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   معاونین محترم ...........

                              اداره کل تامین اجتماعی استان.............

  با سالم وصلوات رب محمد)ص( و آل محمد )ص(      

منور   54منصوبننه منماره  3قانون تامین اجتماعی به پیشنهااد یینام منه ره ب ق نند بهنه  54در اجرای ماده 

( بنه منرذ ـ ننه بنه 05( ب )00ینیام امنهای سازمان تنامین اجنتماعی ب صههبق یای تنابعه، منواد )10/10/0330

 مورای عالی تامین اجتماعی الحاق گرد ه. 45/14/0353آ ین ننامه یینام یای تشخیص مطال ام مصوب 

رف مدت یک سال از تاریخ ابالغ اجرائیه، اسناد و مدارکی که منحصراً مبین وجود هرر یرک از چنانچه کارفرما ظ -61ماده »

موارد ذیل است را به سازمان تسلیم و مدعی تضییع حقوق قانونی خود گردد پس از بررسی و انطباق شرایط و احراز اصالت  مدارک 

فاً برای یک بار در هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات با ارجاع و مستندات در کمیته های منتخب مدیر عامل، درخواست کارفرما صر

 مدیر عامل قابل بررسی خواهد بود.

قانون تامین اجتماعی که مرت ط بنا موضنوع  33در صورتی که پس ازقطعیت بهیی، مفاصاحساب موضوع ماده  -0

رداد اصلی بامه از سوی کارفرما ان بنه سنازمان بهیی بوده ب  ا مفاصاحساب پیمانکار فنرعنی منرت ط بنا بنهینی قنرا

 ارائه گردد.

 بامه. بتکراری ا جاد ب مطال ه مههصورم مضاعفبینمه کنارکهنان  ک کارگاه دردبره باحه بهکه حددرمنواردی -4

منوده ب  نا از منمو  چهانچه بهیی قطعی مربوط به دبره ای بامه که مخص بیمه مهه ق ه  ا قی آن فوم ن -3

 قانون تامین اجتماعی خارج بوده است.

مههرج در پیمان محاس ه گرد نهه ب مطنابد اسنهاد ب  در صورتی که حد بیمه مطال ه مهه بر م های که م الغ -5

وع در منهارک ثابنت مود که قنرارداد فسخ  نا پینش از اتمام کاریای موضوع پیمان خاتمه  افتنه بامنه ب ا نن موضن

 یای تشخیص مطال ام مورد رسیهگی باقع نشهه بامه. ییام

تشخیص مطال ام، صرفناً پیگیری عملینام اجنرا ننی  پس از ارجاع موضوع از سوی مه ر عامه به ییام -6تبصره 

نربنوط آن بنخش از مطال ام قطعی که جات رسیهگی بنه ییام ارجاع مهه است منوکو  به اتنخاـ تصمیم یینام م

 می بامه ب مانع بصو  مانهه بهیی یای قطعی نمی گردد.

حهاکثر زمان درخواست ب ارائه مهارک ب مستههام جه ه از سوی کارفرما  ک سا  از تار خ ابالغ اجرائیه  -2تبصره 

خ درخواسنت ب بوده ب سازمان تامین اجتماعی ب ییام یای تجه ه نظر مربوقه می با ست حهاکثر منش مناه از تنار 

 ارائه مهارک کارفرما مراتب را بررسی ب نتیجه را به کارفرما اعالم نما ه. 

 (61( و )61اعالم الحاق و نحوه اجرای مواد )موضوع: 

 آیین نامه هیات های تشخیص مطالبات

 

 بخشنامه
 حوزه

 معاونت بیمه ای
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چنهاننچنه موضوع اعتراض سابقاً در ییام یای تشخیص مطال ام تجه ه نظر مطرذ ب منورد رسنیهگی  -3تبصره 
عامه جات رسیهگی بنه یمنان یینام قرار گرفته بامه در صورم احراز مرا ط ا ن ماده، موضوع پس از دستور مه ر 

گردد ب در سا ر موارد حسب آ ین نامه ییام یای تشخیص مطال ام در  کی از معب تجه ه نظر رسنیهگی ارجاع می
 خوایه مه. 

در مورد مطال اتی که ق ه از اجرا ی مهن ا ن ماده به مرحله قطعیت رسیهه ب بیش از  ک سا  از تار خ  -4تبصره 
اجرائیه آن گذمته است، سازمان مجاز است حهاکثر ظرف مش ماه از تار خ اجرا ی مهن ا ن مناده نسن ت بننه ابالغ 

 پذ رش درخنواست ب منهارک کارفرما ان بنه مهظور رسیهگی بنه آن با رعا ت مرا ط مقرر در ا ن ماده اقهام نما ه.
مین اجتماعی به استناد اسناد و مدارک مثبته احراز نمایرد در صورتی که پس از قطعیت بدهی، سازمان تا -61ماده 

که محاسبه حق بیمه کمتر از میزان قانونی آن صورت پذیرفته، الزم است مابه التفاوت حق بیمه به کارفرما ابالغ گردد و 

نسربت بره  قانون تامین اجتماعی، 44الی  42پس از رسیدگی به اعتراض کارفرما و طی تشریفات قانونی موضوع مواد 

 وصول آن اقدام نماید.

قانون تامین اجتماعی در مورد مابه التفنابم منذکور، منانع بصنو  بنهیی  55الی  54قی تشر فام مواد  -تبصره
 «قطعیت  افته نمی بامه.

 لذا در اجرای مواد الحاقی مذکور توجه باحه یای اجرا ی را به رعا ت موارد ـ ه جلب می نما ه:

  تعاریف -فصل اول 
 قانون:

 13/15/0345قانون تامین اجتماعی مصوب 
 آیین نامه: 

مورای عالی تامین اجتماعی بقت ب الحاقینه منور   45/14/0353آ ین نامه ییام یای تشخیص مطال ام مصوب 
 مان تامین اجتماعی.ییام امهای ساز 10/10/0330

 (آیین نامه:61( و )9تجدید نظر تشخیص مطالبات مواد ) هیات
( آ نین نامنه 00(  نا )3ییام تجه ه نظر تشخیص مطال ام که از بظا ف، اختیارام ب منرا ط مصنرحه در منواد )

 ت عیت می نما ه.
 کمیته های رسیدگی:  

نامنه در محنه ( آ نین 00جرا ی، استانی ب ستادی که در اجرای مفناد مناده )یای ا یا ی با عهوان کمیته کارگربه
 یای اجرا ی، ادارام که استان ب ستاد مرکز تشکیه می گردد.باحه
 تاریخ قطعیت: 

 ( قانون تامین اجتماعی.55( ب )53( ، )54زمان قطعی مهن بهیی مورد درخواست حسب مورد ق د مواد )

 : بدهی قطعی 
ینای مشنمو  قنانون م لغ حد بنیمه، بنیمه بنیکاری ب  ا جرائنم منطال ه مهه بنابنت کنارکهان ماغه درکارگناه 

 ( قانون به مرحله قطعیت رسیهه است.55(  ا )53( ، )54تامین اجتماعی که حسب مورد ق د مواد )
 مانده بدهی قطعی مسجل شده: 

با حفظ تار خ قطعیت ب پس از بررسی درخواست کارفرما در کمیتنه ینای  تمام  ا بخشی از م لغ بهیی قطعی که
 اجرا ی، استانی ب مرکزی  ا ییام تجه ه نظر تشخیص مطال ام به کارفرما اعالم  ا ابالغ می گردد. 
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  ( آیین نامه هیات های تشخیص مطالبات61اجرای ماده ) -فصل دوم 
 موارد قابل رسیدگی  -بخش اول

 ( آ ین نامه، بهیی یای قطعی مهحصراً در جاام ـ ه قابه بازنگری می بامهه:00مطابد ماده )
 ( قانون که مرت ط با موضوع بهیی قطعی می بامه.33ارائه مفاصاحساب ماده ) -0
اقعه کاران فرعی انجام ( قانون جات آن بخش از کارکرد قرارداد اصلی که توسط مق33ارائه مفاصاحساب ماده ) -4

 گرد هه است. 
 ارائه اسهاد ب مهارک متقن ب م ین فسخ قرارداد. -3
 ارائه مهارک ب مستههام قانونی بیانگر خاتمه قرارداد پیش از اتمام عملیام موضوع آن. -5
بره در د ه حد بیمه بابت یمان بیمه منهگان قانون ب مطال 43پنرداخت حد بیمه کنارکهنان کارگاه بفد ماده  -4

 .راریعف ب تکبصورم مضامع ه د گر  سویباحه از 
در مواردی که حد بیمه مورد مطال ه مربوط به افرادی بامه که در یمان دبره ق د قانون بظیفنه عمنومی در  -0

 اجتماعی بامهه.خهمت سربازی بوده ب  ا  مشمو  صههبق بازنشستگی د گری غیر از تامین 
فوم بیمه مهه ق ه از تار خ مربع  ا در قی دبره ای که حد بیمه کارکهان مناغه در کارگناه ق ند گنزارش  -5

 بازرسی محاس ه ب مطال ه گرد هه است.

اداری  در صورتی که در خصوص یر  ک از موارد فوق دادنامه ای از سوی مراجع قضائی  ا د وان عنهالت -6تذکر 
( 00صادر مهه بامه در یمان خصوص قابه رسیهگی در کمیته یای رسیهگی ن وده ب از ممو  مقررام موضوع ماده )

 آ ین نامه خارج می بامه. 

( هامها نن بخشن 5ب  3موارد فسخ  ا خاتمه قرارداد پیش از اتمام کاریای موضوع پیمان)موضوع بههیای  -2تذکر 
( 00بر آنکه در ییام تشخیص مطال ام منورد رسیهگی باقنع نگرد هه بامهه، مشمو  ضوابط موضوع مناده ) مشربط

  آ ین نامه می بامهه.

 مهلت تسلیم درخواست رسیدگی کارفرمایان  -بخش دوم

رحله قطعیت رسیهه ب بیش از ( آ ین نامه به م00یا ی که ق ه از اجرا ی مهن ماده )درمورد آن بخش از بهیی -3
 ک سا  از تار خ ابالغ اجرائیه آن گذمته است، کارفرما ان می توانهه حهاکثر ظرف مهم مش مناه از تنار نخ صهبر 

( آ ین نامه ییام یای تشخیص 00ا نن بنخشهنامنه بنا تنکمینه فرم درخواست بررسی بهیی قطعی در اجرای ماده )
م به اسهاد ب مهارک مربوقه درخواست خود را در دبیرخانه باحه اجرا ی ـ ربط ث نت ب ( مهض0مطال ام)نمونه مماره 

 تسلیم نما هه.
در سا ر موارد کارفرما ان می توانهه حهاکثر ظرف مهم  ک سا  از تار خ ابالغ اجرائیه نس ت به تسلیم مهارک  -3

 باحه اجرا ی مربوقه اقهام نما هه.( به 3ب مستههام متقن ب درخواست مذکور در بهه )

 مهلت رسیدگی سازمان و هیات های تجدید نظر تشخیص مطالبات  -بخش سوم
باحه یای اجرا ی، کمیته یای رسیهگی کهههه ب ییام یای تجه نه نظنر تشنخیص مطال نام منی با سنت  -01

خانه سازمان، مراتب را بننررسی ب نتیجنه را بنه حهاکثر ظرف مهم مش ماه از تار خ ث ت درخواست کارفرما در دبیر
 نام رده اعالم نما هه.
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 تعیین اعضاء و نحوه  تشکیل کمیته های رسیدگی  -بخش چهارم

یای یای رسیهگی در سطوذ باحهنامه، کمیته(آ ین00به مهظور رسیهگی به درخواست کارفرما ان دراجرای ماده )

 بامه.یای مذکور به مرذ ز ر میگردد که ترکیب اعضاء کمیتهستادمرکزی تشکیه میاجرا ی، ادارام که استان ب 

 کمیته اجرایی رسیدگی

اجرا ی رسیهگی به مرذ ـ ه تعیین ب جلسام کمیته مذکور با حضور کلیه اعضناء در محنه ته میاعضنای ک -00

 باحه اجرا ی تشکیه می گردد.

 وان رئیس کمیته اجرا ی.رئیس  ا معابن مع ه به عه -0

 مسئو  باحه بصو  حد بیمه به عهوان عضو کمیته اجرا ی. -4

 مسئو  باحه اجرائیام به عهوان عضو کمیته اجرا ی. -3

سرپرست مطال ام باحه بصو  حد بیمه ب در باحه یا ی که فاقه رد ف مذکور منی بامنهه، کارمنهاا باحنه  -5

 د بیمه با تشخیص مسئو  باحه مذکور ب تائیه رئیس مع ه به عهوان دبیر کمیته اجرا ی.بصو  ح

 کمیته استانی رسیدگی 

استانی رسیهگی به مرذ ـ ه تعیین ب جلسام کمیته مذکور با حضور کلینه اعضناء در محنه میته اعضنای ک -04

 اداره که استان تشکیه می گردد.

 ان رئیس کمیته استانی.مه ر که استان به عهو -0

 رئیس اداره  ا رئیس ب کارمهاا ارمه بصو  حد بیمه به عهوان عضو کمیته استانی. -4

 رئیس اداره  ا رئیس ب کارمهاا ارمه امور حقوقی ب دعابی به عهوان عضو کمیته استانی. -3

 ن عضو کمیته استانی.رئیس اداره  ا رئیس ب کارمهاا ارمه باحه حراست به عهوا - 5

رئیس اداره  ا رئیس ب کارمهاا ارمه باحنه یای بنازرسی دفناتنر قانونی  نا بنازرسی کارگاه یا حسب منورد  - 4

 به عهوان عضو کمیته استانی. 

کارمهاا ارمه باحه بصو  حد بیمه با تشخیص رئیس اداره  ا رئیس ب کارمهاا ارمه باحه منذکور ب تائینه  -0

 مه ر که به عهوان دبیر کمیته استانی. 

 کمیته ستادی رسیدگی 

ستادی رسیهگی به مرذ ـ ه تعیین ب جلسام کمیته مذکور بنا حضنور کلینه اعضناء در محنه سنتاد  تهمیاعضنای ک -03
 مرکزی تشکیه می گردد.

 معابن بیمه ای به عهوان رئیس جلسه . -0
 هوان عضو ب دبیر کمیته ستادی.مه ر که بصو  حد بیمه به ع -4
 مه ر که دفتر امور حقوقی ب دعابی به عهوان عضو کمیته ستادی. -3
 .مه رکه حراست سازمان -5
 . ک نفر کارمهاا با پیشهااد معابن بیمه ای ب موافقت مه رعامه سازمان -4

 .ل اجراستتبصره : مصوبات کمیته مذکور پس از تنفیذ مدیرعامل قاب
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 آیین نامه ( 61)وظایف و تکالیف کارفرمایان در خصوص اجرای ماده  -بخش پنجم

( آ ین نامه ب بررسی بهیی قطعی 00کارفرما انی که با استهاد به مهارک ب مستههام متقن درخواست اجرای ماده )
 مورد مطال ه را دارنه، می با ست به مرذ ـ ه اقهام نما هه: 

با ارائه اسهاد ب مهارک قانونی م ین بجود یر  ک از موارد مهنهرج در بخنش اب  فصنه جناری ب تکمینه ب  -05 
( ظرف منالت مقرر در بنخش دبم ا ن فنصه، در خصوص یر بنهیی قطعنی منی توانهنه 0تسلیم فنرم نمونه مماره )

 اقهام نما هه.  ( آ ین نامه00بار نس ت به قرذ درخواست رسیهگی ق د ماده ) صرفاً برای  ک
قانون تامین اجتماعی ب آئین نامه اجرائنی مربوقنه نسن ت بنه  41باحهیای اجرا ی تابعه مکلفهه ق د ماده  -04

صرفناً پیگیری عملیام اجنرا نی آن بنخش از مطال ام قطعی کنه از  پیگیری ب بصو  مطال ام سازمان اقهام نما هه ب
جات رسیهگی ارجاع مهه اسنت مننوکو  بنه اتننخاـ تصنمیم ییننام  تشخیص مطال ام، سوی مه ر عامه به ییام

 . منربنوط می بامه
( آ ین نامه ب قرذ آن در 00درخواست کارفرما جات بررسی تمام  ا بخشی از بهیی قطعی ق د ماده ) - 3 تذکر

اجرا ی نسن ت بنه کمیته یای رسیهگی سازمان ب  ا یینام تجه ه نظر تشخیص مطال ام، مانع از پی گیری عملیام 
 آن بخش از بهیی قطعی کنه بنه ینیام مذکور ارجاع نگرد هه نخوایه بود.

 وظایف واحد های اجرایی و کمیته های رسیدگی  -بخش ششم
باحه یای اجرا ی مکلف می بامهه پس از احراز یو ت ب اصالت امضاء کارفرما  نا بکینه  نا نما هنهه قنانونی  -00

ط بر آنکه حد اعتراض در بکالت نامه  ا گوایی نما ههگی تصر ح مهه بامه ب مهاقه در چگونگی تسلیم نام رده، مشرب
درخواست کارفرما ظرف مالت مقرر ب انط اق آن با مرا ط ب موارد قابه رسیهگی، یمچهین بررسی اصنالت منهارک ب 

رسنانی رخواست در دفتر مع ه با بربزربز از تار نخ ث نت د 01مستههام موضوع ادعای مطربحه، حهاکثر ظرف مهم 
 نامه اقهام نما هه.( آ ین00جرائم نس ت به ارسا  پربنهه مطال اتی ب مهارک مربوقه به کمیته اجرا ی ماده )

باحنهینای اجرا ی موظف می بامهه ق ه از ارسا  پربنهه یای مطال اتی به کمیته اجرا ی ضمنن اخنذ  - 4تذکر 
( 5-5ربط ب بررسی اصالت اسهاد ب مهارک ارائه مهه توسط کارفرما، نس ت بنه رعننا ت دقیند بهنه )تائنیه منراجع ـ 

 14/13/0330مور   3004/30/0111دستورالعنمه اجرائی آ ین ننامه ییام یای تشخیص مطال ام صنادره به مماره 
راء صادره از ییام یای تشخیص مطال ام، دادننامنه ینای صنادره از مراجع قضا ی ب د وان به ب ژه ض ط کلیه نسخ آ

  عنهالنت اداری، یمچهین حنکم اجرائنیه ابنالغ مهه ب گزارش گردش حساب بهیی قطعی مورد بررسی اقهام نما هه.
درخواسنت کارفرمنا پنس از  ربز از تار خ ث نت 41کمیته یای اجرا ی مکلف می بامهه حهاکثر ظرف مهم  -05 

بررسی کامه ب یمه جان ه درخواست مطربحه، پربنهه مطال اتی ب سا ر مستههام مربوقه؛ احنراز انط ناق درخواسنت 
کارفرما با مرا ط ب موارد قابه رسیهگی ب نیز اصالت اسهاد ب مهارک ارسالی؛ با حضور کلیه اعضاء ب تشخیص اکثر نت 

( در 4( آ ین نامه )نموننه منماره 00ظیم صنورتجلسه کمنیته یای رسیهگی ماده )اتنخاـ تنصمیم ننموده ب ضمن ته
چاار نسخه ب ث ت آن در دبیرخانه، صرفهظر از نتیجه تصنمیم متخنذه پربننهه مطال ناتی را مهضنم بنه نسنخه کامنه 

( 00سنتانی مناده )صورتجنلسه ب سا نر اسهاد ب مهارک منربنوقه در قنالب فنرم ارسا  درخواست کنارفرما به کمیته ا
  ( به اداره که استان ارسا  نما هه.3آ ین نامه )نمونه مماره 

ربز از تار خ در افت درخواست مع ه با بررسی  41کمیته یای استانی موظف می بامهه حهاکثر ظرف مهم  -03 
تههام مربوقنه احنراز کامه ب یمه جان ه صورتجلسه کمیته اجرا ی، درخواست کارفرما، پربنهه مطال اتی ب سنا ر مسن

انط اق درخواست مطربحه با مرا ط ب موارد قابه رسیهگی ب نیز اصالت اسهاد ب مهارک ارسالی؛ با حضور کلیه اعضاء ب 
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( ب ث نت آن 4تشخیص اکثر ت م ادرم به اتخاـ تصمیم نموده ب پس از تکمیه صورتجلسه موضوع فرم نمونه مماره )
جه تصمیم متخذه پربنهه مطال اتی را مهضم به نسخه کامنه صورتجننلسه ب سا ننر در دبیرخانه استان، صرفهظر از نتی

( آ نین نامنه )نموننه 00اسهاد ب مهارک منربنوقه در قنالب فنرم ارسا  درخواست کنارفرما به کمیته سنتادی مناده )
 ( به اداره که بصو  حد بیمه ارسا  نما هه.5مماره
ربز از تار خ در افت درخواست استان با بررسی کامه  31ظرف مهم  کمیته ستادی موظف می بامه حهاکثر -03

ب یمه جان ه صورتجلسه کمیته یای اجرا ی ب استانی، درخواست کارفرما، پربنهه مطال اتی ب سا ر مستههام مربوقنه 
حضنور کلینه  احراز انط اق درخواست مطربحه با مرا ط ب موارد قابه رسیهگی ب نیز اصالت اسهاد ب مهارک ارسالی؛ با

( 4اعضاء ب تشخیص اکثر ت م ادرم به اتنخاـ تصمنیم نموده ب پس از تکمیه صورتجلسه موضوع فرم نمونه منماره )
 با ارجاع مه ر عامه ب ث ت آن در دبیرخانه ستاد به مرذ ـ ه اقهام نما هه:

مهضم به پربنهه مطال اتی در قالب فرم در صنورم رد درخواست کارفرما دب نسخه از صورتجلسه مذکور را  -0-03
( به باحه اجرا ی ارسا  ب  ک نسخه از  4( آ ین نامه )نمونه مماره 00اعاده درخواست کارفرما از کمیته ستادی ماده )

 صورتجلسه را جات ض ط در سوابد کمیته استانی رسیهگی به اداره که استان ارسا  نما هه.
درخواست کارفرما به ییام تجه ه نظنر تشنخیص مطال نام،  نک نسنخه از صورتجلسنه  در صورم ارجاع -4-03

مذکور را در پربنهه مطال اتی ض ط نموده با رعا ت مفاد بخش یشتم ا ن فصه در قالب فرم ارسنا  درخواسنت مناده 
ورتجلسنه را بنه ( ارسا  ب نسخ دبم ب سنوم ص 0( آ ین نامه به ییام تجه ه نظر تشخیص مطال ام)نمونه مماره 00)

 اداره که استان ب باحه اجرا ی ـ ربط ارسا  نما هه. 
( ب صورتجلسنه کمیتنه سنتادی م هنی بنر 0باحه یای اجرا ی مکلف می بامهه با در افت فرم نمونه مماره) -41 

( 00) ارجاع درخواست کارفرما به ییام تجه ه ننظر تشخیص مطال نام، ضمن رعا ت مفاد ت ننصره  نک ـ نه مناده
نامه ب پی گیری بصو  آن بخش از بهیی قطعی که به ییام ارجاع نشهه است، نسن ت بنه ث نت ب صنهبر فنرم  آ ین

ارسا  پنربننهه منطال ناتنی بنه یینام تنجه نه ننظر تشخیص مطال ام اقهام نمنوده ب  نک نسنخه از آن را بنا قینه 
 ( الصاق نما هه. 0به فرم نمونه مماره )برداری ییئت تجه ه نظر تشخیص مطال ام فور ت جات باره 

تصمیم کمیته یای رسیهگی می با ست موجه، مهله، مهجز، عاری از ابانام ب قناقع اخنتالف بنوده ب از  -5تذکر 
 اتخاـ تصمیم مشربط  ا موکو  نمودن تصمیم به ارائه مهارک ب  ا اسهاد جهاً خودداری نما هه.

( ب صورتجلسه کمیته ستادی م هی بر 4مکلف می بامهه با در نافت فرم نمونه مماره)باحهیای اجرا نی  -1 تذکر
( آ نین نامنه 00رد درخواست کارفرما، ضنمن اعالم منراتنب در قالنب فنرم اعننالم تصنمیم کننمیته سنتادی مناده )

مطنابد مناده ( نس ت به پی گیری ب بصو  مطال نام قطعنی سنازمان 5ینای تشخیص مطال ام )نمونه مماره ینیام
  ( قانون اقهام نما هه.41)

 وظایف دبیران کمیته های رسیدگی  –بخش هفتم
با برنامه ر زی مهظم بقت برگزاری جلسام را به اعضاء کمیتنه ینای رسنیهگی اعنالم ب نسن ت بنه تشنکیه  -40

 جلسام ظرف مالت یای مقرر اقهام نما هه.
ا تهظیم صورتجلسام درچاار نسنخه ب اخنذ امضناء کنه اعضناء دبیران کمیته یای اجرا ی مکلف می بامهه ب -44

 ( اقهام نما هه. 3نس ت به ث ت آن در دفتر باحه اجرا ی ب تهظیم فرم نمونه مماره)
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دبیران کمیته یای استانی موظف می بامهه پس از تکمیه صورتجلسه، اخذ امضاء کنه اعضناء ب ث نت آن در  -43
 ( درخواست کارفرما را به اداره که بصو  حد بیمه ارسا  نما هه.5ره )دبیرخانه با تهظیم فرم نمونه مما

دبیرکمیته ستادی موظف می بامه پس از تکمیه صورتجلسه، اخذ امضاء که اعضاء، ارجاع مه ر عامه ب ث ت  -45
لسام در ( نس ت به ض ط  ک نسخه از صورتج0(  ا )4آن در دبیرخانه ضمن تهظیم مکات ام موضوع فرم یای نمونه )

پربنهه یای مطال اتی ب ارسا  نسخ دبم ب سوم به ادارام که استان ب باحه یای اجرا ی ـ ربط ب ض ط نسخه چانارم 
 در سوابد کمیته اقهام نما ه.

دبیران کمیته یای رسیهگی مکلف می بامهه  ک نسخه از صورتجلسام تکمینه منهه موضنوع فنرم نموننه  -44
( مسنتههام scan(، یمچهنین تصنو ر ) 3سه عملکرد کمیته رسنیهگی)نمونه منماره ( را مهضم به صورتجل4مماره )

 مذکور را در سوابد کمیته یای اجرا ی، استانی ب ستادی نگاهاری نما هه.
 یای رسیهگی را جات بررسی ب نظارم به صورم مایانه تایه ب در سوابد ض ط نما هه. آمار عملکرد کمیته -40

 ارجاع درخواست کارفرما به هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات  -بخش هشتم 
پس از بنررسی درخنواست کنارفنرما در کمیته ستادی ب انط اق مرا ط ب احراز اصالت منهارک ب مسنتههام  -45

یای تجه ه نظر تشنخیص مطال نام مطنرذ ب منورد ( قانون سابقاً در ییام53چهانچه بهیی قنطعی در اجرای ماده )
 ی قرار گرفته بامه، با دستور مه ر عامه سازمان مراتب منجهداً به ییام صادر کهههه رای منذکور ارجناع ب دررسیهگ

( دستورالعمه اجرائی آ ین نامه ییام یای تشنخیص مطال نام در خصنوص 00-5ا هصورم با رعنا ت مفاد بهه )غیر 
درخواست کارفرما به یینام تجه نه نظنر تشنخیص  سطح بههی م لغ مورد اعتراض امخاص حقوقی ب پیمانکاری یا،

 مطال ام مربوقه ارجاع می گردد.
 وظایف واحد های اجرایی در محاسبه و اجرای رای صادره  -بخش نهم 

 14/13/0330منور   3004/30/0111باحهیای اجرا ی مکلف می بامهه با رعا ت مفاد دستور العمه مماره  -43
نس ت به محاس ه ب اجرای رای ب احتساب جرائم تاخیر تاد ه از تار خ قطعیت بهیی اقنهام نمنوده ب حکنم ابنالغ رای 

 نسخه از رای صادره به کارفرما ابالغ نما هه. 4نامه را مهضم به ( آ ین00ییام تجه ه نظر تشخیص مطال ام ماده )
 نظارت بر عملکرد کمیته های رسیدگی  -بخش دهم

دبیرخانه ییام یای تشخیص مطال ام ب ادارام که استان مکلف می بامهه در بازد هیا ب بررسی یا ی که از  -43
باحه یای اجرا ی بعمه می آبرنه چگونگی تشکیه جلسام، تصمیم یای متخذه ب منحاس ه ب اجنرای آراء صننادره از 

نامه را پا ش، بررسنی ب کهتنر  نمنوده ب از حسنن ( آ ین 00ییام یای تجه ه نظر تشخیص مطال ام موضوع ماده )
 انجام امور اقمیهان حاصه نما هه. 

یای یای مطربحنه، صورتجلسنام کمیتنهبامه آمار ب اقالعام درخواستبیمه مکلف میاداره که بصو  حد  -31
د گزارش بصولی باحهیای ( آ ین نامه را از قر 00رسیهگی ب آراء صادره ییام یای تشخیص مطال ام موضوع ماده )

آبرد اجرا ی جمع آبری نموده ب در بازد ه یا ب بررسی یا ی که از باحهیای اجرا ی ب ادارام کنه اسنتان بعمنه منی
 نس ت به کهتر  ب نظارم موثر بر حسن انجام امور اقهام نما ه. 

 ( آیین نامه هیات های تشخیص مطالبات 61اجرای ماده ) -فصل سوم 
مواردی که پس از قطعیت بهیی با استهاد به آراء قطعی محاکم قضائی ب م ه قضائی، د وان عهالت اداری،  در -30

ییام یای تشخیص ب حه اختالف بزارم تعابن، کار ب رفاه اجتماعی  ا اسهاد ب مهارک مث ته احننراز گننردد تعینین 
رم پذ رفتنه ب حقنوق بیمنه منهگان ب  نا سنازمان حد بیمه، بیمه بیکاری ب  ا جرائم کمتر از مینزان قانونی آن صنو

تضییع گرد هه است، باحه یای اجرا ی مکلف می بامهه گزارش جامع حابی مشربذ نظر ه کارمهاسی پیشنهاادی را 
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بنه اداره که استان ارسا  ب پس از اخذ منجوز اداره که مربنوقه ب تا یه اداره که بصو  حد بیمه نس ت بنه محاس ه 
 حد بیمه، بیمه بیکاری ب  ا جرائم قانونی ب ابالغ آن به کارفرما برابر مقررام اقهام نما هه.  مابه التفابم

صهبر آراء ییام یای بهبی ب  ا تجه ه نظر تشخیص مطال نام درخصنوص بنهیی قطعنی ب  نا صنهبر  -1تذکر 
ع از مطال ه ب بصو  منابه التفنابم ( قنانون پس از مطال ه ب بصو  آن، مانن33( ب )35منفاصناحساب منوضنوع مواد )

  حد بیمه قانونی نمی بامه.

چهانچه کارفرما به مابه التفابم بهیی تعیین مهه توسط سازمان معترض بامه، منی با سنت در اجنرای  -8 تذکر
در خصنوص ( قانون ظرف سی ربز از تار خ ابالغ، اعتراض خود را به باحه اجرا نی مربوقنه تسنلیم نما نه ب 54ماده )

( قانون حند تقاضنای تجه نه نظنر 53اعتراض به رای ییام بهبی تشخیص مطال ام، کارفرما ب سازمان مطابد ماده )
دامت، لیکن انجام تشر فام قانونی اعتراض نس ت به مابه التفابم بهیی، مانع از پی گینری اقنهامام اجرا نی خوایهه

 نس ت به بهیی قطعی نمی گردد. 

( قانون انجام پنذ رد، مطال نه آن 33از صهبر مفاصاحساب ماده ) التفابم بهیی پسنچه محاس ه مابهچها -9تذکر 
پنذ ر کنار امکان از باگذارننهه 40/14/0354( قانون مصوب33ماده ) ت صره الحاقی به اجرا ینامه  ( آ ین5برابر ماده )

 بامه.نمی

یای اجرا ی مکلف می بامهه مابنه التفنابم ( قانون، باحه35صهبر مفاصاحساب موضوع ماده ) در موارد -61تذکر 
 بهیی قانونی را از کارفرمای مه ون باقعی مطال ه نما هه.

 سایر موارد  -فصل چهارم 
ب کلینه  43/10/0335منور   4155/35/4141ب بخشنهامه منماره  45/4/0343منور   54بخشهامه مماره  -34

صادره در خصوص بازنگری در مطال ام قطعی سنازمان بنا صنهبر ا نن ی یایا، دستورام اداری، دستورالعمهبخشهامه
 تقلینه مطال نام قطعنیصنهبر ا نن بخشنهامه  از تنار خبخشهامه ابطا  می گردد، لذا چهانچه مشایهه ب احراز گردد 

 منی پنذ رد( آ ین نامنه انجنام 00سازمان با تشخیص باحه یای اجرا ی ب  ا ستادی ب خارج از مقررام موضوع ماده )
 مسئولیت آن به عاهه مه ران، مسئولین ب کارمهاسان بالفصه بوده ب مطابد قوانین مربوط با آنان رفتار خوایه مه. 

بها بر ضربرم حاصله به آ ین نامه مذکور الحاق گرد هه ب ( آ ین نامه ییام یای تشخیص مطال ام 00ماده ) -33
حکمی است استثها ی که محهبد به موارد ب مرا ط خاص تصر ح مهه در آن می بامه، لنذا ززم اسنت کمیتنه ینای 
رسینهگی پس از احنراز منرا ط ب رعا ت ضوابط موضوعه صرفاً در حهبد موارد احصاء مهه در بخنش اب  فصنه دبم 

امنه من ادرم به اتنخاـ تصنمیم نمنوده ب ینیام یای تجه نه نننظر تشنخیص مطال نام نینز مهحصنراً در ا ن بخنشه
حنهبد موارد مورد بررسی ب مههرج در صورتجلسه کمیته ستادی نس ت به بررسی درخواسنت کارفرمنا ب صنهبر رای 

چنه تشنخیص کمیتنه ینای مقتضی ق د آ ین نامه ییام یای تشخیص مطال ام اقنهام نما هنه. بنه ای اسنت چهان
رسیهگی ب صهبر رای از سنوی ییام ینای تجه ه نظر تشخیص مطال ام خنارج از ضوابط، منوارد ب مرا نط موضنوع 

( آ ین نامه انجام گردد، باحه یای اجرائی مکلف می بامهه در اسرع بقت نس ت به رفع ابانام از رای صنادره 00ماده )
 برابر مقررام اقهام نما هه. 

در راستنای تحقد عهالت اجتماعی ب افنزا ش رضا تمههی مرکای اجتماعی سازمنان ب افنکار عنمومی ب نینز  -35
با توجه به محهبد ت مالت تسلیم درخواست رسیهگی کارفرما ان؛ معابن فریهگنی ب اجتمناعی سنازمان ب اداره کنه 

( آ نین نامنه یینام ینای 00ان ق د ماده )عمومی مکلف می بامهه با تشر ح ب ترب ج حقوق ب بظا ف کارفرما ربابط
 تشخیص مطال ام نس ت به ارتقاء سطح آگایی کارفرما ان به نحو مقتضی اقهام نما هه. 
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 جمهوری اسالمی اریان                                                                          

 وزارت تعاون ،کار و رافه اجتماعی                                                                   

 

 
 17131/69/1111 شماره:

 71/11/1769 اترخی:
 دارد ويپست:
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مرکت مشابره مه ر ت ب خهمام مامیهی تامین مکلف می بامه در اسرع بقت با یمکاری اداره که بصنو   -34 
 رم افزار مربوقه اقهام نما ه.بیمه ب دفتر رای ری سیستم یا نس ت به تایه نحد

اداره که امور اداری مکلف می بامه در اسرع بقت با یمکاری اداره کنه بصنو  حند بیمنه ب دفتنر رای نری  -30
 سیستم یا نس ت به تایه نگارش مربوقه در سیستم اتوماسیون اداری ب فرآ ههیا اقهام نما ه.

 

حقوقی ب امور مجلس، امور استان یا، اداری ب مالی، فریهگی مسئو  حسن اجرای ا ن بخشهامه معابنین بیمه ای، 
ب اجتماعی ب مشابر ن ا شان؛ منه نران کنه دفتنر منه ر عامنه، بصننو  حنند بیمنه، حقنوقی ب دعنابی، حراسنت، 

اداری، دفتر رای ری سیستم یا، ربابط عمنومی ب معنابنین، ربسنا ب کارمهاسنان ادارام منذکور؛ منرکت مشنابره امور
خهمام مامیهی تامین؛ اعضاء ییام یای تجه ه نظر تشخیص مطال ام؛ مه ران که استان، معابنین، ربسا  مه ر ت ب

ب کارمهاسان ارمه بصنو  حند بیمه، بازرسی دفاتر قنانونی، بازرسنی کارگنایی، اجرائینام، امنور حقنوقی ب دعنابی، 
یای بصو  حد بیمه، اجرائیام، فرابری دادینا،  حراست، فنرابنری داده ینا، اموراداری؛ ربسا، معابنین، مسئولین باحه

  یای مرت ط می بامهه.اموراداری معب ب سا نر باحنه

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 و من ا... التوفیق

  دكتر سیدتقی نوربخش 

 مدری عامل




