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 معاونین محترم .....

 ادارات کل و دفاتر مستقل ستادی .....

 اداره کل تأمین اجتماعی استان .....
 

 سالم علیکم
 1384/  18/  84قانون تأمین اجتماای  و ااا ییا اه اام تاامیماذ متراجل در جرخام ماور           111و  89در اجرای مواد       

هیااذ متتارو ور ارانی میااان اشااا         1382/ 28/ 18ماور   ها 59582/ذ  17341شورا عال  کار و تاو ب نامم شمارل 

ام شرح ذ ل تعیین گرد دل اسه کم در ا ن راستا توجم  1382مختمری و کمک های جیب  قاال پرداخه ار ااتدای سال 

 نما د: کریم واحدهای اجرا   را ام نکاذ ذ ل جرب م 

  ین اجتماعی (قانون تأم 69الف ( افزايش  مستمريها ) موضوع ماده 

ش ( کم تا و اارماندگان )مجموع مختمری پرداخت  ام اارماندگان متوکر  ارکاراشتادگ   کریم مختمری های اارنشختگ ی

%  13اام میااان    1382ار ااتدای سال  قانون تامین اجتمای  م  ااشیدی 111و مشمول مادل  شدل اند ارقرار 1384پا ان سال 

  ااید. ر ال  اشاا   م  742ی911ی8اعالول مبرغ ثااه  1384رداخه در اسفیدمال )سیادل درصد( مختمری قاال پ

 8961ب ( مبالغ حداقل مستمری قابل پرداخت در سال 

قانون تامین اجتماای ی میااان مخاتمری اارنشخاتگانی ارکاراشتادگاان کرا  و مجماوع مخاتمری          111در اجرای مادل  -1

 م   ااد. ر ال اشاا   212ی192ی15ارقرار م  گردندی تا مبرغ  1382طول سال اارماندگان کم قبالً ارقرار شدل و  ا در 

% )سا  و  39.5تاا حاداقل مخاتمری اام میااان      گرول های ذ ل اشاا   مختمری اا توجم ام مقرراذ و ضوااط قانون ی  -8

ه حاق ایمام   ش  و نیم درصد( و مختمری های ای  ار حداقل مطااق اا اشاا   اید) الف( و ام نخبه سیواذ پرداخ

  م  ااشد:

 

 

 موضوع: افزايش مستمری و کمکهای جنبی

   8961ستمری در سال و تعیین حداقل م 

 

 حوزه 

  معاونت بیمه ای

 

 

 47بخشنامه شماره 

 مستمريها   
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( 14ی ایاد ) 1322( قانون اودجم سال 74ی اید )1329( قانون اودجم سال 17تبارل ) "و"و  "ل"مشمولین اید های  -      8-  1    

کال کشاور )موضاوع     1381( قاانون اودجام ساال   99و ایاد )  1382( قانون اودجم سال  81ی اید)1328قانون اودجم سال 

 مختمر ها( 59/      7و  59/      8ی 59/      1ی 59ی 74/      1ی 74ارشیامم های 

مشمولین قانون تعیین تکریف تامین اجتمای  اشراص  کم دل سال و کمتر حق ایمم پرداخه کردل اند )موضاوع   -      8-      8

 مختمر ها( 95/      1و  95ارشیامم های 

 ارنامم سوو توسعم اقتااادیی اجتماای  و شرهیگا  جمهاوری اساالم  ا اران      قانون   38مادل  "ج"مشمولین اید  -      8-      3

 مختمر ها (  87/      8ی  87/      1) موضوع ارشیامم های 

 مختمر ها(87/      3قانون )موضوع ارشیامم  22مادل  3اید  3(مادل واحدل قانون اصالح تبارل 1مشمولین جاء) -      8-      7

  1349ولین قانون ایمم اارنشختگ ی شوذ و ارکاراشتادگ  ااشیدگان قال ی قالیچمی گریم و ر رو ماوبمشم -      8-      5

 % )سیادل درصد( 13ام میاان  1382ار ااتدای سال  ار کارجائ  ناش    کاراشتادگار مختمریمیاان اشاا    -3

         یدگ درصد ارکاراشتار رادض ر ال 742ی911ی8اعالول مبرغ ثااه  1384مختمری قاال پرداخه در اسفیدمال 

 .م  ااشد

 میزان کمک های جنبی
ام میظور جبران ارش  ار اشاا   ها یم های رندگ  و ارتقاء وضعیه معیشاه مخاتمری اگیاران و اام موجاب ضاوااط       

ین اا ریا ه ضوااط جاری ام شارح ذ ال تعیا    1382قانون  و مفاد اودجم سیوات  سارمانی میاان کمکهای جیب  در سال 

 م  گردد:

 سنواتحق  -  1    
وشاق ضاوااط   ( آندساتم ار مخاتمری اگیاران کام     سال سااقم پرداخه حق ایمم )اصار  و ارشااق    82حق سیواذ ماراد ار 

  5222 ااناااام میااا  1382دی در ساااال مخاااتمر ها در حاااال پرداخاااه مااا  ااشااا    82میااادرج در ارشااایامم شااامارل   

 اشاا   م   ااد. سال 82ار  )پیج هاار( ر ال ام ارای هر سال سااقم ماراد

 کمک هزینه عائله مندی، کمک هزینه اوالد و کمک هزینه همسر متکفل فرزند-  2    

 ام شرح ذ ل تعیین و وشق ضوااط جاری ام مشمولین پرداخه م  گردد: 1382میاان ا ن کمک ها در سال 
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 ر ال 478ی528   کمک ها یم ماهانم یائرم میدی 

 ر ال   533ی121    الد کمک ها یم ماهانم او 

              ر ال 345ی851            کمک ها یم ماهانم همخر متکفل شررند 

 تجکر : پرداخه مبالغ مراوط ام اشااا   کماک ها یام یائرام میادی و کماک ها یام اوالد مطاااق ااا ضاوااط مقارر در            

 مختمر ها کماکان ادامم خواهد داشه. 84/      1و  84ارشیامم های 

 کمک هزینه مسکن-  3

 222ی882میاان کمک ها یم مخکن ام ارای  هر پروندل مختمری اارنشختگ ی ارکاراشتادگ  کر  و اارماندگان اام مبراغ   

 ر ال در مال تعیین شدل اسه.

  کمک به معیشت مستمری بگیران-  4 

اشتادگ  کر  و اارماندگان ماهانم میاان کمک ام معیشه مختمری اگیران ام ارای هر پروندل مختمری اارنشختگ ی ارکار

 ر ال تعیین م  گردد. 722.222

  د( لیست های پرداخت و صدور احکام افزايش مستمری

کریم شعب موظفید پس ار ناب نرو اشاار در سیختم سبا درخاوص متاسابم  مااام التفااوذ مخاتمری شارورد ن و       -1

 اقداو نما ید. مجکورارد بهشه مال سال جاری ط  لیخه جداگانم ای در سیختم 

 ار آنجااا   کاام پرداخااه مخااتمری ماهاناام وهمچیااین ماااام التفاااوذ هااای متعرقاام ااام صااورذ متمرکااا صااورذ     -2

کریم اداراذ کل استانها و همچیین واحدهای اجرا   م  اا خه ام متض ا جاد لیخه های مبیاا در   ی لجام  پج رد

او و پس ار اتماو موشقیاه آمیاا متاساباذ در ساامانم     سامانم پرداخه متمرکای نخبه ام تا ید لیخه های مااور اقد

 متمرکای  درخاوص ثبه کیترل اسیاد مال  در سیختم سبا اقداو نما ید.

پرداخه ماام التفاوذ مختمری مرااوط اام شارورد ن مخاتمری اگیاران متعاقباًا ار طر اق ادارل کال         و چگونگ  رمان  -3

 امورمال  ایالو خواهدگرد د. 

انتقال پروندل های مختمری ام سا ر شعب م  اا خه پس ار حاول اطمییاان کامال    در رمان احکاو اشاا   مختمری -4

  ار صته آنی ار سیختم مکانیال مختمر ها اخج و چاپ شدل و پاس ار اماااء مخايولین ذ اراط  صاادر و در پرونادل      
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ماااور در پرونادل   مختمری اگیر ضبط گردد. اد ه  اسه در صورذ تشکیل پروندل الکترونیکی ضبط تااو ر شارو   

 الاام  اسه. 

 ااام میظااور اطااالع مخااتمری اگیااران گراماا ی احکاااو اشاااا   مخااتمری ار طر ااق سااامانم خاادماذ  یرحاااوری    -5

 در اختیار ا ن یا اان قرار خواهد گرشه. eservices.tamin.ir)طرح مر  دکتر نورار ( ام نشان  

م التفاوذ اشاا   مختمری و صدور احکاو اشاا   سالیانم ام میظور جبران خدماذ همکاران  کم در امر تهیم لیخه ماا

مختمری اگیران حخب نیار در شاصرم رمان  دو ماهم سال جاری مشاارکه داشاتم اناد) ایام ار کارکیاان ساتاد مرکاای        

اداراذ کل استان ها و واحدهای اجرا  ( نخبه ام پرداخه اضاشم کار ا او تعطیل اام ماد ران کالی روساای شاعب و      

ساایهی کارکیاان اماور ماال ی      32مال  و هر ک ار کارکیان امور شی  مختمر های ام میااان   و ن ایمم ای و اداریمعاونی

 سایه متیاسب اا یمرکرد آنان اقداو گردد. 15نفر و ام میاان  3حداکثر تا  یاداری و شرااری دادل ها

نرو اشاار مراوطم  ا ن ارشیاممی ضمن ارسالشرکه مشاور مد ر ه و خدماذ ماشیی  تأمین مکرف اسه اا توجم ام مفاد 

 را اعمل آورد. 5در مهره مقرر ام کریم شعبی امکان نما   احکاو مختمری اگیران وشق اید 

مخيول حخن اجرای ا ن ارشیامم مد ران کلی معاونینی رؤسا و کارشیاسان ارشد اماورشی  مخاتمر های اماور ماال ی اماور      

 .کل استانها ومخيولین ذ راط در واحدهای اجرائ  خواهید اود اداری و شرااری دادل های اداراذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و من ا... التوفیق

  محمدحسن زدا  

 سررپست سازمان اتمین اجتماعی
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 معاونین محترم .....

 ادارات کل و دفاتر مستقل ستادی .....

 اداره کل تأمین اجتماعی استان .....
 

 سالم علیکم
 1384/  18/  84قانون تأمین اجتماای  و ااا ییا اه اام تاامیماذ متراجل در جرخام ماور           111و  89در اجرای مواد       

هیااذ متتارو ور ارانی میااان اشااا         1382/ 28/ 18ها ماور   59582/ذ  17341شورا عال  کار و تاو ب نامم شمارل 

ام شرح ذ ل تعیین گرد دل اسه کم در ا ن راستا توجم  1382مختمری و کمک های جیب  قاال پرداخه ار ااتدای سال 

 کریم واحدهای اجرا   را ام نکاذ ذ ل جرب م  نما د:

  انون تأمین اجتماعی (ق 69الف ( افزايش  مستمريها ) موضوع ماده 

کریم مختمری های اارنشختگ ی ارکاراشتادگ  کر  و اارماندگان )مجموع مختمری پرداخت  ام اارماندگان متوش ( کم تا 

%  13اام میااان    1382ار ااتدای سال  قانون تامین اجتمای  م  ااشیدی 111و مشمول مادل  ارقرار شدل اند 1384پا ان سال 

 ر ال  اشاا   م   ااید. 742ی911ی8اعالول مبرغ ثااه  1384ی قاال پرداخه در اسفیدمال )سیادل درصد( مختمر

 8961ب ( مبالغ حداقل مستمری قابل پرداخت در سال 

قانون تامین اجتماای ی میااان مخاتمری اارنشخاتگانی ارکاراشتادگاان کرا  و مجماوع مخاتمری          111در اجرای مادل  -1

 ر ال اشاا   م   ااد. 212ی192ی15ارقرار م  گردندی تا مبرغ  1382و  ا در طول سال اارماندگان کم قبالً ارقرار شدل 

% )سا  و  39.5اا توجم ام مقرراذ و ضوااط قانون ی اشاا   مختمری گرول های ذ ل تاا حاداقل مخاتمری اام میااان       -8

اذ پرداخه حاق ایمام   ش  و نیم درصد( و مختمری های ای  ار حداقل مطااق اا اشاا   اید) الف( و ام نخبه سیو

 م  ااشد: 

 

 موضوع: افزايش مستمری و کمکهای جنبی

   8961و تعیین حداقل مستمری در سال  

 

 حوزه 

  معاونت بیمه ای

 

 

 47بخشنامه شماره 

 مستمريها   
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( 14ی ایاد ) 1322( قانون اودجم سال 74ی اید )1329( قانون اودجم سال 17تبارل ) "و"و  "ل"مشمولین اید های  -      8-  1    

کال کشاور )موضاوع     1381( قاانون اودجام ساال   99و ایاد )  1382( قانون اودجم سال  81ی اید)1328قانون اودجم سال 

 مختمر ها( 59/      7و  59/      8ی 59/      1ی 59ی 74/      1ی 74ارشیامم های 

مشمولین قانون تعیین تکریف تامین اجتمای  اشراص  کم دل سال و کمتر حق ایمم پرداخه کردل اند )موضاوع   -      8-      8

 مختمر ها( 95/      1و  95ارشیامم های 

 قانون ارنامم سوو توسعم اقتااادیی اجتماای  و شرهیگا  جمهاوری اساالم  ا اران        38مادل  "ج"مشمولین اید  -      8-      3

 مختمر ها (  87/      8ی  87/      1)موضوع ارشیامم های 

 مختمر ها(87/      3قانون )موضوع ارشیامم  22مادل  3اید  3(مادل واحدل قانون اصالح تبارل 1مشمولین جاء) -      8-      7

  1349مشمولین قانون ایمم اارنشختگ ی شوذ و ارکاراشتادگ  ااشیدگان قال ی قالیچمی گریم و ر رو ماوب -      8-      5

% )سیادل درصد(  13ام میاان  1382میاان اشاا   مختمری ارکاراشتادگ  جائ  ناش  ار کار ار ااتدای سال  -3

        ر ال ضرادر درصد ارکاراشتادگ ی  742ی911ی8اعالول مبرغ ثااه  1384مختمری قاال پرداخه در اسفیدمال 

 م  ااشد.

 میزان کمک های جنبی
ام میظور جبران ارش  ار اشاا   ها یم های رندگ  و ارتقاء وضعیه معیشاه مخاتمری اگیاران و اام موجاب ضاوااط       

 ال تعیاین   اا ریا ه ضوااط جاری ام شارح ذ  1382قانون  و مفاد اودجم سیوات  سارمانی میاان کمکهای جیب  در سال 

 م  گردد:
 

 سنواتحق  -  1    
سال سااقم پرداخه حق ایمم )اصار  و ارشااق ( آندساتم ار مخاتمری اگیاران کام وشاق ضاوااط          82حق سیواذ ماراد ار 

  5222اااام میااااان   1382مخاااتمر ها در حاااال پرداخاااه مااا  ااشااادی در ساااال      82میااادرج در ارشااایامم شااامارل   

 سال اشاا   م   ااد. 82 م ماراد ارل ام ارای هر سال سااق)پیج هاار( ر ا

 کمک هزینه عائله مندی، کمک هزینه اوالد و کمک هزینه همسر متکفل فرزند-  2    

 ام شرح ذ ل تعیین و وشق ضوااط جاری ام مشمولین پرداخه م  گردد: 1382میاان ا ن کمک ها در سال 
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 99920تلفن: 0995699969،کدپستی:096تهران:خیابان آزادی، پالک    34828273ش ش :

 ر ال 478ی528   کمک ها یم ماهانم یائرم میدی 

 ر ال   533ی121    هانم اوالد کمک ها یم ما 

              ر ال 345ی851        کمک ها یم ماهانم همخر متکفل شررند 

 تجکر : پرداخه مبالغ مراوط ام اشااا   کماک ها یام یائرام میادی و کماک ها یام اوالد مطاااق ااا ضاوااط مقارر در            

 .مختمر ها کماکان ادامم خواهد داشه 84/      1و  84ارشیامم های 

 کمک هزینه مسکن-  3

 222ی882میاان کمک ها یم مخکن ام ارای  هر پروندل مختمری اارنشختگ ی ارکاراشتادگ  کر  و اارماندگان اام مبراغ   

 ر ال در مال تعیین شدل اسه.

  کمک به معیشت مستمری بگیران-  4 

کاراشتادگ  کر  و اارماندگان ماهانم میاان کمک ام معیشه مختمری اگیران ام ارای هر پروندل مختمری اارنشختگ ی ار

 ر ال تعیین م  گردد. 722.222

  د( لیست های پرداخت و صدور احکام افزايش مستمری

کریم شعب موظفید پس ار ناب نرو اشاار در سیختم سابا درخااوص متاسابم  مااام التفااوذ مخاتمری شارورد ن و         -1

 کور اقداو نما ید.ارد بهشه مال سال جاری ط  لیخه جداگانم ای در سیختم مج

 ار آنجااا   کاام پرداخااه مخااتمری ماهاناام وهمچیااین ماااام التفاااوذ هااای متعرقاام ااام صااورذ متمرکااا صااورذ       -8

م  پج ردی لجا کریم اداراذ کل استانها و همچیین واحدهای اجرا   م  اا خه ام متض ا جاد لیخاه هاای مبیاا در    

اقداو و پاس ار اتمااو موشقیاه آمیاا متاساباذ در ساامانم       سامانم پرداخه متمرکای نخبه ام تا ید لیخه های مااور 

 متمرکای  درخاوص ثبه کیترل اسیاد مال  در سیختم سبا اقداو نما ید.

رمان و چگونگ  پرداخه ماام التفاوذ مختمری مرااوط اام شارورد ن مخاتمری اگیاران متعاقباًا ار طر اق ادارل کال          -3

 امورمال  ایالو خواهدگرد د. 

مری در رمان انتقال پروندل های مختمری ام سا ر شعب م  اا خه پس ار حاول اطمییاان کامال   احکاو اشاا   مخت -7

  ار صته آنی ار سیختم مکانیال مختمر ها اخج و چاپ شدل و پاس ار اماااء مخايولین ذ اراط  صاادر و در پرونادل      

 



 
 اجتماعی مینأت سازمان

 

 
 جمهوری اسالمی اریان                                                                          

 وزارت تعاون ،کار و رافه اجتماعی                                                                   

 

 
 0222 /69 /0692  شماره:

 0069 /20 /20  اترخی:
 دارد ويپست:

 

 99920تلفن: 0995699969،کدپستی:096تهران:خیابان آزادی، پالک    34828273ش ش :

شارو ماااور در پرونادل    مختمری اگیر ضبط گردد. اد ه  اسه در صورذ تشکیل پروندل الکترونیکی ضبط تااو ر  

 الاام  اسه. 

 ااام میظااور اطااالع مخااتمری اگیااران گراماا ی احکاااو اشاااا   مخااتمری ار طر ااق سااامانم خاادماذ  یرحاااوری     -5

 در اختیار ا ن یا اان قرار خواهد گرشه. eservices.tamin.ir)طرح مر  دکتر نورار ( ام نشان  

ماام التفاوذ اشاا   مختمری و صدور احکاو اشاا   سالیانم  ام میظور جبران خدماذ همکاران  کم در امر تهیم لیخه

مختمری اگیران حخب نیار در شاصرم رمان  دو ماهم سال جاری مشارکه داشتم اند) ایم ار کارکیان ستاد مرکای 

اداراذ کل استان ها و واحدهای اجرا  ( نخبه ام پرداخه اضاشم کار ا او تعطیل ام مد ران کلی روسای شعب و 

سایهی کارکیان امور  32اونین ایمم ای و اداری مال  و هر ک ار کارکیان امور شی  مختمر های ام میاان هر مال مع

 سایه متیاسب اا یمرکرد آنان اقداو گردد. 15نفر و ام میاان  3مال ی اداری و شرااری دادل ها حداکثر تا 

ام مفاد ا ن ارشیاممی ضمن ارسال نرو اشاار مراوطم شرکه مشاور مد ر ه و خدماذ ماشیی  تأمین مکرف اسه اا توجم 

 را اعمل آورد. 5در مهره مقرر ام کریم شعبی امکان نما   احکاو مختمری اگیران وشق اید 

مخيول حخن اجرای ا ن ارشیامم مد ران کلی معاونینی رؤسا و کارشیاسان ارشد امورشی  مختمر های امور مال ی امور 

 .ی اداراذ کل استانها ومخيولین ذ راط در واحدهای اجرائ  خواهید اوداداری و شرااری دادل ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و من ا... التوفیق

  محمدحسن زدا  

 تماعیسررپست سازمان اتمین اج 



 
 اجتماعی مینأت سازمان

 

 
 جمهوری اسالمی اریان                                                                          

 وزارت تعاون ،کار و رافه اجتماعی                                                                   

 

 
 0222 /69 /0692  شماره:

 0069 /20 /20  اترخی:
 دارد ويپست:

 

 99920تلفن: 0995699969،کدپستی:096تهران:خیابان آزادی، پالک    34828273ش ش :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 / پاراف    انم و انم خانوادگی

 کارشناس تهیه کننده

 / پاراف    انم و انم خانوادگی

 / اداره    رئیس گروه

 / پاراف    انم و انم خانوادگی 

 معاون مدریکل

 / پاراف    انم و انم خانوادگی

 مدریکل

 / پاراف    انم و انم خانوادگی

 معاونت ذریبط

 

 مر م چرا  

 

 اوالفال گل متمدیا

 

 نمر م شرورا

 

 متمد یر  جیان سید 

 

 / پاراف     انم و انم خانوادگی

 دبیر شورای فنی معاونت بیمه ای

 / پاراف    انم و انم خانوادگی

 رئیس شورای فنی معاونت بیمه ای

 / پاراف    انم و انم خانوادگی

 نماینده حقوقی شورای فنی معاونت بیمه ای

 / پاراف    نوادگیانم و انم خا

 معاونت حقوقی

 

 سعید تاجیک

 

 سهراب صفا  

 

 وان جعفریجمتمدرضا 

 




