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 دفاتر مستقل... /ادارات کل ستادی /معاونین 

 شعبه.../اداره کل استان

 

 سالم علیکم

 22/1/1397خ تصامیما  متذا د در جه ا  ماور    باا یااتاب با      قانون تأمین اجتماای  و  111و  96در اجرای مواد       

افا ات    هیاا  متتارو ورتارانی میا ان      19/2/1397ماورخ هاا   55354  /17240وراتعال  کار و تصوتب نام  شمارد ش

ن راستا توج  ب  شرح ذتل تعیین گردتدد اسب ک  در ات 1397قابل پرداخب ار ابتدای سال  و کمک های جاب  م تمری

 نماتد:کهی  واحدهای اجرات  را ب  نکا  ذتل جهب م 

 

قففانان تفف مین  96الفف( ا اففف امس  مسففت)رموا ع مادففا  مففاده 

  اجت)اعي ا

ا تا متاوف   کا     م تمری های بارنش تگ ی  ارکارافتادگ  و بارماندگان )مجموع م تمری پرداخت  با  بارمانادگان  کهی  

اسانادماد  رداخاب در  پ )سی دد درصد  م تمری قابل %13ب  می ان  1397برقرار شدد اندی ار ابتدای سال  1396پاتان سال 

 تاباد.اف ات  م  1396

 

 1397ل پرداخت در سال ب ا مبالغ حداقل مست)ري قاب

ماوع م اتمری   بارنش اتگانی ارکارافتادگاان کها  و مج    قانون تامین اجتماای ی میا ان م اتمری    111در اجرای مادد  -1

رتاال    690ی112ی11برقرار م  گردندی ح ب ماورد تاا مبها      1397در طول سال  قبالً برقرار شدد و تا بارماندگان ک 

 تابد. اف ات  م 

صارفاً مشامول   وفوق ال کر خارج بودد    1باد)و ضوابط قانون ی گروههای ذتل ار شمول با توج  ب  مقررا   -2

 م  باشاد :   « الف »اف ات  باد 

 

 

 
 اف امس مست)ری و ک)کوای جنبیمادا : 

   1397و تعیین حداقل مست)ری در سال  
 حورد 

 معاونب بیم  ای 

 

 

 72بذشاام  شمارد 

 م تمرتها  
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ی 1388دجا  ساال     قاانون بو 47ی باد )1386  قانون بودج  سال 14تبصرد ) "و"و  "ل"مشمولین باد های  -1-2

کال  1391ساال    قاانون بودجا   66و بااد )  1390ون بودج  ساال  قان   91ی باد)1389  قانون بودج  سال 17باد )

 م تمرتها  4/56و  2/56ی 1/56ی 56ی 1/47ی 47کشور )موضوع  بذشاام  های 

 کاردد اناد  پرداخاب  لین قانون تعیین تکهیف تامین اجتمای  اشذاص  ک  دد سال و کمتر حق بیم  مشمو -2-2

 م تمرتها  1/65و  65)موضوع بذشاام  های 

ی  و فرهاگا  جمهاوری اساالم     قانون برنام  سوو توسع  اقتصادیی اجتماا   39مادد  "ج"مشمولین باد  -3-2

 م تمرتها   2/24ی  1/24اتران) موضوع بذشاام  های 

)موضااوع بذشاااام    قااانون 80مااادد  3باااد  3 مااادد واحاادد قااانون اصااالح تبصاارد   1)مشاامولین جاا    -4-2

 م تمرتها 3/24

  1376بشمولین قانون بیم  بارنش تگ ی فو  و ارکارافتادگ  بافادگان قال ی قالیچ ی گهیم و رتهو مصوم -5-2

 ارکارافتادگان ج ئ  ناش  ار کار  -6-2

 ل خواهد بود:رمول ذتمطابق ف 2-4ال   2-1حداقل م تمری قابل پرداخب ب  مشمولین بادهای  -3

 

 م تمری قابل پرداخبحداقل  

 

 جا می ان ک)کوای جنبی

موجاب   و با  ب  ماظور جبران بذش  ار اف ات  ه تا  های رندگ  و ارتقاا  وضاعیب معیشاب م اتمری بگیاران      

با   ط جااری  باا ریاتاب ضاواب    1397ضوابط قانون  و مناد بودج  ساوات  سارمانی می ان کمکهای جاب  در سال 

 شرح ذتل تعیین م  گردد:
 

 ساوا حق  -1

   1397حداقل دستم د سال × ساوا  پرداخب حق بیم  
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  ن کا            ساال ساابق  پرداخاب حاق بیما  )اصاه  و ارفااق   اندسات  ار م اتمری بگیارا           20حق سااوا  مااراد بار    

              باا    1397م ااتمرتها در حااال پرداخااب ماا  باشاادی در سااال      28وفااق ضااوابط مااادرج در بذشاااام  شاامارد    

 سال اف ات  م  تابد. 20ار  رتال ب  ارای هر سال سابق  ماراد بر )پاج ه  5000می ان 
 

 والد و کمک ه تا  هم ر متکنل فررندکمک ه تا  ا کمک ه تا  یائه  مادیی-2

 ردد:گب  شرح ذتل تعیین و وفق ضوابط جاری ب  مشمولین پرداخب م   1397می ان اتن کمک ها در سال 

 رتال 911ی444   کمک ه تا  ماهان  یائه  مادی 

   رتال   852ی89    کمک ه تا  ماهان  اوالد 

                    رتال  455ی222کمک ه تا  ماهان  هم ر متکنل فررند 

 

در  وابط مقارر ضا ت کر : پرداخب مبال  مربوط ب  اف ات  کمک ه تا  یائه  مادی و کمک ه تا  اوالد مطابق با 

 .ماکان ادام  خواهد داشبم تمرتها ک 1/27و  27بذشاام  های 

 

  های پرداخت و صدور احکام اف امس مست)ری دا لیست
فا ار در  اکهی  شعب موظناد پس ار متاسب  م تمری ماهان  اردتبهشب ماد سال جاری ن بب با  نصاب نارو     -1

اری طا   جا سی تم سبا اقداو و درخصوص متاسب   ماب  التناو  م تمری فروردتن  و اردتبهشب مااد ساال   

 جداگان  ای در سی تم سبا اقداو نماتاد.لی ب 

 ور  صا ار انجات  ک  پرداخب م تمری ماهان  وهمچاین مابا  التنااو  هاای متعهقا  با  صاور  متمرکا          -2

ا ب هاای مباا  م  پ ترد کهی  ادارا  کل استانها و همچاین واحدهای اجرات  م  بات ب ب  متض اتجاد لی 

  میا  متاسابا  الی ب های م بور اقداو و پس ار اتمااو موفقیاب   در سامان  پرداخب متمرک ی ن بب ب  تاتید 

 در سامان  متمرک  ی  درخصوص ثبب کاترل اسااد مال  در سی تم سبا اقداو نماتاد.

ب پرداخماد  در همان یم تمری بگیران بر مباای حداقل م تمریماب  التناو  م تمری مربوط ب  اردتبهشب  -3

مرباوط  او  م تمری اردتبهشب ساتر سطوح و همچاین مابا  التنا   او  ماب  التن رمان پرداخب و خواهد شد

   متعاقباً ار طرتق ادارد کل مال  ایالو م  گردد. ب  فروردتن ماد سالجاری
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تها اخا  و  احکاو اف ات  م تمری م  بات ب پس ار حصول اطمیاان کامل ار صتب انی ار سی تم مکانی د م تمر -4

  یر نگهداریتربط ار طرتق واحد امور اداری صادر و در پروندد م تمری بگچاپ شدد و پس ار امضا  م ئولین ذ

ساب. توجا    گردد. بدته  اسب در صور  تشکیل پروندد الکترونیکی ضبط تصوتر فرو م بور در پروندد ال اما  ا 

 نادد در پرو خواهاد داشب ک  در رمان  انتقال پروندد های م تمری ب  ساتر شعب م  بات ب اخرتن حکم مربوطا  

 ضبط شدد باشد. 

ر اختیاار  دب  ماظور اطالع م تمری بگیران گرام ی احکاو اف ات  م تمری ار طرتق ساتب رسام  ساارمان    -5

 اتن ی ت ان قرار خواهد گرفب.

حکاو دور اصب  ماظور جبران خدما  همکاران  ک  در امر تهی  لی ب ماب  التناو  اف ات  م تمری و 

ر اند) ایم شت  اح ب نیار در فاصه  رمان  دو ماه  سال جاری مشارکب دا اف ات  سالیان  م تمری بگیران

  بو تعطیل ر اتاکارکاان ستاد مرک ی ادارا  کل استان ها و واحدهای اجرات   ن بب ب  پرداخب اضاف  کا

 ان ب  میی  تمرتهامارکاان امور فا  ک ارهرتک مدتران کلی روسای شعب و معاونین بیم  ای و اداری مال  و 

سایب متااسب  50می ان  ننر و ب  3سایبی کارکاان امور مال ی اداری و فرابری دادد ها حداکثر تا  100هر ماد 

 با یمهکرد انان اقداو گردد.

در  "1396 تناو  اف ات  سال"و " 1396مصوب  اف ات  سال "ی "1395تناو  ترمیم اف ات  سال "اتتم های 

د داخاب خواها  ی بگیران مشمولی برابر مقررا  و مشاب  سااوا  گ شات ی پر  سال جاری نی  ب  اندست  ار م تمر

 شد.

ساال  نارو   شرکب مشاور مدترتب و خدما  ماشیا  تأمین مکهف اسب با توج  ب  مناد اتن بذشااام ی ضامن ار  

 بعمل اورد. را 5اف ار مربوط  در مههب مقرر ب  کهی  شعبی امکان نمات  احکاو م تمری بگیران وفق باد 

 های امور تمرتئول ح ن اجرای اتن بذشاام  مدتران کلی معاونینی رؤسا و کارشااسان ارشد امورفا  مم 

 .ودبخواهاد  جرائ امال ی امور اداری و فرابری دادد های ادارا  کل استانها وم ئولین ذتربط در واحدهای 

 

 

 

 
 و من ا... التوفیق

  دكتر سيدتقی نوربخش 

 مدری عامل
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 دفاتر مستقل... /ادارات کل ستادی /معاونین 

 شعبه.../اداره کل استان

 

 سالم علیکم

 22/1/1397خ تصامیما  متذا د در جه ا  ماور    باا یااتاب با      ماای  و قانون تأمین اجت 111و  96در اجرای مواد       

افا ات    هیاا  متتارو ورتارانی میا ان      19/2/1397ماورخ هاا   55354  /17240شوراتعال  کار و تصوتب نام  شمارد 

توج   ن راستاب  شرح ذتل تعیین گردتدد اسب ک  در ات 1397قابل پرداخب ار ابتدای سال  و کمک های جاب  م تمری

 نماتد:کهی  واحدهای اجرات  را ب  نکا  ذتل جهب م 

 

قففانان تفف مین  96الفف( ا اففف امس  مسففت)رموا ع مادففا  مففاده 

  اجت)اعي ا

تاا   متاوف   کا    کهی  م تمری های بارنش تگ ی  ارکارافتادگ  و بارماندگان )مجموع م تمری پرداخت  با  بارمانادگان  

اسانادماد  داخاب در  پر)سی دد درصد  م تمری قابال  %13ب  می ان  1397بتدای سال برقرار شدد اندی ار ا 1396پاتان سال 

 تاباد.اف ات  م  1396

 1397ب ا مبالغ حداقل مست)ري قابل پرداخت در سال 

مجموع م اتمری   بارنش تگانی ارکارافتادگان که  و قانون تامین اجتمای ی می ان م تمری 111در اجرای مادد  -1

  690ی112ی11  برقرار م  گردنادی ح اب ماورد تاا مبها      1397در طول سال  الً برقرار شدد و تاقب بارماندگان ک 

 تابد. رتال اف ات  م 

صرفاً مشمول وفوق ال کر خارج بودد   1بادبا توج  ب  مقررا  و ضوابط قانون ی گروههای ذتل ار شمول -2

 م  باشاد :   « الف »اف ات  باد 

 

 

 
 اف امس مست)ری و ک)کوای جنبیمادا : 

   1397ل و تعیین حداقل مست)ری در سا 
 حورد 

 معاونب بیم  ای

 

 72بذشاام  شمارد 

 م تمرتها  
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ی 1388دجا  ساال     قاانون بو 47ی باد )1386  قانون بودج  سال 14تبصرد ) "و"و  "ل"های  مشمولین باد -1-2

کال  1391ساال    قاانون بودجا   66و بااد )  1390قانون بودج  ساال     91ی باد)1389  قانون بودج  سال 17باد )

 م تمرتها  4/56و  2/56ی 1/56ی 56ی 1/47ی 47کشور )موضوع  بذشاام  های 

 کاردد اناد  پرداخاب  لین قانون تعیین تکهیف تامین اجتمای  اشذاص  ک  دد سال و کمتر حق بیم  مشمو -2-2

 م تمرتها  1/65و  65)موضوع بذشاام  های 

  و فرهاگا  جمهاوری اساالم     قانون برنام  سوو توسع  اقتصاادیی اجتماای   39مادد  "ج"مشمولین باد  -3-2

 م تمرتها   2/24ی  1/24بذشاام  های  اتران) موضوع

قااانون )موضااوع بذشاااام    80مااادد  3باااد  3 مااادد واحاادد قااانون اصااالح تبصاارد   1شاامولین جاا  ) م-4-2

 م تمرتها 3/24

  1376بشمولین قانون بیم  بارنش تگ ی فو  و ارکارافتادگ  بافادگان قال ی قالیچ ی گهیم و رتهو مصوم -5-2

 ارکارافتادگان ج ئ  ناش  ار کار  -6-2

 مطابق فرمول ذتل خواهد بود: 2-4ال   2-1حداقل م تمری قابل پرداخب ب  مشمولین بادهای  -1

 

 م تمری قابل پرداخبحداقل  

 

 جا می ان ک)کوای جنبی

موجاب   و با  ب م اتمری بگیاران   ب  ماظور جبران بذش  ار اف ات  ه تا  های رندگ  و ارتقاا  وضاعیب معیشا   

با   ط جااری  باا ریاتاب ضاواب    1397ضوابط قانون  و مناد بودج  ساوات  سارمانی می ان کمکهای جاب  در سال 

 شرح ذتل تعیین م  گردد:
 

 ساوا حق  -1

    ن کا          ساال ساابق  پرداخاب حاق بیما  )اصاه  و ارفااق   اندسات  ار م اتمری بگیارا           20حق سااوا  مااراد بار    

              باا    1397م ااتمرتها در حااال پرداخااب ماا  باشاادی در سااال      28وفااق ضااوابط مااادرج در بذشاااام  شاامارد    

 سال اف ات  م  تابد. 20)پاج ه ار  رتال ب  ارای هر سال سابق  ماراد بر  5000می ان 
 

   1397حداقل دستم د سال × ساوا  پرداخب حق بیم  
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 والد و کمک ه تا  هم ر متکنل فررندکمک ه تا  ا کمک ه تا  یائه  مادیی-2

 ردد:گب  شرح ذتل تعیین و وفق ضوابط جاری ب  مشمولین پرداخب م   1397می ان اتن کمک ها در سال 

 رتال 911ی444   کمک ه تا  ماهان  یائه  مادی 

   رتال    852ی89    کمک ه تا  ماهان  اوالد 

                      رتال 455ی222کمک ه تا  ماهان  هم ر متکنل فررند 

 

در  وابط مقارر ضا ب مبال  مربوط ب  اف ات  کمک ه تا  یائه  مادی و کمک ه تا  اوالد مطابق با ت کر : پرداخ

 .م تمرتها کماکان ادام  خواهد داشب 1/27و  27بذشاام  های 

 

  های پرداخت و صدور احکام اف امس مست)ری دا لیست
ی اتم سابا   س  نصاب نارو افا ار در    کهی  شعب موظناد پس ار متاسب  م تمری ماهان  اردتبهشب ماد ن بب ب -1

 اب  اقداو و درخصوص متاسب   مابا  التنااو  م اتمری فاروردتن  و اردتبهشاب مااد ساال جااری طا  لی         

 جداگان  ای در سی تم سبا اقداو نماتاد.

 ور  صا ار انجات  ک  پرداخب م تمری ماهان  وهمچاین مابا  التنااو  هاای متعهقا  با  صاور  متمرکا          -2

ا ب هاای مباا  ا  کل استانها و همچاین واحدهای اجرات  م  بات ب ب  متض اتجاد لی م  پ ترد کهی  ادار

ا  میا  متاساب  ادر سامان  پرداخب متمرک ی ن بب ب  تاتید لی ب های م بور اقداو و پس ار اتمااو موفقیاب   

 در سامان  متمرک  ی  درخصوص ثبب کاترل اسااد مال  در سی تم سبا اقداو نماتاد.

خب ماد پردا در همان یم تمری مربوط ب  اردتبهشب م تمری بگیران بر مباای حداقل م تمریماب  التناو   -3

او  مرباوط  ماب  التناو   م تمری اردتبهشب ساتر سطوح و همچاین مابا  التنا   رمان پرداخب و خواهد شد

    متعاقباً ار طرتق ادارد کل مال  ایالو م  گردد. ب  فروردتن ماد سالجاری

م تمری م  بات ب پس ار حصول اطمیاان کامل ار صتب انی ار سی تم مکاانی د م اتمرتها اخا  و     احکاو اف ات   -4

چاپ شدد و پس ار امضا  م ئولین ذتربط ار طرتق واحد امور اداری صاادر و در پرونادد م اتمری بگیار نگهاداری      

توجا   دد ال اما  اساب.   گردد. بدته  اسب در صور  تشکیل پروندد الکترونیکی ضبط تصوتر فرو م باور در پرونا  
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خواهاد داشب ک  در رمان  انتقال پروندد های م تمری ب  ساتر شعب م  بات ب اخارتن حکام مربوطا  در پرونادد     

 ضبط شدد باشد. 

ن در ب  ماظور اطالع م تمری بگیران گرام ی احکااو افا ات  م اتمری ار طرتاق سااتب رسام  ساارما        -5

 اختیار اتن ی ت ان قرار خواهد گرفب.

حکاو دور اصاظور جبران خدما  همکاران  ک  در امر تهی  لی ب ماب  التناو  اف ات  م تمری و ب  م

ر اند) ایم شت  ااف ات  سالیان  م تمری بگیران ح ب نیار در فاصه  رمان  دو ماه  سال جاری مشارکب دا

  بو تعطیل اتا   کارکارکاان ستاد مرک ی ادارا  کل استان ها و واحدهای اجرات   ن بب ب  پرداخب اضاف

ان ی ب  می  تمرتهامکارکاان امور فا   ارمدتران کلی روسای شعب و معاونین بیم  ای و اداری مال  و هرتک 

سایب متااسب  50می ان  ننر و ب  3سایبی کارکاان امور مال ی اداری و فرابری دادد ها حداکثر تا  100هر ماد 

 با یمهکرد انان اقداو گردد.

در  "1396سال  تناو  اف ات "و " 1396مصوب  اف ات  سال "ی "1395تناو  ترمیم اف ات  سال "اتتم های 

د اخب خواهی پردسال جاری نی  ب  اندست  ار م تمری بگیران مشمولی برابر مقررا  و مشاب  ساوا  گ شت 

 شد.

ال  نرو ارس ی ضمنشرکب مشاور مدترتب و خدما  ماشیا  تأمین مکهف اسب با توج  ب  مناد اتن بذشاام 

 را بعمل اورد. 5اف ار مربوط  در مههب مقرر ب  کهی  شعبی امکان نمات  احکاو م تمری بگیران وفق باد 

 های امور تمرتم ئول ح ن اجرای اتن بذشاام  مدتران کلی معاونینی رؤسا و کارشااسان ارشد امورفا  م

 .ودبخواهاد  جرائ اا وم ئولین ذتربط در واحدهای مال ی امور اداری و فرابری دادد های ادارا  کل استانه

 

 

 

 

 

 و من ا... التوفیق

  دكتر سيدتقی نوربخش 

 مدری عامل
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 افار پ /یانم و انم خانوادگ 

 کارشناس تهیه کننده

 فپارا  /انم و انم خانوادگی

 اداره /رئیس گروه

 افپار  /انم و انم خانوادگی

 معاون مدریکل

 فپارا  /انم و انم خانوادگی

 مدریکل

 پاراف /انم و انم خانوادگی

 معاونت ذریبط

 متمد ح ن ردا سید متمد یه  جاان  مرتم فروران ابوالنضل گل متمدی مرتم چراغ  

 پاراف  /انم و انم خانوادگی

 یاه م دبیر شورای فنی معاونت بی 

 پاراف /انم و انم خانوادگی

 یا مهرئیس شورای فنی معاونت بی 

 پاراف /انم و انم خانوادگی

 ییمه اب نت اوعم نماینده حقوقی شورای فنی 

 پاراف /انم و انم خانوادگی

 معاونت حقوقی

    

 




