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18 ماده موضوع اجتماعی تامين عالی شورای نامه آيين
4و24/9/1358 مصوب(اجتماعی تامين قانون

/3/1367(

ـ1ماده 

جلسات شورای عالی تأمين اجتماعی در سازمان تأمين اجتماعی تشکيل میگردد حسب مورد با تصویب شورای

)11/6/85عالی تأمين اجتماعی میتواند جلسه در محل دیگری نيز برگزار گردد. (اصالحی مورخ 

-2ماده 

جلسات عادی شورای عالی تأمين اجتماعی هر ماه یک بار به دعوت رئيس هيأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمين

اجتماعی تشکيل میگردد.

جلسات فوق العاده در صورت ضرورت به دعوت رئيس هيأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمين اجتماعی تشکيل

خواهد شد.

 -3 ماده 

جلسات شورا با حضور نه نفر از اعضا رسميت مییابد. اخذ رأی در جلسات علنی بوده و تصميمات آن با اکثریت آراء

مشروط بر اینکه از هفت رأی کمتر نباشد اتخاذ میگردد.

 تبصره ـ هيأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمين اجتماعی در جلسات شورای عالی شرکت خواهند کرد و

در صورت لزوم مدیران و کارشناسان سازمان با نظر مدیرعامل میتوانند در جلسات حضور داشته باشند.

 -4ماده 

رئيس شورای عالی میتواند از کارشناسان، اعضای کميتهها و مدیران سازمان و افراد ذیصالحيت دیگر دعوت به

عمل آورد که بدون داشتن حق رأی جهت تبادل نظر در جلسات شورا شرکت نمایند.
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 -5 ماده 

صورتجلسات شورای عالی پس از تصویب به امضای اعضای حاضر در جلسه خواهد رسيد و یک نسخه از آن همراه

با دعوتنامه جلسه بعد، یا قبل از تشکيل جلسه بعد جهت کليه اعضا ارسال خواهد شد.

 -6 ماده 

دبير شورا از طرف رئيس شورا با تأیيد شورای عالی منصوب و سمت سرپرستی دبيرخانه را خواهد داشت.

 -7 ماده 

محل  دبيرخانه شورای عالی در سازمان تأمين اجتماعی خواهد بود.

 -8 ماده 

تهيه و تنظيم دستور جلسات و همچنين صورت جلسات، پاسخ دادن به نامهها و ترتيب ارسال دعوتنامهها برای

اعضای شورایعالی، جمع آوری پيشنهادها و آمار مورد نياز شورا و ترتيب تنظيم امور دفتری دبيرخانه از وظایف دبير

شورا است.

-9ماده 

تشکيالت مورد نياز دبيرخانه شورایعالی، از طرف سازمان تأمين اجتماعی پيشبينی و کارکنان مربوط به آن، وسيله

سازمان تأمين اجتماعی، تأمين خواهد شد.

-10ماده 

 اساسنامه سازمان تأمين اجتماعی) در رشتههای مورد9کميتههای تخصصی شورای عالی (موضوع تبصره ماده 

نياز به پيشنهاد ریاست شورا و تصویب شورای عالی تعيين خواهد شد.

-11ماده 

رئيس کميته به پيشنهاد رئيس شورا و تأیيد شورای عالی تعيين خواهد شد.

-12ماده 

 اعضای هر کميته از بين افراد صاحب نظر و مطلع توسط رئيس هر کميته انتخاب و برای تأیيد به شورا پيشنهاد

خواهد شد و کميتهها با توجه به احتياج و ضرورت بنا به دعوت رئيس کميته و یا دبير شورای عالی تشکيل جلسه

خواهند داد و نظر مشورتی خود را کتباً اعالم خواهند نمود.

-13ماده 

 اساسنامه سازمان تأمين اجتماعی مصوب9 ماده و یک تبصره به استناد تبصره ماده 13 این آیين نامه مشتمل بر 

 شورایعالی تأمين24/9/1358 هيأت وزیران دولت موقت جمهوری اسالمی ایران در جلسه مورخ 10/6/1358جلسه 

اجتماعی به تصویب رسيد.
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