )1تغییرات در میزان ازکارافتادگی کلی
69 -بنـد « »1مـاده  93قانـون به تغییـرات میـزان ازکارافتادگی کلی توجه
داشـته و ناظر بـه موارد زیر اسـت:
مسـتمری ازکارافتادگی کلی در صورت از بین رفتن شـرایط ازکارافتادگی کلی
و به محض اشـتغال مجدد مسـتمریبگیر قطـع میگردد .بنابرایـن در صورت
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اشـتغال بـه کار ثابت و دریافت حقوق یا مزد مسـتمر ،مسـتمری ازکارافتادگی
کلی قطع خواهد شـد .در این حالت از زمان اشـتغال مجدد میبایسـت نسـبت
بـه مختومـه نمودن مسـتمری ازکارافتادگی کلـی و بازپرداخت مبالـغ دریافتی
مـن غیـر حـق اقـدام گـردد .و در صـورت بهبـود وضعیت جسـمی یـا روحی
مسـتمریبگیر ازکارافتـاده کلـی و کاهش میـزان ازکارافتادگی بـه میزان کمتر
از شـصت و شـش درصد طبق نظر کمیسـیون پزشکی نیز مسـتمری صرف ًا در
صورت اشـتغال به کار ثابت و دریافت حقوق یا مزد مسـتمر قطع خواهدشـد.
70 -در صورت قطع مستمری ازکارافتادگی کلی ،حکم مستمری ازکارافتادگی
کلی مختومه و برقراری مجدد آن منوط به احراز شرایط ذیل خواهد بود:
 معرفـی بیمهشـده بـه کمیسـیونهای پزشـکی موضـوع مـاده  91قانـونو بررسـی مجـدد شـرایط ازکارافتادگـی کلـی ذینفع و احـراز شـرایط برقراری
مسـتمری ازکارافتادگـی حسـب نظریه کمیسـیون پزشـکی؛
 ترک کار از جانب مستمریبگیر و تائید موضوع توسط بازرس واحد اجرایی؛در ایـن حالـت بیمهشـده مجـددا ً به کمیسـیون پزشـکی معرفـی و در صورت
تشـخیص ازکارافتادگی کلی توسط کمیسیون پزشـکی و احراز شرایط برقراری
مسـتمری ازکارافتادگـی ،حکـم ازکارافتادگـی با مجمـوع سـوابق پرداخت حق
بیمـه و تاریـخ ابتلاء به بیماری یا حادثه مندرج در نظریه کمیسـیون پزشـکی
محاسـبه و از تاریـخ تـرک کار ثانویه پرداخـت خواهد گردید.
71 -اگـر درجـه ازکارافتادگـی کلـی ناشـی از کار بـه تشـخیص و تأئیـد
کمیسـیون پزشـکی کاهش یافته و بـه میزان منـدرج در مـاده  73قانون تنزل
یابد ،مسـتمری ازکارافتادگی کلی از تاریخ تشـکیل کمیسـیون پزشکی مختومه
و تبدیـل بـه مسـتمری ازکارافتادگی جزیی خواهد شـد.
72 -در صورتـی کـه درجـه ازکارافتادگـی کلـی ناشـی از کار به تشـخیص
کمیسـیون پزشـکی تقلیل یافتـه و به میـزان مندرج در مـاده  74قانـون تنزل
یابـد ،مسـتمری ازکارافتادگـی کلـی مختومـه و غرامـت مقطـوع نقـص عضو
پرداخـت خواهد شـد.
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توجه :6مبنای محاسـبه میزان مسـتمری با رعایت تبصره  2ماده  72قانون،
در هر یک از بخشهای پیشـگفت تاریخ وقوع حادثه ناشـی از کار اسـت.
73 -در مواردی که مستمریبگیر از کارافتاده کلی اقدام به اشتغال به کار ثابت
و بیمهپردازی نماید و در نهایت حائز شرایط برخورداری از مستمری بازنشستگی
گردد و یا فوت نماید ،در صورت ارائه درخواست بیمهشده و یا بازماندگان وی
(حسب مورد) برقراری مستمری بازنشستگی یا فوت (در صورت احراز شرایط
قانونی) با رعایت کلیه ضوابط و مقررات بالمانع میباشد.
ب –  )2کاهش میزان ازکارافتادگی جزئی
74 -بـه موجـب بند  2ماده  93مسـتمری ازکارافتادگی جزئی ناشـی از کار
موضـوع مـاده  73قانون ظرف مدت پنج سـال از تاریخ برقراری قابل بررسـی
مجدد اسـت و با اعالم کاهش درصد ازکارافتادگی توسـط کمیسـیون پزشـکی
و در صـورت وقـوع حاالت ذیل ،در مسـتمری پرداختی تجدیـد نظر میگردد.
174- -در صـورت تغییـر درصـد ازکارافتادگـی جزئی بین  33تـا  66درصد
مسـتمری جدیـد ازکارافتادگی جزئی برقـرار میگردد.
274- -بـا کاهـش درصد ازکارافتادگی جزئی به میـزان  10لغایت  32درصد
غرامت نقص عضو پرداخت و پرونده مسـتمری جزئی مختومه خواهد شـد.
75 -در هـر یـک از حاالت فوق مبنای محاسـبه میزان مسـتمری با رعایت
تبصـره  2مـاده  72قانون ،تاریخ وقوع حادثه اسـت و تاریخ پرداخت مسـتمری
ازکارافتادگـی جزئـی جدیـد تاریـخ تحقق تعیینشـده توسـط کمیسـیونهای
پزشـکی خواهد بود.
76 -بـا کاهـش درصـد ازکارافتادگـی جزئـی و اعلام بهبـودی ،پرونـده
مسـتمری ازکارافتادگـی جزئـی مختومـه میشـود.
77 -بررسـی کاهـش درجـه ازکارافتادگی جزئی حداکثر ظـرف مدت پنج
سـال از تاریـخ برقراری میسـر و بـا انقضاء مدت مقرر و علیرغـم اعالم کاهش
درصد توسـط کمیسـیون ،قانون ًا مسـتمری ازکارافتادگی جزئی قابل تجدید نظر
نخواهد بود.
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ب –  )3افزایش میزان ازکارافتادگی جزئی
78 -همانگونـه کـه در بند  3مـاده  93قانون مقرر گردیـده افزایش میزان
ازکارافتادگی جزئی با تائید کمیسـیون پزشـکی در هر برهه از زمان امکانپذیر
اسـت و حسـب مـورد مسـتمری جزئـی افزایش یافتـه یا تبدیل به مسـتمری
کلـی ناشـی از کار میگـردد .در اینگونه موارد پذیـرش افزایش درجه منحصرا ً
در ارتبـاط بـا عـوارض حادثه ناشـی از کار اولیه قابل بررسـی خواهد بـود و در
رأی صـادره ،تصریـح و تأکید بـر تغییر و افزایش میـزان ازکارافتادگی به دنبال
وقـوع حادثـه و بـدون تأثیر عوامـل جانبی (بیمـاری ،کهولـت) در ازدیاد درجه
الزامـی اسـت .بند  3مـاده  93قانـون ناظر به موارد زیر اسـت:
• افزایش درجه ازکارافتادگی جزئی به جزئی جدید؛
• افزایش درجه ازکارافتادگی جزئی به کلی؛
79 -اعمـال افزایـش درجـه ازکارافتادگـی جزئـی در صـورت تشـخیص
کمیسـیون پزشـکی فاقـد محدودیـت زمانـی خواهـد بود.
80 -پیـش از اجـرای مفـاد بنـد  3مـاده  93قانـون واحدهـا موظفانـد از
شـمول تبصـره هـای«1و  »2بنـد «ج» مـاده  4قانـون و عـدم خـروج متقاضی
از نظـام تأمیـن اجتماعـی به لحاظ تغییـر وضعیت اسـتخدامی اطمینان حاصل
نمایند.
81 -در صـورت افزایـش درجـه ازکارافتادگی و یا تبدیـل آن به کلی برای
محاسـبه مسـتمری جدید ،مبنای اعمال تبصـره  2ماده  72قانـون ،تاریخ وقوع
حادثه اولیه اسـت.
82 -تجدیـد نظـر در میـزان غرامـت مقطوع نقـص عضو قانونـ ًا امکانپذیر
نمیباشـد ،لیکـن همانگونـه کـه در بنـد  46بخشـنامه شـماره  19امـور فنـی
بیمهشـدگان تصریـح گردیـده در مـواردی کـه بیمهشـده بـا ارائـه مـدارک
درمانـی مدعـی گردد عضـو دیگری در اثـر همان حادثه دچار آسـیب گردیده
و در نظریه کمیسـیون پزشـکی لحاظ نشـده اسـت در این صورت بیمهشده به
کمیسـیون پزشـکی معرفـی و در صورت افزایـش درصد ازکارافتادگی حسـب
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نظریـه جدید کمیسـیون پزشـکی اقدام خواهد شـد.

فصل نهم :آرای هیئت عمومی دیوان
83 -دادنامـه شـماره  61مـورخ 233/ 76/هیئـت عمومـی دیـوان عدالـت
اداری مقرر داشـته اسـت؛ «نظر کمیسـیونهای پزشـکی در باب بیمـاری ،نوع
و تاریـخ امـری اسـت فنی و تخصصـی که امعان نظـر قضایـی در زمینه اعتبار
ماهـوی آن وجـه قانونی نـدارد  »...دادنامه شـماره  79مـورخ 172/ 85/هیئت
عمومـی دیـوان عدالـت اداری ،در مقـام اصلاح دادنامه شـماره  61فقط کلمه
تاریـخ را از متـن دادنامـه اخیرالذکـر حـذف نموده کـه این امر بـه هیچ عنوان
نافـی صالحیـت کمیسـیونهای پزشـکی بـه عنوان متخصـص امـر ،در تعیین
تاریخ ابتلاء به بیماری نیسـت.
اسـتدالل قضایـی کـه تقاضای اعمـال مـاده  53آیین دادرسـی دیـوان عدالت
اداری درخصـوص دادنامه  61را داشـته اسـت ،اساسـ ًا بر مبنـای وجود تفاوت
بیـن تاریـخ ابتلاء و تاریخ شـروع بیماری اسـت و بـا ارائه تعریـف در عبارت
اینگونه نظر داشـتهاند آنچه که باید توسـط کمیسـیون پزشـکی تعیین گردد و
مبنـای احراز شـرایط برای برقراری مسـتمری ازکارافتادگی قـرار گیرد ،تاریخ
ابتالء اسـت که در ماده  75قانون تأمین اجتماعی بدان تصریحشـده اسـت
و نـه تاریـخ شـروع و تاریخ شـروع بیماری را به سـبب عدم بـروز عالئم حتی
توسـط متخصصین قابل تشخیص ندانسـتهاند و اساس ًا متعرض عدم صالحیت
کمیسـیونهای پزشـکی در تعیین تاریخ ابتالء نشـدهاند بلکه بهصورت ضمنی
صالحیـت کمیسـیونهای پزشـکی را در این خصـوص (تعیین تاریـخ ابتالء به
بیماری) تأییـد نمودهاند.
الزم بـه ذکـر اسـت در ایـن رابطـه غالبـ ًا بیمهشـدگان متقاضـی برقـراری
مسـتمری ازکارافتادگـی در اعتـراض بـه تاریـخ ابتلاء به بیماری تعیینشـده
توسـط کمیسـیونهای پزشـکی شـکایاتی را مطرح مینمایند و آراء مختلف و
متعارضـی نیز از سـوی شـعب مختلف دیـوان در این خصوص صـادر گردیده
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کـه بـه طـور کلـی در هفت دسـته قابل تقسـیمبندی هسـتند:
183- -نفی صالحیت کمیسـیون پزشـکی در تاریخ و تعیین مالک و الزام
سـازمان به احراز شـرایط ماده  75قانون براسـاس مالکهای تعیینشـده

آرایی که به استناد دادنامه شماره  79هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ضمن
نفی صالحیت کمیسیونهای پزشکی در تعیین تاریخ ابتالء ،امعان نظر قضایی
درخصوص تعیین تاریخ ابتالء را خارج از صالحیت کمیسیونهای پزشکی دانسته
و رأس ًا اقدام به تعیین تاریخ ابتالء به شرح زیر نمودهاند:
1 -تاریـخ ابتلاء بـه بیماری منجـر بـه ازکارافتادگی عبـارت اسـت از«تاریخ
اولیـن مراجعه بـه پزشـک معالج».

2 -در صـورت عـدم وجـود مـدارک و مسـتندات مثبـت تعیین تاریـخ اولیه
مراجعه به پزشـک معالج ،تاریخ کمیسـیون پزشـکی موضوع ماده  91قانون که
براسـاس آن بیمـار ازکارافتاده کلی شـناخته میشـود را به عنـوان تاریخ ابتالء
بـه بیماری منجر بـه ازکارافتادگـی تعیین نمود.

در نهایت ضمن نقض تاریخ ابتالء تعیینشـده توسـط کمیسـیونهای پزشکی و
الزام سـازمان به تعیین تاریخ ازکارافتادگی براسـاس مالکهای فوق ،خواسـته
شـاکی مبنی بر برقراری مسـتمری ازکارافتادگی را به سـبب لزوم تعیین تاریخ
ابتلاء براسـاس مالکهـای مذکـور و سـپس بررسـی شـرایط احراز یـا عدم
احـراز بر مبنـای تاریخ ابتلاء تعیینشـده ،رد نمودهاند.
283- -ارجاع به کمیسیون همعرض

آرایـی کـه بـه اسـتناد دادنامههـای شـماره  61و  79هیئـت عمومـی دیـوان
عدالت اداری ،کمیسـیونهای پزشـکی را مجاز به تعیین تاریخ شـروع ندانسته
و همچنیـن تاریـخ تعیینشـده توسـط کمیسـیون پزشـکی را منطبق بـا قرائن
موجـود ندانسـته و حکم بـه نقض رأی از حیث تعیین تاریخ و رسـیدگی مجدد
در کمیسـیون همعـرض مینمایند.
383- -تاریخ اولین مراجعه به پزشک

آرایـی کـه بـه اسـتناد دادنامههـای معنونـه ،کمیسـیونهای پزشـکی را فاقـد
صالحیـت تعییـن تاریـخ ابتلاء بـه ازکارافتادگی دانسـته ،ضمن اینکـه تاریخ
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ابتلاء را تاریـخ اولین مراجعه به پزشـک (منظور کدام پزشـک اسـت پزشـک
معالـج یا کمسـیون پزشـکی) عنـوان نمـوده و رأی کمیسـیون را نقض و جهت
رسـیدگی مجـدد به کمیسـیون همعرض و تعییـن تاریخ برمبنای فـوق ارجاع
داده است.
483- -ابطال تاریخ و حکم به برقراری مستمری ازکارافتادگی
آرایـی کـه بـه اسـتناد دادنامـه  79هیئـت عمومـی دیـوان عدالـت اداری،
کمیسـیونهای پزشـکی را فاقـد صالحیـت تعییـن تاریـخ ابتلاء بـه بیمـاری
دانسـتهاند و ضمـن نقـض رأی کمیسـیون پزشـکی از حیـث تعییـن تاریـخ،
بـدون امعـان نظر قضایـی درخصوص تاریخ ابتلاء ،تاریخی را به عنـوان تاریخ
ابتلاء تعیین نموده تا براسـاس آن شـرایط برخـورداری از برقراری مسـتمری
ازکارافتادگـی احـراز شـود و رأسـ ًا حکم بـه برقـراری مسـتمری ازکارافتادگی
صـادر نمودهانـد.
583- -نقض آراء کمیسیون بدون تعیین تکلیف موضوع
آرایـی که به اسـتناد دادنامه شـماره  79هیئـت عمومی دیوان عدالـت اداری،
کمیسـیونهای پزشـکی را در تعییـن تاریـخ فاقد صالحیت دانسـته و حکم به
نقـض رأی معتـرض عنـه در خصـوص تعییـن تاریخ ابتلاء بـه ازکارافتادگی،
بـدون ارجاع به کمیسـیون همعرض یا تعیین تکلیف دیگـری صادر مینمایند
(نقـض بالارجاع).
683- -تأیید صالحیت کمیسیون در تعیین تاریخ ازکارافتادگی
آرایـی کـه نظریـه کمیسـیون پزشـکی را در خصوص تعییـن تاریـخ ابتالء به
ازکارافتادگـی مـورد تأیید قرار داده و خواسـته شـاکی را در خصوص نقض آن
و برقـراری مسـتمری ازکارافتادگی رد نموده اسـت.
783- -تعیین تاریخ ابتالء در رأی صادره

آرایـی کـه بـا امعان نظـر قضایـی در موضوع راسـ ًا تاریـخ ابتلاء را تعیین و
شـرایط برقـراری مسـتمری را احراز و حکـم به برقراری مسـتمری مینمایند.
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84 -ازآنجاییکـه تعـارض موجـود در آراء مـورد اسـتناد و تشـتت آراء
مذکـور ،موجـب بروز اشـکاالت و ابهاماتی گردیده ،که عم ً
ال اجرای این دسـته
از آراء را بـرای سـازمان تأمیـن اجتماعی غیر ممکن سـاخته و باعث بالتکلیفی
و سـرگردانی سـازمان و بیمهشـدگان معترض به آراء کمیسیونهای پزشکی از
حیـث تعیین تاریخ ابتالء شـده ،لذا جهت رفـع ابهامات موجود نحـوه اقدام در
مـوارد مذکـور به شـرح ذیل خواهـد بود.
184- -در مواردی که آراء صادره از محاکم قضایی مربوطه به بندهای1 83/و
3 83/باشند ،واحدهای حقوقی ادارات کل استانها میبایست ضمن اعالم مغایرت
آراء مذکور با قوانین تأمین اجتماعی مراتب نحوه اجراء آنها را از مرجع صادرکننده
رأی استعالم و سپس طبق نظر واحد حقوقی اقدام نمایند .الزم به ذکر است در
مواردی که در متن رأی ،تاریخ اولین مراجعه به پزشک بعنوان تاریخ ابتالء تعیین
گردیده ،ازآنجائیکه تعیین این تاریخ در صالحیت کمیسیونهای پزشکی سازمان
میباشد ،میبایست موضوع مجددا ً در کمیسیون پزشکی طرح و پس از تعیین
تاریخ اولین مراجعه بیمهشده به پزشک به عنوان تاریخ ابتالء به بیماری ،چنانچه
بیمهشده حائز شرایط بهرهمندی از مستمری ازکارافتادگی نباشد ،رأی اجراشده
تلقی گردیده و میبایستی مراتب (حسب مورد) به مرجع صادرکننده رأی اعالم
گردد.
284- -در خصـوص آرای مذکـور در بنـد 2 83/ضمـن طرح مجدد موضوع
در کمیسـیون همعـرض پزشـکان مکلـف بـه تعییـن تاریـخ ابتالء (تشـدید)
بیماری بوده و در صورتی که بیمهشـده با تاریخ تعیینشـده توسـط کمیسـیون
همعـرض حائـز شـرایط بهرهمنـدی از مسـتمری ازکارافتادگـی کلـی نباشـد،
مراتـب مبنی بر اجرای رأی توسـط سـازمان و نتیجه میبایسـت توسـط واحد
حقوقـی اداره کل بـه مرجـع صادرکننـده رأی اعلام گردد.
384- -در رابطـه بـا آراء ذکرشـده در بندهـای 45 ،83/ 83/و 7 83/واحـد
حقوقـی ادارات کل اسـتانها میبایسـت حسـب مورد نسـبت بـه اعمال طرق
فوقالعـاده یا اسـتعالم و درخواسـت رفع ابهام از شـعبه صادرکننـده رأی اقدام
و بـر اسـاس نتایـج حاصله مراتـب نحوه اجـرای رأی را به واحـد ذیربط جهت
اجرا ارسـال نمایند.
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85 -در صـورت نیـاز بـه ارائـه الیحـه تقاضـای اعمـال مـاده  79قانـون
تشـکیالت و آیین دادرسـی دیوان عدالـت اداری توسـط ادارات کل( با عنایت
بـه قطعـی و الزماالجـرا بـودن آراء صـادره از مراجـع قضایـی) و بـه منظـور
پیشـگیری از اعمال ضمانت اجرایی اسـتنکاف از اجرای دادنامه ،در صورتی که
تقاضـای اعمال طرق فوقالعاده سـازمان از سـوی مرجع رسـیدگیکننده مورد
پذیـرش قـرار نگیـرد و مرجـع یادشـده اقـدام به صـدور اخطار اجرائـی نماید
ضروریسـت حسـب نظـر شـعبه مربوطه اجـرای احـکام اقـدام و پیگیریهای
الزم در خصـوص اعمـال مـاده قانونـی مذکور صـورت پذیرد.

فصل دهم :سایر موارد
86 -مستخدمین جانباز ازکارافتاده کلی حسب صراحت ماده واحده قانون
حالت اشتغال مصوب 306/ 72/مجلس شورای اسالمی به منزله مستخدمین
شاغل بوده و برای ایشان حقوق حالت اشتغال برقرار میگردد و در صورت
اشتغال ایثارگران (جانبازان و آزادگان ازکارافتاده کلی) در دستگاههای اجرایی
حسب صراحت تبصره  2ماده  39قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران
حقوق حالت اشتغال ایشان قطع نمیگردد .با توجه به اینکه اساس ًا ماهیت
برقراری حقوق حالت اشتغال و مستمری ازکارافتادگی کلی از یکدیگر متفاوت
میباشند لذا پرداخت هیچ یک موجب قطع دیگری نخواهد بود.
87 -بـه موجب مفـاد ماده  53قانون خدمت وظیفه عمومی و تبصره  2ذیل
آن ،کسـانی کـه به موجـب قانون خدمـت وظیفه عمومی به خدمـت پذیرفته
میشـوند چنانچـه در حیـن خدمـت وظیفه عمومـی در هـر یـک از دورههای
ضـرورت ،احتیـاط و ذخیـره بـه سـبب انجـام وظیفـه یـا شـرکت در عملیات
رزمـی شـهید ،فـوت و یا معلول شـوند جزء پرسـنل ثابت محـل خدمت خود
محسوبشـده و از لحاظ پرداخت حقوق وظیفه و مسـتمری ،مشـمول قوانین و
مقـررات مربـوط بـه پرسـنل کادر ثابت هم درجـه خود میباشـند و در چنین
حالتـی به اسـتناد تبصـره  2ذیل بند (ج) مـاده  4قانون ،تابع قوانیـن و مقررات
خـاص خـود خواهنـد بود و از شـمول قانون تأمیـن اجتماعی خارج میباشـند.
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88 -در مـواردی کـه بیمهشـده دچار حادثه ناشـی از کار گردیـده و پس از
طـی مراحل درمانی و توانبخشـی و تحقق ماده  70قانون علاوه بر ارائه مدارک
و مسـتندات درمانی مرتبط با حادثه ،مدارک و مسـتندات درمانی دیگری نیز
بابـت بیمـاری عـادی یـا حادثه غیر ناشـی از کار ارائـه نماید با توجـه به تأثیر
ازکارافتادگـی جزئی بر میزان تعیین متوسـط دسـتمزد و همچنیـن اجرای ماده
 66قانـون در حـوادث ناشـی از کار ،ابتـدا بایسـتی حسـب مـواد 73، 71و 74
قانون موضوع ارائه حمایتهای قانونی ناشـی از کار بررسـی ،سـپس با رعایت
بند  43بخشـنامه شـماره 19امور فنی بیمهشدگان نسـبت به معرفی بیمهشده
به کمیسـیون پزشـکی اقدام گردد.
89 -مشمولین قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی (مصوب 98/)1386/
از کلیه حمایتهای ازکارافتادگی ناشی و غیر ناشی از کار بهرهمند میگردند لیکن
مشمولین قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب 218/1352/صرف ًا از
حمایتهای ازکارافتادگی ناشی از کار بهرهمند خواهند شد.
90 -ازآنجائیکه میزان مسـتمری ازکارافتادگی بر اسـاس ماده  72قانون و
تبصره  2آن تعیین میگردد و پرداخت مسـتمری ازکارافتادگی کلی غیرناشـی
از کار از تاریـخ برقـراری یـا تـرک کار هـر کـدام مؤخـر باشـد در نظر گرفته
میشـود ،بنابرایـن در مـواردی که تاریخ برقراری و پرداخت مسـتمری در یک
سـال نباشـد مسـتمری تعیینشـده پس از اعمال افزایشـات ماده  96قانون از
تاریخ تـرک کار پرداخت خواهد شـد.
مثال :2چنانچه بیمهشـدهای حسـب نظریه کمیسیون پزشـکی بدوی مورخ
1812/ 1394/بـا تاریـخ ابتالء به بیمـاری 256/ 1394/ازکارافتاده کلی
غیـر ناشـی از کار گـردد و لغایـت 112/ 1395/دارای اشـتغال و لیسـت
پرداخـت حق بیمه باشـد مسـتمری وی پس از تعیین و اعمـال افزایش ماده
 96از تاریـخ تـرک کار قابل پرداخـت خواهد بود.
91 -انصـراف بیمهشـده یا مسـتمریبگیر ازکارافتاده از دریافت مسـتمری
بـا ارائه درخواسـت کتبـی و ثبت در دفتر شـعبه منضم بـه اقرارنامه محضری
کـه در متـن آن مـوارد ذیـل درج و اعالم گردیده باشـد امکانپذیر میباشـد:
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191- -مراتـب آگاهـی کامل از ضوابـط و مقررات قانون تأمیـن اجتماعی در
زمینه مستمری؛
291- -مراتب آگاهی از شرایط مستمری ،مزایای متعلقه و میزان آنها؛
391- -علت انصراف از دریافت مستمری؛
491- -مراتب آگاهی از آثار انصراف دریافت مستمری؛
591- -درج عبارت « انصراف از دریافت مستمری به اختیار خویش»
691- -اظهارصریـح مبنـی بـر عدم هرگونه ادعا نسـبت به حقـوق و مزایای
متعلقـه از تاریـخ اعالم انصـراف به بعد؛
791- -پرداخـت خسـارات وارده بـه سـازمان بـه قائـم مقامـی ازکارفرمـا
در صورتـی کـه برقـراری مسـتمری بـه سـبب بـروز حـوادث ناشـی از کار یا
بیماریهـای حرفـهای صـورت پذیرفتـه باشـد و امـکان وصـول خسـارات از
کارفرمـای مقصر میسـر نباشـد.
92 -واحدهـای اجرائـی موظفانـد بنا بـه تقاضای مسـتمریبگیر ،از تاریخ
ثبـت درخواسـت انصـراف از دریافـت مسـتمری در دفتـر شـعبه نسـبت به
توقـف پرداخـت مسـتمری اقـدام نماینـد .البتـه این امربـه معنی اسـقاط حق
بیمهشـده محسـوب نمیگردد و در صورت ارائه درخواسـت برقـراری مجدد،
از تاریخ درخواسـت مسـتمری پس از اعمال افزایشـات موضوع ماده  96قانون
پرداخـت میگردد.
93 -مطابـق بنـد  3مـاده  20قانـون حفاظـت در برابـر اشـعه (مصـوب
201/ )1368/و آییننامـه اجرایـی آن افـرادی کـه به طور مسـتمر بـه کار با
اشـعه و مواد پرتوزا اشـتغال داشـته باشـند ،مزایایی برای ایشـان در نظر گرفته
میشـود کـه از جملـه ایـن مزایـا افزایـش مـدت خدمت تا یکسـال بـه ازای
هـر یـک سـال کار با اشـعه (حداکثـر افزایش 10سـال) اسـت که هـم از نظر
بازنشسـتگی و هـم ازکارافتادگـی قابل محاسـبه اسـت .نکته قابـل توجه اینکه
سـنوات ارفاقـی مشـمولین قانون موصـوف صرفـ ًا در تعیین میزان مسـتمری
لحـاظ خواهد شـد.
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94 -بـه موجـب بنـد «ب» مـاده  62قانـون تأمیـن اجتماعـی کـه مقـرر
مـی دارد« :پرداخـت غرامـت دسـتمزد ایـام بیمـاری تـا زمانـی که بیمهشـده
بـه تشـخیص سـازمان قـادر بـه کار نبـوده و بـه موجب مقـررات ایـن قانون
ازکارافتـاده نشـده باشـد ادامـه خواهـد یافـت» لـذا ادامـه پرداخـت غرامـت
دسـتمزد به بیمهشـدگانی که به تشخیص کمیسیون پزشـکی موضوع ماده 91
قانـون ازکارافتـاده کلـی شناختهشـده اند امکانپذیـر نخواهد بـود و در حوادث
ناشـی از کار نیـز غرامت دسـتمزد تا تاریـخ تحقق ازکارافتادگـی قابل پرداخت
میباشـد.
95 -حوادث ناشـی از کار در مورد مشـمولین بیمهایرانیــان خارج از کشور
موضوعیت نداشـته و سایر شـرایط و نحوه برقراری مستمری ازکارافتادگی این
قبیـل بیمهشـدگان کـه حـق بیمه آنـان با نـرخ %18(%20سـهم بیمهشـده +
 %2سـهم دولـت ) پرداخـت میگردد همانند سـایر بیمهشـدگان خواهد بود.
96 -حسب رأی شماره  156مورخ 201/ 1348/صادره از هیئت عمومی
دیوان عالی کشور که مقرر میدارد....« :نظر به اینکه برقراری و پرداخت حقوق
مستخدمین که دولت در مقام اجرای قوانین استخدامی مکلف به انجام آن است
با معامالت دولت و همچنین معامالت و تعهدات اشخاص متمایز و متفاوت است
تأخیر در انجام آن مشمول فصل سوم از باب دهم قانون آئین دادرسی مدنی
نمیباشد و مستلزم تأدیه خسارت تأخیر نیست »..با عنایت به اینکه پرداخت
حقوق مستخدمین دولت از شمول معامالت اشخاص حقیقی و حقوقی خارج
میباشد ،لذا با وحدت مالک از دادنامه فوقالذکر از آن جائی که پرداخت مزایای
تأمین اجتماعی به بیمهشده نیز جزء معامالت سازمان محسوب نگردیده بلکه
صرف ًا از حمایتهای سازمان به شمار میرود ،بنابراین عدم پرداخت مستمری
ازکارافتادگی یا تأخیر در پرداخت آن به بیمهشده مشمول پرداخت خسارت
تأخیر تأدیه نمیباشد.
97 -شـرکت مشـاور مدیریت و خدمات ماشـینی تأمین مکلف اسـت در
اسـرع وقـت با همـکاری واحدهای ذیربط نسـبت بـه تهیه و اصالح نـرم افزار
مربوطـه متناسـب با مفاد این بخشـنامه اقـدام نماید.
98 -مسـئول حسن اجرای این بخشـنامه معاونتهای فنی و درآمد ،درمان
54

و دفتر راهبری سیسـتمها در سـتاد مرکزی ،شرکت مشاور مدیریت و خدمات
ماشـینی تأمین ،مدیران کل ،معاونین بیمهای و مدیریت درمان اسـتانها ،رؤسا
وکارشناسـان ارشـد امور فنی مسـتمری ها ،امور فنی بیمهشـدگان ،درآمد حق
بیمه ،نامنویسـی و حسـابهای انفرادی در ادارات کل اسـتانها ،رؤسا ،معاونین
و مسـئولین ذیربط در واحدهـای اجرایی خواهند بود.
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.........................تاریخ ابالغ نظریه کمیسیون پزشکی............................... :تاریخ ثبت
نظریه کمیسیون پزشکی در دبیرخانه شعبه☺...............................:تاریخ اعرتاض بیمهشده:
☺...............................شماره اعرتاض بیمهشده☺............................... :تاریخ
اعرتاض سازمان☺............................... :شماره اعرتاض سازمان........................ :
کد نوع بیماری  /حادثه غیر ناشی از کار............................... :کد و صفحه بیماری طبق جدول
تعیین میزان نقص عضو و ازکارافتادگی............................... :تاریخ نامه ارسالی کمیسیون به
شعبه............................... :شماره نامه ارسالی کمیسیون به شعبه................. :تاریخ
رشوع درمان ............................... :تاریخ خاتمه درمان............................... :ایام
کارکرد ظرف  720روز قبل از ابتال به بیماری ...............................:جمع دستمزد ظرف  720روز
قبل از ابتال به بیماری............................ :متوسط دستمزد ظرف  720روز قبل از ابتال به بیماری:
 .........................مجموع سابقه تا تاریخ تشکیل کمیسیون پزشکی........................... :
سابقه ظرف یکسال قبل از تاریخ ابتال به بیماری............................... :سابقه ظرف ده سال قبل از
تاریخ ابتال به بیماری............................... :
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ادامۀ فرم نمونه شماره1
بخشنامه ازکارافتادگی

کمیسیون پزشکی تجدید نظر:
تاریخ تشکیل کمیسیون............................... :تاریخ ابتال به بیماری منجر به از کارافتادگی:
.......................................درصد ازکارافتادگی ..........................:کد«»01
شصت و شش درصد و بیشرت  ...............................کد«  »02کمرت از شصت و شش درصد ...
..............................تاریخ ثبت نظریه کمیسیون پزشکی در دبیرخانه شعبه...................:
کد نوع بیماری...................................... :کد و صفحه بیماری طبق جدول تعیین میزان
نقص عضو و ازکارافتادگی.................................... :تاریخ نامه ارسالی کمیسیون به شعبه:
...............................شماره نامه ارسالی کمیسیون به شعبه.................:تاریخ رشوع درمان:
 ...............................تاریخ خاتمه درمان............................. :ایام کارکرد ظرف 720
روز قبل از ابتال به بیماری ...............................:جمع دستمزد ظرف 720روز قبل از ابتال به بیماری:
........................متوسط دستمزد ظرف  720روز قبل از ابتال به بیماری......................... :
مجموع سابقه تا تاریخ تشکیل کمیسیون پزشکی بدوی........................... :سابقه ظرف یکسال قبل
از تاریخ ابتال به بیماری............................... :سابقه ظرف ده سال قبل از تاریخ ابتال به بیماری:
...............................
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فرم نمونه شماره 2
بخشنامه ازکارافتادگی
ضمائم درخواست ازکارافتادگی کلی ناشی از کار
مشخصات هویتی

شماره ملی:

شماره تأمین اجتماعی:

شماره بیمه:

ماهیت اشتغال:

کمیسیون پزشکی بدوی

تاریخ تشکیل کمیسیون............................... :تاریخ حادثه............................... :
درصد ازکارافتادگی .............:کد« »01شصت و شش درصد و بیشرت ...............................
کد« »02کمرت از شصت و شش درصد ......................تاریخ تحقق از کارافتادگی...................:
تاریخ ابالغ نظریه کمیسیون پزشکی.............................................:تاریخ ثبت نظریه
کمیسیون پزشکی در دبیرخانه شعبه☺..................................... :تاریخ اعرتاض بیمهشده:
☺.................................شماره اعرتاض بیمهشده☺............................... :تاریخ
اعرتاض سازمان☺.................................. :شماره اعرتاض سازمان........................ :
کد نوع حادثه........................................ :کد و صفحه بیماری طبق جدول تعیین میزان نقص
عضو و ازکارافتادگی.................................. :تاریخ نامه ارسالی کمیسیون به شعبه........ :
..........................شماره نامه ارسالی کمیسیون به شعبه................. :تاریخ رشوع درمان:
 ...............................تاریخ خاتمه درمان............................... :
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ادامۀ فرم نمونه شماره2
بخشنامه ازکارافتادگی

کمیسیون پزشکی تجدید نظر:
تاریخ تشکیل کمیسیون............................... :تاریخ حادثه........................ :درصد
ازکارافتادگی .................. :کد« »01شصت و شش درصد و بیشرت ...............................
تاریخ تحقق ازکارافتادگی........................... :تاریخ ثبت نظریه کمیسیون پزشکی در دبیرخانه
شعبه...................:کد نوع حادثه............................... :کد و صفحه بیماری طبق جدول
تعیین میزان نقص عضو و ازکارافتادگی............................... :تاریخ نامه ارسالی کمیسیون به
شعبه............................... :شماره نامه ارسالی کمیسیون به شعبه.................:تاریخ رشوع
درمان متصل به حادثه ............................:تاریخ خاتمه درمان............................... :
ایام کارکرد ظرف  720روز قبل از حادثه ...............................:جمع دستمزد ظرف  720روز قبل از
حادثه............................ :متوسط دستمزد ظرف 720روز قبل ازحادثه......................... :
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فرم نمونه شماره 3
بخشنامه ازکارافتادگی
ضمائم درخواست ازکارافتادگی جزئی ناشی از کار
مشخصات هویتی

شماره ملی:

شماره تأمین اجتماعی:

شماره بیمه:

کمیسیون پزشکی بدوی

تاریخ تشکیل کمیسیون............................... :تاریخ حادثه............................... :
درصد ازکارافتادگی .............:از33درصد لغایت 65درصد  ...............................تاریخ تحقق
از کارافتادگی ...................:تاریخ ابالغ نظریه کمیسیون پزشکی...............................:
تاریخثبتنظریهکمیسیونپزشکیدردبیرخانهشعبه☺...........................:تاریخاعرتاضبیمهشده:
☺...............................شماره اعرتاض بیمهشده☺............................... :تاریخ
اعرتاض سازمان☺............................... :شماره اعرتاض سازمان........................ :
کد نوع حادثه............................... :کد و صفحه بیماری طبق جدول تعیین میزان
نقص عضو و ازکارافتادگی............................... :تاریخ نامه ارسالی کمیسیون به شعبه:
...............................شماره نامه ارسالی کمیسیون به شعبه................. :تاریخ رشوع
درمان ............................... :تاریخ خاتمه درمان. ............................... :ایام کارکرد
ظرف  720روز قبل از حادثه ...............................:جمع دستمزد ظرف  720روز قبل از حادثه:
............................متوسط دستمزد ظرف  720روز قبل از حادثه......................... :
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ادامۀ فرم نمونه شماره3
بخشنامه ازکارافتادگی

کمیسیون پزشکی تجدید نظر:
تاریخ تشکیل کمیسیون............................... :تاریخ حادثه................................ :
درصد ازکارافتادگی .................. :از 33درصد لغایت  65درصد..............................
 .تاریخ تحقق ازکارافتادگی........................... :تاریخ ثبت نظریه کمیسیون پزشکی در دبیرخانه
شعبه...................:کد نوع حادثه............................... :کد و صفحه بیماری طبق جدول
تعیین میزان نقص عضو و ازکارافتادگی............................... :تاریخ نامه ارسالی کمیسیون به
شعبه............................... :شماره نامه ارسالی کمیسیون به شعبه.................:تاریخ رشوع
درمان متصل به حادثه ............................:تاریخ خاتمه درمان............................... :
ایام کارکرد ظرف  720روز قبل از حادثه ...............................:جمع دستمزد ظرف  720روز قبل از
حادثه............................ :متوسط دستمزد ظرف 720روز قبل ازحادثه......................... :
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فرم نمونه شماره 4
بخشنامه ازکارافتادگی
ضمائم درخواست غرامت مقطوع نقص عضو
مشخصات هویتی

شماره ملی:

شماره تأمین اجتماعی:

شماره بیمه

کمیسیون پزشکی بدوی

تاریخ تشکیل کمیسیون............................... :تاریخ حادثه............................... :
درصد ازکارافتادگی.............:از 10درصد لغایت  32درصد .............................تاریخ تحقق از
کارافتادگی...................:تاریخابالغنظریهکمیسیونپزشکی...............................:تاریخ
ثبت نظریه کمیسیون پزشکی در دبیرخانه شعبه☺........................... :تاریخ اعرتاض بیمهشده:
☺...............................شماره اعرتاض بیمهشده☺............................... :تاریخ
اعرتاض سازمان☺............................... :شماره اعرتاض سازمان........................ :
کد نوع حادثه............................... :کد و صفحه بیماری طبق جدول تعیین میزان نقص عضو
و ازکارافتادگی.......................................... :تاریخ نامه ارسالی کمیسیون به شعبه:
...............................شماره نامه ارسالی کمیسیون به شعبه................. :تاریخ رشوع
درمان ............................... :تاریخ خاتمه درمان. ............................... :ایام کارکرد
ظرف  720روز قبل از حادثه ...............................:جمع دستمزد ظرف  720روز قبل از حادثه:
............................متوسط دستمزد ظرف  720روز قبل از حادثه......................... :
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ادامۀ فرم نمونه شماره4
بخشنامه ازکارافتادگی

کمیسیون پزشکی تجدید نظر:
تاریخ تشکیل کمیسیون............................... :تاریخ حادثه........................ :
درصد ازکارافتادگی .................. :از 10درصد لغایت  32درصد..............................
تاریخ تحقق ازکارافتادگی........................... :تاریخ ثبت نظریه کمیسیون پزشکی در دبیرخانه
شعبه...................:کد نوع حادثه............................... :کد و صفحه بیماری طبق جدول
تعیین میزان نقص عضو و ازکارافتادگی............................... :تاریخ نامه ارسالی کمیسیون به
شعبه............................... :شماره نامه ارسالی کمیسیون به شعبه.................:تاریخ رشوع
درمان متصل به حادثه ............................:تاریخ خاتمه درمان............................... :
ایام کارکرد ظرف  720روز قبل از حادثه ...............................:جمع دستمزد ظرف  720روز قبل از
حادثه............................ :متوسط دستمزد ظرف 720روز قبل ازحادثه......................... :
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فرم نمونه شماره 5
بخشنامه ازکارافتادگی

رشکت  /کارگاه  ......................................با کد کارگاهی ........................................
موضوع :آقای  /خانم  ..............................بیمهشده شماره ......................................

با سالم

احرتاماً ،نظر به اینکه مشارالیه به استناد نظریه کمیسیون پزشکی بدوی  /تجدید نظر مورخ .................
ازکارافتاده کلی ناشی از کار  /غیر ناشی از کار گردیدهاند ،لذا خواهشمند است تاریخ ترک کار ایشان را جهت اقدام آتی
به این شعبه اعالم فرمائید.

شعبه.......تأمیناجتماعی
رئیس شعبه

مسئول امور فنی مستمریها
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فرم نمونه شماره 6
بخشنامه ازکارافتادگی

جناب آقای /رسکار خانم ..................

بیمهشده شماره ........................

با سالم

احرتاماً ،با عنایت به نظریه کمیسیون پزشکی بدوی  /تجدید نظر مورخ  ...........................و بررسیهای
به عمل آمده از سوابق پرداخت حق بیمه جنابعالی  /رسکار عالی ،فاقد رشوط ماده  75قانون تأمین اجتماعی جهت
بهرهمندی از حمایت بلند مدت ازکارافتادگی کلی غیر ناشی از کار میباشید.

شعبه.......تأمیناجتماعی

مسئول امور فنی مستمریها

66

رئیس شعبه

فرم نمونه شماره 7
بخشنامه ازکارافتادگی

حکم مستمری ازکارافتادگی کلی غیر ناشی از کار

رسیال حکم.................. :شماره.................... :شماره مستمری...................... :

تاریخ .................. :شماره بیمه .................. :شماره تأمین اجتماعی(..............:)SSN
مشخصات هویتی

نام ......................... :نام خانوادگی.................... :شماره ملی...................... :

تاریخ تولد ................... :نام پدر ......................... :شماره شناسنامه....................:
جنسیت..................... :محل صدور .....................:وضعیت تأهل..................... :
اطالعات تکمیلی

نام کارگاه ......................................... :کد کارگاه...................................... :

تاریخ کمیسیون پزشکی بدوی....................... :تاریخ کمیسیون پزشکی تجدید نظر.............. :
درصد ازکارافتادگی .........:تاریخ حادثه یا ابتالء به بیماری منجر به ازکارافتادگی...................:

تاریخ رشوع درمان................................. :تاریخ خاتمه درمان..............................:
اطالعات مربوط به تعیین میزان مستمری

جمع دستمزد ظرف  720روز قبل از تاریخ حادثه یا ابتالء به بیماری منجر به ازکارافتادگی................ :
روزهای کارکرد ظرف  720روز قبل از تاریخ حادثه یا ابتالء به بیماری منجر به ازکارافتادگی................. :

متوسط دستمزد ماهانه .........:سابقه پرداخت حق بیمه .......... :مستمری استحقاقی...............:

مستمری قابل پرداخت............:تاریخ ترک کار...................:تاریخ پرداخت................... :
مشخصات مسئولین تأییدکننده حکم

مسئول نامنویسی و حسابهای انفرادی

نام و نام خانوادگی -تاریخ

مسئول امور فنی مستمریها

نام و نام خانوادگی -تاریخ

مسئول امور فنی بیمهشدگان

نام و نام خانوادگی -تاریخ
رئیس شعبه

نام و نام خانوادگی -تاریخ
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فرم نمونه شماره 8
بخشنامه ازکارافتادگی

حکم مستمری ازکارافتادگی کلی ناشی از کار

رسیال حکم.................. :شماره.................... :شماره مستمری...................... :

تاریخ .................. :شماره بیمه .................. :شماره تأمین اجتماعی(..............:)SSN
مشخصات هویتی

نام ......................... :نام خانوادگی.................... :شماره ملی...................... :

تاریخ تولد ................... :نام پدر ......................... :شماره شناسنامه....................:
جنسیت..................... :محل صدور .....................:وضعیت تأهل..................... :
اطالعات تکمیلی

نام کارگاه ......................................... :کد کارگاه...................................... :

تاریخ کمیسیون پزشکی بدوی....................... :تاریخ کمیسیون پزشکی تجدید نظر.............. :
درصد ازکارافتادگی ...............................:تاریخ حادثه....................................:

تاریخ رشوع درمان................................. :تاریخ خاتمه درمان..............................:
اطالعات مربوط به تعیین میزان مستمری

جمع دستمزد ظرف  720روز قبل از تاریخ حادثه منجر به ازکارافتادگی................................. :

روزهای کارکرد ظرف  720روز قبل از تاریخ حادثه منجر به ازکارافتادگی.................................. :

متوسط دستمزد ماهانه .........:سابقه پرداخت حق بیمه .......... :مستمری استحقاقی...............:

مستمری قابل پرداخت............:تاریخ ترک کار...................:تاریخ پرداخت................... :
مشخصات مسئولین تأییدکننده حکم

مسئول نامنویسی و حسابهای انفرادی

نام و نام خانوادگی -تاریخ

مسئول امور فنی مستمریها

نام و نام خانوادگی -تاریخ
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مسئول امور فنی بیمهشدگان

نام و نام خانوادگی -تاریخ
رئیس شعبه

نام و نام خانوادگی -تاریخ

فرم نمونه شماره 9
بخشنامه ازکارافتادگی

حکم مستمری ازکارافتادگی جزئی

رسیال حکم.................. :شماره.................... :شماره مستمری...................... :

تاریخ .................. :شماره بیمه .................. :شماره تأمین اجتماعی(..............:)SSN
مشخصات هویتی

نام ......................... :نام خانوادگی.................... :شماره ملی...................... :

تاریخ تولد ................... :نام پدر ......................... :شماره شناسنامه....................:
جنسیت..................... :محل صدور .....................:وضعیت تأهل..................... :
اطالعات تکمیلی

نام کارگاه ......................................... :کد کارگاه...................................... :

تاریخ کمیسیون پزشکی بدوی....................... :تاریخ کمیسیون پزشکی تجدید نظر.............. :
درصد ازکارافتادگی ...............................:تاریخ حادثه....................................:

تاریخ رشوع درمان................................. :تاریخ خاتمه درمان..............................:
اطالعات مربوط به تعیین میزان مستمری

جمع دستمزد ظرف  720روز قبل از تاریخ حادثه منجر به ازکارافتادگی................................. :

روزهای کارکرد ظرف  720روز قبل از تاریخ حادثه منجر به ازکارافتادگی.................................. :

متوسط دستمزد ماهانه .........:سابقه پرداخت حق بیمه .......... :مستمری استحقاقی...............:

مستمری قابل پرداخت..........................:تاریخ تحقق و پرداخت.............................. :
مشخصات مسئولین تأییدکننده حکم

مسئول نامنویسی و حسابهای انفرادی

نام و نام خانوادگی -تاریخ

مسئول امور فنی مستمریها

نام و نام خانوادگی -تاریخ

مسئول امور فنی بیمهشدگان

نام و نام خانوادگی -تاریخ
رئیس شعبه

نام و نام خانوادگی -تاریخ
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فرم نمونه شماره 10
بخشنامه ازکارافتادگی

حکم غرامت مقطوع نقص عضو

رسیال حکم.................. :شماره.................... :شماره مستمری...................... :

تاریخ .................. :شماره بیمه .................. :شماره تأمین اجتماعی(..............:)SSN
مشخصات هویتی

نام ......................... :نام خانوادگی.................... :شماره ملی...................... :

تاریخ تولد ................... :نام پدر ......................... :شماره شناسنامه....................:
جنسیت..................... :محل صدور .....................:وضعیت تأهل..................... :
اطالعات تکمیلی

نام کارگاه ......................................... :کد کارگاه...................................... :

تاریخ کمیسیون پزشکی بدوی....................... :تاریخ کمیسیون پزشکی تجدید نظر.............. :
درصد ازکارافتادگی ...............................:تاریخ حادثه....................................:

تاریخ رشوع درمان................................. :تاریخ خاتمه درمان..............................:
اطالعات مربوط به تعیین میزان مستمری

جمع دستمزد ظرف  720روز قبل از تاریخ حادثه منجر به ازکارافتادگی................................. :

روزهای کارکرد ظرف  720روز قبل از تاریخ حادثه منجر به ازکارافتادگی.................................. :

متوسط دستمزد ماهانه .........:سابقه پرداخت حق بیمه .......... :مستمری استحقاقی...............:

مستمری قابل پرداخت..........................:تاریخ تحقق و پرداخت.............................. :
مشخصات مسئولین تأییدکننده حکم

مسئول نامنویسی و حسابهای انفرادی

نام و نام خانوادگی -تاریخ

مسئول امور فنی مستمریها

نام و نام خانوادگی -تاریخ
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فرم نمونه شماره 11
بخشنامه ازکارافتادگی

حکم لغو /تعلیق  /مختومه  /تبدیلی

رسیال حکم.................. :شماره.................... :شماره مستمری...................... :

تاریخ .................. :شماره بیمه .................. :شماره تأمین اجتماعی(..............:)SSN
مشخصات هویتی

نام ......................... :نام خانوادگی.................... :شماره ملی...................... :

تاریخ تولد ................... :نام پدر ......................... :شماره شناسنامه....................:
جنسیت..................... :محل صدور .....................:وضعیت تأهل..................... :
با عنایت به:

از تاریخ:

• انتقال سوابق بیمهپردازی مستمریبگیران ازکارافتادگی جزئی ناشی از کار به سایر صندوقها

• برقراری مستمری بازنشستگی ،بازماندگان و ازکارافتادگی کلی مشمولین دریافت مستمری از کارافتادگی
جزئی ناشی از کار

• زایل شدن رشایط دریافت مستمری بدلیل تغییر در میزان از کارافتادگی (حسب مفادماده  93قانون) شبهه
در صحت و سقم سوابق

• ارائه مدارک و مستندات خالف واقع

• اشتغال به کار مجدد مستمریبگیر اصلی(از کارافتاده کلی)
•.....

حکم مستمری لغو /تعلیق  /مختومه  /به مستمری بازماندگان تبدیل میگردد.
مشخصات مسئولین تأییدکننده حکم
مسئول امور فنی مستمریها

نام و نام خانوادگی -تاریخ

رئیس شعبه

نام و نام خانوادگی -تاریخ
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فرم نمونه شماره12
بخشنامه ازکارافتادگی

ریاست محرتم تأمین اجتماعی شعبه ...
با سالم

احرتاماً ،نظر به اینکه اینجانب  .....................................به شماره بیمه  .....................به استناد
نظریه کمیسیون پزشکی بدوی  /تجدید نظر مورخ  ......................................ازکارافتاده کلی ناشی از
کار  /غیر ناشی از کار و مستحق دریافت مستمری میباشم ،بدینوسیله متعهد میگردم:
)1در حال حارض اشتغال به کار نداشته و محق به دریافت مستمری از کارافتادگی کلی میباشم.

)2در صورت اشتغال به کار مراتب را راساً به سازمان تأمین اجتماعی اعالم نمایم.
نام و نام خانوادگی

تاریخ

امضاء

ماده 97قانون تأمین اجتماعی
ن ب ه
ن قانو 
ی مقرر در ای 
ی از مزایا 
ل تقلب 
ن و وسای 
ل ب ه عناوی 
ف واق ع یا با توس 
ی خال 
س ب ه استناد اسناد و گواهیها 
هرك 
ی مذكور فراه م سازد ب ه پرداخت
ث را از مزایا 
ص ثال 
ت استفاد ه افراد خانواد ه خود یا شخ 
نف ع خود استفاد ه نماید یا موجبا 
ت تكرار ب ه حبس
ن سازمان و در صور 
ی یا ای 
ت درمان 
ن خدما 
ن تأمی 
ت وارد ه ب ه سازما 
ل دو برابر خسارا 
ی معاد 
ی نقد 
جزا 
ی از  61روز تا شش ما ه محكو م خواهد شد.
جنحها 
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فرم نمونه شماره13
بخشنامه ازکارافتادگی

صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان ،روزنامه نگاران و هرنمندان
موضوع :اعالم ازکارافتادگی کلی آقای  /خانم....................بیمهشده شماره .........................
فرزند .........................دارای کد ملی .........................

با سالم

احرتاماً؛ بازگشت به نامه شماره  .................مورخ  .......................در خصوص معرفی مشارالیه جهت
انعقاد قرار داد بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد به استحضار میرساند؛ حسب نظریه کمیسیون پزشکی موضوع ماده
 91قانون تأمین اجتماعی مورخ ...............نامربده از کارافتاده کلی و حائز رشایط دریافت مستمری گردیدهاند.

شعبه تأمین اجتماعی .............

مسئول امور فنی مستمریها
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فرم نمونه شماره14
بخشنامه ازکارافتادگی

کمیته امداد امام خمینی (ره) شاخه ..........................
موضوع :آقای  /خانم .................بیمهشده شماره .................دارای کد ملی....................

با سالم

احرتاماً؛ بازگشت به نامه شماره  .................مورخ  .......................در خصوص معرفی مشارالیه به
سبب اشتغال در حرفه  ..........................................وانعقاد قرار داد پرداخت حق بیمه به استحضار
میرساند؛
نامربده از کارافتاده کلی و
حسب نظریه کمیسیون پزشکی موضوع ماده  91قانون تأمین اجتماعی مورخ
حائز رشایط دریافت مستمری گردیده ،لذا خواهشمند ترک کار ایشان را جهت اقدامات آتی به این شعبه اعالم نمائید.

شعبه تأمین اجتماعی .............

مسئول امور فنی مستمریها
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فرم نمونه شماره15
بخشنامه ازکارافتادگی

بنیاد شهید و امور ایثارگران
موضوع :آقای  /خانم..............بیمهشده شماره ..............دارای کد ملی..............

با سالم

احرتاماً؛ بازگشت به نامه شماره  .................مورخ  .......................در خصوص معرفی مشارالیه به
سبب اشتغال در حرفه  ..........................................وانعقاد قرار داد پرداخت حق بیمه به استحضار
میرساند؛
حسب نظریه کمیسیون پزشکی موضوع ماده  91قانون تأمین اجتماعی مورخ ...................نامربده از کارافتاده
کلی و حائز رشایط دریافت مستمری گردیده ،لذا خواهشمند ترک کار ایشان را جهت اقدامات آتی به این شعبه اعالم
نمائید.

شعبه تأمین اجتماعی .............

مسئول امور فنی مستمریها
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فرم نمونه شماره16
بخشنامه ازکارافتادگی

سازمان بهزیستی کشور
موضوع :آقای  /خانم .................بیمهشده شماره  ..............دارای کد ملی..............

با سالم

احرتاماً؛ بازگشت به نامه شماره  .................مورخ  .......................در خصوص معرفی مشارالیه به
سبب اشتغال در حرفه  ..........................................وانعقاد قرار داد پرداخت حق بیمه به استحضار
میرساند؛
حسب نظریه کمیسیون پزشکی موضوع ماده  91قانون تأمین اجتماعی مورخ ..................نامربده از کارافتاده
کلی و حائز رشایط دریافت مستمری گردیده ،لذا خواهشمند ترک کار ایشان را جهت اقدامات آتی به این شعبه اعالم
نمائید.

شعبه تأمین اجتماعی .............

مسئول امور فنی مستمریها
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یادداشت
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